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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

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

és kiadóhivatal: B u d a p e s t ( K ö z t e l e k ) , 
ITl lő i -At SS. s z á m . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

A Z O M G E . K Ö Z L E M É N Y E I . I Szőlőszeti tanfolyam a Köztelken. 

Meghívó 
a íőldmivelési és növénytermelési szakosz-
tálynak január 15-én, azaz szombaton d. u. 4 
órakor a „Köztelek" kistermében tartandó 
ülésére. 

Tárgy ah: 
1. Javaslat a czukorrépamag, czikória, 

fii, virág és konyhakertészeti magvak termelé-
sének előmozdítása érdekében. 

2. Amerikai luczerna és lóhere beözön-
lése és forgalőmbahozatala ellen foganatosí-
tandó óvrendszabályok. 

3. Istállótrágya helyes -kezelésének elő-
mozdítása a kisgazdáknál. 

4. A helyes műtrágyázás meghonosítása 
kisgazdáknál. gróf Szápáry Gyula 

szakoszt. elnök. 

Tavaszi állatvásárok sorrendje. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

által a f. év tavaszán rendezendő állátvásárok 
a következő időszakokban fognak megtartatni: 

IX. tavaszi luxuslóvásár (a Lótenyésztés 
' emelésére alakult Tattersall r.-társasággal kar-

öltve rendezve) márczius hó 29, 30 és 31-én a 
•Tattersall 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 25-én fog meg-
tartatni a Tattersall 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 hízott állatvásár a székesfővárosi 
marhavásártér istállóiban ápril hó 2, 3 és 4-iTc 
napjain. 

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

E hó 10-én nyilt meg az OMGE. 
Köztelki palotájában a szölöszeti és bo -
rászati tanfolyam, amely 18 napig fog 
tartani. Czélja ennek a tanfolyamnak az, 
hogy a fővárosban vagy ahhoz közel 
tartózkodó földbirtokosoknak s a szölö-
szetlel foglalkozóknak rendszeres okta-
tást adjon a szőlőtermelésnek raczionális 
alapon való miveléséről. 

Ehhez képest a tanfolyam feföleli a 
szőlőtermelés és felújítás, az állati és 
növényi betegségek ellen való védekezés, 
az okszerű borászat és borértékesités 
kérdéseinek egész komplexumát. 

Az OMGE. már évekkel ezelőtt rend-
szeresítette az u. n. gazdasági előadáso-
kat s az idén is megtartja. Ezeknek a 
téli gazdasági előadásoknak a keretében 
a gyakorlati élet terén felmerült tapasz-
talatok s a tudományos élet figyelemre 
méltó vívmányai tárgyaltatnak oly m o -
dorban, amely a dolog természete sze-
rint kellő előismereteket feltételez. Ez 
tehát nem egyéb, .mint beszámoló a m o -
dern gazdaságtudomány és technika 
ujabb lépéseiről. Érdekli pedig az intelli-
gens gazdát, aki mindennapi elfoglaltsá-
gában vagy elszigeteltségénél fogva nem 
kisérheti figyelemmel sem a gyakorlati 
életben kiforrott tapasztalatokat, sem a 
gyakorlatra megérett teóriákat, melyekkel 
pedig számolnia kell. 

Ettől eltérőleg a szölöszeti és borá-
szati tanfolyam a szőlő- és bortermelés 
körébe tartozó főbb mozzanatokat szisz-
tematikusan egybefoglalva, befejezett ké-
pet nyújt ennek a termelési ágnak egész 
mibenlétéről. Érdekli tehát ez a tan-
folyam mindazokat, akik szőlőtermeléssel 

foglalkoznak vagy ezirányban másokat 
foglalkoztatni hivatottak. 

Több mint 170 érdeklődő jelentke-
zett erre a tanfolyamra. Ez a szám ar-
ról beszél, hogy az OMGE. igen idő-
szerüen vetette fel a tárgyat. Végig-
tekintve a hallgatók névsorán, még más 
tapasztalatot is vonhatunk le. Ez az, hogy 
a tanfolyam iránt érdeklődők nagy kon-
tingensét nem mezőgazdák alkotják. 
Az a nagy munka tehát, mely szőlőink 
degenárálása körül kezdetét vette, igen 
figyelemre méltó mérvben foglalkoztatja 
az intelligencziának azt az elemét is, 
amely hivatásánál fogva egyáltalán nem 
tartozik a professzionisták közé. 

Részben a termelésnek ezen szép 
ágához való ragaszkodás, részben a hasz-
nosnak ígérkező befektetés reménye, rész-
ben pedig több más, egészen személyi 
természetű motivum vonzotta őket ennek 
a kulturának a munkásai közé s ezzel 
nagy anyagi és értelmi erőt helyeztek 
aktivitásba. 

Alig megbecsülhető nyereség ez ugy 
gazdasági, mint nemzeti szempontból . 

Gazdaságilag nagy előny, ha minél 
több kezet foglalkoztat s minél nagyobb 
tökét nyer meg czéljaira a szőlőtelepítés 
és rekonstrukczió. 

Magasabb szempotból pedig igen ér-
tékes erkölcsi nyereség, ha a szölömive-
lés szép foglalkozása közben a tulajdon-
j o g idegszálaival fűződik össze az édes 
anyafölddel, éppen az a magasabb intel-
ligenczia, melynek vezető hivatás jut. 

Foglalkozás közben nem csupán a 
fö ldhöz való ragaszkodás, az őstermelés, 
megbecsülése válik tulajdonává, nemcsak 
ezen vagyonosodási forrás illetékes vé-
dőjének kezdi magát tekintem, hanem 

Veszünk vetőmagnak alkalmas 
:pr tmwasz b ú z á t •»». 

és kérünk mintázott árajánlatokat 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. 
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széles érintkezési pontokat is talál a föld-
mivelő néppel s ennek az érintkezésnek 
összeolvasztó hatása sem maradhat el. 

Amiht erkölcsi és anyagi szempont-
bó l egyaránt fontos szerepet kell tulaj-
donitanunk az idegen erők bevonásának, 
épp fontosnak tartjuk azt is, hogy a szö-
lökulturába bevonottak tudatával bírjanak 
feladatuknak, munkásságuk czélszerü ér-
tékesítésének módjait ismerjék; ne az 
izlés, előszeretet s szenvedély szeszélyes 
ötletei kalauzolják vállalkozásukban, ha-
nem a komoly szakismeret világítása 
mellett lássák meg azt a munkakört, 
mely a szölökultura munkásaira vár. 

Ritka, ki e munkakörben valami 
ujat ne fedezne fel ; ha még oly avatott-
nak tartja is magát, mert ma, midőn a 
szőlő ujjáalakitási munkálatok folyamán 
ujabb és ujabb kérdéseket ad fel a napi 
élet s igen sok termelő kénytelen ennek 
a termelésnek egészen uj fogásait alkal-
mazásba venni ; még a hivatásos gazdára 
sem tanulság nélkül való, ha az öt ér-
deklő kérdéseknek összefüggő, s egymást 
kiegészítő halmazába alapos betekintést 
nyerhet. 

A rekonstrukczió szépen halad, a 
szerte megindult uj telepilések remény-
nyel töltenek el bennünket. A töke szí-
vesen felkeresi ezeket a vállalatokat, me-
lyet hol az előszeretet, hol a haszonki-
-látás avat fel e téren produktív ténye-
zővé . Ily körülmények között igen nagy 
jelentősége van annak, hogy a szölöszeli 
ismeretek lehetőleg minél szélesebb kör-
ben népszerüsíttessenek. 

Ez a szempont mérvadó a szölö-
szeti tanfolyam s vele együtt az OMGE. 
törekvésének méltatásánál. 

A közönség megértette az OMGE. 
intenczióját, bizonyítja a szép érdeklő-
dés ; a földmivelésügyi miniszter pedig a 
maga részéről hathatós támogatással volt 
az OMGE. segítségére. íme a szakértelem 
fejlesztése terén kormány és társadalom, 
egymást megértve és kölcsönösen támo-
gatva a legszebb harmóniában és biz-
tató kilátások mellett haladnak a czél 
felé. Mintha rájöttünk volna arra a 
titokra, hogy a siker biztositékát ne ri-
valitások teremtésében, ne az erők szét-
forgácsolásában, hanem az erők czél-
szerü egyesítésében keressük. 

Bizunk benne, hogy az ily módon 
megindult üdvös kezdeményezések az 

, állandó intézmények jellegét veszik fel s 
gondoskodás történik ekként arról, hogy 
a mezőgazdasági szakértelem igényei, a 
mindennapi élet követelményeihez képest, 
időről-időre és minél szélesebb körben 
kielégítést nyerjenek. 

Ebben a reményben örömmel üd-
vözöljük a szölöszeli- és borászati tan-
folyam t. hallgatóit s kívánjuk, hogy az 
itt gyűjtendő tanulságokat sok sikerrel 
és szerencsével hasznosíthassák saját 
előnyükre és a nemzeti vagyonosodás 
javára. . B. B. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

A gyógynövények termeléséről. 
A mult évi június hő 26—-27-ik 

napjain Budapesten megtartott I. orsz. 
gyógyszerészeti kongresszuson dr. Schil-
berszky Károly a budapesti m. kir. ker-
tészeti tanintézet tanára a gyógynövé-
nyek termeléséről igen érdekes és ta-
nulságos előadást tartolt, melynek javas-
lalát a kongresszus egyhangúlag elfo-
gadta. Amidőn a kongresszus naplója 
a napokban megjelent, szükségesnek 
tartjuk az előadást az alábbiakban egész 
terjedelmében közölni. 

A gyógyszerészet, mint tudomány a maga 
egész terjedelmében a széles határok között 
mozgó orvosi tudománynyal, oly szoros kap-
csokkal függ össze, a két szakmakör között az 
egymással való közösség, kölcsönösség olyán 
szembetűnő, hogy egyáltalában lehetetlen eme 
kétféle tudományszakot egymástól élesen elkü-
löníteni, elválasztani; mindössze a munkameg-
osztásnak mindinkább jobban érvényesülő el-
vénél fogva vált szükségessé és kívánatossá, 
hogy a terjedelmes munkakör két irányban és 
különböző egyének között megosztassék. Ez a 
különválasztás azonban nem volt másképen 
kivihető, mint ugv, hogy áz orvosnak éppúgy, 
mint a gyógyszerésznek sok olyan közös is-
meretet kellett és kell ma még inkább •» ala-
posan elsajátítania, melyek nélkül az egyik, 
vagy másik szakmakörben teljesen ki nem ké-
pezhetné magát, hivatását önállóan s- czéltu-
datopan nem teljesithetné. és a mi a fő, a 
kölcsönös sikeres és nagy erkölcsi felelősséggel 
járó működés lehetősége ezek nélkül ki volna 
zárva. Alig van az emberi munkálkodások, hi-
vatások között két olyan szakmakör, melyek 
annyira egymásra lennének utalva, egymást 
olyan fokban egészítenék ki és támogatnák egy; 
közös czél érdekében, mint az orvosi és gyógy-
szerészi működések. 

Midőn mindenekelőtt ezen a helyen, a 
magyar gyógyszerészek országos kongresszusá-
nak mélyen tisztelt gyülekezete előtt a reám nézve 
felelte megtisztelő felhívásnak engedve szeren-
csém van itt megjelenhetni, őszinte köszönetem-
nek adok kifejezést, küszönetemnek azért, hogy 
alkalom nyújtatott nekem arra, hogy egy 
régebben érzett hiány, a gyógyszerészetet magát 
első sorban érintő, ezenkívül pedig országos' 
fontosságú és becsű kérdés érdekében fejthes-
sem ki nézeteimet és terjeszthessem elő ja-
vaslataimat. Minthogy ebbeli előterjesztéseim a 
hazai gyógyszereszek érdekeit kívánják szol-
gálni, meggyőződésem kezdettől fogva az volt, 
hogy a mozgalomnak ez ügyben a magyar 
gyógyszerésztestületből kell kiindulni, melynek 
sikere érdekében előre is kérem a szíves tá-
mogatást. -

- A gyógyszerek készítésére alkalmas nö-
vények száma a föld kerekségén, tehát földünk 
különböző pontjain szétszórtan tenyészőket 
összevéve, tekintélyes. E növények a földgömb 
egyes vidékei szerint, főleg a klima változó 
befolyása következtében hol tömegesebben lép-
nek fel, hol pedig ritkábban. Némely vidéken 
az ottan tenyésző gyógynövényeknek fajszáma 
tűnik fel, másutt pedig csupán csak az egy, 
vagy egynehány fajhoz tartozó" gyógynövény 
tenyészete ötlik szemünkbe tömegessége által. 
A tenyészet számos feltétele között a talaj, 
klimatikus .fekvés, magassági viszonyok, csapa-
dék és egyéb meteorologiai viszonyok szabá-
lyozzák főként az egyes növények természetes 
szaporodását és terjedését. 

A gyógynövények önként érthető okokból 
már a legrégibb .időszakokban, az ember leg-
kezdetlegesebb társadalmi viszonyai között is 

felébresztették a népekben az érdeklődést, s a 
kutatási vágyat. Empirikus uton, hosszú idők 
folyamán lassankint ismerkedett meg az ember 
az összes növényekkel, melyeket valamilyen 
hasznára tudott fordítani; ezek között voltak a 
gyógynövények is. Első igyekezete az ember-
nek természetesen az állati ösztön közös inge-
rének, az éhségnek csillapítása lévén, kitapasz-
talta csakhamar mindazon növényeket, melyek-
kel éhségét kielégíteni, melyekkel rendszeresen 
táplálkozni képes volt; így voltak a legősibb 
kor emberei között rhizophagok (gyökérevők). 
A testi szervezetnek bizonyos körülmények kö-
zött előálló külső és belső fogyatkozásai, be-
tegségei alkalmával legelőször bizonyára a 
puszta véletlen ismertette meg az embert 
olyan növényekkel is, melyek baját, fájdalmait, 
szenvedéseit csökkenteni, avagy teljesen is meg-
szüntetni képesek voltak. A véletlen megtaní-
totta gondolkodni és következtetni tudó termé-
szetes embert arra, hogy másféle hatású nö-
vények után is kutasson öntudatosan s meg is 
találta az emberiség bosszú idők folyamán 
mindazokat a különféle hatású gyógynövénye-
ket, melyeket mi most korunkban tüzetesebben 
ismerünk és a melyeknek számát ujabb kuta-
tások révén szünet nélkül szaporítani törek-
szünk. 

Manapság a „Magyar Gyógyszerkönyv" 
szerint körülbelül 200 gyógynövény ismeretes; 
ezek közül mintegy részük kryptogam és 
egyszikű virágos növény, a többi 3m rész pedig 
kétszikű virágos növény, mely - utóbbiak közül 
a Compositák, Labiaták, Umbelliferák, Sola-
naceák és Papilionaceák családjai szolgáltat-
ják a főkontingenst. Földrajzi elterjedésüket 
illetőleg megemlíthetjük, hogy e növényeknek 
körülbelül fele (tehát mintegy 100) Európában 
tenyészik. 

