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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: i j e d j e ) , 
f l l l ö i - ű t 8 5 . - Y V 1 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
M e g j e M mi ien szérián és szombaton: 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Kérelem. 
Alább irt tagjaink tartózkodási helye 

egyesületünknél bejelentve" nem lévén, a ré-
szükre küldött „Köztelek" lap és egyéb nyom-
tatványaink visszaérkeznek. Fölkérjük t. Tag-
jainkat, amennyiben ezen tagjaink tartózko-
dási helyéről tudomásuk volna, szíveskedjenek 
azt egyesületünkkel mielőbb tudatni, u. m . : 

1. Alapító tagok. 
Fuehs Rudolf, Kovács Ede, Latinovics 

Ernő, Lederer Ignácz, Lónyay Albert, Majthényi 
László, Nákó János gróf, Skrbenszky Antal, 
dr. Siklóssy Gyula, Szegheő Géza, Szeniczey 
Ödön, ifj. Vidats István. 

2. Évdijas tagok. 
Braumüller Sándor, Basa Kálmán, Ba-

boesay László, Beck István, Beöthy Ákos, 
Bogyay Emil, Bojniezer Sándor, Dessewffy 
Béla, Désy Zoltán, Deútsch Béla N.-Kanizsa, 
Engel Gyula, Ernst Mihály, Franki Samu, 
Fischér Antal, , Forrai Soma, Gábor Antal ez-
redes, Hirsh Ödön, Hirschmann Nándor, Kraj-
csovits Gyula, Kreutz József. Lényei György, 
Lorberer György, Marsovszky Endre, Matisz 
Pál, Nagy Jenő, Nemeshegyi Béla, Novotny 
Károly, Pesti József, Pilisy Géza, Pollák S. 
Simon, Rieder Ödön, Róth Ignácz kir. taná-
csos, Sárközy István, Strausz Vilmos, Steiner 
Arthur, Sternthal Lajos, ifj. Szentmiklóssy Kál-
mán, Szilágyi Kálmán, Tarnóczy Gusztáv, 
Tóth Mihály simaházi, Vértessy Tivadar, Voj-
nich Oszkár, Weisz Manfréd. Igazgató. 

Meghívó 
az állattenyésztési és állategészségügyi szak-
osztálynak j anuár hó 28-án, azaz pénte-
ken d. u. 4 órakor a Köztelek kistermében 
tartandó ülésére. 

Tárgyak: 
1. A husfogyasztási adó reformja. 
2. Adatgyűjtés az ivarzási és szülési 

rendellenességek okairól. 

3. Földművelésügyi miniszter leirata a 
sertéshimlő ellen foganatosítandó óvintézkedé-
sek tárgyában. 

4. Javaslat a lóhuskimérés rendszeresíté-
séről. Tormay Béla, 

szakoszt. elnök. 

A földmivelési és növényterme-
lési szakosztály ülése. 

(1898. január 15.) 

Jelen voltak : Cserháty Sándor szakosz-
tályi alelnök elnöklete alatt gróf Dessewffy 
Aurél, az OMGE. elnöke, Bálintffy Pál, Bérczy 
Mór, dr. Degen Árpád, Galgóczy Károly, Hegyi 
Dezső, Holczer József, Károly Rezső, Kerpely 
Kálmán, Kodolányi Antal, Kossutány Tamás, 
Léderer Arthur, Lejthényi György, Löcherer 
Andor, Mauthner Ödön, Nedeczky Tibor, Prop-
per Samu, Perczel Ferencz, liapcsányi István, 
Reusz Henrik, Szevera Károly, Ugrón Ákos, 
Vadászffy Jenő, Wagner Géza, gróf Zichy 
Aladár szakosztályi tagok. A tisztviselő kar 
részéről Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár és 
Jeszenszky Pál, titkár mint előadó. 

Cserháti Sándor a szakosztály alelnöke, 
megnyitja az ülés.t, üdvözli a megjelent tago-
kat. Áz ülés első tárgya, melyet szóló kiván 
előterjeszteni, az, hogy miként lehetne nálunk 
olyan magvak, illetve szántóföldi terményeknek 
itthon való előállítását elérni, melyek a mi vi-
szonyaink között igen jól megteremnek, mind-
ennek daczára külföldről hozatnak be hozzánk. 
Ismeretes dolog; hogy mindig azt hangoztatják, 
hogy Magyarország nyerstermelő, földmivelő 
ország. Hogy ha azonban a statisztikát meg-
nézzük, azon szomorú tapasztalatra jövünk, 
hogy Magyarországból nagyobbrészt oly nyers 
terményeket exportálunk, melyeknek előállítása 
legegyszerűbb, amennyiben nem előfeltételez 
okvetlen nagyobb gazdasági intelligencziát. 

A mi fő exportterményeink a buza, rozs, 
árpa és kukoricza. Ellenben azon magvaknak 
legnagyobb nemét, melyeknek előállítása na-
gyobb intelligencziát, tudást, szakismeretet ki-
ván, azokat külföldről hozzuk be máig is. így 
pl. a répamagért félmillió forintot fizetünk a 
külföldnek, mert 25,000 métermázsát hozunk | 

be. Azután külföldről hozzuk a komlót az 
összes kertimagvakat, virágmagvakat, takar-
mányfüveket, katang gyökeret, melyből a be-
hozatal 18,000 métermázsa .151,000 frt érték-
ben. Azután itt vannak a fonalnövények, 
melyek közül a len- és kender igen jól meg-
terem nálunk és látjuk, hogy nyers állapot-
ban behoznak 59,000 frt értékűt. Nyers ken-
derből nagy a kivitel, de ez újra visszakerül 
Magyarországba feldolgozott á l lapotban; a leg-
egyszerűbb kenderkészitményt is külföldről 
hozatjuk s csak zsákokból 3 millió forint ér-
tékű árut hozunk be külföldről, vagyis a sa já t 
magunk által termelt s nyers állapotban ki-
szállított kendert megvesszük kikészítve a 
külföldről; 

Vannak magvak, melyek nálunk egy-
általában nem termelhetők, vagy ha teremnek 
is, a termelési költség bőven túlhaladja érté-
küket, — de vannak azután a felsorolt növé-
nyek közt olyanok, amelyeket nálunk is 
elő lehetne állítani. Ezen körülmény indí-
tott engem azon kérdés fölvetésére, hogy 
amint az ipar terén értekezletet tartanak afe lő l : 
mi oka annak, hogy Magyarországban könnyen 
előállítható iparczikkeket is a külföldről hoz-
nak be hozzánk ; épugy értekezlet tartas-
sák a gazdák részéről is, vájjon mi oka 
annak, hogy a különböző magvakat, melyeknek 
értéke több millió forintot képvisel, mi a kül-
földről hozatjuk. Még csak egyet említek meg, 
az árpából 5 millió q-t exportálunk, míg ellen-
ben a malátacsirából, mely értékesebb, csak 
106 q-t. Ez indított arra, hogy az alábbi ja-
vaslattal járuljak a tisztelt szakosztály elé, 
kérve annak elfogadását (Olvassa:) 

Tekintettel azon körülményre, hogy 
: hazánkban ezidő szerint igen sok mag és 

egyéb szántóföldi termény hozatik be kül-
földről, amelyek pedig esetleg nálunk is 
előállíthatók lennének, ami által jelentékeny 
pénzösszegeknek az országból való kiszivár-
gása gátoltatnék meg, mondja ki a szak-
osztály: hogy szükségesnek tá r t ja azon okok 

. tanulmányozását , amelyek az emiitett ter-
ményeknek az országban való előállítását 
gátolják, mely okból kívánatosnak tar t ja , 
hogy a magyar czukorgyárosok egyesülete, 
magkereskedők, czikóriagyárosok és egyes a 

M a i M é m u n k 3 0 oldal. 
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részletek megbeszélésénél kijelölendő keres-
kedöczégek vagy egy erre a czélra össze-
hívandó anketten vagy pedig külön hozzájuk 
intézett átiratban megkerestessenek, hogy az 
őket illető terményekre vonatkozólag a 
teendő kérdésekre felvilágosítást adni szívesek 
legyenek. Az ankett megtartási,, illetve a fe-
leletek beérkezte után a gátló körülmények 
egy memorandumba foglaltassanak össze, 
melyek alapján a szükséges intézkedések 
megtehetők legyenek. . 

A kérdések megállapítására pedig egy 
bizottság küldessék ki. 

Gróf Dessewffy Aurél köszönetet mond 
előadónak, amiért e kérdésre terelte a szak-
osztály figyelmét. E kérdéssel a szakosztály 
már több izben foglalkozott, főleg jnióta a 
búzaárak visszamentek. Kívánatos volna kide-
ríteni azon okokat, hogy a gyárosok miért 
nem engedik hazai magból termelni a czukor-
répát, mert tény, hogy a répatermelők, midőn 
szerződést kötnek a gyárosokkal, ezektől kap-
ják a magot is, melyet ők külföldről szereznek 
be. Fel kellene tehát az OMGE.-nek hívni — 
talán a földmivelésügyi miniszter u t ján — a 
czukorgyárosokat, hogy a répamagvakat, melye-
ket a termelőknek kiosztanak, idehaza termel-
tessék. 

De van egy másik kérdés is, mely már 
több izben foglalkoztatta a szakosztályt, ez a 
gyógynövények termelésének kérdése, melyre 
szintén felhivatott a gazdakijzönség, hogy ter-
melje , itt van azután a kendertermelés és 
riozinustermelés, melynek termelésére sokan 
próbálkoztak, de a következménye az lett, hogy 
túltermelés állott elő s a riczinus métermázsá-
já t nem lehetett az Alföldön 6 frtnál nagyobb 
áron értékesíteni. 

Ezért ez ügyben az a legfontosabb, hogy 
a termelendő magvaknak biztos piaezot és 
megfelelő árakat tudjunk biztosítani, mert e 
termények oly fluktuáczióknak vannak alávetve, 
melyeknek alig tudja az ember okát adni ; igy 
pl. a répamagnál legutóbb 5 0 % volt az ár-
fluktuáczió. 

Szóló egy egybehívandó ankéten óhaj -
taná a szőnyegen levő kérdést tárgyalni, melyet 
a földmivelésügyi miniszter kiküldötteinek a 
magvak elárusitásával foglalkozó kereskedő-
czégek bevonásával kellene megtartani s csak 
oly magvak termelésére buzdítani a gazdakö-
zönséget, mely magvak kellő árban elhelyezést 
is találnak. 

Kodolányi Antal hozzájárul az indítvány-
hoz, de szeretné, hogy már az ankét megtar-
tása előtt is tétetnék intézkedés ezen ügyben; 
indítványozza, hogy kéressék fel a földmive-
lésügyi miniszter, hogy egyik-másik gazdasági 
tanintézeten magtermeiésre jelöltessen ki terü-
letet s kivált konyhakerti növények és virág-
magvak termelésével eszközöltessen kísérlete-
ket, hol az érdeklődő gazdaközönségnek alka-
lom adassék a termelés gyakorlati módozataiba 
betekinteni. 

Szilassy Zoltán : az a kimerítő indokolás, 
melyet a szakosztályi elnök az ö indítványá-
hoz csatolt, teljesen kimeríti a tárgy érdemét 
s szóló csak azért szólal fel, hogy rámutasson 
e tárgynak a hazai mező- és közgazdaságra 
való rendkívüli fontosságra. Nálunk a kultúr-
növények magvainak termelése határozot tan a 
kezdet elején van. Néhány lelkes gazda ipar-
kodott a mezőgazdasági termények - magvait 
nemesíteni, azokat jobb minőségben előállítani, 
de e törekvések' izoláltak voltak,, mert a ma-
gyar gazdák nem bírták ezen vetőmagvakért 
oly árakat fizetni, mint amibe azok előállítása 
a kísérletező gazdának kerültek. Ennek oka az, 
hogy a magyar gazdák nem tudták a vető-
magvakat oly gyakorlati módon előállítani, 
hogy a termény eladásánál árra nézve ' verse-
nyezhettek volna a külfölddel. A külföldön pl. 
Quedlinburg vidékén egy nagy magkeres-
kedő-czég maga is foglalkozik a vetőmagvak 
termelésével s a környéken levő kisgazdák 
az ő utmutatása mellett gyakorolják a ve-

tőmagvak előállítását. Ott nagymennyiség-
ben állíttatnak elő a magvak ' é s ekként /ol-
csóbban is adják és legnevezetesebb hazái, 
magkereskedőink ..is. arra vannak utalva, hogy 
a magvakat külföldön szerezzék be, hol ol-" 
csobban kapják. A ba j orvoslására nézve he-
lyes támpontokra van lefektetve, a benyújtott 
határozati javaslat, melyet szóló elfogad azért , 
mert alkalmasnak tar t ja arra, hogy hazai ter-
melésünket, a külföldnek sok tekintetben igaz-
ságtalan versenyétől megóvhassuk. 

E tekintetben utal :szóló arra, miről ké-
sőbb lesz szó, jelesül a külföldi here- és lu-
czémamagvak behozatala • elleni védelemre. 
A luczerna- és heremag termesztése Magyar-
országon nagyon ifjú és máris válságban van 

.azért, mert az amerikai, lóhere flagyon könnyen 
behozható s ez olcsóságával, tetszetős külse-
jével elsősorban a kiskereskedőket csábít ja 
arra, hogy vegyék. Ez ellen és a-czukorrépa-
mag beözönlése ellen is oly módon lehetne 
védekezni, hogy a gyárosok s kereskedők kö-
teleztessenek a hazai termelésű czukorrépamag 
fokozatosan való kiosztására. 

Cserháti Sándor elnök : osztja Dessewffy 
Aurél ő nagyméltóságának intenczióit ; szólót 
is az vezette indítványának megtételében, 
hogy azon okok kutattassanak, melyek keres-
kedelmi s egyéb növényeknek hasznothaj tó 
termelését gátolják s ezek felderítésével lehe-

• tővé tegyük oly magvak termelését, a melyek 
biztos és jó áron való elhelyezésre kilátást 
nyújtanak. : Kodolányi indítványát detail kérdés-
nek tartja, mely az ankéten volna megbeszé-
lendő. 

Határozati javaslatában, alternaliva állí-
totta ' fel a kérdést, hogy ankét hivassák-e 

; össze, vagy pedig á magkereskedők és gyáro-
sok át iratban kérdeztessenek meg s a feltett 
kérdésekre ádnának-e feleleteket. Kéri a szák-
osztályt, hogy e tekintetben határozni mél-
tóztassék.. . , 

Gatydfgy Károly: még ez ideig az OMGE. 
által tartott arikétek akkor jár tak a legnagyobb 
sikerrel, ha kombinálva, a kérdés elintézésé-
nek mindkét módja igénybe yétetett. 

Cserháti Sándor elnök kimondja a szakosz-
tály határozataként, hogy abeter jesztet t határozati 
javaslatot a szakosztály magáévá teszi s ez 
ügyben ankét megtartását határozza el. Ezt 
előzőleg szükséges adatok beszerzése czéljából, 
illetve gyárosok és magkereskedő czégekhez 
küldendő kérdőpontok kidolgozására egy bi-
zottságot küld ki, melynek t ag ja i : Bálvüffy 

' Pál, Cserháti Sándor, Jeszenszky Pál, Koppély 
Géza, Mauthner Ödön, Renner' Gusztáv és dr. 
Rodiczky Jenő. 

Óvintézkedések az amerikai here- és luczerua-
niagvak beözönlése ellen. 

Jeszenszky Pál t i tkár : az amerika lóhere 
és luczernamag behozatala ellen foganatosí-
tandó óvintézkedésekkel az OMGE. már a mult 
évben behatóan foglalkozott és ezt szükségessé 
tette azon* körülmény, hogy már az 1896-ik 
évben az amerikai, luczerna, és heremag be-
hozatala nagv mérveket öltvén, károkat idézett 
elő nemcsak közgazdasági okokból, amennyi-
ben saját terményeinek árait a sa já t piacza-
inkon lenyomta, de a magvak beözönlése káros 
növénytermelési szempontból is, mert az ame-
rikai luczerna ' jóval kisebb termést ad, mint a 
magyar, sőt a harmadik évi kaszálás már ki 
sem fizeti magá t ; a. fagy és lisztharmat jelen-
tékeny károkat okoznak benne, legnagyobb, 
hátránya pedig az, hogy oly arankafélét tar-
talmaz, amely a miénknél sokkal nagyobb 
szemű és valószínűleg károsabb is. Az aranka 
nagyobb volta okozza, hogy nehezen és csak 
tetemes magveszteség mellett tisztitható ki s a 
magveszteség 30—25°/ö-ot tesz ki. 

Ez indokok magukban véve szükségessé 
teszik oly intézkedések sürgetését, melyek 
igénybevételével a behozatal leheLőleg beszün-
tettessék, vagy ha ez nem lehetséges, legalább 

a forgalombahózatal legyen teljesen megszün-
tethető. , . ' - . . " f . . 

Azi. 1895. éviÍHijesőgá^űasági . temékek és 
czikkek. meghamisításának tilálmazásár.ól szóló 
46. t.-czC . i n t é z k e d i k ^ tekintetben,'.^ogy a for-
galomba kerülő vetőmagvaknak származása és 
fa j tá ja feltüntetendő. 

Sajnos azonban, högy ézeri-' törvény in-
tézkedései kijátszatnak s az amerikai here és 
luczerna nagyrészínt mint provánszi, részben 
más nevek alatt, részint mint a magyar ter-
ményhez. keverten hozatik forgalomba. Az idé-
zett törvényczikk tilalmaz egyéb oly intézkedé-
seket is, melyek hivatva volnának nagymérték-
ben megnehezíteni a behozatalt, cfó sajnos, 
ezen intézkedések csak papiroson vannak és vég-
rehajtásűkról 'gondoskodva .nincs. Ennek kije-
lentésére felbátorítja szólót azon körülmény, 

.hogy ártörvény,; életbeléptetése ó t a . az ameri-
kai luczerna és lóheremag behozatal teteme-
sen nagyobb arányokat öltött. 

A statisztikai , adatok szerint behozatott 
1896. január—novemberben 3763 q. lóhere 
1897. ugyanezen idő alatt 6736 „ 
tehát csáknem 3Ó00 q.-val több. 

Luczerna behozatot t : ,, 
1896. január—novemberben . . . . 680 q. 
1897. „ . . . . 2420 q. 
tehát majdnem 2000 q.-val több. 

Radikálisan csak ugy védekezhetnénk a 
behozataltói származó károk ellen, hogy ha a 
behozatal teljesen megtiltatik. Kereskedelmi 
szerződéseink ugyan 1.9< 3-ban járnak csak le 
s az amerikai lóhere- és luczernamag szaba-

. don jöhet át ezideiga vámhatáron; miután azon-
ban igen nagy károkat okoz növénytermelési 
és egyéb szempontból is, azt hiszem, lehetne 
kívánnunk azt, hogy teljesen szüntethessék be 
a behozatal annyival inkább, mert .erre a ki-
vételre van már preczedens. Pl. a blac-rot 
féllépte alkalmával eltiltotta a földmivelésügyi 
íniniszter a szőlővessző behozatalt . 

Miután azonban most az országban igen 
nagymennyiségű amerikai lóhere és luczerna 
van, melynek forgalombahozataláról bizonyo-
san gondoskodni fog a magkereskedők azon 
része, amely a magvakat forgalomba hozta, 
idáig is szükségesnek tartom, hogy a „Gazda-
sági Egyesületek Szövetsége" ut ján a gazda-
közönség figyelme a legszélesebb alapokon 
felhívassák arra, hogy milyen károkat okoz az 
amerikai luczerná és lóheremag, nemkülönben 
azon módozatokra, melyek a visszaélések meg-
torlására rendelkezésre állanak. Felhívandó 
figyelmük arra, hogy a vetőmagvizsgáló-állo-
mások nem plombozzák az amerikai luczernát 
és lóherét. 

Gróf Dessewffy Aurél : De (nem is ismerik 
fel mindig. 

Előadó: Éppen azért , mert nem mindig 
ismerik fel, figyelmeztetni kell a gazdákat 
arra is, hogy a növénytermelési állomások növény-
azonossági kísérleteket végeznek s csak ezen 
az uton deríthető fel kétséget / kizárólag, hogy 
amerikai vagy hazai luczemamagot szállitott-e a 
kereskedő. De mivel ezen kísérletek drágák, 
felkérendő a földmivelésügyi miniszter aziránt , 
hogy ezen kísérletek költségeit leszállítani, vagy 
egészben elengedni szíveskedjék." 

Tekintettel"'arra,. hogy , az amerikai ló-
here és .luézernámág behozatala ugy közgazda-
sági, mint növénytermelési szempontból káros 
s tekintettel arra, hogy a behozatal, nem hogy 
csökkenne, hanem folyton - emelkedik, szüksé-
ges, ' hogy & szakoszt^tf á-liá-st.; foglaljon e -kér-
désben s -a kellő védíntézkedéseket a kor-
mánytól 'sürgesse. Az alábbi határozati javas-
latot terjeszti elő s a jánl ja a szakosztálynak 
e l fogadásra: " - - l. 

