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

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

Ai Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

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

Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltftn az OMGE. szerkesztő-titkára. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelet), tllői-út 85. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési díj: 
Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
a 

Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének 

1901. évi deczember hó 16-án, azaz hétfőn, 
délelőtt 10 órakor 

Budapest székesfőváros újvárosházán 
(IV., Váczi-utcza 62. sz.) 

tartandó évi rendes 

YI. n a g y g y ű l é s é r e . 

Tárgyai: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyv hitelesitésére 2 tag 

kiküldése. 
3. Földmivelésügyi miniszter képvi-

selőjének és a szövetségi tagok kiküldött-
jeinek bejelentése. 

4. Uj szövetségi tagok bejelentése és 
felvétele. 

5. Jelentés a Szövetségi Iroda mű-
ködéséről s a Szövetség Évkönyvének 
bemutatása. 

6. Az 1900. év zárszámadásainak 
előterjesztése s a felmentvény megadása. 

7. Az 1902. évi költségvetés meg-
állapítása. 

8. A Szövetség államsegélye. 
9. Az 1902. évi programm megálla-

pítása. 
10. A Fejérvármegyei gazdasági egye-

sület javaslata az önálló vámterület ügyé-
ben. Előadó: Rubinek Gyula. 

11. Javaslat a kivándorlási mozgalom 
szabályozása s e kérdésben országrészi 
kongresszusok tartása tárgyában. Előadó : 
Buday Barna. 

12. A német vámtarifa. Előadó: 
Rubinek Gyula. 

13. Szövetségi tagok esetleges elő-
terjesztései az alapszabályok II. R. 23. §-a 
alapján.*) 

Gróf Dessewffy Aurél s. k., 
elnök. 

*) 23. §. Hogy a szövetséges, gazdasági egyesüle-
tek javaslatai vagy "a földmivelésügyi miniszter által a 
nagygyűlés elé terjesztett tárgyak, a szövetségi nagy-
gyűlés elé vihetők legyenek, szükséges, hogy azok a 
szövetségi nagygyűlés megtartása előtt 10 nappal kinyo-
matás s a kiküldöttek között való szétosztás czéljából 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnökének, vagy 
végrehajtó-bizottságának beküldessenek. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

1901. évi rendes közgyűlésére, 
mely deczember hő 15-én, azaz vasárnap 
d. e. 11 órakor fog Budapesten a szé-
kesfőváros uj városházában IV., Váczi-
utcza 62. szám alatt megtartatni. 

Tárgysorozat : 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyző 

kiküldése. 
3. Szavazatszedő-bizottság kiküldése. 
4. Kilépő és meghalt 15 választ-

mányi tag helyébe 6 évre tizenöt választ-
mányi tag választása. (Alapszabályok 
35. §.). 

5. Számvizsgáló-bizottságba 5 tag 
választása. (Alapszabályok 62. §.) 

6. Igazgató-választmány jelentése az 
1900—1901. évi működésről. 

7. Változások a tagok létszámában 
az elmúlt egyesületi évben. 

8. Számvizsgáló-bizottság és az igaz-
gató-választmány jelentése az 1900-ik év 
zárszámadása, vagyoni kezelése és va-
gyonállapotáról. 

9. Az 1902-ik évi költségvetés meg-
állapítása. 

10. A Gazdasági Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége tagjainak az igazgató-
választmányba 3 évre beválasztott kép-
viselői bejelentése. (Alapszabályok II. 
r. 4. §.) 

11. Jelentés a „Köztelek" székház 
építéséről és az 1900-ik évi junius hó 
16-ikán tartott rendkívüli közgyűlés által 
engedélyezett építkezési kölcsön felhaszná-
lásáról. 

12. Jelentés az Istvántelek eladásáról. 
13. Jelentés néhai id. Luczenbacher 

Pál végrendeleti hagyatékáról. 
14. Emlékbeszéd néhai gróf Széchenyi 

Pál volt egyesületi alelnök és igazgató-
választmányi tag felett. Tartja Tormay 
Béla. 

15. Az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" tagjainak az igazgató-választ-
mány utján a közgyűlés elé terjesztett s 
irásba foglalt beadványai.*) 

Budapest, 1901. évi november hó 21. 
Gróf Dessewffy Aurél s. k., 

az OMGE. elnöke. 

*) Hogy a tagok beadványai és indítványai a 
közgyűlés elé vihetők legyenek, szükséges, hogy azok a 
közgyűlés megtartása előtt legalább 10 nappal az elnök-
höz vagy annak helyetteséhez, vagy az igazgatóhoz 
beadassanak. 

A JEMER-PASTEUR IMTÉÍET OLTÓANYAGAIT SZÍI.I.II.SA : 

A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, Y.. Alkotmány-utcza 31. 
VÉDŐOLTÁSOK 

eg-jobb tudományos módszer • 

L E P F E N E B I B É I T . 
Az anyag hónapokig eltartható. 

BIZTOS VÉDELMET NYÚJT. 
fjijl Lovak, birkák, é s s z a r v a s -

marháknak. 
Egy birka oltása 12 fillér. 

Egy ló vagy szarvasmarha oltása 24- fillér. 

Ii PERTIK FBOFESSOB felügyel 

SERTÉSEK OLTÁSA 

O R B Á N C Z E L L E N 
H A P I D - S Z É n U M : 

az orbánezos fertőzésnek kitelt sertéseket 1— 3 ó r a a l a t t 
biztosan megmenti a veszélytől. 

Egy sertés szérumos tartós ejtása : 18 illér. 
A rendes Pasteur-féle ojtóanyag sertésenként 12 fillér. 

Mai számunk 20 oldal. 
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Meghívó. 
A közgazdasági szakosztály folyó évi 
•deczember hó 4-én, azaz szerdán délután 
4 órakor a Köztelek üléstermében ülést tart. 

Tárgyai : 
1. Somogymegyei gazdasági egyesü-

let átirata az uj német vámtarifa ügyében. 
2. A hadsereg-ellálás reformja. 
3. Erdélyi gazdasági egylet átirata a 

vasúti gyorsáruszállitáskönnyitése ügyében. 
Gróf Zselénski Róbert s. k., 

a szakosztály elnöke. 

Figyelmeztetés az-OMGE. 
tagjaihoz. 

Több oldalról jött tudakozódásra értesítem 
a közgyűlésre jelentkező tagjainkat, hogy a fel-
utazásra szóló kedvezményes vasúti jegyek meg-
szerzése végett a szükséges intézkedéseket meg-
tettem s a jegyek kézhezvétele után a jelent-
kezőknek haladéktalanul széjjel fogjuk küldeni. 

Igazgató. 

Az első segély. 
A jövő évi állami költségelőirány-

zatban egy 50,000 koronányi uj tétel 
van beállítva. Rendeltetése leend ennek 
az összegnek az idegenben tartózkodó 
magyarok érdekeinek istápolása és visz-
szatérésüknek megkönnyítése. A külföldi 
államokban tartózkodó magyarok száma 
ezidőszerint megüti az egy milliót. Érde-
keiknek istápolására jut rájuk fejenkint 
50 fillér. Avagy ha az előirányzott összeg 
tisztán a visszatérés megkönnyítésére for-
dittatik, visszahajózhat abból mintegy 250 
teljesen vagyontalan. Ámde miközben a 
hajó államköltségen hazahoz kétszáz-
ötven embert, aközben kiszivárog az 
országból tízszer- és huszszorannyi mun-
kás, magával vivén. körülbelül két millió 
korona megtakarított vagy kölcsön vett ; 
pénzt. Mintha csak a lyukas hordóba felül j 
cseppenkint eresztenénk vissza azt a vizet, 
amely alul vastag sugárban ömlik el 
szakadatlanul. 

Látnivaló, hogy az előirányzott ösz-
szegnek nagy gyakorlati jelentősége nin-
csen, aminthogy nem is lehet. Olyan 
ország, melyet szegénysége miatt hagy-
nak el, nem lehet olyan gazdag, hogy 
-államköltségen szállitgassa vissza azokat, 
akik tőle megszöktek. Ugy is csak vissza-
szöknének az emberek, mig a helyzetük 
nem javul. Már peuig 50,000 koronával 
nem lehet megjavítani azokat az élet- i 
rendi feltételeket, amelyeknek mostoha- | 
sága miatt évről-évre fokozódik a kiván- I 
dorlás. Az 50,000 korona legfeljebb csak ; 
prémiumnak válik néhány kivándorolt . 
abbeli bátorságának növelésére, hogy pró- [ 
bálj.anak még egyszer megmérkőzni azokkal ' 
a szegényes viszonyokkal, amelyek elől 
egyszer már elmeneküllek. | 

A mezőgazdaságnak szüksége van 
munkáskezekre, hiszen a munkabérek évek j 
hosszú sora óta lassú, de biztos emelke- j 
dést mutatnak s a nagy gazdasági mun-

kák megtorlődásakor sok gazda küzdvén | 
a munkáshiány nyal, idegen községből 
kénytelen pótolni saját helyiségének meg-
fogyatkozott munkáskontingensét. Ez tény. 
Ám a munkáskezek s a munkáskezek 
egészséges versenye után való áhitás önző 
szempontja nem győzi le bennünk azt 
a részvétet, melylyel a nagy tömeg sze-
génysége iránt viseltetünk. Hogy a jólét 
reménye nélkül tengődő nagy tömeg állo-
mánya néhány százzal mesterségesen 
szaporodik, az nekünk nem öröm. A vissza-
segitettnek sem tartós boldogság. A 
nemzetnek sem nyereség. Azt szeretnők 
mi, ha ugyanazon ok csábítaná vissza 
embereinket, amely ok miatt Amerikát 
felkeresték: a jobb kereset reménye. Vagy 
legalább a tisztességes megélhetés kilátása. 
Ma kisgazda, kisiparos, sőt munkás sem 
birj a j ogosultan ezt a reményt ebben az or-
szágban. Tehát jobb neki, ha kinn marad. 
Ha visszacsaljuk azt, akinek semmit sem 
adhatunk, akkor olyanok vagyunk, mint 
a vén és tehetetlen szerelmes. 

A gyakorlatban hatást nem várunk 
attól az 50,000 koronától. De elvi je- • 
lentősége van neki. A jelentőség abban 
áll, hogy a hivatalos magyar állam a ki-
vándorlás betegségének részvétet szava-
zott. Ezzel az érzelmi külsőségeknek 
eleget tett. Sőt már a nostrológia néhány 
esetében az első kötést is alkalmazza. 
Csupán az orvosoltatási költségek meg-
szavazása hiányzik még. Ezt persze egy 
állami költségvetésbe beállított tétellel el-
tézni lehetetlen. Hogy a kivándorlás kény-
szere megszűnjék ez országban,, ahhoz a 
kormányzati és társadalmi erők évtizedes, 
programmszerü összműködése szükséges. 

Évek során át a kivándorlás frazeo-
lógiai gyakorlatok anyaga volt. Sopán-
kodtunk és érzékenykedtünk fölötte. Köl-
teményekben dühöngtük ki magunkat, 
mint a csalód ott szerelmesek. De hát 
ugyan akadna-e valaki a hosszú gondol-
kodás után, aki meg tudja mondani, mit 
is kellene tennünk a közjólét emelése? 
érdekében ? Milyen varázslattal biztosit-
hatunk érvényesülési tért és tőkegyüjtő 
erőt a munkának? Mikor még az is 
tönkremenőben van, aki meglevő tőkéjé-
nök megmentésén fáradozik! Hogyan 
emelhetjük mi itt a munka, a szorgalom, 
a képesség, a találékonyság értékét 
amerikai színvonalra; ahol szűz föld 
szomjazza még az ekét s ahonnan a be-
fektetéseknek, a forgalomnak, a rutinnak 
megközelilhetlen aránya néz velünk far-
kas szemet! ; Elmondhatjuk-e mi azt 
valaha, hogy nálunk a munka és igyeke-
zet, az élelmesség és szerencsevadászat 
ezer nemének jobb tere van, mint 
Amerikában?! A véges emberi előrelátás 
határain belül még csak reményünk sincs ' 
arra, hogy az üzleti szempontok rideg 
megvilágításában Magyarország jobb talaja 
legyen a munkának és vállalkozásnak, mint 
Amerika. De hát nem is ez a mi igye- , 
kezetünk. 

Javítani a helyzeten csak addig a 
határig vállalkozhatunk, hogy a tisztes 

megélhetés 'elemi feltételei mindazok szá-
mára adva legyenek, akik a nemzeti 
tevékenységből részüket kiveszik, hogy a 
produktív munkálkodás jogán a boldo-
gulás jogát is 'élvezni lehessen. Még ez 
is nagy probléma nálunk, melynek gyö-
kere a nemzeti élet minden rétegébe el-
ágazik s — mindenütt beteg. Annál in-
kább érdemes foglalkozni ezzel a, problé-
mával. 

A költségvetés uj tételéből is látjuk, 
hogy nagyon egybe vág a kormány 
czélzatával, ha az OMGE. a kivándorlás 
kérdését egész jelentőségében és összes 
vonatkozásaiban szőnyegre hozza, amint 
ezt tényleg tenni fogja országosan szer-
vezett mozgalmak keretében. Idő és ta-
pasztalatok egyaránt megérettek már kellő-
képen ahoz, hogy velük megillető figye-
lemmel elszámoljon az egész magyar 
közvélemény. Jövő év tavaszán négy 
országrészi kongresszus karolja fel a ki-
vándorlás ügyét s fog foglalkozni annak 
egész társadalmi és közgazdasági hét-
terével. Itt kell elkészülni a reczeptnek 
azon beteg számára, aki most a kormány 
inczitivájából megkapta az — első kötést. 
S itt kell gondoskodni arról, hogy ez az 
első segély ne maradjon utolsó kenet. 

NÖVÉNYTERMESZTÉS, 
— Rovatvezető : Cserháti Sándori, — 

A „Pütyi kuköricza". 
i. 

Az utóbbi években egyik nagy alföldi ma-
gyar városban járván feltűnt, hogy ott igen 
sokan, rendes időjárás mellett már augusztus 
hó végén törték a kukoriczát, tudakozódtam, 
hogy miféle kukoriczát termesztenek az illetők, 
válaszul az alábbiakat kap t am: 

Azon a vidéken, ezelőtt mintegy 25—30 
évvel, egyik közelben levő uradalom termesz-
tett, meglehehetősen elfajzott csinkvántinó ku-
koriczát. A kukoriczát részes munkások mivel-
ték, akik azonban, szokva lévén az általuk 
addig termesztet t nagycsövü közönséges ma-
gyar kukoriczához, ezzel minthogy sokkal ki-
sebb csöveket termett, sehogysem tudtak kibé-
külni, azt tartván, hogy nem terem annyit, 
mint a nagy csövű épen ezért részül kapott ku-
koriczájukat nem is igen használták tovább-
termesztésre. Idővel azonban egyesek mégis 
megpróbálták termeszteni, amidőn látták azt, 
hogy ezen jóval korábban megérő kuköricza 
után a buzavetéseik jobbak, mivel korábban 
verhettek s a főid fölszántására több idejük 
lévén, igy a kedvező időt jobban kileshették, 
mint a sokszor csak október közepén törés 
alá kerülő kései kuköricza után. 

A városban és környékén sok ludtömő 
(hizlaló) van, kik szeretnek e czélra uj, még 
tökéletesen meg nem érett kukoriczát hasz-
nálni s minthogy a törést julius végén, augusz-
tus elején már megkezdik, ebben az időben 
az ily minőségű kukoriczáért a napiáraknál jó-
val magasabb összeget is fizetnek. Ezen körül-
mény a kis 10—15 holdas gazdákkal különö-
sen megkedveltette ezen korán érő kukoriczát, 
annál is inkább, mivel igy fölösleges termésü-
ket a hetipiaczokon apránként igen jól értéke-
síthették. 

Egyike ezen élelmes kisgazdáknak, az 
akkoriban még csak szeptember második felére 
megérő kukoriczát, az ő czéljainak még inkább 
megfelelővé óhajtván tenni, az ő jó természe-
tes eszével a következő eljárást okoskodta ki, 
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Amint a kukoricza annyira kifejlődött, hogy a 
,,selymét kezdé kihányni", tehát a csövek vé-
gein kibújtak a bibeszálak, végigjárta az ő 2—3 
holdnyi kukoricza-vetését s egy-egy reákötött 
rongydarabbal megjegyezte a legkorábbi csöve-
ket, különösen pedig az olyanokat, hol ugyan-
azon száron több cső is fejlődött, majd mikor 
bejött a törés ideje, előre leszedte az igy meg-
jegyzette csöveket és ezek közül kiválogatta 
azokat, melyek nagyobbra fejlettség mellett jól 
be voltak nőve, csutkájuk vékony, ra j ta a sze-
mek mélyek (hosszúak) s szép pirosas-sárga 
szinüek voltak. Az igy kiválogatott kukóriczát 
vetette el a következő évben ; a kiválasztást 
tovább folytatván évek hosszú során át, olyan 
kukoriczaféleséget állított elő, ezen senki által 
nem vezetett egyszerű parasztgazda, hogy ezen 
kukoricza ma már augusztus végén rendesen 
beérik s -amellett bő termő. 

Ezen kukóriczát termesztőjének gúnyneve 
után nevezték el „ P u t y i kukoriczá"-nak s ma 
már ott igen sokan termesztik; kár azonban, 
hogy nem fordítanak r e á elég gondot — mint 
azt mig élt, az eredeti termesztő tette — össze-
keverték más kukoriczákkal, ugy hogy most 
már csak elvétve lehet tiszta minőségben 
kapni. 

Ezt hallottam röviden a „Putyi kuko-
ricza" keletkezéséről, amelynek eredete ugyan 
az idegenbe vezethető vissza, de amelyet a 
nép egyszerű gyermeke az ő természetes eszé-
vel, az ő gondolkozásával czéljainak megfelően 
átgyúrt s nemzeti köntösbe bujtatott . 

Tudom, hogy ma már van ilyen korán-
erő, szakértelemmel, az idegenből magyarrá 
alakított nem egy kukoriczaféleség, de azt hi-
szem, hogy a Putyi kukoricza ugy keletkezésé-
nél, mint tulajdonságainál fogva megérdemli, 
hogy vele foglalkozzunk. 

A Putyi kukoricza szára nem nő nagyra, 
átlag 160—170 cm. magas, vékony, de jó 
leveles s nagyon ritkán' lehet közötte meddőt 
t a l á ln i ; átlag 2, de néha 3—4 csövet is hoz, 
sőt találtam ez idén olyat is, amelyet 5 kifej-
lett s 3 visszamaradt cső volt. 

Én ebből a kukoriczából szereztem egy 
kevés vetőmagot ; az elért terméseredményt, 
előbb azonban a kukoriezának általam rende-
sen végzett megmunkálási módját kivánom az 
alábbiakban ismertetni, ennek keretében el-
mondván egyszersmind azt is, hogy ezen pró-
bára vetett Putyi kukoricza, mily földbe lett 
vetve s hogyan megmunkálva. 

A föld, melybe a kukóriczát vetettem, 
könnyebb homokos anyagtalaj, az elővetemény 
istállótrágyával trágyázott zabosbükköny után 
vetett buza volt. A buza letakaritása után még 
julius hóban lebuktattam a tarlót, másodszor 
megszántottam november elején 25—26 cm. 
mélyen, harmadszor tavaszszal, amint a föld 
fagya kiment, hármasekékkel szántottam fel s 
egyszersmind meg is fogasoltam, mely munka 
végzése után még mindig voltak kisebb kései 
fagyok, ugy hogy a föld ez évben különösen 
szép porhanyóvá vált s midőn április 17-én meg 
tövisboronáztattam, olyan volt mint a deszka. 
Az igy előkészített földbe vetettem a kukóriczát 
és pedig fészekbe, kapával olyformán, hogy a 
földet egyszerű sorozóval hosszában s keresztbe 
megvonalaztatván, a keresztezési pontokra jöt-
tek a fészkek, egymástól minden iranyban 75 
cm. távolságra s minden fészekbe 4—5 
szem mag. 

Amint a kukoricza teljesen kikel, azonnal 
megkapálom (ezidén május 2.) lókapával, de 
a lókapa után kézikapások is jönnek, akik a 
fészkeket kapálják meg, kigyomlálván egyúttal 
a fészekből az esetleges gyomokat és a- feles-
leges kukoriczaszálakat, olyképen, hogy 'minden 
fészekben csupán két szálat hagynak és pedig 
azokat, melyek egymástól legtávolabb állanak. 

Mindegy két hét múlva kapálok másodszor 
(május 17.) ismét lókapával és pedig az előző, 
kapáláshoz képest keresztben, ami különben a 
későbbi kapálásoknál is mindig igy történik, 
de ez alkalommal kézikapát nem használok. 

A harmadik kapálás mindegy 3 hét múlva, 
(junius 4.) követi a másodikat s a lókapa után 
most ismét alkalmazok kézikapásókat is, a 

, fészkek felporhanyitásárá, a gyomoktóli kitisz-
títására s ez alkalominal az ezen időben már 
fejlődni kezdő fattyuhajtásokat is kitépetem. 

Negyedszer ismét, mintegy három hét 
múlva (julius 24.) kapálok, de csak lókapával. 
Ezen időben a Putyi kukoricza már kezdi a 
csöveket hozni, ugy hogy többször lókapával 
kártevés nélkül már nem is lehet kapálni, igy 
tehát a további munka törésig, csupán egyszeri 
fattyazásra szorítkozik. 

Ami különben a kapálást illeti, nem kötöm 
magam ahhoz, hogy hányszor és mily időközön-
ként kapáljak, négyszer legalább kapálok, de 
esetleg 5—6-szor is, ha ugyanis sebes esők 
után a föld kérges, cserepes lesz vagy sok a 
gyom, arra törekedvén, hogy a föld a lehető-
ségig tiszta s porhanyó legyen. 

