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KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: MüfleM í M e i SZefflál ÓS SZOHMOI. 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 

V T 
is kiadóhivatal: B u d a p e s t (Közte le i t ) , 

r i l d i - ú t 25. szára. 
Kéziratokat a szerkesztSség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Figyelmeztetés 

az OMGE. tisztelt tagjaihoz. 

Az egyesületi tanács határozatából 
tudatom t. tagjainkkal, hogy az alapsza-
bályok 8. §. c) pontjának alapján, az 
egyesület hivatalos lapja a „ K ö z t e l e k " 
ingyenes küldése be fog szüntet-
t e tn i mindazon tagjainak, kik két évi 
tagdíjjal hátralékban vannak. 

A beszüntetés a folyó évi 4. szám-
mal veszi kezdetét. 

Felkérem tehát t. tagjainkat, hogy 
f. hó 12-éig tartozásaiknak és pedig leg-
czélszerübben a „Köztelek" folyó szá-
mával szétküldött postai utalványok utján 
eleget tenni szíveskedjenek; miáltal a 
kiadóhivatalt is sok felesleges munkától 
kímélik meg. 

Megjegyzem, hogy az alapszabályok 
szerint a lap beszüntetésével tagjaink 
kötelezettsége az egyesület irányában 
meg nem szűnik. 

Tavaszi állatvásárok sorrendje. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
által a f. év tavaszán rendezendő állatvásárok 
a következő Időszakokban fognak megtartatni: 

IX . tavaszi luxuslóyásár (a Lótenyésztés 
emelésére alakult Tattersaíl r,-társasággal kar-
öltve rendezve) márczius hó 29, 30 és 31-én a 
Tattersaíl istállóiban (Külső Kerepesi-ut, a keleti 
pályaudvarral szemben.) 

X . tavaszi luxuslóvásár, ugyanott május 
hó 16, 17 és 18. napjain. 

A díjlovaglás és díjugratás a luxusló-
vásárral kapcsolatban május hó 18-án fog meg-
tartatni a Tattersaíl versenypályáján. 

A díjazással egybekötött XV. tenyész-
állatvásár határnapjai még nincsenek végleg 

megállapítva, márczius hó 2-dik harmadában 
fog megtartatni. 

I-ső díjazással és próbavágásokkal egy-
bekötött liizott állatvásár a székesfővárosi 
márhavásártér istállóiban ápril hó 2, 3 és 4-ik 
napjain. 

Bejelentési ivek a vásárokra az OMGE. 
titkári hivatalánál (Budapest, Köztelek) kap-
hatók. 

Meghivó 

a közgazdasági szakosztály január hó 
10-én, azaz Hétfőn d. u. 4 órakor a „Köztelek" 
kistermében tartandó ülésére.. 

Tárgyak: 
1. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 

javaslata a végrehajtási törvény korszerű módo-
sítását illetőleg. 

2. Melezer Géza szakvéleménye a Magyar 
Hajózási Egyesület által a hazai folyók hajóz-
hatóvá tétele és kiépítése, tárgyában az 
OMGE.-hez intézett kérdésére. 

3. Felirat a pénzügyminiszterhez az egye-
nes adók reformja tárgyában. 

4. Földmivelési miniszter leirata a tőzsde-' 
jegyzések megtáviratozása tárgyában. 

5. A szövetségi nagygyűlés határozata a 
terményzáloghitel és az elevátorok tárgyában. 

6. A szövetségi nagygyűlés határozata a 
gazdasági tudósítások tárgyában. 

7. A kereskedelmi szerződések tanulmá-
az általános vámtarifa revíziója. 

Gróf ZselénsJci Róbert. 
szak. elnök. 

Szőló'szeti és borászati tanfolyam. 

Budapest székes-főváros 
és vidéke szőlőbirtokosai részére. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

ugyismint a Gazdásági Egyesületek Országos 
Szövetségének központja a földmivelésügyi mi-
niszter ur Ö Nagyméltósága anyagi s erkölcsi 
támogatása' mellett 1898. évi január hó 
10—29-ig tartó időközben a'Köztelek_(ÜUői-ut 
25. sz.) nagy termében három hetes 'szölöszeti 
és borászati tanfolyamot rendez. 

Részvétel. 
A tanfolyam nyilvános s igy ázon bárki 

részt vehet, ha felvétel czéljából idején jelent-
kezik. 

Minden jelentkező egy számmal ellátott 
igazolványt kap, amely őt a nagyteremben az 
ugyanazon számmal ellátott szék állandó hasz-
nálatára jogosítja. 

Az igazolvány kiállításáért nem egyesületi 
tagok 5 forint dijat fizetnek. Egyesületi tagok-
nak az igazolvány kiállítása díjmentes. 

Jelentkezés. 
A tanfolyamban résztvenni szándékozók 

személyesen vagy levél utján jelentkezhetnek ; 
január hó 6-ig az Országos Gazdasági 

Egyesület titkári hivatalánál Budapest, Köztelek, 
(Üllői-ut 25. sz.) Nem tagok levélbeli jelent-
kezései csak ugy .vétetnek figyelembe, ha az 
igazolvány kiállítási dija, azaz : öt forint egy-
idejűleg beküldetett. Az ülőhelyek a jelentke-
zés sorrendjében fognak kiszolgáltatni. 

A tanfolyam tárgyai. 
A szőlők trágyázása. Előadó: Cserháti 

Sándor a magyar-óvári gazd, akadémia tanára. 
Szőlőtelepítés és mivelés. Előadó: Engel-

brécht Károly magyar kir. szőlőszeti és borá- • 
szati főfelügyelő. 

Szénkénegezés és a szőlő rovarellenségei. 
Előadó: Jablonowski József a m. kir. rovartani 
állomás főnöke. 

Borkezelés. Előadó : Dr. Kosutány Tamás 
a magy.-óvári gazd. akadémia tanára. 

A szőlő növényellenségei. Előadó: Mezey 
Gyula a magyar-óvári gazd. akadémia tanára. 

1897. deczember havában befize-
tett alapítványi kamatok és év-

dijak nyugtázása. 

I . Alapítványi kamatok. 
1897. évre : Beniczky Ádám 10 frt, gr. Eszter-

házy Miklós Móricz 50 kr. 
1898. Évre : Gr. Eszterházy Miklós Móricz 9 frt 

50 kr, gr. Zichy Béla 10 frt, gr. Zichy Nándor 57 
frt 75 kr. 

I I . Évdijak. 
1895—1890. évről: Komlóssy Kálmán 20 frt, 

Tanffy Gusztáv 20 frt, gr. Zichy Gábor 15 frt. 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 81. 
Tagolc száma 600. 

Tartalékalap 100,000, Kor. 
tokosoknak f ildadojuk minden megkezdett 500 
adójuk minden megkezdett 2000 forintja után 
szintén egy üzletrészt kötelesek jegyezni, 20 üzlet-
résznél többnek jegyzésére azonban senki sem 

1 1 li 1 

A szövetkezet pzélja: I. Olcsó, közve-
títés gazdas., felszerelési és fogyasztási 
czikkek beszerzésénél. II. Mezei gazd. 
termények legelőnyösebb értékesitése. 
í:'i. ii i ii tagol íe^zeie 

I . V E T Ő M A G - O S Z T Á L Y . 
Mindennemű vetőmagvak megvétele 

és eladása. Eredeti külföldi magvak. 
Heremagvak bérrostálása. 

I I . Á R U -Ö 8 Z T Í L Y . 
Összes gazdasági czikkekía legkiválóbb 

minőségben. 
Műtrágyák. 
Épitkezési anyagok. . 
Gazdasági vasnemüek.' stb. 

I I I . B 1 z o m á n y-o s z t á 1 y. 
'Hadseregellátás. 
Gabonaeladás. 
Erőtakarmányok vétele. 

IV. Hízott marba és sertésbizo-
mányl osztály. 

Hizott marha, sertés, űrfi stb. bizo-
mányi értékesitése. 

Biztosítási osztály. 
In/ i 1 

Élet, járadék és baleset elleni biztosí-
tások. — Szállítmányozási biztosítás. 

VI . Gazdasági 

G É P - O S Z T Á L 1 . 

• Elsőrendű bel- és külföldi gépgyárak 
kizárólagos képviseleté. 

Mindennemű kipróbált szolid kivitelű 
gazdasági gép jutányos beszerzése. 

Gazdasági géptélepek, malmok, me-
zei vasutak, takarmányos és tejes ká- • 
marák' berendezése.. 

A szövetkezet alapszabályait és havonkint kétszer megjelenő „Üzleti Értesitő-jét bárkinek ingyen és bérmentve megküldi. 

M a i számunk 16 o ldal . 
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1896. evre : Halász Zoltán, Küszler Henrik, Pál 
Károly, B; Vargha Sándor 10—10 írt, Pálffy István 5 frt. 

1897. évre: Bácskay Izidor, Bátorkeszi polg. 
olvasókör, Bauer Mór, Balogh Lajos vasadi, Basa 
József, Beleznay urad. bérnökség, Bernát Béla, Czocher 
Béla, Czoher Géza, Déghy Mátyás, Dubsky Ferencz, 
Fejér József, Gruber György, Halász Zoltán, gróf 
Hunyady László, Ivándy Géza, Ivánkovich Imre, Janko-
vich Lőrincz, Kirchner Lajos, Komlóssy Kálmán, König 
Károly, Küszler Henrik, Lator István, Orsz. Méhész . 
Egyesület, Pál Károly, Pálffy István, Plesz Mátyás, 
Puszta-kürti uradalom, Rieder Ödön, Szabó Géza, 
Szalay Béla, Szilágyi Kálmán, Szilassy Zoltán, Szu-
lyovszky Aurél, Szlávik Géza, Tóth Lajos, Valkó József, 
Vécsey Pál, Wilfrng Nándor, gr. Zichy Gábor 10—10 
frtot, Árián Károly, Bányay Döme, Despinits Kálmán, 
Hirschfeld Arnold, Hubay József, Kecskeméthy Géza, 
Malina Gyula, Németh Pál, Velvart Ármin, Zdeborszky 
Viktor 5—5 frt. 

1898. évre: Agnelli József, báró Baich Iván, 
Balázsovich Oszkár, Bartal Béla, Bauer Antal, Bauer 
Ottó, Blantz Jenő, gróf Bolza Géza, Bottka Zoltán, 
Cserháti Sándor, ifj. Csillag Béla, Drasohe Lázár Artúr, 
Ebenspanger Lipót, Eősz Ferencz, Erős Rezső, Ertl 
Richárd, dr. Farkas Mihály, Farkasovits "Endre, Fejér 
József, Fromm Antal, Gémesy Károly, Györgyey Miklós, 
Haidekker László, Herczfelder Zsigmond, Hofmann Ede, 
Jeszenszky Géza, Juhász Bálint, Kalácsai uradalom, 
Kenessey Pongrácz, Kohn József, dr. Kohner Adolf, 
Kőrösy Emil József, Küszler Henrik, Kvassay Jenő, 
báró Lipthay Frigyes, Lovassy Ferencz, Malonyay 
Ferencz,. Máriássy Ferencz, Mikolay Lajos, Mamuliti 
Jenő, Margalit Alfréd, Paál Dénes, Palik-ücsevny Artúr, 
Pérchv Zoltán, Perczel Ferencz, Pillér Kálmán, Pintér 
Lajos," Ragályi Béla,. Raimprecht Antal, Reé Jenő, Rósa 
Imre, Rubinek Gyula, Scheidl Ágoston, Schadl József, 
Schmidt Bodog, Schmidt Lajos, Sir Lajos, gr. Somssich 
Imre, Sümegi Tivadar, Steingassner Emil, Szarvasi 
kaszinó, Szecsey Mátyás, Székács István, Szilágyi 
Ferencz, Szitányi Béla, Tóth László, Vojnich Oszkár, 
Wilczek Sándor, Zsilinszky Endre 10—10 frt, Derpinits 
Kálmán, Hankus Gábor, Hirschfeld Arnold, Hubay 
József 5—5 frt, Farahó János 4 frt 74 kr. 

Természetes és mesterséges 

viziutak. 

A közgazdasági szakosztály legközelebbi 
január hó 10-én tartandó ülésén tárgyalandó 
érdekes kérdéseinek egyikét fogja képezni a 
Magyar Hajózási Egyesület által az OMGE.-hez 
intézett kérdések megválaszolása. 

A Magyar Hajózási Egyesület kérdései a 
következők: 

T Á R C Z A. 

A meggazdagodás kulcsa. 

A napokban kezembe vettem a Szilassy 
Zoltán könyvét, amelyet Amerika mezőgazda-
ságáról irt. Egy kérdést tettem fel magamban, 
amelyre a munkából feleletet nyerni kivántam. 
Ez a kérdés az volt, hogy miben birja tehát 
Amerika a kulcsát az ő csodálatos haladásának 
és versenyképességének. 

Mert hisz azt naponta halljuk, hogy 
Amerika a nagy arányok hazája. A vén Európát 
megrázkódtató hullámverések innen indulnak ki. 

Mesés meggazdagodásokról hallunk itt, 
szédítő üzleti vállalatokról s találmányokról és 
ötletekről, amelyek bámulatba ejtik a világot. 
De hát mi táplálja a szellemi és anyagi erők-
nek őserőből duzzadó forrásait- ebben boldog 
földrészben? 

A ^körülményeknek szerencsés összeját-
szása-e ez, a természet különleges adományá-
nak köszönheti-e Amerika, hogy a materiális 
erők olyan óriási fejlődési képességet tanúsí-
tanak benne, avagy ennek a haladásnak a 
titka csak bizonyos czélszerüségek helyesebb 
alkalmazásában áll, amelyeket másoknak is 
eltanulni s utánozni lehet? 

Hogy végig olvastam a Szilassy könyvét, 
azt hiszem, megtaláltam a feleletet "erre a 
kérdésemre. 

Előttem áll az amerikai farmer, akinek 
Amerika gazdasági életében talán fontosabb 
szerep jut, de mindenesetre fontosabb szerep 
jutott e század első felében, mint nálunk ami 
földmivelőinknek. 

« ) melyek azok a hazai folyók, melyek-
nek hajózhatóvá tétele és különösen, melyek 
azok a mesterséges vizi összeköttetések", ame-
lyeknek kiépítése felette kívánatos lenne, 

b) a kivánt viziutak kiépítése mennyiben 
emelné azon vidéken a földmivelést, kereske-
delmet s ipart és különösen; 

c) a tömegáruk olcsó vizi fuvarbére, mely 
iparágak fejlődését, illetve meghonosítását 
eredményezhetné. 

A kérdések annak idején kiadattak Melczer 
Gézának, akinek szakvéleménye alapján fogja 
a közgazdasági szakosztály a kérdéseket, illetve 
az ezekre adandó feleleteket tárgyalni. 

E szakvéleményt közérdekű voltánál s 
érdekességénél fogva s a szakosztályi ülésen 
résztvenni szándékozó tagok előzetes tájékoz-
tatása czéljából alábbiakban egész terjedelmé-
ben közöljük. 

Ami Magyarország természetes vizi-
utait illeti, ugy a Duna, Tisza, Dráva, 
Száva, Kulpa, Maros, Körös, Szamos, 
Alsó-Rába, Sió, Temes és Béga ezek | 
közé sorozandók, amennyiben természe-
tes alakulásuk miatt a hajózás számára 
már eleve eléggé alkalmas vizi utat 
biztosithatnának, mivel valamennyien szé-
pen beágyazott, szelid természetű meder-
ben folynak, kedvező esési viszonyokkal 
s a legnagyobb nyári szárazságban is 
rendszerint elegendő vizböséggel birnak 
arra nézve, hogy nagyobb teherbírású 
hajók közlekedését lehetővé tegyék. Da-
czára ezen vízrajzi kedvező viszonyok-
nak, a magyar folyókon még sincs meg 
a hajózásnak azon kifejlettsége és len-
dülete, melyet az emiiteltek alapján jog-
gal fel lehetne tételezni s az ország vi-
szonyainál fogva meg lehetne várni. 

Oka pedig ennek szerintem az, hogy. 
a természetnyujtotta kedvező helyzetet a 

Mert a farmer volt az, aki a végtelen 
értékben kihasználatlanul állolt szüztalajt a 
kultura számára meghódította s a föld mesés 
gazdaságát átszármaztatta a közvagyonosodás 
számára. Olyan viszonyok között, mikor az ős-
időktől szűz talaj,, csekély megmunkálással, 
tízszer egymásután is ontotta a buza töme-
gét, teljesen érthető ez a nagyarányú fejiődés, 
mely európai gazda előtt méltán meseszámba 
mehetett. A farmer úgyszólván igyen jutott ős-
termő erőben gazdag földekhez, s a természet 
is kezére játszott, hogy munkájának a gyümöl-
csét lássa. 

Ám a viszonyok ott is nagyot változtak. 
Amerika többé nem az, aminek azt a kincs-
keresők képzelete festi. A földnek épp ugy 
meg van az értéke, mint nálunk s a hozzájutha-
tás módja sem egykönnyü. Mihelyt az észak-
amerikai tizenhárom állam fűggetlenitését ki-
mondotta s létrejött az Unió, az .első gondja 
volt az államoknak, hogy a földet állami tulaj-
donná tegyék. Megszűnt a föld szabad javaknak 
lenni. A tulajdonban talált telepes az 1830-ik 
évben eredt elővételi jog szerint, az állam birto-
kából mindössze 160 acre területet vehetett meg, 
bizonyos minimális árban, de csak ugy, ha 
esküvel fogadta, hogy a honpolgári jogot meg-
szerzi, másutt nincs birtoka s foldj ével nem 
spekulál. Földet ma sem vehet ott, aki nem 
állampolgár. Majd 1862-ben a betelepítés ér-
dekében azt a törvényt hozták, hogy minden 
polgár vehet birtokába 160 acre földet, ha azt 
a követelményeknek megfelelően berendezi, de 
hasznából másnak nem juttat. Csupán az 
éjszaki államok sivatag területeihez lehet még 
hozzájutni, látszólag könnyű feltételek mellett. 
640 acret kaphat minden állampolgár, acren-
kint 25 cent (kb. 63 kr) lefizetése mellett, de 

folyók elszórt akadályainak el nem távo-
lítása miatt mindeddig ki nem használ-
hattuk és nem mozdítottuk elő, ugy, 
hogy ennek következtében a hajózó 
társulat és magánhajó tulajdonosok a 
legnagyobb nehézséggel küzdenek, hogy 
ugy a Dunán, valamint a szolnok-liteli 
tiszai szakaszon a hajózást fentarthas-
sák, mert kis viz idején igen gyakori 
az az eset, hogy a .minduntalan felbuk-
kanó zátonyok miatt csak fél vagy ennél 
is kevesebb teherrel közlekedhetnek, sőt 
bizonyos folyamszakaszokon gyakran a 
legnagyobb forgalmú idényben egészen 
szünetelni kénytelen a hajózás. 

Hogy a hajózó utak ilyen nagyon 
is problematikus használhatósága mellett 
rendes és biztos hajózás ki nem fejlőd^ 
hetett, az — azt hiszem — bővebb ma-
gyarázatra nem szorul. 

Eltekintve a Dunától, amely az 
ország egész területén át hajózható* 
a legjelentékenyebb folyó és vizi üt 
volna a Tisza, mely Tokajtól kezdve 
sőt még azon felül is Vásárös-Naményig 
oly mélyen beágyazta magát, hogy sáép 
hajózó ulnak mondható. Élénkebb hajó-
zás mégis csak Szeged és a Duna között 
fejlődött ki, mivel a Dunagözhajózási 
társulat által Szeged felett Szolnokig fen-
tartott hajójáratok s azonfelül Tisza-Füre-
dig közlekedő vontató hajók csak akkor 
nyernének nagyobb lendületet, ha a 
tiszai hajózási akadályok eltávolíttatná-
nak fel egész Vásáros-Naményig rend-
szeresen ke'resztülvitt kotrási munkálatok 
s mederszabályozások által, valamint, ha 
a Tiszát a Dunával lehető magas ponton 
legfeljebb Csongrád vagy Alpárnál egy 

csak ugy, hogy azt mezőgazdasági, vagy kerti 
czélra berendezze, minek megtörténte után a 
birtok acrenkint 1 dollárért tulajdonába 
száll. De micsoda óriási tőke és munkabefek-
tetés kell ahhoz, hogy ilyen helyen, ahol a 
természeti viszonyok mostohák, a munka 
drága, a legközönségesebb életszükségleti czik-
kek tűrhetetlenül magasak, ilyen sivatag terü-
letet valaki meghódítson a kulturának. 

A föld sehol a világon nem képezi ride-
gebb spekuláczió tárgyát, mint Amerikában. 
Ennek is következménye, hogy a gazdagodási 
vágy minden erőfeszítéseitől megkínzott talaj 
nem a régi kincsbánya többé. Minden mester-
séges eszközét a talajjavításnak, alkalmazzák 
itt oly arányokban, amelyek nálunk példátla-
nok. Pedig a természet ott sem mivel csodát. 

A munkásviszonyok éppen rosszak. Kö-
zönséges dolog, hogy egy munkás 30 dollár 
havi fizetésben részesül, ami 75 forintnak felel 
meg. Aratás alkalmával napi 3—5 frttal fizetik 
meg a munkáskezet, emellett a farmer az 
élelmezésről is gondoskodik. 

Az értékesítési viszonyok panaszolni valók. 
A kiterjedt hatalmas vasúti társaságok -úgy-
szólván a kezükben tartják a farmerek sorsát, 
amennyiben annyival emelik a szállítási dijat, 
amennyivel a buza ára felszáll, ugy, hogy a 
farmereknek nyereségben a legmagasabb búza-
árak esetén sincs részük. 

A hitel könnyen , igénybe.vehető, de drága. 
Az ipari czikkek alig megfizethetők. Szóval az 
amerikai farmereknek éppen nincsen rózsákból 
vetve az ágyuk. De mégis megélnek, verse-
nyeznek velünk és lefőznek bennünket. Honnan 
van tehát ez az ő erejük? 

Hát élső sorban is a szorgalomban. Az 
amerikai farmer előmunkás a maga gazdasá-
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Duna-Tisza . hajózható csatorna kötné 
össze. 

Majdnem ugyanazon hátrány ész-
lelhető a Dráva, Száva és Kulpa hajó-
zásnál, mely utóbbi Gsepreg-Sziszektöl 
Károlyvárosig nagyobb vízállásnál már 
ma is hajózható, kisebb viznél azonban 
3 sziklapad okozta nagy vízesés aka-
dályozza a közlekedést, amelynek eltávo-
lítására már korábbi években a samacz-
vukovári csatornával kapcsolatban lett 
egy tervezet kidolgozva, melynek meg-
valósítása azonban elmaradt. Ezen .emlí-
tett természetes viziut volna tehát első-
sorban a hajózás minden igényének 
megfelelően rendezendő, nemcsak a me-
derben levő akadályok elhárítása által, 
hanem alkalmas helyeken kiszemelt ki-
kötőt, rakodó és vontató utakkal volná-
nak ellátandók. 