A gyógyszerészet rendszeres működésének 
legelső időszakaiban a bazai gyógynövények 
olyan bőségben és minőségben állottak ország-
szerte rendelkezésre, hogy a gyógyfüvekkel való 
kereskedés itthon a hazában sok embernek biz-
tos és előnyös keresetforrást nyújtott. Ezen 
viszonyok azonban lassanként megváltoztak _ s 
végül oda fejlődtek, hogy a.Iegtöbb olyan gyógy-
növényt, mely itthon az országban is megterem, 
tömegesen hozatják Német-, Franczia- és Angol-
országból. Ezen megváltozott viszonyoknak egyik 
fő oka kétségtelenül abban rejlik, hogy a 
mezőgazdaság rohamos terjedésével kivált-
képpen a mezőgazdasági gépipar fellendü-
lése következtében nagyobb mérvben, illetve 
sokkal nagyobb területen űzött gazdasági nö-
vénytermelés és vele karöltve haladó állat-
tenyésztés időről-időre mindinkább szűkebb 
térre szorította, illetőleg kiirtotta a vadon te-
nyésző gyógynövényeket. Az erdőkben tenyé-
sző gyógynövények életviszonyai is merőben 
mások lettek, mióta az erdők számos vidéken 
kiirtattak, vagy a hol a természetes erdőienyé-
szetet a rendszeres erdészeti mivelés váltotta 
fel. Kénytelen vagyok azonban ezen főokon 
kívül, mely egyébként az észszerű mezei és 
erdei gazdálkodásnak elkerülhetetlen, vele járó 
következménye, egy másik körülményre' is rá-
mutatni ; korántsem minden esetben a tiszta 
kényszerűség — a hazai gyógynövényhiány ;— 
késztet bennünket arra, hogy külföldről hozas-
sunk bizonyos itthon is kellő minőségbeli és 
mennyiségben tenyésző gyógynövényeket, ;ha-
nem az illető, vidékek lakossága ma már nem 
foglalkozik olyan mérvben és olyan odaadás-
sal a környékén található gyógynövények gyűj-
tésével, mint a mennyi itthon való fogyasztásra 
találna és a miből sok egyén tisztességes mel-
lékkeresetet biztosithatna évszakonként magá-
nak és családjának. Hisz igen' sok gyógynövény 
oly jellemző külsejű, hogy a könnyen félis-
merhetőket nemi utmutatás és felügyelet mel-
lett gyermekekkel is meg lehet szedetni, kik 
szorgalmuk által szülőik keresetét könnyű mó-
don gyarapithatnák. Lelkes, érdeklődő tanítók és 
lelkészek sokat tehetnének e tekintetben, buzdító 
szavaik s példaadásuk nem maradna nyom nél-
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kül s bizonyára sokan áldanák azt, aki szóval és 
tettel gyámolitaná őket anyagi helyzetük javu-
lása érdekében. A tanítókat és lelkészeket vi-
szont a gyógyszerészek ösztönzése és tanácsai 
buzdítanák tevékenységre. Természetes, hogy 
mindezeknek csak akkor lenne nagyobb foga-
natja, ha a gyógynövényekkel való hazai ke-
reskedésre mérvadó körök részéről nagyobb 
suly helyeztetnék, hogy ha a vidéki árukész-
letek összevásárlása olyan vállalkozó kezekbe 
lenne letéve, melyek kellő szakértelemmel és 
agilitással olyan kereskedelmi központokat lé-
tesítenének és tartanának fenn, melyek nem-
csak a hazai szükségletet elégítenék ki, hanem 
esetleg exportot is űzhetnének. Ezáltal a hazai 
gyógynövényanyag kellőképpen használtatván 
fel és értékesíttetvén, külföldi gyógynövény-
kereskedőkre csak bizonyos gyógynövényeket 
illetőleg lennénk utalva. 

Hogy pedig lehetőleg ne szoruljunk a 
külföldre olyan gyógynövények beszerzése te-
kintetében, melyek nálunk is endemikusak, az 
csak rajtunk fordul meg; kívánatos e végből 
az okszerű gyógynövénytermelést terjeszteni és 
olyan fokra emelni, amint az viszonyaink kö-
zött és szükségleteinkhez mérten kívánatos. 
Való tény, hogy nem mindenik gyógynövény 
válik be termesztésre, még azok közül sem, 
melyek itthon vadon szoktak tenyészni. Vannak 
pl. nekünk olyan gyógynövényeink, melyek más 
országban, más talaj- és klímaviszonyok hatása 
alatt sokkal hatásosabbak s ezeket az illető 
gyógyszerkönyvek is kiemelik ; viszont -vannak 
endemikus gyógynövényeink, melyek eredeti 
termőhelyükről elkerülve — kertekben vagy 
szántóföldeken mesterségesen tenyésztve — bi-
zonyos tekintetben feltűnően degenerálnak, .ha-
tékony alkatrészeikben lényegesen megváltoz-
nak, mint pl. a fol. Digitális, radix Belladonae, 
melyek vadon tenyésző növényekről gyűjtve 
sokkal hatásosabbak. Viszont vannak azonban 
olyan gyógynövényeink, melyek mivelés folytán 
lesznek sokkal jobbak, hatásosabbak, ami fel-
tűnően nyilvánul pl. a mentafélékben. Nehigyje 
azonban valaki, hogy létesíthető oly nagy gyógy-
növénytelep, ahol igen sokféle növény lenne 
termelhető. Bizonyos vidéken és talajban 
csakis azok a gyógynövényfajok termelhetek 
sikerrel, melyek olt természetes körülményeik 
között is tenyésznek, miért is ezen körülmény-
nek figyelembevétele képezheti csakbiztos alap-
ját a gyógynövények termelésének. 

Midőn tehát a gyógynövényeknek kívána-
tos tömeges termesztését megemlítem, ezalatt 
okvetetlenül a tenyésztésre érdemes és alkal-
mas endemikus növényeket értem, melyek-
nek minőségei a gyógyszerkönyv rendelkezé-
seivel nem jutnak ellentélbe. Midőn ezeket 
előre bocsátom, engedje meg a mélyen 

' tisztelt kongresszus, hogy határozottan rámutas-
sak arra, miszerint nálunk^ a gyógynövények 
rendszeres termesztése koránt sincsen azon a 
színvonalon, mely azt viszonyainknál fogva 
méltán megilleti. Nem akarom elősorolni vagy 
éppen vádolni azokat a tényezőket, melyek 
hol kicsinyes felfogásból, hol pedig szüklátkörü-
ségb'ől nem tulajdonítanak ezen gazdasági ág-
nak nagyobb fontosságot és annak fejlesztése 
érdekében nem buzgólkodnak; hiszen élénk 
tudatában vagyok annak, hogy a kongresszus-
nak üdvösen javitó intencziói kell, hogy legye-
nek s czélunkat elértnék tartom, ha a mutat-
kpzó hibák vagy felmerülő hiányok orvoslására 
való tekintetből a követendő irányelvekben 
megállapodnunk sikerül és azokat foganatosít-
juk is. E czél elérése annál biztatóbb ebben az 
esetben reám nézve, ki e viszonyokat érdeklő-
déssel tanulmányozom, mert vannak egyesek 
itthon e hazában, kik ismereteiket, személyes 
tapasztalataikat, idejöket és fáradságukat arra 
használták eddig is, hogy a hazai gyógynövény-
termelés terén úttörő munkálkodásukkal mint-
egy követendő példák gyanánt járjanak elől. 
Bátran nevezhetem meg e kevesek között a 
mélyen tisztelt kongresszus előtt Agnelli József 
csári plébánost, Nyitramegyében, aki széleskörű 

tapasztalatával és ritka ügyszeretetével immáráét 
évtizeden át fáradhatatlanul működik ezen a téren 
és akinek idevágó tevékenységét a megfelelő szak-
lapokban időnként olvasható közleményein 
kívül a mostani ezredéves kiállítás mezőgazda-
sági csarnokában kiállított gyűjteménye látható 
tanúbizonysága az ő e téren való munkálko-
dásának. Agnelli plébános elől jár e tekintet-
ben itthon a hazában s bár eddig aránylag 
kevés követője akad, mégis lankadatlanul foly-
tatja megkezdett munkáját. 

Európa egyéb országaiban, főleg Német-
és Francziaországban sokan vannak, kik 
nagyban űzik a gyógynövények termelését, akik 
részint a képzett mezőgazdák, részint okleveles 
és gyakorló gyógyszerészek, részben pedig 
specziális termelők közül kerülnek ki. Thürin-
giának értelmes és szorgalmas népe egyes 
vidékeken a földmivelésnek kizárólag ezen 
ágával foglalkozik; minálunk ellenben a kísér-
letek csak szórványosak és állandó foglalko-
zássá alig válnak. Oka ennek korántsem a 
talaj vagy éghajlati viszonyokban, hanem első-
sorban a gazdálkodó közönség konzervatív 
szellemében van, e téren való kezdeményezési 
és vállalkozási kedvnek híjával. A gyógynö-
vények termesztése némileg több gondot 
és munkát igényel ugyan, de a belőle várható 
haszon is arányban van vele és szakértelemmel 
űzve, a vagyonosodás biztos forrásává lehet. 
Agnelli plébános — amennyire értesülve vagyok 
— ez uton évenként átlagosan 10.000 forint 
tiszta jövedelmet mutat ki. A termelés Német-
orszábgan általában nagy arányokat ölt, szá-
mos telep több •-mértföldnyi terjedelmű és 
bizonyos területen rendszerint csak egyféle, 
vagy kevésféle gyógynövényt termesztenek, 
melyek az odavaló talajviszonyoknak legin-
kébb megfelelők, mert a tapasztalat már rég 
megmutatta, hogy jó meg kell válogatni a 
talajt bizonyos gyógynövényhez; ha azonban 
ez már meg van állapítva, akkor tömeges ter-
melés anyagilag nagyon érdemes, jövedelmező 
vállalkozás. A külföldi gyógynövénytermelők 
által kimutatott számadatok hitelesen bizonyít-
ják azt, hogy a gyógynövények termelése át-
lagos számítással nagyban túlhaladja a szo-
kásos mezőgazdaságai termények jövedelmét. 
Megemlítem kapcsolatosan, azt a körülményt 
is, hogy számos füszergyógynövény termelése 
orvosi czélokon kivül általános nagy elterjedé-
sénél fogva fokozottabb mennyiségbe is kívá-
natos különféle ipari czélokra, így pl. a liqueur-
gyártás czéljaira használatos ánizs, koriander, 
kömény, foeniculum stb. nagy mennyiségekben 
fogyftsztatnak mindenütt. 

Míg tehát a gyógynövények rendszeres 
termesztése egyrészről a közegészségügyet 
szolgálja, addig más részről helyes alapokra 
fektetve és rendszeresítve oly ágát képezheti 
a mezőgazdaságnak, mely annak mivelőjét bő-
ven megjutalmazza fáradozásaiért, tehát érde-
mes vállalkozásnak bizonyul. Szükséges és kí-
vánatos ezek szerint, hogy hazai viszonyaink-
hoz képest a gyógynövények termesztése oly-
irányba tereitessék, mely a kívánalmakat hiva-
tott lenne kielégíteni és e végből engedje meg 
a mélyen tisztelt kongresszus, hogy javaslatké-
pén előterjesszem azon utakat és módokat, 
melyeken és melyek segítségével üdvös és 
czélhoz vezető eredményeket lehessen eLérni. 

1. Tanítóképző intézetekben fordíttatnék 
az eddiginél nagyobb gond a hazai gyógynö-
vények beható ismertetésére, hogy ez által a 
helyes alap megadatnék arra nézve, hogy a 
tanitó vezetése és buzdítása alatt a különböző 
községek vidékén vadon tenyésző" gyógynövé-
nyek rendszeresen ós nagyobb mérvben gyűj-
tessenek és kezeltessenek. 

2. Kívánatos volna, hogy e téren buz-
gólkodó és kiváló tanítókat vagy egyéb szemé-
lyeket a hivatott intéző körök, egyesületek, ju-
talmakban részesítenék. 

3. Kéressék fel egy megokolt feliratban 
magas földmivelésügyi kormányunk, hivatna 
össze a legközelebbi év folyamán egy enquéte-et, 

melyen a minisztérium képviselőin kivül az or-
szágos magyar gazdasági egyesület, a magyar-
országi gyógyszerész-egylet és egyes meghí-
vott szaktekintélyek értekezletei alapján olyan 
üdvös reformok és intézkedések tétetnének, 
melyek a mezőgazdaságnak ezen parlagon he-
vert ágát kellő fokban felkarolnák, illetőleg a 
hazai gyógynövénytermesztést fejlesztenék. 
Végül 

4. Az országos magyar gazdasági egye-
sület növénytermelési szakosztályához inté-
zendő indokolt átiratban a nevezett egyesület 
elnöksége felkérendő, hogy viszonyainknak tel-
jesen megfelelően az ujabb ide vágó ismeretek 
alapján írassa meg a magyarországi gyógynö-
vények termelésének könyvét. Ez annál inkább 
kívánatos lenne, mert eddigi két, magyar nyel-
ven megjelent ily irányú munkánk (Detsinyi 
Frigyes : „Útmutatás gyógynövények termelé-
sére" — és Borsodi: „Gyógynövények gazdák 
számára") külföldi szakmüvek alapján készül-
tek és azért nincsenek is viszonyainkra kellő 
tekintettel, megjelenésük óta pedig sok tekin-
tetben már el is avultak. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Az ivar keletkezésének 
problémája. 

A napilapok nagy újdonságképpen s 
szenzáczióra számított alakban közlik azt, hogy 
Schenh tanár felfedezte az ivar tetszésszerinti 
előállításának a nyitját s meginterjúvolnak sok 

.szakembert arra nézve, hogy mi e tekintetben 
a véleményünk. 

Engem is meginterjúvolt a kötelesség, 
él kell hát mondanom, hogy miben is áll ez 
probléma s mi lehet az értéke a SchenTc-féle 
kísérletnek. 

Az az érdekes élettani és fejlődéstani 
kérdés, hogy miképpen létesül az ivar és 
hogy gyakorolhat-e arra az ember, nevezete-
sen pedig a mi szempontunkból véve az állat-
tenyésztő valamelyes befolyást, régi idők óta 
foglalkoztatja az elméket s nem kevesebb, 
mint 1200 elméletnek felállítására adott ez az 
elmélkedés alkalmat. 

Ha a legrégibb időktől máig ezen elmé-
leteket csoportosítani akarjuk, azt legczélsze-
rübben ugy tehetjük, hogy megkülömbözte-
tünk 1. búvárokat, akik az ivarképződést a 
nemzés, illetőleg fogamzás előtti időre teszik, 
ugy vélekedvén, hogy az ivarsejtek t. i. a pe-
ték és az ondó szálak maguk már vagy hí-
mek vagy nőstények következésképpen a ve-
hem ivara már a fogamzás előtt cl van döntve; 
2. vannak továbbá tudós vizsgálók, akik oda 
konkludálnak, hogy külön hím és külön nős-
tény ivarsejtek nincsenek, következéskép az 
ivarképződés a fogamzás alatt megy végbe: 3, 
vannak aztán, akik ugy fogják Jól a dolgot, 
hogy az ivar minősége a fogamzás után dől 
el, s hogy tehát arra külső viszonyok s körül-
mények gyakorolnak befolyást. 