Töltögetni a kukóriczát nem szoktam, 
mert több évben végzett kísérleteim alapján 
meggyőződtem róla, hogy száraz időjárással a 
töltögetett kukoricza mindig többet szenved, 
mint a simán munkált ; feltéve mindenesetre 
azt, hogy a termőtalaj elég mély s meg is van 
mélyen munkálva. 

Az ily módon való kukoriczamivelés első 
tekintetre talán nagyon költségesnek látszik; az 
itteni olcsó j iapszám mellett azonban korántsem 
az, de nem az jóval magasabb napszámok 

'mellett s e m ; mert tekintetbe véve azt, hogy 
sok vidékén az országnak a kukóriczát felébe, 
harmadán vagy negyedén, szóval részibe mun-
káló népet a kukoricza jó megmunkálására reá-
szoritani nem lehet, az ezen körülmény miatti 
silány terméssel szemben, az elérhető termés-
többlet, a megmunkálásra fordított többkiadást 
bőven meghozza. 

, Itt e vidéken a tulajdonosra legjobb eset 
az, ha negyedén munkáltatja kukuriczáját, a 
midőn is ő . szántja fel és veti be a földet — 
tehát eddig legalább kaphat az a kukuricza jó 
munkát — a szemtermés 3A-része s az ösz-
szes szár a tulajdonosé, a negyedes megfosztva 
töri le a kukuriczát, a szárat levágja, kévébe 
köti s a tulajdonos a reá eső termést maga 
szállítja be, viszont a negyedes is ő maga tar-
tozik a saját részét elszállítani. Elvetéstől a 
törésig a negyedes egyszer kapál s másod-
szorra fel is tölti a kukuriczát, legjobb esetben 
később még valamit fattyaz. Ily munka után 
az elért terméseredmény rendesen nem több 
kat. holdanként 15—20 mázsa csöves kukuri-
czánál. 

Jövedelmezőbb a házikezelés nemcsak a 
nagyobb termesztés folytán, de azért is külö-
nösen, mert az igy majorságos erővel munkált 
kukuricza után tiszta gyommentes földet kapunk, 
mig a részibe munkait kukuricza földje a be-
takarítás után, különösen réti földeken vagy 
erősebb nyár után u»y néz ki,-hogy az ember 
inkább évek óta parlagon heverő területnek 
tar t ja , mintsem elhigyje, hogy abban azon év-

. ben kapásnövényt termesztettek. Miután pedig a 
kukuriczaföldekbe, különösen az Alföldön, leg-
nagyobbrészt buzát vetnek, ez a körülmény 
nagyon hozzájárul, hogy épen ezeken a jó 
földeken oly alacsony a búzatermés átlaga. 

Lubinszky Ernő. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

A virágok mesterséges kereszte-
zéséről. 

Sok lelkes virágtenyésztőt fog el a vágy, 
hogy kedvelt virágai között olyanokat, olyan 
színűeket bírhasson, a minő másnak még nincsen. 
Meg is próbálja elérni ezt a vágyat, ma jd 
különféle trágyázással, majd talajkeveréssel, 
majd másféle mesterfogásokkal. Kedves mes-
terfogás többek között a virágok keresztezése'. 

Kiválasztunk egy szép virágot s ha az himnős 
virág — azaz ha anya is, porzó is van benne 
— a hímeket mielőtt megérnének, belőle ki-
vágjuk s mi magunk hintjük be az anyát egy 
másik kiválasztott virág himporával. Kellő ápo-
lás után az igy mesterségesen megterméke-
nyített virág magot hoz s ha az ilyen magva-
kat elültetjük ; talán olyan virágok is nőnek 
belőlük, a minő virágunk nekünk sem volt 
eddig s lehet, hogy másnak sincs. 

Ennyiből áll, röviden elmondva, a mes-
terséges keresztezés, amely uton mi u j alako-
kat, u j változatokat, vagyunk képesek teremteni. 

Csakhogy, ha sikeres keresztezéseket aka-
runk végezni, akkor nemcsak ügyesen kell a 
keresztezés munkáját elvégeznünk, hanem 
tudnunk kell még egyebet is a keresztezések 
természetéről. 

Igen hasznos enemü tudnivalót mond el 
kedves kis czikkében egy belga szakember, 
Jules Burvenich.*) 

íme, — mondja Burvenich — a kerté-
szek rendesen a következőképpen szoktak e l járni : 

Kiválasztanak valamely fa jnak , fehérszmü, 
virágaiból egyet s egy másikat, amelynek szine 
élénk piros. Czéljuk az, hogy e két virág mes-
terséges keresztezésével kétszinü változatok-
hoz, vagy olyonokhoz jussanak, amelyek szine 
a szülők virágszine között áll, pl. halavány-
piros vagy rózsásleheletü. 

Nagy gonddal el is végzik a keresztezés 
egész munkáját . A virág kötött is magot, a 
mag szépen megérett, leszedték s vigyázva el-
tették. Eljő a vetés ideje, ma jd ha a növény-
kék kikeltek, a gondos átültetés. A növény-
kék szépen fejlődnek s a lelkes apa, — mert 
apának nevezhetjük az ilyesmivel foglalkozó 
kertészt — alig várja már a virágzás idejét, 
hogy l á thas sa : meg lett-e fáradozásának a 
kivánt eredménye ? 

Elérkezik végre ez a várva-várt időszak 
is : a növények virágzásban vannak ! 

S ekkor csakugyan meg is esik, hogy 
már most, ebben az első ivadékban akad a 
kertész egyes ritka példányokra, melyek vá-
gyának, czéljának többé-kevésbbé megfelelnek. 
De ime, túlnyomó, része a növényeknek nem 
olyan, a minőt a keresztező óhajtott s gyakran 
megesik bizony az is, hogy a gondosan felne-
velt növények között nincsen egyetlenegy olyan 
sem, amelyik u j szinben p o m p á z n a : egyrésze 
a növényeknek fehéren, a másik része pedig 
pirosan virágzik. 

Nos, ha igy van, a legtöbb kertész abban 
a hiszemben, hogy fáradozása, a mesterséges 
keresztezés, nem sikerült, elkedvetlenedve 
abbanhagyta kísérletezését. 

Pedig nincs igaza és nem cselekszik he-
lyesen — folytatja czikkecskéjét Burvenich. 

Az eredmény nemlegesnek látszik, de valóban 
mégsem az. Mert szedjük csak össze ezeknek a 
szívesen nem látott piros és fehér virágoknak a 
magjait s szépen vessük el. Nos, ha a növé-
nyek felnőttek és virágoznak, akkor látjuk csak, 
hogy ezek között — amit a fehér- és pirosvi-
rágu szülék magjai Után nem vártunk volna 
— vannak bizony pirosan szegélyzett vagy 
piroscsiku fehér virágok, vannak talán piros-
tarkák, vagy esetleg különböző szinárnyalatuak. 
Szóval, mi ebben a második ivadékban , már 
találhatunk olyanokat, amelyekben a nagyszü-
lék (a keresztezett piros és fehér virág) saját-
ságai összekeveredtek, egyesültek. Ezzel há t 
elértük vágyunkat, czélunkat. 

Igaz ugyan, hogy sokszor hiába fára-
dozunk a keresztezéssel, a második ivadék 
sem hozza meg azt, amit elérni óhajtottunk. 
Annyi azonban bizonyos — és ezt ne feledjük — 
hogy á mesterséges keresztezéseknél rendesen 
csak a második ivadék az, amelyek alapján 
fáradozásunk sikerét megítélhetjük 

M. Gy. 

*) Lásd a „Bevue Horticole" f. é. 18.-ik számában 
a : „Sur les rásultats du ereisemeat artifiíiel" tz in i 
«zikk»t. 
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Gyomirtás a gabonaföldön. 
M. C. Dussere a lausanne-i gazdasági kí-

sérleti állomáson (Svájczban) négy éven át, 
1897-től 1900-ig, folytatott olynemü kísérleteket, 
hogy a vadrepcze és egyéb gyom mint volna 
kiirtható különféle sóoldatok segélyével a gabona-
földekről.*) 

Kisérleteinek eredményei röviden a követ-
kezőkben foglalhatók össze : 

Valamennyi szer között a gyomok ellen 
a leghatásosabb s a gabonának a legkevésbbé 
árt a 4—5%-os rézgáliczoldat. Ebből egy hek-
t á r r a 5—10 hektoliter szükséges. 

Kísérleteink utolsó két évében Dussere 
chilisalétromoldattal, továbbá chilisalétrom- és 
rézgáliczoldat keverékével is kísérletezett. A 
keveréket akként, készítette, hogy 1 hektoliter 
vizben 2—3 kg. rézgáliczot és 10—20 kg. 
ehilisalétromot oldott fel. Ebből a keverékből 
egy hektárra 8—10 hl. kellett. Ha a vadrepcze-
növények zsengék, ugy a gyengébb keverék is 
jó hatással jár (1 hektoliter vizre 2 kg. réz-
gálicz és 10 kg. chilisalétrom.) 

A gabonaföldeket szép derült időben kell 
permetezni, mégpedig olyankor, amidőn állan-
dóan derült idő jár , s igy számithatunk arra, 
hogy a permetezés elvégzése u tán még egy-
két napon át nem fog esni. 

A chilisnlétrom-rézgáliczoldatot akkor taná-
csos alkalmazni, ha a gabona még fejletlen, 
nem sürü ; ha már a vetés sürün áll, sokkal 
jobb szolgálatot tesz a tiszta rézgáliczoldat, 
mely, mint fentebb említtetett, 4—5°/o-os össze-
tételben használandó. 

A tiszta chilisalétrom 20%-os oldatban 
a zsenge vadrepczét nagyon hamar tönkreteszi 
s e mellett, mint a gabona trágyaszere is szép 
hatást fejt ki. 

Ama kísérletek, amelyeket Dussere 15°/o-os 
vasgáliczoldattal tett, nem szolgáltattak megfe-
lelő e r edmény t ; a gyomok nem irtódtak eléggé 
s viszont a gabona jobban szenvedett, mint 
egyéb oldatok használatánál. M. Oy. 

ÜZEMTAN. 
Rovatvezető : Hensch Árpád. 

A kisgazda gazdaságának biztos 
alapra fektetése. 

M. D. ur K-ról, mint egy gazdákból álló társa-
ságban felmerült alábbi kérdéssel fordult a „Köztelek" 
szerkesztőségéhez : „Tekintettel az alacsony gabonaárakra, 
melyen rövid idő alatt a legnagyobb valószínűség szerint 
változás nem igen áll be, miként alakítsa át a kisgazda 
(egyszerű földmives) gazdaságát, hogy a folytonosan 
fokozódó, állami és községi terheket ne csak elviselni 
tudja, de gazdaságát biztos alapokra fektetve hagyhassa 
utódaira és örököseire ? 

A vélemények nagyon eltérők voltak. Ezen eszme-
cseréből folyólag, bátor vagyok a tekintetes Szerkesztő-
séghez fordulni kérve, legyen szives becses véleményét 
alulírottal közölni." 

A kérdésben forgó fontos feladattal már 
nagyon sokan foglalkoztak s az ezirányban 
javasolt és foganatosított intézkedések oly mér-
vűek, hogy azok kellő méltatása ezen czikk 
keretébe be nem illeszihető, minél fogva csak 
a leglényegesebb pontok kiemelésére szorít-
kozunk. 

Kis gazdaságok berendezésénél is ugyan-
azon vezérelvek követendők ugyan, amelyek a 
nagybirtok kezelésénél érvényesek s főképen 
abban állanak, hogy a fősuly oly termelési ágak 
felkarolására helyezendő, amelyektől az adott 
viszonyok közt, a legkedvezőbb jövedelmi ered-
mények remélhetők, mindazáltal azzal a különb-
séggel, hogy a kisgazda a sok és gondos mun-

*) Lásd a „Zeitschrift fttr Pflanzenkrankheiten« 
. é. 2. és 3. számát. 

kát igénylő termelési ágakat előtérbe kell hogy 
helyezze, mivel ezek segélyével munkáját jobban 
értékesítheti, és jövedelmét nemcsak gyarapít-
hatja, hanem biztosabb alapra is fektetheti. 

Ezt az elvet elfogadva, kis gazdaságok 
berendezésénél a gabonatermesztés lehetőleg le-
szállítandó lenne s e helyett ahol lehetséges 
a szőlő-, gyümölcs- s zöldségtermesztés, továbbá 
a czukorrépa termesztése lenne felkarolandó, ahol 
ez nem lehetséges a takarmány termesztés lenne 
fejlesztendő, az állattartási ágak közül pedig 
különösen a baromfitenyésztés, továbbá a tej-
gazdaság, nevezetesen a szövetkezeti vajterme-
lés veendő figyelembe, a melylyel karöltve a 
sertéstenyésztés is folytathal 6. Az igáserő olcsóbbá 
létele czéljából nagyon fontos, hogy az igás-
munka lehetőleg erősebb tehenekkel végeztessék, 
ami a tejgazdasággal karöltve minden nehézség 
nélkül keresztülvihető. Ezen az uton továbbá 
a gazdaság trágyaszükséglete is biztositható. 

A munka- és keresetbiztositás szempont-
jából pedig nagyon ajánlatos a háziipar felkaro-
lása, melynek számos ágai közül csak a kosár-, 
szalma-, és gyékényfonásra, a fafaragási ipar-
ágakra és a himzési iparra utalunk, amelyek 
épugy, mint akár a szőlő-, gyümölcs- és zöldség-
termelés, akár a tejgazdaság és baromfitenyész-
tés számos község, sőt egész vidékek vogyo-
nosodásának főtényezői. 

A boldogulásra tehát úgyszólván ma már 
mindenütt megvan az alkalom s hogy ez az 
irány eddig jobban nem terjedt, ennek oka 
különöseri két körülményben keresendő, egyrészt 
az értelmi és szakképzettség, másrészt a szük-
séges tőkeerő hiányában. 

Az első tekintetben Darányi Ignácz föld-
mivelésügyi miniszterünk kiváló érdeme, hogy 
különböző szakiskolák, gazdasági tanfolyamok 
és előadások szervezése által a kisgazdák szak-
képzettségének emelésére iparkodik hatni, aminek 
máris fényes eredményei konstatálhatók, mint 
ez a Köztelek majdnem minden számában olvas-
ható, a másik tekintetben pedig a földhitelügy 
szervezésén kivül különösen a hitel-, fogyasz-
tási és értékesítési szövetkezetek alakítása van 
hivatva a kisgazda anyagi érdekeit előmozdítani 
s őt fokozatosan a nyomor posványából a jólét 
magaslatára emelni, amint ez tényleg sok helyütt 
meg is történt. 

Ezen fejtegetésekből kitetszik tehát, hogy 
a kisgazda osztály nyomasztó helyzetének gyö-
keres javításához a kormány és a társadalom 
hathatós közreműködése szükséges ugyan, hogy 
azonban magára a kisgazda osztályra is az a 
nagy feladat vár, hogy gazdaságilag teljesen 
átalakult korunk követelményeit felismerve, azok-
hoz alkalmazkodni tudjon, mert a külső segítség 
csak módot, eszközt nyújt a boldogulásra, de 
magának a gazdának a feladata, hogy ezt az 
eszközt saját javára forgitsa. Hensch Árpád. 

Vetésforgó módosítása és zöld-
trágya alászántása. 

S. Ö. gróf egy vetésforgó esetleges módo-
sítása ós csillagfürt-zöldtrágya alászántása iránt 
az alábbi kérdéssel fordult szerkesztőségünkhöz : 

„Gazdaságom 280 magyar hold, elég jó erőben 
lévő, rozsot jól termő tiszta homok (vörös lóhert, bibor-
herét és baltaczimet nem termi meg). Áll 120 hold 
agyagos homokból (melyen ;csak kétes búzatermés vár-
ható. A vetésforgó a homokos földön háromnyomásos 
és pedig: 1. parlag — amennyire lehet trágyázva és 
zabbosbükönynyel elvetve. 2. Rozs. 3. Kapás és zab, 
4. Zabtarlóban nyulszapuka, kapás helyén lupinus. 5. 
Rozs. 6. Feles kukoricza. A 120 hold agyagos homok 
forgója a következő : 1. # répa, kukoricza, csalamádé, 
2. árpa lóherrel, 3. lóher, 4. buza, ennek tarlójába azon 
esztendőben köles, muhar, hajdina, 5. tt bükkönyös zab, 
ennek tarlójába azon esztendőben szintén köles, muhar, 
hajdina, 6. árpa, 7. rozs. A sok köles és muhar ter-
mesztésére szükségem van, mért birtokomon alig van 
rét (10 magyar hold), az is gyenge, sásos. Tartok 10 db 
lovat, 6 db csikód 20 ökröt, 7 tehenet, körülbelül. 40 

növendék állatot. A köles.és muhar erőltetett termesz-
tésére szükségem van, főleg a szálastakarmányok 
szaporítása miatt, másrészt pedig a túlságosan elliatal-

-masodó perje irtására, melyet sok évi tapasztalatom 
után csak ugy lehet pusztítani, ha nyáron át a 
földek köles, muhar, hajdina és mustárral lesznek 

Egyúttal arra nézve is kérek felvilágosítást, 
melyik szárítja jobban a földet a köles, muhar vagy 
hajdina-é ? 

A nagy laposszemü fehér csillagfürt (lupinas alba) 
alászántására nézve is kéret felvilágosítást; mert ha 
ezt julius közepén teszem 20-ika körül, virágzása köz-
ben szántom alá, akkor elesem azon előnytől, hogy a 
levegő nitrogénjéből földemet minél inkább gazdagít-
sam, mert még csak.ekkor képződnek rajta a nitrogén-
szívó baktériumok, ha pedig virágzása után szántom 
alá az már szeptember végére esik — igy csak egy 
szántásba vethetem a rozsot — melyik eljárás jobb ? 
Megjegyzem- hogy ezen homok földek nagyon reászorul-
nak a nitrogénre, mert nem is vagyok képes az egész 
parlagot minden 6 esztendőben istállótrágyával ellátni." 

A kérdésben közölt vetésforgók a növények 
sorrendjét illetőleg megfelelnek ugyan, csakhogy 
a gazdaság trágyaerejével különösen a homoki 
forgó nem áll arányban, minek oka abban rejlik, 
hogy a 400 m. hold szántóval biró gazdaságban 
mindössze 60 drb számos állatnak megfelelő 
állomány tartatik, miszérint egy számos állatra 
kereken 6 6 hold szántóföld esik, holott a szük-
séges trágya biztosítása czéljából egy-egy számos 
állatra legfeljebb 4 m. hold számítandó. 

Hogyha tehát az állatállomány nem sza-
porítható, a trágya hiánya a tervezett zöld-
trágyával nem lesz pótolható s a ' bajon való-
színűleg csak ugy lehetne segíteni, ha a zöld-
trágyázás műtrágyázással hozatnék kapcsola tba ; 

• olyformán, hogy a csillagfürt m. holdariként 
100 kg. szuperfoszfáttal és 50 kg. kálisóval 
megtrágyáztatnék; a szuperfoszfát esetleg 200 kg. 
Thomassalakliszttel lenne pótolható. 

Ebbén az esetben a homoki forgó követ-
kezőképen lenne módos í tandó: 

1. Zabosbükköny istállótrágyával és csillag-
fürt műtrágyával. 

2. Rozs. 
3. Kapás és zab nyulszapukával és mű-

trágyával. 
4. Csillagfürt műtrágyával és nyulszupaka. 
5. Rozs. 
6. Tengeri. 
A második forgónál felmerül a kérdés, 

hogy a buza tarlójába vetett köles, mohar és 
hajdina szolgáltat-e megfelelő t e rmés t? Ha ez 
kétséges, czélszerübb lenne a buza tarlóját 
megtrágyázni és őszi bükkönyös rozszsal elvetni, 
amely után a következő évben zabosbükköny, 
köles, muhar és hajdina következhetnék. Igy 
jobban megoszlanék a nyári száraz időjárásból 
eredő koczkázat. 

A ta la j kiszárítása tekintetében a köles 
és mohar egyranguak, mig a pohánka ugy a 
talaj nedvességét, mint annak tápanyagtartalmát 
kevésbbé veszi igénybe. 

A zöldtráyyának vetett csillagfürt, abban 
az esetben, ha utána őszi rozs vetendő, mint-
egy hat héttel a rozs vetése előtt alászántandó, 
ami azonban rendszerint vesződséges munka s 
azért a csillagfürt előzetes lehengerezését ajánl-
juk ; azonkívül az alászántott csillagfürt is meg-
hengerezendő, hogy gyorsabban elkorhadjon. 
A vetőszántás a rozs alá ez esetben valamelyest 
mélyebben s lehetőleg a vetés előtt 6—8 nappal 
adandó, hogy a föld a vetésig kellően irieg-
ülepedhessen. Különben ezen miveleteknél is 
nagyon sok függ az időjárástól, minélfogva 
tényleges szabályokat megállapítani nem lehet. 

Hensch Árpád. 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
615. kérdés. Kérünk szives felvilágosítást, 

mily tápértéke van a kölesnek megdarálva és 
czélszerü-e kölest téngeri helyett, tekintve ezen 
termények mostani árát hizlalásnál etetni, a 
köles ára előttünk most ismeretlen az uj ten-
geri ára itt ma helyben 9 korona, 

Cséri^i bér gazdasági 
ölé* kérdés. Számtalanszor olvashatjuk a 

takarmányok összeállítása készítésénél a követ1 

kézőt : jő minőségű zabosbükkönyszéna száraz-
anyagtartulma 83'3, repczepogácsának 8 8 7 , 
malátacsirának 9Ó'Ö stb. Dietrich-féle táblá-
zatot használva s utána számítva e szá-

.mokat soha sem kaptam. Tisztelettel kérem a 
„Köztelek" szerkesztőségét, mily eljárással jut-
hatunk általam emiitett számokhoz. Méltóztas-
sék „Feleletek" rovatában erre nézve felvilá-
gosítást adni. M. J. 