Ami ezen természetes viziutak lehető 
legelőnyösebb kihasználásához, mint első 
feltétel szükséges, az már az általam 
előbb említett tisza-dunai csatorna, mely 
szerintem legelőnyösebben Soroksárnál 
ágazna ki a Dunából és Csongrád vagy 
Alpárnál egyesülne a Tiszával, amely 
terv a mai fejlődött technikai viszonyok 
mellett éppen nem lehetetlen és elegendő 
vizzel való tápláltatása is igen egyszerű, 
mivel a Dunának 0 pontja s vele leg-
kisebb vize Budapestnél y6 -378, mig a 
Tisza 0 pontja Csongrádnál 75'OOt m., 
az adriai tenger szine felett. 

A másik igen fontos viziut volna 
a Vukovár—Samacz közti csatorna, 
mely az 507 km. hosszú duna-szávai 
vizi utat 66 km. térrel rövidítené meg, 
amely csatorna különösen a nyersáru 

gában. Olt a gazdatiszt ismeretlen fogalom. 
Karjával és fejével egyaránt dolgozik. Az angol 
faj szerencsés szívóssága, kitartása, életrevaló-
sága érvényesül benne. Előtte a föld nem az 
otthon számára kijelölt hely, amelyhez ősi ha-
gyományok fűzik, melynek szürke rögéhez ér-
zelmi motívumok csatolnák; hanem egyszerű 
eszköze a nyerészkedésnek. Tőle megválni 
megfelelő nyereségért, otthont cserélni, újra 
megkezdeni a küzdelmet a természettel: min-
den pillanatban kész. Ott nincs földszeretet. 
A farmer rideg egyénisége elzárkózik minden 
érzelgős elől. Képes elsánczoltan a czivilizált 
világtól, megfosztva a barátságos érintkezés 
lehetőségétől lemorzsolni áz életét, csupán csak 
az üzleti czél érdekében, mely egész elméjét 
eltölti, folyton lázas mozgásban tartja. És vé-
gére érve ez őrült hajszának, boldogan hajtja 
örök nyugalomra a fejét azzal a tudattal, hogy 
életének fáradságos törődése árán utódainak 
vagyont biztosított. 

Hát ilyen módon mi is lehetnénk gazda-
gok. De vájjon ki elégednék meg közülünk 
azzal a tudattal, hogy egy jó órát sem éltünk 
magunknak és érzelmi világunkban egyetlen 
rügy fakadásán sem gyönyörködtünk? 

Szinte bántólag hat reánk az a rideg, 
materiális felfogás, mely az amerikaiak gazda-
sági életének minden tényében visszatükröződik. 
És ijésztőleg hat reánk az az óriási erő, mely 
ennek a felfogásnak, szívósságnak, ernyedetlen 
kitartásnak révén velünk szemben áll. Ezzel a 
fajjal mi össze nem mérkőzhetünk. Már az 
egyének ereje elég ahhoz, hogy a mi, kitartás-
ban gyenge, előítéletekben és konvencziókban 
gazdag fiainkat letörje. -És az egyének láncz-
szemeit az állami s társadalmi intézmények-
nek mily szilárd kapcsai fűzik össze! 

tengerre gravitáló forgalmának érdekében 
igen nagy közgazdasági értékkel bir, a 
miért is komoly tanulmányozását a ma-
gam részéről a legmelegebben ajánlom. 

Egy harmadik csatorna-vonal, amely-
lyel már az 1863. évben foglalkoztak, 
volna az, mely Tisza-Löknél indulna ki 
a Tiszából és Gyoina körül, vagy Mező-
túron torkolna a Körös folyamba. E 
csatornát a hajózáson kivül a Hortobágy 
öntözésére is könnyen fel lehetne hasz-
nálni, amely terv annyival is inkább ki-
vihetőnek látszik, mivel a Tisza leg-
kisebb vízállásakor is 140 köbm. viz 
állana rendelkezésre. 

A második kérdésre, vájjon a kivánt 
viziutak kiépítése mennyiben emelné 
azon a vidéken a földmivelés, kereske-
delem és ipart, válaszolva, utalnom kell 
arra a körülményre, hogy nyerstermé-
nyeink szállításánál ma m^r nem a 
gyorsaság, hanem az olcsóság afökellék, 
ebben a tekintetben pedig a viziut 
minden kétséget kizárólag a legolcsóbb 
közlekedési ut, mert egy helyesen és 
tervszerűen keresztülvitt viziut-hálózat 
mellett a nyersáru tarifája a tömegáru-
nak jelenleg rendelkezésre álló vasúti 
tarifájával szemben jóval olcsóbb, még 
pedig a német és franczia csatornahajó-
zási vállalatok árutarifájával hasonlítva 
össze, azt tartjuk, hogy 

az érez- és építőanyagoknál . . 50% 
czukorrépánál . . . . . . . 50% 
tüzelöfánál 58% 
kőszénnél . . . . . . . . . 65% 
épület- és müfánál . . . . „ 69% 
gabonanemüek- és őrleményeknél 73% 

Ha az amerikai megteszi a maga köte-
lességét, az állam sem marad hátra viszont-
szolgálmányaival. Támogatása éppen olyan 
hatalmas arányokban nyilatkozik meg, mint 
az egyéni munkaerő. 

Ami nálunk egy földmivelésügyi minisz-
tériumnak alárendelt néhány iniézet keretében 
nyer elintézést, az Amerikában egy központi 
mezőgazdasági hivatal óriási organizmusát 
tartja örökös mozgásban, amely nem kevesebb, 
mint 21 ágazatra oszlik, mindegyiknek élén 
nagytekintélyű tudósok, kik egész hivatásukat 
s a tudományos ténykedésnek gazdagon ren 
delkezésükre álló segédeszközeit egyes szak-
mák tökéletesítésére s arra szentelik, hogy e 
szakmáknak vívmánya, haladása közkincscsé 
váljék. Minden államban 15,000 dollár állami 
dotácziót élvező kísérleti állomás van; összesen 
147 ilyen. Ami ezekben az állomásokban s 
bárhol a külföldön ez irányban történik, az 
állandóan a legtágabb körű nyilvánosság tudo-
mására szolgál, s hogy minő nagy a mező-
gazdák érdeklődése a tudományos kísérletek 
eredményei iránt, erre szolgáljon példa gyanánt 
az, hogy a Babcoc-féle tejvizsgálati módszert 
ismertető jelentés nem kevesebb, mint 4 kiadást 
ért meg s több, mint hetvenezer példányban 
forog közkézen. 

Az amerikai gazdának előnyös egyéni 
tulajdonaihoz csatlakozik tehát a tudnivágy is, 
élénk érdeklődés a haladásnak minden mozza-
nata iránt s igy valóban nem lehet csodálkoz-
nunk elért nagy sikerei fölött. 

Mert akiben a kitartó szorgalom mellett 
a tudnivágy is érvényesül, aki a nem közön-
séges munkaerő birtokában, tevékenysége czél-
szerü értékesítésének módjait, fogásait is fá-

volna az olcsóbbodás 250 kilométer át-
lagos vontatási távolság mellett. 

Ezen számok adják meg megköze-
lítőleg ugyanazt az arányt, mely arány-
ban egy teljesen keresztülvitt viziut-
hálózat áldásai az általa keresztülszelt 
vidéknek földmivelési érdekeinél érvé-, 
nyesülést találnak, eltekintve a csator-
názás által lehetővé tett talaj öntözés, vagy 
lecsapolás sokszor igen előtérbe nyo-
muló kérdésétől. 

A harmadik kérdésre, vájjon a tö-
megáruk olcsó vizi fuvarbére, mely ipar-
ágak fejlődését illetve meghonosítását 
eredményezhetné, megjegyzem, hogy hi-
vatva volna az utóbbi időben némi hátra-
esést szenvedett malomiparnak uj lendü-
letet adni, előmozdítaná a ezukoripart, a 
ezukornak ládákban, vagy süvegekben 
nagy mennyiségekben való szállítása ál-
tal a szeszipart, a kukoricza és burgoya 
hajórakományokban történő gyárhoz szál-
lítása által előmozdítaná az agyag, tégla 
és keramit ipart, amelynek számára az 
Alföldön kitűnő anyag van; a kender- és 
lenipar, amelyre tudvalevőleg Magyar-
országon legkiválóbb a talaj, azonban a 
vasúti fuvar nagysága mellett nem érté-
kesíthető. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Vöröshere, mint zöldugar. 

Ő Hogy a vöröshere zöldugarként elfo-
gadható takarmánynövény, az kérdés tárgya se 
lehet akkor, ha a tarló felszabadulása után 
van még annyi időnk, hogy ősziek alá elké-

radhatlanul kutatja s tanulmányozza, annak 
meg kell élnie a jég hátán is. 

Hogy a tudománynak a gyakorlattal való 
testvériesülése s párhuzamos haladása mennyi 
praktikus előnyt származtat át a mezőgazda-
ságra, minden vonalon: . ez az, amiről a Szi-
lassy könyvé beszámol, annyi tanulsággal, a 
mennyit csak egy vaskos kötetben összegezni 
lehetett. Előttem ez a munka igen szép s tágas 
perspektívát nyitott meg s remélem, más is meg-
találja benne azt, amit én megtaláltam, ha nem 
sajnálja a fáradságot figyelmesen végiglapozni. 

Tartózkodnom kell e helyen a könyv to-
vábbi méltatásától, már csak a jóizlés nevében 
is. Aki látni akar, az lásson a saját szemeivel 
és ne elégedjék meg azzal az ismerettel, hogy 
dolgokra, amelyeket tudni illik, csupán nagy-
képű hivatkozásokat tudjon tenni. Amint a 
nagyközönségnek érdekében áll, hogy ne csak 
tudomást vegyen a szóban forgó könyvről, 
hanem el is olvassa azt, ugy bizonynyal a 
szerzőnek is az fogja szerezni az igazi elégtételt, 
ha nem e helyről, hanem azok részéről fogja 
müvének méltatását tapasztalni, kikkel szem-
ben a tárgyilagos kritikához kétség nem férhet. 

Én azzal a tudattal teszem le a könyvet, 
hogy immár ismerem az amerikai gazdát, aki 
boldogulásának kulcsait a tanulásban s mun-
kálkodásban bírja, sőt ismerem az ő tudásá-
nak, munkaerejének felhasználási módját is; 
és ha honfitársaimnak akarata volna a közöny 
és kényelem némi feláldozásával az ő példáját 
követni, ugy semmi sem bizonyosabb, mint-
hogy az amerikaiak irigyelt sikerei tőlünk sem 
maradnának el. 

A könyv bolti ára 4 frt; az OMGE. tagjai 
azonban 3 forint 50 krért rendelhetik meg a 
„Köztelek" szerkesztőségénél. B. B 
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szithető. Amint azonban magot fog, kifogyott 
az időből arra nézve, hogy a vörösherét zöld-
ugarként kezelhesse, mert az utána következő 
őszi gabonának elvetéseig a leszántott tarló 
nem érett meg arra, hogy egy második szán-
tás czéltévesztett ne legyen. Mert május végén 
kaszáljuk le az anyaszénát, a sarjuból nye-
rendő mag beérik augusztus közepére, nagyon 
kérdéses, hogy képesek leszünk-e ezen időtől 
vetésig a talajt zöldugarként megmunkálni. 
Igaz, hogy mai napság már a lóhert általában 
igy kezelik, ámde ez helytelen eljárás, mert a 
lőher' ki lett vetkőztetve zöldugar jellegéből és 
a magnyerés kedvéért kénytelen az ulána kö-
vetkező buza egy szántással beérni. Az ilyen 
kezelést megengedheti magának a tulajdonos, 
de már a bérlő különös beleegyezés nélkül 
nem teheti meg. 

Különben is a zöldugar fogalma kizárja 
azt, hogy azon a területen még mag is legyen 
nyerhető. Éppen ugy, mint a lóhert, lehetne 
kezelni az őszi borsó-bükköny keverék, takar-
mányvetést is, vagy lehetne a szénának vetett 
kölest is magnak meghagyni, hasonlóképpen a 
zabosbükkönyt is. Pedig ezek is addig tekin-
tetnek zöld ugarnak, mig szénának készíttet-
nek el és nem magtermelésre fordíttatnak. 

Ami a kérdésének azt a pontját illeti, 
hogy a vöröshere első kaszálása meghagy-
ható-e magnak ? tapasztalatom után a követ-
kezőképpen nyilatkozhatom: 

. E lapok hasábjain még a tavaszon egy 
kérdés jelent meg arra nézve, hogy a vörös 
here első kaszálása meghagyható-e magnak? 
Ezen kérdésre válaszként egy igen talpraesett 
elméleti alapokon épült czikk jelent meg Mezey 
Gyula óvári tanár ur tollából. Mezey ur a 
megtermékenyülés meg, nem történhet é'sét állí-
totta föl tagadó válasz gyanánt. 

Arad megyében, ahol gazdálkodom, az 
Apion teszi a heremagtermelést nagyon is' 
kérdésessé. Ugy vélekedtem, hogy kijátszom 
az Apiont és az első kaszálást hagyom meg 
magnak és a sarjút fordítom szénanyerésre. 
Gazdaságomban 300 kat. hold vörösherevetés-
sel rendelkezem, tehát mireánk nagyon is' 
zsebbevágó kérdés a jó széna is, de a mag-
nyerés is. Én a most lefolyt évben 30 holdat 
az anyaszénából magnyerésre fordítottam. Igaz, 
hogy a szokatlanul esős nyár is befolyásolta 
az eredményt, de ezen eredmény arra tanított 
meg, hogy az első kaszálásból ne várjak ma-
got. Bár a sarjú is gyönge magtermést adott, 
épp az Apion miatt, de az első kaszálásból se 
lett semmi. Folyton virágzott az, a gubök üre-
sek maradtak (Igazolták Mezey tanár ur kö-
vetkeztetéseit). Majd fölverte a sarjú a talpon 
álló gazt is, ez is elkezdett virágozni és a 
gubók Apiontól voltak tömve. Az eredmény 
egy nagy semmi volt, elvesztettem 30 holdról 
az anyaszénatermést, elvesztettem a sarjú 
titáni bár csekély magot, de egy tapasztalattal 
gazdagabb lettem. Lehet, hogy a nedves nyár 
okozta ezt az eredménytelenséget, én azonban 
azít hiszem, hogy az első kaszálást a bujaság 
miatt és a termékenyítést közvetítő pöszméhek 
hiánya miatt nem lehet magnyerésre fordítani. 

Lehet azonban a fekete ugart lóherrel 
más módon kihasználni : Uradalmunk másik 

. kerületében a védnövénynyel tavaszkor vetett 
vöröshere ez őszön kiváló jó magtermést adott. 
Mindenesetre szerencsés gondolat volt kolle-
gámtól a szépen virágzó friss vörösherevetést 
magnak meghagyni, különösen a mi uradal-
munkban, a hol a magszükséglet is tetemes, 
de az egyes gazdák is szívesen keresik föl a 
Pankotai uradalmat, hogy vetőmagszükségle-
tüket fedezzék. Ezen friss vetésből a magter-
més igen jónak mondható, a minőség pedig 
kiváló szép. Most az a kérdés csak, hogy minő 
széna termést fog ez a here adni a jövő ta-
vaszkor ? 

Kérdésttevő gazdatársam próbálja meg 
jövőben az első évi vetést őszkor magnak 
hagyni, tavaszkor egyszer megkapálva feltörni 
a vetést .és igy a zöld ugarnak eleget tett. 

Igaz azonban, hogy a magtermelésnek 
ezen módja csakis akkor vihető keresztül, ha 
a nyár a friss herevetésre oly kedvező,, hogy 
az kifogástalanul beállhat. 

Csikós Mihály. 
intéző. 

Fenti ezikkhez, a vetés évében magter-
melósre használt vörösherére vonatkozólag van 
egy-két megjegyzésem. A vörös lóherét, a 
védőnövény letakaritása után, még a vetés 
évében magtermelésre felhasználni, tulajdon-
képpen nem helyes eljárás. Nem helyes el-
járás azért, mert tapasztalatilag a magot ter-
mett vöröshere igen kigyengül s további 
erőteljes fejlődésre, bokrosodásra nem igen 
képes. Ebben leli magyarázatát, azon nem 
ritkán alkalmazott eljárás, hogy a vetés évé-
ben elvirágzott herét — legyen az máskülön-
ben bármily gyenge s ritka — lekaszálják 
azért, hogy a magfejlődésnek s az' ezzel kap-
csolatos elgyengülésnek elejét vegyék. Igaz, 
hogy a vetés évében magtermelésre használt 
fiatal here életerős, nagy visszapótló erő bir-
tokában van, de a csak kissé kedvezőtlen 
tavaszt is niegsinyli s kellő erőre kapni nem 
lesz képes. Jó erőben álló földön kedvező 
(csapadékos enyhe) tavaszi időjárással, erőtel-
jes tavaszi fogasolással, esetleg egy kis felül-
trágyázással, eléggé jó eredményeket nyerhe-
tünk, de az eredmény bizonytalan és igen sok 
esélytől van függővé téve. A gyakorlatban nem 
egyszer volt alkalmam fenti eljárás eredményét 
figyelemmel kisérni, s a légtöbb esetben a 
máskülönben kielégítő magtermést egy nagyon 
is nem kielégítő takarmánytermés követte. 
Ezen jelenség egyszerű magyarázata a kö-
vetkező : 

A virágzásakor zölden letakarított, vagy 
a vetés évében egyáltalán nem kapált vörös 
here szártöve, gyökérnyaka, gyökerei ősszel 
tömve vannak tartalék növényi tápszerekkel. 
Ezen növényi tápszerkészletnek az a célja, 
hogy a vöröshere újólagos kihajtását bizto-
sítsa, elősegítse, amennyiben az újonnan elő-
törő bimbók, hajtások, ezen készletből táp-
lálkoznak mindaddig, mig kizöldülve s kifej-
lődve rendeltetésüknek „uj tápszereket előálli-
tani" megfelelhetnek. Ha ellenben magot ter-
melünk, akkor előbb említett „tápszerraktá-
rozásról" nincs szó, mert minden rendelkezésre 
álló tápanyag, a mag kifejlesztésére, növeke-
désére, magtestének kiképzésére lesz felhasz-
nálva; a mag érésének befejeztével a tartalék 
tápanyagok tárháza (szártő, gyökérnyak) egy 
kiürült kamrával hasonlítható össze, a melyből 
a jövő évi fejlődés megindítására a here nem 
talál semmiféle (vagy csak igen kevés) ké'szle-
tet. Ez szolgálhat magyarázatul egyúttal annak 
is, hogy a zölden letakarított here tarlója sok-
kal többet ér, mint a maghere tarlója, mert 
előbbi esetben növényi tápszerekben gazdag 
tarlómaradványókat szántunk alá, utóbbi eset-
ben ellenben nem. Rovatvezető. 

GAZDÁSÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető : Mezey Gyula. 

A rostaalj, mint paraziták ter-
jesztője. 

T. Zs. az alábbi kérdést intézte a „Köztelek8 . 
szerkesztőségéhez : 

, Külön borítékban a magmintát kü'dtem, melyet 
nekem takarmányozási czélból megvételre ajánlanak. 
Milyen ezen (borsó, bükköny és gyom) magvak tápér-
téke ? Lehet-e hizlalásnál vagy tehenészetnél hasz-
nálni ?" Végül 4 frtos korpa árához viszonyítva, darált 
állapotban milyen e magkeverék értéke." 

A beküldött magmustrában elsősorban és 
tulnyomólag különféle bükkönymag (Vicia) ta-
lálható, azután igen sok konkoly és három-
szarvu ragadványfü (Galium tricorne . Witb); 

jócskán van még benne szakállas fintor (Me-
lampyrum barbatum W. K.), szulák czikszár 
(Polygonum Convolvulus L.) és mezei szironta 
(Ranunculus arvensis L.), továbbá kisebb mér-
tékben még egyéb gyommag is. 

E gyomgyüjtemény mellett azután szép 
számban találunk parazitákat is. Feltűnőén sok 
a mustrában a golyóüszög, tehát állatiparazita, 
mert tudvalevőleg azok a kemény, búzához 
hasonló szemek, melyeket a nép golyóüszög-
nek nevez, egy fonalféregnek a Tylenchus 
scandens-nek (más néven : az Anguillula Tritici-
nek) tanyái ; ha ugyanis egy golyóüszögszemet 
átmetszünk s annak belső morzsalékos, szeny-
nyessárga tartalmából egy keveset késhegygyei 
kiemelünk s azt vizcseppbehelyezzük : néhány 
óra elteltével, ha a vizcseppet górcső alatt 
vizsgáljuk, az megelevenedik, mert egy csomó 
apró vékony féreg, a Tylenchus álczái, hem-
zsegnek benne. 

A golyóüszög mellett jelentékeny számmal 
találunk a mustrában köüszög szemeket is. Min-
den kőüszög szem megint egy növényi parazi-
tának, a Tilletia laevis nevű üszöggombának 
a tanyája. E kőüszög szemek körülbelül olyan 
alakúak és nagyságúak, mint a golyóüszög 
szemek, de világosabb szintiek amazoknál s 
nem -kemények; ujjaink között könnyen szét-
roppannak s ekkor a szem belsejéből barnás-
szinü, kissé zsirostapintatu por omlik ki, amely 
port a Tilletia laevis nevü üszöggomba spórái 
alkotják. 

Kőüszög mellett egy kevés anyarozsot is 
találni a vizsgálat alá vett magkeverékben. Az 
anyarozs megint egy növényi parazita, nem 
más mint a Clavicps purpureá-nak nevezett 
gomba nyugvásban lévő egyik fejlődési stá-
diuma (sclerotium-a). 

A kérdésttevő erről a gyom- és parazita-
gyűjteményről először is azt kérdezi, hogy mi-
lyen annak tápértéke s hogy hizlalásnál avagy 
a tehenészetben etethető-e ? 

E kérdés első felére, megelemezve a 
magkeveréket, a kémikus, a másik felére pedig 
az állattenyésztő, illetve valamely állatorvos, 
volna ugyan hívatva, pontos feleletet adni, de' 
nagyjában én is megfelelhetek a kérdésre. 

Mivel tudvalevőleg a hüvelyesnövények 
magjai nagy fehérjetartalom által tűnnek ki, a 
beküldött magkeverék, mert annak főtömegét 
Vicia-magvak képezik, igen tápdus eleségnek 
nyilvánítható. 