" Ezen egymással homlokegyenest ellenkező 
felfogások hívei és hirdetői majd azon hitben 
élnek, hogy az ivarképzödés pusztán a petétől, 
tehát a nőstényállattól függ, majd, hogy azt 
kizárólag az ondó, tehát a himállat dönti el 
és végre, hogy arra ugy az anya-, mint az 
apaállat egyformán befolyást gyakorol. 

Az ivarnak a fogamázás előtti képződését 
hivők táborában már Anaxagoras állást fog-
lalt avval az elmélettel, hogy a nősténymagzat 
az apaállat bal, a him pedig jobb heréjéből 
származik s ez az elmélet Gálén azon módo-
sításával, hogy himmagzat csak a test mele-
gebb jobb felében, nőstény pedig csak a hi-
degebb bal felében keletkezhetik, 17 száz éven 
keresztül tartotta magát. 

Ekkor azonban (1672) de Graaf a pete-
fészek u. n. Graaf féle tüszőít Leeitwenhoeck 
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pedig (1677) az ondóban az ondószálakat fel-
fedezvén, az általános vélekedés csakhamar 
az lett, hogy az anyaállat valószínűleg tojáso-
kat, a him pedig ondószálakat termel, melyek 
között vannak hinj- és nőstényszálak s az 
dönti el a magzat ivarát, hogy melyik ivaru 
szál indul a petétől függetlenül, vagy (mint 
némelyek hitték), azokba . és aztán a méhbe 
jutva, fejlődésnek. 

Már Malpighi és Swammerdam ugy véle-
kedtek, hogy a petében a bizonyos ivaru éb-
rény készen meg van, s az ondó azt csak 
életre ébreszti. Ugyanigy vélekedett Verheyen 
s ugy képzelte a dolgot, hogy az előképzett 
embryó testében számos apró csövek léteznek, 

.amelyekbe nem az ondó, hanem annak „kigő-
zölgése" behatol s igy nemcsak a fogamzást, 
hanem az apaállat tulajdonságainak átörökíté-
sét is létesiti. Még különösebb felfogása volt 
akkor Vallesneri-nek, aki odanyilatkozolt, hogy 
az ondónak a nemzésben semmi szerepe sincs 
s az ondószálaknak csak az a feladatuk, hogy 
a nedvekben mozogván, azok besürüsödését 
megakadályozzák. 

Egészen uj theoriával találkozunk aztán 
a 18-ik század elején. Ekkor nyilatkoztatta ki 
ugyanis Buffon, hogy ugy a him, mint a nős-
tény magja, a testnek különös minőségű kivo-
nata, mely a közösüléskor keveredvén, egyesül, 
s him, vagy nőstény-ivar létesül aszerint, hogy 
az előbbi mag ereje és hatása túlnyomó. 

Ugyancsak a 18-ik században Henke azt 
publikálta, hogy sertéseket s kutyákat jobb he-
réjüktől megfosztván, azok nőstény-ivadékokat 
nemzettek és bal heréjüktől megfosztván, hí-
meket; Miliőt pedig konstatálta, hogy egy nő 
hullájában 7 sárga test volt a jobb petefészek-
ben, s ez a nő tényleg 7 fiúnak volt anyja ; 
egy másik nő bal petefészkében ellenben 4 
sárga testet talált s ez asszonynak tényleg 4 
leánya s egy fia se volt, tehát világos, hogy a 
him-ivar a jobb, a nőstény pedig a bal pete-
fészekben keletkezik. 

Hogy mindketten tévedésben éltek, azt 
ma már tudjuk, mert be van bizonyítva, hogy 
egy herével, vagy petefészekkel biró állatok 
himet és nőstényt egyaránt produkálhatnak. 

Ha számos más felfogástól eltekintve, 
most már azokat az elméleteket vizsgáljuk, 
amelyek szerint az ivarképződés a fogamzáskor 
meg:y végbe, ugy legelőbb is Hippo/cratest kell 
említenünk, aki szerint a nőstény éppen annyi 
magot termel, mint a him s az ivar a him és 
női mag összetalálkozásakor létesül ; még pe-
dig — egy ugyancsak Hippokrates-nek tulajdo-
nított könyv szerint — ugy a him, mint a nő, 
him és nősténymaggal bír s ezek kölcsönösen 
egymásra hatva, amely a másikat hatásban 
felülmúlja, az vergődik fölényre s mert egy. és 
ugyanazon him és nőstény majd hatékonyabb, 
majd kevésbé hatékony anyagot szolgáltat, ke-
letkezik majd him, majd nőstény-ivadék. 

Körülbelül hasonló értelemben nyilatko-
zik Aristoteles is, de ő még a külső és belső 
melegnek is hatást tulajdonit az ivar kelet-
kezésére. 

Állattenyésztési tekintetben — az ujabb 
időből — legérdekesebb Thury felfogása, mely 
szerint a him-ivar keletkezésének kedvez a 
szülői szervezetnek tökéletesebb fejlettsége, 
érettebb volta. Épp ily érdekes Corwaz-nak 
teheneken végrehajtott kísérlete, melyből ki-
derült, hogy a folyatás kezdetén hágatott álla-
tok kivétel nélkül nőstény, a folyatás végén 
hágatottak pedig kivétel nélkül him-ivadékokat 
szültek. Csak az a baj, hogy e b'zonyitéknak 
tarthatlansága máig többszörösen konstatál-
tatok 

Oiron említi továbbá, hogy juhászatában 
a jobb kondiczióban levő anyák jóval több 
nőstény, a rosszabb kondiczióban levők-pedig 
sokkal több him-bárányt ellettek, de sajnos, 
ennek az ellenkezőjére is számos példa van. 

Nagyon sokan tették aztán vizsgálódásnak 
tágyává a szülők életkorának a hatását és 
számos statisztikai adat (pl. Páris város szü-

lési statisztikája, - a gothai almanach adatai, 
ménesek ellései stb.) azt látszik bizonyítani, 
hogy a szülők életkorának nagy szerepe- van e 
dologban, még pedig ugy, hogy általában 
kevesebb him mint nőstény-ivadék keletkezik, 
ha az anya öregebb mint az apa vagy ha egy-
korú; és annál több him nemzetik, minél öre-
gebb az apa, a kort természetesen relatíve 
vévén. 

Mások az életkortól eltekintve, a nemzés-
beli erőnek (fölénynek) tulajdonítanak lényeges 
hatást s pl; adatok vannak arra, hogy kosok 
a hágatások kezdetén, mikor teljes nemzőerő-
ben voltak, több him-bárányt, a hágatások 
vége felé, mikor legtöbb volt „az üzekedő anya 
s legerősebben voltak igénybevéve a kosok, 
több nőstény-bárányt nemzettek. De persze 
evvel homlokegyenest ellenkező észleletek is 
vannak még nálunk is, pl. Wilhelm észlelete 
M.-Óvájon, mely szerint annál több bikaborju 
esett a bikák után, minél rövidebb időközök-
ben követték egymást a hágások. 

Valami 16 év előtt aztán Fiquet közölte, 
hogy 30 tehénnel kísérletezve arra az ered-
ményre jutott, hogy ha a bikát dúsan táplálta, 
nagy erőben tartotta és hágatásra kíméletesen 
használta, utána kivétel nélkül nöstény-ivadé-
dékok származtak a mostohán takarmányozott 
tehenektől; ellenben dúsan tartott tehenek, a 
mostohán takarmányozott és hágatásokra kí-
méletlenül használt bika után kivétel nélkül 
bika-borjat szültek. 

Ha a hézagos hírlapi előleges közlemé-
nyekből jól éltem, ilyenforma alapon indul 
és illetőleg áll Schenk tanár is, már most vagy 
ugy, hogy Fiquet kísérletének eredményével 
egyetért s akkor valami uj felfedezésről szó se 
lehet, vagy Sckenk a Fiquet eredményével teljesen 
ellenkező eredményre jutott s akkor — mint 
tüstént látni fogjuk — megint nem mond ujat 
s csak a theoriák számát szaporítja. 

De persze míg tüzetesen nem ismerjük 
Schenk kísérleteit, azok eredményeit s klonklu-
zióit, addig végleges Ítéletet nem mondhatunk ; 
csak annyit nyilváníthatunk tehát, hogy ujat 
mondani e téren már lehet, az ivart bármily 
módon előre meghatározni pedig éppen nem. 

De rátérek még a theoriák harmadik 
csoportjára, amely szerint az-ivarképződés a 
fogamzás után megy végbe. 

Eathke vizsgálódásai alapján már 1825-ben 
kimondta, hogy az emlős állatok embryói fej-
lődésük legkezdetén, ivarszerveiknek ugy belső, 
mint külső szerkezete tekintetében teljesen 
egyformák, s csak később, tehát jóval a fogam-
zás után válik el, hogy hím,, vagy nőstény 
lesz-e az utód, az ivar minősége tehát a nem-
zéskor véglegesen eldöntve nincs. 

Hasonló értelemben nyilatkozik Leuckart 
s vele számos más tudós egyetért; de pl. 
Mayrhofer már arról vél meggyőződve lenni, 
hogy az állatoknak az ivara is nemzetik, még 
pedig a fogamzáskor és az után, de nem 
az előtt. 

Ha már most áll az, hogy az embr-yo kez-
detben indiferens ivaru, mitől van az, mi annak 
az oka, hogy majd him- majd nőstény-ivaruvá 
lesz, avagy mint indiferens ivaru hermaphrodita 
fejlődik tovább és születik meg? 

Ide, ebbe kellett hogy belekapaszkodjék 
Schenk tanár, ha ujat akart felfedezni, csak-
hogy az, hogy erre emberi ésszel, beavatko-
zással hatni lehet, hogy a fejlődés e menetét 
ekként irányozni lehetséges, az legeslegna-
gyobb mértékben valószínűtlen. 

De tehát nem tudjuk, itt fogta-e üstökön 
Schenk tanár a dolgot; talán később megtud-
juk; menjünk hát most tovább. 

Oly theoriák, feltevések, amelyek azt 
igyekszenek bizonyítani, hogy az ivar keletke-
zésre a fogamzás után bizonyos befolyások el-
határozó hatással lehetnek, tényleg léteznek. 

így pl. számosan vitatják a táplálkozás 
hatását, majd arra a konklúzióra jutván, hogy 
a dus táplálkozás a him- majd meg a nőstény 

ivar keletkezésének kedvez, majd hogy annak 
sémim befolyása sincsen. 

Düsing 10 millió születést tanulmányoz-
ván, kiderítette, hogy az év legmelegebb hó-
napjaiban a fogamzások arányszámai a fiuk 
születésére nézve a közép arány alatt marad-
nak, míg az óv hidegebb hónapjaiban a közép 
arány fölé emelkednek. Bailly egy száz évre 
terjedő születési lajstromot tanulmányozván 
kiderítette, hogy minél nagyobb volt egyálta-
lán a szülések száma, annál nagyobb volt a 
fiu-szám és megfordítva; Düsing ellenben az 
imént jelzett 10 millió születést tanulmányozva, 
ennek tökéletesen ellenkezőjét derítette ki. 

De nem folytatom a feltevések, hiedel-
mek, kísérletek, tanulmányuk eredményéi ily 
nagy zűrzavarának feltüntetését, hanem utalom 
az olvasót az „Erdélyi Gazda" 1896. évi XII, 
és XIIÍ. számaira, hol számos más adatot is 
felsoroltam s ahol a többi között azt mondom, 
hogy én részemről ugy látom, hogy az ivar 
átörökítésének s keletkezésének törvényeit a 
kutató ember előbb vagy utóbb végleg meg 
fogja ismerni, de ha e titokba behatol is, kép-
telen lesz mindörökre him-ivart előállítani, ha 
azt akar és nőstényt, ha hímre nem reflektál. 

A titokba nem lehetetlen, hogy Schenk 
tanár tényleg jobban behatolt, mint ezideig 
mások, de most tetszés szerint előállitáni ha-
talmában neki se áll. Ez az én véleményem. 

Ha pusztán a szemlélődés, összehasonlí-
tás és a tanulság levonása után, fegyverkezve 
ismeretes fejlődéstani és állattenyésztési faktu-
mokkal, szabad a magam Jelfogásának még 
bővebben is kifejezést adni, ugy még a követ-
kezőket mondhatom: 

1. Bizonyos az, hogy házi emlős álla-
tainknál a termékenyülés abban áll, hogy a 
petesejt átalakult magja (a női mag) az ondó-
szálacskából átalakult maggal (him mag) 
összeolvad egy maggá. Ez a folyamat ugy megy 
végbe, hogy mikor az ondószál a pete belsejébe 
jut, a petesejt u. n. irány testecskéket lök ki 
magából s ekként redukálódva képezi aztán az 
átalakult petemagot, A már előbb bejutott 
ondószál is ondómaggá lesz s mint ilyen a 
petemaggal egyesül. 

•2. Tekintve azt, hogy vannak állatok, a 
melyek nemi közösülés nélkül szaporodnak, 
bizonyosnak mondható, hogy nemző sejtjeik 
magvában ugy a him- mint a nőstény-ivar 
csirái benne vannak s igen valószínű, hogy a 
petéből kilökött s imént emiitett iránytestecs-
kékkel a női-ivarcsirák távolittatnak el s ezek 
az ondómag s illetőleg petemag csirái által 
pótoltatnak. 

3. Ebből következik, hogy a fejlődésnek 
induló' embryo hím-nős s csak a' fejlődés to-
vábbi folyamatán válik el, hogy hímmé vagy • 
nősténynyé lesz, avagy himnős (hermaphrodita) 
marad, bizonyára a szerint, hogy benne a 
him- vagy nőstény-ivart képző anyaga ős ereje 
vergődik túlsúlyra, avagy az kiegyenlítődik, 
külső hatások által nem befolyásolható, belső 
élettani folyamatok következtében. 

4. Hogy az apa- és anyaállat ivarának 
csirái valóban bejutnak a közösen nemzett 
ébrénybe, éppen az mutatja, hogy a megszü-
letett magzat esetleg maga is him nős s mu^ 
tatja az, hogy rendes körülmények között is a 
megszületett vehem, ha him, durványos tej-
mirigygyel, ha nőstény, durványos hímvessző-
vel (csikló) bír. 

5. Valószínűleg éppen azért keletkezik 
olykor hermaphrodita állapot, mivel az egyik 
ivar csirája a másikat túlszárnyalni képes nem 
volt s azért keletkezik rendesen megközelítőleg 
egyforma számban him- és nőstény-ivadék kü-
lön-külön, mert a két nemzőállat ivarcsirájának 
a keletkezésre irányított ereje végeredményre-
nézve és váltakozva, végre mégis egyformán 
érvényesül. 

6. A nemzősejtek összeolvadásakor tehát 
a vehem ivara el van döntve, á fogamzás 
előtt azonban eldöntve nincs s három eset 
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lehetséges a további fejlődés folyamatán, t. i. 
hím-ivar, nőstény-ivar és hermaphrodititizmus. 