618. kérdés. Kérnék szíves felvilágosítást, 
hogy volna legczélszerübb a répaszelet etetése, 
fejős tehenek, jármos ökrök és növendék 2 és 
1 éves bárányaimmal, Ugyszinte a répaszelet 
kezelésére nézve is kérek útbaigazítást, hogy 
bánjak el vele, hova tegyem, hogy meg ne 
fagyjon ? mult évben sikeretlen volt, az állatok 
igen rosszul néztek ki tőle, bizonyosan nem 
joi .kezeltem. ." B. 

618. kérdés. Több száz holdat kitevő 
kaszálónk, melyen csak savanyu széna terem, 
miután alomszalmánk elegendő mennyiségben 
van, nem volna-e másként jobban értékesíthető, 
mint ahogyan mostan van, mivel ta la ja tőzeg 
és részben tőzeges. Ha netán a tőzegnek el-
eiadása czélszerübbnek bizonyulna, hol, melyik 
hazai vagy külföldi czégnél lehetne tőzegünket 
értékesíteni? . R. A. 

619. kérdés. Kérném a Feleletek rovatában 
tudatni velem, miféle betegség lehet az a 
baromfinál, hogy a szeme megdagad, később 
teljesen becsipásodik és az után elhull és milyen 
orvoslás volna czélszerü. Gz. J. 

620. kérdés. Kérem a t. Szerkesztőséget, 
méltóztassék velem tudatni, hogy az alanti 
etetési módszer 3V2 hónap óta hizó tarka ökrök-
nél helyes-e ? A hizó ökrök átlagsulya darabon-
kint 650 kgr., naponta kétszer etetve ; 24 órás 
páczczal, adagolás a következő: 4 kg. tengeri-
dara, 1 kg. buzakorpa, l k kg. repczepogácsa, 
12V2 kg. répa, 7a'/s kg. burgonya, 8 kg. zabos-
bükköny (melyből 3 kg. szecskázva páczba), 
2 kg. buzapolyva, 30 gramm só a páczra ön-
tözve. A további etetési módunk, minden har-
mincz napon tul, 1 kg. tengeridara és l k kg. 
pogácsatöbblettel történik, a hizó ökrök február 
hó l - re lesznek készek. D. J. 

621. kérdés. Gazdaságunkban van egy, 
egypár' kőre épitett malom, mit darálásra hasz-
nálunk, egy cséplésre használni szokott 8-as 
lokomobillal; természetesen csak időközökben, 
vagyis akkor, midőn hizóba fogott sőréink és 
sertéseink számára tengeri stb. darára szükségünk 
van. A debreczeni m. kir. iparfelügyelőségtől a 
napokban „Gyárvizsgálati" és „Baleset bejelen-
tési" könyvecskét kaptunk s azon értesítést, hogy 
gazdasági darálómalmunk mint „gyár" van felvéve. 
Amennyiben nem tudjuk, hogy ezen eljárás 
helyes-e az iparfelügyelőség részéről, valamint 
azt sem, hogy ebből kifolyólag háramlik-e valami 
nehézmény a gazdaságra — esetleg nagyobb 
megadóztatás. Kérjük, hogy ezen ügyben bennün-
ket felvilágosítani s az esetleges jogorvoslására 
figyelmeztetni szíveskedjenek. 

Fuszta-tenyöi gazdaság. 
622. kérdés. Becses lapjoknak f. hó 13-iki 

számában az 571. sz. kérdésre adott felelet 
kapcsán vagyok bátor kérdezni : Ha a bérlő az 
épületeket leltár szerint veszi át, köteles azokat 
a bérlet tar tama alatt fentartani és a használ-
hatóság érdekében szükséges igazításokat saját-
jából eszközölni: mi történek akkor, ha egy 
épülettető a bérlet ideje alatt oly rossz lett, 

hogy azt igazítani nem lehet, de teljesen uj 
gerendázat és zsindelyezés szükséges. Köteles-e 
a bérlő vagy kényszerithető-e a birtokos ezen 
háztetőt újból megcsináltatni ? H. S. 

623. kért lés. F. év okt. 1-én átvettem egy 
bérletet, mely a tulajdonos által irt szerződés-
ben 367 hold és 441 • - ö l n e k lett beírva 
1200 Ű-öIivel számítva, a kataszteri birtokiv ta-
núsága szerint, amely birtokivnek a száma szin-
tén a szerződésbe beíratott, csak 352 hold ós 
31 • - ö l van szintén 1200 D-ölivel átszámítva, 
tisztelettel kérdem, minek minősíthető a tulaj-
donosnak ezen eljárása akkor, amidőn a katasz-
teri birtokivnek a másolata kezében volt s mit 
tehetek én, mint bérlő a tulajdonos ellenében, 

2, A kataszteri birtokiv szerint én 12 hold 
kertet, 4 hold legelöt és 93 hold erdőt vettem 
át, a szerződés vagyis annak 5-ik pont ja igy 
szól: Tartoznak bérlők a kertben, legelőn és 
árokpartokon a fákat gondozni, azokból kivágni 
vagy megcsonkítani tilos. 

Az erdő kihasználásánál a tulajdonosnál 
az volt az uzus, hogy minden második évben 
100 méter fát vágatott, részint eladás, részint 
saját használatára. 

Tisztelettel kérdem, van-e jogom, miután a 
haszonbért azért éppen ugy fizetem, mint a 
többi földért ezt az uzust tovább folytatni 
vagyis, miután a mult évben vágva nem volt, 
ez évben 100 méter fát saját használatomra 
kivágatni, megjegyzem még, hogy az erdő nincs 
M a m i felügyelet alatt. 

3. Bár a szerződésben nem volt kikötve, 
hogy haszonbérlőnek a tulajdonos szénát átadni 
tartozik, de szerintem a szénát vagyis takar-
mányt minden bérlet á tadásánál a tulajdonos 
méltányos áron átadja a bérlőnek, nálam ez 
ugy történt, hogy a tulajdonos a szénát mind 
megtartotta magának s jószágait azt feletetni 
itt hagyta, még pedig egy falka birkát, lovakat 
és szarvasmarhát s ezzel elfoglalta azokat az 
épületeket, amelyekért én haszonbért fizetek, 
sőt a lakásomból is 3 szobát magának tartott 
fenn akkor, amidőn a szerződésben nekem volt 
átadva minden épület. Tisztelettel kérdem van, 
vagyis volt-e ehhez joga a tulajdonosnak s ha 
nem volt, milyen kártérítést követelhetek. 

G. J. 
624. ké rdés . Az 1900-ik évben életbe lé-

pett gazdatiszti törvény illetve birtokos és gazda-
tiszt közötti jogviszonyok szabályozása illetékes-e 
már most 1902-ik év előtt is a törvényhatóság 
foganatos í tására? vagy 1902. év kezdetén kerül 
e kérdés a törvényhatóság érvényesítésére? 

2. Jogos-e a gazdatiszt felmondása ily 
esetben és követelheti-e kár tér í tését? 

3. Szerződés csak szóbeli megállapodás 
szerint van, felmondásról vagy annak idejéről 
nincs szó említve; most már kérdem, oklevélnek 
hiányában megítéli-e a törvény a félévi járandó-
ságot, hogyha a nőtlen gazdatiszt pénzfizetésén 
kivül élelmezést, illetve teljes ellátást élvez a 
birtokostól, megitéli-e a törvény ez utóbbinak 
pénzbeni megváltással ennek értékét az esetben, 
ha gazdatiszt törvényes okok miatt hagyja el 
azonnal a gazdaságot? (Értve lakást, fűtést, 
világítást és kiszolgálást.) Mennyibe szokták ezt 
számítani? És oly esetben, ha a gazdatisztnek 
a jövedelem után bizonyos perczentje van ki-
kötve, mint állapítja meg azt a törvény ily 
körülmények között, amit most még ez évre 
kimutatni nem lehe t? 

4. Melyik bíróság hatásköréhez tartozik 
ezen ü g y ? Gazdatiszt. 

625. kérdés . Akinek 90 holdja van — 
1100° —feleségével közbirtok, társulhat-e külön 
vadászterületre vagy nem. Az 1883. törvény 
határozatlan 50 kataszteri holdat kiván. 

N. K. 
626. ké rdés . Nógrádmegye hegyes-völgyes 

vidékén hol 660 hold szántóföld van, melyből 
250 hold őszi vetés, 150 hold tavaszi, 60 hold 
bükköny, 60 hold here, 40 hold kukoricza és 
100 hold fekete ugar, a kukoriczaföld trágyázva 
van, mely után őszi jön. Mindehez van 10 
pár ökör és 6 pár ló, melyekkel kettesbe szán-

tunk egyes ekével. Elégséges-e ezen igáserő,, 
ha a cselédeknek még más gyalog munkát is 
kell végezniök ? K. J. 

627. ké rdés . Örökségkép egy 37 holdas 
táblát kaptam, mely még 8 esztendeig a bérlő 
tulajdonát képezné a néhai apámmal kötött 
bérletszerződés értelmében. Ám a bérlő talán 
megunta a házikezelést, mer t az őszszel parasz-
toknak adta felesbe a bérlettárgyat, anélkül, 
hogy erre tőlem, mint tulajdonostól engedelmet 
nyert volna, vagy engem értesített volna. A ki-
állított szerződés értelmében a bérlő bérletbe, 
tehát sa já t kezelésbe veszi a bérleményt, néze-
tem szerint akkor nincs jogosítva azt idegen 
feleseknek albérletbe kiadni, lévén a bérlet 
személyhez kötött. A bérlő el járása azért sérel-
mes rám nézve, mert ő a tulajdonos s a munkás 
között éppen ugy játsza az intermediaire szere-
pét, mint a fogyasztó s termelő között a keres-
kedő. Jelen esetben pedig ez nekem hátrá-
nyomra van. Azt kérdem, a bérlőt megtámad-
hatom-e perrel s van-e kilátásom, hogy a pert 
megnye r j em? A. B. 

Felelet. 
Hizlalás kölessel. (Félelet a 615. sz. kér-

désre) A kölesnek a tengerihez viszonyított 
hizlaló értékét áltagos összetételükből ítéljük 
meg, mely százalékokban kifejezve a következő: 

• köles tengeri 
emészthető fehér je 8'0 8"4 
emészthető zsír 3"1 4 '8 
emészthető szénhydrát 46 '8 60'6 
tápegység 1 : 2 : 1 arány szerint 61'0 78'6 

Eszerint 100 kilogramm tengeri körülbelül 
annyitér, mint 127 kilogramm köles, vagyis a 
köles hizlaló értéke a tengeri hizlaló értéké-
nek csak 77 százaléka. Ha tehát a tengeri q-ja 
9 koronáért adható el, akkor kölesünket csak 
akkor érdemes tengeri helyett föletetni, h a 
annak q-ért legföljebb csak 6 '93 koronát kap-
nánk, mely esetben egyre megy, hogy a kettő 
közül melyiket használjuk takarmányul s melyi-
ket adjuk el. A köles csekélyebb hizlaló értéke 
főleg vastag héjától származik, mely úgyszólván 
értéktelen, mig a tengerinek héja, mely persze 
szintén értéktelen, tömegre nézve nagyon el-
marad az aprószemü köles héjának tömegétől. 
A kölest rendszerint lovakkal legczélszerübb 
etetni, mert a zabot többnyire pénzbeli nyere-
séggel tudjuk vele pótolni, miután a köles is 
inkább az izomerőt s kevésbé a gyarapodást 
mozdítja elő. Azonban bárminő állattal etessük 
is a kölest, öregszemü darát kell belőle készí-
teni, mert az apró s gömbölyű kölesszemek 
jelentékeny része rágatlanul nyeletvén le, emész-
tetlenül ürittetik ki, ha darálás által szét nem 
szakítjuk az emészthethetlen héjakat. A darát 
továbbá szecskával is czélszerü jól összekeverni, 
hogy igy alaposabb rágásra kényszeritsük az 
álatot. Gsélkó. 

Szárazanyagtartaloni a takarmányban. 
[Feleié a 616. sz. kérdésre) A teljes takar-
mányelemzés kiterjeszkedik a szárazanyag, ny. 
fehérje, ny. zsír, n. mentes vonadék, ny. rozst 
és hamu mennyiségének egyenkinti meghatáro-
zására s ha az elemzés teljes pontossággal 
eszközöltetik, akkor a szárazanyagnak meg kell 
egyezni a másik öt elemzési adat összegével, pl. 
igy. Bizonyos zabosbükköny elemeztetett, abban 
ta lá l ta to t t : 85-3°/o szárazanyag, 11 '9% ny. 
fehérje, 3 ' 5 % ny. zsir, 37"3% n. mentes vona-
dék, 2 4 ' 0 % nyersrost, 8"6% hamu, összesen 
85'3°/o. Csakhogy nincs az a chemikus, aki 
teljes pontossággal tudná a takarmányt meg-
elemezni s igy minden teljes takarmányéiem-
zésnél némi külömbséget találunk a száraz-
anyagtartalom s a másik öt elemezési adat 
összege között. Ezt a külömbözetet azonban 
nem szabad a chemikusnak önkénytelen kija-
vítani s ő nemis javí t ja ki, mer t ez a hiba 
nem szégyenletes r eá nézve, miután tisztán 
csak az emberiség fogyatékossága az, mely 
miatt elköveti. Hogy azonban ez a hiba lehe-
tőleg csekélyre apasztassék, annálfogva pon-



1888 KÖZTELEK, 1901 NOVEMBER H ö 3 0 . 94 . SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. 

tosabb vizsgálatoknál 3-szor elemzik meg ugyan-
azt az anyagot s a két legjobban megegyező 
elemzés átlagát tekintik helyesnek, amivel 
mérséklődik ugyan a hiba, de teljesen nem 
küszöbölődik ki. Ilyen hibás elemzési adatok 
szolgáltatják most az anyagot a nagy átlagok 
kiszámításához s ez fő oka annak, hogy a 
takarmánytabellákban úgyszólván sohasem egye-
zik meg a szárazanyag a másik öt adat össze-
gével, mint ahogy azt pl. a zabosbükköny átla-
gos összetétele mutatja, mely következő : szá-
razanyag 83"3%, ny. fehérje ll"6°/o, ny. zsir 
3'3°/o, n. mentes vonadék 36"3°/o, nyersrost 
24"l°/o, hamu 8"60/o, összesen 83-9%. 

Az itt mutatkozó 0'6°/o-nyi hiba továbbá 
még egy körülménytől származik, nevezetesen 
attól, hogy nem minden takarmányelemzés 
teljes, mert gyakran csak egyes alkatrészek, 
pl. a ny. fehérje s a ny. zsir határoztatnak 
meg, azonban a takarmány átlagos összetéte-
lének kiszámításához ezen adatok is felhasz-
náltatnak s igy ha pl. a zabosbükkönynél a 
szárazanyag átlagát teszem 400 elemzési adat-
ból számították ki, a ny. fehérje átlagát, talán 
500 adat szolgáltatta s igy tovább. Erre ugyan 
azt lehetne mondani, hogy az átlagokat csak 
teljes elemzésekből kellene vonni, csakhogy 
ezt azért nem követik, mert az átlagos szám 
annál megbízhatóbb, illetőleg annál jobban 
közelíti meg a valóságos átlagot, minél több 
egyes adatból ered. Igy tehát cseppet se tévesz-
szen meg minket az, hogy a tabellák számai 
között nincs teljes összhang, mert azok igy is 
csak oly értékesek, mintha ezen összhang meg-
volna. Utóbbit különben nagyon könnyen el 
lehetne érni ugy, ha a vegyészek lemondaná-
nak a szárazanyagtartalom külön meghatáro-

„ zásáról s egyszerűen csak a másik öt adat ' 
összeadása által állapítanák azt meg. Csakhogy 
ez mesterséges szám lenne, mig a mostani át-
lagos száraz anyagtartalom valóságos elemzési 
adatokon alapszik. Cselkó. 

Répaszelet takarmányozása. (Felelet a 
617. sz. kérdésre.) A friss répaszeletet épp ugy 
s ugyanoly mennyiségben etetjük mint a takar-
mányrépát, de miután a szeletben kevesebb a 
táplálóanyag, több szálas és abraktakarmány-
nyal kell azt megtoldanunk, mint a répát. A 
fejőstehenek s jármosökrök tehát fejenkint s 
naponta mintegy 20 kg. répaszeletet vagy eset-
leg többet is kaphatnak, de a növendék álla-
tokkal csak keveset etetünk vagy teljesen mel-
lőzzük azt, mert utóbbiaknak nem igen felelnek 
meg a kilugzott takarmányok, miután azok 
nem támogatják kellően a csontok növekedését. 
Hogy a répaszelettel tartott állatjai tavaly rosszul 
néztek ki, azt főleg annak vagyunk hajlandók 
tulajdonítani, hogy a répászeletet túlbecsülve, 
nem etetett velük elegendő szénát s abrakot, 
s ezért a jövőre nézve melegen ajánljuk, hogy 
a répaszeletnek ne tulajdonítson az állatok 
táplálkozásánál nagyobb fontosságot, mint pl. 
a főzeléknek az ember táplálkozásánál, mert 
a répaszelet épp oly kevéssé tudja az állatot 
kellő erőben tartani mint a főzelék az embert, 
ha kenyérrel és hússal, vagyis táplálóbb anya-
gokkal nem toldjuk meg azt. Hogy állatjaival 
mennyi s minő szénát s abrakot etessen a 
szeleten kivül, azt persze csak akkor tudnánk 
megmondani, ha azok fajtája, élősúlya, tejelő-
képességéről s ha takarmánykészletéről kellő 
tájékozottsággal bírnánk. A répaszelet eltartá-
sáról csak annyit, hogy azt be kell vermelni, 
hasonlóan, mint ahogy a káposztát savanyitjuk 
be. Legjobb ha kifalazott oldalfalakkal biró 
verembe tiportatjuk a szeletet, s azután desz-
kákkal lefödve, kövekkel terheljük, hogy a szelet 
fölösleges vize elhúzódjék. Szükség esetén 
egyszerű földverembe is lehet a szeletet be-
savanyítani, csakhogy itt sok föld keveredik 
hozzá. Cselkó. 

Tőzeges terület értékesítése. (Felélet a 
618. kérdésre.) A tőzeges területet bizonyára 
jobban lehet értékesíteni az esetben, ha az ott 
előforduló tőzeg kiaknáztatik. Ma már a tőzeget 
igen sokféle czélra használják fel, mint almozó 

anyagot, tüzelőszert, árnyékszékek fertőtleníté-
sére, csomagolásra stb. Áz első kérdés azonban 
az, váljon a rendelkezésre álló tőzeg jó-e ? A 
jó tőzegnek ugyanis puhának kell lennie s nagy 
vizfelszivóképességgel kell birnia. Mielőtt tehát 
kérdésttevő ur a tőzeg kihasználásába belekez-
dene, czélszerü lenne a tőzeget valamelyik vegy-
kisérleti állomásnál megvizsgáltatni. Ha az jó-
nak találtatik, ugyhiszem, hogy kelendőségnek 
fog örvendeni, különösen az oly években, mint 
az idei, amidőn az ország egyes vidékein az 
alomszalmaszükséglet igen nagy s a szalma ára 
tulmagas. Ily esetben a tőzeget kitűnően lehetne 
az alomszalma pótlására felhasználni. Ez évben 
több helyről intéztetett kérdés hozzánk, hol 
lehetne tőzeget beszerezni. Sajnos nálunk a 
tőzeg kihasználása még igen ritka helyen tör-
ténik, daczára annak, hogy a kiaknázás nem 
sokba kerül s az értékesítés jó. A tőzeg átvé-
tele iránt méltóztassék talán a magyar mező-
gazdák szövetkezetével érintkezésbe lépni. 

A baromfihimlő és gyógyítása. (Felelet 
a 619. sz. kérdésre.) A baromfiak betegsége az 
u. n. gregarinosis vagy baromfihimlő vagy fer-
tőző hámdaganat. Elemi szervezetű állati élős-
ködők okozzák, amelyek a betegekről az egész-
séges szárnyasok szájába vagy szemébe kerül-
nek. A baj igen komoly s ezért ajánlatos eré-
lyesen védekezni ellene. Az első és legfontosabb 
teendő a még egészséges baromfiak megvédése 
a befertőzéstől. Evégből a még egészségeseknek 
látszó állatokat egyenkint meg kell vizsgálni, 
nincsenek-e a szájuk és torkuk nyálkahártyáján 
apró sárgás pettyek, nem-e szivárog nyálka az 
orrnyilasaikból s nem-e csipásak a szemeik. 
Azokat, melyeken semmiféle kóros jelenség nem 
vehető észre, el kell különíteni a többiektől, 
egészen tiszta helyen megfigyelés alatt tartani 
és hetenkint ismételten átvizsgálni, hogy amennyi-
ben valamelyikben közülök a baj első jelei mu-
tatkoznának az azonnal el legyen különíthető 
az egészségesektől. Ez utóbbiak tartózkodási 
helyét mindig lehetőleg tisztán kell tartani, 
időnkint a fás részekel lúggal lemosni, a falakat 
pedig bemeszelni. 

Hasonlóképen gondosan meg kell tiszto-
gatni és fertőtleníteni a baromfiak régi tartóz-
kodási helyét, ahol a már fertőzött állatok to-
vábbra is meghagyhatok, azok kivételével, melyek 
már súlyosan betegek. Ez utóbbiakat, minthogy 
felgyógyulásuk alig remélhető s mert nagyon 
veszélyeztetik kóros váladékukkal a környezetet, 
legczélszerübb mielőbb leöletni és elégetni vagy 
félreeső helyen mélyen elásni. 