Azonban e takarmány nagy táplálóértéke 
daczára, állategészségi tekintetben nem mond-
ható jó takarmánynak. 

Ugyanis a szóban forgó magkeverékben 
a konkoly, a köüszög és az anyarozs mind 
olyan anyagok, amelyek az állatok egészségére 
ártalmasak. Az anyarozs és a kőüszög különösen 
az ivarszervekre hatnak károsan, izgatólag, 
miért is az olyan takarmányt, mely anyarozsot 
s üszögszemeket észrevehető mennyiségben 
tartalmaz, vemhes 'állatoknak nem szabad adni. 

Egyéb állattal azonban, kellő mérséklet-
tel és óvatossággal etethető a beküldött mag-
keverék, mert ha egyszerre nagyobb mennyi* 
ségü konkolyt, anyarozsot és üszögszemet nem 
Vesznek fel az állatok, bajuk nem lesz. Külö-
nösen a növendékállatok etetésénél kell nagy 
óvatosságot tanúsítani, azért legjobb is az 
ilyen nem kifogástalan takarmányt főleg hiz-
lalásra fordítani, vagy igásállatokkal etetni fél. 

Azonban a megvizsgált takarmányban 
található paraziták nemcsak állategészségi, ha-
nem általános gazdasági tekintetből is nagy 
óvatosságra intenek. 

A kőüszög, golyóüszög és az anyarozs 
mind olyan paraziták, amelyek a gabonafélék-
ben igen nagy kárt okozhatnak s nagyon 
könnyen megesik, hogy valamely gazda ezeket 
a parazitákat éppen az ilyen takarmányvásár-
lás által juttatja földjeire. 

Ha például a gazda évről-évre követke-
zetesen csávázza elvetett buzamagját, ezzel az 
eljárással képes a kőüszköt teljesen kiküszö-
bölni földjeiről. De ha azután valamikor olyan 
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takarmányt vásárol, mint a minőt a kérdést-
tevőnek kínálnak, ha nem vigyáz :,'megeshetik, 
hogy egyszerre csak minden csávázás daczára 
megint csak kőüszkös lesz vetése. Ez onnét 
van, mert az üszkös takarmány etetésénél 
egyes szemek közvetlen az alomra hullanak s 
igy kerülnek a trágyába s a trágyával a földre, 
melyet megint inficziálnak. De mi több, az 
üszögspórák végigjárhatják az állatok emésztő-
csatornáját, anélkül, hogy csirázóképességüket 
elvesztenék s igy az üszkös takarmánynyal 
felvett spórák életképes állapotban. ürittetaek 
ki a ganéjjal s jutnak a trágyadombra, innét 
azután ki a szántóföldekre. 

Tehát, ha a gazda ilyen takarmányt 
etet, okvetlenül szükséges, hogy a trágyatele-
pet rézgáliczoldattal öntözze, hogy az üszög-
spórák a telepen tönkre menjenek s ha azt 
nem tenné, akkor tegye meg legalább azt, 
hogy ama állatok trágyáját a melyek kőüszkös 
takarmányt ettek, ne hordassa olyan földekre, 
a melyeken búzát is szokott termeszteni. 

A golyóüszög hazánknak csak néhány 
vidékén szokott mutatkozni, s igy megeshetik, 
hogy ez a betegség a golyóüszkös takarmány-
nyal egyszerre csak olyan vidékre vitetik, a 
melyen a golyóüszköt. soha ném ismerték. 

Arra nézve ugyan tudtommal még nem 
tétettek kísérletek, vájjon a golyóüszögszemet 
kitöltő apró férgek tönkremennek-e az állatok 
bélcsatornájában, vagy nem ? Valószínű, hogy 
-az esetben, ha a takarmányt darálva etetik, 
ezek az apró férgek mind felemésztődnek; 
akkor azonban, ha nem darált állapotban ve-
szi fel az állat a takarmányt, nagyon lehetsé-
ges, hogy egyes golyóüszögszemeket az állat 
egészben nyel le s hogy az ilyen . majdnem 
'kőkeménységü szemek esetleg emésztetlenül, 
-egészben kerülnek a ganéjba s ezzel a trá-
gyába. A golyóüszköt okozó férgek álezái na-
gyon szívós természetűek; - szárazságot, ned-
vességet s ezeknek egymásra következő válto-
zásait, továbbá a hideget, meleget baj nélkül, 
életképes állapotban, kiállják, s igy el lehetnek 
a trágyában a nélkül, hogy tönkre mennének. 
Igy tehát, ha az általuk inficziált trágya olyan 
földekre vitetik, a melyeken búzát is termesz-
tenek, e földeken meg fog jelenni a golyó-
üszögbetegség. 

De ha még felteszszük is, hogy az állatok 
emésztőcsövében minden féregáleza tönkre 
megy, még akkor is beállhat az infekezió az 
etetésnél esetleg az alomra szóródó takar-
mány által. Mivel pedig e féreg nagyon sza-
pora, elegendő a csekélymérvü "infekezió is 
ahhoz, hogy e féreg kedvező viszonyok mel-
lett nagy mértékben elszaporodjék. 

Már az eddig elmondottak is azt bizo-
nyítják, hogy a gazda az olyan takarmány 
vételétől, mint a minőre nézve a kérdésttevő 
felvilágosítást kér, lehetőleg tartózkodjék, s ha 
mái- pénzügyi, vagy egyéb tekintetekből mégis 
venne ilyen takarmányt, akkor annak kezelé-
sénél és -etetésénél a legnagyobb elővigyázattal 
járjon el, mert kárt tehet állatjaiban és kárt 
tehet földjeiben. 

A konkolyt kivéve a többi gyomot, mint 
sokkal csekélyebb; jelentőségűt, nem is vettem 
tekintetbe; e gyomok, ha megdaráltatnak, kárt 
nem okozhatnak a gazdának; de ha darálat-
lanul eteti a gazda a gyomokból álló takar-
mányt, ezekkel a gyomokkal is megtörténik, 
hogy esetleg emésztetlenül kerülnek ki a 
ganéjjal, s a szántóföldet gyomositják. Ugyan-
csak e veszélylyel jár a gyomtakarmánynak, 
mielőtt azt megdarálnák, gondatlan kezelése, 
elhullatása. 

A kérdés utolsó részletére, hogy mekkora 
a szóbánforgó magkeverék értéke, viszonyítva 
a 4 frtos korpa árához? csak a vegykisérleti 
állomások adhatnak feleletet, a. takarmány meg-
elemzése után. A vegykisérleti állomások ezen 
elemzéseket díjjegyzékeik alapján végzik, a ta-
karmányban lévő minden egyes alkatrészért 
(főleg csak a fehérje és a zsir meghatározása 
szükséges) 2 forintot számítva. Mezey Gyula. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető : Dr. Hutyra Ferencz. 

A juhok beleiben élősködő fonál-
férgek. 

T. L. gazdátársunk az alábbi kérdést intézte a 
„Köztelek" szerkesztoségehez : 

Borszeszben küldök élősdieket, melyek 9—10 
hónapos bárányok vastag és vakbelében találtattak. 
Az élősdieknek mely fajához tartoznak s mely módon 
lehet ellenük védekezni, illetve az ezektől meglepett 
állatokat gyógykezelni. A bárányok öntözésre berende-
zett réti legelőre jártak s később az onnan nyert takar-
mányon tartattak. Ezideig mintegy 80 darab elhullott 
belőlük s a bonczolás alkalmával a fenti élősdiek talál-
tattak vastag s vak beleikben kisebb-nagyobb számban. 
A megtámadott bárány leső ványszik, időnkint hasmenés-
ben szenved s végül elhull. 

A juhok vékonybeleiben több olyan 
fonalféreg tartózkodik, a. melyek nem okoznak 
súlyosabb zavarokat a bélcsatornában, vagy 
legalább id nincsen róluk kimutatva, hogy 
közvetlenül ártalmasak. Ilyen a juhok, orsó-
gilisztája, melyet a zoologusok Áscaris oyis-nak 
neveznek és az Őesophagostomum venulosum. 
Ezek- csak abban az esetben okoznak bélbe-
tegséget, ha igen nagy számban gyűlnek ott 
össze és a bélcsatornát részben, vagy egészben 
eltömik. 

Ismerünk azonban több fonalférget a ju-
hokból is>, a , melyek gyakrabban okoznak 
betegségei, mert szájszerveik ugy alkotvák, 
hogy azok segélyével könnyen megfúrhatják a 
bél falát. Egy-egy ilyen jelentéktelen sérülés 
nem jár ugyan súlyos következményekkel, ha 

~ azonban sok száz, sőt . több ezer fonalféreg 
tartózkodik a bélcsatornában és mindenik meg-
fúrja a nyálkahártyát, akkor ezek akis insultusok 
igen súlyos betegséget vonhatnak magok után, 
mert a bél megbetegszik és a tápanyagok fel-
használására alkalmatlanná válik. Az élősdiek-
től megtámadott állat tehát a takarmányt kellő-
leg értékesíteni nem képes, vagyis rosszul táp-
lálkozik; de azonkívül az élősdiek . még nedve-
ket, vért is-szívnak el tőle. E két körülmény 
együttes hatása magyarázza meg, hogy a juhok 
ilyen esetben lesoványodnak, vérfogyottakká 
lesznek és sokszor el is pusztulnak. 

A férgektől okozott megbetegedésekkel 
szemben főképpen a fiatalabb állatok, tehát a 
bárányok, tanúsítanak ellenálló képességet ugy, 
hogy rendesen ezek. között okoz a baj na-

' gyobb veszteséget. 
A legveszedelmesebb e tekintetben, a 

Sclerostomum hypostomum-íéveg, amely 1—2 
cm. hosszú s tágas szájnyílását apró, hegyes 
fogak környezik, amelyek a fürész fogaihoz 
hasonlítanak. E kis fogak segélyével a Scleros-
tomum-féveg megfúrja a nyálkahártyát s vért 
sziv el, amelyből aztán táplálkozik. Az ily mó-
don keletkező apró bélsebzések kólikaszerü. 
megbetegedést okoznak s az állat vérfogyott-
ság s teljes kimerülés jelenségei között el-
pusztulhat. A Sclerostomum féreg nálunk is 
igen gyakori s a juhok vastagbeleiben rende-
sen nagyobb számban találjuk bonczolás al-
kalmával. 

Ezenkívül" meg a vékonybelekben élős-
ködő Dochmius cernuus és a Strongylus filli-
collis okozhatnak nagyobb zavarokat. Dochmius-
férgeket a vékonybelekben szintén gyakran ta-
lálunk és pedig rendesen erősen, odatapadva 
a nyálkahártyához, mert szájnyílásuk horogsze-
rüen hajlott fogakkal felfegyverzett, amelyekkel 
éppen ugy megfúrják a bél falát, mint a Scle-
rostomum. A Dochmius-féreg 1 '5^3 cm. hosszú 
s teste többnyire vörös, a bél nyálkahártyájá-
ból kiszívott vértől. Ártalmassága ugyanolyan 
okokra vezethető vissza, mint azt a Sclerosto-
mumra vonatkozólag elmondottam. 

A Strongylus-íérget sokszor ezrekre menő 
számban találjuk bárányok vékonybeleiben, 
ugy, hogy a vékonybél egész hosszában 'ezek-

kel a rendkívül vékony, legfeljebb' 1—2 cm. 
hosszú, kis férgekkel van tele, amelyek állandó 
hurutot tartanak fenn a bélben, ami lassan-
kint a bárányok életerejét kimeríti. 

Bács-Bodrog vármegye egyik uradalmá-
ban egész járványszerü megbetegedést okozott. -
amelynek sok állat esett áldozatul. 

A borszeszben beküldött, s 9—10 hóna-
pos bárányok vastag és vakbeléből származó 
férgek nem a felsorolt fajokhoz, hanem a 
TrichotrachelidáJchoz tartozik, vagyis Trichocep-
halus affinis, a mely arról ismerhető fel, hogy 
testének elülső és hosszabb része nagyon vé-
kony, finom fonálszerű, ellenben a hátulsó rö-. 
videbb része vaskos: A féreg hossza 5—& cm., 
melynek csaknem s/á része fonálszerű. Bon-
czolás alkalmával szabadon, a béltartalomhoz 
keveredve találjuk, vagy pedig testök fonál-
szerű része a bél nyálkahártyájában befura-
kodva, mintegy függenek azon. 

A legtöbb szerző azt állítja, hogy a Tri-
chocephalus-féreg nem okoz semmiféle gyula-
dásos folyamatot tartózkodása helyén. Bailliet . 
Francziaországban és Werniclee az argentiniai 
.köztársaságban azonban azt tapasztalták, hogyha 
nagy számban támadja meg a bárányokat, , 
vérfogyottságot és elhullást okozhat. Nincsen , 
tehát lázárva a lehetősége annak, -hogy a kér-
désttevő vezetése alatt álló uradalom bárányai 
között előfordult betegséget e férgek okozták. 
Legalább a lesoványodás és bélhurut arra 
engednek következtetni. Annak eldöntésére 
azonban,- hogy a talált férgek okozták-e, 
nem elegendő a férgek ösmerete. Tudni kell 
mindenekelőtt azt, hogy más halál ok kizár-
ható-e, hogy a férgek milyen mennyiségben 
találtattak és miféle elváltozásokat mutatott az 
a szarv, a melyben tartózkodtak, tehát ez 
esetben a vastag- és vakbél. 

Sokkal könnyebb annak megállapítása,*, 
hogy miképpen történt a fertőzés. A Triclio-
cephalus-térgek petéi a béltartalommal kiürül-
nek a legelőre, vagy az alomra s • nedvesség 
jelenlétében kifejlődik bennök az áleza, ame-
lyet aztán a bárányok felszednek. 2—3 hét 
elteltével ezekből az álczákból kifejlődik a: 
féreg, amely a belekben marad mindaddig, 
amíg a fajfentarlás természetszerű kötelessé-
gének eleget nem tesz, amikor aztán kiürül 
és elhal. 

A védekezés szempontjából fontos tehát, 
hogy nedves legelökön a bárányok ne járjanak, 
mert a nedvesség nemcsak a Trichocephálus-
férgek, de általában minden féreg kifejlődésére 
igen kedvező. 

Elhajtásokra ugyanazon szerek használ-
hatók, mint amelvlyel más élősdi férgeket 
szokás elhajtani, tehát terpentinolaj, arzénes-
sav, arecadió stb., amely után, ha a bélüriilés 
késedelmeskednék, czélszerü még valamely 
hashajtó szert is adni. Dr. Rátz István. 

Tüzbiztositási dijak leszállításáról. 

Ritkán, csakis akkor, ha közérdekről van 
szó, veszem igénybe a sajtó közvetítését, mert 
kötelességet vélek teljesíteni, ha a nagyközön- • 
ség figyelmét a közgazdasági szempontból oly 
nagyfontosságú biztosítási ügyre felhiva. egyet-
mást elmondok abban a feltevésben, hogy ez. 
kivált a gazdaközönséget közelről érdekli. 

Ezúttal — sajnálatomra —• oly dolgokról 
kell a gazdaközönséget útbaigazítanom, melyek-
ről szívesebben hallgattam volna, de vitális 
érdekekről lévén szó, tovább ezt nem tehetem. 

A legkülönbözőbb vidékekről, kaptam ér-' 
tesitést. arról, hogy egy.es biztosító-társaságok 
közegei azon ürügy alatt, hogy a/, illető tár-
saság a dijakat leakarja szállítani, ügynökei 
által a maga kötvényeit a felektől átvéteti és 
a régi kötvények helyett tényleg uj kötvénye-
ket állíttat ki és azokat az illető feleknek kéz-
besitteti. 

Ha itt csupán tényleges dijleszállitásról 
volna szó, természetesen csak elismeréssel em-
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lékezhetném meg ezen örvendetes körülmény-
ről, mert hiszen én már rég állítottam azt, hogv 
speczialiter a gazdaközönség magasabb dijat 
kénytelen a biztosüó-társaságoknak fizetni, mint 
amely koczkázatának megfelel és csak jól es-
hetnék nekem, hogy azt, ; mit a 111. országos 
gazdakongresszuson is állítottam és amit akkor 
a biztositó-társaságok képviselője tagadott, hogy 
t. i. a gazdasági rizikók dijait le lehetne és le 
is kell szállítani, ténynyé lett. 

Értesüléseim szerint azonban némely bizto-
sitó-társaság tényleg, vagy egyáltalán nem szál-
lítja le a dijakat, vagy ha ezt néha csekély mér-
tékbon meg is cselekszi — ezen a dij leszállí-
táson nem a közönség hanem az illető biztosító-
társaság nyer. 

Állításomat egy példával illustrálom. A. 
egyik biztosító-társaságnál biztosított 1891-ben 
10 évre és fizetett évente egy 300 frtos szalma 
fedelű épület után 3 frt 56 kr. dijat, kötvénye 
ingyenévek mellett volt kiállítva, vagyis 1899. 
és 1900-ban ingyenéveit élvezte volna. 

A mult évi november havában elvették 
.A-tól régi kötvényét és kiállítottak neki egy uj 
kötvényt engedménynyel, nem ingyen évekkel, 
12 esztendőre. Már most lássuk, a fél, vagy a 
biztosító-társaság javára lettek-e a dijak „le-
szállítva" ? 

A fél, a régi kötvény szerint fizetett volna 
a 10 éves biztosításért 3 frt 56 krt X B = 
28 frt 48 krt, mert a 9-ik és 10-ik évek ingye-
nesek leltek volna. Tényleg kifizetett a fél 
1891 — 1897 novemberig 3 frt 56X7 = 24 frt 
92 krt. 

A „leszállított" uj kötvény 
mellet pedig fizet évente . . 3 frt 56 krt 

20 % engedmény 3 frt tiszta dij ' 
után . . — frt 60 krt 

ugy, hogy egy évre 2 frt 96 krt 
fizet tényleg és nem 3 frt 56 krt és ha a dijat 
csak egy éven át fizetné, tényleg megtakarí-
tana 60 krt. 

De hogyan áll a dolog a valóságban? 
Ugv, hogy a fél, ki eddig évente 

á drágább 3 frt 56 krt 
fizette, a szerződés lejártáig ösz-

szesen 28 frt 48 krt 
fizetett volna, holott most a „le-

szállított" dijak mellett 2 frt 
96 krt X 12, összesen . . 35 frt 52 krt 

fizet, vagyis ráfizet készpénzt . 7 frt 04 krt 
és emellett elvesztette ingyenéveit, ami ha 
még egy évig fizette volna a 3 frt 56 kr dijat, 
dijba átszámítva kitesz 7 frt 12 krt. 

E szerint az a fél, akit a dijleszállitással 
kecsegtettek, összesen kb. 14 frt 16 krral ká-
rosodik. 

Ez a merészebb dijleszállitásnak a neme, 
mert azelőtt 10 évre kapott a fél két ingyen-
évet, holott most 12 évre kapja azt csak meg 
engedmény czimén. 

De vegyük a „szolidabb" eljárást, amely-
nél a kötvény éppúgy, mint annakelötte volt, 
most ismét 10 esztendőre állíttatik ki ingyen-
évek helyett eng élmény nyel. 

Ekkor fizet, a tél 10 évre szemben a régi 
kötvény 8 évi 28 frt 48 kr 
dijával 29 frt 60 krt 
vagyis többet . . . . . . . 1 frt' ^kr -
ral és azonfelül elvesztette a fél a két ingyen-
évet, ami megfelel kb. 7 frt 12 kr pénznek és 
így a „dijleszállitás" belekerült kb. 8 frt 
24. lcrjába. 

Amint látjuk, a kötvényeknek 5, 6 és 7 
évi érvénybenlétük után való kicserélésé és.a 
hangoztatott dijleszállitás nem egyéb, mint a 
közönség megtévesztése. 

De miért akarják némely biztosító-társa-
ságok az ingyenéveket megszüntetni és azok 
helyett „engedményeket" adni? 

Először azért, mert a közönség nem gon-
dolva arra, hogy 8 év helyett 10 éven át 
fizeti az „olcsóbb" dijat és elhiszi, hogy ol-
csóbb a biztosítási!, mert hiszen egy-egy év-

ben tényleg kevesehbet fizet 20%-al, másod-
szor és főleg pedig azért, mert ha a fél 2, 3, 
vagy 4 év után az ingyenéves rendszer mel-
lett a biztosítást egyszerűen felhagyni akarja, 
ezt megteheti, mert a keresk. törvény 485. §-a 
erre feljogosítja és rajta az illető biztosító-
társaság nem követelhet semmit — mig ha a 
kötvények engedmény , mellett lettek kiállítva, 
azáltal, hogy a kötvényre ezt a kikötést, hogy 
„20°/o engedmény, mert 10 éves biztosítás" 
ráírja, a féltől a 2,3, vagy 4 s'.b. éven át 
adott engedményt visszakövetelheti. 

Az engedményes kötvény folytán a fél 
tehát nehezebben tud a társaság ölelő karjai-
ból szabadulni. 

Ebből a példából látható, hogy: 
1. a hangoztatott dijleszállitás, 
2. az állítólagos engedmény, 

• 3. az 5, 6 és 7 év óta érvényben levő 
kötvények „kicserélése" mindmegannyi — üz-
leti fogás. 

Csupán a ténybeli állapot konstatálása 
végett emelem még ki, hogy a kartellirozott 
biztosító részvénytársaságok csak a saját köt-
vényeiket cseréltetik igy ki, a kartellben levő 
többi társaság kötvényeit nem bántják. Annál 
nagyobb igyekezettel próbáljak azonban mind 
a nyolczan, sőt még a kartellen kivül levő ki-
lenczedik részvénytársaság is — az Orsz. köl-
csönös biztosító - szövetkezet kötvényeit ily 
módon „bevonni". 

. Vagyis a kartell megkíméli a részvény-
társaságokat egymás versenyétől, mig a gazdák 
érdekében nem is nyerészkedésre alapított köl-
csönös biztosító-szövetkezettől a kötvényeket 
mind a kilencz részv.-társaság feltűnő egyet-
értéssel „kicserélni" törekszik. . 

így néz ki Magyarországon a kartel 
következtében a szabad verseny a tűzbizto-
sítás terén. ' 

Az engedményezési rendszer eredetére 
vonatkozólag szükségesnek tartom a követ-
kezőket felemlíteni: 

Egyes biztositó-társaságok —• különösen 
a nem hazai eredetűek — annak idején ugy 
nyertek meg maguknak egyes gazdasági egye-
sületeket és nagyobb feleket, hogy kilátásba 
helyezték, miszerint az egyleti tagoknak a 
rendes dijból bizonyos engedményeket adnak. 