7. Hogy ezek közül melyik vergődik teljes 
kifejlődésre, az a nemzősejtek magjainak 
molekuláris alkatában s élettani energiájában 
már szintén adva van s annak megváltoztatása 
nem áll hatalmában semmiféle további külső 
körülménynek és viszonynak, legkevésbé áll 
hatalmában a tenyésztőnek. 

8. Hiábavaló tehát minden beavatkozás 
ugy a fogamzás előtt, mint az alatt és az után, 
mert az ivarképződés menni fog a maga ter-
mészet által kiszabott utján mindaddig, mig a 
nemzősejtek molekuláris alkata a mostani ma-
rad s az — mert a nemzősejtek a faj fentar-
tására hivatvák — a mostani fog maradni 
mindaddig, mig a két külön individuum utján 
szaporodó állatok egész nagy csoportja ki nem 
hal. Erre pedig semmi kilátás nincsen s meg 
lehet jósolni, hogy Schenk tanár felfedezése 
— bármiben áll is az — ezen a téren revu-
lucziót felidézni nem fog. 

Monostori Károly. 

GAZDASÁGI ÉPÍTÉSZET. 
Rovatvezető: Száhlender Gyula. 

Jégveszteség-a földalatti s föld-
íolötti jég tartókban. 

Jégbehordás idején minden gazdára nézve 
fontos kérdés, hogy mennyi jeget hordasson 
össze, hogy az előrelátható szükségletet a jövő 
télig fedezze. Ennek a megállapítására elsősor-
ban is szükséges ismerni azon mennyiséget a 
melyre legbővebb számítás szerint szükségünk 
lehet, de tudni kell azt a mennyiséget is, a 
mely a jég elolvadásából keletkezik. Mert, hogy 
azt a jeget mind, amit egy, vagy más helyre 
összehordtunk, onnan ki nem vehetjük, az 
mindnyájunk előtt ismetetes dolog. 

Szakirodalmunkban e kétségkívül fontos 
tárgyról vajmi keveset olvashattunk. Én leg-
alább sokat kutattam ez irányban, de meg-
bízható adatokat sehol se találtam. Egy né-
hány tejgazdasági munka tesz ugyan említést 
a jég veszteségről is, de az ott felhozott ada-
tokat inkább csak theoretikus fejtegetésnek 
vehetjük, a melyeket a praxis távolról sem 
igazol. Legtöbben pld. a jól rekesztett vermek 
jég veszteségét 25%, maximum 3O°/0-ban álla-
pítják meg. Ez a százalék az első pillanatra 
talán tulmagasnak tetszik, pedig, mint alább 
látni fogjuk, jóval alatta marad a valóságnak. 

Hogy pozitív adatok birtokába jussak, az 
elmúlt két utolsó év folyamán lemérettem a 
magyar-cvári főhercz. uradalom több majorjá-
ban azt a jégmennyiséget, melyet az egyes 
jégvermekbe, amerikai jégházakba összehordtak 
s lemérettem pontosan azt a mennyiséget is, 
a melyet napjában ezekből kihordták. Az ered-
ményt következő összeállítás mutatja: 

1. Paprét majorban fekszik egy köralaku 
• jégverem 5 2 mtr átmérővel, 3'5mtr magasság-

gal, mely 70 m3 jeget képes befogadni. Olda-
lait 48—64 cm. vastag téglafalak,! tetejét 
32 cm. vastag félgömb alakú boltozat képezi. 
A verembe egy az északi oldalra épitett s be-
boltozott folyosó vezet, mely két, szalmával jól 
kipárnázott ajtóval van elzárva. A jég egy-
szerű kavicsrétegen fekszik s a jégviz az al-
talajba szivárog. 

Behordták a mult év január-február hava 
"folyamán 48,500 kg. jeget s ezt benn a ve-
rembe aprór^. összetörve, fagyos napokon víz-
zel öntözték meg. 

Első izben április hó 2-án nyitották ki a 
vermet s ettől fogva a teljes kiürülésig azaz 
aug. hó 4-ig nap-nap után hordtak ki belőle 
jeget. A kivett jégmennyiség pontos feljegyzé-
sek alapján ápr. hóban naponta átlag 110 kg., 
májusban 135 kg., juniusban 160 kg., juliusban I 
205 kgr. és aug. 4 első napján átlag 222 kgr. j 

volt. Mindössze tehát 3300 + 4185 + 4800 
- f 6355 + 888 = 19,528 kg. jeget vettek ki. 

A bevermelt mennyiségből tehát 28972 kg. 
azaz Tcözél 61°/o már tavaszsZal s a nyár dere-
Tcáig teljesen elolvadt. 

II. Ugyané majorban közvetlen a tejes 
ház közelében az 1893. évben egy földfeletti 
(amerikai) jégházat építettem. A ház 6;0X6'0 
mtr alappal és 5'5 mtr magassággal készült. 
Oldalait három légréteggel megszakított 1*20 
mtr vastag téglafal, tetejét 60 cm. vastag nád-
réteg képezi. A jég ebben a jégházban. egy 
akáczfa rostélyon fekszik, a bejárót pedig 3 
ajtó zárja el. A megtöltés részint egy alul 
fekvő ajtón, részint a 4'5 mtr magasan fekvő 
töltőlyukon történik, melyek enyhébb idő be-
álltával be lesznek falazva. 

Ez az 1160 q. jeget befogadó ház csak 
az előbbi kiürültével, tehát aug. 5-én lett ki-
nyitva. A jég ekkor még egy 4"5X4'5X4"2 
méter nagyságú koczkát képezett. Köbtartalma 
tehát 84.83 volt s súlya körülbelül 678 méter-
mázsa lehetett. 

A megtöltéstől számított 198 nap alatt te-
hát anélkül, hogy Jcinyitották volna, körülbelül 
42°/o jég elolvadt. 

III. Kleylemajor két földalatti jégverme, 
melyek az I. szám alatt leírthoz hasonló szer-
kezettel készültek, egyenkint 105 fuvar jeget 
képesek befogadni. Behordatott e két verembe 
összesen 2060 q. jég. 

Miután a gazdaság első jégszükségletét 
jégkazlakból fedezi, a vermek kinyitására csak 
április 1-én került a sor. Kihordták pedig 
április havában összesen 2301 kg. jeget 
május „ „ 4668. „ „ 
junius ., „ 7124 „ „ 
július „ „ 8535 „ 
augusztus „ „ 8403 „ 
szeptember „ „ 7917 „ 
október „ „ 6255 „ 
november 27-ig „ 3195 „ 
241 nap alatt tehát összesen 48,308 kg. jeget. 

Marad t még az egyik veremben körülbelül 
10,000 kg. Értékesíthető tehát mindössze csak 
584 q. volt, a többi mind elolvadt. A vesz-
teség e két veremben tehát körülbelül 69°/o volt. 

IV. Nezsider községbén egy favázas 
amerikai jégház épült. A házat egy belső és 
egy külső, mindkét oldalt bedeszkázott faváz 
alkotja, melynek 40 cm. köze tőzeggel van ki-
töltve. Behordták e verembe körülbelül 108 
métermázsa jeget, kihordták belőle 39Vs méter-
mázsát s maradt benne még az uj jégig kb. 
13 q. Elolvadt tehát 55"5%. 

V. Megfigyeltem továbbá még Magyar-
Óvárt egy "5850 métermázsát befogadó ame-
rikai jégházat s ugyanitt egy 4600 q. jégre 
épitett nagy földalatti jégvermet. Az előbbinél 
a jégveszteséget körülbelül 39%-nak, az utób-
binál 41%-nak találtam. 

E vizsgálódásokból kitűnt, hogy a föld-
feletti jégházak általában véve jobban tartják a 
jeget, mint a földalatti vermek. Megmutatták 
továbbá, hogy körülbelül mily arányban apad 
a veszteség a jégtömeg növekedésével. Lát-
hatjuk végül, hogy az olvadásból keletkezett 
veszteség a középnagyságú jégtartóknál egy 
esetben sem maradt az 50°/o alatt, s levonhat-
juk végül a következtetést, hogy „aki még 
késő őszszel is jégre van utalva, az legalább is 
kétszer annyit hordjon össze, mint amennyire 
az év folyamán a legbővebb számítás szerint is 
szüksége lehetne." Száhlender Gyula. 

A véderdőkről. 
Egyúttal felel a 394. sz. kérdésre. 

Egy oly kérdés fekszik előttünk, melynek 
megfejtése a hely és viszonyok ismerete nél-
kül nagyon bajos. 

A kérdés főbb pontokba foglalva ez: 
1. 0 . D. urnák badacsonyi szőleje felett, 

1 holdat véderdőnek vettek fel valaha a ka-

taszterbe, noha egy része gesztenyén (tehát gyü-
mölcsösnek ktvánja ugy látszik, a birtokos te-
kinteni). 

2. Az erdőgondnokság sürgeti, hogy mak-
kal ültesse be, mert a kataszterben erdő az, 
nem gyümölcsös s a helyszínén nem győződik 
meg, hogy gesztenye van-e ott vagy nincs, 
(tehát látatlanban rendeli el a bemakkolást). 

3. Büntetéssel fenyegetik, ámbár a birto-
kos tiz_ év óta egy botnak valót sem engedett 
kivágni az erdőből. 

4. Sók más nagyobb birtokosnak van ott 
véderdeje, hol nincs gesztenyés és azért még-
sem történik ott semmi. 

5. 0. D. ur ezekben zaklatást lát és kéri 
ennek orvoslását. 

A feltett kérdésből azt következtetem, 
hogy itt mindenekelőtt magánbirtokossal van 
dolgunk, tehát nem tartozik egy erdőgondnok-
ságnak sem hatáskörébe, mivel az ottani er-
dőgondnokságok állami kezelésbe vett községi 
erdőket gondoznak. Ők legfölebb megfigyelő 
szerepet játszhatnak, a mennyiben a földmive-
lési minisztérium 1883. évi 35.731 sz. rende-
letével oda utasítja az összes kincstári erdő-
hatóságokat, hogy „összes alattas erdőtisztjei e 
illetve erdőgondnokságai utján gondos figye-
lemmel legyen arra, hogy nemcsak a kincstár 
birtokában levő véderdők jelöltessenek ki olya-
noknak, de azok is, melyek az erdőhatóság 
vagy alattas közegei tudomása szerint bármély 
más birtokos tulajdonában vannak." 

Ha azonban ily véderdőt felfedez,' azt 
„az illetékes közigazgatási bizottságnak vagy 
erdőfelügyelőségnek" tartozik Írásban bejelen-, 
teni s ezeknek áll jogukban a magánbirtokost 
utasítással ellátni, de csak a véderdő, futóho-
mokon és föltétlen erdős alapon álló erdőkre 
nézve kötelezhetők a magánbirtokosok szintúgy, 
mint az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó birto-
kosok az erdők rendszeres felújítására vagy a 
kopárok bcerdősitésére, mint ez nevezett mi-
nisztérium 1883. évi 36.016 sz. utasításában 
határozott kifejezést nyer. 

A kataszternek magának semmi köze a 
véderdőhöz, az csak a felméréskor talált terü-
leteket a mivelési ágak szerint (szántó, réti 
erdő stb.) vette fel a térképbe. 

Az erdők szigorúbb osztályozását először-... 
az 1880-ban szervézett kir. erdöfeliigyelöségek . 
ejtették meg az „erdők nyilvántartásáról szóló 
törzskönyvében." 

Ezen törzskönyveket adta ki a földmive- 1 

lési minisztérium 1883. évi 28.487. sz. rende-
letével valamennyi közigazgatási bizottságnak. ' 
és kir. erdőfelügyelőségnek azon utasítással, 
hogy „az illető erdőbirtokosok minden községben 
kihirdetendő és a községházánál kifüggesztendő 
körlevél utján felhivandók, hogy a szóban levő 
törzskönyvet a bizottság által megjelölt helyed 
és időben tekintsék meg s a saját vagy mások 
erdőbirtokára vonatkozó netaláni észrevételeket • \ 
s egyszersmind abbeli nyilatkozatukat is, hogy 
az erdejüknek véderdővé történt esetleges kijelö-
lése ellen van-e észrevételük vagy nincs, legké-
sőbb 1883. évi augusztus hó végéig a közigaz-
gatási erdészeti bizottságnak nyújtsák be." . 

A birtokosoknak tehát meg lett adva a 
mód, hogy a véderdők kijelölése meghallgatá- • 
suk nélkül ne történjék s igy felfoghatatlan, 
hogy 0. D. ur azon területe kijelöléséről tudo-
mással nem birna s mintegy az ő megkérde-
zése nélkül soroztatott volna a véderdők közé. 

A fennt idézett miniszteri rendeletben egy-
szersmind meg van mondva, hogy „a véderdők Z 
közé sorozandók: 

1. Az erdőtenyészet felső határán levők, 
melyek gondozása" az alatta elterülő erdők 
vagy más mivelési ágak fennmaradása érdeké-
ben szükséges; 

2. az erdőtenyészet felső határán levő__ 
azon erdők, melyek zord fekvésüknél fogva az 
alattuk elterülő erdők vagy más mivelési ágak 
védelme czéljából legalább 400 méter széles 
övben tarvágás utján le nem tarolhatok; 

3 3 -
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3. általában az oly meredek hegyoldalakon 
levő erdők, melyeknek tarvágás utján való el-
távolítása esetében .az illető hegyoldalakon 
kögörgetegek, fcő- és földomlások vagy csuszam-
lások avagy a talaj- és kőzetviszonyok termé-
szeténél fogva kopárságok s illetőleg a talaj és 
fekvés általánosan ismert minőségénél fogva 
vízmosások képződhetnének; 

4. mindazon erdők, melyek álló fakészle-
tének egyszerre való eltávolítása esetében a szom-
szédos hegységek, erdő vagy más mivelési ágak-
hoz tartozó területek termőképessége . . . veszé-
lyeztetnék''. 

A kérdésben forgó véderdő csak a 3-ik 
vagy 4 ik pont alá tartozhatik, amennyiben 
vízmosások támadhatnak ott s az oly értékes 
szőlők, mint a badacsonyiak eliszapoltatnának, 
kőgörgeteggel elárasztathatnának s igy termő-

i/képességük volna veszélyeztetve. 
Mielőtt azonban a fenti rendelet értelmé-

ben kimutatásba foglalt véderdő területek fö-
lött végérvényes döntés hozatott volna a föld-
mivelési minisztérium 1885-ik évi 25,031. sz. 
utasításával újból alkalmat nyújtott minden 
érdekelt birtokosnak, hogy felszólamlását meg-
tehesse, amennyiben ott elrendeli, hogy „a 
közigazgatási bizottságok és kir. erdőfelügyelő-
ségek által kijelölt véderdőterületek kimutatásai... 

* kihirdetés utján köztudomásra hozandók", sőt a 
„védtrdőkimutatások illető tételei minden erdő-
birtokos részére külön kimutatásba foglalandók 

. s a helyszínén felvett jegyzőkönyvek kivonatá-
val, továbbá a bizottságok vonatkozó határo-
zataival ... az illető erdőbirtokosoknak külön-
külön oly felhívással küldendők meg, hogy a 

' határok megjelölését . . . 1885 év vége előtt 'tel-
jesítsék" . 