Végül még hátra van a már fertőzött, de 
még nem nagyon leromlott baromfiak kezelése. 
Ebből a czélból a bőrön levő száraz duduro-
dásokat ajánlatos szódás vizzel vagy olajjal fel-
puhítani s azután óvatosan leválasztani, a 
szájban levő hártyákat pedig csíptetővel lefej-
teni. Az igy szabaddá tett sebes felület 2— 

,3°/o-os kreolin- vagy lysol-oldattal czélszerü 
napjában egy-kétszer ecsetelni. Az állat csak 
akkor tekinthető gyógyultnak és csak akkor 
bocsátható az egészségesek közé, ha egészen 
rendes viselkedés mellett minden kifolyás 
megszűnt és több napon keresztül a legkisebb 
foltocska sem látható többé a száj és torok 
nyálkahártyáján. —y— 

Marliahizlalás felülbírálása. (Felelet a 
620 sz. kérdesre.) A darabonkint 650 kg. sulyu 
tarka hizó ökrök eleségében, mely 4 kg. ten-
geridarából, 1 kg. buzakorpából, 0*5 kg. repcze-
pogácsából, 12 5 kg. takarmányrépából, 7'5 kg. 
burgonyából, 8 kg. zabosbükkönyszénából és 
2 kg. buzápolyvából áll, foglaltatik 16'4 kg. 
szárazanyac, 1'46 kg. fehérje, 0'39 kg. zsir és 
9 22 kg. szénhydrát, vagyis összesen 11*07 kg. 
em. szervesanyag, amelyből 4" 16 kg. a szálas-
takarmányban fordult elő. Miután az állatok 
már 372 hó óta hizlaltatnak, szükségletük 
mintegy 16 9 kg. szárazanyagra s 10 '5—Í j kg. 
em. szervesanyagra tehető, a melyből legfeljebb 
5 kg.-nak szabadna a szálastakarmáriyban fog-
laltam. E számokat előbbiekkel összehasonlítva 

azt látjuk, hogy-azok elég jól megegyeznek egy-
mással, s igy a hizlalást megfelelőnek mond-
hatjuk s csak egyet kifogásolunk rajta, neveze-
tesen a takarmánynak fokozatos javítását. Ugyanis 
helytelenítenünk kell azt, ha a hizók hónapról-
hónapra több és több em. szervesanyagot kap-
nak, mert helyesen ugy hizlalunk, ha az álla-
tokat már a hizlalás első három hetében szok-
tatjuk arra, hogy az em. szervesanyagok maxi-
mumát fogyasszák, s később csak konczentrál-
tabbá kell takarmányukat tennünk. Azon em. 
szervesanyagokat tehát melyekkel még csak 
ezután szándékozik hízói takarmányát megjaví-
tani, már régen kellett volna alkalmazni, de 
nem dara s pogácsa alakjában, hanem mint 
szénát és polyvát, s később csak ezt a szénát 
és polyvát kellett volna fokozatosan annyi dara 
s pogácsával helyetesiteni, hogy az állatok kisebb 
térfogatban ugyan, de csakannyi em. szerves-
anyagot kapjanak mint előbb. Miután azonban 
ezt a dolgot a „Köztelek" idei 5. számában 
már alaposan megvilágítottuk, annak „A marha-
hizlalásra vonatkozó két közérdekű dologról" 
czimü közleményére hívjuk fel figyelmét, s csak 
azt emiitjük meg, hogy ha az ott adott taná-
csunkat követte volna, hizóit korábban készít-
hette volna el, s valamivel több nyereséggel 
hizlalt volna mint igy. 

Cselkó. 
Gazdasági malom megadóztatása. (lele-

tet a 621. sz. kérdésre.) Mezőgazdasági czélokra 
állított daráló malom, amely csakis a gazda-
ság saját terményeit dolgozza föl, soha se 
minősíthető ipari vállalatnak, tehát nem eshetik 
a „gyár" fogalma alá. 

Tessék csak az iparfelügyelőségnél tilta-
kozni s neki a nyomtatványokat visszaküldeni. 
Ha ők aztán hatóság elé viszik a dolgot, ott 
nyitva van a védekezés, esetleg felebbezés utja. 

Az iparfelügyelő eljárása magában még 
nem képezheti adóemelés alapját, de azért jó 
dolog résen lenni minden ilyen esetben, mikor 
a mezőgazdaság mellékágait ipari vállalatnak 
akarják minősíteni. Sokszor láttuk Ugyanis, 
hogy az ilyen alkalmat a pénzügyi hatóságok 
is megkísérlik felhasználni egy kis kettős meg-
adóztatásra. (Tehenészetek, sajtodák, tégla-
égetők stb.-nél.) Sz. F. 

Természetes romlás. (Felelet a 622. sz. 
kérdésre.) Ha egy épülettető kellő tatarozás 
daczára anyagában idővel annyira megromlik, 
hogy azt igazításokkal fentartani többé nem 

."lehet, hanem ujjal kell pótolni: az ily építke-
zés költsége a dolog természete szerint a tulaj-
donost terheli, mert ő neki kell a saját költsé-
gén arról gondoskodni, hogy a haszonbérlemény 
összes alkatrészeivel és tartozékaival együtt a 
haszonbérlő rendelkezésére álljon. A tatarozási 
kötelezettség, vagy a leltári állapotban való át-
adás kötelezettsége még nem foglalja magában 
azt a kötelezettséget, hogy a haszonbérlő 
ilyen anyagukban az idő hatása folytán tönkre-
ment épületeket a sajátjából újra felépítse. 

Sz. F. 
Bérleti szerződés. (Félelet a 623. sz. kér-

désre) 1. A haszonbérbeadó szavatol a ízerződés-
ben kitett térmértékért s ha kiderül, hogy a 
haszonbérbe adott birtok a szerződésben kitett 
holdszámnál kevesebb: arányos haszonbérleen-
gedésnek, illetőleg a múltra nézve visszatérí-
tésnek van helye. 

2. Megfoghatatlan könnyelműség, hogy a 
szerződésben az erdő kihasználásról nincs in-
tézkedés. Ilyen esetben nézetünk az, hogy ok-
szerű forgók szerinti vágást a haszonbérlő 
gyakorolhat. 

3. A haszonbérlőnek semmi jogos igénye 
sincs ahhoz, hogy a tulajdonos neki szénát 
adjon. Ha a tulajdonos a kitűzött időn tul jog-
talanul elfoglalva tart olyan épületeket, amelye-
ket a haszonbérlőnek átadni tartoznék: a 
haszonbérlemény visszatartott részeinek át-
bocsátása iránti kereslettel lehet a dolgot a 
törvény rendes utján orvosolni. Sz. F. 

Gazdatiszt jogviszonya. (Félelet a 624. sz. 
kérdésre.) 1. A gazdatiszti törvény 1901. május 
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l -én lépett életbe s azóta minden tekintetben 
kötelező. 

A kérdés második része — amelyet fent 
ki is hagytunk — annyira személyes termé-
szetű, hogy ahhoz hozzá nem szólhatunk. 

2. A gazdatiszt felmondása mindig jogos, 
h a törvényes időre történik. 

3. Nem okleveles gazdatisztnél ez a tör-
vényes idő egy félév s ha a szolgálatadó a 
gazdatisztet korábban elküldi, évre szóló 
összes járandóságait neki kiadni tartozik. A ter-
mészetben élvezett ellátás egyenértéke szintén 
kiadandó. Ezt az egyenértéket pénzben mi ki 
nem fejezhetjük, mer t az a vidékek és a 
viszonyok szerint változik. A százallék meg-
állapítása egyszerű számtani müvelet, amelyre 
nézve törvény nem intézkedik. 

4. Esetleges per 1000 korona értékig a 
kir. járásbíróság elé, azonfelül a kir. törvény-
székhez tartozik. Sz. F. 

Vadászati jog közös birtokon. {Felélet a 625. 
sz. Jcérdésre.) Ha a közös birtok természetben meg-
osztva nincsen, a közös tulajdonosok együtt ugy 
gyakorolják jogaikat, mint egy személy. Ugyanez 
áll a vadászati jog tekintetében is, tehát a 90 
holdas osztatlan közös birtokokkal csatlakoz-
hatnak oly szomszédos, szintén legalább 50 
kat. holdat tevő birtokokhoz, melyekkel együtt 
egy tagban legalább 200 kat. holdat tesznek 
ki. Ezt a területet önálló vadászterületté nyil-
váníthatják. Sz. F. * 

Igáserőszükséglet megállapítása. (Fele-
let a 6*6. sz. kérdésre.) A felvetett kérdésre 
határozott válasz néni adható, egyrészt mivel 
a kérdésből nem tűnik ki az, hogy a gazdaság 
területe milyen holdakra vonatkozik, magyar 
vagy kataszteri holdakra, másrészt mivel az 
igáslovak létszáma sincs kitéve. Továbbá nincs 
megemlitve, hogy a szántóföld egy tagban 
fekszik-e vagy szétszórt s hogy évenként ennek 
hányadrésze trágyáztatik, holott ezek a körül-
mények az igáserő létszámát nagyon lényege-
sen befolyásolják. 

Ha feltételezzük, hogy a szántóföld tago-
sitva van és 660 magyar holdat tesz s hogy 
ennek megmivelésére 10 pár ökör és egy pár 
ló áll rendelkezésre, miszerint egy-egy kettős 
fogatra 60 magyar hold szántóföld esnék, akkor 
kétségtelen, hogy a rendelkezésre álló igáserő 
a szántóföld megmiveléséhez nem elég, mi-
vel ily viszonyok közt egy-egy kettős fogatra 
legfeljebb 50 magyar hold számitható s igy a 
minimális erőszükséglet 13—14 fogatra tehető. 

Hensch. 
Alhaszonbérletbe adás joga. (Félelet a 

627. sz. kérdésre.) A haszonbérlő csak akkor 
nem adhat ja alhaszonbérletbe a haszonbérlet 
tárgyát, ha a szerződés őt attól egyenesen el-
tiltja. 

Ezen jogelvnek megfelelőleg a haszonbérlőt 
azért, mert a földeket feleseknek kiadta, fele-
lősségre vonni egymagában nem lehet. Ha a 
feles gazdálkodás netán a földek állagának 
sérelmével jár , akkor kivételes esetben fel lehetne 
ellene lépni. 

Magában az, hogy a haszonbérlő az al-
haszonbérbeadás u t ján magának esetleg foko-
zottabb hasznot szerez és csak a közvetítő 
szerepét játsza, nem szolgálhat jogos per 
alapjául. Sz. F. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 
Rovatvezető : de Pottere Brúnó. 

Ausztria. Az agráriusok a földmivelésügyi 
miniszternél. Az osztrák képviselőháznak szabad 
német agrár szövetkezése erélyes hangú hatá-
rozatot hozott a fedezetlen határidőüzlet teljes 
eltörlése ügyében, mely határozat éles hangja 
muta t ja , hogy az osztrák kormány kitérő maga-
tar tására mennyire kivívta az osztrák gazdák 
erélyes fellépését legfontosabb életérdekeik meg-
védésére. ' 

Évtizedek óta kívánja a legnehezebb lét-
érti küzdelmet vivó mezőgazdaság a fedezetlen 

határidőüzlet betiltását. A birodalmi tanácsban 
képviselt országok és királyságok összes gazda-
sági területei, még a földmivelésügyi minisz-
tériumok oldalán álló gazdasági tanács is a 
fedezetlen határidőüzlet megszüntetését mint 
egyedüli eszközt jelentették ki arra, hogy az 
uzsorás üzlet a gabonanemüekkel megszűnjék 
és a gazdát megmentse attól, hogy föld és 
gabonanélküli üzérkedők által fáradságának gyü-
mölcseitől kifosztassék. A fedezetlen határidő-
üzlet, mely nemcsak a termelőt, hanem a 
fogyasztót is károsítja, az árat gyakran a ter-
melési költségeken alól nyomja le és ezáltal a 
gazdaság iránt egy oly követelés támasztatik, 
amelyet a tisztesseges munka után élő más 
osztályoktól követelni még eddig senki sem 
merészkedett.*Mély aggodalom és felháborodás-
sal értesülnek most az összes gazdasági körök, 
hogy ezen egyedüli mentő megoldás helyett a 
kormány csakis a gabona-határidőüzletnek egy 
úgynevezett reformját szándékozik keresztül-
vinni. Csakis teljes érzéketlenség a gazdaság 
szorult helyzete iránt, másrészt vétkes dédel-
getése a káros üzérkedés érdekeinek, vagy 
hiánya a jóakaratnak gazdasági ügyekben a 
korona tanácsosainál, a földmivelésügyi minisz-
ternél magyarázhatja meg ezen irány elfogadását, 
mely nem jelent egyebet, mint félénk vissza-
vonulást a valódi megoldás elől. 

A szabad német agrár szövetkezés a 
birodalmi tanácsban ennek folytán a földmive-
lésügyi miniszter iránt bizalmatlanságát jelenti 
ki és elvárja annak azonnali visszalépését. 

A nevezett szövetkezés a miniszterelnök-
höz sürgős felterjesztést intéz, melyben kéri, 
hogy ezen felelősségteljes állásra csak oly 
egyént jelöljön ki, akinek végre valahára érzéke 
le>z gazdasági kérdések iránt és az állam leg-
fontosabb osztályát, a paraszt osztályt nem 
hagyja segítség nélkül nehéz küzdelmében, 
gazdasági megélhetésben. 

Ezen határozat a szabad német agrár 
szövetkezés egy küldöttsége által vezetve a 
német parasztpárt elnöke Peschka képviselő által 
Körber miniszterelnöknek átadatott . A minisz-
terelnök azonban kijelentette, hogy ezen hatá-
rozatot, mely egy kormánytag, a földmivelés-
ügyi miniszter ellen valóságos sértés, el nem 
fogadhatja . Azonban késznek nyilatkozott, előbb 
értekezvén a földmivelésügyi miniszterrel, a kül-
döttséget újból fogadni. 

Megszüntetése a fedezetlen határidőüzlet-
n e k ! Ez a mi követelésünk is. Reformokkal 
nem elégszünk meg, mert ez csak arra szolgál, 
szokás szerint, hogy a börziánerek számára egy 
hátsó aj tó maradjon, amely uton játékaikat 
nem annyira feltűnően, hanem mezőgazdaságra 
nézve annál kártékonyabban űzhessék. 

Francziaor.szág. Őrlési forgalom. A franczia 
képviselőház október 24-én folytatta a julius 
5-én az ülésszak hirtelen berekesztése folytán 
oly váratlanul félbeszakitott tárgyalást az őrlési 
forgalomról. 

Az őrlési forgalom újjászervezésére vo-
natkozólag 4 javaslat merült fel : 

1. a földmivelésügyi miniszter javaslata, 
amely a sa&llitót 7 franknyi vám fizetésére 
kötelezi mmázsánkint, mely vám neki a liszt 
kivitelekor visszaadatik, továbbá arra, hogy ezen 
joga átengedésekor adja tudtul az engedményes 
nevét és czimét. Végül a javaslat megtiltja az 
őrlési forgalom révén behozott gabonának a 
közraktárakban való elhelyezését ; 

2. Castillard j avas l a t a ; épugy mint a 
miniszter javaslata, ez is a vám előleges befi-
zetését követeli, de ehhez hozzáteszi, hogy a 
behozatali bárcza ne legyen átruházható és 
hogy a lefizetett vám csakis azon malomtulaj-
donosnak legyen visszatérhető, aki a búzát 
maga behozta ; 

3. a vámügyi bizottság javaslata, amely 
nem kivánja a vámnak előleges befizetését, de 
követeli, hogy a malomtulajdonos a behozott 
búzát közvetlenül a malomba szállitsa és a 
készített lisztet is a malomból külföldre köz-
vetlenül szállitsa e l ; 

4. Thierry marseilles-i képviselőnek ellen-
javasla, mely teljesen eltörli az ' őrlési forgal-
mat olyformán, hogy az a behozatali bárczák 
(bons d'impórtation) egy bizonyos fo rmá ja által 
helyettesittessék. 

Ezen négy javaslat alapján indult meg 
újból a franczia képviselőház tárgyalása az őr-
lési forgalom kérdésében, mely tárgyalást Dupuy 
földmivelésügyi miniszter vezette be egy nyi-
tatkozattal, melyben a Thierry-féle javslatot 
határozottan ellenezve, miután a franczia szená-
tus a mult tavasz folyamán a bons d ' impor ta-
titon- újból való életbeléptetését határozatilag 
már elvetette, felhívta képviselőtársait, hogy a 
többi három javaslat valamelyikét fogadják el 
a tárgyalás további alapjául, miután ezek bár-
melyike kellőkép kielégiti a gazdák jogos kö-
vetelményeit. 

Hosszas tárgyalás után a képviselőház 
361 szavazattal 138 szavazat ellenében elfo-
gadta Castillard javaslatának első szakaszát, 
mely kötelezővé teszi a vámnak a gabona be-
hozatala pillanatában való lefizetését, megen-
gedi a vám visszatérítését, ha a behozott ga-
bonamennyiségnek megfelelő lisztet 2 hónap 
lefolyása előtt külföldre szállít és megtiltja a 
behozatali bárczának átruházását . 

Ezután elfogadtatott 285 szavazattal 193 
szó ellenében a vámügyi bizottság javaslatának 
2-ik szakasza, mely igy szól : 

2. §. A malomtulajdonos köteles a bevitt 
gabonát közvetlenül raktárába szállítani és ki-
vitelkor a gyártott lisztet közvetlenül külföldre 
elszállítani. A vámhatóságnak joga van ellen-
őrizni az egész malomüzemet és a raktára-
kat is. 

Ezután. 300 szavazattal 166 szavazat 
ellenében elfogadtatott egy kiegészítő rész, mely 
mint 3-ik §. következőkép szó l : 

3. §. A liszt kivitele nem történhetik má-
sutt, csakis ugyanazon vámhivatalon át, melyen 
a gabona behozatott . 

Végül a képviselőház még a következő 
két §-t fogadta e l : 

4. §. A jelen törvény Algírra is alkalmaz-
ható és 

5. az összes ellenkező intézkedesek ha-
tályukat vesztik. 

A tárgyalás alatt Bőse képviselő kísérletet 
tett a bon d'exportation életbeléptetése érde-
kében. Ezen javaslat azonban 351 szavazattal 
144 szavazat ellenében elvettetett. Ha a kép-
viselőház ezen határozata a szenátusban is 
keresztülmegy, ezzel a franczia őrlési forgalom 
egész uj s mondjuk az áralakulásra ártalmatlan 
intézménynyé válik. 

Mindenesetre érdekes a franczia kamara 
állásfoglalása, mint jele annak, hogy az őrlési 
engedély áldásait bőségesen megunták már ott 
is s ha be sem szüntetik, oly formában engedé-
lyezik, mely a belföld áralakulását nem befo-
lyásolhatja. 

A czukoradó csökkenése. A franczia pénz-
ügyi körökben nagy meglepetést okozott azon 
ujabb váratlan tapasztalat , hogy az ez év első 
9 hónapjában befizetett czukoradó a mult év 
hasonló időtartamához viszonyítva kb. 28 millió 
franknyi csökkenést mutat . Az állami jövedel-
meknek ezen tetemes csökkenése arra kész-
tette a kormányt, hogy a czukortermelés meg-
adóztatása tekintetében mélyreható módosításo-
kat' tartalmazó törvényjavaslattal lépjen a tör-
vényhozás elé. 

A kormány ezen szándéka ar ra késztette 
a francziaországi czukorgyárosok szindikátusa 
vezetőségét, hogy ez ügyben küldöttségileg 
kérje a pénzügyminisztert arra, hogy ez alka-
lommal még tekintsen el a gyökeresebb adó-
reformtól, miután a czukoradószolgáltatás idei 
hiányának legfőbb oka a mult évi rossz termés-
ben rejlik. A jelen érvényben álló czukoradó 
legcsekélyebb módosítása annál végzetesebb in-
tézkedés volna, miután könnyen egy kiterjedt 
iparágnak tönkremenését eredményezheti és 
különben is remény , van arra, hogy az idei 
hiány jövőben nem fog többé ismétlődni. 
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A franczia pénzügyminiszter attól tette 
függővé a franczia czukorgyárosok kérelmének 
teljesítését, váj jon lesz-e módjában a 28 millió 
franknyi hiány pótlására más jövedelmi forrást 
találni. 

Svájcz. A szőlömivelés válságos helyzete. 
A svájczi bortermelők az idén ugyanazon vál-
ságos helyzetbe jutottak, mint a milyennel a 
franczia szőlősgazdáknak már a mult év óta 
kell küzdeniök. A tavalyi kitűnő és az idei jó 
közép bortermés daczára a svájczi szőlős-
gazdák nem tudnak egyévi fáradságos munkájuk 
gyümölcséhez jutni, mer t nincs aki az idei jó 
bortermést megvegye, nincs alkalom a kellő ér-
tékesítésre, 

A bornak ezen kedvezőtlen értékesítési 
Viszonyai, melyek a svájczi gazdákat a legvál-
ságosabb helyzetbe juttatták különböző okokra 
vezethető vissza, első sorban a külföldi ver-
senyre, de másodsorban azon sajnálatos körül-
ményre is, hogy a sok helyen oly nagy kitar-
tással működő mérsékleti egyesületek tevé-
kenysége daczára a jó svájcziak között a 
nagyobb alkoholtartalmú italok fogyasztása 
rohamos mértékben fokozódik. 

A válság ezen főokának megfelelőleg a 
franczia szőlősgazdák részéről azon terv merült 
fel, melynek megvalósítása nem is a szövetség-
tanács dolga, hanem az egyes fantomok hatás-
körébe tartozik és mely tehát abban áll,- hogy 
a jövőben azon vendéglősök, akik bor mellett 
más szesztartalmu italokat is mérnek ki, nagyobb 
italméréái adót tartoznak fizetni, mely intézke-
dés folytán kizárólag bort kimérő vendéglősök 
határozott előnyben részesülnek. 