Később — akkor még a részv.-társasá-
gok közt is volt verseny — ezek a rabattok 
mindnagyobbak lettek, mert a gazdasági egye-
sületek a legjobb intenczióból kiindulva és 
nem is sejtve bizonyos finesseket nem azt kér-
dezték, hogy milyen díjtételek mellett biztosí-
tanák tagjaikat, hanem azt, hogy milyen % en-
gedményt adnak. Ennek a következménye az 
lett, hogy a társaságok csakhogy minél nagyobb 
% engedményt adhassanak — a díjtételeket 
felemelték és hogy a fél daczára a 30—-40%-os 
engedménynek, mely a kötvényen szerepelt, 
tényleg mégis csak annyit, vagy elenyészően ke-
vesebbet fizetett, mint azelőtt az 5, vagy 10°/0-os 
engedménynyel. 

Látható, hogy ezek a °/o-os engedmények 
voltaképen nem voltak egyebek, mint mézes-
madzagok a gazdasági egyesületek és a gazda-
közönség megnyerésére, annál inkább, mert a 
gazdasági egyesületek a legtöbb esetben elmu-
lasztották a biztosító-társaságokat ellenőrizni, 
hogy erkölcsi támegatásuk fejében tagjaiknak 
tényleg olcsóbb díjtételeket számítanak-e? 

A gazdasági egyesületek, melyek egyene-
sen hivatva volnának arra, hogy e tekintetben 
legalább saját tagjaikat, ha későn is, felvilágo-
sítsák, e helyett igyekeztek a biztosító-társasá-
goktól minél nagyobb évi általányokat kiszorí-
tani ős azért, hogy ez a forrás (már t. i. a 
biztosító-társaságoktól húzandó évi általány) 
minél tovább ki ne apadjon, sajnos, legalább 
a látszat szerint szemet hunytak és ugy tettek, 
mintha nem tudnák, hogy azok az állítólagos 
engedmények, tulajdonképpen nem a társasá-
gok, hanem maguknak a gazdáknak zsebéből 
adatnají. 

Megengedem — elég sajnos — hogy 
gazdasági egyesületeink egy része ily „önzet-
len támogatásra" mintegy rá van utalva, de _ 
talán ideje volna már ezen állapotoknak egy-
szer mindenkorra véget vetni. 

Hogy a gazdasági egyesületek tagjaiknak 
nagyobb szolgálatokat tehetnének ezen a téren 
is, ha nem volnának a biztosító-társaságokkal 
évi általányos és jutalékos viszonyban, illetve, 
ha egyúttal kellőképpen ellenőriznék is e tár- \ 
saságoknak tagjaikkal szemben követett eljárá-
sát, ezt, azt hiszem bizonyítgatnom felesleges. 

Ismétlem tehát, hogy a tűzbiztosítás terén 
ez időszerint divatos engedményezési rendszer 
nem a felek, hanem kizárólag a biztositó-tár-
saságok érdekében alkalmaztatik és ennek 
kézzel fogható bizonyítására a következő czifra 
esetet, hozom fel: 

Amit az egyes biztositó-társaságok egyes 
gazdasági egyesületek és nagyebb felek meg-
nyerése érdekében kivételképpen „megtettek" 
azt általánosította, tökélesitette a kartellen ki-" 
vül álló „Hazai általános biztosító részvény-
társáság" és pedig mini látni fogjuk, tetemesen 
fokozottabb elfogulatlansággal és raffineriával 
a közönség érdekei iránt. 

Ez a részvénytársaság, mint a kartellen 
kivül álló —- hivatva lett volna a kölcsönös 
biztosító szövetkezet példája szerint a szabad 
verseny érdekében közreműködni. Lássuk, hogy 
fogja f e l e hivatását? 

Ez még sokkal tovább megy a jóhiszemű 
közönség megtévesztésében. Ez nem elégszik 
meg a 20%-os „engedmények" adásával — ez 
mindjárt 50% engedményt ad, még pedig nemis 
10, hanem már 6 évre, tehát sokkal nagyobbat 
mint bármely társaság és ezt, a jóhiszemű 
biztosító közönség elhiszi és biztosit 50% en-
gedmény mellett 6 évre — mert hisz a többi 
társaság csak 20% engedmény mellett dol-
gozik... 

-Ötven % engedmény 6 évre sokkal szeb-
ben hangzik, mint rongyos 20% tiz évre! 

Ha azonban ilyen 50% engedményes 
kötvényt közelebbről megtekintünk, hát bizony 
furcsa meglepetésben részesülünk. 

Ez a társaság azelőtt biztosított nád-
vagy szalmafödélet ICO frt után 1%-al, a fél" 
tehát fizetett egy 360 frtos ily épület után 

3 frt 60 kr dijat, 

— „ 50 „ illetéket, 
— „ 06 „ bélyeget, 

összesen 4 frt 16 krt és 6 évre kapott 
egy ingyen évet, vagyis 5 éven át fizetett 20 
frt 80 krt. 

Megtehette volna azonban a fél, hogy a 
második évben már máshol biztosítson, ami 
azonban sehogy sem lett volna Ínyére ennek 
a modern alapon működő részvénytársaságnak. 

Fogta tehát magát és ujabb, még mo-
dernebb rendszerű kötvényeket állított ki .és 
pedig mindjárt 50% engedménynyel. 

Csak annyi a különbség az uj és a leg-
újabb rendszer között, hogy most a fenti köt-
vény igy néz ki: 
360 frt értéknél a díjtétel 2% s== 7 frt20kr díj, 
50% engedmény, mert 6 éves — 3 „ 60 „' 
igy kitesz a voltaképpeni dij 3 frt 60 krt, 
éppen ugy, mintha a régi köt-

vényben ; hozzájön még illeték 1 „ 25 „ 
bélyeg, váltóbélyeg és tábladij 0 „ 82 „ 

az évi dij összege 5 frt67 kr. 
4 db dijkötv. á 3 frt 60 kr . 14 „ 40 „ 

összesen 5 évi dij 20 frt 07 kr. • 
Ezenfelül kap. egy ingyen évet. Tehát 

50% engedmény és tetejébe még egy ingyen 
év is. 

Igaz ugyan, hogy a legújabb rendszerű 
kötvények dijleszállitása a népszerű 50% en-
gedményezés mellett összesen csak évi 14 kr 
külömbözetet eredményez, de ebben az újí-
tásban sokkal fontosabbról van a szó. 

Ennek a modern* társaságnak még na-
gyobb szálka a szemében, mint a többi társa-
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ságnak, a kereskedelmi törvény 485. §-nak 4-ik 
pontja mely igy szól: 

„A biztosítási szerződés hatályát veszti: 
. . . 4. ha a visszatérő időszakokban 

fizetendő díj a lejáratkor, vagy az e végre en-
gedett halasztás eltelte előtt le nem fizet-
tetik . . . " 

Ezen, vagyis . hogy a fél ne hagyhassa 
abbba a biztosítást tetszése szerint, akar ez a 
társaság segíteni és mert a régi közmondás is 
azt tartja „ha nem -jösz., viszlek" hát segített 
magán oly képen, hogy essék nehezére a fél-
nek a válás. 

Mert ha ez a jóhiszemű fél 3 éven át 
fizette a biztositásí évi dijat és a 4-ik évben 
máshol óhajt biztosítani, akkor ettől a társa-
ságtól csak ugy szabadulhat, ha a 3 éven át 
„élvezett" fictiv 50% engedményt ez esetben 
3.60 fr tX3=10 frt 80 krt ennek a társaságnak 
egyszerre visszafizeti. 

Nohát abban igaza lehet ennek a társa-
ságnak, hogy igy alaposan megnehezítette a 
szegény félnek a tőle való elpártolást, de más 
kérdés az, hogy szabad-e a biztosító közönség 
jóhiszeműségét igy — tőkésíteni? 

Igy törvényt magyarázni, illetve az en-
gedményezési rendszerrel szemben követett 
eddigi birói gyakorlatot kiaknázni talán még 
sem lehet? 

Különben lehet, hogy tévedek és minden-
esetre kíváncsi vagyok arra, hogy miként fogja 
majd fel a bíróság ezt, az 50°/o engedményes 
szisztémát, ha majd a kötvény, illetve az en-
gedmény perlésre kerül? 

Amig az engedményezési rendszer mellett 
a fél érdeke a társaságéval összeütközésbe 
nem kerül, nem lehet a társaságot megróni, 
hogy a saját érdekeit megengedhető módon 
védelmezze. 

De ha a közönség jóhiszeműsége egye-
nesen és kizárólag annak megtévesztésére 
használtatik fel és pedig ily feltűnő és minden 
erkölcsi alapot nélkülöző, tisztán az egyik fél 
nyerészkedése érdekében, a másik fél járat-
lanságának, hiszékenységének,. bizalmának ki-
használásával, ott szerintem meg kell szűnni 
a kíméletnek, ott erélyes kritikának, folytonos 
és hathatós ellenakcziónak volna hglye. 

Vagy talán nem vették észre gazdáink 
és azok hivatott vezérei, hogy ez a társaság 
az elmúlt jégsaisonban miként húzott le egy 
rókáról három bőrt? amennyiben ez a társa-
ság a szegény, ez esetben igazán sajnálatra 
méltó jégkárosult féltől az egyszeri fizetett 
díjon és illetéken felöl még kétszeres dij - és 
illetéket, tehát háromszoros dijat és illetéket vont 
le a megállapított kártérítés összegéből? Ilyet 
nem engedett meg magának eddig egyetlen 
biztosító-társaság sem! 

Dehát a jégbiztosításról isajd más alka-
lommal! 

. Mindezeknél fogva azt ajánlom, közönsé-
günknek, 1. hogy többé ne fogadjon el több 
éves tüzbiztositási kötvényt engedményekkel és 
kivált ne 50°/o emgedménynyel; hanem eléged-
jék meg tisztán az ingyenévekkel engedmények 
nélkül. 

2. Ne engedje kicseréltetni kötvényeit, ha 
már 2—8 és több éven át dijat fizetett. 

3. Ne hígyjen vakon azoknak, kik azt 
állítják, hogy a tüzbiztositási dijak leszállítása 
végett akarják csak a kötvényeket kicserélni. 

Lehet, hogy azzal fognak némelyek elő-
állani, hogy pro domo beszélek. Előre kijelem-
tem, hogy evvel egyáltalán nem törődöm. 

Lehet, hogy ezek a felvilágosítások a 
pusztában elhangzanak, ezt sajnálnám, de ez 
nem elegendő ok arra, hogy ne tegyem meg 
azt, amit a közönség érdekében szükségesnek 
és jónak látok. 

- „ Szönyi Zsigmond. 

Állatszállitási kedvezmények és 

díjtételek. 
Tapasztalat szerint a gazdaközönség kö-

réből gyakran van alkalmunk oly kérdésekkel 
találkozni, amelyek elárulják, hogy az állat-
szállításra nézve fennálló díjszabások felől, 
továbbá egyes kedvezmények igénybevételé-
nek módjai iránt tájékozatlanok, miért is nem 
tartjuk szükségtelennek a vonatkozó díjszabá-
sokat röviden ismertetni. . 

A teny észmarha, és tény észbaromfi vasúti szállí-
tási díjtételei. 

1. Az alábbi mérsékelt díjtételek csak 
akkor alkalmaztatnak, ha a feladó azt az üz-
letszabályzat 51. szakasza 1., bekezdésének é) 
pontja értelmében a fuvarlevélben kifejezetten 
kívánja. 

2. Az alant megnevezett állatokért, a 
mennyiben az alábbi pont alatt foglalt hatá-
rozmány szerint kiállított bizonyitványnyal iga-
zoltatik, hogy azok tenyészállatok, teheráru-
ként való feladásnál — tekintet nélkül a 
darabszámra — a fuvardíj a következő díjté-
telek alapján szedetik be: 

Díjtétel km.-Mnt 
Az állatok neme fillérekben, keze-

lési illetéket bele-' 

Borjú, ha egyévesnél nem idősebb 
darabonkint 1'58 

Bika, vagy tehén darabonkint , . 3'16 
Bárány, juh, kos, malacz, süldő, 

sertés . 0-52 
Baromfi ketreczekben, rekeszekben 

kosarakban s effélékben 100 
kg.-onként " . 0'52 

A fenti díjtételek a tartályokban, mint: 
ketreczekben, rekeszekben, kosarakban s effé-
lékben föladott tenyészmarhákra is alkalmaz-
tatnak. 

A fenti díjtételek alapján kiszámított 
fuvardijakhoz a magyar vonalakon még a 
szállítási adó is hozzászámítandó. 

3. Ezen tenyészállatoknak gyorsárukónt 
való föladásnál ugyanazon fuvardíj számíttatik, 
mint az illető állatnemhez tartozó .közönséges • 
állatokért. 

A magyar korona országaiban csakis a 
földmivelésügyi m. kir. minisztérium, vagy az 
állattenyésztési kerületi felügyelőségek által, 
illetőleg Horváth-Szlavonországok területére 
való szállításnál a horváth-szlavon országos 
kormány által kiállított igazolványok mellett 
törtérihetik a kedvezményes díjszámítás. 

Ezen bizonyítványoknak az emiitett, ható-
ságok illetve testületek aláírásán kívül még a 
feladó és átvevő megnevezését a föladási és 
rendeltetési állomásnak és az állatok számá-
nak ós fajának megjelölését kell tartalmazniok. 

A magyar korona országaiban a bizonyít-
ványok két példányban állíttatnak ki, melyek 
közül az egyik a föladási állomáson visszatarta-
tik, a másik példány pedig az állatkisérőnek 
kézbesittetik. Ha az állatok kisérő nélkül szál-
líttatnak, a bizonyítvány másik példánya a 
fuvarlevélhez csatolandó. 

4. A 2. pont alatt említett mérsékelt 
díjtételek alkalmazásánál az alább megjelölt 
állatokért elveszés, hiány, vagy sérülés eseté-
ben nyújtandó kártérítés kiszámítása czéljából 

a rendes kereskedelmi érték, illetőleg a közön -
séges érték a következő összegeknél nagyobb-
nak nem vétetik: 
egy borjúért, ha egy évesnél nem 

idősebb 25 korona 
egy bikáért, vagy tehénért . . . 200 •„ -
egy juhért 20 „ 1 
egy sertésért 35 , 
egy baromfi 100 kgkint. . . . 100 .„ 

Élő vadállatok és élő vad szállítási dijai. 

A díjszámítás ezen állatokért az azoknak 
őrizetére szolgáló tartályokkal, ketreczek, ládák, 
állatseregleti kocsik stb. együtt a következő 
módon történik: 

1. Gyorsáraként való feladásnál: 
a) Ha a szállításhoz külön vasúti kocsi 

nem szükséges, a tényleges sulv után a kö-
zönséges gyorsáru díjtétele alapján; 

b) Ha a szállításhoz külön vasúti kocsi 
szükséges, kocsinként és km.-kint 80 fillér' 
egységtétel alapján,_ kocsinkint és pályánkint 
16 korona kezelési illeték hozzászámitásával;, 

2. Teheráruként való föladásnál: 
a) Ha-a szállításhoz külön vasúti kocsi 

nem szükséges, a tényleges suly után az I. 
rendes díjtétele alapján; 

b) Ha a szállításhoz külön vasúti kocsi 
szükséges, kocsinként és .kilométerenként 40*. 
fillér egységtétel alapján, kocsinkint és pályán-
kint 8 korona kezelési - illeték hozzászámitá-
sával. 

Az 1. B) és 2. B) pontok alatt megálla-
pított fuvardijakhoz a magyarországi vonalokon 
még a. szállítási adó is hozzáadandó. 

Élő méhek szállítása. 

Élő méb.eknek gyorsáruként való feladá-
sánál a díjszámítás oly módon történik, hogy 
élő méhekkel telt egyes kaptárokért (méh-
köpükért) a mérsékelt gyorsáru díjtételek, 
kocsi- és fuvarlevelenkint legalább. 5000 kilo-
grammnyi küldeményekért, vagy a fuvardíjnak 
kocsi és fuvarlevelenkint ily mennyiségért való 
fiaetésénél pedig a különben teheráruk szálli-' 
tásánál érvényes I. rendes osztály díjtételei 
alkalmaztatnak, amennyiben a mérsékelt gyors-
áru díjtételei szerint járó fuvardíj olcsóbbnak 
nem mutatkozik. 

Az alábbiakban tájékozás czéljából kö-
zöljük az emiitett közönséges és mérsékelt 
gyorsáruk nemkülönben, az I. rendes teheráru 
osztály díjtételeit 100 kgronkirit fillérekben ki-
fejezve. 

Tengeri kedvezményes szállítása. 
Midőn a kereskedelemügyi miniszter ő 

nagyméltósága az erőtakarmányok 20%-os ked-
vezményes szállítását, gazdálkodással foglalko-
zók részére engedélyezte, igen sok oldalról az. 
a követelmény emeltetett, hogy necsak tengeri-
darára, hanem szemes tengerire is terjesztes-
sék ki ezen kedvezmény, mert a tengeridara 
hamar elromlik s igy a kedvezményes szállí-
tástól a gazdák elesnek. 

Ezen sokoldalról jött kérelem folytán az 
illetékes helyre felterjesztés történt s a tarifa-
bizottság legutolsó ülésén is tárgyalta a gazdák 
ezen óhaját; azonban kimondotta,hogy a ked-
vezmény szemes tengerire meg nem adható, 
mert az sok visszaélésekre adna alkalmat. 

& ! -i 
2, g h* i w 

f | f • a f i 
-s-s 

J l 
gyorsáru 

§ | rí 3 i 3 gyorsáru M ! 
g -

gyorsáru 
§ j 

1—10 41 30 32 '71—80 .215 110 128 191—200 527 254 301 
11—20* 59 38 42 81—90 241 122 142 241—250 630 305 355 
21—30 85 50 ' 56 - 91—100 267 134 157 '291—300 730 355 407 
31—40 111 62 '70 101—110 293 146 171 341—350 830 405 459 
41—50 137 74 85 111—120 319 158 186 391—400 930 455 511 
51—60 163 86 99 121—130 345 170 200 441—45C 1030 505 563 
61—70 189 98 114 131—140 

141—150 
371 
397 

182 
194 

214 
229 

JD 

491—500 1130 555 615 



8 KÖZTELEK, 1898. JANUÁR H0 5. 2. SZÁM. 8-IK^ ÉVFOLYAM. 

Nincs tehát más hátra, minlhogy az adott 
mód mellett vegyék gazdáink a kedvezményt 
igénybe, vagyis a takarmányozási czélra szállí-
tandó tengerit darálva szállítsák. De miután a 
darált tengeri hamar csomósodik ős megkese-
redik, czélszerü a tengerit csak gorombán 
megdaráltatni és a darából a lisztet kiszitálni, 
illetve kirostálni. 

A szállítás , alatt, hideg időben, hamar 
nem keseredik meg a tengeridara, főként ha 
nem melegen zsákoltatik fel, mert a dara a 
darálógépről melegen jön le, jó tehát kihűlni 
hagyni és aztán felzsákoltatni. 

A szállítmány. megérkezése után -a dará-
ból a finomabb lisztes részek szelelő rostával 
eltávolíthatók s ezen finomabb dara haszná-
landó el, első sorban; a kiválasztott durva 
részek száraz magtárban vékonyan elterítve, 
hosszabb időn át eltarthatok. Istállópadlás e 
czélra nem alkalmas. F. G. 

IRODALOM. 

*) Jelentés a magyar-óvári szarvasmar-
hatenyésztési egylet 1896—97-ik évi műkö-
déséről. Irta Újhelyi Imre, az egylet tenyész-
tési felügyelője. Az egylet 1896. juliusban ala-
kult. Gzélja a szarvasmarhatenyésztés előmoz-
dítása ; ennek érdekében szükségesnek , tartja 
elsősorban az állatállomány egyöntetűségét, 
illetve tájfajta létesítését és oda törekedik, 
hogy a vármegye területén, mint tenyésztésre 
legmegfelelőbbek, csakis simmenthali fajtához 
tartozó bikák nyerjenek köztenyésztésre en-
gedélyt. 

A fajta megválasztása mellett fontos fela-
datát képezi az egyes tenyésztők tenyésztésre 
alkalmas állatainak megválogatása. Evégből az 
egylet tenyésztési felügyelője községenkint állat-
szemléket tart, melyeken alkalma nyilik a ta-
gok figyelmét állatjaik jó vagy rossz tulajdon-
ságira felhívni és a tenyésztésre vonatkozólag 
útbaigazításokat adni; egyúttal az oly állatok, 
melyek az igényeknek ugy fajtajelleg, mint 
testalkat tekintetében megfelelnek, törzskönyvez-
tetnek. 

Czéljának elérésére az egylet tagjait le-
hetőleg olcsó, de amellett jó tenyészanyaggal 
iparkodik ellátni; teszi ezt tenyészészbikák, 
növendék állatok és szopós borjuk közvetítése 
által. A jelentés szerint az egylet a lefolyt év-
ben hét községnek kilencz bikát" szerzett, ami 
annyiban előnyös a községekre nézve, hogy olcsó 
előnyös fizetési feltételek mellett jó és egész-
séges anyaghoz jutnak és megmenekednek a 
hosszas kereséstől és az abból származó néha 
jelentékeny költségektől. 

Egyéb tenyészállatok közvetítése akként 
. történt, hogy egy nagyobb vásáron az egylet 
tenyésztési felügyelője fajtajelleg és testalkatra 
megfelelő 20 drb üszőt vásárolva, azok némi 
veszteséggel a tagoknak árverés utján eladat-
tak; hasonló módon eladatott további felneve-
lésre a gazd. akadémia tenyészetéből átvett 9 
drb szopós borjú. Egyedül álló és követendő 
például szolgáló eset, hogy a különböző , vidé-
kekről összevásárolt , 20 drb üsző előzetesén 
tuberkulinnal lett megvizsgálva. 

Kiterjed még az egylet figyelme a szarvas-
marhatenyésztéstemelkedésével járó fokozott 
takarmánytzűkségletre, minek érdekében tagjai 
között 56 q. Thoinassalakot osztott ki kísérle-
tezésre ; tervbe vette továbbá a tenyésztési 
kedv felkeltésére a szarvasmarha - díjazások 
meghonosítását. 

Az egylet egyelőre még gyenge anyagi 
eszközökkel rendelkezik, tagjainak száma eddig 
csak 307., és ahhoz, hogy első évi működése 
után is eredményeket képes felmutatni, nagyban 
hozzájárultak támogatásukkal a földmivelésügyi 
minisztérium, a vármegye közönsége, főleg pedig 
a Mosonvármegyei Gazdasági Egyesület; ismé-
talt bizonyítéka ez annak, hogy az egyleti élet-
nek egyik legfőbb előnye az, miszerint oly tá-

mogatásokat és pedig ugy erkölcsi, mint anyagi 
támogatást tud a maga részére biztosítani ami-
nőket az egyes ember meg nem szerezhet, de 
mint az egyletnek tagja ezen előnyöket él-
vézheti. 