Mondja ki a szakosztály, hogv a : 
1. a „Gazdasági Egyesületek Országos 

Szövetsége" u t ján fel kéri a társegyesülete-
ket, hogy a gazdaközönség figyelmét a leg-
kiterjédéttebb 'mó'dbn hívják föl az amerikai 
luczerna és lóhere forgalomba hozata la 
által okozott veszélyekre és ismertessék 
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meg azokat a módozatokat, amelyek igénybe-
vételével az e téren űzött visszaélések ellen 
sikeresen védekezhetnek. 

2. Kéressék föl a földmivelésügyi mi-
niszter, hogy az amerikai lóhere és luczerna 
behozatalának teljes meggátlása érdekében 
a szükséges intézkedéseket haladéktalanul 
megtegye. Idegen származású here és lu-
czerna csak a vetőmagvizsgáló-állomások 
kedvező bizonylata alapján jöhessen át a 
vámhatáron. 

3. Felkérendő a földmivelésügyi mi; 
niszter, hogy az amerikai here és luczerna 
behozatalának megakadályozása érdekében 
az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 
által a mult évben felterjesztett javaslatok 
szigorú végrehajtásáról gondoskodni szíves-
kedjék, je lesü l : hogy 

. a) az, 1895-ik évi .LXVI-ik t.-cz.-nek a 
vetőmagvak termelés: czéljából való forga-
lombahozatalára vonatkozó intézkedései föl-
tétlenül betartassanak és az ez ellen vé-
tőkre a törvény 3-ik paragrafusának d) 

i pont ja a legszigorúbban alkalmaztassák. 
b) hogy az idézett czikk végrehajtásá-

val megbízott közegeknek ne csak joguk 
legyen, de szigorú kötelességükké tétessék a 
magkereskedők üzleteit rövid időközökben, 
legalább két havonként egyszer megvizs-
gálni. 

4. A megalkotandó uj . vámtariffában 
lehető magas védvámok.,állapíttassanak meg 
a külföldi . here és . luczernamag behoza-
talára. 

5. A növénytermelési kísérleti álíomá-
son a növényazonosság meghatározásáért 
megállapított díj a, here és luczernanál le-

' szállíttassák. 
Löckerer Andor : Örömmel fogadja a j a v a s -

latot, de ezeken kívül szerinte apellálni kellene 
a magkereskedők bazafiságára is s felhívni 
őket, hogy ne vásároljanak, illetve ne hozza-
nak be amerikai magvakat, mert ezzel mező-
gazdáinknak árlanak. 

Kerpely Kálmán : Nagyon nehéz dolog 
lesz a gazdákat reábirni, hogy ne vegyenek 
amerikai luezernamagot, de azért szerinte is a 
gazdákat kell elsősorban fölvilágosítani az 
amerikai mag hátrányairól. Szóló egyetért elő-
adóval a tekintetben, hogy veszedelem rejlik 
abban, hogy az amerikai lóhere- és luczerna-
mag sokkal nagyobb arankát tartalmaz. Fel-
hozza, hogy Szatmár vidékén teljesen inficziálta 
a vetéseket. Ezenkívül az olasz luczernabé-
hozatal is veszedelemmel fenyeget, mely a 
magyar luczernának nyomába sem léphet. 
Prövánsi i luczerna czim alatt mindenféle ma-
got hoznak ma a kereskedők : forgalomba. 
Szóló á magyar luczemát, ha jól van kezelve, 
még a provánis'zi luczernáriak is föléje hélyezi. 

" Hozzájárul az előadói javaslathoz, de fő-
képpen' a kisgazdák' figyelmét'' kéri fölhívni az 
amerikai lóheré- és luczernamaggal fenyegető, 
veszedelemre. A magvizsgáló állomásokat' a 
gazdák álig vészik igénybe s azok csak akkor 
mennek az állomáshoz, ha a magkereskedő 
csak ugy veszi át tőlük a termelt magvakat , 
ha a magvizsgáló-állomás által plomboztatja. 
Szerinte tehát a gazdák indulencziáját kellene 
előbb megtörni. 

Az is baj, hogy a gazdák a legutolsó 
perczben szerzik be a, vetőmagvak s szóló 
nem vádol itten kereskedőt, de általában 
mondva a legtöbb kereskedő, ha tudja azt, 
hogy már a gazdának nincs ideje megvizsgál-
tatni az általa szállított vetőmagot, bizony 
nem valami nagy lelkiismeretességgel, szolgálja 
ki a vevőt. 

Károly Rezső : Az " amerikai lóhere és 
luczerna magnak legnagyobb hibája az aranka-
magban fekszik, melyet kirostálni nem lehet. 
Szóló abban a nézetben van, hogy teljesen el 
kellene tiltani az amerikai lóhere és luczerna 
mag behozatalát, legalább azokat a szállitma-
nyokat, amelyekben aranka találtatik. 

Dr. Dégen Á r p á d : Szintén hozzájárul az 
előadói j avas la thoz ; fölemlíti, hogy a mag-
vizsgáló állomás volt az, amely először kons-
tatálta az amerikai lóhere és luczernamag 
nagymennyiségű behozatalát . Helyesli Kerpely-
nek azon nézetét, hogy a gazdákat a legszé-
lesebb körben reá kell bírni arra, hogy ame-
rikai magot ne vásároljanak. 

Mauthner Ödön: Fölemlíti, hogy mozga-
lom indult meg a magkereskedők körében 
aziránt, hogy amerikai magvakat ne forgalmaz-
zanak s többen becsületszavukkal fogadták, 
hogy nem fognak árusítani. Szerinte hatályta-
lan lesz azon intézkedés, hogy az amerkiai 
magvakat árusító magyar kereskedők büntetés 
alá vétessenek, mert azt ugy is behozzák a 
magkereskedők, akik ellátták az összes vidéki 
kereskedőket luczernamaggal. 

Kerpely Kálmán : Nem annyira a fővárosi, 
mint a vidéki kereskedők árusítják az amerikai 
magvakat. A vidéki kereskedő megvizsgáltat 
a gazdasági tanintézet magvizsgáló-állomásá-
nál egy kis mintát, kap róla egy bizonylatot, 
hogy a minta arankamentesnek találtatott. 
Ennek a bizonyítványnak az alapján elad igen 
sok magvat, melyben arankamag van. Az állo-
másnak ilyen bizonylatot nem volna szabad 
kiállítani. 

Dr. Dégen Árpád : A magvízsgáló állomás 
ismeri a czégeket, melyek amerikai luczerna-
maggal kereskednek; hogy ezek ellen nem jár 
el, annak oka az, mert nincs jogosítva, a tör-
vény nem "tiltja, a forgalomba hozatalt. 
A Mauthner által, kezdeményezett társadalmi 
mozgalom végleges, megoldáshoz nem vezeti 
a kérdést. 

. Dessewffy Aurél gróf: Azt szerelné, hogy 
ha a szakosztály magáévá tenné az előadói 
javaslatot, de a 2-ik pont 2-ik bekezdése, amely 

n azt mondja, hogy : „idegen származású here 
és luczerna csak a vetőmagvizsgáló-állomások 
kedvező bizonylata alapján jöhessen át a vám-
határon" . Félreértésre adna alkalmat, miért is 
ezt világosan kellene formulázni. 

Szóló indítványozza, hogy a földmivelés-
ügyi miniszter figyelmét a vidéki magkereske-
dőkre is 'hívjuk föl, miután ezek árusítják a 
leginkább az amerikai magvakat. 

, Abban . a véleményben van, hogy a hatá-
rozati javaslat közöltessék az ország összes 
gazdasági egyesületeivel, amelyek a gazda-
közönséggel közvetlenül érintkezvén, felvilágo-
sítással szolgálhatnak, hogy mily veszedelmet 

• rejt magában az amerikai magvak vétele. 
Cserháti S á n d o r : Itt ismételten felhoza-

tott az, hogy a kistermelő nincs tájékozva az 
iránt, hogy az amerikai lóhere és luczernamag 
kevesebbet ér, mint a hazai. A kisgazda meg-
veszi, mert nem tudja, hogy rosszabb a miénk-
nél. A földmivelési miniszter kezdeményezésé-
ből az országban mostanában tartani szokott 

.népies előadások folyamán sok mindenféléről 
tájékozzák a ga.-zdát; felveendő volna tehát a 
határozat i javaslatba, miszerint kéressék fel a 
földmivelésügyi miniszter arra, hogy ezen elő-
adók a gazdaközönséget, elsősorban pedig a 
kisgazdákat világosítsák fel előadásaikban ar-
ról, hogy mily nagy kára van az amerikai lu-
czerna és lóheremag vásárlásának. 

Kerpely Kálmán ennek kiegészítéséül 
ajánlja, hogy a plombozásra is hivassák' fe l a 
kisgazdák figyelme. 

Előadó hozzájárul Dessewffy Aurél gróf 
azon indítványához, hogy $ javaslat 2. pont ja 
világosabban slilizáltassék s hogy a Cserháti 
Sándor áltál fölhozottakkálkibővit t essék. 

A szakosztály áz "előadói javaslatot gróf 
Dessewffy Aurél, Cserháti Sándor és Kerpely 
Kálmán indítványaival kibővítve fogadja el. 

Az istállótrágya okszerű kezelése. 
Cserháti Sándor már említette, hogy a 

földmivelésügyi miniszter kezdeményezésére az 
ors iágban sok helyen népies előadások tartat-
nak, melyekben az előadók a gazdákat egyre-
másra figyelmeztetik. Szóló feltételezi, hogy 

ezen előadásokban azt is előadják, hogv az 
istállótrágyát hogyan kell okszerűen kezelni. 
Hogy ba egyik-másik gazda jól kezeli trágya-
telepét, á többi gazda is' figyelmessé tétetik 
arra s így a jó trágyakezelés megtalálja a 
maga jutalmát. Az utóbbi időben a külföldön 
szokássá vált, hogy a gazdasági egyesületek 
oly kisgazdákat, kik a trágyát jól kezelik, 
pénzjutalomban részesitik, vagy diplomákat 
adnak nekik. Ezt czélozza a szóló által elfo-
gadás végett a szakosztály elé terjesztett alábbi 
határozati javas la t : 

Mondja ki a szakosztály, hogy tekin-
tettel az istállótrágya okszerű kezelésének 
rendkívüli fontosságára, szükségesnek tart ja, 
miszerint a szövetségbe lépett Gazdasági 
Egyesületek felszólittassanak, hogy amennyi-
ben pénzügyi viszonyaink megengedik, tű-
zessenek ki 'k is gazdák részére dijakat, me-
lyek azon gazdák részére volnának odaíté-
lendők, kik az istállótrágyát a viszonyokhoz 
mér ten legokszerübben kezelik. 

Kodolányi Antal : a javaslatot elfogadja s 
megtoldani kéri azzal, hogy kéressenek fel a 
vidéki gazdasági egyesületek,- hogy a működé-
sük területén levő egyes községek kisgazdáit 
anyagilag, segítsék s utasításokat adjanak ne-
kik, hogy miként kell a trágyát helyesen ke-
zelni. 

Kerpely Kálmán szintén azt tar t ja , hogy 
csakis jutalmazással, vagy segélyezéssel lehetne 
a .kisgazdákat arra ösztönözni, hogy a trágyát 
okszerűen kezeljék. Például hozza szóló fel, 
hogy a nyár folyamán Hajdu-Szoboszlón és 
Nánáson e tárgyban mintegy 100 kisgazda 
élőtt, akiknek rendkívül tetszett az előadás, 
elhalmozták szólót kérdésekkel, de egyetlen 
egy sem fogott közülök a kivitelhez. 

Károly Rezső: a szőnyegen fekvő kérdés 5 

nagy fontosságára utal. Szerinte még a na-
gyobb gazdaságok trágyakozelése sincs tisz-
tázva, annál kevésbé a kisgazdáké. Czélszeíü-
nek tar taná, ha az OMGE. pályázatot hirdetne 
egy trágyarendszerre. 

Löcherer Andor fölemlíti, hogy az OMGE. 
könyvkiadó vállalata kiadásában éppen most 
van sajtó alatt a Gazdasági Epitészettan II. 
kötete, melyben az, a mit Károly Rezső szor-
galmaz, kellő alapossággal, tárgyaltatik. 

Szilassy Zol tán : Azon szakmunka építé-
szeti szempontból, tárgyalja a kérdést. Szóló 
az itten elhangzott indítványból folyólag a 
„Köztelek"-ben pályázatot fog kitűzni, ezen 
kérdés megoldására. 

A szakosztály a beadott határozati javas-
latot elfogadja Kodolányi Antalnak azon indít-
ványával, hogy a gazdasági egyesületek fel-
hivassanak arra, miszérint részint jutalomdijak 
adása, részint Utasításokkal hassanak oda, 
hogy az okszerű trágyakezelés a gázdák köré-, 
ben terjedjeii . 

Okszerű műtrágyázás terjesztése kisgazdáknál. 
Cserháti S á n d o r : Az utóbbi időben ta-

pasztaltuk, hogy a kisbirtokosok a mesterséges 
trágyákat kezdik használni. A gyárak az ilyen 
kicsinyben vásárló gazdáknak selejtes, rossz 
és drága árut szolgáltatnak ki rendszerint. 
Tény az is, hogy a mesterséges trágyafélék 
alkalmazása Magyarországon még nagyón 
kevéssé ismerétes, daczára, hogy annyiszor 
irtunk róluk, pl. sok helyen tavaszi gabona 
alá is használják a műtrágyát, melynek éppen 
semmi hatása nincs. Szóló tud esetet arra, 
hogy éppen egy gazdasági egyesület óhajt a 
jövö tavaszszal a gabona alá kísérleteket té-
tetni műtrágyával. 

Szükséges volna ezért a kisgazdákat fel-
világosítani, hogy mely esetekben, mikor és 
mely trágyaféléket alkalmazzanak, szükséges 
volna továbbá módot adni nekik arra, hogy 
olcsón beszerezhessék a műtrágyát. 

Másrészt a szövetséges egytetek volnának 
felszólitandók, hogy működési területükön mü-
trágyaraktárakat létesítsenek. Az alábbi hatá-
rozati javaslatot terjeszti e l ő : 
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Mondja ki a szakosztály, miszerint kí-
vánatosnak tartja, hogy a mesterséges trágya-
félék, elsősorban a foszfortrágyák a kisgazdák 
gazdaságaiban is ál talánosabb alkalmazásra 
találjanak. Ezen czél elérésére szükségesnek 
t a r t j a : 

1. hogy a kisgazdák a mesterséges 
trágyafélék hasznáról minél szélesebb kör-
ben felvilágositassanak, ami azonban meg-
követeli, hogy azok, kik a kisgazdáknak a 
műtrágyákról előadást tar tanak, e tárgyról 
minden tekintetben tájékozva legyenek; ami 
végből szükségesnek tar t ja , hogy az illető 
előadók és esetleg más iránt érdeklődő 
gazdák részére a jövő tél folyamán a Köz-
telken egy előadási cziklus tar tassék a mű-
trágyázásról, 

2. hogy a szövetségbe lépett gazdasági 
egyesületek felszólitassanak, miszerint az 
illető megye területének egy, vagy több pont-
ján mütrágyaraktárt létesítsenek, hogy igy a 
kisgazdáknak lehetővé tétessék hamisí tat lan 
műtrágyát olcsó áron beszerezhetni. 

Szilassy Zoltán helyesli' a javaslatot, 
felhívja azonban a figyelmet arra, hogy aföld-
mivelésügyi miniszter segélyével mostanában 
rendezni szokott népies gazd. előadások elő-
adói részére a központban, vagy más alkalmas 
helyen ez irányban tájékoztatást kellene nyúj-
tani". A miniszter volna felkérendő, hogy ez 
irányban a szükséges intézkedéseket megtenni 
szíveskedjék. 

A szakosztály az előadói javaslatot Szi-
íassy Zoltán indítványával együtt elfogadja. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést 
berekeszti. 

Á haszonállattartás befolyása a 
jövedelemre. 

Régi tapasztalat , hogy a legkedvezőbb 
jövedelmi eredményeket azok a gazdaságok 
mutat ják fel, melyekben a növénytermelés és 
ál lat tartás között a helyes arány van meg, s 
mely arány alapjának rendszerint azt tekintik, 
miszerint minden gazdaságban annyi állatot 
kellene tartani, hogy az ezek után származó 
trágya a szántóföld termőerejének fentar tására 
elegendő legyen. 

Ezen lapok mult évi 103—104. számában 
már kimutattuk, hogy a trágyaszükséglet fede-
zése szempontjából helyesnek tekinthető ezen 
arány, ha egv-egy számos marhára a szántó-
föld trágyaigénye szerint 2—2V 2—3 kat. hold 
szántóföld esik, ott azonban rámutat tunk egy-
úttal azon körülményre is, hogy ezen helyes 
arány magában véve még korántsem elegendő 
kedvező jövedelmi eredmények elérésére, mivel 
a haszonállat tarlás ha tása a jövedelemre kü-
lönböző viszonyok közt nagyon különbözően 
alakulhat, azt helyes üzleti irány mellett tete-
mesen fokozhatja, de helytelen irány mellett 
csökkentheti is. 

A haszonállat tartás szervezésével tehát 
korántsem elegendő bizonyos helyes aránynak 
a betartása, hanem ennél sokkal fontosabb a 
helyes üzleti irány követése, amit a követke-
zőkben egy, a gyakorlatból merített konkrét 
példán szándékom kimutatni. 

Frigyes főherczeg magyar-óvári uradal-
mában ugyanis már évtizedek óta érvényben áll 
ama bizonyos helyes aránv, mely abban jut 
kifejezésre, hogy az összes állatállomány egy-
egy számos darabjára átlagban 3 kat. hold 
szántóföld esik. Az uradalomhoz tartozó 12 
gazdasági kerületben azonban ez az arány 
nagy eltéréseket mutat, mert vannak kerületek, 
melyekben egy marhá ra csak 2—2'5 s-viszont 
olyanok is, melyekben 3, sőt 4 hold szántó 
jut. Ezen eltérés pedig főképpen abból szár-
mazik, hogy a tejgazdaságot, mely ezen ura-

- dalomnak főtermelési ágát képezi, csak a vas-
úthoz közelebb eső, illetve mezei vasutakkal 

egybekötött kerületekben lehet sikerrel foly-
tatni, míg a távolabb eső kerületek "inkább 
növendékmarha tar tására vannak utalva. Már 
ebből is kitetszik, hogy a haszonállattartás 
arányát nem lehet chablon szerint elintézni, 
hanem hogy e fontos kérdés megoldásánál a 
helyi viszonyok kellően méltatandók. 

Az állattartás arányával a legszorosabb 
kapcsolatban a követett trágyázási rendszer 
áll, mely az emiitett uradalomban abban nyer 
kifejezést, hogy az egész uradalmat tekintve, 
szántóföldjének mintegy 2/s-része, vagyis 4O°/0-a 
részesül évenként trágyázásban ; azonban, mig 
az erős állattartást felmutató kerületekben a 
szántóföld fele, vagyis 50°/o-a trágyáztatok meg 
évenként, addig leszáll ez az arány a gyengébb 
állattartással bíró kerületekben a/3-ra, ugy, hogy 
a szántóföldnek csak 33°/o-a kap évente trágyát. 

Hazánkban bizonyára kevés azon gazda-
ságok száma, melyek ily mérvű trágyázást ké-
pesek felmutatni, habár e tekintetben kieme-
lendő, hogy a holdanként alkalmazott trágya-
mennyiség a szóban forgó uradalomban álta-
lában csekély, azaz csak 150—160 q-ra tehető, 
ami azonban tekintettel a többnyire sekély-
rétegű és meszes talajra, tel jesen helyén 
való. 

Az ilyen mérvű haszonállát tartás ha tása 
a jövedelemre két irányban nyilvánul, fokozó-
lag hat a termésekre, módositólag a tiszta 
jövedelemre. 

A bő trágyázás terméstfokozó hatását mi 
sem bizonyítja jobban, mint az alábbi adatok, 
melyek szerint, emiitett uradalomban, a kat. 
holdankénti átlagos termés volt métermá-
zsákban : 

Év. ' Buza. Rozs. Árpa. Zab. Tengeri. 