: „Oly esetekben, midőn több erdőbirtokos-
nak csekélyebb kiterjedésű véderdeje-- mint ugy-
látszik jelen esetben— közvetlenül egymás mellett 

| fekszik s e részletek együtt oly nagyobb erdő-
testet képeznek, melynek talaj-, állab- és lejt-
viszonyai egészben véve egyenlők, az illetékes 
közigazgatási-bizottság megengedheti a birto-
kosoknak, hogy véderdö-részlcteikröl közösen 
egy térképet kései ttessenek." 

Ugyané rendelet értelmében „felhivandók 
a birtokosok, hogy e térképek alapján kijelölt 

.véderdő-területeik kezelési és használati módjá-
nak egyszerű tervezetét legkésőbb 1886. évi 
szeptember l-ig készítsék el.'' 

Hogy „minő gazdasági müveletek és rend-
szabályok alkalmazásával lehet legbiztosabban 
és legkevesebb áldozattal elérni a czélt, azt a 
birtokosok és- közigazgatási-bizottságok a vál-
tozó helyi viszonyok gondos figyelembevételével 

l lesznek hivatva megítélni.* 
Lehetetlennek tartom tehát, hogy a mak-

kal való bevetést bárki is sürgetné, ha az a 
birtokossal egyetértőleg nem lett volna a fent 
idézett rendelet értelmében megállapítva, s a 
szomszédos nagyobb birtokosok bizonynyal 
szintúgy sürgettetnek, nem ugyan az erdőgond-
nokság, de az itt illetékes szombathelyi kir. 
Erdőfelügyelőség utján. A fent idézett utasítás 
13-ik pontja is világosan kimondja, hogy „a 
birtokosok értesitendők, hogy a használati ter-
vek, elkészítésére kitűzött idő leteltéig véd-
erdeikben használatokat csak a közigazgatási-
bizottságnak a kir. erdőfelügyelőség véleménye 
alapján adandó engedélye mellett gyakorolhat-
nak, ezen határidő (1886. január 1-jé) letelte 
után pedig azon véderdőkben, mélyeknek hasz-
nálati terve nem terjesztetett be, minden hasz-
nálat feltétlenül betiltatik." 

Ugy látszik tehát ez utóbbi körülmény az 
oka annak is, hogy 0.. D. ur „tíz év óta egy 
botnak valót sem engedett ezen erdőből 
kivágni." 

Kitűnik egyszersmind a fentebbiekből, 
hogy ha csakugyan véderdővel van dolgunk, 
itt zaklatásról szó sem lehet, sőt itt a törvény 
megengedett szigora nem is alkalmaztatik, 
mivel a többször idézett utasítás 7-ik pontja 
szerint, az erdőtörvény 5. §-a értelmében, a 

' véderdőkben bármely okból keletkezeit 

legkésőbb 6 év alatt újra erdösitendők: a véd-
erdővé kijelölt erdőterületeknek azon részein, 
melyekről a fakészlet teljesen hiányzik s to-
vábbá a fával ritkán benőtt s 0'6-nél cseké-
lyebb zárlattal biró erdőrészek mindazon héza-
gain, melyeknek beerdősülése természetes uton 
nem remélhető." 

Szerencséje tehát 0. D. urnák, hogy 
mindeddig csak fenyegetik büntetéssel s tény-
leg nem büntetik, mivel 1886. január elseje 
óta a hat évi határidő már rég letelt. 

Az sem állja meg helyét, hogy a gesz-
tenyést gyümölcsösnek kívánja tekinteni, holott 
az épp oly erdei fa, mint a tölgy és ha 0-6 
zárlatban tartja a gesztenyést, eléggé szaba-
don is áll minden egyes fa koronája, hogy 
gyümölcsöt teremhessen. Azután nem is oly 
nehéz s költséges a gesztenye természetes uton 
való felújítása, sőt az a 11 hold oly csekély, 
hogy tiz év óta, ha évenkint csak egy-egy kis 
részt felerdősit, saját hasznára is csekély, alig 
érezhető költséggel beerdősithette volna, ha 
gesztenyeültetéssel is, holott a büntetés sokkal 
többre rúghat, mint az ily módon okozott 
kiadás. 

Különben lehetséges, hogy a 10 évi nyu-
galom folytán a terület már annyire besürü-
södött, hogy azon veszélyek megszűntek, me-
lyek a véderdőnek való meghagyását szüksé-
gessé tették s ez iránt kérvényt nyújthat be a 
közigazgatási bizottsághoz, mert az utasítás 
utolsó pontja szerint, ha a közigazgatási bi-
zottságok vagy a kir. erdőfelügyelőségek, a 
helyi viszonyok gondos figyelembevétele után 
arról győződnének meg, hogy a kijelölt véd-
erdők egyes részleteire nézve nem forognak 
fenn okok, melyek azoknak a véderdők között 
való további meghagyását szükségessé teszik, 
avagy ha a viszonyok változása folytán a 
kijelölés okai teljesen megszűnnének, az illető 
részleteknek a véderdők közül való törlése vé-
gett a birtokosok kérelmére további határozat 
végett a földmivelési minisztériumhoz esetről-
esetre részletesen indokolt előterjesztés teendő." 

Adjon be ennélfogva 0. D. ur kérelmet 
a kir. erdőfelügyelőséghez vagy még inkább a 
közigazgatási erdészeti bizottsághoz, hogy ama 
terület a véderdők sorából, hivatkozással a 
fent közölt minisztériumi utasításra, töröltessék, 
tán sikerül. 

Ha azonban nem sikerül a véderdők so-
rából töröltelni, tegye meg legalább arra nézve 
a lépéseket, hogy • e terület adókedvezmény-
ben vagy teljes adómentességben részesüljön. 

Hogy mily eljárás követendő az adóked-
vezmény • vagy adómentesség megnyerése vé-
gett, az erre nézve követendő eljárás bőven 
meg van irva az 1890. évi 14,983. sz. föld-
mivelési minisztériumi rendeletben. 

Azt hiszem, hogy ezekben elmondtam 
mindazt, miből a feltett kérdésre tájékozást 
nyerhetni. 

Lippa. Földes János 
m. k. főerdész. 

L E V É L S Z E K R É N Y . 

Kérdések. 
14. sz. kérdés. Ujabban nagyobb tehe-

nészet, létesíttetett gazdaságunkban, áll pedig 
67 drb pinzgaui tehénből, melyek telivér 
simmenthali bikával vannak keresztezve; a 
tehenészet főczélja a vajkészités, mely eddig 
következőleg készül: A tej fölözése központ-
futó fölözőn történik (Alfa Colibri kézi-szepa-
rátor). Ezen gép gyors vagy lassú hajtása mi 

•módón van befolyással a tejszín mennyi- s 
minőségére ? A fölözés eredménye rendszerint 
100 liter tejből 7—13 liter tejszín. Ez elég? 
A köpülést Viktória 2. sz. köpülővel eszközöl-
jük, melynek verőkészüléke nincsen; ez egy 
50 liter űrtartalommal biró fahordó, belül 
tehát egészen üres, tetején van egy ventilátor 

j s egy ablakocska, szerintem a fekvő tengelyen 

mozgó csobolvó, lengő vagy ringó köpülőkhöz 
tartozna. Ezzel a köpülést ugy hajtjuk végre, 
hogy eddigi tapasztalataink alapján, a hordót 
igen gyorsan forgatjuk, másként a köpülés 3 
óránál is tovább tart, igy ellenben a feltöltés, 
nagysága stb. szerint 3A—lVa óra alatt kész a 
vaj, mely a hordóban tojásnagyságu, kisebb-
nagyobb, számos labdacsot képez s ilyenkor 
már a vajat kiveszszük a köpüből.Helyes ez? 
Ily módon 15—19lit. tejszínből 3—6 kg. feldol-
gozott vajat kapunk, mi-ért oly nagy az ingado-
zás? De ami a fő, pl. 19 lit tejszínből, 15 lit. 
marad a hordóba, író alakjában. A hő s más 
egyéb viszonyokat mindig tekintetbe veszszük. 
Megjegyzem azonban, hogy a tőgyből kikerült 
tej, azon módon feldolgozásra kerül. 

Vájjon mily arány áll fenn e tekintetben 
(rudás- és komplex-köpülőkről nem szólva)- az . 
egyirányban mozgó, álló tengelyű szárnyas 
köpülőnél, p. o. a holsteini? 

Tisztelettel kérjük mindazon gazdatársain-
kat, . kik már e téren gyakorlottsággal bírnak, 
hogy a feltett kérdésünkkel hogyan áll a do-
log s miféle eljárás lenne okszerűbb? mely 
szívességért előre is hálás köszönetünket je-
lentjük. 

Tetőtlen. Szily Sándor. 
15. sz. kérdés. Van egy rétem, mely 

tőzeges, ingoványos és vadvizes. Rajta a leg-
rosszabb savanyu fűfélék nőnek, s az ezen 
fűfélékből nyert szénát semmiféle állatnak adni 
nem lehet, mivel nem eszi s igy csakis alom-
nak használható. 

Szándékom ezen rétet a tavasz folyamán 
alagcsövezni. 

Kérdem tehát, ha én az alagcsövezés 
után rögtön Thomassalakból 3 mmázsát és 
Kainitból 4 mmázsát kat. ioldankint adok, 
lesz-e ezen műtrágyázásnak némi hatása már 
az első évben is ? 

Az ezen rét alagcsövezési költségei meg-
hozzák-e a kamatokat, s így kifizeti- e magát az 
alagcsövezés? Lesz-e ott idővel jó minőségű 
széna, amit a szarvasmarhával is lehessen 
etetni ? 

16. sz. kérdés. Kérem t. gazdatársaimat, 
szíveskedjenek tudomásomra .adni, hogy Ma-
gyarországon hollandi válfajba tartozó szarvas-
marha tiszta vérben hol tenyésztetik ? 

Cs. I. 
17. sz. kérdés. Egyik hasas üszőmnek, 

(daczára annak, hogy hátulsó lábainál a hidlást 
magasra felemeltettem) a borjutartója kijár s 
elgörbül és erőlködik ; miután szép állat, nem 
szeretnők tőle megválni; szíveskedjék velem 
tudatni, hogy egy olyan hálót hol, kinél és 
minő árban lehetne kapni, amelylyel a borju-
tartó kijárása meg volna gátolva? 

Lestin,, H. J. 
18. sz. kérdés. Megengedi-e a törvény 

az éves cselédeknek a hurczolkodást újév 
napján ? V. Gy. 

19. sz. kérdés. Gazdatársaim szives vé-
leményeit kérem az iránt, hogy a nálam hízó-
ban levő 30 drb vöröstarka ökörnek a takar-
mány adagolása miképen helyesebb," ugy-e, 
ahogy azt eddig adtam, t. i. szecska, korpa, 
tengeridara és olaj-pogácsa keveréket 3 napig 
állani hagyom az ezen czélra tetemes költség-
gel épített füllesztő-ládákban lős a keveréket 
ilyen módon jól bemelegedve kapja ós igen 
szereti az ökör; vagy pedig, ahogy azt' többen 
ajánlották, mint szerintök előnyösebb és helye-
sebb módot, t. i. a fent elsoroltakat összeke-
verni ugyan, de azonnal az ökörnek adni és 
nem melegedni hagyni? 

Piskolt. L. M. 

Peleietek. 
Rét alagcsövezése. (Felelet a 15. ' sz. 

kérdésre.) Ezen kérdésre határozott választ 
adni nem lehet, mert az első és fődolog, 
hogy a rét lecsapolási vagy alagcsövezési 
ügye legyen megoldva. E czélból 50 kros 
fölyamodványnyal forduljon a földmivelésügyi 
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miniszterhez kultúrmérnök kiküldetése végett 
a kiküldetésért semmiféle dijazás nem jár, de 
a felvételhez szükséges napszámokat, karókat 
a birtokos- tartozik adni, valamint az eset-
leg alkalma.zandó vizmester költségeit is viselni. 
A műtrágyáról csak akkor lehet majd szó, ha 
először a kiszárítás teljesen sikerült. K. J. 
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Kinevezés. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
Ferenczy Ferencz, debreczeni gazdasági tanintézeii ren-
des tanárt, állásában véglegesítette. 

Eljegyzés. Glück Gáspár urad. számtartó elje-
gyezte Vogel Ignácz Veszprém megyei földbirtokos és 
megyebizottsági tag leányát, Laurát. 

Megbízatás. A földmivelésiigyi m. kir. miniszter 
László 1 mrc njfehértói lakost Szabolcs vármegye nagy-
kállói járására nézve, — Bathó József toponári lakost 
Somogy vármegye kaposvári járására nézve, — Popovics 
• Sándor ökrösi lakost Bihar vármegye beéli járására 
. nézve és Kovács Albert szolnoki lakost, vármegyei gazda-
sági egyesületi titkárt, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe 

-Szolnok város területéré, nézve az állandó gazdasági 
tudósítói tiszttel bizta meg. 