*) Beszélgetések állattenyésztési és ker-
tészeti kérdésekről. A magyar nép számára 
irta Milhoffer Sándor. A nép számára könyvet 
írni, olyat, hogy czéljának megfeleljen és a 
nép között elterjedjen, nehéz dolog. Nehéz 
azért, mert világosnak, könnyen érthetőnek és 
főleg rövidnek kell, hogy legyen, de amellett 
mégis apróbb, mellékesnek látszó dolgokat is 
magába kell foglalnia 

Szerző István gazda által mondatja el 
beszélgetés alakjában a szarvasmarha-, ló-, 
juh- fes sertéstenyésztés főbb szabályait és némi 
utmutatást ad a konyhakertészethez; végül kü-
lönböző állatfajoknak megfelelő takarmányszab-
ványokat közöl. 

A könyv czéljának megfelel annyiban, 
hogy aki olvassa, figyelmessé lesz az állattar-
tás és tenyésztés körül elkövetett mulasztásokra 
és hibákra és belátja talán, hogy sok minden-
félén kellene segíteni. Az előadás formája és 
modora azonban nem szerencsés, mert bármely 
tanítás czéljából irott könyvnek feltétele, hogy 
ázt, amit mondani akar, világosan, rendszere-
sen, könnyen érthetően mondja el, mig itt az 
egyes tudnivalók a beszélgetés fonalába lévén 
beleszőve, az István 'bácsi és egy fiatalabb 
gazdatársa között folyó társalgás egyrészt ro-
vására van a komolyságnak, másrészt pedig az 
adatok és elmondott szabályok érthetőségét 
homályosítja, mert ezeket az elmondottakból 
mintegy ki kell hámoznia az olvasónak. Ez 
nehezíti az áttekinthetőségét és lehetetlenné 
teszi, hogy midőn egyes dolgokat tudni akar, 
azokat gyorsan megtalálja, ami pedig minden 
a gyakorlati éleihez szükséges könyvnek főfel-
tétele. Népünknél meg van már az érdeklődés 
a jó és hasznos iránt, méltányolja a tudást 
és most már ennek terjesztése a fődolog; né-
pünk, mely olvasó- és gazdakörökben stb. újsá-
got olvas és politizál, tudja méltányolni az 
olyan könyvet, melyben azt, amire szüksége 
van, egyszerű, de komoly tanmodorban elő-
adva, könnyen megtalálja; látjuk, hogy a kis-
gazdák érdeklődése a népies gazdasági előadások 
folyamán mily meglepően nyilatkozott meg és 
mennyire követni képesek a nehezebb termé-

Iszetü tárgyak menetét is. Arra tehát sem a 
nép értelmiségi fokát tekintve, sem pedig a 
czél érdekében nincs szükség, hogy István 
bácsi és öcsém uram beszélgetéseivel szőr-
mentén igyekezzünk őket balaszttal terhelt 
tanulságokhoz vezetni. 

Magyar méhészkönyv. Irta dr. Farkas 
Mihály. Ez . a nagy népszerűségre jutott könyv 
most már ötödik kiadásban jelent meg. Az 
ötödik kiadás a. méhészet mai fejlődéséhez ké-
pest, az ujabb tapasztalatok felhasználásával 
teljesen át van dolgozva és számos magyarázó 
képpel megvilágosítva. A könyv tiszta, világos, 
jó magyarsággal van megírva, minden feles-
leges részletezés elkerülésével, csupán a gya-
korlatiasságot tartva szem előtt, miért is a 
gyakorlati méhészettel foglalkozóknak, első-
sorban a kezdőknek, különösen ajánlható. A 
munka a Franklin-Társulat kiadásában jelent 
meg (Budapest, Egyetem-utcza 4.) Ára 50 kr. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 

4. sz. kérdés. Székely-Kereszturon az 
erdélyi magyarfajta bikjík egyedüli vásárjának 
egyik legnagyobb felhajtója, Sperker Ferencz 
egy hírlapi támadás folytán kijelentette, hogy 
minden ő általa eladott bika hágóképességé ért 
felelősséget vállal. Ezt kell, hogy tegye a többi 
bikatenyésztő is s így ez a márczius elején tar-
tott vásárnak mintegy propozicziójává válik. 

Már most- tudva, hány ember megbánja 
a vásárt, vagy pedig hány község tartja rosszul 
bikáját: hogy védekezzék az eladó, hogy állatja 
ok nélkül vissza ne adassék és tenyészete meg 
ne hurczoltassék ? 

Magam propozicziói következők, kérem 
azokra gulyatulajdonosok és szakemberek vé-
leményét. 

1. Ha valaki egy bikát megvett és észre-
veszi, hogy az hágóképtelen, jelentse be a 
járási állatorvosnál 7—10 nap alatt és sürgö-
nyözzön az eladónak. 

2. Legrövidebb idő alatt vitessék a bika 
a járás székhelyére, tartassák egy alkalmas is-
tállóban tenyészállatnak alkalmas takarmányon, 
mit eladó napidijazott megbízottja ellen-
őrizzen. 

3. 5-ik naptól az eladó kívánságára há-* 
rom napig férjedhetőleg tartassék próba a 
megbízott járási állatorvos és a község, vagy 
város legmagasabb rangú elöljárója vagy gazda-
tanácsosa jelenlétében. 

4. Ha jól üzekedő tehenet egyszer leg-
alább a három ifap közül meghág, legyen az 
állat hágóképesnek nyilvánítva és marasztal-
tassék el a vevő, ha pedig egyszer sem hág a 
bika, ugy az eladó. 

5. Ha az eladó személyesen odautazik, 
akkor annak útiköltsége felszámítandó. 

6. Az eladónak a hágatás körüli utasításai 
betartandók. 

7. A vevő ezen szemle czéljaira tartozik 
30 frtot előre deponálni. 

Kérek mentől több feléletet, hogy abból 
a közóhaj a márcz. elseji bikavásáron Székely-
Kereszturon kilátszódjék. Ugrón Zoltán. 

5. sz. kérdés. Egy haszonbéri szerző-
désben a bérlőnek szigorúan meg ván tiltva, a 
birtokról bárminemű takarmányt, szalmát stb. 
eladni, vagy elvinni. A bérlő ennek daczára 
eladott a birtokos tudta és beleegyezése nél-
kül 500 mm. takarmányrépát 30 krjával és 
40 szekér szalmát 3 írtjával, 270 frt összérték-
ben. Mivel ezen esetre semmi kárpótlás nincs 
kikötve, kérdés: hogy a birtokos fenti szerző-
désszegésért mily kárpótlást követelhet a bér-
lőtől. 

P. F. 

6. sz. kérdés. Patkányok kiirtására az 
oly mérgeken kívül, melyek esetleg a jószág-
ban is kárt tehetnek, mily szert ajánlanak? 
HoL kaphatok rögtön egy pár jó patkányfogó 
kutyát. Az állatkert csak tavaszszal adhat. 

Seh. D. 

7. sz. kérdés. Nem túlságosan lezsarolt 
magyar igás ökröket állitottam be hizlalási 
czélból, melyeknek adok naponkint és 1000 kg. 
élősúlyra. 

30 napon, vagyis élöhizótakarmányul. 
70 kg.» tarló'répát, 4 kg., tengeridarát, 

10 kg. zabpolyvát szecskázva és gőzölve, és 
16 kg. elsőrendű rétiszénát szálasan. 

20 napon, vagyis az 1-sö időszakban : 
50 kg. Burg. répát. 4 kg. tengeridarát, 

4 kg. olajpogácsát, 10 kg. zabpolyvát, szintén 
szecskázva és gőzölve, és 10 kg. rétiszénát. 

50 napon, vagyis a második időszakban: 
40 kg. Burg. répát, kg. tengeridarát, 

4"8 kg. olajpogácsát, 10 kg. zabpolyvát esetleg 
ennek hiányában III. rendű szénaszecskát gő-
zölve és 14 kg. 1-ső rendű rétiszénát szálasan. 

25 napon, vagyis a harmadik időszakban : 
40 kg. Burg. répát. 7Va kg. tengridarát, 

5'8 kg. kg. olajpogácsát, a többi mint fent : 
ezenkívül 1000 kg. élősúlyra az előhizó és 
1-ső időszakban 40 gr. sót, a 2-ik időszakban 
60 grammot, és a 3-ik időszakban ismét 40 
grammot. Kérdem vájjon helyes-e a takarmány 
beosztás és remélhetem-e, hogy igy 150 nap 
alatt készek lesznek göbölyeim ? W. J. 

8. sz. kérdés. Mily arányban lehet marha-
sót (vörös só) adni ökröknek, tinóknak és ha-
sas teheneknek ? W. 
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9. sz kérdés. Az uradalomban levő juh-
állományban az anyabirkák elletésében, mely 
mult hó 20-án következett be, 29-éig rendes 
volt a lefolyás, 29-étől fogva azonban a bárá-
nyok vérhas betegségben nagyobb mennyiség-
ben naponta hullanak el. 

A betegségre vonatkozólag sem az anya-
birkák takarmányozása, sem pedig az istálló 
hiányos szellőztetésének nem tulajdonithatom 
azokat, miután az anyabirkák száraz és egész-
séges zabosbükkönyös csalamádét és vöröslóhert 
esznek, azonfelül naponta dbja 3/io liter bükkö-
nyös zabot abrakol; az istállóból ellés előtt a 
trágya tisztára kihordatott és az istálló na-
ponta friss alomszalmával behintetik. 

. A betegség bekövetkeztében az anya-
birkák takarmányozását megváltoztattam, vagyis 
csalamádé helyett jó száraz parrag szénát kap-
nak, valamint vöröslóhert és abrakul zabos-
bükkönyt ; de daczára a takarmány megváltoz-
tatásának, a betegség még ennek folytán sem 
szűnt meg. 

Kérnémt. gazdatársaimat, szíveskedjenek 
velem tudatni, miként lenne legtanácsosabb az 
emiitett bárányvérhas betegséget minél előbb 
meggátolni. 

Alsó Szt-Iván. B. J. 

Feleletek. 

Fiatal fák megvédése a nyulak ellen. 
(5. félelet az 519. sz. kérdésre.) E fontos kér-
désre tapasztalatból szándékozom hozzászó-
lani és pedig azon elvből indulva ki, hogy a 
rosszul végzett munka drága munka. 

Kezelésem alatt levő gazdaságban kiülte-
tett gyümölcs- és akáczfácskák körül évente 
20—25% a nyulrágásoknak esett áldozatul, 
bekötöztettem azokat zsúppal — ennek hát-
ránya, hogy a mezei egerek szívesen keresik 
fel az ily helyet téli szállásul, továbbá a nyul 
ha csak egy fácskát meg tud rágni, mondhatni, 
hogy valamennyi szalmával bekötött fa rágását 
megpróbálja s jaj azon fának, mely vagy rosz-
szul köttetett be, vagy a melyen a kötelék 
meggyengült az állandó éléskamrának szolgál 
aztán nekik; bekenettem a fákat különféle 
anyagokkal, de ez, habár külsőleg szép, csak 
addig tart, mig egy nagyobb eső nem éri a 
fácskákat s éppen midőn legszükségesebb 
volna, a védőköpeny már nincs rajta, tehát ez 
is csak egy rossz drága munka. Legczélsze-
rübb s tapasztalatból mondhatom a legolcsóbb 
is a náddal való bekötözés, ezt pedig követ-
kezőként teljesittetem: 

20—30 szál nádat — a fák vastagságá-
hoz mérten — 120—150- cm.-nyi magasságban 
elvágatok s ezeket egyenként kötettem egy-
máshoz éppen ugy, mint a melegágyi zsup-
takarókat 3—4 helyen jó szorosan egymáshoz 
szorítva, ha a nádszálak elfogytak, a rámáról 
levétettem, minden egyes kötési helyen a kötő 
zsineget egy arasztnyi hosszúságban elvágatom 
s készen van egy fának a takarója; egy ügye-
sebb munkás télen át szobában 45-50 ilyen 

'nádtakarót készíthet s ezeket egyik évről a 
másikra eltéve, különösen — nyáron át vigyázva, 
hogy a nád össze ne törjön — gyors, olcsó 
és biztos védekezést nyújt a nyulrágásök ellen. 
Őszszel, midőn a fákat már védetni akarom, 
egy munkás a hátára köt 80—-100 ilyen takarót, 
de ugy, hogy ez által szabadon mozoghasson 
s minden fácskánál egyet levesz, azt körül-
illeszti s a takaró kötési helyén meghagyott 
kötőzsineget jó erősen körül köti. Ez noha 
drágának látszik, a legolcsóbb védekezési mód. 
Tavaszszal e takarókat ismét levétettem s ezek 
évekig eltartanak. 

A nád sem az egereknek nem képez buv-
helyet, sem a nyulak azt édessége miatt ki nem 
kezdik. 

Ezt próbálja meg-kérdésttevő gazda társam. 
K. A. 

Göbölyök etetése. (2-dik felelet az 535. 
sz. kérdésre.) A Sok helyen a kétszeri etetés 

dívik, én ezt nem tartom helyesnek, mert a 
kétszeri etetés alkalmával a gőböly sokáig vár 
s etetés közben sokszor mohón eszik és gyak-
ran csömörlés, vagy megzabálás fordul elő s 
ily esetek következtében 4—5 napig sem eszik 
jóizün a hizó # a helyett, hogy javulna, 
romlik. 

Gyakorlatomban legjobbnak bizonyult a 
háromszori etetés és pedig reggel a/a4 órakor, 
délben 11 órakor és este 6 órakor. 

Én pl. a répát, burgonyát, szecskát, men-
től finomabbra aprítottam, hogy egymással jól 
elvegyüljenek. 

A répa, vagy burgonya, ha sáros, földes, 
megtisztíttatom s ugy jön az aprítás alá. 

A darálandóféléket pl. tengeri, lóbab, 
borsó s egyebeket szintén mentől finomabbra 
daráitatom s aztán megszitáltatom és csak a 
legfinomabb lisztjét értékesítem a gőbölylyel, 
mert azt mind képes felemészteni s kárba nem 
vész el semmi. 

Az etetés nálam agy történik, hogy van-
nak 20—30 literes fonyott vesszőkosarak, ame-
lyekkel a göbölyösök apródonkint osztanak és 
pedig ugy, hogy a gőbőlynek soha sem szabad 
várakoznia az abrakra, hanem mindig keveset, 
de többször adnak ugy, hogy mindig friss 
előttük az abrak. Az itatást az istállóban vé-
geztetem ugy, hogy a gőböly nem megy ki a 
kútra. 0. Gy. 

Kárpótlás szerződésszegésért. (Felelet 
az 5. sz. kérdésre.) Habár a szerződésszegésért 
külön kárpótlás kikötve nincs, bizonyára meg-
van a szerződésben azon általánosan bevett 
klauzala, hogyha bérlő kikötött feltételeknek 
nem tesz eleget, jogában áll bérbeadónak 
magának kárpótlást szerezni, sőt még azon 
esetre is, ha eme klauzala hiányzik, fennáll 
bérbeadónak joga a kárpótoltatásra, eppugy 
mint azon esetre., ha bérlő a kikötött haszon-
bért le nem fizeti, jogában áll ezt a bérlőn 
megvenni. 

A kárpótlás módját illetőleg pedig figye-
lembe veendő, hogy a bérlő a takarmány és 
szalma eladásától azért lett eltiltva, hogy ezen 
anyagokat magában a bérgazdaságban értéke-
sítse s az utánok származó trágyát a földek 
termőerejének fentartására fordítsa, minélfogva 
a kárpótlás nézetem szerint nem állhat pénz-
birságban, hanem csak vagy abból, hogy bérlő 
köteleztetik, miszerint az eladott répa- és szalma-
mennyiségnek megfelelő répa- és szalmamennyi-
séget visszavásárolni és azt a bérgazdaságban 
felhasználni tartozik, vagy ha áz emiitett takar-
mányféléket bérletében nem értékesíthetné, 
akhor a talaj erőfentartás szempontjából teljes 
kompenzáeziót nyújtó más takarmányfélék be-
szerzésére és felhasználására lenne kötelezendő. 

Ilyen értelemben kellene tehát a bérlővel 
megegyezésre jutni. Ha pedig a bérlő sem az 
egyik, sem a másik módozat elfogadására, nem 
hajlandó, nem marad más hátra, mint a perut, 
melynek eredménye leginkább a. szerződés 
szövegétől függ, habár tekintettel azon fontos 
körülményre, hogy itt nem csupán a birtokos, 
hanem azonkívül a birtok érdeke is fenforog, 
a földbirtok termőerejének fentartása pedig a 
közérdek körébe vág, a bérbeadó kedvező birói 
Ítéletre tarthat számot. Henseh Árpád. 

Patkányirtás. (Felelet a 6. sz. kérdésre). 
A „Köztelek"-ben már sokféle mód ajánltatott 
patkányirtásra. Részemről legjobbnak tudom a 
czélra a jól betanított kutyát, mely a kárté-
kony rágcsálókat folyton üldözvén, nyugtala-
nítván, azokat elvándorlásra kényszeríti. 

Hogy hol szerezhet be erre alkalmas 
ebet azonnal, arra nem tudok felvilágosítást 
adni, de megjegyzem, hogy oly két kutyához 
jutni, amely patkányfogásra s üldözésre már 
be van tanítva, nem igen lehet. 

Vegyen hát tavaszkor az állatkertből 
kölyköket s azokat tanítsa majd be, addig 
pedig próbálja meg a következő sikeresnek 
bizonyult irtási módot. 

Hintsen fel dészkákra kukoriczalisztet s 
tegye ki ezeket oly helyekre, ahol a patká-

nyok járni szoktak, este, miután a baromfiak : 

elültek s szedesse össze reggel, mielőtt a 
baromfiak szabadba bocsáttatnak. Ha egy-két 
éjszaka múlva látja, hogy a lisztet a patká-
nyok- fogyasztják, keverje azt a/s részben 
gipszpörral s ugy hintse fel a deszkákra. 
A gipsztől számos patkány fel fog puffadni s 
el fog pusztulni. Ha oly helyek is vannak, 
ahol patkány jár, de baromfi nem fér a gipsz-
hez, ugy nappal is ott lehet hagynia lisztes és 
gipszes deszkákat. A ' 

Javitott hizlaló takarmány. (Felelet a 7. 
sz. kérdésre. A Az igás ökrök felhizlalása 
czéljábol készített takarmánykeverékek, a czél f 
elérésére nincsenek jól összeállítva. Lehetséges 
ugyan, hogy ilyen takarmányozás mellett az 
ökrök felhizlalhatok lesznek, de egyrészt igen 
sok takarmány pocsékolódik el, amennyiben 
olyan nagymennyiségű takarmányt az ökrök 
megenni sem képesek, de másrészt a. takar-
mányban foglalt tápanyagok nagyrésze kihasz-
nálatlanul, megemésztetlenül hagyja el a 
bélcsatornát, ami azután tetemes veszteségre 

az egész hizlalási folyamatnak deficzittel 
való végződésére vezethet. 

A hizlalásnak egyes időszakai sem egé-
szen megfelelőek. Ugyanis az előtakarmányo-
zás, minthogy egyrészt drágítja, másrészt hosz-
szabbitja a hizlalási folyamatot, csak akkor 
eszközlendő, ha az ökrök teljesen lezsarolt jj 
állapotban, sovány rossz kondiczióban vannak 
s az I. időszakra megszabott 2"5 fehérjét tel- • 
jesen kihasználni nem képesek. Egyszerű le-
írásból természetesen nem Ítélhetjük meg, 
hogy a jelen esetben szükéges-e áz előtakar-
mány, vagy sem. Itt mindig a gazda megfigyelő 
és ítélőképessége, szakértő szeme a mérvadó, 
mert csak ő maga határozhat az "előtakarmá--
nyozás szükségessége felől. Abban az esetben • 
azonban, az előtakarmányozás tényleg szüksé-
gesnek mutatkozik, elegendő 30 nap helyett 
csak három hétig az alábbiakban feltüntetett 
takarmányon tartani a hízókat. 

Az első időszak előtakarmányozás mellett 
6 hétig, előtakarmányozás nélkül 7 hétig tart, 
ugy a II., mint a III. időszak előtakarmányo-
zás mellett 40—45 napig, előtakarmányozás 
nélkül 45—50 napig tart. Az egész hizlalási 
folyamat tehát elötakarmányozással 143 — 153 
napot, előtakarmányozás nélkül 139—149 na-
pot fog igénybe venni hozzávetőleg. Azért 
mondom hozzávetőleg, mert az egyes időszakok 
tartamát s az egész hizlalás lefolyását előre 
megállapítani s azokat bizonyos napokhoz 
hozzákötni nem volna helyes eljárás, mert 
lehet, hogy a hizlalás még 160 nap alatt sem 
lenne teljesen befejezve s a hatodik hónapba 
is belenyúlik, ha valami előre nem látható 
eset, romlott takarmány feletetése, betegség 
stb. a hizást hátra veti. 

Ebben a tekintetben irányadó, amint ezt 
már több alkalommal említettem, hogy addig 
hizlalunk, amig sulyszaporulat mutatkozik s 
abba hagyjuk a hizlalást, ha a leletetett ta-
karmány veszendőbe megy. Próbamázsálásokat . 
kell tehát eszközölni, lehetőleg sürü időközök-
ben, amely próbamázsálások egyszersmind az 
egyes időszakokat is megszabják. 

Aini most már azt a kérdést illeti, hogy 
a jelzett takarmányfélékből melyek és milyen 
mennyiségben adagolandók az egyes idősza-
kokban, arra a következőket mondhatom : 

A közölt takarmánykeverékek az alábbi 
kiszámítások szerint (Th. Dietrich J. KÖnig 
után) tartalmaznak. 