1850—59 7-85 7-10 8-00 6'02 • 12'42 
1 8 6 0 - 6 9 8-62 7-17 7-90 6 32 10-36 
1870—79 8 07 7-44 9-10 7 47 10-68 
1880—89 8 0 0 8-25' 9-12 7-10 10 85 
1890—95 10-03 9 88 11-63 8-86 15-82 

Hogy ezeket a számokat kellő világításba 
helyezzük, meg kell jegyeznünk, hogy az ura-
dalomban a tejgazdaságot már 1850. óta foly-
tat ják ugyan, hogy azonban az 50 es és 60-as 
években a juhtar tás praedominált , mely 1881-
ben végleg beszüntetett , mig a tejgazdaság 
csak 1870. óta öltött nagyobb mérvet, mint ez 
a következő számokból kitűnik, melyek szerint 
az uradalom összes' szarvasmarhaállomá-
nya vol t : 

1850-ben 706 db, ebből 117 db tehén 
1860-ban 1544 „ „ 460 „ „ 
1870-ben 2908 „ „ 1004 „ 
1880-ban 3233 „ „ 1521 „ 
1890-ben 4650 „ „ 2317 „ 
1895-ben 5350 „ „ 2456 „ 
1897-ben 5788 „ „ 2627 „ „ 

A termések fokozatos emelkedése külö-
nösen a rozs, árpa és a zabnál feltűnő és 
párhuzamban áll a szarvasmarhatar tás kiter-
jesztésével ; a búzánál pedig azért oly nagy az 
eltérés a 90 előtti és utáni évek termései közt, 
mivel régebben oly területeken is termeltetett, 
mélyek erre nem voltak egészen alkalmasak; 
ennél tehát a termések fokozásához a termelési 
rendszer megváltoztatása is hozzájárult . 

A fokozott termések a magasabb gabona-
árak idején természetesen a jövedelem alaku-
lására is kedvezően hatottak s mindazáltal 
azon sajátságos jelenséggel találkozunk itt, 
hogy nem a legmagasabb gabonaárakat felmu-
tató 60-as és 70-es években volt legnagyobb az 
uradalom jövedelme, hanem ellenkezőleg azon 
években, melyekben az árdepresszió a legnagyobb 
mérveket öltötte, t. i. a 90-es évékben. 

Ennek igazolásául ide iktatjuk az urada-
lom házilag kezelt gazdaságainak jövedelmére 
vonatkozó adatokat. 

1851—59 
60—67 • 
70—79 
80—89 
90—95 

Tiszta jövedelem 
kat.holdanként A tőke érték után 

. frt százalék . 
3-94 4-30 
3 '28 2-88 
2-29 T50 
8 36 4'72 

11-70 6-00 
Most, midőn mindenki arról panaszkodik, 

hogy a gazd. válság hatása alatt a földbirtok jöve-
delme fokról-fokra hanyatlik, méltán felmerül 
á kérdés, hogy a fenforgó esetben minő okokra 
vezethelö vissza a jövedelemnek fokozatos emel-
kedései, különösen a legkedvezőtlenebb 90-es 

Magában a termések fokozásában ezen 
emelkedés oka nem rejlhet, mivel ezt a hatást 
a gabonaárak hanyat lása nagyrészt ellensú-
lyozta, mint ez következő adatokból kitűnik. 

A kat. hóldarikénti termés értéke volt 
ugyanis forintokban: 

Buzá- Rozs- Árpá- Zab- Tengeri-
nál nál nál nál nél 

1850—59 71-10 48'54 43"20 40 63 6 3 6 0 
60—69 87-51 53 30 46'40 42"40 57 '00 
70—79 9 6 5 5 60-13 69 13 56"36 68"52 
80—89 72 94 60-78 66-18 49"Í6 66"32 
90—95 80-72 68'60 77"56 '61-17 59 23 

A föterményt képező buza és tengerinél 
a holdankinti termésérték a 90-es években 
jóval csekélyebb, mint volt a legcsekélyebb 
jövedelmet felmutató 70-es években, ellenben 
a többi gabonanemeknél, melyek ára nem 
szenvedett akkora hanyatlást, a holdankénti 
bruttójövedelem tényleg emelkedett, a termés-
fokozás tehát ellensúlyozta az árdepresszió 
hatását. 

Minthogy a buza és tengeri együttvéve 
hasonló területen termeltetnek, mint a rozs, 
árpa és zab együttvéve, azon végeredményre 
jutunk, hogy az utóbbiaknál elért értékemel-
kedést az elébbiek értékvesztesége paralizálta, 
vagyis, hogy az öt gabonanemet összefoglalva, 
azok jövedelme a 70-es és 90-es években úgy-
szólván egyenlő volt, minélfogva a 90-es évek 
jóval kedvezőbb jövedelmi eredményeinek okát 
a másik főtermelési ágban, a tejgazdaságban 
kell keresnünk. 

A 70~es években ugyanis sem a tejelési, 
sem a tej értékesítési viszonyok nem voltak oly 
kedvezőek, mint az utóbbi években, amihez 
különösen az a körülmény is járult, hogy ré-
gebben a legkülönbözőbb fajtákkal részben 
nagyon költséges experimentumok történtek. 
Csak mióta az allgaui fa j tára tértek át, mely 
ugy a tejelés, mint a takarmányértékesités 
tekintetében bizonyult legalkalmasabbnak, s 
mióla a tejnek Bécsben való értékesítésénél is 
megtalálták a helyes irányt, fokozatosan javult 
a helyzet, ami különösen abban nyilvánult, 
hogy a 70-es években a tej literje átlagban 
csak 5, ellenben a 90-es években 7 krral 
értékesíttetett. A tejelési eredmények fokozatos 
javulása pedig a következő összeállításból tű-
nik k i : 

Időszak Napi átlag Éri átlag 
darabonként 

4-96 1. 1809 1. 
5-53 „ 2018 „ 

70—79 „ 4'96 „ 1809 „ 
80 - 8 9 „ 5.60 „ 2044 „ 
90—95 „ .6-44 „ 2 3 6 6 , , 

A tehenenkénti évi tejhozam értéke volt 
t e h á t : 

a 70-es években kereken 90 frt, 
a 90-es : „ „ 165 „ 

különbözet 75 frt, 
ami 2400 darabnál 180;000 forintnyi jöve-
delmi többletnek felel meg. 

Azonban ezen adatokkal sincs még vég-
okaiban kimutatva azon hatás, melyet a tej-
gazdaság az uradalom jövedelmére gyakorolt 
és mely egyrészt a takarmány értékesítésére, 
illetve a trágya előállítási költségére, másrészt 

1853—59-ig 
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a trágya értékesülésére vezetendő vissza, mind 
oly kérdések, melyek megoldása nélkül a 
haszonállattartás üzleti helyes irányban nem 
szervezhető s melyek a gyakorlatban mindaz-
által úgyszólván teljesen elhanyagoltatnak. 

Minthogy a takarmány értékesítése és a 
előállítási költsége közt a legszorosabb kap-
csolat létezik, elegendő, ha e helyütt méltá-
nyos takarmány- és alomárakat feltételezve, 
csupán a trágya előállítási árának és azonkí-
vül értékesülésénék kimutatására szorítkozunk, 
jól tudva, hogy ezek a számitások csak appro-
ximativ értékkel bírnak. 

Azonkívül meg kell jegyeznünk, hogy az 
alábbi kiszámításoknál csak a fenforgó általá-
nos viszonyokat lehetett szem előtt tartani, 
minthogy a. számadások alapján való össze-
állításuk legyőzhetetlen nehézségekbe ütközött 
volna. 

A 70-es években a trá.gya előállítási költ-
sége nagyon tetemes volt. Egy tehén évi tar-
tási költsége volt ugyanis : 

1. Tehéqtőke kamatja, elhasználása 
és r izikójára-180 frt után 10% = 18 frt 

2. Istálló- ós tejkamrabér 100 frt 
u tán 7 % - . . . ; 7 „ 

3. Eszközbér 20 frt után 15% . . 3 „ 
4. Cselédbér 224 frtnak 1oio-od része 14 „ 
5. Bikatartás költségéből . . . . 5 „ 
6. Takarmány : 
15 q. széna . . á 1'60 frt = 24 frt 
15 q. ták. szalma á 8 0 k r . = 12 „ 

. 75 q. csalamádé . á 40 kr. = 30 „ 
40 q. répa . . á 50 kr. = 20 „ 

4 q. erőtakarm. á 5 frt . = 20 „ 
_ 15 q. alomszalma a 60 kr. = -9 „ 115 „ 
'7. Só, orvoslás, világítás . . . 5 .. 

Évi költség összeseri . . 167 frt 
Az évi levétel vol t : 

1800 liter t e j után á 5 kr . . . ... . . . 90 frt. 
Borjuk után 

Összes bevétel 108 „ 

Levonva a bevételt a költségből, marad 
59 frtnyi veszteség, melynek fejében 120 q. 
középérett trágya nyeretett, miszerint 1 q. 
trágya kereken 49 krba került. 

A 90-es években a tehenészet jövedelme 
a bővebb tejelés és jobb tejértékesités folytán 
tetemesen emelkedett, mig a .kiadások csak 
annyiban növekedtek, hogy a tehenek több 
erőtakarmányt nyertek, ami évenkint 3 q. má-
zsára tehető 15 frt értékben. 

Az évi bevétel volt : 
2360 liter tej á 7 kr . . . :Tj 165 f r t 20 kr. 
Borjuk utí' 

Összes bevétel. 183 

Az összes kiadás volt 182 

20 " 

Tisszta jövedelem dbként 20 

s azonkívül ingyenben maradt a 120 q. 
trágya. 

• Hogy ezek alapján a tejgazdaság befo-
lyását a jövedelemre kimutathassuk, ismernünk 
kell még a trágya értékesülési árát, aminek 
pontos megállapítása legyőzhetetlen nehézsé-
gekbe ütközik ugyan, mindazáltal megközelítő-
leg mégis kideríthető. 

Egy későbbi alkalomnak fentartva ma-
gunknak a trágya értékesülési á rának kipuha-
tolásánál követendő eljárás részletesebb fejte-
getését, ' ehelyütt csak annyit jegyzek meg, 
hogy a szóban forgó viszonyok közt egy q. 
trágya u tán elérhető terméstöbblet értéke át-
lagban 30 krra tehető, miből a szállítási és 
teregetési költségek fejében átlagban 10 krt 
levonva, marad értékesülést árul 20 kr, azaz 
annyi a trágya gazdasági értéke. 

Ennek a figyelembe vételével a tejgazda-
ság hatása e jövedelemre a 70-es években a 
kövétkezőképen a lakul t : 

Minden q trágyánál a veszteség 29 kr., a mi 
120 q-nál 34'6 forintot tesz, ugy, hogy azon 
végeredményre jutunk, hogy a. kedvezőtlen vi-
szonyok vagy helytelen üzleti irányban folyta-
tott tejgazdaság a jövedelmet nemcsak nem. fo-
kozza, hanem leszállítja s hogy a. minden egyes 
tehén által okozott veszteség esetleg 34' 6 forintot 
is tehet. 

Az uradalom tehénállománya akkoriban 
mintegy 1600 drb levén, az összes évi veszte-
ség 55,360 fr í ra tehető, ami természetesen az 
uradalom összes jövedelmét, mint fentebb lát-
tuk, tetemesen leszállította. 

A 90-es években a tehenészet jövedelme 
következőképen alakult : 
Közvetlen jövedelme dbkén t . . 1 frt 20 kr 
120 q. trágya értéke á 20 kr . 24 „ — „ 

Dbonkénti t. jövedelem összesen 25 frt 20 kr 
ami 2400 dbnál 60,480 frtot jelent, ugy hogy 
a tejgazdaság az uradalom jövedelmét ennyivel" 
növeite s minthogy a helyesebb irány követése 
folytán a régebbi defic'zit is eltűnt, azt mond-
hatjuk, hogy a tökéletesebb technika és a he-
lyesebb üzleti irány következtében az urada-
lom jövedelme tulajdonképpen 115,840 frttal 
emelkedett. 

Igaz, hogy ezek a számok nem vehetők 
egészen szószerinti értplemben, mindazáltal 
minden kétséget k i járva kitűnik ezekből, hogy 
a tejgazdaság okszerűen folytatva, a jövedelem-
fokozásnak megbecsülhetetlen eszköze, de hogy 
ellenkező esetben a jövedelem tetemes csökken-
tését is vonhatja maga után s ami áll a tehe-
nészetről, áll az állattartás többi ágairól is, 
minélfogva a haszonállat tartás szervezésénél 
nem a helyes arány betartása, hanem ugy 
technikai, mint üzleti tekintetben helyes irány 
követése a fődolog. Hensch Árpád. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Káimáit. 

A biborheréró'l. 
Ö A biborhere — trifolium incarnátum 

— egyike azon" érdemükön alul elhanyagolt 
kultúrnövényeinknek, melyek kellő termelési 
kísérletek híján csak igen kevés figyelemben 
részesülnek. 

Azon nagyon is általános nézettel szem-
ben, hogy a biborhere nem a mi viszonyaink 
közé való, megkísérlem azt az alábbiakban 
védelmembe venni és méltányolni. 

Igaz, hogy szélsőségekre hajló éghajlatunk 
nagyon sokban különbözik a biborhere tulaj-
donképpeni otthonának (Svájcz és Franczia-
ország) éghajlatától, de áz utófagyoktól elte-
kintve, az időjárás egyéb szeszélyeit elég jól 
tűri és megfelelő ta la jban nemcsak jó, de sőt 
kitűnő terméseket ádhat nálunk is. 

Tudjuk, hogy egyéves növényt is szokás 
ugy őszszel, mint tavaszszal vetni. 

Eddigi tapasztalataim alapján a tavaszi 
vetést á mi viszonyaink között nem ajánlom, 
mer t ha védnövény nélkül vetjük, akkor sokat 
szenved az időjárástól, felveri a gaz és csene-
vész marad. 

Ha pedig árpával, vagy zabbal vetjük, 
akkor is sok bajunk lesz vele, mert ha a véd-
növényt zölden lekaszáljuk, akkor menthetetle-
nül kisárjadzik ú j ra s nagy mértékben akadá-
lyozza a biborhere fejlődését, ha pedig meg-
hagyjuk érni, akkor a here fejlődési ideje a 
nyári forróságra esik s megint csak visszama-
rad az. 

Annál inkább ajánlom azonban őszi véd-
növény nélküli vetését, mely csaknem kivétel 
nélkül sikerülni szokott. 

Ha módunkban van, ugy válaszszunk a 
biborhere alá északról eléggé védett — kissé 
emelkedett, vagy dombos — nem tulszáraz, 
vagy égvónyes, de nem is vizenyős talajt , 
mely összetételére nézve televényes homok, 

vagy homokos vályog legyen. Ha kiválasztott 
földünk nem lenne elég jó erőben, ugy trá-
gyázzuk meg azt juliusban jó érett istállótrá-
gyával s ha talajunk nagyon szegény mész-
ben, ugy k. holdanként 150—200 kg. gipszet 
is szóratlíatunk arra. A trágyát és gipszet kő- , 
zépmélyen szántassuk alá. 

Augusztus végén ismét szántsuk még a 
hereföldet és egyszérü fogasolás után vessünk 
bele szórva, vagy sorosan kat. holdanként 
20—24 kg. magot, vetés után pedig könnyű 
hengert és tüskeboronát járassunk. 

Fő feltétele a sikernek, hogy a kikelt 
ve tés 'e lég sürü legyen, azért a maggal takaré-
koskodnunk nem szabad. A ritka vetés mindig 
alacsony és silány marad. ' 

Ha azt látnók, hogy az u j vetésben nagy-
levelű, vagy évelő gazok mutatkoznak, akkor 
még ugyanazon őszön megirtatjuk azt — s ezzel 
arra az. évre minden munkáját befejeztük. 

Legeltetni — vagy bármiféle állattal tip-
ratni az u j vetést nem szabad — különben 
is, mint legelőt, semmiféle állat sem kedvéli 
valami nagyon a biborherét. 

A telet rendszerint jól kiállja s kora 
tavaszszal fejlődésnek indulva, kedvező időjá-
rás esetén május közepe táján, már teljes 
virágzásban áll és kaszálható. A luczernát 
tehát minálunk nem sokkal előzi meg, de jó 
ta la jban igen tekintélyes termést adhat s ka-
szálása után azonnal ugarolbatunk, . sőt akár 
repcze alá is elkészíthetjük a földet, ami nem 
csekély előnye. 

Zölden nem igen. szeretik az állatok, 
mert levelei bolyhosak, fonnyasztott állapotban 
azonban jól eszik s igy igen jó tejelő takar-
mány. Szárított, vagy zsombolyázott állapotban 
egyaránt kitűnő takarmány s ha kellő időben 
kaszáljuk, ugy a többi herefélével majdnem 
egyenlő tápértékü. 

Több évi kísérlet eredményeként nálam 
k. holdanként atlag 16—18 q. szénát adott 
egyszeri kaszálásra, igaz, hogy mindég jól ki-
választott ta la jba jutott . 

Volt egy esetem, melyet nem hallgatha-
tok el, mert feltűnő bizonyítéka, annak, hogy 
a biborhere nem olyan kényes, mint sokan 
hiszik. 

A mult nyáron ugyanis á termés egy ré-
szét magnak hagytam, de kaszálás után rá jö t -
tek a nagy esők, ugy, hogy semmiképp sem 
tudtam betakarítani. 

A sok forgatás közben a mag. mind lé-
pergett és szép sürün ki is kelt a tarló között, 
ugy, hogy csupa kíváncsiságból meghagytam 
azt a darabot, újra, ós az idén ezen szántás-
nélküli önkénytel en vetés után oly kitűnő ter-
mést kaptam, amelynél még különb nem is 
v.olt soha. 

Ez kézzelfoghatólag bizonyítja, hogy a 
biborhere, mint tarlóvetemény, több figyelmet 
érdemel, mint amennyiben eddig részesült . 

Különösen ajánlható ugaros gazdasá-
gokba, ahol a jövő évi ugart részben, vagy 
egészben bevethetjük "vele és igen jó takar-
mánytermést nyerhetünk utána, anélkül, hogy , 
az. ugarolással megkésnénk, vagy talajunkat 
zsarolnánk, mert a biborhere a talajgazdagitó 
növények közé tartozik, s mint ilyent," zödtra-
gyázásra is ajánlják. 

Hogy hazánkban használják-e erre a 
czélra, azt nem tudom, de nem hiszem, hogy 
ez kifizesse magát, mert a Zöldtrágyázásnál is 
főczél, hogy sürü állású, zárt legyen a vetés, 
minek elérése végett legalább is 20—24 kg. 
magot kell vetnünk holdankint — s ha ehhez 
a megmunkálást és a kaszálás költségét is 
hozzászámítjuk — ki fog .tűnni, hogy mindig 
czélszerübb lesz a termést takarmányul fel-
használni. 

Magtermelése semmi nehézséggel nem 
jár és sokkal biztosabb, mint a többi here-
féléké, mert itteni tapasztalataim szerint sem 
az Apion, sem más féreg nem bán t ja és kat. 
holdankint 4—5 q. maghozam nem tartozik a 
ritkaságok 'közé. Aratása s csőplése körül 
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éppen ugy járunk él, mint a többi Here-
féléknél. 

Kisérlettételre melegen a jánlom gazda-
társaimnak a biborherét, s hiszem, hogy aki 
egy darab jó földet nem sajnál tőle az ugy 
takarmány, mint maghozamával teljesen meg 
lesz ;elégedve. 1). J . 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Növendék marhák gondozása. 
A Gazdaközönségünknek egyik jövedel-

mező for rássá , az állattenyésztés, s a szarvas-
marhatar tásból gazdaságaink évente szép jö-
vedelmet mutathatnak fel, ha azt okszerűen 
vezetik. 

Mint a gazdaság más ágazatánál is, ebbep 
az esetben is a helyi viszonyok a mérvadók, 
s ezekkel kell a*gazdának elsősorban számolnia, 
azonban vannak oly általános szabályok, mik-
től a tenyésztőnek sehol sem szabad eltérnie, 
ha ézen termelési ágtól jövedelmet akar 
húzni. 

Ez alkalommal a szarvasmarhatenyésztés 
köréből akarok elmondani egyetmást, mélyre, 
lehet sokan azt fogják mondani, mind aprólé-
kos dolgok ezek, s mégis hányszor vétenek ez 
ellen, talán éppen azok a gazdák, kik az ily 
hibát beismerni szégyenük, s kik saját hibá-
jokat rendesen más okokra vezetik vissza. 

Az állattenyésztésnek legfőbb feltétele az 
okszerű takarmányozás, s a gondozás, mely-
nek a növendékállatra ki kell ter jeszkednie 
már az első napoktól kezdve. 

Az állat is fiatalabb korában több után-
járást , nagyobb gondozást igényel, mint később 
s a gondozás azonnal kezdetét kell hogy vegye, 
mihelyt a tehén megborjazott . 

A nézetek igén eltérők ugyan, de sokan 
azt tartják, hogy leghelyesebb, h a . a bor jú az 
anya tőgyéből kapja a tejet. A gyakorlat maga 
is ezt igazolta leghasznósabbnak s ez a mód 
a legtermészetesebb is. A mesterséges táplálás 
minden módja sokkal több munkát, nagyobb 
utánjárás t és figyelmet kiván s nézetem sze-
rint még sem felel meg a ezélnak ugy,' mint 
azt sokan hiszik. 