Szőlészeti- és borászati tanfolyam a 
Köztelken. Az OMGE., mint a szövetségbe 
lépett gazdasági egyesületek központja által a 
f. hó 1Q—29 ig tartó időközben rendezett szőlé-
szeti- és borászati tanfolyam e hó 10-én nyilt 
meg, nagyszámú érdeklődő részvétele mellett. 
.A tanfolyamot Bujanovics Sándor. OMGE. al-
elnök nyitotta meg, röviden kifejtve a tan-

folyam czélját, mely abban áll, hogy a fővá-
rosban és vidékén tartózkodó szőlőbirtokosok-
nak és kezelőknek alkalmat nyújtson a modern 

:szőlőmivelés rendszeres ismereténék elsajátítá-
sára. Örömmel konstatálván a hallgatók nagy szá-
mából az előadások iránt való élénk érdeklődést, 
üdvözli a megjelenteket, s miután felemlíti, hogy 
ez az intézmény a földmivelésügyi miniszter hat-
hatós támogatásának köszöni létét, jelenti, hogy 
a miniszter képviseletében Máday Izidor 
miniszteri tanácsost küldötte ki a tanfolyam 
meghallgatására. Ezzel megnyitotta a tanfolya-
mot. Első előadónak Mezey Gyula, a m.-óvári 
gazd. • akadémia tanára lépett az emelvényre, 
aki két órán keresztül a szőlőnek növényi be-
tegségei ellen való védekezéséről tartott elő-
adást. A tanfolyam a kiadott programm szerint 
folyik, azzal a változtatással, hogy Mezey 
Gyula családi viszonyai miatt hazautazni lévén 
kénytelen, előadásait előreláthatólag csak 13-án 
folytatja; addig Engelbrecht Károly tölti be az 
eredetileg Mezey előadásai számára kijelölt 
órákat is. Örömmel jelezhetjük, hogy alig 
mutatkozott még oly kiváló érdeklődés hason-
intézmény iránt, mint ezúttal. A Köztelek nagy 
ülésterme telve volt hallgatókkal, akik közt az 
OMGE. tagjain kivül a fővárosi intelligenczia tag-
jait is szép számban képviselve láttuk. Álljon itt 
a tanfolyamra jelentkezett 180 hallgató névsora, 
mely a következő: Almási Balog Lóránd, 
Albecker Sándor, Altstock Bódog, dr. Adler 
József, Arczfalvy József, Andráskovits József, 
Balog Lajos vasadi, Bajor József, Bálintffy Pál, 
Baross Pál, Bauer Róbert, Baruch Samu, 

-Bacsák Pál, Barna Mihály, Bános János, Ba-

rony Ede, Zala, Baumann József, Beer Antal, 
Benkert György, Bérczy Mór, Bercsik N., Ber-
náth Félix, Borchy György, Borhy János, 
Bölcskey Pál, Bottlik István, Bottlik Lajos, 
Bukuresti B.János, Csányi József dr., Czakó Já-
nos, Czermak Ede, Cziriák Gyula, Denyén János, 
Déghy Mátyás, Deutsch Sándor, Deutsch Lajos, 
Donáth Alajos, dr. Drucker Jenő, dr. Drucker Vik-
tor, Eőry Kálmán, Eösz Ferencz, Ertl Mihály, dr. 
Farkas Mihály, dr. Fischer Samu, Fleischmann 
Oszkár, Förster Lajos, Freund Adolf, Fülöp Zol-
tán, Gaal Béla, dr. Gaal Jenő, Galgóczy Károly, 
Gergely Jakab, Gerle Adoif, Gerőffy Gyula, dr. 
Greszmáryk Aladár, Gires Ágoston, Gombkötő 
Sándor, Gosztonyi Géza id., Gosztonyi Géza 
ifj., Gózony László, Goll János, Gettó Gyula, 
Gluszkiewitz Mihály, Gölniczky Géza. Grünwald 
István, Halász Zoltán, Harsányi József aranyosi, 
dr. Hankiss János, Hegyesy László, dr. Hekler 
Elek, Herczfeld Frigyes, Horváth Mihály, dr. 
Herczeg Mihály, dr. Hirschfeld Arnold, Horváth 
Jenő, Hódy Imre, Ivánka Ödön, Irsay András, 
Keller Gyula, dr. Kerékgyártó Elek, Kováts 
Sándor, Kováts Imre, Koczán György, dr. 
Kovács Gyula, Kertész József, Kertész Antal, 
Kubik Gyula, Keserű Bálint, Kondra. György, 
Krajer Emil, Lázár István, Leidenberger 
Rezső, Lorántffy Antal, dr. Lónvay Ferencz, 
Löcherer Andor, Luka László, Mike Sándor, 
Molnár Lajos, Marton Rezső, Mauks Elek, 
Mauthner Emil, dr. Nagy Emil, Naszlady István, 
Nedeczky Tibor, Ofner Józsefné, Ofner József, 
dr. Ottava Ignácz, Pátkai József, Petsők Bálint, 
Petrucz József, Politzer Bernát, Purgly Pál, 
báró Radossevich Tódor, Révész István, Radi-
sits István, Rátz Sándor, . Renner Gusztáv, 
Reusz Henrik, Richter Oszkár, dr. Robitsek 
József, Rosconi Lipót, Rozenberg Henrik, Rozen-
berg Sándor, RupprechtA., Simon Elemér, Sci-
tovszky János, Sauer János, Stephan Lajos Pál, 
Sipos György, Schlichter Izidor, Schuster Gyula, 
Szécsy Károly, Szepesházy Jenő, Székely Gusztáv, 
Szilvássy Géza, Szevera Károly, Szobonya Ber-
talan, Sziksz István, Szvitacs József, Tarczay 
István, Tarnay Endre, Treitz Péter, Truka József, 
Tiringer Vilmos, Tóth Kálmán, Ugrón Ákos, Ur-
szinyi Arnold, Vadászffy Jenő, Varga Sándor, 
dr. Varjassy Gyula, Viczián Antal, Winkler 
Ferencz böszörményi, Walter Ferencz, Wag-
ner Jenő, Weiler Kálmán Zboray" Bertalan, 
Zsadányi Ferencz, • Zsedényi Gyula, és Zalay 
Kálmán. Ezenkívül a szőlőszeti és borászati 
felsőbb tanfolyam hallgatói is jelentkeztek 
a tanfolyamra, ugy mint Balogh Tódor, 
Boronkay László, Csia'Ferencz, Deák Andor, 
Deisler Gyula, Donryány Gergely, Jezierszky 
Mihály, Kováts Ödön, Limbacher Frigyes, 
Nagy Béla, Nogely Ernő, Obitz Gyula. Péczely 
László, Réthy Aladár, Rosos József, Sidlovits 
Lajos, Szemere Bálint, Szirányi Jenő, Tatár 
György, Tompa Arthur. Török Pál. 

A „Magyar gazdatisztek és erdőtisztek 
orsz. egyesülete" e napokban tartotta Máday 
Izidor min. tanácsos elnöklete alatt e havi vá-
lasztmányi ülését. Jeszenszky Pál ügyvezető be-
terjeszti a pénztári állapotról, valamint a 
költségekről szóló számvizsgáló-bizottsági jelen-
téseket, melyek tudomásul vétele után tárgya-
lás alá vétettek a segélyezések iránt beadott 
kérvények. A választmány a folyó évre elő-
irányzott segélyösszeg terhére megszavazott 
két özvegynek 100 frt segélyt, a többi kérvé-
nyezőt pedig, kérvényeik pótlására, illetőleg 
kiegészítésére utasította. Örvendetes tudomásul 
szolgált az ügyvezetőnek azon bejelentése, hogy 
Darányi Ignácz dr. földmivelésügyi m. kir. 
miniszter a nyugdíjintézetnek az 1897. évre 
4000 frt' államsegélyt utalványozott, melyért 
küldöttség által fogja az egyesület a miniszter 
urnák köszönetét tolmácsolni. A tagdíjhátra-
lékok tárgyában javaslattétel végett. Bálintffy 
Pál, Sztankovics Ferencz és Fromm Antal 
választmányi tagokból álló bizottság küldetett 
ki azzal, .hogy véleményes jelentésüket a jövő 

; e Velo. Folyta-
tólag a „ Mezőgazdasággal és erdészettel : foglal-

kozók nyugdíjintézetének igazgatósága tartotta 
meg ülését, melyen tudomásul vétetett, hogy a 
nyugdíjintézetnek jelenleg 119 rendes tagja van 
141,000 korona biztosított nyugdijösszeggel. 
-és hogy a nyugdíjintézet értékpapír állománya 
67000 frt 41/2°/O-OS magy. regále kártalanítási 
kötvényekben. A dijakkal hat hóval régebben 
hátralékban levő tagokra nézve történt alap-
szabályszerü intézkedés után az ülés véget ért. 

Dijlovaglási és dijugratási verseny. Az 
„Országos Magyar Gazdasági Egyesület" a 
„Lótenyésztés Emelésére Alakult Tattersall 
Részvénytársaság "-gal karöltve ez évben is 
megtartani óhajtja az eddig oly nagy érdeklő-
déssel megtartott dijlovaglási és dijugratási 
versenyeket. A verseny május hó 25-én fog a 
„Tattersall" versenypályáján megtartatni. Miután 
a már négy izben megtartott versenyek eddig 
tetemes költségeket róttak a rendező testüle-
tekre, az „Országos Magyar Gazdasági Egyesü-
let" fölkérte a földmivelésügyi minisztert, hogy 
anyagi támogatásával tegye lehetővé a díj-
lovaglás és dijugratási versenyek jövőben való 
rendezését. E kérelmet a miniszter, tekintettel 
e versenyeknek a lótenyésztés előmozdítására 
eddig tapasztalt üdvös kihatására, bizonynyal 
teljesíteni fogja. A legmagasabb körök, mint a 
mult években, ugy most is értékes tisztelet-
dijak kitűzésével fognak hozzájárulni e verse-
nyek sikerének biztosításához. Tiszteletdijakat 
adományoztak eddig: Ottó kir. herczeg, Frigyes 
kir. herczeg, a m. kir. honvédelmi miniszter, 
a közös hadügyminiszter, herczeg Lobkovitz 
Rudolf és a „Magyar Lováregylet". Az 
adományozott tiszteletdijakon kivül még szá-
mos értékes tiszteletdíj kitűzésére van kilátás, 
ugy, hogy e versenyeknek sikere már is bizto-
sítva van. 

Marhasó kedvezményes szállítása az osz-
trák vasutakon. Csak nem rég jelentette a 
földmivelési minisztérium, hogy a marhasó ná-
lunk nem vétetik annyira alkalmazásba a gaz-
daközönség részéről, mint a hogyan az kívá-
natos volna. Igaz ugyan, hogy ennek egyik 
oka az, hogy nem mindenütt kapható, de a 
másik oka az, a mit már annyiszor felpana-
szoltunk, a szállítási költség nagysága. Ha már 
ridegen elzárkózik az állam azon elvtől, me-
lyet a konyhasónál praktizál,, hogy a szállítási 
költséget az állam viseli és ennek ára eszerint 
egyenlő az ország minden részén, legalább 
támogassa a marhasó elterjedését az által, 
hogy ezt a meglevőnél olcsóbban szállítja. Mi 
vagyunk a földmivelő állam, nekünk kell 
szarvasmarhatenyésztéssel foglalkoznunk és 
az osztrákok kapják a kedvezményt. Ugyanis 
az összes osztrák vasutakon emberi élvezetre 
alkalmatlan denaturált marhasó küldemények 
után tetszés szerinti mennyiség feladásánál az 
a) osztály kocsirakományokban való szállítás-
nál pedig a 3 külön díjszabás díjtételei nyer-
nek alkalmazást, mi az első esetben 20—30%,. 
a másodikban 50—100% kedvezménynek fe-
lel meg. 

Forgalmi korlátozások. A földmivelés-
ügyi miniszter értesítése szerint a boszniai és 
herczegovinai országos kormány mult évi de-
czember hó 23-án a következő intézkedéseket 
léptette életbe : I. Ragadós tüdőlob miatt a 
szarvasmarháknak Boszniába ős Herczegovi-
nába való bevitele Magyarország következő 
törvényhatóságainak területérői tilos: Nyitra, 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun és Pozsony vármegyék-
ből. II. Ragadós száj- és körömfájás miatt ké-
rődzőknek Boszniába és Herezegovinába való 
bevitele Magyarország következő törvényható-
ságainak területéről tilos : Alsó-Fehér, Bihar, 
Csik, Esztergom, Győr, Hunyad, Kisküküllö, 
Komárom, Krassó-Szörény, Moson, Nagy kii küllő, 
Nógrád, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Sáros, Szeben, 
Temes, Torda-Aranyos, Torontál és Ung vár-
megyék területéről. III. Sertésvész miatt élő 
sertések bevitele Boszniába és Herezegovinába 
Magyarország egész területéről tilos. 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1898. junuár 8. 
Az időjárás a hét kezdetével derült és száraz 

volt, később borúsra fordult és szórványosan csapadék 
is fordult elő, a mi mellett a hőmérséklet állandóan 
emelkedett maradt. A vetések igy ismét, hótakaró nél-
kül vannak és az időjárás viszontagságainak Újból ki 
vannak téve. A vízállás emelkedő. Külföldön ugyancsak 
enyhe, esős idő uralkodik. Külföldről a vetések . állásá-
ról következőt jelentik: 

Francziaországban a korai vetések jók, s a ké-
seiek is kielégítően fejlődnek. A bő esőzések folytán 
azonban az időjárás abnormálisan enyhe, s . igy nagy 
a félelem a későbbi fagyoktól, melyek kiszámithatlan 
károkat okozhatnak. Belgium, Hollandia és Németország 
is panaszosan említi az őszies időt, a vetések állásával 
azonban még eddig napjában meg van elégedve. 

Hasonló jelentések érkeznek Románia és Bulgá-
riából, E két állam kivitele erősen megcsappant. Orosz-
országból a vetéseket illetőleg semmi ujat nem jelent-
hetünk, csak sajnosan konstatálhatjuk továbbra is a 
hó jóformán teljes hiányát, A Cincinatti-Grice Currenf 
szerint az Egyesült-Államok vetéseit jótékony hó fedi, 
s a kilátások javultak némileg. Thóman statisztikus a 
vetések jelenlegi állását 87"8o/°-ra becsüli 1897. deczem-
ber 1-én 84.1o/° és 1897. január 1-én 95-4% ellenében, 
az őszi búzával bevetett területet pedig 26.663,000 
acre-ra teszi tavalyi 23.930,000 acre-al szemben. Argen-
tiniában határozottan javult a helyzet, hajófuvar-egyez-x 
ségek elegendő mennyiségben köttettek, hogy azonban 
mennyi buza fog kivitelre fenmaradni, arról ma még 
megközelítőleg sem lehet beszélni. 

Európa li i I 1 1117,000 quartra buza 
úszik, az előző évekkel való összehasonlítást pedig 
alábbi összeállításban adjuk. 

íme az egész világ látható búzakészlete quar-
terekben kifejezve 1898. január 1-én: 

Készletek Angliában 
„ franczia ki-

kötőkben . 
Párizsban. 
Antverpen-

50,000 
1,700,000 

400,000 275,000 

5,000.000 3,550,000 
Készletek Európában. 
Látható készletek az 
. Egyesült-Államok-

ban Bradstrects 
7,250.000 9,700.000 

i. ja-
. 15,532.0( 19,123.000 23,341,000 

Buza lanyha irányzatban indult. A malmok alig 
tanúsítottak érdeklődést és minthogy igy teljesen tar-
tózkodóak voltak, az árak a gyenge kínálat daczára 
néhány krral csökkentek. A lanyhuló határidőpiacz 
szintén hozzájárult, hogy a hangulat minél csendeseb-
ben, fejlődjék, később azonban szilárdabb irányzat ér-
vényesült. Egyes malmok határozottan jobb vételkedvet 
tanúsítottak, a mérsékelt kínálat és nagyon korlátolt 
hozatalok mellett a forgalom ki nem fejlődhetett és az 
árak is változatlanok maradtak. A hét végével újból 
szilárd irányzat következett be és finomabb minőségek 
5—10 krral jimilUik. llolvbeu iioraklározott külföldi 
(román és szerb) áruból néhány nagyobb tétel kelt el. 
Körülbelül 600,000 mm. forgalom mellett szilárd irány-
zatban zárul az üzlet. A hetihozatalokat 17,000 mm.-ra 
teszszük. 

Rozs nem változott. A kínálat kezdetben gyenge 
' volt, később javult, míg a kereslet tartósan gyenge 
maradt. Vevőnk továbbra is csupán a helyi fogyasztás, 
elszállítási czélokra nincs forgalom. Minőség szerint 
budapesti paritásra 8.50—60 frt és helyben 875 frtig 
fizetnek. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) gyengén 
van kínálva *6s jobb minőségekben hizlalóknál gyorsan 
helyezhető él 6;25—650 frtos árak mellett. Állomáso-
kon átvéve exportképes árut csak szórványosan kínál-
nak, bár kiviteli czélokra úgyis mint belföldi számlára 
jó kereslet van. Megfelelő árut a teljes" mult heti ára-
kon 6.75-9.— frt között fizettek. 