Hasonló válságnak a jövőben való kike-
rülése végett a svájczi bortermelők erős szö-
vetkezeti mozgalmat indítottak arra nézve, hogy 
bortermékeik értékesítését ily módon helye-
sebb alapokra fektessék és eredményesebbé 
tegyék. 

A svájczi szőlősgazdák azt a jobb minő-
ségű bort, melyért tavaly még ó8 czentimest 
kaptak, az idén alig 20—24 czentimesért tudják 
értékesíteni. Ha tekintetbe veszszük azt, hogy 
hazánk sok helyén a jó minőségű bor liter-
jének ára 18 fillérnél magasabb nem volt, 
nyilvánvaló, hogy szőlősgazdáink hasonló segély-
ákczióra szorulnának. 

Gazdasági egyesületek mozgalma. 
Rovatvezető : de Pottere Brnnó. 

A Szatmárvármegyei Gazdasági Egyesület f. hó 
6-án népes választmányi ülést tartott, melyen a 
következő fontosabb határozalokat hozta. Meg-
állapitotta az egylet . az amerikai szőlótelepén 
termelt és folyó évben eladásra szánt szőlőojt-
ványok árait. A gazdasági munkás- és eseléd-
segély-pénztár fellendítése érdekében a várme-
gye lelkészei és tanítói körlevélben felkérendők, 
hogy az intézményt ismertessék s az érdekelte-
ket belépésre buzdítsák. Elhatározta továbbá a 
Választmány, hogy az egyesületnek a vármegye 
megfelelő pontján felállítandó dohánybeváltó ál-
lomás iránti kérvényének elutasító határozatára 
felterjesztéssel élnek, melyben ez ügy fontossá-
gát ismét kifejtik, valamint azokat a körülmé-
nyeket, melyek a két állomást elodázhatatlanná 
teszik a termesztés fellendítése érdekében. Hatá-
rozatba ment, hogy lépéseket tesz az egyesület 
a komlótermesztés bevezetésére. A honi ipar pár-
tolása tekintetében az OMGE. ezzel foglalkozó 
szakosztályának támogatását szükségesnek tartja 
az egyesület s a gazdákhoz ezirányban hirlapi 
felhívást intéz. Megújította az egyesület a 
„Szamos" cz. lappal fennállott szerződést azzal 
a módosítással, hogy a nevezett lap csütörtöki 
számához féliv mellékletet bocsájt külön az 
egylet rendelkezésére. Az őszi rendes közgyű-
lés határidejét november 20-ára állapították meg ; 
végre a marhasónak tömörítve való forgalomba 
hozása érdekében elhatározták, hogy felterjesz-
tést tesznek a Nagyméltóságú földmivelésügyi 
miniszter úrhoz. 

A Szatmárvármegyei Gazdasági Egyesület 
gyümölcsészeti szakosztálya elhatározta, hogy 
az igazgató-választmány utján a borfogyasztási 
adónak leszállítása iránt felír a pénzügyminisz-
terhez s e kérelme támogatása végett a földmi-
velésügyi miniszterhez s a feliratot pártolás vé-
gett az ország összes gazdasági egyesületeinek 
megküldi. A novemberi igazgató-választmányi 
ülésen elhatározta az egyesület, hogy a várme-
gyei lelkészekhez és tanítókhoz a gazdasági 
munkássegélypénztár érdekében körlevelet intéz. 
Újból lépéseket tesz a vármegyében létesítendő 
dohánybeváltó-állomás felállítása érdekében s el-
határozza, hogy a megyében a komlótermesztés 
meghonosítására szükséges intézkedéseket foga-
natba veszi. A honi ipar pártolása tekintetében 
csatlakozik az OMGE. kereskedelmi és ipari 
szakosztályához és kimondotta a szakosztály 
támogatásának szükségességét. Végül elhatározza 
a választmány, hogy a marhasó tömörítve való 
forgalombahozatala végett lépéseket tesz, illetve 
felterjesztés intéz a földmivelésügyi minisz-
terhez. 

A Szilágyvármegyei Gazdasági Egyesület folyó 
hó 11-én Zilahon dr. Kaizler György egyesületi 
alelnök elnöklete alatt rendes havi választmányi 
ülést tartott. Miután a választmány a Szövetség 
f. évi nagygyűlésére kiküldendő megbízottjait 
megnevezte, elhatározta, hogy a J.-N.-K.-Szol-
nokvármegyei gazdasági egyesület fogyasztási 
szövetkezete könyvelésének és az egyes czikkek 
beszerzésének stb. tanulmányozására a helyszí-
nére dr. Veress Sándor egyesületi titkárt és 
Vaska Gyula választmányi tagot küldi , ki. Végre 
elhatározta a választmány, hogy az egyesület 
által termelt szőlő- és gyümölesojtványok vétel-
árából a vevőktől ezentúl csak 20% előle-
get vesz. 

A Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület igazga-
tóválasztmánya mult hó 28-án Pillér Kálmán g. e. 
elnök elnöklete alatt rendes havi ülést tartott. 
Az elnök első sorban jelentést tett azon sajnos 
tapasztalatról, hogy az egyesületi tagok tagdij-
kötelezettségeiknek legnagyobb részt nem tesz-
nek eleget. A tagdíj hátralékosokról összeállított 
kimutatás szerint 3847 koronát tesz ki ez idő-
szerint a tagdíjhátralék, mi az egyesület ügy-
menetére igen bénitólag hat. Az igazgató-vá-
lasztmány Lukovits Aladár titkár javaslatára el-
határozza, hogy a tagdíjhátralékban levő egye-
sületi tagok az elnökség által ismételten felszó-
littassanak tartozásaik sürgős lefizetésére, a 
több évi hátralékban levő tagok ellen pedig az 
egyesület ügyében a peres eljárást megindítsa. 
Az igazgató-választmány egy régibb határozata ' 
alapján az egyesület kísérletet tett arra nézve,- : 

hogy a vármegyékben mindjobban elterjedő., 
nagy cselédhiány orvoslására a cselédközvetitést 
tagjai részére maga veszi a kezébe. Titkár e l ő -
adja, hogy a megkezdett cselédösszeirás nem 
sikerült, mert a megállapított feltételek mellett 
20—25-nél több cselédet nem lehetett összeto-
borzani ; ezen összeg azonban nem felel meg a 
szükségletnek, amennyiben eddig is majdnem 
200 gazdasági cselédre történt bejelentés. Az 
eddigi eljárásból ugy vettük ki, hogy a cseléd-
szerzés az egyesület ut ján és írásbeli megkere-
sések alapján aligha fog sikerülni, leginkább 
czélravezetőnek tartaná, ha az érdekeltek a dol-
got megbeszélve valakit cselédszerzés czéljából 
a helyszínére kiküldenének, annál is inkább, 
mivel ugy értesült, hogy Trencsén^vármegyében is 
kaphatók cselédek. A választmány ily irányban 
hozott határozatot. 

Miután még a földmivelésügyi minisztérium-
nak a MÁV. igazgatóságának, az Országos 
Erdészeti Egyesületnek és a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezetének átiratai tárgyaltattak, illetve tu-
domásul vétettek, az ülés véget ért. 

A Vasvármegyei Gazdasági Egyesület igaz-
gató-választmánya mult hó 24-én Ernuszt Kelemen 
elnöklete alatt ülést tartott, melyen a tárgysoro-
zat első pontja értelmében igazgató-titkár rész-
letes előterjesztést tesz az idei állatkiállitások 
eredményéről; a szeptember 4-én tartott tejszö-
vetkezeti értekezlet határozatairól; a . rohonczi 
mezőgazd. téli tanfolyamnak kilátásba helyezett 
engedélyezéséről és végül arról, hogy a korábbi 
években történt eljárás szerint jutalmazásra 
kijelöltetett, a beérkezett pályázatok alapján 25 
mezőgazdasági cseléd. 

Igazgató-titkárnak ezen előterjesztését he-
lyeslőleg veszi tudomásul az igazgató-vá-
lasztmány. 

Olvastatván a földmivelésügyi miniszternek 
a szombathelyi vetőmagvizsgáló állomásra vo-
natkozó, leirata, az abban foglaltak tudomásul 
vétetnek. 

Tárgyaltatván Szabadka sz. kir. város 
polgármesterének a birtokminimum korlátozását 
czélzó javaslata, tekintettel az abban foglaltak 
rendkívüli horderejére, az véleményezés és tüze-
tes megvitatás végett kiadatik a közgazdasági 
szakosztálynak azzal, hogy azt mielőbb tüzetes 
tárgyalás alá vegye és véleményes javaslatát az 
igazgató-választmányhoz adja be. 

A Szepesvármegyei Gazdasági Egyesület a 
földmivelésügyi miniszter támogatásával f. hó 
11-én Szepes-Ófalván díjazással egybekötött 
tenyészmarhakiállitást rendezett. A kiállításra 
felvezetett összesen 270 darab szarvasmarhának 
fajtajellege nagy általánosságban az ezen vidék-
nek leginkább megfelelő pinzgaui bikára jutta-
tott. A kiállításon 46 kisgazda és 12 községi 
pásztor közt összesen 425 korona jutalomdíj 
osztatott ki. 

A Pozsonyvármegyei Gazdasági Egyesület 
igazgató-választmányi ülést tartott Pálffy István 
gróf elnöklete alatt. Az ülésen elhatározták, 
hogy Széchenyi Pál gróf emlékét, ki az egye-
sületnek nagy jótevője volt, jegyzőkönyvileg 
örökítik meg. A nagyszombati állatdijazás ered-
ményéről szóló jelentést elismeréssel vették tu-
domásul, egyben köszönetet szavaztak Klempa 
Bertalan alispánnak e tárgyban való fáradozá-
saiért. Több földmivelési miniszteri leirat tudo-
másulvétele után megbízták Horváth Jenő gazda-
sági egyesületi titkárt Darányi földmivelésügyi 
miniszter disztagsági^ oklevele megszerkesztésé-
vel. Ezenkívül 3 tagu bizottságot küldtek ki, 
melynek feladata javaslatba hozni a jutalmazásra 
érdemes gazdasági cselédeket. Végül a Csalló-
közben létesítendő mintagazdaság kérdésével 
foglalkozott a választmány; Darányi földmivelés-
ügyi miniszter ugyanis leiratilag tudatta az 
egyesülettel, hogy Csallóközben mintagazdaságot 
óhajtván felállítani, a kiszemelt területek meg-
tekintésére szakközegét legközelebb kiküldi. 

A Temesvármegyei Gazdasági Egyesület igaz-
gató-választmánya úgyis mint a vármegye mező-
gazdasági bizottsága november 5-én Rajasich 
György báró elnöklete alatt ülést tartott, melyen 
Nagy György mint a vármegye gazdasági taná-
csosa előterjesztéseket tett a vármegye területén 
a tél folyamán rendezendő háziipari tanfolya-
mokról s az eddigi tanfolyamok eredményéiről. 
Javaslatára elhatározta a választmány, hogy a 
tél folyamán Buziáson, Hosszu-Aszón, Varjason, 
Gyirokon és Zsebelyen 6 hétre terjedő kuko-
riczahéj-fonó tanfolyamokat rendez. A temes-
megyei különlegesség: a hasított kukoriczahéjból 
font tárgyak immár a külföld figyelmét is fel-
keltették s a rendezendő tanfolyamok czélja, 
hogy oly mennyiségben gyártassanak e tárgyak, 
hogy a kereslet kielégíthető legyen. A temes-
vári iparszövetkezet helyiségeiben ingyen rak-
tárhelyiségek adattak a tanfolyamokon elkészí-
tett tárgyak részére. Az eddig rendezett tanfo-
lyamokon a vármegye területén mintegy 600 
ember sajátította el a kukoriczahéj-fonást, ami 
nagy áldás a népre, mert ha egy 4—5 tagból 
álló család a téli napokban 1 korona 40 fillért 
keres meg, a téli nélkülözésektől már megmene-
hült. Temesvár sz. kir. város polgármesterinek 
az Ausztriába irányuló állatforgalom akadályai-
nak. megszüntetése tárgyában a földmivelésügyi 
miniszterhez intézett feliratáról kimondta á vá-
lasztmány, hogy felír a földmivelésügyi minisz-
terhez, miszerint ha szórványosan itt-ott egy 
állat elhull, ezt állatvésznek ne minősítsék. 
Versecz városa a jövő év folyamán rendezendő 
járási ipar- és mezőgazdasági kiállítás anyagi és 
erkölcsi támogatását kéri a bizottságtól, mit a 
bizottság meg is ad, a kiállításon részt vesz, 
dijakat tüz ki és egy később meghatározott ösz-
szeggel azt segélyezni fogja. 

Háromszékvármegye mezőgazdasági bizottsága 
Kézdi-Vasárhelyen ló- és szarvasmarha-díjazást 
tartott. A gazdák nagy számban vettek részt 
állatjaikkal a kézdi, orbai és sepsi járásokból. 
A bemutatott állatok ugy mennyiség, mint minő-
ség tekintetében kielégítették, sőt részben felül 
is multák a várakozásokat. Az állatdijazás után 
bankét volt, amelyen Pótsa József háromszék-
megyei főispán felköszöntőt mondott Darányi 
miniszterre, akinek üdvözlő táviratot is küldtek. 
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VEGYESEK. 
Hal számunk tartalma: 

Oldal 
Olitx. közleményei. 1883 
Az első segély ... 1884 
KtUföldi szemle. 1889 
©aídasági egyesületek mozgalma. ... ., 1890 

Növénytermesztés. 
A JP«tyi kukoricza". 1884 

Gazdasági növénytan. 
A virágok mesterséges keresztezéséről. 1885 
Gyomirtás a gabonaföldön. 1886 

Üzemtan. 
A kisgazda gazdaságának biztos alapra fektetése. 1886 
Yetósforgó módosítása és zöldtrágya alászántása. 1886 
Levélszekrény. __ 1887 
Yegyesek 1891 
Kereskedelem, tőzsde. , 1893 
Szerkesztői flzenetek. 1894 

Halálozás. Farlcas Rezső, gróf Károlyi 
Sándor uradalmai számvevője és titkára folyó 
hó 25-én életének 52. évében hosszas szenve-
dés után Nagy-Kár oly ban elhunyt. 

A német vámtarifa. A német vámtarifa-
tervezet végső kifejléséhez jutott . A német 
birodalmi-gyülés, mely hivatva lesz azt a 
közgazdasági irányzatot, amely a nomzaii 
termelés védelmét tűzte czéljául, törvénybe ik-
tatni — összeült. Elhatározta, hogy deczember 
2-án kezdi meg a vámtarifajavaslat tárgyalá-
sát. A javaslatot először bizottság fogja tár-
gyalni s ha. ez megtörténik ugy az m á r egy 
hét leforgása alatt letűnik a Reichstag napi-
rendjéről s a jövő év ápri l is—májusában kerül 
második felolvasásra. A birodalomgyülés tagjai 
között még e hó 26-án osztották ki a vám-
tarifa-tervezetet az indokolással együtt. Érdekes 
e*en tervezet és indokolás s ezért azt a kö-
vetkezőkben i smer te t jük: 

A tervezet a lényeges czélok egyikét abban 
látja, hogy a hazai mezőgazdaság helyzetét ked-
vezőbbé tegye, amennyiben fokozott vámvédelem 
által a világforgalom és a világpiaczi árak fej-
lődésével járó kárt gyöngíti és akként egyenlíti 
ki, hogy az ár az előállítás költségének megfe-
lelőbb. Ha a gabonabehozatal teljes nélkülözhető-
ségére nem is lehet számítani, mégis nagyon 
kívánatos az élelmiszer-szükséglet főrészének 
saját termelése. A vámtarifának nem föladata, 
hogy a termelés valamely ágának határozott el-
adásárak állandó elérését biztosítsa. Nem veheti 
figyelembe a földmivelésnek az előállítás költsé-
gével összefüggésben nem álló nehézségeit sem. 
H a a mezőgazdasági vámok fölemelését az ösz-
szesség szempontjából is elutasithatatlan szükség-
nek kell elismerni, ugy ettől a fölemelés által 
érintett élelmiszerek belföldi fogyasztására való 
tekintet sem tarthat vissza. A mezőgazdasági 
vámemelések nagyobb részénél különben a fo-
gyasztó szempontjából nem kell súlyosabb kár-
fél tartani. Ezeket a károkat még a gabonavámok 
bizonyos és közvetlen következményeikért sem 
lehet számításba venni. Ellentétben a mezőgazda-
sággal, az iparnak nincs szüksége a vámvédelem 
általános erősbitésére. Ezért kívánatos volt a 
tervezetnek olyképpen való konstruálása, hogy 
lehetőleg alkalmas alapjául szolgáljon a tariia-
tárgyalásoknak. 

A javaslat részletes megokolásában a mező-
gazdaság védelméről a következő érdekes pasz-
szusokat találjuk. Kellő védővámok által a bel-
földi gabonaár alakulását befolyásoló faktort te-
remtünk. A belföldi gabonaárakban, amennyiben 
az utolsó .évtizedek viszonyaiból meglehet ítélni, 
a vámokkal körülbelül fölérő emelkedés áll be. 
Ezt a statisztikai áttekintések bizonyítják. Remél-
hető tehát, hogy a fokozott vámvédelem kedvező 
hatással lesz a mezőgazdaság helyzetére. Az állat-
vámok czélja, hogy a külföldi termelés túlságos 
hatását a belföldi piaczöktól távol tartsák. Föl-
tehető, hogy a belföldi állattermelésnek aránylag 
csekély fokozása is ki fogja elégíteni a fokozódó 
szükségletet. (? ?) A hathatós védelem a kellő 
intézkedésekre és a szükséges tőkebefektetésekre 
fogja bátorítani a gazdákat. Áremelkedés nem 
várható ; a föllendülő forgalom és a fokozott ter-
melés azonban a gazdák előnyére fog szolgálni. 
Ami a búzát , és rozsot illeti, e k é t ' gabonafaj 
vámjának egyenlősítése előreláthatólag az árak 
nivellálását s a rozsnak mint kenyérmagnak hát-
térbe szorítását eredményezhetné. A vámvédelem 
fokozásának határt szabnak a közélelmezés szük-
ségletei és az a nagy közérdek, amely a kedvező 
külkereskedelmi vonatkozások további fönnállá-
sához fűződik. Az állatok vámjának kérdése, te-
kintettel az állategészségügyi tilalmakra és az 
állatbehozatali korlátozásokra, kevésbbé fontos-
nak látszik ugyan, de azért a tarifában számolni 
kell azzal az eshetőséggel, hogy a tilalmak és 
korlátozások elesnek és ettől függetlenül kell 
intézkedni az áruk elvámolásánál. Ez okból a 
belföldi termelők érdekeinek megfelelően gon-
doskodni kell állat- és husvámokról, habár gazda-
ságilag talán csak később érvényesülnek is. 

A papirosbuza lovagjai. Alig egyezkedtek 
ki a hitelezők Oelb Samu ügynökkel, aki tudva-
levőleg ezelőtt valami két héttel fizetéskép-
telen lett, alig ocsúdtak fel a dunántuli malmok, 
részvénytársaságok, érdekeltek a Orosz és 
Szenftner czég csalárd bukása u t á n ; ime a 
harmadik lovag Straszburger Ármin személyében. 
Grósz bukását viseli czégtársa Szenftner, ha 
ugyan azokat az óriási passzívákat — amelyeket 
az alig két éve Keszthelyen letelepedett gabona-
ügynök hagyott hátra, szabad kézzel dolgozván 
a papirosbuzában — f e d e z n i tudja. Gelb 153,000 
korona adóssága olykép lesz kiegyenlítve, hogy 
40°/o-ot, vagyis 60,120 koronát készpénzben 
fizet, 5%-ot , vagyis 7650 koronát egy hónap 
leforgása alatt és a hátralevő 55%-ot , vagyis 
84,510 koronát öt esztendő leforgása alatt. És 
élhet boldogan s adhat ja el tovább is a búzát 
papiroson. Értse, aki érti. A versenytársa Oelb 
és Grósz uraknak Straszburger Ármin. Csak 
300 ezer métermázsa búzát adott el határidőre, 
vesztett a börzén ötszázezer koronát ; egy 
néhány százezer korona passzívát, temérdek 
váltót hagyott maga után s megszökött, számít-
ván a jólelkű hitelezőkre, akik ővele, vagy a 
háta mögött szépen kiegyeznek. De mi lesz 
a 300 ezer métermázsa búzával, arra se fede-
zet, se Straszburger m a g a ? Áz egyszerűen 
sehol sincs. 'Van azonban valami, ami ezt a 
machinácziót is megengedi s ez a tőzsdei sza-
bályokban foglalt fedezetlen határidőüzlet. Mi 
ez, mire való, elmondottuk már számtalanszor, 
végkonkluzióképen felállítva, hogy „le vele". De 
hát mindeddig hasztalanul, mert szükséges ez 
a Gelbek, Grószok és Straszburgereknek. Azután 

meg forgalomnak is kell lenni — papirosbuzábaa. 
Ha van e b b e n : van háromemeletes házakban, 
8030 holdas birtokokban, váltókban s ha mind-
ezekben van, ugy boldog a magyar. Ezért nem 
akarják a gabonatőzsde szabályainak revizióját, 
de mi annál is inkább meg vagyunk győződve 
arról, hogy el kell azt a fedezetlen határidő-
üzletet törölni. Reméljük ezek után a magyar 
képviselőház is meggyőződött róla. 