A szoptatás ta r tama alatt figyelemmel 
kell lennünk arra, hogy a bor jú a rendes tej-
mennyiséget megkapja s ha a viszonyok meg-
engedik, naponta háromszor kell szoptatni, 
később, ha a borjú nagyobb, kétszer. Mindenki, 
ki a tejet a szopós borjú elől. elfeji, annak 
fejlődését gátolja s miként a következmények 
mutat ják, hamar megboszulja ez a takarékos-
kodás magát, mert a bor jú visszamarad, el-
csenevészedik, ugy, hogy szánalom később rá 
is nézni. 

Két-három hetes korában már a takar-
mányt kezdi szálalni s hova-tovább nagyobb 
érdeklődést tanusit iránta. E végből a borju-
ketreczekbe, vagy ott, ahol a borjukat tartjuk, 

» nekik megfelelő magasságú jászolba tegyünk, 
jó réti szénát, kevés zúzott zabot, amelyét 
csakhamar jóizüen kezdenek napról-napra 
mind nagyobb mennyiségben fogyasztani. 

A borjuk takarmányozásánál lényeges és 
számottevő körülmény az, minő takarmánynyal 
etetjük azokat. A jó réti széna, melyben a 
pázsitfüvek keverve vannak herefélékkel, a 
legmegfelelőbb takarmányt ad ja növendékállá-
taink részére. Abraknak mindig zab- és árpa-
keveréket adjunk és pedig zúzva, vagy zúzott 
á rpa közé zabot keverve, mert a tengeridara 
csakis a fagygyuképződést segíti elő, liern kí-
vánt arányban. 

Mennyit adjunk > egyenként . és naponta, 
azt az állat fa j tá ja és kora után minden 
gazda meg tudja állapítani, kinek e téren némi 
gyakorlata van, de senkinek á éppen növendék-
állatoknál nem ajánlom a reczeptszerü etetési 
rendszert , mert az adagok megállapításánál 

mindig a rendelkezésre álló takarmány oiinő-
sége határoz, melynek tápanyagtartalma any-
nyira eltéi'ő még egy és Ugyanazon gazdaság-
ban is, hogy nincs senki, aki azoknak értéké-
ről s az adagolandó mennyiségnek ilyetén mó-
don való meghatározásáról biztos adatokat 
nyújtani képes volna. Ha a táparány elmélet-
hez szigorúan ragaszkodnánk, minden : egyes 
esetben, minden fa j takarmánynak kellene vegyi 
alkatrészeit s a benne talált tápanyagok egyes 
részeinek értékszámait ismerünk. 

A legtöbb esetben német, vagy más kül-
földi vegyelemzések adatai sohasem alkalmaz-
hatók az itteni viszonyokra, hisz más a mi 
takarmányaink táptartalma, s más az, honnan 
ezen alapul szolgáló táblázatok számai kelet-
keztek. 

Nem mondom ezzel azt, mintha én el-
lensége volnék ezen táplálási rendszernek, sőt 
hive vagyok magam is, de csak bizonyos ha-
tárig s mindenkor és minden esetben elvem 
számolni a körülményekkel, a rendelkezésre 
álló anyag minőségével, más szóval elven) az 
elmélet szabályait a gyakorlat igazságaival 
mindenkor együttesen alkalmazni.' 

Épp ezért a tudományos elvek fenntartá-
sával a gyakorlat által oly fényesen1 igazolt 
rendszert tartom helyesnek. Adjunk annyit, 
mit a növendékállat haszonnal értékesíteni 
tud, de olyat, mi fejlődésének hasznára válik. 
Azok, kik a fiatal állatoknál a takarmányfélék 
bármelyikével is fukarkodnak, pedig teszik so-
kán ezt is, mindig saját kárukra, illetve a 
tenyészet rovására teszik. 

Ugy a nyári, mint a téli időszakokban, a 
takarmányozásnak teljesnek kell lenni, mert 
ha talán növendékállatainkat oly legelőre 
haj t juk i^ ki, mozgás végett nyáron át, hol 
talál legelőt is, mégis a rendes táplálást ezen 
kórban megkívánja és főkép az abrakot el-
vonni nem szabad s reggel és esté adjunk jó 
szálas takarmányt, mert a növekedő és a fej-
lődő test ezt megkívánja. 

Nyugati szarvasmarhafajtáknál, melyek 
gyors fejlődésük által válnak ki, az intenzivebb 
takarmányozás a növekedés, a fejlődési' időtar-
tama alatt lényegesen befolyásolja az állat 
teljes kifejlődését, pedig nem egy, de nagyon 
sok hazai tenyészet van, hol erre igen kevés 
gondot fordítanak s épp azért van azután 
annyi gyenge, beteges, elsatnyult tenyészet. 

Igaz s tapasztalásból tudom, de tud ja 
azt minden tenyésztő, hogy a helyi viszonyok, 
a vidék fekvése, növényzete, éghajlata, vize a 
nyugati fa j táknál mindig figyelembe veendők; 
mégis ha a fajtamegválasztás helyes, ha arra 
törekszünk, miként annak a rendes és jó ta-
karmányozást, gondozást megadjuk, lehetetlen 
ily körülmények közt nem érni el a fejlődés 
hasonló fokát, mit elérnek a külföld tenyésztői. 
De külföldi faj tákat egész nyáron legelőn tar-
tani, hegyen-völgyön, igényeiknek meg nem 
felelő, gyenge, silány növényzetű területen le-
geltetni, bizonyára nem a helyes tenyészelvek-
nek megfelelő. 

Ott, hol igazán kellő szakértelemmel ve-
zetik a tenyésztést, ezen hibába nem esnek s 
így képesek oly példányokat tömegesen fel-
nevelni, minőket eredeti hazájukban is keresni 
kell. Ily tenyészetekben azután a rendes ta-
karmányozáson és gondozáson kivül a tenyész-
tési szabályok legapróbb részleteire is teljes 
figyelemmel vannak. 

Mondanom is felesleges, hogy a rendesen 
és jól épített, szellőztethető s friss, egészséges 
levegőt nyújtó istálló lényeges kellék. De ha 
ez meg is van, még ez nem minden, mert 
igen sok valóban luxus módon készített s be-
rendezett istállóban tenyésztenek, csenevész, 
rossz jószágot. 

A folytonos tisztogatás, kefe, vakaró a 
mindennapi kellék legyen, ha szükség, naponta 
többször is. A test rendes fejlődésének el-
maradhata t lan kelléke a szabad mozgás, mi-
végből állatainkat naponta a szabadba ki kell 
haj tani , hol a tavasz, nyár és őszi szebb nap-

jaiban saját tetszésük szerint mozogjanak,, de 
túlságba menni itt se szabad, s téli, zimankós, 
havas időben őket kihajtani már nem hasz-
n o s , ' s határozottan kár, valamely elkerített, s 
bármi divatos névvel ellátott helyre berekesz-
teni,- fél napig ott tartani, mert a jószág itt 
fázik, áll, de nem mozog. A téli ! mozgást: 
nézetem szerint ugy adhatjuk meg legczél-
szerübben, ha néhány órahosszat a tehenész 
növendékállatainkat kihajt ja, egy arra alkalmas 
területen, ez idő alatt a mozgásnak is elég 
van téve, s friss tiszta, levegőt is szívhatnak 
eleget. 

A csecstől elválasztott borjukra nagy 
gond fordítandó az elválasztás után is, s lehe-
tőleg anyjuktól távolabb eső helyiségbe záran-
dók, hogy hamarább felejtsék el a tejet, 
melyre, ha anyjukkal egy helyiségbe vannak 
zárva, hosszasabb időn át visszaemlékeznek, 
nem eszik a takarmányt, nyugtalanok lévén a 
hívogató anyai hangok miatt. 

Az ily elválasztott borjukat nagyobb, 1— 
lVa évesek közé ' keverni a legnagyobb hiba, 
mert azok rendesen zavarják őket, nem hagy-
ják enni s így ha erre a gazda figyelemmel 
nincs, azon veszi magát észre, hogy egy rakás 
elsoványodott bor júja van, mit a rendes me-
derbe visszaterelni azután sok bajjal j á r . Ha 
azután még valaki ily elválasztott borjukat a 
nagyobbakkal távolabb eső legelőre haj t ja , oly 
gondatlanságot követ el, minek mentsége 
nincs. 

Éppen az elválasztás után igényel a 
bor jú legnagyobb gondozást, s ez időben nem 
szabad egy ügyetlen pásztorra s' a gondvise-
lés oltalmára bizni, hanem a gazda szeme 
előtt legyen s ez időt fel kell használni oko-
san, mert ez az állat életében oly átmenetet 
képez, midőn a mulasztás évekre van káros 
befolyással. 

Nagyon sok gazda van, ki a növendék 
állatoknak a legrosszabb takarmányt adja, ku-
koriczaszár, tavaszi szalma s más csekély 
értékű takarmánynyal delektálja őket, abból 
az igazán téves hitből indulván ki, adok nekik' 
quantum satis, e heverő jószág rá ér jóllakni 
ily gyengébb takarmánynyal is. Ilyen tenyész-
tők se nyernek soha aranyérmet s drága te-
nyészállatokkal nem fognak magasabb össze-
geket szerezni. , 

Igaz, nincs minden gazdaságnak jó réti 
szénája, de van bükköny, lóher, luczerna, vagy 
ily értékű takarmánya, adjon azt, de ne adjon 
kukoriczaszárat, se tavaszi szalmát, se zsombo-
lyázott, vagy bevermelt csalamádét, vagy más, 
ily módon konzervált takarmányt, sőt füllesz-
tett takarmányt se ajánlok, mert ezek nem 
borjuknak, hanem hizó, igás, vagy más telje-
sen kifejlődött állatnak v a l ó k a növendéknek 
nem tömeges, keveset érő takarmány, de tel-
jes kifejlődését előmozdító . értékesebb anyag 
szükséges. 

Én növendékállatokkal 1—2 éves kor 
közt takarmányrépát és tököt is etettem, de 
csak oly mennyiségben, hogy inkább csak cse-
megeszámba ment s a változatosság kedvéért 
történt, de a jó szálas takarmány s az abrak 
volt a fő, a lényeges s mindennapi takarmány. 

Hazai fajtánkkal, kivévén néhány jelesebb 
tenyészetet, a gazdák még mostohábban bán-
nak el. Nem adnak a rendes kifejlődést bizto-
sító jó takarmányozásra még annyit se, mint 
adnak a kényesebb, drágán megfizetett nyugati 
faj tákra, mélyet minden gazda inkább dédel-
get.. Ez a mi edzettebb, viharhoz, hideghez, 
esőhöz s minden sanyarusághoz hozzá szökött 
faj tánk, ily körülmények, mostohább bánásmód 
és gondozás mellett is megél ; de hogy czél-
tudatos vezetés mellett hova fejlődhet, azt. lát-
hat juk jelesebb ily fa j ta tenyészeteknél. ' A nö-
vendékállatok gondozása itt is ugyanazon el-
vek és szabályok betartásával vezetendő, mint 
bármely nyugati faj tánál , azon megjegyzéssel, 
hogy a lassúbb fejlődéshez mérten a takarmá-
nyozás megállapítása és keresztülvitele szem 
előtt tartandó. 
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Hazai faj tánkat nyáron át legelőn tartjuk 
s, hogy igy is szépen kifejlődnek, igazolják az 
erdélyi czimeres ökrök s más jelesebb tenyé-
szetek. De . a legelőnek jónak s kellő mennyi-
ségű takarmányt nyújtónak kell lenni. Az er-
délyi dus legelők, a hüs erdei források, (ott 
van bőven mindkettőből) a legeltetési rendszer-
nek és nevelésnek teljesen megfelelnek s itt is 
a tenyésztés egyszerűbb elvei ős szabályai be-
tartatnak. Nagyobb 1—2 éven felüli állatok 
külön lesznek tartva, külön falkában legeltetve 
s tavasztól őszig künn vannak igen sok helyen 
a szabad ég alatt. Választott borjuk s egy 
éven aluliak pedig külön gondozásban része-
sülnek, naponta ha legelőre haj ta tnak is, de 
estére hazatérnek s igy, amit a legelőn nem 
találnak meg, megtalálják azt este és reggel a 
jászolban, a gondos tenyésztő kezétől nyújtva. 

Alföldi s más nagyobb uradalmak, kik 
évente igásökrökért kénytelenek nagyobb össze-
get fizetni, ezen magasabb befektetést erdélyi 
tulok és borjuk beszerzésével s felnevelésével 
igyekeznek redukálni, igy akarván igáserő szük-
ségletöket pótolni. Mindenesetre okos, gazda-
ságos ez eljárás, ' csakhogy nem igen sikerül. 

lékezetbe visszaidézni nem fölösleges. Ez az 
oka, hogy czikkiró ur terjedelmes közlemé-
nyének helyet adtunk. 

Két megjegyzésünk Volna azonban, me-
lyek egyike vonatkozik a szoptatásra, másika 
pedig a növendéknek a táplálóanyag elmélet 
alapján való táplálására. 

A tőgyből- való szoptatásnak, ha az 
szakszerűen ha j tátik végre, szerintünk nincs 
pár ja . Sajnos azonban, hogy pl. tejgazdasá-
gokban a tejet nem lehet, nem szabad pocsé-
kolni; ily gazdaságokban első a tejgyüjtő 
edény, 2-dik a borjú s azért nem okszerű az 
ad libitum szoptatás, hanem indokolt a kimért 
tej adagnak az itatása, amely eljárás távolról 
se zár ja ki, hegy a borjú a megfelelő minő-
ségű és mennyiségű tejhez jusson s csak azt 
zár ja ki, hogy ismeretlen quantumhoz jusson, 
ami közönségesen egyenlő a tej pocsékolásával. 

Éppen igy vagyunk a tápláló-anyag szab-
ványok szerinti etetéssel is. Szép a takarmá-
nyozásban is az az ad libitum s a növendékre 
nézve legtöbbször jó is, de nem mindig elő-
nyös az állattulajdonos zsebére, a tenyészet 
jövedelmezőségére. Mert hiszen hol takarítson 

nak további kifogástalan fejlődésükhöz éppen 
kéli, az éppen csak oda jut, ahová a silányul 
takarmányozó, mivel ez utóbbi kevés pénzt 
vesz be r o m állataiért, az előbbi sok pénzt 
vesz be jó állataiért, de a mérleget felállítva, 
ennél is kisülhet, hogy nagyobb volt a kiadás, 
mint a minő a bevétel ; valamint kisül aman-
nál, hogy kevés volt ugyan a kiadás, de a 
kevés bevétel még azt se fedezi. 

Ne kicsinyeljük hát az okszerű számve-
tést a növendékállatok nevelésénél sem.™ 

Rovatvezető. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : tfj, Sporzon Pál. 

Burgonyaosztályozó gépek. 
G. L. ur Terebézdröí a következő kérdést intézte 

a „Köztelek" szerkesztőségéhez: 
„Alkalmas burgonyaosztályozó gépet mely. buda-

pesti vagy külföldi gyárban lehet beszerezni és mi lehet 
annak az ára ?" 

Nem sikerül pedig azért, mert nem képesek, 
vagy nem tudják sokszor, ha alkalom van is, 
a továbbfejlesztést, a gondozást akként meg-
adni, mint azt az állat megkivánja. Más az 
alföldi legelő, más az erdélyi jó erdei legelő, 
más a klíma, más : a viz, szóval minden más 
itt, mint ott. 

Minő eredményeket értek el, akárhányan 
láttam s 3—4 évi rossz irányban vezetett tar-
tás után, tudja isten, minő módon, (okait itt 
keresni, s fejtegetni nem akarom bővebben), 
kapták a drágán megfizetett borjukból ős ti-
nókból rémitő hosszúlábú, szük, satnya, oly 
gyenge igás ökröket, melyekből egy jó nehéz 
hármas eke elé 12—14 darab is szükséges. 

Minden állatnak növendékkorában a ren-
des fejlődéshez szükséges táplálkozást és gon-
dozást megadni első s feltétlen kellék, enélkül 
sem hazai, sem külföldi fa j tá t a rendes szín-
vonalra emelni nem csak hogy n e m lehet, 
hanem a rendetlen bánásmód és gondozás, a 
rossz takarmányozás mellett rövid idő ele-
gendő arra, hogy különben kiváló tenyészet is 
ily uton tönkremenjen. 

A gazda szeme nem csak hizlalja a jó-
szágot, de neveli is, s viszont igaz az a régi 
magyar közmondás, zsákbari rejlik a fa j ta 
jósága. Pál Miklós. 

A borjunevelésnek sokszor vitatott és 
általánosan ismeretes főbb szabályait az em-

meg valamit a termelési költségekből a gazda, 
ha nem a végső quantumig és qualitásig ki-
számított takarmányon s ki merné állítani, 
hogy az okszerű alapon kiszámított takarmány 
mennyiség és minőséggel nem állitható elő oly 
értékes állat, mint az ad libitum etetéssel. 

Ha takarmányaink tápláló anyagtartal-
mát a létező táblázatok alapján csak nagyjá-
ból, csak megközelítőleg ismerjük is, még min-
dég jobb, mintha nem ismernők, mert utóbbi 
esetben teljes sötétségben botorkálva, számí-
tást egyáltalán nem tehetünk, előbbi esetben 
ellenben van némi megbízható alap, amelyen 
számításainkban megindulhatunk s az ered-
ményt úgyszólván előrelá that juk, a deficzitnek 
ellene dolgozhatunk. 

Mert nem kell azt egy pillanatig se hinni, 
hogy pl. a német és magyar olajpogácsa, ma-
láta-csira, zab, árpa, széna stb. között oly 
óriási különbségek vannak, hogy emiatt a szá-
mitások a német táblázatok alapján feltétlenül 
illuzoriusak. Illuzorius ugyanis pl. kitűnő mi-
nőségű szénával számolni, mikor az a széna 
silány, de a mely gazda az effélékben se tud 
külömbséget tenni az ad libitum etetve is 
felsül. 

Ha valaki tehát a szopós borjúnak ád ad 
libitum alkalmas és jó eleségeket, még hagy-
j á n ; de aki később sem igyekszik azon szá-
mításokkal, hogy sem többet, sem jobba t ne 
ad jon állatainak, mint a mennyi és minő a?ok-

Felhasználjuk az alkalmat arra, hogy e kérdés 
ötletéből bővebben foglalkozzunk a burgonyaosztályozó 
gépekkel, annyival inkább, mert e tekintetben tanulsá-
gos összehasonlításokra nyílik alkalom. 

A burgonyaosztályozás általában véve 
még nincs nagyon elterjedve nálunk, mer t az 
legfeljebb csak annyiból áll, hogy tavaszszal 
vetés előtt nagyjából kiválogatják a vetőmag-
nak valót. A többit, kicsit-nagyot egyaránt 
összekeverve használják fel. 

És ott, ahol csak házi szükségletre ter-
melik a burgonyát, nem is lehet nagyobb fon-
tosságot tulajdonítani az osztályozásnak, mer t 
itt tényleg csak a vetőmag kiválasztása jöhet 
tekintetbe. Ha pedig kisebb mennyiségben ter-
melik a burgonyát, a vetőmagkiválasztást már 
a szedéskor is el lehet végezni kézi erővel 
minden különösebb költség nélkül. 

De ahol nagyban termelik azt és sok a 
vetőmagszükséglet, továbbá, hol burgonya-
tenyésztést űznek és ennek következtében a 
kiválasztást nagyobb mértékben kell alkal-
mazni, ott azután, ha különben drága a kézi-
erő, a burgonyakiválasztó, osztályozó gépek jó 
szolgálatot tehetnek. 

Vannak esetek, mikor a gazdaság szesz-
gyár vagy keményítőgyár részére termel bur-
gonyát, Ez esetben már a termelőnek is érde-
kében áll egyöntetű, jó vetőmagot kiválasz-
tani és a gyárba is lehetőleg egyöntetű anyagot 
szállítani. Nagyobb' tömegről lévőn szó, a ki-

12. ábra. Wachtel-féle burgonya osztályozó. ^13. ábra. Kühne-féle burgonya osztályozó. 



9 6 KÖZTELEK, 1 8 9 8 . JANUÁR HÓ 19. 6 . SZÁM. 8- lK ÉVFOLYAM. 

válogatás is több munkát okoz, mi — tekintve 
á folyton dráguló kézi erőt — indokolta teheti 
a burgonyaosztályozó gépek alkalmazását. 

A külföld, különösen Németország, már 
régebben használja a burgonyaosztályozó-
gépeket. Nálunk csak elvétve lehet hallani 
erről, sőt gazdasági gépgyáraink árjegyzékeiben, 
sem találjuk meg e gépeket. Pedig lehetnek 
nálunk is esetek, mikor a burgonya osztályo-
zóra szükség van s' azért néhány ily gép szer-
kezeti leirása tán nem lesz felesleges munka. 