Zab különösen jó áruban hiányzik. Az aránylag 
gyenge ajánlattal jó vételkedv áll szemben éŝ a fogyasz-
tás 5—10 krral magasabb árakat fizetett. Szín és tisz-
taság szerint 6.25—6.25 frtot jegyzünk helyben. 

Tengeri (ó áru) kisebb tételekben a 5-15—25 fo-
rinton kelt el waggonba téve. üj tengeriben a kínálat 
jó, az árak azonban engedtek, különösen a Tiszavidé-
kén, mert a bánáti relácziók felvidéki számlára kedve-

zőbbek. Gyomán 4-70-75 frt, Kábán 4-75 frt, Karcza-
gon 41671/2—70 frt, Kunhegyesen 4-80'frt, Becskereken 
4-50 frt, üjvidékeu 4 60 frtot fizettek prompt szállításra. 

Olajmagvak: Káposztarepezében e hé.ten serü 
volt forgalom. Jegyzéseink inkább névlegesek jó mi-
nőségű áruért 11.75—13.50 frt. Határidők: káposzta-
repcze január-februárra 13—13.10 frt, augusztusra 12.55 
irton jegyez. Bánáti repcze 12. 12.75 frt. Gomborka 
kb.-11.50—12.—frt, vadrepcze kb. 5.50—6.25 frt, len-
mag 9.50—10.75 frt Budapesten. 

Hüvelyesek: Babban a hangulat továbbra is csen-
des ; kereslet nincs és igy üzlet sem fejlődött. Név-
leges ab Baja-Zombor 7.'25 frtot, törpe babért Félegy-
házán 8.— frtot, barna babot (dunamenti) 6.75 frtot 
jegyzünk. Köles változatlanul" 4.90—5.10 forinton jegyez.: 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan csendes. Mi-
nőség szerint bánáti 30. 33.— frt, durvaszemü fel-
vidéki áruért 37.——40.— forintot fizetnek. Luczernát 
csak szórványosan kínálnak és haza! termésű áru 35— 
48 frton jegyez. Muharmag 6. ^6.2ó frtot ér el hely-
ben. Bükköny jobb keresletnek örvend és helyben 6.— 
frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. január 11. 
Ma búzát mérsékelten kínáltak, a vételkedv 

mindennék, daczára, gyenge volt... A bevásárlásban mind-
össed néhány malom vett részt " s így mintegy 10000 
mm. forgalom mellett az árak 5—10 krt hanyatlottak. 
A lanyha amerikai jegyzések a határidőkre is nyomasztó 
hatással voltak. 

3C0 m: m. 77 kg. a 13-— frt; 
76 „ „ 12-90 

100 , 76 , , 12-65 
200 „ '• 75 „ „ 12-65 

75 „ „ 12.65 
100 „ 74 „ „ 12.55 
100 , 74 . , 12-45 150 „ 74 » „ 12-45 m. 78 kg. á 13.— frt 3 kg. á 13.— 
100 „ 75 , „ ,12.25 
300 , 77 „ , ii-io 2100 „ 73 . » 11*40 1500 .. 74 

2400 m m. 73 » l 12-15 frt 
200 , „ „ 8-75 
150 ., — . , 8-70 
100 * z " * @:52 
100 „ ' " " 6-45 

» . 6-40 100 „ — .„ „ 6-35 
dt s mintegy 8 í-60-65 krt ér : 

Fehérmegyei: 
Bácskai : 
Raktáráru : 

pest távolságában. 
Tengeri elég jól kináltatik, az irányzat azonban 

- gyenge vételkedv miatt lanyha s Budapest távolságá-
ban 5 frtot ér. 

Egyéb gabonanemüek változatlanok. 
Délben határidők következőképpen zárulnak : 

Köttetett. Déli zárlat. 
Tavaszi buza . . —• —11-02—11-93—95 
Oszi buza . , . —• • 935-37 
Oszi rozs . . . ; —-á 8-69—70 
Máj.—jun. tengeri —• • 5-30—31 

A szeszüzletben a hétnek elején változatlan irány-
zat uralkodott és a szeszárak azonnali szállításra Vs 
írttal olcsóbban, későbbi szállításra változatlanul jegyez-
nek. Finomított szeszben egynéhány nagyobb kötés 55 75 
frtig lett zárulva. Elesztöszesz változatlan szilárd 55.75— 
.56 frtig kelt el nagyban, 56.75—57 frton kicsinyben. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz 17-13 frton kelt el azonnali szállításra és 1 frton 
bécsi jegyzésen alól. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17 75— 
18-— frt. 

Bécsi jegyzés 18-10—18-30 frt kontingens nyers-
szeszért,. 

Trieszti jegyzés 10 91—il frt kiviteli szeszért 
.90%. 

A kivitél a hétnek elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak közül: Kenyérmező, Losoncz 

13 krral olcsóbban, a többiek változatlanul jegyeznek. 
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 
14-75—15.— frt, denaturált szesz 19 25—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. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
ténekjelentése 1898. január hó 5-éről. 

A tavaszias enyhe időjárás kedvezőtlen kihatás-
sal van az idényezikkekre, melyek a lehető leggyorsabb 
eladást igénylik, ez pedig maga. után vonja az árak ha-
nyatlását. Főképen a vadüzlet sínyli meg,ezen abnor-
mis meleg időt. 

Nyulak nagyrészt igen törődötten és sárosan ér-
keznek, darabja 90 kr — 1.20 frt, forgalom csökkent. 
Őz és szarvas, úgyszintén vaddisznó tartott árak mel-
lett keresett. Fáczán párja 3.80 frt, fogoly 1.30—1.40. 

Vágott liba kilója 52—54. r.écz'e 54—56 frtot je-
gyeznek. 

Szopós malacz az enyhe idő miatt kevesebb, ér-
kezik, kgja 90 kr, süldők 60—65 kr. Kövér sertéseket 
48—50 kron értékesítettük. 

Vaj és túró "a keresletet túlhaladó'mennyiségben 
érkezik, ez utóbbi alig adható el. 

Gyümölcs-féle csak vontatottan kel, nagyobb-
mennyiségű 11-od rendű batul almát 16 kron adtunk el. 
Zöldség-féle jobban keresett, 2 waggon sárgarépáért 2, 
frtot értünk el mm.-ként. Burgonya készletek fogytán 
vannak, áremelkedés várható. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898. jan. 10-én. 

Hns. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 46—56, 
II. oszt. 40—46, III. oszt. 30—40, eleje I. oszt. 40—50, 
n. oszt. 34—40, Hl. oszt. 30—34, borjúhús hátulja I. 
oszt. 60—60, II. oszt. 50—58, 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—52, vidéki 46—50, sertés-
hús pörkölt 45—50, sertéshús szerb szalonnával 48— 
50—, szalonna nélkül 48—52, sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) 52—58, sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal 0-7—0-9, csont nélkül 0-85-
—0-95, sonka fűstölt külf. csont nélkül 0-80—1-—,. 
szalonna sózott 1 q 47-0—500, füstölt 55—56 0, sertés-
zsír hordóval 530—53-5, hordónélkül 51-0—52 0, kolbász 
nyers 1 kg. — , füstölt 60—72, szalámi belföldi 150-
—160, külföldi , malacz szopós élő 1 kg —• , 
tisztított 80—1-0. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-- 1.40,. 
csirke 0-70—1-0, kappan hizott 1-80—2 40, sovány —.— 
—•—, récze hizott 2' 3'—, sovány 1- 2-—, lud 
hizott 4- 7'—, sovány 1-80—3-60, pulyka hizott 3'60' 
—5 —, sovány 2-50—3-20. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-65—0-90, 1 kg. , csirke 1 db 0-40—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 db 
0-80—1-25, lud hizott 1 db 3—3-70, 1 kg. 0"48—0'52. 
félköv. 1 db 2-50—3-20, 1 kg. 45—48, pulyka hizott 
1 db 2-50—3-—, 1 kg. 50-60, félkövér 1 db 1*20—2-—,.. 
1 kg. 40— 50, ludmáj 1 db 20—1—, 1 kg. h|0—l-90„ 
ludzsir 1 kg. 70—0 90, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-60—1-20, csuka 0'40-
-0-80, ponty (dunai) 0-60—1-20, süllő —*—— —, ke-
csege —• , márna 0*30—0-50, ezompó 0ÍS0—$60. 
angolna 0- 0'—, apró kevert 0-16—0-30, lazacz „ 
pisztráng —* *—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 üt. frt 0-06—0-10,. 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0- 0—, tejföl0 28—0-35,. 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1- 1-40,1. rendű 0-70—0-80, II. r.. 
0-60—70-—, olvasztott 0'—, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0" 0-—, tehéntúró 0'08—0-16, juh-
turó , liptói 0-50—0-56, juhsajt 0- , emmen-
thali sajt 1-05—1*10, groji sajt 0-65—0-70. 

Liszt és kenyérnemtl. Fehér kenyér 1 kg. frt-
0-16—0-20, barna kenyér 0-14—0-16, rozskenyér 0-10> 
—0-13. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —•—, 
2 —*—, 3 —*—, 4 ——, 5 —*—. 

To ás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 38-^—42-0. 
II. oszt. (1440 db.) 36—38, meszes 35-0—36, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 3-50—4-—, törött tojás 2-10—2-50.. 

Hüvelyesek. Lenese 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, szines 8—12. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2. 4-—, 1 q 
2-0—3-0, Petrezselem 100 kötés 3- 5'—, 1 q 2-5—5-0 
zeller 100 drb 1-20—2-—, karalábé 0-8—1-2 vöröshagvma. 
100 köt. 4- 7-—, 1 q 3-50-̂ 8-—. foghagyma 100 köt.. 
14—18, 1 q 14-0—20-0, vörösrépa 100 drb 0-60—1-—, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 2-0—4-0, kelkáposzta 100 drb 
0-80—2-0, vörös káposzta 4-0—8-— fejessaláta 0-
0-—, köfUt saláta 0-—, burgonya, rózsa 1 q 2"— 
2-&0, sárga 2-30—3-20, külföldi —•—•—, fekete retek 100-
drb 1-20—1.-40, uborka nagy salátának 100 db—- •—, 
savanyítani való 100 db —• •—, savanyitott —•—•— 
zöld paprika 0- 0'—, tök főző 20-̂ -40, zöldbab 0-—— 
Ó*—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső —• •—, karfiol 100 db 8—20, 
paradicsom 1 kg. 0- 0*—, spárga —* •—, torma. 
100'db 12—20. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 20—35, köz. alma 10—20, 
fajkörte , közönséges körte 10—20, szilva magva-
váló 0- 0-—, vörös —, aszalt 16—30, cseresnye faj 
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, közönséges ——-,• meggy faj , közön-
séges •—: , ringló , baraczk kajszin 
öszi , dinnye görög' nagy 10Ó. db —, kicsi 

, sárga faj —•——•—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-25—0'60, csemege , dió (íaj, papir-
héjü) 30—45, közönséges 25—30, mogyoró 20—30, 
gesztenye magyar 11—16, olasz 16—20, narancs messi-
nai 100 db 1-2— 2'0, pugliai —•—•—, mandarin 2-
2'íO, czitrom 0"80—1'20-, füge hordós 1 q 16—20, ko-
szorús 18- 22, datolya 38—45, mazsolaszőlő 40—66, 
egres 1 lit. , eper 1 kg. kr. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30-45, II. rendű 18—30, csöves 30—30—, (szá-
ntott) —— . köménymag , borsókamag 
• . mák 1 q. frt 20—32, méz csurgatott Q\28— 
0'40, sejtekben 1 kg. 0'40—0'70, szappan szin , 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
Ó-4Ó—0-60, vörös asztali palaczkban 0'55—0'85, házi 
pálinka palaczkban 0*—O'OO, ásványvíz palaczkban 

Hidegliusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1898. 
január hó 11-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
60 árus 110 db sertést, 2 árus 21 db süldőt, 4150 kg. 
friss hust, 345 kg. füstölt hust, 4410 kg. szalonnát, 
1540 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, kg. füstölt szalonnát, 1950 kg. kocsonya-. 
hust, — kg disznósajtot, — kg. (— db) sonkát. 

Vidékről és pedig a szokott községekből 50 db 
Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-

téshús 1 kg. 52—62, 1 -q-4800—4900, süldőhus 1 kg. 
48—52, 1 q 4500— 4800, füstölt sertéshús 1 kg. 46—68, 
1 q 3600—6000, szalonna zsírnak 1 kg. 52—56, 1 q 
5000—5200, füstölt szalonna 1 kg. 60—64, 1 q 5600— 
5800, háj 1 kg. 54—56, 1 q 5200—5300, disznózsir 1 
kg. 60- 64, 1 q 5600- 5800, kocsonyahús 1 kg. 26—30, 
1 q 2400—2600, füstölt sonka 1 kg. 60—75, 1 q 

krig. 
Hideglmsrásár a Garay-téri élelmi piaczon. 

1898. jan. 11-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
ielentcse a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
40 árus 40 db sertést, — árus 5 db süldőt, 5 00 kg. 
friss hust, 200 kg. füstölt hust, 500íkg. szalonnát, 400 kg. 
báját. Vidékről és pedig a szokott helyekről 29 árus 
275 db sertés, •—— kg. friss hug. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54—64, 1 q 4700—4900, süldőhus 1 kg. 
56—68, 1 q füstölt sertéshús 1 kg. 60—70, 
1 q , szalonna zsírnak 1 kg. 54—56, 1 q 

, füstölt szalonna 1 kg. 60—80, 1 q , háj 
1 kg. 54—60, 1 q , disznózsir 1 kg. "" " ' 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
uteza, 1868. jan. 11. A székesfőv. vásárigazqatólág 
jelentése a ,Knttelck" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 191 szekér réti széna, 65 szekér muhar, 
40 zsupszalma, 25 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér - tengeriszár 7 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles sLb.) 
1200 zsák szecska. A forgalom élénk. Arak-q-ként a 
következők: réti széna 190—270, muhar uj 180—260, 
zsupszalma 120—140, alomszalma 110—120, egyéb 
takarmány , lóhere • 210—220, takarmány-
szalma - , tengeriszár .—, luczerna , 
——, sarjú , szalmaszecska, 150—180, széna 

, uj , zabosbükköny 220—240. Összes 
kocsiszám 340, suly 306,000 kg. 

Állatvásárok. 
Bads resti sznróiimriiavHsár. Január hó 11 ér. 

A szélcesfrvarcsi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
Jelentése. 

Felhajtatott: 198 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 23 db növendék élő borjú, 25 db élő 

bárány; 44 drb belföldi, 131 drb galicziai, — drb 
tiroli, 132 drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjuvásár lanyha lefolyású volt.} 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi •— 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 36—44 frtig, kivé-
telesen 46 frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20 22-— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 50—58, tiroli frtig, gali-
cziai 48—56 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
Ölött bárány •— frtig, bécsi ölött borju 52-62, kiv. 
— frtig súlyra. Élő bárány 8—8 50 frtig, kivételesen írtig 
élő£ kecske — •— frtig páronkint. Hizlalt ürü 

Budapesti juhvásár. 1898. január hó 10-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése -a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 862, feljavított 
juh 500, kisorolt kos —, kiverő juh 117, bárány , 
kecske —, szerbiai —, angol keresztezés —, ro-
mániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár lanyha lefolyású volt. 
. 

frtig páronkint, 18—19 — frtig 100 kiló élősúly szerint, 
feljavított juhok 13—15, kiv. 0 frtig páronkint, 1 6 ' — 
17'0, kiv. — frtig súlyra, kisorolt kosok ——-'—, kiv. 
— frtig, kiverőjuhok 10'—15 páronkint, 14—15, kiv. 