A szövetkezetek és a kereskedelem. 
Emlékezhetünk arra a támadásra, amelyet 
egyes kereskedelmi kamarák intéztek annak 
idején a szövetkezetek e l len ; memorandumba 
foglalva sérelmes panaszukat s azt a kereske-
delmi miniszterhez terjesztették fel. Mint most 
a merkantilis sajtóból megtudtuk a kereske-
delmi miniszter a „rendszabályozás" iránt be-
adott felfolyamodások alapján körrendeletet in-
tézet az összes kereskedelmi és iparkamarák-
hoz, amelyben felhívja őket, hogy a hazai 
kereskedelem és a szövetkezeti mozgalom közti 
összhang létesithetése végett terjeszszék föl 
hozzá a fogyasztási szövetkezetekre vonatkozó 
statisztikai adatokat, főleg azokat, amelyek ki-
terjeszkednek a fogyasztási szövetkezeteknél 
fölmerülő és szocziálpolitikai szempontból ér-
dekes körülményekre. A körrendeletben 22 kér-
dés van föltéve, amelyekre különös suly he-
lyezendő a vizsgálatnál. Örvendünk, hogy külö-
nösen a fogyasztási szövetkezetek haszna iránt 
a kereskedelemügyi miniszter is érdeklődik. Ha 
a kereskedelmi kamarák feladatuk magaslatán 
állnak s ha tárgyilagosan felelnek meg a fel-
tett kérdésekre, ki fog tűnni az a haszon, 
amelylyel a fogyasztási szövetkezetek vannak, 
ugy társadalmi, mint szocziális szempontból t 
megszűnnek azok a támadások, amelyek a 
fogyasztási szövetkezeteket a túlzó merkantilis 
kirohanásokban érték. 

Rendelet a kivándorlásra buzditó sajtó-
termékek feltartóztatására. A kereskedelmi 
miniszter abból az alkalomból kifolyólag, hogy 
bizonyos Missler F. nevü brémai bankház ki-
vándorlásra buzditó sajtótermékekkel árasztotta 
el az ország egyes részeit, ugyszinte egyes kiván-
dorlási ügynökök jutalmakkal és ajándékigéretek-
kel kecsegtetik a postamestereket, ha ezek a 
kivándorlókat kellő útbaigazítással látják el, ille-
tőleg utielőleg beküldésére bírják, rendeletet adott 
ki, amelyben figyelmezteti a postatávirda-hiva-
talokat, hogy az ilyfajta küldeményeket figyelem-
mel kisérjék s kobozzák el, a jutalmat igérő 
ügynököket pedig jelentsék az illetékes posta-
távirda igazgatóságához. 

U j vajhamisitási m ó d . Franczia lapokban 
olvassuk, hogy Belgiumban egy uj vajhamisitó 
zsiradék anyagot találtak fel, a mely főleg az 
u. n. kokoszolajból lesz előállítva s a mely a 
vajnak egész 25%-áig a nélkül keverhető, hogy 
a hamisítást könnyen észre lehetne venni. 
Kémikusok ugy nyilatkoztak, hogy ezen termék, 
a mely Brüsszel környékén több gyárban nagy-
ban állíttatik elő, táplálék gyanánt nem használ-
ható fel s csupán a vaj hamisítására szolgál. 

Aratási kilátások Argentínában. Az 
argentniai aratási kilátásról egy amerikai ter-
ményeladási szaklap a „Cincinati Price Cm-rejat" 

^ C S " éS kír" Udvari Hugi, ^fe 
VII., Rottenbiller-utcza 33. sz.., é s VI., Andrássy-út 23. sz . 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., Rottenbiller-utcza 33 . sz.) intézendök. 
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legutóbbi száma a következőket mondja: „Az 
északamerikai gabonapiaczokon sokan vannak 
abban a hiszemben, hogy az argentínai ter-
ményeredmények nem lesznek kielégitők. Tény 
az, hogy az argentínai termések a kevesebb 
szárazság, /több eső miatt sokat szenvedtek, de 
mint az idei hírekből kivenni lehet, Argentína 
ezidei termése egyenlő lesz az 1893. termés-
eredménynyel, a mikor Argentína várakozáson 
felüli nagymennyiségű búzát exportált." Ugyan-
ily értelemben beszél a Berlinben megjelenő 
*Getreidemarkt* czimü újság, s az argentiniai 

; terménykiállitásokat 1902-re, daczára a sok 
esőzéseknek, búzában 900,000 tonnára becsüli. 

Gazdatársadalmi szervezkedés. Hont vár-
megye gazdái között élénk mozgalom indult 
meg a folyó évben, a melynek czélja a megyei 
gazdasági egyesület újjászervezése volt. E moz-
galom most erősítést nyert azáltal, hogy g rőf 
Dessewff'y Aurél az OMGE. elnöke levélben fel-
kérte Hont vármegye főispánját e mozgalom irá-
nyítására, illetőleg közbenjárásra, hogy az egye-
sület mielőbb hathatósabb működést fejtsen 
ki, a melynek első feltétele kétségkívül az 
egyesület adminisztrácziójának újjászervezése. 

A Hármas-Körös hajózása. A Hármas-
; Körös hajózhatóvá tétele érdekében a' kőltség-

retés parlamenti letárgyalása után még a ta-
vaszszal hozzáfognak a Körösöknek egész 
Békés városa fölötti hajózhatóvá tételére; össze-

I sen négy duzzasztó műre, ugyanannyi csegére, 
azaz kámarás-zsilipre van szükség s ezek a 
műszaki szerek el is készültek. Az egész mun-
kálat 5 millió korona költséggel terveztetik. A 
Körösek hajózhatóvá tételével 300 km.-rel sza-
porítják viziutainkat. A földmivelésügyi minisz-
ter óhajtása, hogy e viziut mielőbb elkészül-
jön, azért a munkálatok gyorsítása érdekében 
jövőben nagyobb fedezetről gondoskodik. Mint 
ismeretes, a jövő évi költségvetésbe e czimen 
500,000 korona hitel megszavazását kéri. 

Uj édes anyagokat tartalmazó növény. 
Az Aszunczionban székelő német konzul jelentése 
szerint Paraguay északi részében, Bertoni az 
ottani mezőgazdasági intézet igazgatója egy 
eddig ismeretlen növényt fedezett föl, mely 
nagy mértékben tartalmaz édes anyagokat. E 
növény jelentéktelen kinézésű, egynehány deczi-
méter magas, kis levele és apró virága van. 
Nagyobb mennyiségben nem fordul elő egy 
helyen, de egyes csoportokban gyakran talál-
ható. Egynéhány levelével egy egész csésze 
kávét vagy teát meg lehet édesíteni. Ha az ember 
egy levelet a szájába vesz, egy óra elmultával 
is érzi édességét. Ártalmas anyagokat nem tar-
talmaz. Bertoni véleménye szerint a növény 
édessége nem czukortól, hanem valami más, 
eddig ismeretlen anyagtól származik, melynek 
édessége jóval nagyobb, mint a czukoré. Emellett 
tanúskodik az is, hogy ez anyag nem megy 
át erjedésbe, mint a czukor. Gyakorlati, ipari 
alkalmazásra e növény még nem talált, mind-
azonáltal valószínűnek látszik, hogy már a 
közel jövőben nagyobb mennyiségben termelni 
és iparilag kihasználni fogják. A termelési kísér-
leteket már megkezdették. Első sorban teával 
keverve fogják kereskedésbe hozni. 

Hirek. A felvidéki gyümölcstermelés fellen-
dítése érdekében. A földmivelésügyi miniszter 
tekintettel a mármarosmegyei nagy közgazdasági 
fontossággal biró gyümölcstermelési viszonyokra, 
a nagybocskói kertmunkás-iskolánál egy oly 
nagyobb technikai műhely fölépítését határozta 
el, amelyben ugy a tanulók, mint a nagy kö-
zönség is a gyümölcs aszalását, szeszfőzést és 
iz készítését gyakorlatilag megtanulhatják és 
ahol az állami 51 holdas mintagyümölcsös ter-
mésének friss állapotban nem értékesíthető 
részét feldolgozzák. — Rétöntöző társulat. Pinka-
Mindszenten rétöntöző társulat alakult. A bejá-
rást megejtették s miután 459 holdra kiterjedő 
öntöző társulat érdekeltjeiből 352 a megalakulás 
mellettnyilatkozott, a társulat megalakult. Elnökké 
Lelovits Gyula választatott. •— A borfogyasztási 
adó leszállítása. A Szatmárvármegyei gazdasági 
egyesület gyümölcsészeti szakosztálya legutóbbi 

ülésének határozatából kifolyólag elhatározta, 
hogy a borfogyasztási adó csökkentését s ezzel 
arányban a szeszadó emelését kéri a pénzügy-
minisztertől. Feliratot intéznek egyúttal a föld-
mivelési miniszterhez Í3, hogy e kérelmet ille-
tékes helyen vegye pártfogásába. — Fatenyész-
tési tanfolyamok Nagyváradon. Szunyogh Péter 
biharmegyei alispán egy föliratot intézett a 
földmivelésügyi miniszterhez, amelyben a köz-
ségi faiskolakezelő tanitók részére fatenyésztési 
tanfolyamok tartását kérte. A földmivelésügyi 
miniszter válasza most érkezett meg a vár-
megyéhez ; beleegyezik a kétnapos tanfolyamok 
tartásába és tudatja, hogy erre a czélra szak-
közegeket fog kiküldeni. A tanfolyamok a jövő 
tavaszszal és nyáron lesznek Nagyváradon. 

A konzuli közleményekből. Mezőgazda-
sági gépek terjesztése. Ruscsukból írják, hogy a 
mezőgazdasági gépek bevitele Bulgáriába élén-
kebbnek ígérkezik, mert a bulgár kormánynak 
az a terve, hogy az összes nagyobb bulgár 
városokban raktárakat rendeztet be, melyekben 
a kisgazdák gabonáért mezőgazdasági gépeket 
kaphatnak. Konzulátusunk, mely ezt a tervet 
jelzi, megemlíti még, hogy a dunamenti bulgár 
városokban főleg magyarországi tengerimor-
zsolókat, triőröket, ekéket vásárolnak. — 
Bulgár repcze. Az Al-Duna mentén egyre terjed 
a repczetermesztés, ruszcsuki jelentések szerint 
a Bánságból odavándorolt bulgárok kezdemé-
nyezése folytán. Az idén már három-négy 
akkora terület volt Bulgáriában bevetve repczé-
vel, mint tavaly. — Olaszország hordóbor-kivitéle. 
Olaszország hordóbor-kivitelének mennyisége az 
1901. évi január-szeptember hónapjaiban 802,554 
hektolitert tett 25.755,787 líra értékben, mely 
kivitel az 1900. év ugyanazon hónapjaiban 
kivitt 1.410,834 hektoliterrel, illetve 44.440,814 
lira értékkel szemben, 508,278 hektoliter, illetve 
18.685,207 lira csökkenést mutat. Az Olasz-
országból a monarchiába, behozott hordóbor 
mennyisége az 1901. év január-szeptember 
hónapjabian 284,998- hektolitert tett vagyis 
378,752 hektoliterrel kevesebbet, mint az 1900. év 
ugyanazon hónapjaiban. 

Amerika tengeritermése. Az Egyesült 
Államok ezidei tengeritermése oly csekély 
volt, mint az előző években még soha. Acre-
ként 16"4 bushel termést becsültek a mult évi 
25'3 bushel hozammal szemben. Az összes 
terméseredmény a legújabb kimutatások s főleg 
Brownnak a newyorki börze statisztikusának 
becslése szerint 1.360.000,000 bushelre tehető, 
az 1900-iki 2.105.102.516 bushellel szemben. 

NYILTTÉR. 

S t a s s f u r t i kainitot 
szavatolt 12.4% tiszta káli = 23—24% 

énsavas káli tartalommal, 

Szavatolt 40% tiszta káli = 74—76% kén-
savas káli tartalommal, továbbá mindennemű 

egyéb mütrágyaféléket 
elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállit 

„ H U N G Á R I A " 
eaütrágya, kénsav és vegyi ipar rész-

vénytársaság 
B U D A P E S T , V. ker., FSrdő-utcza 8. szám. 

9 1900. évi forgalom: 26000zsák. % 

Felhiwjuk 
i t. cz. gazdsakőzőnssési 

f i g y e l m é t 

melyek i 

julius és szeptember hónapokban 
' tartatnak meg. 

Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárve-
rést vállalat Budapest, Ennaparti 
teherpályaudvar" czimzett gyapjukülde-
mények a M. A. V. összes vonalam tetemes 
díjkedvezményben, valamint Ingyen 

raktározásban részesülnek. 

Gyapjuárverésí vállalat 
HELLERM. s TÁRSA, 

BUDAPEST, Y, 

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

Most jelent meg-

Rubinek GyuIaésSzilassy Zoltán 
az 0. M. G. E. titkárjai szerkesztésében 

Kőztelek Zsebnaptár 
1902-re. 

A „KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR" ezen 
nyolezadik évfolyama régi köntö-
sében, javított és tetemesen bővített tar-
talommal bir. A „Köztelek Zseb-
n a p t á r " minden más zsebnaptárt nél-
külözhetővé tesz. — A „ K ö z t e l e k 
Zsebnaptár" ára az O. M. G. E. 
tagjai és a „KÖZTELEK" előfi-
zetői részére bérmentes küldéssel 

együtt 3 korona 50 fillér. 
Megrendelhető a 

K Ö Z T E L E K 
kiadóhivatalában, 

Budapest, IX., Üllői-ut S5. 

f f f f f f f f f ' f f W f f f f 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Napijelentés a gabonaüzletről. 
1901. november 29. 

Szilárdabb külföldi jegyzések, valamint a hide-
gebb idő behatása alatt ma valamivel kellemesebb han-
jalat uralkodott a gabonacsarnokban; malmok a mai 
75,000 métermázsás hozatalt tekintetbe véve azonban 
•sak gyengén vásároltak és igy a ma eladásra került 
körülbelül 15,000 mm. készbuza csak szilárdan tartott 
irakon cserélt tulajdonost. 

Mai eladások Uj büza: 
TiHíavidéki: 

200 mmázsa 80 kg. 17.80 korona 3 hóra. 
200 • , 785 , 17.40 , 

5 . 17.— , 
150 17.— 
100 mmázsa 78 kg. 17.10 korona 

775 „ i7.io 
778 . 17.30 
778 , 17.30 
754 , 16.80 

17.40 

16-50 

16.90 
6.20 

(Az árak 50 kg.-ként koronaértékben értendők.) 
Rozsban mérsékelt forgalom mellett szintén 

•zitóxd az irányzat. Azonnali szállításra budapesti egyen-
értékben 14—14-20 koronás árak volnának elérhetők. 

Árpában a hangulat és árak változatlanok, hely-
ben az áru minősége szerint 11-80—12-30 koronás -ára-
kul jegyzünk. 

Zabban az irányzat szilárd, árak nem változtak. 
Minőség szerint helyben 14-50—15-20 koronás árakat 
fcetnek. 

Tengeri változatlanul csendes irányt követ ; 
ó-árut 11-10 koronával fizetnek budapesti egyenérték-
ben, ujtengeri azonnali szállításra 9'55 K. januárra 
pedig 9-90 koronával jegyeztetik. 

A szeszüzletben e héten nyomott hangulat ural-
kodott és a gyér vételkedv folytán csak kisebb tételek 
kerültek forgalomba változatlan ár mellett. A helybeli 
egyesűit finomítógyárak finomított szeszt 145—146 K. 
adózva és 45,50—46.50 korona adózatlanul ajánlottak 
nagyban. Denaturált szesz 33 K. volt ajánlva, de vidéki 
gyárak részéről 31 K. történtek későbbi szállításra na-
gyobb zárlatok. Élesztőszesz változatlan és adózva 
14tf—146.50 K., adózatlanul 45—46 K, kelt. 

Vidéki szeszfinomitók részéről finomított szesz 
aagyban adózva 114 kor., adózatlanul 43—44 kor. volt 
ajánlva ab felsőmagyarországi állomás és néhány na-
gyobb tétel ez áron zárulva is'lett. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz élénkebb ajánlatok mellett valamivel olcsóbb — 
38—39.50 K. talált vevőre. Exkontingens szesz csak 
nyomott ár mellett helyezhető eL 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 42. 
43-50 K. 

Bécsi jeqyzés 37.20—37.40 korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 127.50—128.— korona adózott és 
35. .— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 13.50 .— korona kiviteli 
mészért, 90% hektoliterje. 

Kivitelre néhány tétel finomított szeszt vásároltak 
ÍO illérrel olcsóbb ár mellett. 

Budapesti heti jegyzés: nagyban kicsinyben 
korona korona 

Finomított szesz 145. 146-— 147.50—148.50 
Élesztőszesz 146. 146.50 147.50—148.50 
Nyersszesz adózva . . . 143. 144— 145.50—146.50 
Denaturáltszesz 33. 33.50 34. 35 — 

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

Vetőmagvak. (Mautner Ödön tudósítása.) 
Vörösheremag. A kivitel részéről valamivel élén-

kebb érdeklődés mutatkozott az utolsó napokban, mind-
ennek daczára az árak nem igen szilárdultak meg, mi 
ama körülménynek tulajdonitható, hogy e czikk majd-
nem minden termelő országból oly nagy mértékben 
kináltatik, hogy egy általános jó termés teljesen iga-
zolva van. Mellesleg megjegyzendő, hogy ez idő szerint 
mint látszik ugy a külföldi, mint a belföldi érdeklődés 
csak inkább tájékozódás végett történik. Luczernamag. 
Magyar áru iránt az érdeklődés erősebb és a kinált 

ily eredetű mag gyorsan vevőre talált. Bépamag. Ugy-
látszik, hogy az árak elérték ama legalacsonyabb 
jegyzést, mely vételre serkenthet, mert ezen árak mellett 
nagyobb forgalom állott be. Bükköny jelenleg igen élén-
ken kérdezett czikk és igen magas árakra fizettetett. 
Hogy mennyiben tartják majd magukat ezen árak, az 
a jövő kérdése. 

Muharmag. Néhány kocsirakomány alant jegyzett 
árak mellett forgalmaztatott. 

Baltaczim erősen kerestetik, miután most már 
nyilvánvaló, hogy ezen czikkben még sokkal gyengébb 

volt a termés, mint feltételezve volt. 
Jegyzések 50 kilónként Budapesten: 

Vörösheremag ... 42—52"— korona. 
Luczernamag 43—48-— „ 
Muharmag 7'50—8-— , 
Tavaszi bükköny _ 7"50—8 — . 
Téli borsó 0" 0"— „ 

... 14-50—15-50 , 

0/1. I. WR. 

Ár: Kor. 23.20 22.40 21.60 21.20 20 20 17.80 15 40 
K ö l e s k á s a : 

Ár: Kor. 23.50 22.50 21.50 20.50 19 — 
Kukoriczadara: finom (polenta) közép goromba 

Kor. . 17.— 20.— 20.— 
Rizstakarm&nyliszt Királymalmi dercze Takarmánydara 

10.80 K. 10.80 K. 
Rozskorpa 

9.60 K. 

Lujza gőzmalom r.-t. jelentése a „Köztelek" 
részére. Budapest, 1901. nov. 28-án. Netto-árak 100 
kgként, Budapesten, elegysuly tisztasulyként, zsákostul. 
Kötelezettség nélkül. 

Ár korona: 8'80 9-— 
Rozslisztárak : 
0 0/L L FR. II. n/b. m . Rkorpa 

Az Erzsébet-Gőz 

Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, zsákostul, össz-
súlyt tiszta súlynak véve, a budapesti vasúti és hajó-
állomásokhoz szállítva: 

Ár : 27.— 26.20 25.20 24.40 24.— 23.20 22.40 20.— 17.30 
8-as takarmányliszt buzakorpa finom goromba 

, 11.60 8.90 9.— 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiezikkek árairóL 

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezete üzleti jelentése. 1901. november 28. 

Üzletmenetünk naponként változott. Általában 
azonban a hóvégi pénzviszonyok érezhetők voltak. 
Tojás és teavaj képezik jelenleg is a legkeresettebb 
áruezikkeket és ezek árai tartottak. Vágott baromfi, a 
friss tétel valamivel javult ár mellett nyer elhelyezést. 
Gyümölcsből alma nagyobb tételekben érkezett, 
irányzat kellemesebb lett, anélkül, hogy az árak változ-
tak volna. A husüzlet csendes, a fogyasztás érzéke-
nyen leszállt. 

Eladásaink nagyban : 
Húsfélék: vidéki marhahús eleje 50—60, hátulja 

60—74, ölött borjú 78—88, sertés szalonnával 76—83, 
nyúzott birka első rendű 70—72 fillér kilónként. 

Vadfélék: Nagy nyulak 250—260, süldők 160—200 
fill. drb-ként, szarvas 60—70, őz 100—120, vadsertés 
80—120 fillér egészben s kg.-ként, fáczán 6-00, fogoly 
2-40—2-80 K. páronként. 

Tejtermékek: Prima teavaj 200—240, főzőraj 
150—160, turó 12—14 fillér kg.-ként. 

Tojás : friss telt áru 90—96 K. eredeti ládánként. 
Gyümölcs : elsőrendű fajalma 50—60, közép-

minőségü 28—30, alsórendű 16—20 K. mmázsánként, 
sászla szőlő 60—70 fill. kg.-ként. 

Hideghusvásár az Orczi-uti élelmi piaezon. 1901. 
november hó 29-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
87 árus 314 drb sertést, 2 árus 7 drb süldőt, 5400 kg. 
friss hust, 700 kg. füstölt hust, 2000 kg. szalonnát, 900 
kg. hájat, — kg. kocsonyahúst. 

Vidékről és pedig: N.-Székely 3 árus 47 darab, 
N.-Kőrös 3 árus 42 drb, D.-Pataj 6 árus 36 drb, Solt 
3 árus 18 drb, Ráczkeve 1 árus 7 drb, Ordas 1 árus 
5 drb sertést, összesen 17 árus 155 drb sertést. 
Helybeliek 314 drb sertést. Főösszeg 469 drb sertés. 