A burgonyaosztályozó gépek általában 
eddig két elv szerint vannak szerkesztve. Vagy 
olyan formán, mint a rendes gabona-rosták, 
ferdén álló, rázó mozgást végző szitákkal, de 
szelelő; nélkül. Vagy pedig henger alakúak, 
mint a cséplőgép osztályozó' hengere vagy 
a trieur. 

A gabonarosta alakjára készült burgonya 
osztályozó gépek közül kétféle rendszer van 
jobban ' elterjedve. Egyik a Wachtel-féle bur-
gönyaosztályozó, melynek képét a 12. sz. ábra 
mutat ja . 

Szerkezete áll a fából készül keretből, 
melyben három különböző nyílású szita van 
egymás alatt elhelyezve. A sziták sodronyból 
vannak szőve, nyílásaik 48, 42 és 33 miliméter 
nagyságúak. Az osztályozást e három szita 
végzi olyformán, hogy a garatnál felöntött 
burgonyából a legnagyobb gumók a legfelső 
48 miliméteres szitán végig menve a szita vé-
gén levő csatornán lehullnak. Az ennél kisebb 
gumókat azonkivül még két részre választják 

van felfüggesztve s rázás által hozatik moz-
gásba olymódon,, hógy a munkás két kézzel 
megfogja a szitakeret fogantyúját s azt előre 
s hátra húzza, illetve tolja, olymódon, mint a 
Thallmayer-féle arankarostát szokták mozgatni. 
A szitakeret előtt függesztik fel a zsákokat, 
még pedig a legnagyobb és középmagasságú 
gumók számára. 

Ez utóbbiak a • szitakeret alsó részén 
látható kivezető csatornán át jutnak a 
zsákba. A legkisebb gumók az alsó szita lyu-
kain is áthullva a rostélypálczás levezető la-
pon gurulnak végig a kivezető csatornába s 

14, ábra Pieper-féle burgonya osztályozó 

tét a tengelyre szerelt keresztküllők tart ják ' 
melyeknek agya a tengelyen eltolható és állitó-
csavar segélyével helyben rögzíthető. 

Ezzel lehet a hengerek sodronyközeit 
25 tői 41 milliméter távolra beállítani az osz-
tályozandó burgonya minősége szerint. A hen-
ger felső részénél látható a garat, melynek 
feneke rostélypálczákkal van ellátva, hogy az 
apróbb tisztátlanságok már a felöntésnél el-
távolodhassanak. 

A henger forgatását kup fogaskerékpár 
eszközli kőzi forgattyú segélyével. A henger 
alatt két lejtősen álló rostély van a gép áll-
ványára szerelve, mely rostélyokon gurulnak 
le a henger nyílásain kieső burgonyagumók. E 
legurulás közben, még az esetleg gumókhoz 
ragadt föld is lemorzsoltatik, s az, valamint a 
gumók közé keveredett kisebb idegen anyagok, 
kavics stb., a rostély nyílásain átesve a gumók 
tisztán jutnak ki a gépből. 

E henger egyszerre háromfelé osztályozza 
a burgonyát. Legfelső részén hulnak át a leg-
kisebb gumók, közepén a középnagyságuak s 
a henger végén látható kiömlő vályú a legna-

j gyobbak. Mivel a henger forgatása közben a 
I gumók nincsenek nagyobb ütődéseknek kitéve, 

azok megsérülése is meglehetősen el van há-
rítva. Ezen osztályozót a Eckent-féle gazd. 
gépgyár készíti Berlinben. Súlya kb. "200 kg., 
munkabírása óránként állítólag 20 hektoliter, 
á rá 135 márka. 

A sodronyszitával ío r i to t t burgonya osz-
tályozó henger, melyet 16. sz. ábra mutat, 

5. ábra. Eekert-féle burgonya osztályozó. 16. ábra. Kempgens-féle burgonya osztályozd 

az alsó 'szi ták s pedig baloldalt a középnagy- \ 
ságu, jobboldalt a 42 miliméter átmérőnél ki-
sebb, apró gumók jutnak ki a gépből. A szi-
ták ingaszerüen lévén felfüggesztve, mozgásuk 
nemcsak előre-hátra, de fel és lefelé is törté-
nik egyidejűleg oly módon, hogy a burgonya-
gumók nincsenek heves lökésnek kitéve s igy 
a gumó sérülése is meglehetősen ki van ke-
rülve. A sziták mozgását fogaskerék áttétes 
foígátyu végzi, melynek túlsó tengelyére azon-
kivül lenditőkerék is van szerelve, hogy köny-
nyebben legyen haj tható a gép. 

A sziták kicserélhetők s nemcsak a bur-
gonyát osztályozzák, de egyúttal a gumókra 
tapadt földet is lemorzsolják. 

Ez" osztályozót, mint legújabban értesül-
tem, Kühne Ede már gyártja. Gépének súlya 
körülbelül 230 kg, szitái 1500X550 miliméter. 
nagyok, munkabírása óránkint állítólag 1500—' 
200Ö kg. burgonya s ára Mosonban 1-20 frt . A 
gép alakját a 13. ábra muta t ja . 

Egy másik ily burgonyao^ztályozót ábrá-
zol a 14. sz. ábra. Ennél két szita van csak 
egymás alá szerelve mozgó keretbe. A sziták 
alatt még rostélypálczás levezető, fenék van 
készítve. A szitakeret a gép állványára rugókra 

onnan a kosárba. A rostély nyílásain át a 
föld, por s egyéb tisztátlanság távolodhat el. 
A szita-lyukak mérete 42 és 32 miliméter. A 
gép munkabírása óránként állítólag 1000— 
1500 kg. Gyártja Adolf Pieper, Mörsben a 
Rajna mellett. Ára ott 80 márka. Előnyéül 
egyszerűségen kívül a gyáros azt- hozza fel, 
hogy nemcsak a gumóknak nagyság szerint 
való. elválasztására alkalmas, de megkönnyíti 
a rossz, romlott gumók eltávolítását is, mert a 
szitakeretet mozgató munkás szemközt állván 
a szita felülettel, amint azon szétgurulnak a 
gumók, a romlottakat könnyen észreveheti és 
eltávolíthatja. 

Az osztályozóhenger alakjára készült 
burgbnyaosztályozók közül két rendszer van 
használatban. Az egyiknél a hengert csiga-
vonalban körülcsavart sodrony alkotja, míg a 
másiknál a henger négyszögű nyílásokkal bíró 
sodronyszitával van borítva. 

Mellékelt 15. sz. ábrán látható a csiga-
vonalban körülcsavart sodronyhengeres bur-
gonyaosztályozó. A faál lományra szerelt, lej-
tősen fekvő sodronyhenger két darabból készült. 
A felső hengeren levő sodronyközök kisebbek, 
mint az alsó hengeren levők. A hengerek kere-

nagyban s egészben-megegyezik az előbb leirt 
gép szerkezetével s attól csak annyiban külön-
bözik, hogy vasállományra van szerelve, a hen-
ger s ennek borítéka, sodronyszita. A henger 
itt is két részből áll s állitható a keresztkülv 
lök eltolásával nagyobb vagy kisebb nyílásra. 
Szintén háromfelé osztályozza a burgonyát, s 
mivel a henger forgatása közben a gumók 
aránylag nagy sodronyfelülettel jönnek érint-
kezésbe, azoktól a rájuk tapadt föld is könyeb-
ben lemorzsoltatik. Ezen osztályozót Adolf 
Kempgens gyárt ja Kettwigben, Düsseldorf mel-
lett (Németország); Ára 90 márka . 

Mindezen itt ismertetett osztályozók elég 
jól megfelelnek feladatuknak s különösen ott, 
hol nagyobb mennyiségű burgonya osztályo-
zásáról."van szó, esetleg igen jó szolgálatokat 
tehetnek. Mivel kezelésük, szerkezetük egyszerű 
s nem is túlságos nehezek, még kint a szántó-
földön is lehet őket esetleg mindjárt a bur-
gonya szedés alkalmával használni. Ennek 
előnye egyrészt az, hogy a szedéssel egyidejű-
leg történhet az osztályozás, tehát időt taka-
ríthatunk m e g ; másrészt pedig már osztályo-
zott burgonyát raktározhatunk el, külön a javát 
s külön a selejteset I f j . Sporzon Pál. 
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A marhasóról. 
A marhasónak olcsóvá tétele az okszerű 

takarmányozás szempontjából és állategészség-
ügyi érdekekből oly fontos, hogy gazdaközön-
ségünknek hasznos szolgálatot vélünk teljesít-
hetni azáltal, há arról, illetőleg annak leg-
előnyösebb beszerzéséről egyet-mást elmon-
dunk. 

A marhasó forgalomba bocsátása" iránt 
intézkedő 1897 : I. t.-cz. annak árát a terme-
lési helyeken métűrmázsánkint 10 koronában 
állapitolta meg; a törvény végrehajtásával 
megbízott pénzügyi magy. kir. miniszter ur 
pedig a marhasónak a gazdaközönség ré-
széről való könnyű hozzáférhetését akként 
biztosította, hogy Akna-Szlatinán és Maros-
Ujvárott termelési helyeket állapított meg és 
az onnét kikerülő marhasót az ország na-
gyobb városaiban már régebben felállított 
45 sóraktár utján forgalomba bocsájtja és 
részben a gazíaközönség, részben egyesek 
kérelme folytán 296 nagyobb forgalmi helyen 
sóárudákat engedélyezett, mely helyeken az 
Akna-Szlatináról és Maros-Ujvárról 10 korona 
egységár mellett beszerzett marhasó a szállí-
tási és kezelési költségek hozzászámitása mel-
lett, illetőleg a sóáradákra nézve, a verseny-
tárgyaláson elért legolcsóbb ajánlati ár mellett 
a gazdaközönségnek áruba bocsájtatik. 

A felállított 45 sóraktárra nézve meg-
jegyezzük, hogy legolcsóbb a marhasó Mára-
ínaros-Szigeten, hol métermázsánként 5 frt 
10 krajczárért kapható és legdrágább Sopron-
ban és Holicson, hol métermázsája 7 frt 47 
krajczárba kerül; a 296 helyen engedélyezett 
sóárudára vonatkozólag pedig megemlítjük, 
hogy a versenytárgyalásokon elért eredmény-
hez képest legolcsóbb a marhasó Nagy-Enye-
den, Gyula-Fehérváron, Beregszászon, Nagy-
Szőllősön, Munkácson, B.-Hunyadon, mely he-
lyeken 5 frt 6 0 - 5 frt 90 krajczárért kapható 
és legdrágább Szent Endrén, Mágocson, Vámos-
Mikolán, Kadarkuton, Lakóczán és Alsó-Lend-
ván, mint a mely helyeken 8 frt 20—8 frt 80 
krajczárba kerül a marhasó métermázsánként. 

A marhasó forgalomba hozatalát', meg-
könnyítő sóárudák engedélyezése akként tör-
ténik, hogy vármegyék, városok, egyesületek 
esetleg egyesek kérelmére a pénzügyi m. kir. 
miniszter ur az illetékes m. kir. péiizügyigaz-
gatóságot versenytárgyalás kitűzésével bízza 
meg és a versenytárgyalás alkalmával legol-
csóbb ajánlatot tevő pályázónak engedélyt ad 
arra, hogy az illető helyen sóárudát nyithas-
son. Megjegyzendő azonban, hogy sóáruda 
nyitására engedélyt csak oly magyar állam-
polgárnak adatik, ki csempészet, vagy más 
kihágás elkövetése miatt még büntetve nem 
volt és hogy az engedélyes a marhasó árulá-
sától eltiltatilf," ha a törvényben és rendele-
tekben eléje szabott feltételeket megszegi, ha 
a marhasót a megszabott árnál drágábbért 
adja és ha a vevőt a mértékben megrövidíti. 

Megszűnik az áruda akkor is, ha az árus 
meghal, miután az örökösök a marhasó áru-
sítási jogosítványhoz nem tarthatnak igényt. A 
marhasó-áruda kezelése három havi határidő 
fentartásával kölcsönösen felmondható. 

Figyelemmel arra, hogy a marhasó méter-
mázsája a termelési helyeken 5 frt és hogy 
ezen beszerzési árral szemben az eladási ár 
túlságosan magas, okosan tenné gazdaközön-
ségünk, ha érdekcsoportokká alakulva, — eset-
leg a gazdasági egyesületek utján — szük-
ségletüket a termelési helyeken való megrendelés 
utján fedeznék. Az érdekeltek ily esetben a 
megrendelésnél az egyenkénti részesedés 
mérvét bejelenteni tartozván, az átvételnél 
akadályok fel nem merülhetnek és a vállal-
kozás koczkázattal annyival kevésbé jár, mert 
a termelési helyeken, Akna-Szlatinán és Maros-
Ujvárott a — QQVWo őrölt konyhasó, 1 / 2 % 
vörös vasoxyd és V^/o ürömporkeverékből 
előállított — marhasó kilogrammonkint „Mar-

hasó" jelzéssel ellátott és ólompecséttel lezárt 
zsákokba csomagoltatván, a kiosztás igen 
könnyen megy. K. F. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
26. sz. kérdés. Szomszéd falu mészáro-

sának eladtam egy drb tüdővészre reagáló se-
lejtes ökröt, megmondva annak a baját, egy-
szersmind kijelentve azt, hogy az ökörről to-
vább felelőséget nem vállalok el, a mibe a 
mészáros beleegyezett s mint ilyet 48 frton 
adtam el. A mészáros az ökröt Bécsbe fel-
hajtva, itt lebunkózva, húsát élvezhetlennek 
nyilvánították az illető közegek s egyszersmind 
tüdővészes baja mellett kezdetleges vizenyőt 
is állapítottak meg. Az illető mészáros tőlem 
a 48 frtnyi vételárt visszaköveteli. Miután pe-
dig én a selejtes ökröt hibájának megnevezé-
sével adtam el, így természetes, nem vagyok 
hajlandó a vételárt visszaadni. Kérdem gazda-
társaimat, vájjon köteles vagyok-e a vételárt 
visszatéríteni — vagy sem? B. J. 

27. sz. kérdés. Nagyobb mennyiségű alag-
csőre volna szükségem. Kérem a t. gazdatárs 
urakat, szíveskedjenek egy pár czéget ajánlani 
a hol ezek beszerezhetők és mennyibe kerül 
ezere az 1", 2" és 3"-os csöveknek? W. Gy. 

28. sz. kérdés. Egy több éves luczerná-
som van, melyen a luczerna kissé megritkult, 
melyet azonban még pár évig luczernásnak 
óhajtanék megtartani, amíg t. i. az általam 
jövő tavaszszal alakítandó uj luczernás meg-
erősödik. Kérek kevés felvilágosítást arra nézve, 
minő eljárással érhetem el legbiztosabban 
azon czélomat, hogy a jelzett luczernás még 
egy-két évig kielégítő terméseket szolgáltas-
son ? Nevezetesen minő műtrágyát, esetleg 
műtrágyákat lesz czélszerü ezen luczernásra 
használni és mily mennyiségben kat. holdan-
lcint? A használandó műtrágya mely időpont-
ban szórandó ki? Végül, czélszerü lesz-e ezen 
luczernást ősszel is megfogasolni, avagy csak 
tavaszszal s minő szerkezetű borona legalkal-
masabb a luczernás megfogasolására, s ezen 
borona mely czégnél szerezhető be legtartó-
sabb s általában legmegfelelőbb. szerkezetben ?' 

Kisfalud. Dr. A. J. 
29. sz. kérdés. Tisztelettel kérdem, hogy 

a „Köztelek" deczember hó 15 ik számában 
emiitett „Plajaet" toló kapa hol szerezhető be és 
milyen árban? 

Stomfa. Se. Gy. 
30. sz. kérdés. Tisztelettel felkérem a 

„néhány adat az idei czukorrépa termelésről" 
czimü ózikk iróját, szíveskedne a házilag ké-
szített „Planet" toló eszközt rajzban bemutatni. 
Ennek igen sok gazda venné hasznát. K. S. 

31. sz. kérdés. Miután én egy nagyobb 
uradalomnál mint önálló kejselőtiszt több 
évig alkalmazva voltam és ok nélkül három 
havi fölmondás mellett elbocsájtottak, de szer-
ződés nem volt köztünk kötve, kérek szives 
felvilágosítást, hogy van-e jogom hat hóra a 
járandóságomat és lakbéremet az uradalomtól 
követelni, vagy nem? ha igen, mily módon? 

Feleletek. 
Laacke-íele rétborona. (Felelet a 21. sz. 

kérdésre.) A Laacke-féle kovácsolt vas rétbo-
ronát Kühne Ede gazd. gépgyáros készíti, 
kinél az három nagyságban kapható. A négy 
egymás után tagolt sorral ellátott A jegyű ily 
rétboronák 1.35, 1.65 és 1.95 méter munka-
szélességgel és 18, 22 illetve 26 háromfogu 
boronataggal 39, 44 illetve 49 forintba kerül-
nek Budapesten. — A nehezebb B jegyű rét-
boronák 1.35, 1.65 és 1.95 méter munkaszé-

í r 

lességgel 22, 27 vagy 32 háromfogu borona-
taggal 44, 51 és 59" forinti árért kaphatók. 
— Végül a különösen nehéz G jegyű 1.80 
munkaszélességű 22 tagu borona ára 62 frt , 
— E, különböző boronák különböző minőségű 
rétek megművelésére szolgálnak, mikről bő-
vebb felvilágosítás fennt nevezett gyárnál kap-
ható. 

Darálógép tárcsáinak megújítása. (Fde* 
let a 22. számú kérdésre.) Hogy az illető gép 
tárcsái kopottak-e vagy sem, arról nagyon egy-
szerű módon ugy lehet meggyőződni, hogy 
szétnyitja a tárcsaházat vagyis leveszi a tár-
csák védőburokját és megnézi, minő állapot-
ban vannak a tárcsák. A Corbet-féle daráló-
tárcsái megtört sugáralaku rovátkolással bír-
nak, mely rovátkák élések s ezen élek végzik 
a tulajdonképpeni őrlést. Ujjal végighúzva a 
tárcsa őrlőlapján könnyen észre lehet venni, 
vájjon a rovátkák élei még megvannak-e vagy 
már lekoptak. A félig vagy csak részben meg-
kopott tárcsákkal még elég jól lehet őrölni, ha 
a tárcsákat közelebbre állítják egymáshoz, de 
ilyenkor több erő is kell a daráló hajtására. 

A tárcsa megkopásait nem lehet hónapok 
vagy évek alapján megállapítani s így kérdést-
tevőnek azon kérdése, vájjon egy év leforgása 
alatt annyira megkophatik-e a tárcsa, hogy oly 
finom darát elő lehessen állítani, milyenre hiz-
lalásnál szükség van, ily értelemben nem vá-
laszolható meg, A tárcsa kopása függ elsősor-
annak anyagától s másodsorban az őrlendő 
termény minőségétől. A kemény szemű tengeri 
és a rozs sokkal jobban koptatják a tárcsákat,-' 
mint az árpa vagy zab. A kopás mérve függ 
még az őrlés minőségétől is. Minél finomabb 
darát kell a gépnek készíteni, annál hamarább 
kopnak a tárcsák. : Hogy tehát meddig tart ki 
az örlőtárcsa, azt megállapítani csak gyakorlat 
utján lehet, de akkor is csak hozzávetőleg. 

A megkopott tárcsák kicserélhetők; áru-
kat a Clayton és Schuthleworth gépgyára 
esetről-es'etre közli a megrendelőkkel. 

I. 8. F. 

Csutkás tengeri-daráló. {Felelel a 24. sz. 
kérdésre.) A csutkástengeri-daráló (little giant) 
elkopott őrlő kúpját megélesíteni nem lehet. 
Éppen ezért nem sokat ér ez a darálógép, 
mert mint kérdésttevő is helyesen jegyezte 
meg, rendesen idő előtt már tönkre megy s 
mivel nem javítható, teljesen hasznavehetet-
lenné válik. 

Mai napság talán nincs is már oly szük-
ség e darálóra, mert az előtörővel ellátott 

i darálók is képesek csutká,stengerit megdarálni, 
ha a csutka már teljesen kiszáradt s belül 
nem nyirkos. De csakis a teljesen kiszáradt 
tengeri darálható igy csutkástól, mert a melyik-
nek csutkája csak kissé is nyirkos, az az őrlő-
tárcsákat vagy az odavezető beömlő nyílást 
eltömi s a darálást megakadályozza. A csut-
kával együtt őrlött tengeri darája hamar meg-
romolván, azt darálás után nemsokára fel kell 
etetni. Már emiatt sem érdemes csutkásten-
gerit darálni. Azért leghelyesebb a tengerit 
morzsolás után darálni. A csutka, mint tüzelő-
anyag legalább is annyit ér, mintha takar-
mánynak használják fel. I. S. P. 