— frtig súlyra, bárány , kecske :0;—, szerbiai 
0' —, angol keresztezés , romániai -, 
durvaszőrü ——•— frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Bécsi vágómarliavásár. 1898. jan. 10. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4577 db. Ebből magyar 2881 db 
galicziai 878 db, bukovinai 233, németországi 585 db 
hizott 3446 db, legelő 1141 db, fiatal — db, ökör 
3452 db, bika 488 db, tehén 602 db, bivaly 35 db. 

A szombati vesztegvásárra 482 drb hajtatott fel. 
A m'ult heti felhajtásnál az e heti 450 dbbal növeke-
dett. A szükséglethez képest a felhajtás nagy volt s 
még az idegen vevők is hiányoztak, minek az lett a 
következménye, hogy az üzlet lanyha volt 
és jobb minőségűek is 50 krral estek. A 
nöségü árunál az üzlet még lanyhább volt s az áresés 
2 frtot telt ki. A vásár végén is sok az eladatlan. 

Arak: príma magyar 37—39 — (40'50) frt, szekunda 
30—35 frt, tertia 26—29 frt. Galicziai prima 37 . -39 .— 
(—•—) frt, szekunda 31—36 frt, tertia 27—30 frt. Német 
prima 40—42'50 (43.—), szekunda. 35—39, tertia 29—34 
frt. Konzervökrök . 20'—-25'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 20—31'— (—) frt é. s., tehén 18—29 
frt é.s„ bivaly 17—20 — 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.) 

Egyes eladások : Magyar liizó ökrök. Eladók : 

Bauer Jakab, Trencsén... - 37 
Fehér Sándor, Keresztfáin... ... 30 
Grubitsch Vitális 30 
Lederer & Kálmán, Nagyvárad 39 
Löwinger I., Jánosháza 35 Vs 
Löwinger József, Sárvár 36 
Löwinger Sal. Nyögér 31 
Muth József, Siófok ... 25 
Neumann testvérek, Arad 40Va 
Rechnitzer Max, Nemesvid 30 
Rudnyánszky G„ Felső-Atrak... 32 
Stefany testv., Bécs-Ujhely ... 28 
Windisch József, Zákány 31'. 2 • 

Erdélyi iiizó ökrök. Eladók: 
Farkas & Illyés, Matosvásárhely 31 • 

Német liizóökrök. Eladók: 
Bauer Jakab, Trencsén ... ÔVs 
Blau testvérek, Temesvár ... ... 421/2 
Gyár-részv.-társaság, Arad... 1. 421/2 
Hacker Miksa, Sopron 37" 
Józsefvárosi spirituszfinomitó-

gyár, Temesvár ... ... 42Va 
Lederer és Kálmán, Nagyvárad 41 
Neumann testvérek, Arad ... ... 42Va 
Rosenthal S., Gyertyánios 42Va 

— 341/a 
— 34 — 
— 28Va — 
— 36 — 
— - 26 — 

— 391/2 — 
Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 

az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok 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. Tüdővész miatt a következő megyék: 
Liptó, Nyitra, Pozsony., (Csallóköz határa kivételével), 
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: 
AlsóiFehér, Hunyad, Nógrád, Szeben, Torda-Aranyos, 
továbbá Kecskemét és Kolozsvár sz. kir. városok, 
Vasmegye kőszegi járása.. Horvát-Szlavonországban 
Szeréin megye és a területén/levő. városok. 

Felhajtás: 4408 lengyel, 3994 bakonyi sertés... 
Az üzlet változatlan. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 43—44 kr, kivételesen 44-50 kr, közepes 
37—42-— kr, süldő"30—40 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1Ö9S. jan. 5-én. Fel-
hozatott: 3596 borju, 2353 élő sertés, 2491 kizsigerelt 
sertés, 296 kizsigerelt juh, 1001 bárány. 

A borjuvásár meglehetős élénk volt, a kevésbé 
jó mnosegu arunal az árak javultak,, a prima .árunál 
változatlan. A nehéz sertések iránt nagy volt a keres-
let s 2 kr volt az eme kedés. A többi árunál változat-
lan volt az üzlet.' 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borju 34—44 
kr., prima 46—52 kr., primissima 54—58 kr., élő borju 

kr.j prima kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés 30—40 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
46—50 kr., süldő 40—50 kr., kizsigerelt juh 26—40 kr., 
bárány páronkint 4—12 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. január hó. 5-én. Felhajtás 
1215 db juh. 

Mivel üzlet nem- köttett, árakat nem jegyez-
hetünk.. 

Árak: export juh páronként—- .—, raczka 
•1" " s juh 0- •— frt. 

x \ 

Rimaszombati orsz. állatvásár. Január 7-én. 
(Brauner Gy. vm. állatorvos tudósítása). 

Egyrészről az enyhébb téli időjárás, másrészről 
az általános pénzszűke okozta, hogy ezen vizkereszti 
orsz. állatvásár, a felhajtott állatok mennyiségét te-
kintve, minden megelőző évbeli vásárnál jóval na-
gyobb volt. 

Felhajtatott: szarvasmarha 2531, ló 1864, sertés 
567, összesen 4962 db állat. A felhajtott marhák és 
lovak minősége átlagban alig kielégítőnek jelezhető. 
Magok a gazdák panaszolják, hogy bár van bőven ta-
karmány, marhájuk még sem javul. Széna sarjú az 
elmúlt év nedves időjárása miatt csekély táptartalmu s 
ugyanez ok folytán a marhaállomány egy része métely-
kórban szenved. 

Vásári forgalom azon állatnemeknél, melyekkel a 
tekintélyes számmal megjelent hazai és külföldi keres-
kedők szükségleteiket fedezték, igen élénk volt; mig a 
többiek között általános lanyha irányzat, sőt üzlettelen-
ség mutatkozott. Igen élénk adásvétel nyilvánult a le-
vágásra alkalmas javított ökrök és tehenek között, ke--
resettek voltak a fiatal vemhes pirostarka tehenek. 
Sertésvásáron a tartásra, tenyésztésre alkalmas süldők 
és koczák, valamint a leölésre szolgáló hízók. 

Következő árak jegyeztettek: igásökör urasági I. 
oszt. 320-380, II. oszt. 240—320, mustra vágó ökrök 
180—245 frtig páronkint. Selejtezett tarka tenyészbikák 
dbja 90—150 frtig. Kisbirtokosoknak való igásökör 160 
—240, növendék négyéves ökörtinók 185—210 frtig 
páronkint. Vemhes fiatal pirostarka tehenek dbja 115— 
145 frt, fejőstehenek 62—110, meddőké 45—60 frtig, 
éves növendék üszök 30—40 frtig. Könnyebb 4 éves 
telivér lipizzai jukker ló egypár 700 frt, átlagban 30Ű— . 
450 frt, nehezebb hámos lovak 260—340 frtig páron-
kint, remonda ló 220 — 280, paraszt ló (lb—120, selejte-
zett hibás 15—40 frtig dbja. Koczasertések dbja 30—40, 
három hónapos.malaczok párronkint 12 frt, e/4 éves 
süldők 20—25, H/4 évesek 30-35 frtig. Könnyebb bizó 
sertések 36—55, nehezebbek 56—81 frtig. Vágósuly 
szerint 50—52 kron kg.-ként. 

Szerkesztői üzenetek. 
Bucsányi, Imre urnák. Megreklamált levelét szak-

értőnkhöz tettük át. Amint a felelet megjön, a leveles 
szekrényben közölni fogjuk. 

F. Gy. urnák A'ádasd-Ladáivy. B. munkájáról 
csak illetékes szakértőnk meghallgatása után fogunk 
véleményt mondani. Addig méltóztassék^ türelemmel 

Cs. I. urnák Berkesz. Hollandi tenyészet az oi-• • ! • :. ' i 1! ' -
berg gróf (Székelyhíd) törzskönyveztetett egy hollandi 
tenyészetet, de már két év óta ném jött tőle uj beje-
lentés. E tárgyban tehát a leveles szekrényben intéz-
tünk kérdést a gazdaközönséghez. 

Az Orsz. magy. gazd. egyesület talajdon: 

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

Barnabás. 

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 

W T ö s s z e s H Ü 
gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

L Részletes árjegyzékkel 
szakszerű felvilágosítással díjmentesen s 

jSzecskavágét 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztositó Szövetkezet. 
BUDAPESTEN, VIII., J ó z s e f - k ö r u t 8 . 

G«I> gróf. Alelnök: C S Í V O S 8 T Bél.. 
ANDBÁSST GÉZA gróf, BUJANOY1CS SÁKB03, DESSEWFFTf ARISTID, PÜSPÖK V EMII 
RÜBINEK fíYIJI.A, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, 

TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: s z ő i t y i Zsi&rznonO. 

Az Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövet-
kezet 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 vivta ki magának, az 

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkiviil mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat 3zámitja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

HF~ Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5°/o 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 

F u c h s H e r m á i m 
p ^ T tejgazdasági edények gyára "Ü53J 47eo 

B U D A P E S T , 
VI., Szondy-utcza 35. sz. 

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

Rendes vevőim közül : 
a „Budapesti Központi Tej-
csarnok Szövetkezetet", a 
„Gazdák Budapesti Tejegye-
sületét" úgyszintén az aradi, 
pécsi, stb. tejcsarnokokat 
és számos nagy hazai gaz-

ReferenczlAItbal szívesen 

n 
i 

8. £eináaasf &rei6erg 1 . S. 
ajánlja, mint hosszú évek sora óta specialista teljes 

mezőgazdasági szeszfőztíe-it 
szeszftnomitóit és élesztő gyár berendezéseit, ugyszinte minden egyes és szakmába 

vágó gépeit és eszközeit, 

GŐZGÉP- KAZÁNOK A T. 
e t é s ] 
[ O S : 

s a 

Arjeg -y izé l c é s k ö l t s é g - v e t é s i n g y e n . 
M i l G " 5 Z \ & R O n S Z Á G B Ü X T S Z Á M O S R E F E H E N C Z I Ü , " 

Most jelent meg 

Amerikai V t 
mezőgazdaság. 

i r t ó ' , • 'é 

az OMGE. szerkesztő titkárja, a „Köztelek" felelős szerkesztője. 

Eredeti fényképek..és Yladár Ernő festőművész rajzai: után 
készült számos képpel. 

—a**- f E o i t i á r a 4 f r t . M 

0MGE6 tagoknak és a „ K ö z t e l e k " előfizetőinek • 

keöYezményes ára 3 Irt 50 kr. • 
Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában • 
(Budapest, IX. Üllöi-ut 25. sz.) ^ 

Homoki szolok 

R á c z S á n d o r , 
vinczellériskolai tanár. 

Ára I frt 50 kr. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javi tásaés hizlalása 
• H gazdák és hizlalók használatára, ema 

I r ta K . R u f f y P á l . 
Ára portómentes küldéssel I forint 10 kraJczAr. 

HARRISON V& 

Álbion 
www 

"í 
& m m 

Albion 
% % % 

daráló-gépei 
a legjobbak. Kapható 

Graepel Hugónál, 
Budapest, Y., külső váczi-ut 46. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Lapunk bekötési táblája 
1 f r t 3 6 k r é r t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 
Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 

hivatalánál (Budapest Köztelek). 

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

sok szerint 180—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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Bérszántás gőzekével. 
gujabb eredeti Fowter-féle C«mp«uni gözekékkel talajn 

lősre vállalkozik i 

W O L F F E R N Ő gözszántási vállalkozó, 
B u d a p e s t , K l e l e n í ö l d , P o w l e r - t e l e p . 

SCern 5Íó6ert 
Budapest, V. ker., Vácziút 2 6 

Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló minőséga czikkekből: 

Hengerelt rúd és idomvas, . S ^ S S 1 ^ 
keret- és U-vas, gerenda stb. 

Vaslemez, mindenféle méretben. > 
" 1- és összekötő darabok; légszesz- és vizve-

, zetéki cső," sajtócső, kútcsíí, forrcső, 

Szerszámok, 

tárgyalj 
int: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 

sségek saját̂  gyár 

Árjegyzékeit bérmentve és ingyen. 

Társ kerestetik 
1 0 , 0 0 0 f o r i n t t a l egy rendkívül jöve-
delmező, concessióval ellátott gyár válla-
lathoz. A gyár üzemben van, Magyaror-
szágban konkurrenezia nélküli. Kereske-
delmi képzettség kivániatik, magyar és 
német nyelv. Ajánlatokat továbbit „J. K. 78." 
alatt D u k e s KI. hirdetési irodája Bécs I. 

a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 

^ 11' In Il: Hí lH Hí Hí II' Hí III ll. Hí in III III 111 III III III III III Ili lli> 
551/1898. II/l. ||L 

Hirdetmény. 
Egyéves méncsikók 

vásárlása. 
Felhívom mindazon tenyésztőket, kiknek birtokában 

legalább is négy jó származása, erős csontú, sza-
bályos testalkata, saját nevelésű 

fai, 
s azokat az államnak eladni kívánják, hogy ebbeli szán-
dékukat, a helynek és utolsó postájának, a hol a csikók 
állanak, valamint a csikók származásának, magasságá-
nak, színének és árának pontos megjelölésével a föld-
mivelésügyi m. kir. minisztériumhoz benyújtandó s 50 
kros bélyeggel ellátott Írásbeli nyilatkozatban legkésőbb 

1 8 9 8 . é v i f e l b r i i á r l i ó l - i g 

bejelenteni szíveskedjenek, mivel az ezen határidőn tul 
érkező bejelentések figyelembe vétetni nem fognak. 

Budapest, 1898. évi jauuár hó 1-én.-

5142 FültlűiíveMgyi ni. kir. 

HIRDETÉSEK 
felvétetnek a kiadóhivatalban 

B U D A P E S T , 
frilSí-nt 35-dik szám. 

MALOMIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
Budapest . 

( S c h w e i t z e r r e n d s z e r . ) 

VI. k e r . , G y á r - u t c z a 48. s z á m alatt. 
Szabadalmazott Schweitzer-féle mal-

maink a mezőgazdaság terén igen fon-
tos ujitást képeznek. 

Ezen teljesen uj szerkezetű, átjavított' 
malmok egyaránt alkalmasak darálásra 
és simaőrlésre: a gazdaságban e mal-
mokkal szükség szerint készithető igen 
jó- minőségi! liszt és takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle és a San-
gerhauseni gépgyárak által gyártatnak, 
mig az őrlőtáresák a világhírű Ganz-féle 
kérégöntvényből 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. 
8. Rendkívüli nagy munkaké-

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

nem szoruló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

" Részletes leírással, áp-
jegyzékkel és felvilágo-
sításokkal szívesen szol-
gálunk. 

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