Forgalom élénk. Árak a következők : Friss sertés^ 
hus 1 kg. 84—96 fillér, 1 q 78—84 K., süldőhus 1 kg. 
100—128 fillér, 1 q — K„ füstölt sertéshús 1 kg. 
104—124 fillér, 1 q K., szalonna zsírnak 1 kg 
88—92 fillér, 1 q 86—90 K„ füstölt szalonna 1 kg 
100—104 fillér, 1 q K., háj 1 kg. 96—100 fillér, 
1 q K., disznózsír 1 kg. 104—112 fillér, 1 q 

K., kocsonyahús 1 kg. 40—60 fillér, füstölt 
sonka 1 kg. 128—136 fillér, 1 q K. 

Hideghusvásár a Garay-téri élelmi piaezon. 1901.' 
november 29-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság jelen-
tése a „Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 65 árus 
70 darab sertést, 0 árus 10 darab süldőt, 4000 kgramm 
friss hust, 700 kg. füstölt hust, 500 kg. szalonnát, 
200 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát,- •— kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— drb) sonkát, —kg. 
töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Nagy-Kőrös 11 árus 139 drb, 
Czegléd 7 árus 98 drb, Dunapataj 3 árus 7 drb, 
Nagy-Székely 3 árus 66 drb, Kun-Szt-Miklós 1 árus 
8 drb, Mezőtúr 1 árus 4 drb, Tapia-Jenő 1 árus 4 drb, 
Koka 1 árus 6 drb, Tass 1 árus 7 drb, sertést, Monor 
4 árus 94 drb süldőt, összesen 33 árus 409 drb sertést 
és 104 drb süldőt. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 92—96 fillér, 1 q 78—84 korona, süldő-
hus 1 kg. 112—120 fillér, 1 q 84—88 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 120—128 fillér, 1 q 108—112 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 96—100 fillér, 1 q korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 120— 40 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100—104 fillér, 1 q korona, 
disznózsír 1 kg. 112 fillér, 1 q korona, 
kocsonyahús 1 kg. 72—80 fillér, 1 q korona, 
füstölt sonka 1 kg. 120—140 fillér, 1 q korona, 
kolbász 1 kg. , disznósajt 1 kg. — , hurka 
1 drb , töpörtő 1 kg. fillér. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1901. november 29-én. A székesfővárosi vásárigaz-
gatóság jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 160 szekér réti 
széna, 45 szekér muhar, 26 szekér zsupszalma, 18 szekér 
alomszalma, — takarmányszalma, — szekér tengeriszár, 
4 szekér egyéb takarmány (zabosbükköny, sarjú stb.), 
500 zsák szecska. 

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

440—580, muhar 520—600, zsupszalma 300—320, alom-
szalma 280—280, takarmányszalma •, tengeri-
szár — , egyéb takarmány .zabosbükköny 
520—520, lóhere , luczerna , köles 

, sarjú 440—480, szalmaszecska 400—400. 
összes kocsiszám 258. összes suly 335400 kg. 
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Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. 1901. nov. hő 28-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósár 
górnak jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 376 db, eladatott db 
galicziai 266 drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el 
adatott — drb, növendék élőborju 17 db, eladatott 
— drb, élő bárány 69 db, eladatott— db; leölt belföld 
l í drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli 9 drb, eladatott — drb, bécsi leölt — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb. elac 
— drb, leölt bárány — drb, eladatott — drb, 
kecske gödölye — drb, eladatott — drb. 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 76"—89"— 
koronáig, kivételesen 91 koronáig súlyra, galicziai 

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

koronáig, kiv. —•—- koronáig drbkint, 28—40 
koronáig, kiv. 50 koronáig súlyra. Leölt borjú: 
belföldi 84—86 koronáig kiv. — koronáig súlyra, 
galicziai koronáig kiv. koronáig 
súlyra, tiroli 84—86 koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi — — koronáig kiv. koronáig 
súlyra, kecske —• koronáig, kiv. 
koronáig páronkint, élő bárány 10' 38— koronáig 
páronkint. leölt bárány — —•— koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1901. 
évi nov. hó 28-án. (A budapesti közvágóhíd és marha-
vásárigazgatóság jelentése a „Köztélek" részére.) 

Felhajtatott: 221 drb, úgymint: jármos ökör első 
minőségű — drb, közép 44 darab, alárendelt — darab. 
Fejőstehén : fehér — drb, tarka 105 darab, tenyészbika 
1 drb, tarka tinó — drb, fehér — darab, jármosbivaly 
2 drb, bonyhádi 69 darab, hizlalni való ökör — darab, 
üsző fehér — darab. 

A jármosökör vásár lanyha, fejőstehenekre az 
tzlet változatlan, utóbbiak ára 10—20 koronával csők-
kentek. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
ökör 680 K.-ig, középmin. jármos ökör 680 
K.-ig pár.-kint, alárendelt minőségű jármos ökör 
K.-ig páronkint, jármos bivaly K. é. s. mm., 

K.-ig páronkint, jobb minőségű jármos ökör 
— — K.-ig é. s. mm.-kint, tarka bekötni való ökör 

K.-ig é. s. mm. Fejőstehenekért és pedig: Fejős-
szőrű magyar tehén koronáig darabonkint, 
tarka kevert származású tehén 140—220 K.-ig darabon-
kint, bonyhádi tehén 230—320 K.-ig, kiv. korona 
darabonkint. 

jelentése a „Köztelek" részére.) 
Felhajtatott: 1110 drb nagy vágómarha, neveze-

tesen: 639 darab magyar és tarka ökör, 319 darab 
magyar és tarka tehén, drb szerbiai ökör, — drb 
szerbiai tehén, — drb boszniai ökör, — drb boszniai 
tehén, 82 drb maygar bika és 70 drb bivaly. 

Minőség szerint: 4 darab elsőrendű hizott bika, 
68 drb középminőségű bika és 1» drb alárendelt minő-
ségű bika, 9 darab elsőrendű hizott ökör, 622 darab 
középminőségü ökör és 35 drb alárendelt minőségű ökör, 
1 drb elsőrendű hizott tehén, 308 drb középminőségü 
tehén, 45 drb alárendelt minőségű tehén. 

A vágómarha felhajtás 51 darabbal több, jobb 
minőségek ára javult, gyengébbeké csökkent. Konzerv 
•zélokra alkalmas marhái: iránt az érdeklődés élénkebb. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar ökör 
jobb minőségű 58. 65.—, kivételesen —. .— K., 
"hizott magyar ökör középminőségü 50. 56.—, kiv. —, 
alárendelt minőségű magyar ökör 44.—-—48.—, jobb 
minőségű magyar tehén 36.-48.—, tarka 38—54 kivétele-
sen tarka tehén —.—, magyar tehén középminőségü 
—• .—, kiv. —.—, alárendelt minőségű magyar és 
szerb tehén — lábon kiv. —szerbia i ökör jobb 
minőségű —. -.—,, kiv. —.—, szerbiai ökör közép-
minőségü —. .—, kiv. —.—, szerbiai ökör aláren-
delt minőségű —. .—, kiv. —.—, magyar bika 
40. 60.—, kiv. —.—, magyar bivaly 30. 38.—, 
kiv. —.—, magyar legelőmarha I. rendű 36. 52.—, 
kiv. —.—, II. rendű —. .—, kiv. —.—, boszniai 
ékör —.—-——.— koronáig métermázsánkint, élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1901. nov. 28-án. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" 
részére.) 

A forgalom közép volt. 
Felhajtatott összesen 654 db. Eladatott 374 drb. 

Jobb minőségű lovakból (hátas) db, eladatott — db, 
— - K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 10 drb, 
eladatott 2 drb, 400—480 K.-ért, nehezebb kocsüó 
(hintós) 16 drb, eladatott 6 drb 320—365 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 40 drb, eladatott 10 darab 
240—320 K.-ért, ponny — drb, eladatott 0 drb 
koronáért. — Középminőségü lovakból: nehezebb félék 
(fuvaros ló stb.) 80 db, eladatott 35 db 110—190 K.-ért, 
könnyebb félék (parasztló stb.) 460 drb, eladatott 280 
darab 44—80 K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 
48 drb, eladatott 41 drb 12—38 K.-ért. — Bécsi vágóra 
vásároltatott 45 drb, az állatkert részére vásároltatott 
20 drb, tulajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — darab, 

ragályo 
takony] 

Kőbányai sertésvásár. 1901. évi november hó 29-én. 
(Első magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefonjelen-
tése a .Köztelek" részére.) 

A vásár a hét zárlatával élénkebb volt. 
Heti átlag-árak: Magyar válogatott 320—380 kilo-

grammos nehéz 93—94 fillér, 280—300 kgrammos nehéz 
91—92 fillér, öreg 300 kg. tuli — — fillér, vidéki sertés 
könnyű fii., szerb 80—86 fillér," román fii., 
tiszta kgr. páronkint 45 kgr. életsulylevonás és 4o/o 
engedmény szokásos. — Eleségárak: Tengeri (ó) 11*65. 
korona, áxpa (ó) 12-60 korona Kőbányán átvéve. — 
Helyi állomány: nov. 22-én maradt, 36915 darab. — 
Felhajtás: Belföldről 2229 darab, Szerbiából 1938 drb, 
Romániából darab, egyéb államokból darab, 
összesen 4167 drb. F ő ö s s z e g : 41082 drb. Állomány 
és felhajtás együtt drb. — Elhajtás: budapesti 
fogyasztásra (I—X. kerület) 2507 drb, belföldre Budapest 
környékére 669 darab, Bécsbe — drb, osztrák tarto-
mányokba 2293 drb, Helvécziába — drb, Német biroda-
lomba — darab, egyéb országokba — darab, összesen 
5393 drb. A szappangyárakban feldolgoztatott 2 darab, 
szállásokban elhullott — darab, waggonokból kirakott 
hulla 9 drb, borsókásnak találtatott 3 drb, összesen 12 
darab. Maradt állomány 35684 darab. A részvényszállá-
sokban 13986 darab van elhelyezve. Az egészségi és 
tranzitószállásokban maradt nov. 22-én 6426 darab. 
— Felhajtás: Szerbiából 1938 drb, Romániából — drb, 
összesen 8364 darab. —Elhajtás: 3024 darab, maradt 
állomány 5340 darab és pedig 5340 darab szerb és 
—— drb román. Az egészségügyi szemlénél jan. 1-től 
máig 310 darab a fogyasztás alól kivonatott és technikai 
czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (40,000 korona becs-
értéken felül.) 

(.Kivonat a hivatalos lapból.) 
Dicső-szt-márt. atkviha- Thuróczy 129114 
kir. jbiróság 
Budapesti 
kir. tvszék 

Decz. 4. Mezőtúri 
kir. jbiróság 

Decz. 6. Budapesti 
kir. tvszék 

Decz. 6. Rimaszombati 
kir. tvszék 

Decz. 7. Losonczi 
kir. jbiróság 

Decz. 9. Budapesti 

Decz. 10. 

Decz. 10. 

tóság Kálmán 
atkviha- Zier 163522 
tóság Andrásné 
atkviha- Korda Ger- 49800 
tóság gelyné sz. Pintér 

Brigitta 
atkviha- Krelllstv. 130204 
tóság és neje sz. Schváb 

Mezőtúri 
kir. jbiróság 
Girálti 

Decz. 10. 

Decz. 15. 

Deez. 16. 

Decz. 20. 

Decz. 23. 

Decz. 23. 

Decz. 23. 

Decz. 24. 

Decz. 27. 

-11. T.-kanizsai 
kir. jbiróság 
Bpesti I—ül. k. 
kir. jbiróság 

Budapesti 
kir. tvszék 
N.-kikindai 
kir. tvszék 
Nyitrai 
kir. jbiróság 

kir. jbiróság 
Szentesi 
kir. jbiróság 

kir. tvszék 
Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Gelléri 56637 
tóság . Dezső 
atkviha- JanBarend355591 
tóság Henrik van Royen 
atkviha- Schreiber 423900 
tóság Lajos 
a tkvi ha-Hudák Ká- 41910 
tóság roly, ill. Robelly 

i. Tompaházy Ladányi Ilona 
atkviha- Cseszkó 63539 
tóság András 
a tkvi ha- Neumann 290362 
tóság Manó és neje 

Klein "Berta 
atkviha- Gans 142340 
tóság Ármin 
atkviha- Vidák 66696 
tóság Arzén dr. 
atkviha- HechtEde 198150 
tóság és neje Schlesin-

ger Sarolta 
a tkvi ha- Weixlgartner 71773 
tóság Vincze és neje sz. 

Hengl Sarolta 
atkviha- Lutter Jenő 75710 
tóság mint k. k. Alajos és 

Árpád 1.1. gyámja 
atkviha- Dub 259121 
tóság Albert 
a tkvi ha- Lukács 70550 
tóság Antal 
atkviha- Schmid 53676 
tóság Ödön 
atkviha- Jiraszek 419403 
tóság Nándor és Krausz 

Lipót 
atkviha- Despenits 51344 
tóság Áron 
atkviha- Spitzer 314776 
tóság Sámuel és társai 
atkviha- WeiszMór 213946 
tóság és neje Kleinmann 

Teréz 
atkviha- Szél Samu 175572 
tóság és neje Wald 

Jan. 14. 

Jan. 22. 

Febr. 6. 

Febr. 7. 

Febr. 22. 

Febr. 27. 
kir. tvszék 
Békés-csabai 
kir. jbtróság 

atkviha- S. Kováts Ü009CÍ 
tóság Mihály 
a tkvi ha- Okolicsá- 14+1M 
tóság nyi Menyhértaé 

sz. Jármay Bon* 
atkviha- Ferenczy ÍOlO+f 
tóság Emil és br. T»y 

Hermin 
atkviha- özv.Wein- 78600 
tóság berger Henrikaé 

sz. Weinberger Fanay 
atkviha- Simén ÍS86'4 
tóság György 
atkviha- Rosenberg 164flt 

Szerkesztői üzenetek. 
B. J. urnák. Ha Önt fizetése fejében perczeat is 

illeti s annak egy részét jogtalanul visszatartják, for-
duljon a biróság segélyéhez. 

P. D. urnák, Orosháza. Ha a gazdatiszt próba-
időre szerződött és annak letelte előtt törvényes ok 
nélkül elbocsátják, járandóságait a próbaidő leteltéig 
terjedő időre joggal követelheti. A kérdés többi része 
annyira személyes természetű, hogy annak taglalásába 
nom bocsátkozhatunk. 

Seb. I. urnák, Somogy-Szobb. 1. A földmivelés-
ügyi miniszter kedden d. u. 4 órakor fogad ; előzőleg 
jelentse be magát az elnöki osztály titkári hivatalánál. 
2, Forduljon az Iparegylethez. 

B. S. urnák, Ajnáeskő. Aki okleveles gazda akar 
lenni, annak okvetlenül el kell végeznie valamelyik 
gazd. tanintézetet (Keszthely, Kassa, Debreczen, Kolozs-
Monostor), amelyhez VI. középiskola elvégzése szükséges. 

S. Gy. urnák. Közölje nevét és lakhelyét, akkor 
megadjuk a kért felvilágosítást. 

E. H. urnák, Alqyő. Forduljon Pick 0 svaidhoz. 
Budapest, VII., Külső-Kerepesi-ut 1. szám. 

Csákányi uradalom. A melassze etetéséről a 
„Köztelek" 1901. szeptember 7. számában jelent mag 
egy érdekes czikk. 

Egy előfizető. Tudassa velünk nevét és lak-
helyét, akkor válaszolunk kérdésére. 

Cs. I. urnák, Jagota. Adja be kérvényét rögtön 
a szolgabírósághoz, amelyben az intézői czim használa-
táért folyamodik. Mellékelje, a birtokos bizonyítványát, 
amelyben igazolja, hogy Ön már az 1901. év előtt 
intéző volt. 

H. L. urnák, Teresk. A külső cselédeknek fele-
ségei után nem kell dijat fizetni. A felebbezését adja 
be a szolgabírósághoz, hivatkozva az 1900. évi 16. tör-
vényezikkelyre. 

B. L. uryák, Nagy-Bélicz. Mezőberény Jász-Nagy-
Kun-Szolnokmegyében van. 

S. F. urnák Tolmács. Ajánljuk: Dorner Béla 
könyvét: „A sertés Magyarországban". Ára 5 korona. 
Kapható szerkesztőségünkben is. 

lí. I. urnák Hatvan. Névtelen levelekre nem 
válaszolunk. 

M. A. urnák Gyulatelke. Kérdését -elküldöttük «. 
rovatvezetőnek. Másik kérdésére legajánlatosabbnak tart-
juk, ha hirdet lapunkban. 

K. B. urnák Szűcsi. A kérdezett czimet égési 
jogosultan használhatja. 

D. Zs. urnák. Gazdasági oklevelet csakis azoi 
esetben szerezhet, ha az érettségi után a m.-óvári aka-
démiát, vagy ha a 6-ik középosztályról sikeresen leteszi 
a vizsgát és azután valamelyik gazd. tanintézet három 
éves tanfolyamát elvégzi. (Keszthely, Kassa, Debreczen. 
és Kolozs-Monostor). 

B. I. urnák Bodka. Továbbra is nyugodtan visel-
heti az ispáni czimet. 

P. K. urnák. A kérdezett állásokat nem hirdetik 
sehol sem, 

MEZÓGAZBÁK ÍTOTEIMÉBB I 
Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözcséplökészlet üzemben! 

E L S Ő Ü A G Y A R 

BUDAPESTEK, Váczi-ut 

2V2, 31/2, 4, 4V2, 6, í , lóerejüek. 

M a g á n j á r ó k 
Ulti m o z d o n y o k . ) 

Kérjük minden szakbavágó kérdéssel 
« Aik fordulni, készség-

Ltő és felvilágosító 
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V 
Importált eredeti 

angol bosob 
kaphatók: 

P I C K O S W A L D - n á l 
BUDAPEST, 

ML, Kü/sS-Korepesi-ut 1. sz. 

/ ^ l a y t o n 
mezőgazdasági j 

& Shutt leworth q 
áltai a legjutányosukk árak mellett ajánltatnak: 

L o c o m o b i l é s g ő z c s é p l ő g é p - k é s z l e t e k " I f c J Ő t a S i í S F * 
továbbá Járgtny-ciáplSgápek, l«h»re-osépiet. Uiztltó-rosták, konkolyozók, kaszáJS- «• 

antdgépek. •zinaeyAJtBk, boronák. 

.Colnmbia-Drill" 
lecjebk »rret<e«pek, 
leaikavtgAk, ríss»Tá««k. 
kukorli 

Lincolm tf lrzagyáruak « világ lagaagyobb i 

wcomobÜ- és cséplfigép-gyár«. 

Haszonbérlet. 
A gróf Vigyázó Sándorné, báró Podmaniczky 

Zsuzsanna ú rnő tulajdonát képező circa 4.452 m. holdnyi, 
tulnyomólag szántótöldből álló, eddig legnagyobbrészt házilag 
kezelt, kellő gazdasági épületekkel és lakházzal ellátott rákos-
keresztúri és fer ihegyi birtokok (Pestmegye) egészben vagy 
2 részletben 

10—15 évre haszonbérbe adók. 
Bővebb felvilágosítást a d : hétköznapokon d. u. 3—5 között 

Dr* Darányi Gyula 
bpesti ügyvéd irodája (Kerepesi-ut 10. sz.) 

Ügynökök nem dijaztatnak. 5017 

» j B E C K ÉS G E R G E L Y ] : * : 
* M « X » » . M > J » « » > > * » A « A * > ' V ' T.T.,_ 
[• B U D A P E S T , V . K E R . , V A C Z I - Ü T 12. S Z . 

> 3 GAZDASÁGI G . - „ u - _JRDgTÜH-GdZÖSÉPLŐK „ 

B E W Z I W m o t o r o k ] ; : ; : ; : ; : ; 

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 
szállítására 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 minták is. 

Bánatpénz gyanánt az ajánlott anyag évi értékének 5%-a legkésőbb 1901. évi 
deczember hó 13-án déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak 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 szállításra vonatkozó egyéb részletes módozatok az ajánlati felhívásban 
foglaltatnak, mely az igazgatóság anyag és leltárbesszerzéi szakosztályánál, valamint 
az üzletvezetőségeknél 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 igazgatóság. 

txóló 1ÜS4. 
« végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 

f 
jelzálogilag biztosítva mérsé-
kelt kamat mellett kiadatik. 

Titoktartás biztosíttatik, de meg is 
kívántatik. 

Szives megkeresések K. K. conc. 
Realgüter u. Hypotheken Verkehrs-
Kanzlei, J. Weiss, Graz, Thonethof 

kéretnek. 5030 

Gazdák Biztosító Szövetkezete 
Budapes t , VIII., B a r o s s - u t c z a 10. s z . II. e m e l e t 

az Országos Magyar Ga dasági Egyesület 
úgyis mint a 

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége 
e r k ö l c s i t á m o g a t á s á v a l . Alakul t : I900> 

Biztosítéki alap: 
Kormány hozzájárulása: _ ... _ 400,000 kor. 
Alapítványok és üzletrészekben: ... 1,200,000 kor. 

összesen: 1,600.000 kor. 

B i z t o s í t á s o k a t e l f o g a d tüz- é s j é g k á r e l len . 
Az üzlet eredményében biztosított tagok a dijarányában részesülnek. 

Biztosítási ajánlatokat elfogad közvetlenül a központ vagy a képviselők 
közvetítésével és felvilágosítással és nyomtatványokkal minden irányban 

készséggel szolgál 
1898 a z i g a z g a t ó s á g . 
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r ü g g e t l e n 
F e n é k (Buceaneer) ü l n a a . után, angol telivér 170 cn 

pej mén , született 1891. 

eladó. 
Felvilágosítással szolgál: 4894 

H A L Á S Z J Ó Z S E F számvevő PUSZTA-TENYÖ. 