Fűz vessző értékesítése. (Felelet a 25. sz. 
kérdésre.) Mindenekelőtt megjegyzem, hogy na-
gyobb mennyiségű füzvessző jól csakis há-
mozva értékesíthető. Sőt a nagyobb kereskedők 
illetve kosárfonók a legtöbb esetben nem is 
hajlandók mást, mint hámozott füzet vásárolni, 
azon egyszerű oknál fogva, mert a városban, 
(a hol rendesen a nagyobb műhelyek vannak) 
végzendő hajazás, a tetemesen nagyobb nap-
szám vagy szakmányáraknál fogva, sokkal többe 
kerülne mint vidéken, a hol ezen munkát téli 
időben, a feles munkaerővel rendelkező gazda, 
potom áron elvégeztetheti. 

Az értékesítés iránt forduljon a kérdést-
tevő ur a Köztelek m. évi 96 számában már 
emiitett, esetleg más előtte ismeretes czégek-
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hez. Feltétlen szükséges a- fűzből mintát is 
küldeni, 15—20 esetleg több szál vesszőt. — 
Mintául küldendő- vesszők természzetesen jól 
kiválasztandók (vastagság, hossz, s elágazottság 
tekintetében) ugy hogy azok az egész termés-
nek hü képét nyújtsák. — S itt igen óvatosan 
kell eljárni — egyrészt, hogy az átlagminő-
ségnél gyengébb rosszabb vesszőket ne küld-
jünk mintául, mert akkor az ár kisebbre lesz 
szabva, másrészt, hogy az átlagnál sokkal jobb 
vesszőket se küldjünk, mer t igaz ugyan, hogy 
igy nagyobb árt Ígérnek, de az áru szállításá-
nál a kereskedő méltán nehézségeket fog tá-
masztani s az árt redukálni fogja — a mely 
eljárás végeredményben perre is vezethet. — 
Fődolog a fűznél is, mint pl. a dohánynál, hogy 
súlyt helyezzünk az áru -egyenlőségére, vagyis 
a füzet vágáskor már helyesen osztályozni kell 
•— csak ugy áruba bocsátani. — A mintának 
megfelelő egyenlő áru szállításánál a kereskedő 
előtt hitelügy nagyban fog emelkedni, ugy hogy 
jövőben ' ezen kereskedő magától is fel fog 
áruért keresni. 

Az árra nézve pontos adatokat minta 
nélkül lehetetlen mondani — A leirt minőségű 
füzvesszőért, persze hántolt állapotban ott a 
legközelebbi vasútállomásra szállítva elérhet 
q.-kint 1"2 —-1"5 frtot. — Ismétlem az árt biz-
tosan csakis minta u tán lehet meghatározni, 
mely ár különben évente is meglehetős inga-
dozásoknak van alávetve. Legjobb minden 
esetben, minta küldése mellett több ezéghez 
fordulni s árajánlatot kérni, melyből azután a 
legkedvezőbbet igen könnyű kiválasztani. 

Tekintettel arra, hogy az értékesítéssel 
napirendre került a füz ha jazása is, ennélfogva 
a „Köztelek* m. évi 81. és 83. számaiban meg-
jelent közleményeimnek befejezéseként, rövi-
desen a füz hajázásával is foglalkozni fogok. 

Fáber Tódor. 
Öreg luezernás feljavítása. (Felélet a 

28.ssz. kérdésre.) A régi luezernás feljavítására, 
hogy az a jövő tavaszszal előállítandó uj 
luezernás megerősödéseig kielégítő termést 
adjon még, legjobb lesz azt most a tél folya-
mán ganajlével jól megöntöztetni. A régi 
luczernásra a ganajlének kitűnő ha tása lesz. 
Ha komposzt áll rendelkezésre ez, is nagyon 
j ó ; szintúgy a fahamu is, de azért jelen eset-
bén a ganajlének adom az elsőbbséget, melyet 
laj t tal kihordatva, egy kiszóró csap segélyével 
fecskendeztetünk széjjel. Műtrágyát ilyen el-
vénült s 1—2 év alatt feltörés alá kerülő 
luezernára már nem adnék. 

A ganajlé mellett a luezernának tavaszi 
fogasolása okvetlen szükséges. E czélra a 
Laacke-féle rétfogasokat a jánlom, melyek 
Kühne Ede (mosoni) gépgyárosnál szerezhetők 
be. Kötött talajon, ezen fogasoknak legnehe-
zebb fa j tá já t tessék megvenni s a luezernát 
tavaszszal jó erősen megfogasolni a boroná-
nak hosszabb késalaku fogaival. A fogast — az 
elvénült luczernánál — minden kaszálás után 
s igy szintén őszszel is használhat ja . £5 

„Planet" toló kapa. (Felelet a 29. és 30. 
sz. kérdésre.) A „Planet"-kapa házi készítésének 

/ , módjá^ mindenkinek privát levélben szívesen 
megválaszolom azonban nyilvánosan — tekin-
tettel a gép szabadalmára, nem közölhetem azt. 

Czimein: Horváth Jenő urad intéző Bala-
ton Szent-György. Somogy megye. 

Készen kapható Clayton-Suttleworthnál 
Budapest és Weiser J; G.-nél Nagy-Kanizsa, 
ahol á ra 11 frt . 

Horváth Jenő. 
Felmondás. (Felelet a 31. sz. kérdésre.) 

Önálló gazdatiszt felmondási ideje legalább 
hat hónap. Ha tehát ön a 3 havi fölmondást 
el nem fogadta és annak letelte, előtt távozni 
kényszerül a nélkül, hogy fizetését a hat hó 

; végéig megkapná, a hátralékot joggal köve-
' telheti. . S z f . 
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A „Tejgazdaság" uj szerkesz-
t ő j e . A „ Köztelek" r e n d e s mel lék le teként 
m e g j e l e n ő „ T e j g a z d a s á g " c z i m ü szaklap 
szerkesz té sé tő l Pirkner János , o r s z á g o s 
á l la t tenyésztás i fő fe lügye lő , h iva ta los el-
foglal tságára va ló tekintettel , v i s s z a v o n u l -
ván , a s zerkesz té s t Nagy V i n c z e orsz . 
t e jgazdasági f e lügye lő vet te át, ak inek 
n e v e a s z a k i r o d a l o m terén, o lvasó ink 
előtt pedig a „Tejgazdaság" r é v é n is jó l 
i smert . Az uj s zerkesz tő eddigi m ű k ö -
d é s e biztos í t ja azt, h o g y a „ T e j g a z d a s á g " 
a j ö v ő b e n is e z e n f o n t o s t ermelés i ág-
nak j e l e n t é k e n y szo lgá la tokat fog tenni . 

Tenyészállatok kedvezményes vasúti szál-
lítása. A földmivelésügyi miniszter a kereske-
delemügyi miniszterrel egyetértőleg hozott ha-
tározata alapján, a tenyészállatok vasúti szál-
lí tásánál biztosított kedvezmények igénybevéte-
lőre jogosító igazolványok kiállításával az állat-
tenyésztési kerületi felügyelőségeket is megbízta. 
Tájékoztatás czéljából megjegyzendő, hogy a 
kivételes kedvezményes vasúti fuvarbért bizto-
sító igazolványok csak oly esetben adhatók ki, 
ha a szállítani kívánt tenyészállatok fa j tá ja a 
rendeltetésük helyére nézve megállapított köz-
tenyésztési iránynak megfelel. A- szállítási iga-
zolványok kinyerése iránti kérelmeket tekintet 
nélkül arra, hogy a kérelmező fél, mely állat-
tenyésztési kerületi felügyelőség körzetében la-
kik és tekintet nélkül a szállítani kívánt te-
nyészállat rendeltetési helyére, bármely állat-
tenyésztési kerületi felügyelőség elintézni kö-
teles. Elismeréssel fogadjuk jelen intézkedést, 
mely az állattenyésztő gazdákra nézve a szál-
lítási kedvezmény igénybevételének módját je-
lentékenyen megkönnyíti. 

Helyreigazítás. L „Köztelek" j anuár 5 iki 
számában azt közöltük többék közt,, hogy csak 
a Hazai b. r.-t. az, mely a kézzelfoghatólag 
fiktív 5 % engedménynyel a közönséget meg-
téveszti. Ebben tévedtünk, mert nemcsak ez a 
részv. társaság já r igy el a jóhiszemű közön-
ség tudatlanságának tőkésítésében. Az I. m. 
ált. bizt. társaság védő szárnyai alatt működő 
Magyar franczia^ b. r. t. szintén felemeli a 
dijat 1 frtról 2 frtra, hogy nagykegyesen el-
engedjen a 2 írtból 1 frtot — 50%-os enged-
mény . czimén. Már most — ugy látszik — 

tökéletes a ring és nem hiányzik egy láncz 
szem sem belőle. A szegény biztosító közön-
ség pedig ki van szolgáltatva egy nagy érdek-
csoport önkényének, kényekedvének. 

A szoczializmus terjedése. A Szabolcs 
vármegyében annyira elfajult szoczializmus a 
szomszédos Zemplénmegyébe is átcsapott m á r . 
A szabolcsmegyei parasztszoczialisták több 
bodrogközi község lakosait azzal biztatták, hogy 
ha a szoczialista-szövetkezetbe lépnek, annyi hold 
földet kapnak amennyit akarnak. Agárdon, 
Karádon és Czigándon máris akadt elég hivő, 
akik titokban fizették a tagsági dijat a szoczia-
lista kasszába ós vasárnaponkint titkos gyűlé-
seket tartottak, amelyeken az ország felszaba-
dulásáról, a földek felosztásáról és még sok 
mindenről beszéltek — a szoczialista röpira-
tok utasítása szerint. A gyűlések hírére . a 
hatóság a legszigorúbb rendszabályok alkal-
mazásával fenyegetődzött, ami csakhamar csök-
kentette az uj szoczialisták lelkesedését. Zem-
plénben a szocziálizmust eddig csak hirből 
ismerték s a szoczialista ágensek ugy látszik 
szándékosan választották a Bodrogközt műkö-
désük helyéül, mert ott az idén rossz termés 
volt s ezért ott könnyen bujtogathatnak. 
Hajduvármegyéböl is a szoczializmus rohamos 
terjedéséről értesítenek. Mike-Pércsen e hó 
elején a szoczializmusnak hire-hamva sem 
volt, 13-án pedig már száz szocziálistáról be-
szélt az elöljáróság, kik titkos összejöveteleket 
tartanak. Csegén szocziálista szövetkezet ala-
kult. A tagok hetenkint husz krajezárt fizetnek 
a kasszába. A kassza pénzén küldték képvise-
lőjüket a földmives kongresszusra. Újvároson 
a szocziálisták leginkább N.-Ujvároson kijelen-
tették, hogy az idén semminemű együttes 
munkába bele nem mennek. Majd tavaszszal 
ők fogják megállapítani a munkabéreket. Csat-
lakoztak hozzájuk a csegeiek is. Nádudvaron„ 
Vámos-Pércsen, Szováton szintén vehető észre 
szocziálista izü nyugtalanság. Mélykút bács-
-megyei községben a napokban ejtették meg 
a községi képviselők választását. A képviselők 
egyharmad része csupa ismert szocziálistából áll. 
Hasonlókép dühöng a fékevesztett szociálizmus 
a baranyamegyei sokáczok között. Darázson 
legutóbbi vasárnap annyira ment féktelenkedé-
sük, hogy a legotrombább módon megzavarták 
az isteni tiszteletet, mer t a pap prédi-
káczió közben áttért a szociálizmusra s oktatta 
a népet annak káros voltára és következmé-
nyeire. Balmazújvároson egyelőre ugyancsak 
az egyház ellen fordultak a szocziálisták. 
„ Figyelmeztetés" czimmel ugyanis, melyet 
százöten irtak alá, iratot adtak át a német 
református eklézsia papjának, melyben az 
összes egyházi funkeziók ingyenes végzését 
és a stólák eltörlését követelik, különben azzal 
fenyegetőznek, hogy felekezetnélküliekké lesz-
nek. Az izgatók Budapestről származó, magyar 
és német nyelvű alkotmány- és felségsértések-
től hemzsegő nyomtatványokkal hintik köztük 
a konkolyt. Épp azért ideje volna, hogy a ha-
tóság nagyobb figyelmet fordítana a fővárosi 
bujtogatókra addig, mig alávaló működésűk 
országos veszedelmet nem idéz elő. Több 
helyen a földmivelő munkások nem akarnak 
szerződést kötni az aratásra. A pártszervezet 
az aratásra a következő követeléseket állította 
fö l : Ugy a tavaszi, mint az őszi gabonát lán-
ezonkint egy métermázsa és huszonöt kilo-
gramm gabonáért arat ják. Konvenczióba heten-
kint 15 kilogramm tiszta búzát, főzelék és 
zsiradék fejében pedig 50 krajezárt és azon-
kívül minden részesnek három kocsi tüzrevalót 
követelnek. A munkaidő márczius és április hóna-
pokban tíz óra, a munkabér óránként tiz k ra jezá r : 
május és junius hónapokban a munkaidő 14 
óra, a munkabér óránkint 15 krajezár : julius, 
augusztus, szeptember és október hónapokban, 
a munkaidő 16 óra, a munkabér óránkint 15 
krajezár. A kukoricza tisztán harmados, har-
madát a munkaadó saját igáján tartozik a 
munkás lakására elszállítani. Bobotot nem 
szolgálnak. 
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Szövetkezetek i l leték-mentessége. A ná-
lunk is mindinkább szaporodó szövetkezetekre 
nézve igen fontos az a határozat , melyet a 
közigazgatási bíróság, mint legfelsőbb fórum 
az illetékmentesség tekintetében közelebb hozott. 
Ez a határozat egy konkrét eset alkalmából 
kimondja, hogy a szövetkezeteknek és az 
önsegélyzőegyesületeknek az 1869. XVI. tör-
vényczikk 5. §-ban biztosított illetékmentes-
ségre akkor is jogos igényük van, ha tagjaik-
nak bármily alakban személyes hitelre, vagy 
jelzálogra nyúj tanak kölcsönt, takarékbetéteket 
elfogadnak, s pénzhiány esetén idegenektől 
váltókölcsönt vesznek fel. Az 1869, XVI. tör-
vényczikk 5. §-a szerint — igy mondja a 
határozat megokolása — élelmezési, előlege-
zési és egyáltalában önsegélyző társulatok, 
egyesületek, szövetkezetek és népbankok addig, 
mig üzletük a társulat tagjainak nyújtott segé-
lyezésen, vagy előlegezésen tul nem ter jed, 
ugy a könyvekre, mint a tagok által kiállí-
tott kötelezvényekre nézve bélyegmentességet 
élveznek. 

Magyar teatermelési kísérletek. Gróf 
Zichy Jenő a múlt évben a földmivelésügyi 
büdget-tárgyalás alkalmával a jánlot ta a kinai 
teának termelését hazánkban, miután az a 
Kaukázusban állítólag több év óta sikerrel 
termeltetik, holott a tél ott is elég hideg szo-
kott lenni. Darányi földmivelésügyi miniszter 
akkor megígérte, hogy ezen ügyet figyelemmel 
fogja kisérni. időközben Ugrón István tiflisi 
alkonzul igen részletes és érdekes jelentést 
küldött a miniszternek, amelyben gróf Zichy 
Jenőnek állításait a kaukázusi teatermelés 
ügyében rektifikálva azt írja, hogy a teaterme-
lése még ott is csak a kísérlet s tádiumában 
van, jóllehet a telet a védett tengerpartokon 
öt év óta jól kiállja. Ámbár Ugrón nézete 
szerint nálunk kevés oly hely fog találkozni, 
hol á teanövény takaró nélkül képes lesz átte-
lelni, a miniszter mégis intézkedett kinai kö-
vetségünk utján, hogy ezer teacsemete a „vi-
ridissima" fajtából megküldessék. Ezen cseme-
ték egyes melegebb és védettebb fekvésű bor-
vidékeken lesznek kísérletezésre kiosztva. 

Állatforgalmi korlátozások. A földmive-
lésügyi miniszter értesítése szerint a horvát 
országos kormány 1897. évi deczember hó 
23-án a hasított körmű állatoknak Magyaror-
szágból Horvát-Szlavonországokba való bevitele 
tekintetében a következő intézkedéseket léptette 
életbe: I. Ragadós tüdőlob miatt a szarvasmar-
háknak Árva, Liptó, Nyitra, Pozsony, Szepes, 
Trencsén és Turócz vármegyékből, valamint 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alsóváczi (gö-
döllői) és a felsöváczi járásaiból Horvát-Szlavon-
országok területéről való behozatala tilos. II. 
Ragadós száj- és körömfájás miatt a kérődződ-
nek (szarvasmarhák, juhok, kecskék) Toröntál 
vármegyéből és területén levő városokból Hor-
vát-Szlavonországokba való bevitele tilos. III. 
Sertésvész miatt a sertéseknek Árad, Bács-Bod-
rog, Baranya, Bars, Bereg, Bihar, Borsod, 
Gömör-Kishont, Háromszék, Heves, Komárom, 
Maros-Torda, Nagy-Küküllő, Nógrád, Nyitra, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Somogy, Szabolcs, Szat-
már, Temes, Torontál és Zala vármegyékből 
és területükön lévő városokról Horvát-Szlavon-
országokba való behozatala tilos. IV. A többi, 
azaz : az I. és II. alatt fel nem sorolt várme-
gyékből ős városokból az egészséges és az el-
szállítás előtt hatósági állatorvos által megvizs-
gált szarvasmarháknak, juhoknak kecskéknek 
Horvát-Szlavonországba való behozatala meg 
van engedve, de csakis kizárólag vasúton és 
az általános állategészségrendőri szabályok 
megtar tása mellett. A sertéseknek behozatala 
tekintetében pedig a következő szabályok mérv-
adók: a) Egy vagy több vásáron vásárolt és 
összeszedett sertések csakis vasúton és kizáró-
lag levágás czéljából közvetlenül a vágóhidakra 
szállíthatók be. b) A nyájban együtt nevelt 
vagy együtt hizlalt sertések további hizlalás 
czéljából is behozhatok vasúton, azon feltétel 
mellett, ha az állatok származási helyének 

községi elöljárósága a marhaleveleken igazolja, 
hogy a behozni szándékolt sertések tényleg 
együtt neveltettek vagy hizlaltattak, úgyszintén, 
hogy a sertések származási helyén sertésekre 
veszélyes semmiféle ragadós betegség nem 
uralkodik és hogy a sertések az illető község-
ben már legalább 10 nap óta. tar tatnak. A 
sertésszállitmányok elszállítás előtt hatósági 
állatorvos által megvizsgálandók s ezen körül-
mény, hogy a sertések a vizsgálat alkalmával 
egészségeseknek találtattak, a marhalevélre 
szintén reávezetendő, c) Oly sertések, ame-
lyeknek marhalevelei a fenti b) pontban meg-
határozott igazolásokat nem ta r ta lmazzák: 
csakis levágás czéljából bocsáttatnak be ; d) 
Ha valamely sertésszállitmányban a megérke-
zés alkalmával csak egy darabon is ragadós 
száj- és körömfájás vagy sertésvész állapít tat-
nék meg, az egész szállítmány a származási 
helyre visszaküldetik, ej A sertéseknek Magyar-
ország határszéli közigazgatási járásaiból (fő-
szolgabirói járások) és határszéli városaiból az 
ily területtel közvetlenül határos horvát-szlavon-
országi járások és városokba való á tha j tása az 
a), b), c) és d) pontokban foglaltak figyelembe-
vételével azon esetben eszközölhető, ha az il-
lető fél a behaj tást és a behaj tandó sertések 
származási és rendeltetési helyét az illetékes 
I. fokú hatóságnál előzetesen bejelenti. Ily be-
jelentés a lapján az illető hatóság a félnek 
hivatalos bizonyítványt állit ki, oly czélból, 
hogy az a sertések behaj tása közben igazolvá-
nyul szolgáljon. Megjegyeztetik azonban, hogy 
ez idő szerint a II. és III. alatt emiitett határ-
széli vármegyék területe ezen határszéli forga-
lomból ki van zárva. 

Gazdasági előadások Boroszlóban. A 
sziléziai gazdasági kamara, hogy a gyakorló 
gazdáknak alkalmuk legyen a szakmájukban 
tapasztalható haladást és u j dolgokat megis-
merni és az agrárpolitikai és nemzetgazdasági 
napikérdésekről a kellő tájékozottságot meg-
szerezni,, gazdasági előadások rendezését hatá-
rozta el. Az előadások szaktekintélyek által 
tartva, 30 órára vannak te rvezve; azonkívül a 
különböző vélemények kölcsönös . kicserélésére 
és az előadásokon felmerült kérdések megvita-
tására négy vita-estély lett kitűzve. Az előadá-
sok január 17-én kezdődnek, a részvételi dij 
30 márka. 