Előtakarmány. 
szerves- feherje szén- zsír arány 
anyag lwdrát 

Alaptakar-
mány 25'000—26'ŰOO f 3 11-500—1200 0-40 1 -.l—l-l 

Tariórépa 70 kg. 6-440 0'560 4-760 
Teng. dara 4 kg. 3'420 0'330 2-424 
Zabpolyva 10 kg. 8'620 0-190 - 3-660 
I. rendű réti sz. 
16 l;g. 13-664 1-264 

a / 1 

12-144 2-344 17"724 
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Első idöszaJc. 

anyag _ _ hydrát 
Alaptakarmány- 27'000 2'500 15'000 0500 1:6'5 

Burgundi (tak.) 
répa 50 kg. ' 6 000 0'500 5 000 0 050 

Teng. dara4kg. 3'4200'330 2-424 0"190 
Repczeolaj po-
gácsa 4 kg. 3'550 1-010 0-950 0'300 

Zabpolyva lOkg. 8;6200'190 3'660 0'090 
í. rendű réti 
széna 10 kg. 8 540 0"790 4*300 0-190 

30-130 2-820 16-334 0"820 1:6'5 
Második időszak. 

szerves- fehérje szén- zsir arány 
anyag hydrát 

Alaptakarmány 26'OQO 3-Q00 14 800 0700 1: 5"5 
Burg. répa 40kg. 4-800 0'400 4 000 0 040 
Tengeridara I4 270 0-420 3 030 0 240 

5'50 kg. . \0'430 0 042 0'303 0 024 
Olajpogácsa |3'550 l'OlO 0'950 0'300 

4-8 kg. . . 10 708 0-200 0 188 0 060 
Zabpolyva 

10 kg. . , 8 620 0-190 "3 660 0-090 
I. r. rétiszéna 

14 kg. . . 11 956 1'106 6-020 0 266 
34-334 3-368 18'151 1"020 1 :6'1 

ha a zabpoly vát 
leveszszűk 8-620 0 190 3 660Q-Q90 

25-714 3-178 14-491 0-930 1 : 5'2 

Még így, ha a zabpolyva elhagyásával 
etetne, többé-kevésbé megfelelő' volna az 
összeállítás, ha azonban ugyanennyi III. rendíi 
szénát ad hozzá, ugy a kelleténél jóval többet 
etet. 

III. r.' rétiszéna 
-10 kg. . . 86200'330 3 5000-100 

Tartalmaz 34'334 3'508 17 991 1'030 1 : 5'8 

Harmadik időszak. 

szerves- fehérje szén- zsir arány 

anyag hydrát 

Alaptakarmány 25 000 2 700 14'800 0 600 1: 6 0 

Burgundi (tak.) 
répa 40 kg. 4-800 0-400 4 000 0'040 

Tengeridara |5'990 0'580 4"242 0"330 
7-50 kg. . (0 430 0 042 0 303 0 024 

Olajpogácsa 15-330 1-510 l-4200'460 
6 8 kg. . . (0708 0 200 0 188 0 060 

Zabpolyva 10 kg. 8'620 0'190 3"660 0 090 
I. r. rétiszéna 

14 kg. . . 11956 1-106 6-020 0 266 

37-834 4-028 19"833 1 270 1: 57 
ha a zabpolyvát 

leveszsziik 8 620 Q-190 3 660 Q'090 

29-214 3-838 16-173 1-180 
+ Hl- r. réti-

széna . . . 8-620 0 330 3-500 0-100 
37-834 4 168 19'673 T280 1 :5'4 

Amint a fentiekből kitűnik, az alapszab-
ványokhoz képest, egyrészt sokkal több táp-
anyagot juttatnak be az állatok szervezetébe, 
mint amennyi éppen kívánatos, de másrészt a 
kellő táparány sem hozható ki mindenütt. 

Határozott hátránya továbbá, hogy a 
III. időszakban még nagyobb mennyiségű takar-
mány van számításba véve magasabb táp-
anyagtartalommal és szűkebb aránynyal, mint a 
II. időszakban, holott a hizlalás vógefelé foko-
zatosan kevesbítendő a takarmány ugy mennyi-
ségileg, mint minőségileg. 

tízen takarmánykeverékek alkalmazása 
helyeit ajánlom, hogy előtakarmány gyanánt 
1000 kg. élősúlyra és naponta adagoljon : i 

szerves fehérje szén- zsir arány 
anyag hydrát 

Alapta-
karmány 25-26 1 '8 11-500-12-0000 400 1:7-7-4 
Tarlórépa 

40 kg. 3-680 0-320 2720 0'080 
Zabpolyva 

13 kg. 11 200 0-240 4-750 0'117 
I. rend. réti 
széna 10 k. 8'540 0 790 4"300 0 190 
Repczepő-, 
gácsa 2 kg. 1-770. Q-500 0'470 0 150 ' 

25-190 1-850 12-240 0 537 1:7 3 

Minthogy nem volt pontosan jelezve, 
hogy milyen olajpogácsa áll rendelkezésre, a 
számításokban mindenütt repczeolajpogácsát 
vettem fel. Megjegyzem azonban, hogy az 
olajpogácsafélékből 1000 kg. élősúlyra 4 kg.-nál 
többet adagolni veszélyes, mert igen komplik 
kált emésztési zavarokat idézhetnek elő. Azért 
is jö, már az előtakarmányozás -alkalmával az 
olajpogácsa etetését megkezdeni s ha a hizók 
megszokták, adagját a II. időszak közepéig a 
maximalis 4 kg.-ra felemelhetjük. 

Az első időszakban 1000 kg. élősúlyra s 
naponta adagolandó: 

szerves- fehérje, szén- zsir arány 
anyag hydrát 

Alaptakarmány 27-Q00 2 500 15-Q00 Q-500 1:6'5 
Burgundi répa 

50 kg. . . 6 000 0 500 5 000 0 050 
Tengeri dara 2kg. 1-720 0"165 4"212 0'096 
Zabpolyva 2 kg. 4310 0 090 .1 830 0 045 
I. rendű réti 

széna 15 kg. 12'81ö 1-185 6 450 < '285 
Olajpogácsa 

21U kg. 1 992 0-563 0 529 0" 169 

26 832 2-503 15'021 0"645 1:6-6 

Második időszak : 
szerves, fehérje szén- zsir arány 
anyag hydrát 

Alaptakarmány 26'ÓOQ 3 000 14 800 0700 1:5 5 ^ 
lim-gundi répa 

50 kg. . . 6 000 0-500 5'000 0"050 
Tengeri dara3 kg. 2-570 0'250 1-818 0 140 
I. rendű réti 

széna 16 kg. 13 664 1 264 6"880 0'305 
Olajpogácsa 

4 kg. . . 3-550 1-010 0 950 0-300 

25-784 3-024 14"648 0795 1:5 5 
Harmadik időszak: 

szerves- fehérje szén- zsir'- arány 
anyag hydrát 

Alaptakarmány 25 000 2700 14-801 0'60Ó 1:6"0 ' 
Burgundi répa 

40 kg. . . 4-800 0-400 4'000 0'040 
Tengeri dara 4 k. 3'420 0'330 2-424 0'190 
I. r. rétiszéna 

13 kg. . . 11-102 1-027 5-590 0-247 
III. r. rétiszéna 

4 kg. . . 3-448 0-132 1"400 0"040 
Repczeolaj-
pogácsa3V2kg. 3'103 0 876 0'829 0'268 

25-873 2-765 14"243 0 785 1:5 8 

A III. időszakban zabpolyva helyett III. 
rendű silány minőségű rétiszénát vettem szá-
mításba. Azonban még a silányminőségü réti-
széna is sokkal több értékes tápanyagot tar-
talmaz, mint a zabpolyva, ugy, hogy avval 
egyenértékűnek nem vehető. 

A sószükséglet megfelelő. J. O. 

Sóadag marháknak. (Felelet a 8. sz. 
kérdésre.) Amennyiben még a denaturált só is" 
magas áru, feladatunk csak annyit adni álla-
tainknak, amennyire elkerülhetlenül szük-
ségük van. 

Ezt a sószükségletet azonban nehéz biz-
tosan s minden körülmény között megállapítani, 
mert nem tudhatjuk, hogy a talaj minőségnél 

fogva van-e elég konyhasó a takarmányban és 
vízben, vagy nincs. 

Közepes viszonyokat feltételezve nem 
pocsékolunk s mégis elég konyhasót' nyujtunk, 
ha a denaturált sóból adunk egy napra, egy-
egy állatnak következő mennyiségekben: 

Jármos ökörnek . . . . 10 grm. 
Hízó „ . . . . 50 „ 
Rúgott borjunák . . . . 5 „ 
1—2 éves marhának . . 10 „ 
2—3 „ „ . , 15 „ 
Fejős- és vemhes tehénnek 40 „ 
Önként érthető azonhan, hogy néhány 

grammal több, vagy kevesebb meg nem árt az 
állatnak, de jóval több, vagy jóval kevesebb 
nem használ s a sokkal több drágítja is az 
állattartást. 

Ajánlom különben, hogy por alakban a 
takarmány közé elkeverve nyújtsa a sót, niert 
nyalósó alakban pocsékolódik az és nem lehe-
tetlen, hogy az ilyen sózás a ragadós beteg-
ségeket is terjeszti, ha ugyanis beteg és egész-
séges állat egy és ugyanazon sót nyalja. 

M. 

V E G Y E S E K . 
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A rostaalj, mint paraziták terjesztője. Mezey Gy. 24 

Állategészségügy. 
A juhok beleiben, élősködő fonálférgek. Dr. Itátz 

István. — 25 
Irodalom ... ... 28 
Levélszekrény 28 
Vegyesek. , 30 
Kereskedelem, tőzsde. 32 
Szerkesztői üzenetek. ... — ... 

A szőlészeti- és borászati tanfolyamra 
eddig jelentkeztek: Almási Balog Lóránd, 
Albecker Sándor, AMstock Bódog, dr. Adler 
József, Balog Lajos vasadi, Baross Pál, Bauer 
Jakab, Beer Antal, Benkert György, Bérczy 
Mór, Bercsik N., Bernáth Félix, Borchy György, 
Bölcskey Pál, Bottlik István, Bottlik Lajos, 
Czakó János, Cziriák Gyula, Denyén Jáfios, 
Donáth Alajos, dr. Drucker Jenő, dr. Drucker 
Viktor, Eösz Ferencz, Ertl Mihály, dr. Farkas 
Mihály, Förster Lajos, Freund Adolf, Fülöp 
Zoltán, Gaal Béla, dr. Gaal Jenő, Galgóczy 
Károly, Gergely Jakab, Gires Ágoston, Gosz-
tonyi Géza id., Gosztonyi Géza ifj., Gölniczky 
Géza. Grünwald István, Halász Zoltán, Harsányi 
József aranyosi, dr. Herczeg Mihály, dr. Hor-
váth Jenő, Ivánka Ödön, Keserű Bálint, Kondra 
György, Krajer Emil, Lázár Ist'ván, Lorántffy 
Antal, Löchérer Andor, Marton Rezső, Mauthner 
Emil, dr. Nagy Emil. Naszlady István, Ofner 
Józsefné, Ofner József, Pátkai József, Petsek 
Bálint, Petrucz József, Purgly Pál, báró 
Radossevich Tódor, Révész István, Rátz Sándor, 
Reusz Henrik, dr. Robitsek József, Rozenberg 
Henrik, Rozenberg Sándor, Rupprecht A., 
Simon Elemér, Sípos György, Schlichter Izidor, 
Schuster Gyula, Szécsy Károly, Szvita.cs József, 
Tarczay István, Tiringer Vilmos, Tóth Kálmán, 
Ugrón Ákos, Urszinyi Arnold, Vadásztfy Jenő, 
Varga Sándor böszörményi, Walter Ferencz, 
Wagner Jenő, Weiler Kálmán és .Zalay Kálmán. 
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Magyar Szesztermelő. A magyar mező-
gazdasági szesztermelök egylete hivatalos köz-
lönyt indított meg „Magyar Szesztermelő" ezi-
men, melynek első példánya január 1-én 
hagyta el a sajtót a következő változatos tar-
talommal: Felhívás a magyar szesztermelők-
höz, irta: Bujanovics Sándor, egyleti elnök. Az 
újság programmját és ezélját Rubinek Gyula 
felelős szerkesztő fejti ki. Munkakörünk, irta: 
Dr. Lehrer Péter. Műszaki közlemények, Dr. 
Szilágyi Gyulától. Hízott állatok értékesítése, 
irta: Renner Gusztáv. Ezenkivüla lap vegyes 
közleményeket, üzleti értesítéseket, állatvásári 
tudósítást stb. tartalmaz; továbbá olvasói szá-
mára levelesszekrényt tart fenn s amit legelői 
kellett volna említenünk, az egyesület hivata-
los közléseit is tartalmazza. A rendkívül prak-
tikusan s szakszerűen egybeállított újság élén 
a legelőkelőbb szakerők állanak,, ezek közül 
felemlitendők: Lázár Pál műegyetemi tanár, 
dr. Rodiczky Jenő gazd. tanintézeti igazgató, 
Cserháti Sándor és dr. Kossutány Tamás gazd. 
akadémiai tanár, Zalka Zsigmond és ifj. Spor-
zán Pál gazd. tanintézeti tanárok; dr. Lieber-
mann Leó, a magy. kir. chemiai állomás igaz-
gatója. Renner Gusztáv uradalmi igazgató, 
Schlesinger Sándor magánmérnök,. Hajdú Ist-
ván urad. kasznár, dr. Szilárd Ferencz ügyvéd, 
Finitzer Fülöp szeszgyárvéz., Grósz Lipót a 
lőcsei s.zeszfinomitó részv.-társ. igazgatója, stb. 
A „MagyarSzesztermelő" havonkint kétszer 
jelenik meg, l én és. 15-én, 10—12 oldal tar-
talommal. A szesztermelők egyletének tagjai 
ingyen'kapják ; előfizetési dija egész évre: 10 
korona, fél évre 5 korona. Megrendelhető a 
„Köztelek" kiadóhivatalánál. Melegen ajánljuk 
szesztermelőink figyelmébe. 

Nyitramegyei gazd. egyesület közgyűlése. 
A nyitramegyei gazd. egyesület mult hó 29-kén 
tartotta évi rendes közgyűlését, melyet Emödy 
József elnök, nagyobbszabásu beszédben nyitott 
meg. Beszédjében először is a nagy mező-
gazdasági válsággal foglalkozik, amelyből a 
mult évben a magyar mezőgazdaság egy lé-
péssel sem közeledett a révhez. Felpanaszolja 
a külön vámterület esélye előtt fennálló bi-
zonytalanságot, ezzel kapcsolatban a gazda-
közönség negligálását, a kisemberek tömeges 
tönkremenését, a kapitalizmus uralmát. Utal a 
francziaországi viszonyokra, ahol a mezőgazda-
ság segítségért kiáltó szavát a kormány meg-
értette s összehasonlítást' tesz ezután a mi 
kormányzatunk ténykedésével, mely után arra az 
eredményre jut, hogy ez a mi egész kormány-
zati tevékenységünk a kis eszközök politikája, 
melylyel a sulyegyent visszaállítani nem lehet. 
A kibontakozáshoz a gazdatársadalom erőteljes 
kitartó működése szükséges. Ezek a viszonyok 
mérvadók a Nyitramegyei Gazdasági Egyesü-
letre nézve is, hogy hivatásánakutjánmég több 
kitartással .s buzgalommal haladjon s kivált a 
szövetkezés ügyét a jövőben is fokozott erő-
vel felkarolni igyekezzék. A közgyűlés'osztat-
lan lelkesedéssel fogadta rokonszenves elnö-
kének kijelentéseit s azután megállapította az 
1898. évi működési tervet a következőkben: 
1. Felolvasások és előadások az aktuális agrár-
kérdésekről. 2. Népies gazdasági előadások a 
vármegye különböző vidékéin. 3. Az újonnan 
rendszeresített gazdasági ismétlő iskolák támo-
gatása. 4. A nyitrai téli gazdasági tanfolyam 
rendezése. 5. Szőlő felújítási tanfolyam rende-
zése. 6. A szőlőfelujitás előmozdítása 1896. 
évi V. t.-cz. alapján. 7. Hitelszövetkezetek 
létesítése. 8. A tagok anyagi érdekeinek • elő-
mozdítása, szükségleteiknek jutányos beszer-
zése által. 9. A XVI. érsekújvári lóvásár ren-
dezése. 10. Ujabb és javított mezőgazdasági 
gépek bemutatása. 11. Tenyészapaállatok ki-
osztása a községeknek részletfizetésre. 12. Ló-
tenyésztési kerületek által typikus tájfajták 
létesítése. 13. A magyar-óvári növénytermelési 
kísérleti állomással egyetértőleg termelési és 
mütrágyázási kísérletek eszközlése. 14. A hazai 
tótárpa nemesítése. 15. A bécsi sörárpabe-
mutatáson való részvétel. 16. A komlótermelés 

előmozdítása. 17. A párisi világkiállításon való 
részvétel előkészítése. 18. Biztosítási kedvez-
mények kieszközlése a tagok részére. 19. Egy 
vármegyei központi hitelszövetkezet létesítése. 
20. Munkás- és cselédbiztositó-szövetkezet léte-
sítése. — Ezután elhatározta a közgyűlés, hogy 
feliratot intéz a pénzügyminiszterhez s adó-
elengedést fog kérni az egérkárok által sújtott 
gazdák részére és feliratot intéz a földmivelés-
ügyi minisztériumhoz és kérni fogja a ragadós 
tüdőlob irtása körüli eljárás gyorsítását és 
szigorítását. A közgyűlés után Vidats Elemér 
tartott tanulságos előadást a tejgazdasági be-
rendezésekről s működésben mutatta be a 
„Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéa-nek egy 
kitűnő és amellett igén egyszerű tejfölöző-gépét. 
Utána Bogdányi Mór a „Hungária" vajkiviteli 
részvénytársaság működését ismertette. Végül 
Lósy az acetylen-világitás szabadalmának tu-
lajdonosa mutatta be egy kisméretű gázfejlesztő 
készülékét. 

Olcsó marhasó. A földmivelésügyi mi-
niszter most azon okból, hogy a gazdaközön-
ség az olcsó marhasó forgalombahozatalát 
biztosító 1897. évi I. törvényezikkről a gazda-
közönség még kellő tájékozással nem bír, — 
felhívja az összes gazdasági egyesületeket, 
hogy a marhasó használatára való buzdítás 
mellett a lehető legszélesebb körben hozzák 
a gazdaközönség tudomására miszerint az or-
szág különböző helyein közel 300 _ sóárus 
árulja a marhasót és hogy annak eladási ára 
10 koronában van megállapítva, mely alapár-
hoz az országban fenálló k rályi sóhivataloknál 
az időnkénti szállítási költség hozzáütendő. 

Magyarország külkereskedelmi forgalma 
1897. november havában. A m. kir. központi 
statisztikai' hivatal kiadásában most jelent meg 
a „Statisztikai Havi Közlemények" 1897. évi 
november havi füzete, melyből azt látjuk, hogy 
a mondott hónapban összesen 13.665 darab és 
3.614,869 mm. árut hoztunk be külföldről, az 
oda kivitt áruk mennyisége pedig 324.768 da-
rabot és 4,565.756 métermázsát tett. A beho-
zatali adatok az 1896.. év megfelelő hónapjá-
val szemben, a mikor a behozatal mennyisége 
33.496 darabra ós 3,261.253 métermázsára rú-
gott, jelentékeny emelkedést tüntetnek fel, 
ellenben a kivitel 1896. novemberben volt 
sokkal nagyobb, t". i. 342 019 drb ós 5,585.925 
métermázsa. A kivitelnek ez a nagymérvű 
csökkenése csaknem kizárólag az 1897. évi 
gabonakivitel szokatlanul kedvezőtlen alakulá-
sának- tulajdonítandó. Ugyanezen jelenséget, 
t. i. a behozatal emelkedését s a kivitel csök-
kenését konstatálhatjuk abban az esetben is, 
ha az 1897. év január—novemberi időszakára 
vonatkozó adatokat az 1896. év megfelelő 
időszakáriak adataival hasonlítjuk össze. Az 
1897. év első 11 hónapjában ugyanis összesen 
245.667 darab és 33,116.716 -métermázsa áru 
hozatott be hozzánk, az 1896. év megfelelő 
időszakában pedig 345.509 drb és, 32,443.276 
métermázsa, míg a kivitel mennyisége 1897-
ben 45.217 844 métermázsát és 4.278.057 da-
rabot, Í896 ban ellenben 4,012.625 darabot ós 
47,991.524 métermázsát tett. Mig tehát a suly 
szerint kimutatott áruk behozatala 1897-ben 
csaknem egy millió és háromszázezer méter-
mázsával emelkedett, addig a kivitel nem ke-
vesebb mint 2,773.780 métermázsával csök-
kent. Azon áruk között, melyek a kivitelnek 
ezen nagy hanyatlását előidézték, első helyen 
állanak a gabonanemüek. így a buzakivitel 
2,746.674, a rozskivitel 1.078.284, az árpaki-
vitel 700,312, a lisztkivitel pedig 1,170.332 
méter-mázsával volt kisebb 1897. január—no-
vember hóban, mint az 1896. év rhegfelelő 
időszakában'. Jelentékeny csökkenést látunk 
továbbá a dongánál, finomított petróleumnál ós 
a korpánál is, ellenben a kukoriczából, zabból, 
hordöbörból, elsőrendű fürészelt keményfaáru-
ból; fürészelt puhafaáruból és barnaszénből 
1897-ben jóval többet exportáltunk mint 1896-
ban. A behozatalban jelentékeny az emelkedés I 
a búzánál, árpánál, kukoriczánál, hordóbornál, j 

mig a donga, fürészelt puhafaáruk, barnaszén, 
kőszén és pirszén behozatala az 1896. évi ke-
retek közt mozgott. 

A szeszes italok nj fogyasztási adója. 
A franczia képviselőház decz. 8 án hozott ülé-
sében a szeszes italok uj fogyasztási adójának 
törvényjavaslatát fogadta el. Az egyes közsé-
geknek szabad választás adatik : vagy elfogad-
ják a törvény által megállapított fogyasztási 
adót, vagy annak határán belül, leszállítják a 
már létező tarifát. így azokban a községekben, 
melyekben szednek fogyasztási adót, (tehát 
vannak olyanok is, hol nem szednek ! Szerk.) 
a következő tarifát tilos leend túllépni: 
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4,000— 6.000 ig 0-55 035 
6,001—10,000-ig 0-85 " 0-50 

10,001 — 15,000 ig 1-15 0-60 
15,001—20,000-íg 1-40 0 85 
20,001—30,000-ig 1-70 0'95 
30,001—50,000-ig 2-— 1-15 
50,001-től föllebb 225 1*25 
Páris városa 4"— 1-50 

A sör maximális adója hl,-énként 5 frank 
általában. Az éjszaki 5 megyében azonban csak 
1'50 cm. Arra a borra azonban, mely lS fok-
nál több szeszt tartalmaz, érvénybe marad az 
1871-ik év szeptember 1-én hozott 3-ik §. (12 
frank hektoliterenként) Henri Sagnier, a „ Journal 
de L'agricultur"-ben üdvözli az elfogadott tör-
vényjavaslatot s. azon nézetének ad kifejezést,' 
hogy realizálva van benne a termelők türel-
metlenül várt reformja s a fogyasztók is nagy 
hasznát fogják látni. Szívesen elhisszük neki. 
A párisi lakos tehát a jövő évre csak négy 
frankot — 2 forint fogyasztási adót fog fizetni 
butelliázott asztali bora hektoliterje után, míg 
mi budapestiek ezután is csak 7 forintot (!! 1) 
fizetünk, tekintet nélkül arra, vájjon a-kecske-
méti buczkósbort, avagy a Hegyálja tüzborát 
isszuk. 