[i] [giMfgJ üzniüEiI íi^MI ü ö i i i i e i i I m i í c ^ í B 

Lapunk bekötési t á b l á j a 
2 kor. 72 fílL (portómentesen) 

i c a p ö a t ö feladóm i v a i a l u n x h a n . 

Ssiimjí^IM^IIMM^IIMMMIÍMIMIIII 
Farago- fé le 

Ü s ü c i s i m S i * - k e n ő c s . 
Biztos hatású szer, esüdsSniör. hám és nyeregtörés aiiea 

Faragó-féle 

V e r s e n / f l u i d . 
Izom, Iziilet-rándulá*, valamint rokkantság esetében 

kitűnőnek bizonyult. 1258 
Mindkét szer, több nagyobb uradalomnál, valamint 
kisebb gazdáknál kipróbálva; már tütsb év éta Igen 

lé eredménynyel használtatik. 
Kapható a feltaláló és készítőnél 

F A R A G Ó Ö D Ö N 
gyógyszerésznél 

Tőt-KoanJés Békés-megye. 

1 nagy tégely CsiidsömSrkenítot 2 kiróna. 

1 üveg Versenyfiuid 3 deciliter S „ 
Másolat. 

Tekintetes eT«*y.zeré.z orl 

Ciloimányl János 

S T A H E L É S L E N N E R 

T R I E I T R P I Y Á R Budapest, V. ker., 
l a W U A U K A n , Katona József-utcza 8. 

Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal felese-
rélünk. Kívánatra képes árjegyzékkel szolgálunk bér-
mentve. Jutalék mellett szolid elárusítók a lka lmai t 

nverhetnek. 

J E I V C S - f é l e 
Magyar Restifntios Fluid 

lovak és szarvasmarháknak. 

j l m c * 6, 

Ara 2 korona. 
Postán 2.60 k. 
beküldéseuán 
b é r m e n t v e | 

küldi 

Jenes Vilmos gyógyszertára 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető : 

A sertés javítása és hizlalása 
• n g a z d á k és h iz la lók h a s z n á l a t á r a . — 

I r t a K K u f f y P á l . 
A > pirtftmantrái HIMAsbpI | *n»is«t M 

Szőlőoltványok 
A lerkiTAKbb ; 

Előteerités. 

E S S " 

, Óriási jövedelmet biztosító voltán*! fogra. 

> K t r J e n K k Ingyen éa b«> 
odalesi köte<ezeUfteg nélkül VJ Arjv 
"köri, mely nincsen áz a hkz^agj 
4 bastonra ne tordilanak, városon, la 

"í/okíS 

Nyárfa eladás. 
A bihardiószegi uradalomban na-

gyobb mennyiségű, 

60-80 cm. vastag és 8-14 mé-
ter hosszú törzsi nyárfa 

kerülvén vágás alá, azoknak törzsei, 
akár kivágva, akár lábon, úgy össze-
ségben mint egyenkint is 

e l a d ó v á té tetnek. 
A n t a B ó c z y S á n d o r 

urad. ellenőr. 5044 
B i h a r - D i ó s z e g . 

Echinger és Fernau, 
TTT I Wien, XV. Neubaugürtel 7 és 9. TT T j 
UJ . Prospektusok kivánatra küldetnek. UU . 
Mezőgazdasági kiállítás RíeJ-ben 1901 legmagasabb kitünteéts aranyérem 
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Mindennemű tejgazdasági eszközt 
is gépet szállít, tejgazdasági telepeket 

és tejszövetkezeteket rendez be az 

Separator Részvény-Társaság 
ezelőtt P f a n h a u s e r A . 

Budapest, V., Báthory-utcza 4. szám. 

E hó végén jelenik meg a 

Gazdaságig 
S z á m v i t e l i 

<Haptár 
1902. ÉVRE. " B i W 1902. ÉVRE. 

S Z E R K E S Z T Ő i 

S Z I L A S S Y Z O L T Á N 
Az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület szerkesztő-titkára. 

K I A D J A J I Z ^ 

Ára portómentes küldéssel 1 korona 80 fillér. 
Ajánlott küldéssel 2 korona. 

Egy d iszes s teljesen vászonba kötött, naptár* 
részsze l é s gazdasági tudnivalókkal ellátott 
nagy alakú egyszerűi s z á m v i t e l i könyv , 
a melyet minden gazda számvitelének be-
jegyzésére az egész éven át használhat. 

Előfizetéseket elfog'adl 

a „ K Ö Z T E L E K " k i a d ó h i v a t a l a 
B U D A P E S T , 

12Z. kerület, íjllői-ú.t SS. szám. 

Szép t isztafaju 

Bernát kutyák 
e l a d ó k a B á r ó S t u m m e r - f é l e j ó s z á ^ i ^ a z -
g a t ó s á g n á l ] V a g j - B o d o k o n u . p . N y i t r a -

L u d á n y . 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 504i 

Olcsó teleltetésre 
elvállalok mintegy 900 tinót, vagy 1000 bir-
kát, ese t leg 1000 s e r t é s t , avagy 100 csikót. 

LÖVY JENŐ Felsö-Alap, Fehérm. 

Magy. kir. államvasutak Üzletvezetöség Zágráb. 
33561/1—901. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. államvasuk zágrábi üzletvezetősége a vonalai részére 1902. esetleg 

a következő 1903. és 1904. években szükséges pályafentartási puhafák szállitására 
ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Az 1902. évben megközelítőleg az alábbi mennyiség szükségeltetik : 
Erdei fenyőfa deszka 98.0 köbméter; Jegenye fenyőfa deszka 104.0 kbmtr.; 

Lucz fenyőfa deszka 19.0 kbmtr.; Vágott luezfenyő 132.0 kbmtr.; Faragott puhafa 
12 m-ig 171 kbmtr.: Faragott puhafa 12.0 m. felöl 16.0 kbmtr.; Kerités oszlop 
puhafából 2050 drb.; Erdei fenyőfa palló 97.0 kbmtr.; Jegenye fenyőfa palló 
139.0 kbmtr.; Lucz fenyőfa palló 20.0 kbmtr.; Puha szálfa 52.0 kbmtr.; Vörösfenyő 
szálfa 17.0 kbmtr.; Vörösfenyő deszka (szükséglet szerint). 

Ezen kitüntett mennyiségnél kevesebb megrendelés esetén szállító a m. kir. 
államvasutak ellen semmi néven nevezendő igényt nem támaszthat. 

Az 1902. és esetleg 1903. és 1904. évekre szükséges fanemük ugyanazon év 
április hó végéig beszállitandók. 

Az üzletvezetőség fenntartja magának a jogot, hogy a tényleges megrendelés 
alkalmával fenti csak tájékozással szolgáló mennyiségnél 30%-kal többet vagy 
kevesebbet rendelhessen, úgyszintén azon jogot, hogy a szállítási év folyamán 
30% erejéig pótmegrendelést tehessen. 

A fák a megrendelésnél közölt méretekben szállitandók. 
A pályázati feltételek alapján szerkesztendő ajánlatok legkésőbben 1901. 

deczember 10-ig déli 12 óráig nyújtandók be az üzletvezetőség I. osztályánál. 
A bánatpénz pedig deczember 9 déli 12 óráig teendő le az üzletvezetőség 

gyüjtőpénztáránál. 
A pályázati feltételek, ajánlati' minta és méretjegyzék minden üzletvezetőség-

nél és kereskedelmi iparkamaránál megtekinthetők és a zágrábi üzletvezetőség 
által díjtalanul kiszolgáltatnak, esetleg posta utján megküldetnek. 

A szállítási feltételek úgymint az általános szállítási feltételek és a pálya-
fenntartási fák szállitására vonatkozó különleges feltételek megtekinthetők minden 
üzletvezetőségnél és készpénzfizetés mellett megszerezhetők igazgatóságunk nyom-
tatványtárából (Andrássy-ut 73/75 sz.); feltételeztetik, hogy az ajánlattevő ezen 
feltételeket teljesen ismeri 

Zágráb, 1901. november hóban. 
Az üzletvezetőség. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

vüoi ÍÜZLE 

R R n i l S W F T T T R lűMf tR 
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- m l K R A M K R L I P Ó T b u d a p e s t , 
„CBBES" BBBAJPEST. I V i ^ i - T l M i i • J • M • J - V., AÜIUléllli.l-IltMa 1 0 . s zám. 

A legjutányosabb árakon ajánl: 
Oliva gépolajat, repczeolajat, ásvány kenőolajat, hengerolajat, lámpaolajat, petroleumot, 
kocsikenőcsöt, sűrített gépkenőcsöt, olvasztott szinfagygyút, kenőszappant, kékkövet, kén-
virágot, Maffia-háncsot, saponáriát, creolint, carbololeumot, fedóilakkot, zsákot, ponyvát, mű-

trágyát és minden e szakba vágó czikket. 
Továbbá: Disznózsírt, szalonnát a legolcsóbb n a p i árban. 

Szalonnáról lerázott sót. 
Mezőgazdasági vetőnmgvakat, szavatolt jó minőségben. 

- Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánságra készséggel szolgálok. E E E E E = E r - — — -

SZIVATTYÚK MÉRLEGEK, 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és 

iparczélokra. 
L e g j o b b ffumml- é s k e n d e r - t ö m l ő k . 

Mindenféle csövek. 

legújabb javított rendszert! tizedes, száza-
dos és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérle-
gek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

Árjegyzékek 
ingyen és bérmentve. W . G A R V E N S , L.Wallfischgasse 14. sz. 

!j ScliwarzeHbergstrasse 6. 

Benzin-peMin gázmotorok 
és lokomobiíok 

si feltételek 
\ Osers és Bauer 

motorgyára. Magyaroiszagi vazérképviselet és raktár. 

A magy. kir. államvasutak téli menetrendje. 
Érvényes 1901. október hó l»töl. 

A vonatok INDOLASA Budapestről. A vonatok ÉRKEZÉSE Budapestre. 
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TenyószAI lat á r v e r é s . 
Nagyméltóságú Gróf Hunyady Imre ur ürményi ura-

dalmában 1902. január hó 20-án d. e. 10 órakor 
kezdődő árverésen 

50 drb Berni tenyészbika, 
30 drb számfeletti telién és üsző, 

30 drb Elektorai Megretti tenyészkos 
fog eladatni. 

A z árverés Tornóczon (vasútállomás) lesz meg-
tartva, ahol is az érdeklődők részére fogatok állanak 
rendelkezésökre. 

503i Tiszttartóság. 

különlegességekből. 
vábbá ajánlják szabalmazott, 
kiváló szakférfiak által legjob-
ban ajánlott patkóit igás-
lovak és paripák, úgy-

szintén . 

ökrökvasalására. 
Különösen kiemeljük czégünknek legújabban szabadal-

mazott rudvasalásait és kengyeleit. 

m. I I A X V " 
os. és kir. udvar i pa tko l á s ! eszköz-szállitók 

W I E N , I . , R E N N G A S S E 6 . S Z A M . 

Eladó 
Gróf Teleki Gyula ur Révbéri gazdaságában egy 12 éves, 

sárga, angol telivér 

tenyészmén, 
apja Benti Or, anyja Mirabel. 

Bővebb felvilágosítással szolgál WOLFF OTTÓ urad. intéző 
Révbér, posta Solt, Pestmegye. soes 

Ü f l 
S A C K R U D O L F egyedüli képviselője Magyarországon 

P R O P P E K S A M U 
Budapest, Váczi-körut 52. szám. 

Előre bocsátva, hogy Sack Rudolf világ-
hírű g y á r t m á n y a i eredet i minőségben 

csak ná lam kaphatók: 
ajánlom közkedveltségü egyetemes és töhbvasu 
ekéimen kivül sik és dombos talajra egyaránt 
kitűnően alkalmas sorba- és szórva vető-

gépeimet 

szecskavágó-, répavágó gépeimet. 
Kézi, j á rgány- és gőzha j t á s r a 

készülékeimet s minden egyéb gazdasági gépe-
ket és eszközöket. 

Mindenről kimerítő árjegyaék és készséges 
felvilágosítások. 

Gazdasági könyvviteli nyomtatványok 
á r j e g y z e k e . 

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

Előlegezés! könyv, kül- és beliv 
Napszámbér és szakmánybér kimutatása 
Leszámolási könyv ... . ... . 
Szegődmény-táblázat, kül- és beliv ... ... ... . 
Szemesgabona-kimutatás, kül- és beliv ... ... . 

15/o 6 Csépiétlen 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 
Epületleltár, kül- és beliv 
Telekleltár, kül- és beliv 
Termény- és anyagleltár- kül- és beliv 
Letéti napló ... ... 
Eleven leltár, kül- és beltv .. 
Szegődmény-levél ... ._ .. 
Ló- és síarvasmarha-kimutatás 
Juh- és sertés-kimutatás 
Különféle tárgyak kimutatása .. 
Fogyasztási anyag kimutatása 
Tüzelő anyag kimutatása ... 
Szerszámfa kimutatása 
Állati termények kimutatása 

Ezen nyomtatványokból állandó készletet tartunk. 
Az összes nyomtatványokból mintaivek az összeg előre való beküldése mellett, S koronáért portomentesen küldetnek. 
Kérjük a megrendeléseknél világosan kitenni, hogy a nyomtatványok száma, a Suschka-kőnyv szerint 

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

Póttakarmány kimutatása ... — .. 
Mérleg ... ... ... ... 
Próbacséplési jegyzék — 
Vetési4'és aratási jegyzék — -
Ellési jegyzék (csikó és borjú) — 
Termés-kimutatás -
Ellési jegyzék (bárány és malacz) < 
Darálási jegyzék a . ... -
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 ! 
A) Vagyonleltár, kül- és beliv 
Ti) Előleg-jegyzék, kül- és beliv 
C) Tojeladási jegyzék, kül- és beliv 
D) Anyagszámadás kül- és beliv 
E) Vetési, aratási jegyzék, kül- és beliv 
Suschka: Rövid utmutatás 1 

Megrendelhetők a 

„ K ö z t e l e k " kiadóhivatalában, Budapest, IX., ut 25. 
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JÉ 
0 <** 

0) « 

0 Ti m' 
Szecskavágók áss* 

répavágók, 
darálómalmok. 

Gözfüllesztő-késziilékek! 
i, legkényelmesebb szerkezetben 

I IMEATI IÉSTARSA 
m e z ő g a z d a s á g i g é p g f á r o s o k n á l 

= B M ) A I S E O T , ', : 
V . k e r . , V ú e z i - k ö r ú í 6 0 . s z á m . 

Valódi 
Kanna * * 
vetőárpái, 
Oetoaomieies Fr. KubiceR: 
Czllechowitz, Hanna Maliren, 

Jóval a napi áron 

Mád 
nagy mennyiség-
ben és kitűnő mi-

nőségben 
dereglyén aDunán 
és vasúton szállít-

ható, kapható 
Szászy Jánosnál 
Dunaföídváron. 5004 

m a g o t , 
mely ugy a szem nagy-
ságára, mint szinre és 

t isztaságra nézve 

elsőrendűnek 
mondható. 

HALDEK 
magnagykoreskedése, 

szállítója 
B u d a p e s t , 

Károly-körut 9. sz. 

A le^zamatosalblb 

„MOÉBIlIS"-féle 

automobilolaj. 
legjobb olaj 

logttveg. 

a motorkocsi 

hetStfés'cíls™ 
jegygye], 

Egyedüli gyárosok : 

H. Moebius & Fils 
csontolaj-gyár 

B A S E L , S c h w e l t z . 

Budapest, Andrássy-ut !5 
Ajánlják általánosan ismert 

mérlegeiket, valamint gazda 
•égi él Ipari ozélokra szolgál* 
mérlegeiket. Árjegyzék Ingyer 

*le lml uarek értékest-
|> tését esck6sUkaiel8-
L Irt •/• mellett 
FeMlátroiltást és cso-
magolási utasítást in-
gyen nyújt tagok és 

nem tagoknak. 

| | 

ö Magyar Gazdák & 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 
B U D A P E S T S Z É K E S F Ő V Á R O S K Ö Z P O N T ! V Á S Á R C S A R N O K Á B A N . 

G)^ Sürgönyczim: Aurora—Budapest. 

Értékesítésre elfogad: 
Hvsnemflket, fttstölt 

hnst, Tadakat, szárnya-
sokat— élő és leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 
Azonnali készpénzal-

| | 

ö Magyar Gazdák & 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 
B U D A P E S T S Z É K E S F Ő V Á R O S K Ö Z P O N T ! V Á S Á R C S A R N O K Á B A N . 

G)^ Sürgönyczim: Aurora—Budapest. 

Értékesítésre elfogad: 
Hvsnemflket, fttstölt 

hnst, Tadakat, szárnya-
sokat— élő és leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

T É L I I D É N Y 1 9 0 1 / 9 . 
kézi és erőhajtásra. 

R É P A Y Á G Ó K . 
K i v á l ó m u n k a b i r á s u 

„RAPID" DARÁLÓGÉPEK. 
VENTZKI- t é l e 

szabadi, takarmányfüllesztők, 
Eröhajtásra Casali-féle szab. kokoriczamorzsolók 

rendkívüli munkaképességgel. 

Teljes takarmánykamara felszerelések, 

B : T J H IN" Jffi JB3. 
i Sfépsryi 

V I . , 1 

Havasi sajt, 

ZABOT 

„ Z a t e x p o r t " 

MOLNÁROK L A P J A 
Bpest, YII., Kerepesi-üt 50. 



TJS^toKoj^ 
9»«!f!panJfH i|pz 

» 8p B¥lJ80Ŝ[IAi<.. . . 
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KÖZTELEK, 1901. NOVEMBER HÓ 30. 94. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. 

G Ű Z E K É E E T , 
G i Z - U T I H E N G E R E K E T 

és 

GÚZ-UTIMOZOQNYOKAT 
I iegfOkéletesebb szerkezettel éa legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FOWIER & Co. 
Telefon42—50. BUDAPEST-KELENFÖLD'rsr-

Iroda, raktár, jaritómübely. 
K i z l a f c e d é s v a s ú t o n é s v i l l a m o s v a s u t s a 

n . t z i f m Á R T n ! 

I W e i s e p J . O . l 
gazdasági gépgyár és maloménitészet NAGY-KANIZSÁN 

által ajánltatnak: 

Egy és kétvasu 
aczélekékésösz-
szes talajmivelő 

eszközök 

T a k a r m á n y k a m a r a b e r e n d e z é s e k , 
Tel jes m a l o m b e r e n d e z é s e k , 
Egyes ma lomgépek és a lka t részek , 
Öntvények saját vagy idegen min ták után. 

Á - r j e g - y z é l t s z í v e s e n , k i l l d e t i k .  

H A Z A I B Y Á B T M Á I Y ! M B B 

O® h á n y t e r m e l ő k 
figyelmébe ajánljuk meleg ágytakarónak hassználandó 

fflBT M O L L I N Ó T - m m 
évek óta kipróbált legalkalmasabb minőség, egy méter 35 fillér, szélessége 

84—86 cm. 

ROSEABBLÜH H. é s TÁBSA, Arad. 
M'ntát és magyarázó leirást kívánatra bérmentve küldünk. 

TAKÁCS OSZKÁR 
g é p s f y á r a 

BUDAPEST, Köztelek-utcza 6. «z. 
Üllői-ut mellett. 

Ajánl]. J6I fel«ieMlt̂ mflh.ly*t mindennemű, 

g ő z c s é p l ö k ó s z l e t a k TAKÁCS OSZKÁR 
g é p s f y á r a 

BUDAPEST, Köztelek-utcza 6. «z. 
Üllői-ut mellett. 

RAKTÁRON TART: 
mindennemű mezőgazdasági gépeket és esz-
közöket. u. m: vet8oéoek»t, rostákat, ekéket 

marzsolikat, szeoskavágókat 3241 
J á r g á n y o s - é s t i s z t í t ó e s é p l ő l e é s s B l e t e k e t . 
Raktáron tart: k i javí to t t gőzoséplőkészle tekat , valamint az Első Magy. 

Gazd. gépgyárban készül t u j gőzcséplőgarnl turAkat . 
Csereüzletek kíttetnek. — Mérsékelt árak, kedve « fizetes! feltételek. 

iKALMAR VILMOS 
Budapest, VI. ker., Teréz-körut 3. sz. 

a csehországi Thomas-müvek magyarországi vezér-
képviselője ajánl: 

Thomasfoszfát l isztet (TltiassaM), 
„Martellin" dohányttrágyát, 

Eredeti stassfurti kálisók és kainitot. 
A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. 
Pontos és lelküsmeretes kiszolgálás. 

Barton i * 
m Gilette 

ló- és 
szarvasmarla-

Geittner és Rausch-nál 
B U D A P E S T , VI., Andrássy-ut 8. 

H i r d e t é s e k 
f e l v é t e t n e k : a k i a d ó h i v a t a l b a n 

B u d a p e s t , IX. , Ülloi -űt 2 5 . s z á m K ö z t e l e k . 

S A I V G E R H A U S E N I G É P G Y Á R p - t 
B U D A P E S T , ( K f l l s ő - v á c z i . á t ) C s á k l y a - u t c z a 3 3 . s z . 

: V a s ö n t ö d e , g é p - é s p é z m ü g y á r . ^ ^ ^ 
W S F E l C l á L - ^ É P H Y á ü - ü s s 

' _ Elvállalja mindenfajta szeszfőzde, szeszfinomitó és élesztögyár teljes 
'[ P gépészeti berendezését a legnagyobb méretekig. Átlakit meglevő gyárte-
!í Ui lepeket és szállít minden egyes gépet és készüléket külön-külön is. 

T E R V E K K E L É S K Ö L T S É G V E T É S S E L K É S Z S É G E S E N S Z O L G Á L U N K . 3453 

Nyomatott a .Pátria* irodalmi vállalat- és nyc 3 ál Budapest, Üllői-ut 25. (Köztelek). 