A Mezőtúri Gazdasági Egyesület 1898. 
évi január hó 29-én, szombaton Mező-Turon a 
nemzeti szálloda nagytermében saját czéljaira 
zártkörű tánczvigalmat rendez. Kezdete este 8 
órakor. A kik meghívóra igényt tartanak, for-
duljanak a titkári hivatalhoz. 

Gazdasági téli tanfolyamok Krassó-
Szörénymegyében. A földmivelési miniszter 
támogatásával a Krassó-Szörény vármegyei 
Gazd. Egyesület Lúgoson, Bodófalván, Szapári-
falván, Szilhán, Hodoson, Daruváron, Karán-
sebesen, Mehádián, gazdasági téli tanfolyamo-
kat rendez. Ezeken kivül az ismétlő iskolások 
részére is megkezdte a vasárnapi előadásokat 
Nagy-Kostélyon és^ Szilhán. Zsupaneken pedig, 
mint bortermő vidéken 3 vasárnapi előadást 
tart . Az előadások iránt oly nagy érdeklődés 
mutatkozik, hogy némelykor a hallgatóság 
száma 100 ra is emelkedik. Az előadók is oly 
buzgalmat fejtenek ki, hogy pl. az IV2 óra 
járásra fekvő Szapárifalván, csakhogy a közön-
séget megnyerjék, esteli időben tar tanak elő-
adást , , midőn a munkásember ráér az előadá-
sokon résztvenni. Amint a következmény 
mutat ja , a gazd, téli tanfolyamok általánosan 
érzett szükséget pótolnak. Rövid idő alatt 
éreztetni fogja ezen praktikus eszme, hasznos 
hatását , mert a népnek egész gondolkozás-
módja megváltozik és ez gazdálkodásán is 
meg fog látszani. A Krassó-Szörénymegyei 
Gazdasági Egyesület is mindent elkövet, hogy 
a szakértelem fejlesztését elősegítse és éppen 
ezért tar t rendes tanfolyamokat, mer t e megyé-
ben a kisgazda szakértelmét kell fokozni, amit 
egyes előadásokkal nem érnénk el. Csakis 
egyes kivételes ese tekben; mint pl. Zsupa-

neken, a szőlőtelepítésről, Lúgoson a tej 
gazdaságról és Szapárifalván, mint amely 
község dinnyét piaczi czélra is termeszt, a 
dinnyetermelésről; lesznek külön előadások, de 
szintén a tanfolyammal kapcsolatban. 

A „Somogyinegyei Gazdasági Egyesület" 
a földmivelésügyi miniszter erkölcsi- és anyagi 
támogatása mellett már teljesén szervezte a 
népies gazdasági téli e lőadásoka t ; 35 ily 
nagyobb központban fog előadás tartatni, min-
den egyes központban 3—4 közelfekvő szom-
szédos község is bevonatván. Az eddig meg-
tartott 7 előadásnak több volt 1000 hallgató-
jánál, ez alapon a 35 előadás hallgatóinak 
száma 5000-re tehető. Ez oly eredmény, 
amely az ország kevés részében éretett el 
eddig. Az előadásokat részben a keszthelyi 
gazdasági tanintézet tanárai, másrészt a szent-
imrei földmives iskola összes tanárai , továbbá 
a gazdasági egyesület titkárja, s több más erre 
a czélra kiképzett néptanító tar t ja . Elismerés-
sel tartozunk a földmivelésügyi kormánynak, 
hogy a gazdasági ismereteknek a nép közötti 
ter jesztésére a gazdasági egyesületeket állította 
sorompóba, amelyek a legnagyobb buzgalommal, 
egymással nemes versenyben állva, iparkodnak 
eme nagyfontosságú ügyben a reájuk bízott 
munkának megfelelni. 

Szénkéneg kedvezményes vasúti szállí-
tása. A cs. kir. szab. déli vaspálya társaság 
magyar korona területén fekvő állomásainak 
egymást közt való forgalmában bármily menv-
nyiségben szállításra kerülő és fillokszera irtá-
sára felhasználandó széngénegküldemények 
után a II. osztály helyett az a) osztályú díjté-
tel lett engedélyezve, mi 2 0 — 2 5 % enged-
ménynek felel meg. 

A Löffler-féle baczillus. Mint a tudomá-
nyos és a gyakorlati vizsgálat eddigi ered-
ményeiből tudjuk, a Löffler-féle egérírtási mód, 
nagyon kétséges sikerrel biztat. A bakteriológia 
kiderítette, hogy e teljesen virulens mikroorga-
nizmusokkal szemben az állatoknak ha j lamát 
ellentálló erejét és viszonylagos immunitását 
kell tekintetbe venni ; minél egészségesebb az 
állat, annál inkább ellenáll a szervezetébe 
kerülő baktériumoknak, mig ellenben, éhség, 
kimerültség, gyengeség könnyíti a mikroorga-
nizmus munkáját , ily" esetben talán sikerül a 
Löffler-féle baczilussal eredményt e lérni ; de 
erős, egészséges szervezetű ehet a baczilussal 
telitett kenyérből. Mint most a „ W. L. Z.'-bői 
olvassuk, Alsó-Ausztriában az egerek irtásával 
nagyon szép eredményt értek el a Löfler-féle 
tifusz-bacillussal, s nincs távol az idő, hogy 
az egérirtás kötelező volta törvényileg lesz 
szabályozva. Nem tudjuk, mily körülmények 
között hajtották végre a kísérletet, minden-
esetre azonban bizonyos fentartással vesszük 
tudomásul a hirt mindaddig, mig teljesen el-
fogadhatólag vissza nem' állítják a Löffler-féle 
egérirtási mód renoméját . 

„KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR" 
„ KÖZTELEK 8 ÉVKÖNYV" 

1898-ik é v r e . 
= = = = = . S z e r k e s z t i k és k i a d j á k : ; ";: 

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

Az Évkönyv- l>5vitett tartalommal, a tavalyinál nagyobb terjede-

posta díjjal együtt. 
A két könyv csak együttesen rendelhető meg 

külön-külön nem kapható. ""SPffl 
•' ••• '.:•••' Boí t i á r a 2 f r t 5 0 k r . 

Megrendelhetők aKÖZTELEK" kiadóhivatalában. 
B u d a p e s t , IK. , bo r . , Ü l l ő i - u t 3 5 . 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Ghittmann és Walil budapesti termény bizományi 
czég jelentése.) 

Az időjárás a hét folyamán tartósan száraz és 
derült maradt; a hőmérséklet határozottan magasabb 
volt, mint azt január havában egyáltalában megszok-
tuk. Csapadék csak szórványosan és kis mennyiségben 
fordult elő. A vetések teljesen nélkülözik a hótakarót 
és igy az esetleg gyorsan változható időjárás viszontag-
ságának vannak kitéve. A Duna vízállása feltűnően 
alacsony. Külföldön ugyancsak enyhe, száraz idő van. 

A külföldi piaczok üzletmenetét illetőleg, a for-
galom továbbra is a leheld legsziikebb keretben mozog 
és az irányzat tartósan csendes. New-Yorkban csak 
kisebbszerü variácziók voltak. Az argentinjai termés-
eredményről megbízható jelentések érkeztek és a köve-
telt árak sem magasak. Ennek befolyása alatt az üzlet 
csendes maradt, míg később gyenge hozatalokra a han-
gulat valamivel kedvezőbbre fordult. Egyenlegképpen a 
mult héthez képest prompt buza változatlan, mig ké-
sőbbi határidők valamivel olcsóbbak. Angliában ugyan-
csak csendes irányzat van és a forgalom mérsékelt. A 
franczia piaczok határozottan lanyhák; buza 3/4 frc-kal, 
liszt 1 frc-kal olcsóbb. A többi kontinentális piaczokon 
üzlettelenség uralkodik és evvel kapcsolatosan az árak 
— majdnem mindenütt — csökkenőek. 

A mi piaczunk hangulata nem tudta magát az 
általános áramlat alól kivonni. A forgalom az összes 
czikkékben minimális és ha említésre méltó nagyobb 
árcsökkenés nem következett be, ugy ez csupán a 
szórványos kínálatra vezethető vissza. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket je-
lenthetjük : 

Buza csendes hangulatban indult. A kinálat még 
elég jó volt és a malmok kezdetben némi gyenge 
vételkedvet is tanúsítottak, multheti árakat fizetve, mig 
hirtelen erős lanyhulás következett be, melyet az 
argentiniai hirek és a külföldi lanyha jelentések által 
befolyásolt határidőpiacz csak fokozott. Habár a kíná-
lat később tartósan gyenge • maradt is, az árak ca. 
15 krt vesztettek és a hét vége felé az üzletforgalom 
annyira korlátolt lön, hogy szinte megszűntnek lehetett 
tartam. Oláh búzából néhány tétel, részben itt beraktá-
rozott, részben tavaszszal szállítandó áru kelt el. Az 
összforgalmat 45,000 mm.-ra teszszük, a hetibehozatalok 
a hivatalos jelentés szerint 41.000 mm. (?) tesznek ki. 

Rozs csupán a helyi fogyasztásnál és ott is csak 
jobb minőségekben volt" értékesíthető. Gyengébb áru 
nehezen kelt el. A kinálat e czikkben is gyenge és mi-
n l II 1 1 ml ,11 I l i vulsá»'ába n ál.v( ve 
8.50—70 frtot fizettek. Oláh rozsból néhány tétel a ha-
józás megnyíltával szállitandólag á 6.25 frt transitó 
helyben kelt el. 

Árpa (takarmuny és hántolási czélokra) jó ke-
resletnek örvend. A kinálat csak mérsékelt és helyben 

, 6-20—50 frt között fizetnek. Oláh áruért tavaszszal szál-
lítva 6.07V2 írt 3 hóra fizettek transito ab Budapest. 
Állomásokon átvéve csak kisebb tételeket kínálnak, a 
tulajdonosok magas árkövetelései azonban szintén meg-
nehezítik az üzletet. 

Zab gyenge hozatalok és ugyanilyen vételkedv 
mellett változatlan maradt. Szin és'tisztaság szerint a 
forgalomban volt néhány ezer mm.-ért 6.20—6.60 frt 
volt elérhető. 

Tengeri (ó áru) 5.15—20 frt között jegyez helyben. 
Uj tengerit állomásokon átvéve elég bőven kínálnak, a 
kereslet azonban csökkent. A multheti jegyzések alig 
változtak és csnpán a hét végével néhány krajczárral 
olcsóbbak. Mozőliir ós Karezmnm I orVa frt, Gyomán 
4.60—621/2 frt, Pancsován 4.45 frtot fizettek. 

Olajmagvak: Káposztarepczében e héten sem 
volt forgalom. Jegyzéseink inkább névlegesek jó mi-
nőségű áruért 11.75—13.50 frt. Határidők: káposzta-
repeze január-februárra 13—13.10 frt, augusztusra 12.05 
frton jegyez. Bánáti repeze 12. 12.75 frt.' Gomborka 
kb. 11.50—12.— frt, vadrepeze 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. 
Oláháruból néhány kisebb tétel á 4-60 frt transito 

. telt el. 
Vetőmagvak: Vöröshere valamivel kellemesebb. 

Minőség szerint bánáti 30." 33.— frt, durvaszemü 
felvidéki áruért 37. 40.— frtot fizetnek. Luczernát 
csak szórványosan kínainak ős hazai termésű áru 35.— 

. 40.— frton jegyez. Muharmag 9. 6.25 frtot ér el 
helyben. Bükköny jobb keresletnek örvend és helyben 
6.25 frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. január 18. 

Kész buza ma gyengén volt kínálva, a malmok 
azonban igen kevés vételkedvet mutattak, az irányzat 
gyenge maradt, elkelt ca. 6Q00 mm. gyengén tartott 

rak mellett. Következő eladás történt. 

77 kg. á 13-— 
76 „ „ 12'85 
76 „ „ 12-85 

Kész rozs tartott, kevés üzlet mellett, minőség 
szerint 8.50—65 frt Pesti paritással kelt el. . 

Árpa szilárd. 
Tengeri változatlan. 
Zab tartott. 
Határidők daczára magasabb, New-Yorknak gyen-

gék voltak a nem megfelelő . készárupiacz folytán. 
Következő kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 
Tavá'szi buza . . 11-87—: 1-S4-! 1-85 11-85—86 
Öszi buza . . . 9-38-9-36 9"36-37 
Tavaszi rozs . . , 8 '63---—— 8-61—63 

Tavaszi zab " . . . 6'32 • 6-30—32 

Nov. tengeri. . . — —•—; 
Uj tengeri 
Uj repeze 

5-26—5-24— 

A szeszüzletben a hét elején a forgalom élénk 
volt és meglehetős jó kereslet mellett több tétel. Fino-
mított szesz 55-75 frton kelt el nagyban azonnali szál-
lításra. Élesztőszesz változatlan szilárd, 56 .frtig kelt 
el fagyban és 56'75 frtig kicsinyben. Denaturált szesz 
igen szilárd és nagyban 19.25—19.50 frtig kelt el hor-
dóstól. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz 17- 17-25 frtig lett kínálva felső-magyarországi 
és komárommegyei állomásokhoz szállítva és ez áron 
el is kelt. 

Galicziából e hétnek elején kinálat nem volt. 
A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17'50— 

17-y5 frt. 
Bécsi jegyzés 18- 18-10 frt kontingens nyers-

szeszért. 
Prágai jegyzés 54-— frt adózott trippló szeszért. 
Trieszti jegyzés 11 frt kiviteli .szeszért 90°/o 

nagyban 
A kivitel e hét elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak vál+ozatlanul jegyeznek. Arad, 

Győr, Kenyérmező, Losoncz 25 krral olcsóbban. 
Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 

55-75—56.— frt, élesztőszesz 56" 56-13. frt, nyers-
szesz adózva 54.75—55-— frt, nyersszesz adózatlan 
15-: 15.25 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-
tének jelentése 1898." január hó 15-éről. 

A hét második felében sem volt sokkal élénkebb 
a forgalom, mint első napjaiban; némely czikk. teljesen 
el van hanyagolva (ilyenek vaj, vágott pulyka, zöldség-
félék) s azon élelmiszerekben is, melyek leginkább 
képezték adás-vevés tárgyát jsak igen közepes forgalom 
bonyolódott le. 

A vadaspiacz, — bár az idény már végefelé köze-
ledik — csöndes; őz, szarvas és vadsertés kivételével 
mérsékelt volt a kereslet. — Nyulak. 1—1.05 írttal nyer-
tek nagy tételekben elhelyezést; apró nedves darabok 
60—80 krral is csak nehezen találnak' vevőre. Őzet 65 
krral, szarvast 33 krral, vadsertést 55 krért adtunk. 

Tojásban az enyhe jdőjárás folytán hirtelen áresés 
következett be; pár nappal ezelőtt 41 — 42 frtos árakat 
jegyeztünk, s ma már a legszebb áruért sem volt 39 
frtnál több elérhető. Merkantil árut 38 írttal is adtak. 

Vágott baromfiban mondható az üzlet állandóan 
a legélénkebbnek-; libának 52—54 krral, kacsának 54— 
56 kral jó volt a keletje, szépen kezelt vágott csibéket 
1.20—1.40 írttal fizették páronkint. — Élő baromfi nem 
került nagy mennyiségben piaezra; az árak tartottak. 
Csibe 80-1-15 irtig, tyúk 1.20—1.40; frt, kappan 1.80— 
2 frt, pulyka 4—4.80 frt páronkint; sovány liba párjáért. 
3—3.25 frtot is adnak. 

Húsfélék nyomott árakon kelnek; élénkebb ke-
reslet bárányokban volt csak, melyek 6.50—9 írttal 

voltak páronkint forgalomban, Vidéki borjú 36—42 lcr, 
1 n mérve, i háínlja. 40—Í8 ll eleje 32 
40 kr kilónkint minőség szerint. 

Halak a pénteki- jó vásár folytán valamivel jobb 
árban keltek; balatoni fogas 1.20 frtr süllő 6,0—80 kr, 
romániai jegelt ponty 25—35 kr, harcsa 25^-30 kr 
kgonlcént. 

Burgonyafajok közül csakis rózsaburgonya iránt 
van érdeklődés ; ugy ez, mint vöröshagyma ajánlható 
beküldésre; utóbbit, ha szép nagyszémü, 6 írttal fizetik 
mmázsánkint. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898. jan. 17-én. 

Hns. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 46—56 
II. oszt. 40—46, III. oszt. 30—40, eleje I. oszt. 40—52, 
II. oszt. 34—40, III. oszt.'30—34, borjúhús hátulja 1. 
oszt. 52—64, II. oszt. 48—54, eleje I. oszt. 44—56, II. 
oszt. 421—48, birkahús há<tulja 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~t50'0, vidéki 46—49, sza-
lonna nélkül elsőrendű 52—54, vidéki 46—50, sertés-
hús pörkölt 45—50, sertéshús szerb szalonnával 43— 
50 —, szalonna nélkül 48—55, 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 füstölt külf. csont nélkül 0-80—1-—, 
szalonna sózott 1 q 47-0—49-5, füstölt .-£5—57-0, sertés-
zsír hordóval 53-0—53'5, hordó nélkül 51 "Ő—52-0, kolbász 
nyers 1 kg. —, füstölt 60—72, szalámi belföldi 130 
—160, külföldi , malacz szopós élő 1 kg —• , 
tisztított 80—1-0. 

Baromfi, á) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-10—1.40, 
csirke 0-70—1-0, kappan hizott 1-60—2-20, sovány —.— 
—•'—, récze hizott 2-60—3-60, sovány .1-60—2-40, 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 
0-60-0-80, 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—56, félkövér 1 db 
0'80—1"—, lud hizott 1 db 3—3-70, 1 kg. 0-50—0-53 
félköv. 1 db 2-50—3-20, 1 kg. 45—55, pulyka hizott 

db 2-50—3-—, 1 kg. 45-54, félkövér 1 db 1-20—2-
kg. 40-50, ludmáj 1 db 20—1-—, 1 kg. 1'80—1" 

ludzsir 1 kg. 70—0-90, idei liba 1 db —•—•—. 
Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-40—1—, csuká 0-20 

—1-—, ponty (dunai) 0-60—1-—, süllő —• •—, ke-
csege —• , márna 0-40—0-60, ezompó 0-40—0-60, 
angolna 0-—-0—, apró kevert 0'20—0"40, lazacz — 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-06—0-10, 
ött 0-05—0-08, tejszin 0- 0"—, tejföl 0-28—0-3* 

tehénvaj (tea) 1 kg. 1- 1-40,1. rendű 0-70—0-80, II. 
0-60—65-—, olvasztott 0"—, Margarint, rendű 
0-—, II. rendű 0- 0"—, tehéntúró 0'08—0-16, juh-
turó , liptói 0-50—0-56, juhsajt 0- , en 

sajt 1-05—1-10, groji sajt 0-65—0-70. 
Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 

0-16—0"20, barna kenyér 0"14—0'16, rozskenyér 0-10 
' Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 

To 'ás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 38-50—39-0. 
II. oszt. (1440 db.) , meszes 35-0—37, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 3-50—4-—, törött tojás 2-10)—2-50. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 qfrt 14—18, stoke-
raui 26—30, borsó héjas magyar 8-0—11-—, koptatott 
magyar 16—20, külföldi 20—24, bab fehér apró 7—10, 
nagy 10—16, színes 8—^2. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés írt 2.^-—4-—, 1 q 
2-0—3-0, Petrezselem 100 kötés .3-—4-—, 1 q 2-5—5-0 
zeller 100 drb 1-20—2-—, karalábé 1-0—1-2 vöröshagyma 
100 köt. 6- 7-—, 1 q 3-50—8-—. foghagyma 100 köt. 
14—18, 1 q 14-0—20-0, vörösrépa 100 drb 0-60—1-20, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 2"0—5'0, kelkáposzta 100 drb 

drb 1-20—1-60, uborka nagy salátának 100 db—-— 
savanyítani való 100 db —• •—, savanyitott —•-
zöld paprika. 0- 0'—, tök főző 20—40, zöldbab 0-
0-—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső —• •—, karfiol 100 db 8—10, 
paradicsom 1 kg. 0- :0'—, spárga — • — , torma 
100 db 12—20. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 16—35, köz. alma 12—16, 
fajkörte 25—30, közönséges körte 6—10, szilva magva-
váló 0-——0-—, vörös —, aszalt 18—30, cseresnye faj 

. közönséges meggy faj , közön-
séges , ringló ——, baraczk kajszin --
őszi , dinnye görög nagy 100 db ,. kic 

, sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-30—0-60, csemege , dió (faj, papir-
héjú) 30—45, közönséges 25—28, mogyoró 22—i " 
gesztenye magyar — , olasz 16—22, narancs mes„ 
nai 100 db 1-0—3'0, pugliai —•—•—, mandarin 1-20— 
3-—, czitrom _T 1'30, füge hordós 1 q 19—22, ko-
szorús 19- 22, datolya 38—48, mazsolaszőlő 40—70, 
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-
rított) . köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 20—32, méz csurgatott 0'28-
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0'40, sejtekben 1 kg. 0-40 —0-70, szappan szín , 
közönséges -—: fehérboT asztali palaezkban 1 lit. 
0-40—0-60, vörös asztali palaezkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaezkban 0-—(V00, ásványvíz palaezkban 

Hidegliusvásííi az Orezy-uti élelmi piaezon. 1898. 
január hó 18-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek• részéré). Felhozott Budapestről 
60 árus 110 db sertést, 2 árus 18 db süldőt, 4500 kg. 
friss hust, 500 kg. füstölt hust, 4340 kg. szalonnát, 
2290 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-

. hust, — kg disznósajtot, — kg. (— db) sonkát. 
Vidékről és pedig a szokott községekből 53 db 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54—58, 1 q 4900— 5000, süldőhus 1 kg. 
48-56, 1 q 4600—4800, füstölt sertéshús 1 kg. 48—64, 
1 q 4000—6000, szalonna zsirnak 1 kg. 54—56, 1 q 
5200—5400, füstölt szalonna 1 kg. 60—64, 1 q 5600— 
5800, háj 1 kg. 54—56, 1 q 5200—5400, disznózsír 1 
kg. 60-64, 1 q 5600- 5800, kocsonyahús 1 kg. 28—3a, 
1 q 2400—2600, füstölt sonka 1 kg. 60—70, 1 q 

Hidegliusvásár a Garay-téri élelmi piaezón. 
1898. jan. 18-án. (A székesfővárosi vasárigazgatóság 
ielentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
40 árus 44 db sertést, — árüs 10 db süldőt, 600 kg. 
friss hust, 300 kg. füstölthust, 4Ö0 kg. szalonnát, 300 kg. 
hájat. Vidékről és pedig ,a szokott helyekről 31 árus 
.171 db sertés, kg-.-'fHss^hus. 