Magyarország őrlés-kikészitési forgalma 
1897. november havában. Magyarországba 
1897. november havában 137,826 mm. buza 
hozatott be előjegyzés mellett, a viszont kivi-
telre bejelentet búzaliszt mennyisége pedig 
56,672 mmázsát tett. Az 1897. év első tizen-
egy hónapjában előjegyzés melleit összesen 
789,177 innv buza jött be hozzánk, 1896-ban 
ugyanezen időszak alaH 875,564 mm., mig a 
viszont kivitt őrlemény mennyisége 1897. ja-
nuár—novemberben 700,460, 1896-ban 946,564 
mmázsára rúgott, miből látni való, hogy a 
forgalom 1897-ben mindkét viszonylatban 
csökkent. 

Díjmérséklés tengeriküldeményekre. Ma-
gyarországi állomásokról (az országhatár-állo-
mások kivételével) Trencsénvármegye zsolnai, 
kisutcza-újhelyi és nagy-bittsei járások terüle-
tére való rendéltetéssel a kassa:oderbergi vasút, 
várna-csáczai vonalán fekvő állomásokra s 
illetve Szepesvármegye területén fekvő, neve-
zetesen a margitfalu-lucsivnai vonal állomá-
saira mezőgazdasági, illetve takarmányozási 
czélokra, valamint mezőgazdasági szeszgyárak-
ban való feldolgozás végett szállítandó tengeri 
küldemények után kocsi- és fuvarlevelenként 
legalább 1000 kgért való díjfizetés esetén az 
1898. -év április, végéig a m. kir. államvasutak 
és a Kassa-oderbergi vasút magyar vonalain 
100 klgr. és 1 kilométerenkint 0'15 kros egy-
ségtétel 100 kgronként és pályánként 3 kraj-
czár kezelési illeték és szállítási adó alapján 
képződő mérsékelt dijtétetek nyernek alkal-
mazást. 
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„Éljen soká!" ez a mottója egy képnek, mely 
utczai falragaszokon, kereskedőink kirakataiban, családi 
naptárakban és hírlapi hirdetéseken látható s eredeti-
ségével általános feltűnést kelt. Az ismert Kathreiner-
czég ajánlja az ő malátakávéját ezzel a'képpel, mely-
nek gyönyörű kivitele egyszersmind bizonyság arra is, 
mily nagy lendületet vettek e részben a refiámok s 
nevezetesen az évek hosszú sora óta megjelenő Kath-
reiner-féle hirdetések, mily nagy mérvben emeli becsü-
ket. Az itt látható kép is elsőrendű jnüvész ecsetjéből 
való. A rajta lévő kis baba bizonyára megfigyelte, mi-
dőn a papája egy családi estélyén poharat emelt, hogy 
egy vendéget vagy családtagot felköszöntsön. „Éljen 
soká !" A tiszta öröm és őszinte ragaszkodásnak eme 
szép megnyilatkozása hatott az ő fogékony kedélyére s 

i l ! l' 1 I 11 i' I 1 - 11 ilszeru ntaizási 
hajlamánál fogva, mely mindig megtalálja csapongó ér-
zelmeik tolmácsolására a találó kifejezést, ő is köszönti 
a nénikéjétől hozott reggeli kávét. Ez pedig nem egyéb, 
mint a kedves Kathreiner, mely neki oly jól esik, oly 
kitűnően izlik, mely az ő csontocskáit, gömbölyű karjait 
erősiti, orczácskáit üdévé varázsolja. És amint a telt 
csészét szájához viszi, megelégedésének és az kitörő 
örömének a papájától hallott „Éljen"-ben ád kifejezést, 
melyet nénikéje felé kiált. A nénike is régóta élvezi az 
egész családdal egyetemben a Kathreiner-féle Krieipp 

A KINEK 
Sorsjegyei és értékpapírjai vannak, 
Értékpapírjainál el akarja kerülni a veszteségeket, 
Sorsolásokról pontosan tájékozva akar lenni, 
Pénzügyi, tőzsdei és biztosítási iigyekben megbízható 

informácziókat óhajt, 

AZ 
űzessen elő egész évre l^goSfrért a 

P É N Z Ü G Y I UTMUTATÓ 
melléklettel, utóbbi az egyedüli sorsolási lap Magyar-
országon, melyet mint MEGBÍZHATÓ szakközlönyt 
a belügyi, pénzügyi és'kereskedelemügyi minisztériumok 

Előfizethetni legczéjszerübben postautalványnyal. 

a Pénzügyi Hírlap 
kiadóhivatalában, 

VII., Dohány-utcza 68. 

" Mutatványszámok ingyen és bérmentve. " 

„KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR" 
„ K Ö Z T E L E K ^ É V K Ö N Y V " 

I 8 9 8 - i k é v r e . 

RUBINEK GYULA és SZILASSY ZOLTÁN. 
az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, titkárjai. 

Az Évkönyv bövitett tartalommal̂  a tavalyinál nagyobb terjede-
lemben, körülbelül 32.000 gazda és uazdatiszt pontos czimével 

• előfizetői részére 2 frt 20 kr. 
, posta dijjal együtt. 

A két könyv csak együttesen rendelhető meg 
külön-külön nem kapható. 
- Bolti ára 2 frt 50 kr. 

Megrendelhető a „Köztetek" kiadóhivatalában, 
Budapest, 152. ker., Ül lő i-at 2 5 . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1897. deczember 31. 
Az időjárás e héten is borús volt, csapadék azon-

: ban csak szórványosan fordult elő; a hőmérséklet tete-
mesen csökkent és érzékenyen hideg maradt. A vízállás 
alig változott és a jégzajlás tart. Külföldön a mienkhez 
hasonló időjárás volt. 

A külföldi piaezokon a fogyasztás úgymint a 
spektilácziö továbbra is csak gyengén vesz részt az 
üzletén és az ünnepek szintén nagyban hozzájárulnak, 
hogy az üzleti tevékenység korlátoztassék, tényleg azon-
ban az üzleten szilardabb hangulat észlelhető. Ameriká-
ban az irányzat tartósan, kedvező maradt, mert jobb 
spekuláczionális kedv és a gyenge hozatalok szilárditó-
lag hatottak. A látható készletek ugyan e héten is 
nagyobbodást tüntetnek fel, ez azonban nem felelt meg 
a várakozásnak és az ünió belvidékén lévő készletek 
is erősen mu 
idő a 100 c. újból elérte és e hét folyamán- 10l3/í—100 c. 
között váltakozott. Angliában az üzlet gyenge forgalmú, 
a hangulat azonban szilárd és az árak mérsékelten 
emelkedőek. A franczia piaezokon a hozatalok javultak, 
mig a kereslet csak korlátolt. Az árak tehát csökkenőek 
voltak és egy csekélységet vesztettek. Délnémetország, 
Hollandia, Belgium és a Svájczban a fogyasztás tartóz-
kodó, a forgalom' nehézkes az árak azonban nem vál-
toztak. 

Nálunk a hangulat ugyancsak barátságosabban 
fejlődött. Kenyérmagvaknál az irányzat javulása csak 
nehezen érvényesült, mig takarmányezikkek — tengeri 
kivételével — nagyobbára szilárdan tartottak. 

Az- üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük : 

Búzd, -kezdetben alig részesült figyelemben. A 
malmok gyenge kínálattal szemben, tartózkodóak vol-
tak és alig vásároltak, később azonban bár arra a 
viszonyok változása alig adott okot, kedvezőbb lett a. 
hangulat. A 
időpiaezon eszközölt véleményvásárlások szilárdították 
az üzletmenetet. Ezek megszűnésével újból a régi álla-
pot tűnt elő, a forgalom ismét visszaesett a rendes 
kis mennyiségre, egyenlegként azonban 10 krral maga-
sabb árakat jegyzünk. A hozatalok 25.000 mm-t tesz-
nek ki, a hetiforgalom 60,000 mm. Ku földi búzákból 
csak néhány kisebb — itt beraktározott tétel adatott el. 

Mozs a hét kezdetével változatlan árak mellett 
csendes maradt. Később a fogyasztás jobb vételkedvet 
tanúsított, elszállítási czélokra szintén volt némi keres-
let és igy az árak, bár mérsékelt forgalom mellett 
10—15 krral javultak. A hét végével minőség szerint 

ságában átvéve. Finomabb áru 8,70 forintig is volt ér-
tékesíthető. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) továbbra 
gyengén van kínálva és könnyen volt elhelyezhető. Jó 
vételkedv mellett az árak szilárdan tartottak és minő-
ség szerint 0.10—40 forint között váltakoznak. Állomá-
sokon átvéve már alig érkeznek ajánlatok és minthogy 
finom minőségek, egyáltalán nem kináltattak, a vevők 
már gyengébb minőségű áruval is megelégszenek. Az 
árak továbbra is jól tartottak és vidék és minőség sze-
riixt 6.25-7.60—9.-4 frt között jegyeznek. 

Zab változatlan maradt, Jobb áru e czikkben is 
csak szórványosan kerül a piaezra és ily fajták 10—13 
krral drágábban keltek el, A kínálat gyenge ugyan, a 
kereslet azonban szintén mérsékelt. Szin és tiszta-
ság szerint 6 10-6.60 frtot fizettek. 

Tengeri e héten is csak kevésbbé képezte ér-
deklődés tárgyát, míg a kínálat uj tengeriben elég bő. 
A forgalom továbbra is gyenge maradt és a vevők 
csak 10 krral olcsóbb árak mellett voltak hajlandók a 

4.80 frt, a Bánátban Becskerek távolságában 4.52?/s frt. 
' •• • 

Ó tengerit helyben 5.20- - i I , ,í ultak el. 
Olajmagvak: Káposztarepcéében e héten sem 

volt forgalom. Jegyzéseink inkább névlegesek jó mi-
nőségű áruért 12.50—13.50 frt, gyengébb 11.50—12.— 
frt. Bánáti rejpeze 12. 12.75 frt. Qomborka I, 
.12.— frt, vadrepeze kb. 5.50—6.25 frt, lenmag 9.50— 
10.7'5 frt Budapesten. 

Hüvelyesek: Balban a hangulat továbbra is csen-
des ; kereslet nincs és igy üzlet sem fejlődött. Név-
leges ab Baja-Zombor 7.25 frtot, törpe babért Félegy-

ír L. • 
jegyzünk. Köles változatlanul 4.90—5.10 forinton jegyez. 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan csendes. Mi-
i I 1 - - n i dmvaszemu fel-

vidéki áruért 37.- 42— forintot fizetnek. Luczernát 
csak szórványosan kínálnak és hazai termésű áru 40— 

" " •• " '' 1 ' .'! i.lcK 
ben. Bükköny jobb keresletnek örvend és helyben 6.— 
frton jegyez. 

Napi jelentés 1898 január 3. 
Készbuza ma gyengén volt kínálva, a malmok 

azonban igen kevés vételkedvet mutattak, az irány 
ellanyhul, elkelt 12000.mm. és az árak gi/a—5 krig 
olcsóbbak. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 150 mm. 78 kg. a 13-15 frt 3 hóra 

' 300 „ 78 „ „ 13'íb „ 
77. „ „ 13-10 , „ 

Pestvidéki : 

100 
100 

74 , 

75 , 2-70 
Fehérmegyei: 100 , 78 „ » 13-071/* , 3 hóra 
Baktáráru: 500 „ 76 , , 12"50 . 

1000 mm. 74 , „ 12-27J/afrt 
Oláh: 3300 „ 71 „ „ 9 50 „ 

5000 „ 70 „ , 9.35 , 

Készrozs gyenge forgalom mellett változatlan. 
Árpában ma alig volt forgalom. 
Tengeri gyengébb. 
Zab tartott. 
Határidők lanyha; New-York is lanyha készáru-

piacz következtében lanyhák voltak. 
Következő kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 
Tavaszi buza . . 11-97̂ -11-94——•— 11-94—95 

;i buza . . . 9 26—9'24 9'23—25 

Tavaszi rozs . . 8:70—8'66 8'65—~67 
Tavaszi zab . . . —• .6-32—34 

Nov. tengeri. . . 
Uj tengeri . . . 5-31—5'28 5-28—30 
Uj repeze . . . —. ,—-* 12-10-20 

Szeszüzlet. 
!. (Qoldfinger Gábor szeszgyári1 főtisztviselő 

heti jegyzés szci m 1 I , . zb< n több 
tétel azonnali és januári szállításra 55-75 frton kelt el 
nagyban és élesztőszesz nyitra:- és barsmegyei regál-
bérlők által 56 foton lett vásárolva. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz a het eli | i 
áron több tétel el is kelt azonnáli szállításra. 

Qalicziából a hét elején kínálat nem volt. 
^4 kontingens nyersszesz ára Budapesten 17 75— 

Bécsi jegyzés 18-30—18-50 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 54- 54-13 frt - adózott burgo-
nyás zeszért. 

Trieszti jegyzés 11 frt kiviteli szeszért azonnali 
szállításra. 

A kivitel 100 q. finomított szeszt vásárolt. 
Vidéki szeszgyárak közül: Kenyérmező, Temes-

vár 0-25 forinttal olcsóbban a többiek változatlanul je-
gyeznek. Egy vidéki szeszgyár nagyobb eladásokat esz-
közölt finomított szeszben 55-50 írtig bérmentve Buda-
pestre szállítva. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
55 75—56.25 frt, élesztőszesz 55'75—56— frt, nyers-
szesz adózva 54.75—55'25 frt, nyersszesz adózatlan 
14-50—15.— frt, denaturált szesz 19'——19.50 frt. 
Kontingens nyersszesz —.< ;—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mel-
lett értendők. 

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

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898. jan. 3-án. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 46—54, 
II. oszt. 40—46, III. oszt. 30—40, eleje I. oszt. 40—50, 
II. oszt. 34—40, III. oszt. 30-34, borjúhús hátulja I. 
oszt. 60—64, II. oszt. 50—56, eleje I. oszt. 50—56,, II. 
oszt. 44—50, birkahús hátulja I. oszt. 30—38, II. oszt. 
28—30, eleje I. oszt. 24—36, II. oszt. 20—24, bárány 
eleje 1 db —.—•—, hátulja —• •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 50—50'0, vidéki'46—49, sza-
lonna nélkül elsőrendű 52—54, vidéki 46—50, sertés-
hús pörkölt 45—50, sertéshús szerb szalonnával 48— 
50—, szalonna nélkül 48—52, sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) 52—56, sonka nyers. 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal 0"7—0"9, csont nélkül 0'85 
—C-95, sonka füstölt külf. csont nélkül 0'90— 1—, 
szalonna sózott 1 q 47"0—49'0, füstölt 56—58-0, sertés-
zsír hordóval 52-5—53-5, hordónélkül 51-0—52-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—7.2, szalámi belföldi 150 
—180, külföldi , malacz szopós élő 1 kg —• 
tisztított 70—1-0. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1- 1.40 
csirke 0-80—1-3, kappan hizott 1-60—2'—, sovány —.— 
—•—, récze hizott 2'40—3'—, sováiny 1-80—2-20, lud 
hizott 3-60—7'—, sovány 2-20—3-80, pulyka hizott 4 50 
—7-—, sovány 1-60̂ -3-—, b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-65—0-90, 1 kg. , csirke 1 db 0-50—0-65, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0'90—1-30, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1- 1-60, 1 kg. 40—60, félkövér 1 dh 
0-80—1-25, lud hizott 1 dh 3—3-70, 1 kg. 0-48—0-54 
félköv. 1 db 2-50—3-20, 1 kg. 45—48, pulyka hizott 
1 dh 2-50—3-—, 1 kg. 50—75, félkövér 1 db 1"20—2"—, 
1 kg. 40—40, ludmáj 1 db 20—1-—, 1 kg. 1-50—1'90, 
ludzsir 1 kg. 70—0 90, idei liba 1 db —•—•_. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-60—1-20, csuka 0-40 
—1-—, ponty (dunai) 0'70—1'20, süllő —• •—, ke-
csege —• , márna 0-30—0-70, ezompó 0-30—0-70, 
angolna 0- 0'—, apró kevert 0-15—0'40, lazacz , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej í lit. frt 0-08—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0- 0—, tejföl0-28—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1-10—1-40,1. rendű 0-85—0-95, II. r. 
0-60—70-—, olvasztott 0'—, Margarin I. rendű 
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O-—,' II. rendű O--*— ©•—, tehéntúró O'OS-O'16, jut-
turó , liptói 0-í>0—0-56, juhsajt 0- , emmen-
thali sajt 1-05—1-10, groji sajt 0-65—0-70. 

liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-16—0-22, barna kenyér 0'14—O'IS, rozskenyér O'lö 
—o-ll. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —•—, 

Toas. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 38- 40'0. 
II. oszí. (1440 db.) 36—38, meszes 35-0—36, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 3-50—4-—, törött tojás 2-10—2-50. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 14—18, stoke-
raui 26—30, borsó héjas magyar 8'0—11-—, koptatott 
magyar 16—20, külföldi 20—24, bab fehér apró 7—10, 
nagy 10—16, színes 8—12. 

Zöldség'. Sárgarépa 100 kötés frt 2.—4-—, 1 q 
2'5-<-3'0, Petrezselem 100 kötés 3" 4'—, 1 q 2'5—5'5 
zeller 100 drb 1-20—2'—, karalábé 0'6—1'2 vöröshagyma 
100 köt. 4-—-7—, 1 q 3'50—8'—. foghagyma 100 köt. 
10—18, 1 q 14-0—20 0, vörösrépa 100 drb 0'60—1'—, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 2'0—4'5, kelkáposzta 100 drb 
0-80—2/0, vörös káposzta 4 0—6"— fejessaláta 0-

2-60, sárga 2-30—3-20, külföldi —•—•—, fekete retek 100 
drb 0'60—1-60, uborka nagy salátának 100 db—•——,-
savanyítani való 100 db —• •—, savanyitott —••—•— 
zöld paprika 0' 0'—, tök fözö 20—40, zöldbab 0-
Ő'—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső — • — k a r f i o l 100 db 7—15, 
paradicsom 1 kg. 0' 0'—, spárga —• •—, torma 
100 db 10—24. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 20—40, köz. alma 10—20, 
fajkörte 26—40, közönséges körte 10—20, szilva magva-
váló 0' <)•—, vörös —, aszalt 22—26, cseresnye {aj 
—« , közönséges meggy faj , közön-
séges , ringló , baraczk kajszin • —, 
őszi —, dinnye görög nagy 100 db -, kicsi 

, sárga faj —• •—, lkg. közönséges I— 
szőlő 1 kg. 0'—0'—, csemege — , dió (faj, papir-
héju). 26—40, közönséges 20—28, mogyoró 22—26, 
gesztenye magyar 11 — 16, olasz 17—20, narancs messi-
nai 100 db 1'0^2'0, pugliái —'—'—, mandarin 1'50— 
2-30, czitrom 0'90—1'10, füge hordós 1 q 18—20, ko-
szorús 18-—20, datolya 38—44, mazsolaszőlő 44—70, 
egres 1 lit. —.—, eper 1 kg. -—— kr. 

Faszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—52, II. rendű 18—30, csöves 30-30—, (szá-
rított) — . köménymag -, boríókamag 

. mák 1 q. frt 18—26, méz csurgatott 0'30— 
0'43, sejtekben 1-kg. 0'40—0'70, szappan szin —? , 
közönséges — , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0'40—0'60, vörös asztali palaczkban 0'55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0'——0"00, ásványvíz palaczkban 

r_" Hidegliusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1898. 
január hó 4-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
60 árus 104 db sértési 1 
friss hust, 500 kg. füstölt hust, 5710 kg. szalonnát, 
'2570 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát. 

Vidékről és pedig a; szokott községekből 75 db 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 52—68, 1 q 4800—5000, süldőhus 1 kg. 
50—56, 1 q 4500—4800, füstölt sertéshús 1 kg. 50—68, 
1 q 4000—5C00, szalonna zsírnak 1 kg. 58—60, 1 q 
5400—5600, füstölt szalonna 1 kg. 60—64, 1 q 5600— 
5800, háj 1 kg. 66—60, 1 q 5400—5600, disziiózsii- 1 
kg. 60-64, 1 q 5600- 5800, kocsonyahús 1 kg. 28—32, 
1 q 2600—2800, füstölt sonka 1 kg. 72-80, 1 q 

krig. * 
Bideghusvásár a Garáy-téri élelmi piaczon. 

1898. jan. 4-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
- ielerftésé a „Köztelei' részére.) Felhozott Budapestről 
40 árus 34 db sertést, 1 árus 6 db süldőt, 500 kg. 
friss hust, 400 kg. füstölt hust, 400 kg. szalonnát, 400 kg, 
hájat. Vidékről és pi I - i Uckrol 36 árus 
337 db sertés, — kg. friss hus. 

. ' Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54—64, 1 q 4700—5100, süldőhus 1 kg. 
.56—68, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 60—70, 
1 q - , szalonna zsirnak 1 kg. 54—56, 1 q — — 
—— füstölt szalonna 1 kg. 60—80, 1 q — , háj 
1 kg. 58—60, 1 q —, disznózsír 1 kg. 62—64, 
1 q , kocsonyahús 1 kg. 36—40, 1 kg. — 
— —, füstölt sonka 1 kg. 70—80, 1- q — krig. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898; jan. 4. A székesfőv. vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozaiott a szokott 
községekből 145 szekér réti széna, 60 szekér muhar, 
37 zsupszalma, 13 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, 1 szekér tengeriszár 5 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles sii>.) 
800 zsák szecska. A forgalom élénk. Árs k q-ként a 
következők: réti széna 220—280, muhar uj 210—260, 
zsupszalma 130—140, alomszatma , 120—130, egyéb 
takarmány —>• -,' lóhere , takarmány-
szalma — —, tengeriszár 600—600, luczerna , 
——, sarjú , szalmaszecska, 180—200, széna 

, uj -t , zabosbükköny 200—230. Összes 
kocsiszám 269, suly 242,100 kg. 

lllatvásárok. 
Budí j esti szuróiuarnavasár. Január hó 4 ér. 

A székes/ i'c.rcsi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
>'eleatése. 

Felhajtatott: 139 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 21 db növendék élő borjú, 25 db élő 

bárány; 112 drb belföldi, 340 drb galicziai, — drb 
tiroli, 119 drb bécsi, — drb növendék borjú, 233 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A. borjuvásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi — -•— 

frtig, kivételesen —frtig dbonkint, 38—44. frtig, kivé-
telesen 46 frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—22-— , frtig súlyra. 
-Ölött borjú : belföldi 54-58, tiroli frtig, gali-
cziai 52—56 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 6—8 — frtig, bécsi ölött borjú 56-62, kiv. 
— frtig súlyra. Élő bárány —8'— frtig, kivételesen írtig 
élő kecske — •—- frtig páronkint. Hizlalt ürü 

Budapesti juhvásár. 1898. január hó 3-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott : Belföldi hizlalt ürü —, feljavított 
juh 289, kisorolt kos —, kiverő juh —, bárány 
kecske —, szerbiai' —, angol keresztezés —, ro-
mániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők : Belföldi hizlalt ürü —• 

kiie: éiyse! ze; i a 
feljavított juhok —, kiv. 0 frtig páronkint, 18'50 — 
20:5,. ki-v. — frtig súlyra,-kisorolt kosok • •—,-kiv. 
— frtig páronkint, — , Idv. — frtig súlyra, kiverő 
juhok 12' -, bárány ,' kecske 0'—, szerbiai 
0; —, angol keresztezés —, romániai 
durvaszőrü •— frtig páronkint, 100 kiló után — frt, 

Bécsi vágómarhavásár. 1898. jan. 3. A bécsi 
marlia- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4241 db. Ebből "magyar 2757 db. 
galicziai 467 db, bukovinai 284, németországi 733 db> 
hizott 3231 db, legelő — db, fiatal 1010 db, ökör 
3087 db, bika 444 db, tehén 685 db, bivaly 25 db. 

A szombati vesztegvásárra 163 drb hajtatott fel. 
A -múlt heti felhajtáshoz a mai 700 db többletet mutat. 
E tömeges felhajtás a mult heti áraknnk < s. i I 
vonta maga után, príma árunál Va - frt, közepesnél 1 
írt 5 oit a/, iihii. kini a/ árak csökkenése 1 il 
tőleg hatott a vásárra és igy gyors elhelyezést, talált 
minden jobb áru. Silányaba minőségű még eladatlan s 
az árak nyomottak. El lesz adva mind. 

Arak: príma magyar 30—40'— (4Ö'50) frt. szekunda 
32.-̂ -37 frt, tertia 28—31 frt. Galicziai príma 38.——39.— 
(40'—) frt, szekunda 33—37 frt, tertia 28—32 frt. Német 
prima 41—43:50 (44.—), szekunda 35—39, tertia 30—34 
frt. Konzervökrök .. 28'—28'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 20—31-—(—) frt é. s., tehén 19—32 
frt é.s„ bivaly 17—22'— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a.jobb minőségű állatok kg.-jáért.p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyeseladások : Magyar liizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Gyárrészvénytársaság, Arad ... 40 — 36 — 
Grubitsch Vitális ... .... ... ... 36 — 34 — 
Lederer & Kálmán, Nagyvárad 39Vs — — — 
Löwinger I., Jánosháza-,, ... 33 — 28 — 
Löwinger József, Sárvár .... 31 — 28 — 
Löwinger Sal. Nyögér ... ... 24 — 2IV* — 
Neumann testvérek, Arad 40Va — 36 — 
Rudnyánszky G„ Felső-Atrak... 30 — 25 — 
Stefany testv., Bécs-Ujhely . ... 23 — 22 — 
Weisz Samü, Alsó-Ozor ... ... 34Va — 19l/s — 
Windisch József, Zákány 23 : — — — 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók: 
Br. Bors és tsa, M.-Vásárheíy„_ 37 — 34 ' — 
Farkas & Mendl, Szászrégen. 35 — 33 — 

Német liizóökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár ...... 43Í/2 — 40Va — 
Gyár-részv.-társaság, Arad... ... 43 Va — 40','a — 
Hacker Miksa, Sopron ... 40 —' 37 — 
Józsefvárosi spiritüszfinomitó-

gyár, Temesvár ... 43 — 40 — 
Lederer és Kálmán, Nagyvárad 42 — — — 
Löble.H. N., Nagyvárad 43 . — -..— — 
Neumann testvérek, Arad 43Va — 40 — 
Schnabel Hermann, M.-Brod ... 30Va — 26 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig' minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állátok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt' 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
és száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve és csakis 
ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
és. pedig: 1. Tijdővész miatt a következő megyék: 
Liptó, Nyitra, Pozsony (Csallóköz határa Jrivételével), 
Szepes, Trencsén és Turócz, továbbá Pozsony sz. 
kir. város, az alsó-váczi (gödöllői) és felső-váczi járás. 
2. Száj- és körömfájás miatt a következő ^megyék: 
Alsó-Fehér, Hunyad, Nógrád, Szeben, Torda-Aranyos, 

továbbá Kecskemét és Kolozsvár sz. Mh városok, 
Vasmegye kőszegi járása. Borvát-Szlavtmországbane 
Szeré m megye fe a területén levő városok. 

Bécsi sertésvásár. 1897." decz. 284n. (Schleifel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek11 részére). 

Felhajtás: 5890 lengyel, 4923 bakonyi sertés. 
Az üzlet igen lanyha. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül: prima 45—46" kr, kivételesen —-— kr, közepes 
39—44'— kr, süldő 32—42 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1897. decz. 30-áh. Fel-
hozatott: 4071 borjú, 2275 élő (sertés, 3382 kizsigerelt 
sertés, 324 kizsigerelt juh, 1033 bárány. 

A borjuvásáron daczára, hogy csak hat napi 
szükséglet volt fedezendő, a magasabb árak jól tar-
tották maguűsat. Sertés, a nagy felhajtás miatt lanyha. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 30—42 
kr., prima 44—52 kr., primissima 54—58 kr., élő borjú 

kr., prima kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés 32—42 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
44—48 kr., süldő 38—50 kr., kizsigerelt juh 26—33 kr., 
bárány páronkint 4—12 kr. 

Bécsi juhvásár. 1897. deczember 30-án. Felhajtás 
380 db juh. 

Á mult heti árak mellett majd az egész állomány 
eladatott. 

Árak: export juh páronként — —•—> raczka 
•—, selejtes juh 0;-,- '— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
E. A. Szécsény- Az, adatokat köszönettel vettük, 

igen jól" felhasználhatjuk ; mig feldolgozzuk, az okmá-
nyokat is itt tartjiik. A könyv, ára" is hiánytalanul 
megérkezett. 

SS. M. Kisszállás. Az aratógépre vonatkozó ada-
tokért köszönet, rovatvezetőnk nagy hasznát fogja 

S. J. Csempesz-Kopács. B. közleményét .sajnála-
tunkra nem h 1 1 1 /meje helyes, 
a kidolgozása és az ajánlott megoldási mód nem meg-
felelő. Átdolgozása pedig oly sok munkát igényelné, 

: a .. a !. ;! 1,1 ; a a . piié a 
gett szíveskedjék Száhlender Gyula rovatvezető úrhoz 
M.-Óvárra fordiilni. Másik két kérdésére a talajnak 
ismerete nélkül pusztán a leirás alapján feleletet adni 
nem lehet. 

Weltmaun Adolf urnák. Mint jeleztük, a Sudan 
IV.-féle petroleumfestőányágból mintát küldöttünk adott 
czimére, ahonnan azonban a küldemény ..ismeretlen" 
jelzéssel visszaérkezett. Azzal a megjegyzéssel tudatjuk 

I I írnjt, hogy a szobi 
többé nem áll rendelkezésünkre. 

Az Orsz. magy. gazd. egyesület tulajdona. 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz 
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
0. M, G. E, szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Buday 

Barnabás. 

Elsőrangú hazai gyártmány. \ 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
g a z d a s á g i g é p g y á r a , | 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

f g Ü T ö s s z e s " T g l 
gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden [sJ 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk I 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 
és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szel- I 
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Te/efon-

egész szemekben- j/1 >J 

l a t e i n e r f é l e malátakává gyárak j ' - s j ; 

Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 
B U D U F E S T E N , VI I I . , J ó z s e f - k ő r i s t 8 . 

Alakult 1894. évban. 
Elnök : T E L E K I Gén gróf. Alelnök: C8ÍVOSSY Béla. 

Igazgatósági tagok: 
ANDBÁSSY GÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNÜOtt, DESSEWFFY AKISTID, PBSPÖKY EMIL 
BUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZÖNY1 ZSIGMOND. 

TELEKI SÁNDOB gróf. 
Vezérigazgató: SZÖITÍI Zalgmona. 

A z Országos M a g y a r K ö l c s ö n ö s B iz tos í tó S zö v e t -
ke z e t a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatá-
sának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 
megelégedését vívta ki magának, az 

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán esak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más ilieták kizárásával. 

H P " Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztosítják, 10% engedményben részesülnek. 

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesitett ügynökségek. 30ig 

Fuehs Hermann 
©EST tejgazdasági edények gyára H y s 4700 

B U D A P E 8 T , 
VL, Szondy-uteza 35 . sz. 

Edény gyártmányaim ugy minő-
ségben, mint ár tekintetében általá-
nos elismerésben részesülnek. 

Rendes vevő im közü l f e l s o r o l o m : 
a „Budapesti Központi Tej-
csarnok Szövetkezetet", a 
„Gazdák Budapesti Tejegye-
sületét" úgyszintén az aradi, 
pécsi, stb. tejcsarnokokat 
és számos nagy hazai gaz-

• d o d u i o f l 
mBÉsMir i s rő l 

szóló 1894. éri III. tönínjeiitt, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 

8. £einhaasy ffreitierg i. §. 
ajánlja, mint hosszú évek sora óta specialista teljes 

mezőgazdaság! szeszfőzde-it 
szeszftnomitóit és élesztő gyár berendezéseit, ugyszinte minden egyes és szakmába 

vágó gépeit és eszközeit, 

GŐZGÉP-KAZÁNOKA T, 

i m 

• i r j e f f y ^ é k é s k ö l t s é g v e t é s i n g y e n . 4625 
- M A G Y Ü H O R S Z Á G B Ü N S Z É M O S R E F E K E X T C Z L a , . T f 

Most jeleni meg 

: Amerikai v s 

: mezőgazdaság.: 
g l r t a : 

S J C ) L * S S y Z O L T Á N u 
~ m 
^ az OMGE. szerkesztő titkárja, a „Köztelek" felelős szerkesztője. ^ 

jyf Eredeti fényképek és Vladár Ernő festőművész rajzai után \ 
P | készült számos képpel. f 

ffiotíi ára 4 frt 
0 OMGE. tagoknak és a „ K ö z t e l e k ' 4 előfizetőinek J i 

* kedvezményes ára 3 frt 50 kr. • 
Megrendelhető a 

^ „ K ö z t e l e k " k i a d ó h i v a t a l á b a n • 

(Budapest, IX . Üllöi-ut 25. sz.) | | 

Magy. kir. államvasutak igazgatóság. 
1812.8 . ív. . sz. J H m ö E T M É S í Y . 

(Pótlék kiadásâ  évl 

il Oderbergen stb. 4t érvényes német-osztrák-magyar-romSn személydijszabáshoz 1898. 
• hó 1-én az I. pótlék lép életbe, mely több rendbeli módosításokon kivül a budapest-p 
3n menet és podg-ySszviteldijakat tartalmaz. 

Ezen pőtl. 1 1 
geiy-utcza 83. II.) 60 fillé.ért kapható. 

Az igazgatósági 

& ü A . I N I T S 
n a g y b a n é s k i c s i b b e n . 

Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest Köztelek). 

Árak: 

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. Á vas-
úti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 130—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 
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hirdetés czimét, nem 
Jttk), hogy azokhoi < 

megfelelő levélbélyê  
sftjíít költségén nem tó 

BETÖLTENDŐ ÁLLÍS. 
ÁMlirött 

a zirczi apátság szt.-g'otljáfiU 
gazdaságba egy . Írnoki állásra 
Dáliázatot hirdet, mely állással 

' 510 (ötszáz) forint forint kész-

ran egybekötve. Megkívántatik, 
ôg-y a pályázó gazdasági inté-

Kerestet ik 
nagyobb dunántuli gazd 
f̂na™mágábaiéa járta 

Magángyakornok 
Jakai nr fülé i ûradataiba 

Alkalmazást nyer 
mint gazdasági irnok egy szép 
mÍEn̂s a. szúiiiíil.-lbp:)' is jíir 
gazda.-Sajátkezüleg iit kérvé-

Egy riNyiiravölgyében 
fekvő gazdasághoz 

kerestetik 
egy nőt, edzett,'30—40 
éves grazdasági tiszt-
Viselő, ki a magyar' és 
német le 'jelesést, magy. 
gazdasági könyvvitelt, 
pénztárkezelést és a tót 
nyélvet érti. Merje-
gyeztetik, hogy a köz-
ségben csak ttótnyelvtt 
falusi iskola van és, 
hogy a fizetés évi 900 
forintban Van megál-
lapítva» melyei szabad 
lakás, fütts, gazdasági 
kert használata és két 
tehén tejének élvezete 

jár. 
Kellően felszerelt ajAu-
látok a vallás és csa-
ládi állapot megjelölé-
sével, valamint bizo-
nyítvány másolatok-
kal (melyek nem kül-
detnek vissza) F. 
900" jelige alatt a 
,,Köztelek" kiadóhiva-
talába küldendők. 5112 

ÁLLÁST KERESŐK. 
Gazdatiszt, 

Gazdasági 
Írnoki állást keres azonnali 
K.'-sohM !,>-!,-.„•••ssi-l 
katonaságtól mentes flata! 

kiadóhivatalban. 

Gazdatiszti 
mezőgazdasáĝ szaktudo 

d8k éj] át ás ál 

Főtiszti állást 

és hizlalásokban egészen ott 
honos. - %azi jeneméről, t«s 

jó. képzettségéről, valamin 
becsületességéfői bizonyítvá. 

karba helyeíni, de főképpen 
jövedelmet emelni. — Megfele 
állást ~ szerény igéüyekkel 

Gazda, 

Szakképzett 

göféséiTmeg 

Csinos 
tekintélyes 'oflalítibél 

gazdasszony;, dhajiaiia 

Ispán, 
iez hasonló álláát kere 
</rn n. osztályt, végze 

Igen síé̂ ), válogatott vörös-
tarká sümnentHali jellegii 1—2, 
(3) éves 5036 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
mefyételro ajáulaiiaí 

KLEIN ÉS SPITZER 
iis-Czelli h M m . 

Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

Czirok-
seprö-

Szalmái 

Ü n g á r M a n ó BUÖAPÍSI", 

'ánynyal Igázol, 
n ágában, lgé-

Gazdálkodó 

Tisztességes 

igazolhatja, hasonló 

ALLATOK, 

Nyulakat 
v s s s bármily menyi-
nyiségbén a vad idény 

bármely szakában 

legmagasabb áron 
K o v á c s La j o s , 

vadkiviteli üzlete 
K E C S K E M É T . 

lOÖ drb malacz 

lann ̂ ntiUKákos'-'osaba cz°im-

VEGYESEK, 
Kiadó birtok. 

Előnyös 

tör lesztéses 
kö lcsönt 

ajánl földbirtokra első 
és második helyre 

We-zíválevits Antal 
BUDAPEST, 

Közbenjárók dijazás 
mellett minden község-

ben kerestetnek.-

Sok évi tartósságuk miatt 
olcsóbbak a szalma-köte-
leknéi. Ajánlom minden 
gazdának próba kísérletet 

Egy próba postacsomag 
200 kéve vagy 100 darab 
portiókőtelet mindenhová 
bérmentve 1 frt 90 kr. után-

vét mellett küldetik. 

m CSALÁDI LAPOK, 
szerkeszti Bp. Tolnai La* joá, kiadja tfiu Murányi 
Ármin. Előfizetési árak a 

tölgyek, tápja" és a 

Képes Családi Lapok 

Megjelent 

H A L D E K 
1898-iki 

M A G -

árjegyzéke, 

A mezőgazdaság és 
mezőrendőrségrő l 
szóló 1894. évi Xl l - ik 
törvényczik alapján 

összeállított: 

számára. 
Ára portómentes küldéssel 

20 krajczár. 

Káté az uradalmi 

csőszök számára, 

dr. BALKAY BEL A. 
Mindkettő csinos zseb-
könyvalaku keménytáblábá 
van kötve cs 20 oldalas 
jegyzék-naplóval ellátva. 

U* 

HomoMlí telepítése. 
írta: Rácz Sándor. 

Ára I frt 50 kr. 

31. /dr. államvasutak. 

H l l t D I l T M É ^ r . 
fi.' pótlék kiadása;a magy. kii. 

" b' ás h oz' ' (ií. ' -ré sz), feövétkező 
pótlék ;lépett 

b o dr o gh-várhie 3 

gyei fcl.a-íjarao 
t díjszabásainak-

módosítása. c) 
yoröstof tísyi^,i 

ábsllása, illetve 
onyi vasút dij-

. radnijj h:é. Vasat díjszabásának 

vinkovee-brbkaí 
pedig ásvány-

« n. mV/k?. trágya, tiízi-; és 

nj kivétejes díj 
-völgyi h)..a m. 
;óti'i);'a sopron-

pozsonyi k) a 
félegyházi h.- é. 
bása.- y;-?r- :-; • 

shairfíĝ mTgj! éleűnnl^m" 

gánál (Osengej 
;ak igazgatósá-

az .Üzletvé?etöségeknír30;miér-

. Budapest,-1 
Az igazgratóság. 

' (Útányomks'n em dijaztaiikij 

nak álláskc zvetitő osztályánál 
Az ez ügyben való fölvilágosl-
tások és közvetítések dijmeti-

Me/őgazd. és erdészettel fog-
lalkozik ̂  nyugdíjintézete. Êsz-
és özvê gyi dyra, niezőgazda-

vállalat. Kívánatra alapszabály 
díjtáblázattal és bővebb felvi-
Hgositással szolgál aẑ  iroda: 

Tör leszt kölcsön 
földbirtokokra. 

Xaemaemsm'éi kél- jm-m 
Min • valétU ».CJ S T f írta* alapjdnSKteO í3tS» 
ér kö*li idSre kéu- f * V I 

Lebonyolítói 14 nap alatt. 
Konvertálás bélyeg eí illetek-

B.mml elölaeres kSlt«éff. 
Minden felvilágotitás dijta-

Iiigatlan-és Jelzálog-
Forgalmi-Intézet, 

|Budapest* TAori-kBrmt 38. 
j Legnagyobb Ingatlan- tt 



KÖZTELEK, 1898. JANUÁR HÖ 5. 2. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. 

B é r s z á n f á s gőzekével . 
A legújabb eredeti Fowler-Féle Compound so i ekékkc l talajmive-

lésre vállalkozik 3171 

W Ö L F F E R N Ő g ö z s z á n t á s i v á l l a l k o z ó , 

B u - d a p e s t , I S e l e n f ö l c L , F o w l e r - t e l e p . 

A z a l a t h n a l k é n k o v a n d i p a r r . t . 

kénsav- és műtrágya- gyára 
ajánlja legjobb minőségű mindennemű 

M Ű T R Á G Y Á I T 
a t. cz. grazdaközftnség b. figyelmébe. 

Á r a j á n l a t o k k a l k é s z s é g g e l s z o l g á l a 

Központi iroda, Budapest, IY., Bécsi-utcza 5, 

Hirdetmeny. 
A magy. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesítés szerint Budapest—Bécs közi 

kezö kocsi nemcsak a Marcheggen át közlekedS 104. 108. és Bruckon át közlekedő 4. és 8. 
gyorsvonatokkal, hanem Marcheggen át a 106. és 105. Bruckon át a .6. és 5. számú gyorsvo: 

12 óra 45 perözkörSérkezi™ a 105. s?6gyorsvonat "fi Jcsb61 dflután 4r!L'akorI'indulSés Budape 
z. gyorsvonat Budapest k( 

atBécsbsfdélután^íriípSct 

Az igazgatóság. 

3 C e r n S t ó t í e r t 
Budapest, V. kor, Wáczi út 26 

Dúsan felszerelt raktár t tart a következő kiváló minőségű czíkkekből: 

H e n g e r e l t r ú d é s i d o m v a s , S ^ S Í Í 
keret- és U-vas, gerenda stb. 

V a s l e m e z , mindenféle méretben. 

K o v á c s o l t c s ö v e k , zetéki osőj sajtócső, ktítcsí), f o r r cső, fnrécső stb. 
« « « T T . l r vízvezetéki- és csatornázási czélokra, valamint 

'WuWWb CöOVeK, mindennemű 1'elszerelési tárgyak víz-, 
légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
légszeszvilágitáshoz stb. . stb. 

csavarmetsző, csővágó, csősatu s 
Á r j e gy z ékek bérmentve és ingyen. 

Megjelent 

Rövid 

utmutatás 
a g a z d a s á g i 

könyvviteli 
nyomtatványok-

hoz. 
Á r a 3 0 k r . 

Portómentesen 25 kr. 

Megrendelhető a 

„KÖZTELEK" 

kiadóhivatalánál. 

iHARRISON m GREGOR & C£-, 

% m % 
Álbion 

n* a* % 

Álbion 
m m % 

i f f a r á l é ^ g é p © ! 
a legjobbak. Kapható 

G r a e p e l H u g ó n á l , 
Budapest, V., külső váczi-uí 46. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

MALOMIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
(Schweitzer rendszer.) 

B u d a p e s t . V I . k e r . , G ^ á r - u t c z a 4 3 . s z á m a l a t t . 

m m , 
n f y i 

Szabadalmazott Schweitzer-féle mal-
maink a mezőgazdaság terén igen fon-
tos ujitást képeznek. 

Ezen teljesén uj szerkezetiig átjavított 
malmok egyaránt alkalmasak darálássv 
és simaőrlésre; a gazdaságban e mal-
mokkal szükség szerint készíthető igen 

~ jó minőségű liszt és takarmánydara. 
Ezen malmok a Ganz-féle és a San-

gerhauseni gépgyárak által gyártatnak, 
míg az őrlötárcsák a világhírű Ganz-féle 
kérégöntvényböl készíttetnek. 

A gazdasági élet követelményeinek 
megfelelőleg ezen malmokat 5 különböző 
nagyságban hozzuk forgalomba, locomo-
bil, motor, járgány vagy kézihajtásra. 

A Schweitzer-féle malmok rendkívüli 
előnyei a következők: 

1. Csekély hajtóerő'szükséglet. 
3. Rendkívül i nagy munkaké-

pesség. 
3. Kitűnő minőségű őrlemény. 
4. Kiválóan tartós, javításra 

nem szoruló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

" Részletes leírással, ár-
jegyzékkel és íelviláffo-

.Pátria" irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Köztelek). 