Forgalom élénk.' Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54—56, "l q 4800— 5000, süldőhus 1 kg. 
56—68, 1 q -— , füstölt sertéshús 1 kg. 60—70, 
1 q , szalonna zsirnak 1 kg. 54—56, 1 q 

, füstölt szalonna 1 kg. 60—80, 1 q : —, háj 
1 kg. 54—56, 1 q , disznózsír 1 kg. 62—64, 
1 q —1 , kocsonyahús 1 kg. 32—40, 1 kg. 

, füstölt sonka 1 kg. 70—80, 1 q krig. 
Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-

utcza, 1898. jan. 18. A székesfőv. vás&rigazqatóiág 
jelentése a .Köztelek" részére). Felhozaíott a szokoit 
községekből 178 szekér réti széna, 45 szekér muhar, 
35 zsupszalma, 8 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár 5 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luezerna, zaboshükköny, köles sd).', 
900 zsák szecska. A forgalom élénk. Á-ak q-ként a 
kővetkezők: réti széna 200—260, muhar U] 190—250, 
zsupszalma 130—140, alomszalma 120—130, egyéb 
takarmány , lóhere 240—250, takarmány-
szalma -, tengeriszár , luezerna , 
•'• , sarjú , szalmaszecska, 170—200, széna 

, uj -, zabosbükköny 230—240. Összes 
kocsiszám 263, suly 234,700 kg. 

Állatvásárok. 

Budi pesti szuróiuaihirvslsár. Január hó 18-á~. 
A székesf városi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

- ielentése. 
Felhajtatott: 206 drb belföldi, db galicziai, 

drb tiroli, 31 db növendék élő borjú, 53 db élő 
bárány; 53 drb belföldi, 34 drb galicziai, — drb 
tiroli, 08 drb bécsi, — drb növendék borjú', — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjuvásár-lanyha lefolyású volt.'. 
Árak a kővetkezők: Élő borjuk: belföldi •— 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 35—44 frtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 22"— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 40-52, tiroli frtig, gali-
cziai 40—46 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány •— frtig, bécsi ölött borjú 40- 52, kiv. 
frtig súlyra. Élö bárány 6-50—8 25 frtig, kivételesen írtig 
.élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü 

Budapesti julivásár. 1898. január hó 17-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 985, feljavított 
juh 200, kisorolt kos —, kiverő juh —, bárány —<-, 
kecske —, szerbiai —, angol keresztezés —, ro-
mániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár lanyha lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 14-——17 

frtig páronkint, 17—18-50 frtig 100 kiló élősúly szernt, 
feljavított juhok 11 — 13, kiv. 0 frtig páronkint, 15'50— 
16-5, kiv. — frtig súlyra, kisorolt-kosok" •—, kiv. 
— frtig, kiverő juhok —• páronkint, , kiv. 
— frtig súlyra, bárány , kecske —-0'—, szerbiai 
0" , angol keresztezés , romániai , 
durvaszőrü •— frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Bécsi vágómarliavásár. 1898. jan. 17. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4159 db. Ebből magyar 2700 db 
galicziai 486 db, bukovinai 230, németországi 743 db 
hizott 3233 db, legelő db, fiatal 926 db, ökör 
3189 db, bika 401 db, tehén 533 db, bivaly 16 db. 

A szombati vesztegvásárra 402 drb hajtatott fél. 
A felhajtás a múlt hetihez 400 dbbal kisebb s még ez 

. a körülmény sem ludta felélénkíteni a vásárt. A vásár 
• kezdetén még lehetséges volt az utóbb jegyzett árakon el-
adni, de a vásár előrehaladtával mindig engedni kellett az 

árakból. A vásár végén még igen sok az eladatlan. 
Aligha talál valamennyi áru elhelyezést. 

Arak: príma magyar 36—39'^- (—•—) frt. szekunda 
30—35 frt, tertia 26—29 frt. Galicziai prima 37. 39.— 
(—•—)!frt, szekunda 32—36 frt, tertia 28—31 frt.Német 
prima 40—4 i ,*.• - i < I 
frt. Konzervökrök 

frt é. s. Bika 21—31*— (—) frt é. s., tehén 19—32 
frt é.s„ bivaly :— 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 hizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Grubitsch,Vitális ... - 36 — 31 — 
Lederer & Kálmán, Nagyvárad 38 — . 3 6 — 
Löble H. N., Nagyvárad " 39 - — — 
Löwinger I., Jánosháza — 28 — 2.7 — 
Löwinger József, Sárvár 35 — 30. — 
Löwinger Sal. Nyögér 31 — — — 
Neumann testvérek, Arad 40 V2 — 36 Va — 
Rechnitzer Mas, Nemesvid 32 — 27 — 
Rudnyánszky G., Felső-Atrak ___ 28 — 26 23 
Schimmel M., Bruck 30 — 25 — 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók : 
Br. Bors és tsa, M.-Vásárhely... 38 — 32 — 
Farkas & Mendl, Szászrégen. — 36 — 34 — 
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 31 — — — 

Német hizó ökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár 42 — — — 
Gyár-részv.-társaság, Arad 42Va — 39 — 
Hacker Miksa, Sopron 41 —. * 37% — 
Józsefvárosi spirituszfinomitó-

gyár, Temesvár ... 42V2 — 39V2 — 
Lederer és Kálmán, Nagyvárad 40 — — — 
Neumann testvérek, Arad 42Va — 40 — 
Seidl és Bader, Pohrlitz 41 — 38Vs — 

Az- alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezéntul 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, Rozsony (Csallóköz határa kivételével), 
Szepes, Trencsén és Turócz, továbbá Pozsony sz. 
kir. város, a/ 1 >- H 'No-váczi járás. 
2. Száj- és körömfájás miatt a következő ^megyék: 
Alsó-Fehér, Hunyad, Nógrád, Szeben, Torda-Aranyos, 
továbbá Kecskemét és Kolozsvár sz. kir. városok, 
Vasmegye kőszegi járása. Horvát-Szlavonországban 
Szerém megye és a területén levő városok. 

Bécsi: sertésvásár. 1898. jan. 18-án. (Schleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 4543 lengyel, 4060 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—38 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. jan. 11-én. Fel-
hozatott: 4199 borjú, 1852 élő sertés, 2229 kizsigerelt 
sertés, 260 kizsigerelt juh, 1268 bárány. ... • . . . . . . . . . . • i 
krral estek. A kizsigerelt sertésüzlet is szenvedett 
rossz időjárás miatt s ennek 1 I6ien az aiak a 

"nehezeknél 2 krral, a könnyebbeknél 1 krral estek. 
Bárányüzlet lanyha. 

Árak kilogíammonkint: kizsigerelt borjú 30 —40 
kr., prima 42—50 kr., primissima.52—56 kr,, élő borjú 

kr., prima; kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés 30—40 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
44—48 kr., süldő ,38—48 kr., kizsigerelt juh 26—38 kr., 
bárány páronkint 4—11 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. január hó 13-án. Felhajtás 
1580 db juh. 

Az üzlet igen élénk volt, a felhajtást d bécsi és 
cseh kereskedők 20—22ty» krral élősúlyban megvették. 

Árak : export juh páronként —• -•—, raczka 
.—, selejtés juh 0- --r'— frt. 

Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felöl .) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 
Jan. 21 Kassai kir. atkviha- Baszel 26250 

töfyényszék tóság Károly és neje, 
Jan. 21 K.-heJmeczi atkviha- Pilissy 32907 

kir. jbiróság tóság Ferdinánd 
'Jan. 28 Homonnai . atkviha- Korytovszky 22786 

kir. jbiróság tóság Constantin 
Jan. 28 Bpesti I—ftl. a tkvi ha- Gallner 28231 

ker. kir, jbság tóság Józséfiié 
Jan! 28 Devecseri atkviha- Kozák • 60000 

kir. jbiróság tóság János 

Febr. 1 Kassai kir. a tkvi ha- Boczán 36000 
törvényszék tóság Betti 

Febr. 3 Nyitrai kir a tkvi ha- Scherz 40168 
törvényszék tóság Aladár 

Febr. 4 Budapesti kir. atkviha- özv. Mein- 27174 
törvényszék tóság hardt lamasne 

Febr. 1-4 , Bebreczeni atkviha- Beke 36237" 
kir. tvszék , tóság László 

Febr. 2; 5 Budapesti kir . atkviha- Skutsch és 24270' Febr. 2; 
törvényszék tóság Weisz 

Szerkesztői üzenetek. 

Sigma. Tudomásul vettük. Jövőben a „Sigma" 
név egyszerű jelzése után is tudni fogjuk, kitől ered a 
közlemény. Természetesen a czikk alá az a név jön, 
melylyel a közlemény je.leztetett, tehát ha neve alatt 
akarja megjelentetni czikkeit, tessék a kéziratban is | 
névaláírását használni, miután arra nézve, hogy ne 
használja a nevét, semmi indok sem forog fenn. 

B. J. urnák Németegyháza. Kérdését közöljük a 
leveles szekrény rovatában, hogy minél többen hozzá-
szólhassanak ; jogi szakértőnk véleményét e helyen 
adjuk, mely a következő : Ha a vétel az illető állat 
bajának megnevezése mellett azzal a kikötéssel jött 
létre, hogy az eladó semmi felelősséggel sem tartozik 
és ennek a kikötésnek megtörténtét bizonyítani is 
tudja, nem tartozik semmit a-vételárból visszatéríteni. 

K. L. urnák Csány. Megreklamált kérdésére a 
válasz már a „Köztelek" 1897. évi deczember 8-iki 
számában a növénytermelési rovat alatt ..4 kiveszett . 
őszi buza pótlása tavaszi búzával" -(felelet az 517. sz. 
kérdésre) megadatott. 

T. A. urnák Szentiván. Magánlevélben kívánunk 
válaszolni. Kérjük teljes czimének közlését. 

J. P. urnák Méhész. B., levelét áttettük az illető 
kérdésttevőhöz. 

B. 55. urnák Kolopfürdö. A franczia főkonzul 
neve: gr. Paul de Turenne. Lakik: Budapest, VI., V 
Andrássy-ut 99. 

Scli. V. urnák. Hogy a farmrendszer miért nem 
vált be ? Erre bizony nem egykönnyü a feleletet meg-
adni, mert ki sem próbáltuk még eléggé ezt az intéz-
ményt. Tessék a földmivelésügyi minisztériumhoz for-
dulni, onnan bővebb felvilágosítást is nyerhet. 

W. A. urnák Pa-Tárkány. B. levelében kifejtet-
tekkel nem értünk egyet. 

1500. A lakóház tervezelre vonatkozó kérdése 
szakértőnknél van. Ilyen lakóház nem tartozik a szo- . 
rosan vett gazdasági épületek közé, tehát válaszadásra ; 
sem kötelezhetjük magunkat. Mindazonáltal az esetleg 
nyerendő választ kivételesen közölni fogjuk a „Közte-
lek" utján. 

Ki Ors / . . masry. gazd . e g y e s t i l e t t u l a j d o n i 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és v 

kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz 
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
0. M. G. E. szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Buday 

Barnabás. 

Magyarország iegnagyobb és egyedüli 
g a z d a s á g i g é p g y á r a 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

m r ö s s z e s " H ü ^ 
gazdasági gépeket gyártja. 

|m| Rendelések megtétele előtt kérjük minden lg-1 
I I szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk N 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 
H é* szakszerű felvilágosítással díjmentesen szel- H 
J j Pilunk- J 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, Vlil., József-kőrut 8. 

Alakult 1894. évban. 
glnök: -rn:í . jEli l G o . a gróf. Alelnök: c s í t o s s t b«i>. 

Igazgató,ági tagok: 
ANDBÁSST 6ÉZA gróf, BGJANOTICS SÁNIIOB, DESSEWFFY AKISTIB, PflSPÖKT KMII 
BIBINEK GYULA; SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND,' 

TELEKI SANDOI! gróf. 
YeiírígMgató: S Z Ö S Y l Zalcniond. 

A z O r s z á g o s M a g y a r K ö l c s ö n ö s B i z t o s í t ó S z ö v e t -
k e z e t a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatá-
sának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 
megelégedését vivta ki magának, az 

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

fRSÜf Gazdasági egyesületi tagok — tekintei nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. ™ggg 

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 létesített ügynökségek. 

Megjelent 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvviteli 

nyomtatványok-
hoz. 

Ára SO kr. 

Portómentesen 25 kr. 

Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" 

kiadóhivatalánál. 

1 L 
^ m m m m 
Alfeion A lb i on 
www ^ *.''. Kr 

" 3267 

a legjobbak; Kapható 

G p a e p e S H u g ó n á l , 

Budapest, V., külső váczi-nt 46. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

& M o s t j e l e n t meg 

: Amerikai v : 
mezőgazdaság. 
. , , :'' I r t a : 

S * ) L * S S y X ű l T Á M 
fP-j az OMGE- szerkesztő titkárja, a „Köztelek" felelős szerkesztője. 

v t , Eredeti f é p \ k é p e k cs Vladár Ernő festőművész rajzai után 
j^j ' - készült számos képpel. 

^ —v^ SSoiti ára 4 f r t 
% * OMGE0 tagoknak' é s a 1 „ K ö z t e l e K ' e lő f i ze tő inek 

l keöTezményes ára 3 frt 50 kr. 
^ Megrende lhe tő a ^ 

{ „Köztelek" kiadóhivatalában * 
(Budapes t , IX. Üllői-ut 25 . s z . ) P l 

Fedezési hirdetés. 
Gróf Andrássy Tivadar tőke-terebesi 

méneséhen az 

1898-i fedezési idény 
alatt következő m é n e k f o g n a k f e d e z n i : 

Mailberger angql telivér, szül. 1891., apja 
Bálvány, anyja Madeira.—Verneni-től 

fedezési dij __30 fit. ... 
Terebes angol telivér, szül. 1892. apja Gun-

nersbury, anyja Young-Galante.—Doncastert.ől 
fedezési dij . 30 'frt. ' 

Fiume angol telivér, szül. 1893., apja Mettalist, 
anyja Aneona.—Grand-Couptól 

fedezési dij „ . 20 frt. 
Ficsúr angol telivér, szül. 1891., apja Beau-

miriét, anyja Oitorla.—Shallovtól 
fedezési dij__ ... 15../rf. 

. ' Minden kancza után 2 frt istálló pénz.fizetendő;. 
, Kanczák gondozása, élelmezése a kisbéri díj-

szabás szerint számittatik. 
Bejelentések az uradalmi igazgatósághoz Tőke-

Terebesre intézendők. b«» 

1 Hirdetmény-
Egyéves méncsikók 

vásárlása. 
Felhívom mindazon tenyésztőket, kiknek birtokában 

legalább is négy jó származású, erős csontú, sza-
bályos testaliatu, saját nevelésű 

f a i , 
s azokat az államnak eladni kivánják, 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 

1898. évi február hó l-ig-

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

Budapest, 1898. évi január hó 1-én. 

5 1 4 2 FÖldmivelésügyi m. kir. miniszter. 

''i H'H 
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KIS HIRDETESEK. 
i melyekkel vál.< 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 

I l s t l i l 
i m 

• s ü 

•í-SSSMBS 

m 
ÁLLÁST KERESŐK, íg l I J l 

l l f i l l 

i l í l i r i 

t l i l i l 

ÖlcTereli ~ 

w 

f l S l 

S S I S I s h 

S S S r 
ÁLLATOL . 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

megléteire a jánla tó 

KLEIN SS SPITZER 

mmm 
VEGYESÜK, 

mesterséges 
borok 

Törvény 

A r a SO k i . 

aranka 

lóhere 
és 

mezopzflasáErúl 

l o k o m o b i l o k a t 

pzcsé í l ipple t 
ajánl előnyős árak és fel-

Fehér Miklós 
gépgyára, 

B t J p - a ^ E S T , 

G e P e k j avMa?ba ,™ e f l 48 

rprleszt. kölcsön 

i t o i i M 

V a s e l i n é s k e n c z e : K S 

F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k : boíío?!chíi™ész 

REICH J E N Ő T Á R S A 
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B é r s z á n t á s gözekével . 
A legújabb eredeti F o w l e r - f é l e C u m p o n n d g ő z c k é k k e l talajmive 

lésre vállalkozik 

W O L F F ERNŐ gözszántási vállalkozó, 

B u d a p e s t , XCelenföld, F o w l e r - t e l e p . 

Fuehs Hermann 
tejgazdasági edények gyára 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 részesülne/e. 

R e n d e s v e v ő i m k ö z ü l f e l s o r o l o m : 
a „Budapesti Központi Tej-
csarnok Szövetkezetet", a 
„Gazdák Budapesti Tejegye-
süietét" úgyszintén az aradi, 
pécsi, stb. tejcsarnokokat 
és számos nagy hazai gaz-

daságot. 

fi" 

Lapunk bekötési táblája 
i f r t S S k : r é j » t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

f f C e r n 9 t ó 6 e r t 
Budapest, V. ker , Váczi út 26 

Dúsan,felszerelt raktárt tart a következő. kiyáló minőségű;czikkekbűl: 

Hengerelt rúd és idomvas, S'̂ roncsraŝ tó-ráwak̂  
keret- és U-vas, gerenda stb. 

Vaslemez, mindenféle méretben. 
— 1_ és összekötő darabok; légszesz- és vizve-

, zetéki c.ső, sajtócső, k u t e s ő , f o r r c ső , 

légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
légszeszvilágitáshoz stb. stb. 
C!n ammhÁ mTw különlegességek saját gyáramból, mint: marók, 
MZcrSZaHlOfip dörzsárak, csavarmetszők, fúrók, csigafúró, cső-
csavarmetszö, csővágó, csősatu stb. 

Árjegyzékeit bérmentve és ingyen. 4070 

HIRDETÉSEK fe lvéte tnek a k iadóhivata lban 
BUDAPEST, 

ÜUői -u t 2 5 - d i k s z á m . 

g EAINIT s 
nagyban é s kics inyben. 

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

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

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

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

átvételénél fizetendők. 

MALOMIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
(Schwei tzer rendszer . ) 

Budapest . Ml. ker . , 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 simaörlésre: a gazdaságban e mal-
mokkal szükség szerint készithető igen 
jó minőségű liszt és takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle és a San-
gerhauseni gépgyárak által gyártatnak, 
mig az őrlőtárcsák a világhirü Ganz-féle 
kérégöntvényböl készíttetnek. 

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

A Schweitzer-féle malmok rendkívüli 
előnyei a következők: 

1. Csekély hajtóerő szükséglet. 
2. Rendkívüli nagy munkaké-

lt. Kitűnő minőségű őrlemény. 
4. Kiválóan tartós, javitásra 

nem szoruló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

Ezen malmok beszerzését minden gaz-

HT Részletes leírással, ár-
jegyzékkel és felvilágo-
sításokkal szívesen szol-

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


