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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI ECYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

•szagos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

z évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 fit 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (Köztelek), 
Ül lő i -út 25. szán . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Értesítés. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

legújabb történetét, 1876. évtől 1897. évig 
Galgóczy Károly egyesületi választmányi tag, 
kir. tanácsos és a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja által iratta meg. 

A mü az egyesület , kiadásában jelent 
meg és 150 oldalra terjed. 

Ezen műben szorosan véve nem csak az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület törté-
nete van lefektetve, azonban mindazon neve-
zetesebb mezőgazdasági és közgazdasági moz-
galmak, amelyek ezen időszakban az ország-
ban előfordultak, ismertetve vannak. így tehát 
ezen mü érdekes anyagot tartalmaz. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
igazgató-választmánya elhatározta, hogy ezen 
müvet a legmérsékeltebb árban fogja tagjai 
rendelkezésére bocsájtani és akik birni óhajt-
ják,' azoknak ezen mü egy korona beküldése 
mellett portómentesen megküldetik. 

Ezen összeg bélyegjegyekben is beküld-
hető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
pénztárának. 

Igazgató. 

Meghívó 
a közgazdasági szakosztály február hó 

26-án, azaz szombaton d. u. 4 órakor a „Köz-
telek" kistermében tartandó ülésére. 

Tárgy. 
Miklós Ödön felolvasása a „Termény 

záloghitelről." 
gróf ZselénsJci Róbert. 

szakoszt. elnök. 

Meghívó 
az állattenyésztési és állategészségügyi 

szakosztálynak február hó 28-án, azaz hétfőn 
d. u. 4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. 

Tárgyak: 
1. Lótenyésztési bizottság megalakítása. 

2. Javaslat a lóhuskimérés és szabad szé-
kek rendszeresítéséről. 

3. Földmivelésügyi miniszter leirata a 
sertésvész elleni védekezés ügyében. 

Tormay Béla, 
szakosztályi elnök. 

Tavaszi állatvásárok sorrendje. 
Az Országos Magyar Gazdasági- Egyesület 

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

IX. tavaszi luxuslóvásár (a Lótenyésztés 
emelésére alakult Tattersall r.-társasággal kar-
öltve rendezve) márezius hó 29, 30 és 31-én a 
Tattersall istállóiban (Külső Kerepesi-ut, a kelet 
pályaudvarral szemben.) 

X. tavaszi luxuslóvásár, ugyanott május 
hó 15, 16 és 17. napjain. 

A díjazással egybekötött XV. tenyész-
állatvásár márezius hó 25., 26. és 26-én a 
Tattersall istállóiban. 

I-sö díjazással és próbavágásokkal egy-
bekötött hizott állatvásár a székesfővárosi 
marha vásártér istállóiban ápril hó 2, 3 és 4-ik 
napjain. 

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

Tejtermelő' gazdák értekezlete. 
(1898. február 19.) 

Az az értekezlet, melyet az OMGE. több 
tejtermelő gazda óhajára f. hó 19-ére össze-
hívott, élénk. érdeklődés mellett folyt le. ügy 
látszik, hogy a kereskedők kartellirozó törek-
vései már eddig is tényleg oly- helyzetet te-
remtettek, amelynek nyomasztó voltát terme-
lőink tovább is tűrni, nagyon helyesen'—nem 
akarják. 

Az értekezlet kereste és általánosságban 
meg is jelölte a módokat, melyek igénybevéte-
lével a tejkereskedelem szolidabb alapokra 
lesz fektethető s a gazdák meg lesznek védhe-
tők a kereskedők túlkapásai ellen. A részletek 
megállapítását az értekezlet egy szűkebb bi- | 

zottságra bízta, amely a kész tervezetet egy 
újonnan összehívandó értekezlet elé fogja el-
fogadás ezéljából terjeszfeni. 

A termelők összetartásától függ, hogy 
magukat biztosítani akarják-e a kereskedők 
eddig is bőven tapasztalt nyomása ellen, vagy 
széthúzva, teljesen kiakarják-e magukat azok-
nak szolgáltatni; mert a kellő védekezhetésre. 
a megfelelő eszközt a kiküldött bizottság min-
den bizonynyal rendelkezésére fogja termelőink-
nek bocsájtáni. 

Az értekezlet lefolyásáról alábbiakban 
adjuk a részletes tudósítást. 

Jelen voltak: a földmivelésügyi miniszter 
képviseletében Nagy Vincze orsz. tejgazdasági 
felügyelő. A központi tejcsarnok részéről báró 
Harkányi János, Sahlichter Izidor és Ohmacht 
Nándor. A köztisztviselők fogyasztási szövet-
kezete részéről Czuczor József, — a nagy-
szécsényi tejszövetkezet képviseletében Strausz 
Vilmos, — továbbá az alábbi tejtermelők: 
Auspitz Pál, Balázsovich Oszkár, Bálintffy Pál, 
Boross Lajos, Blau Izidor, báró Buttler Ervin, 
ifj. Cséry Lajos, Ehrenreich József, Fiáth István, 
Goldmann Adolf, Gosztonyi Tibor, Havass Pál, 
Heissler Ferencz, Ivánka László, gróf Károlyi 
Sándor, Kende Tivadar, Lintner Sándor, 
Luczenbacher István, gr. Mailáth Géza, Pick 
Oswald, Pirkner János, Pfeffer Arthur, Sierbán 
János, Sümeg József, Székely Miklós és Záleski 
Jenő. Az OMGE, tisztviselőkara részéről Forster 
Géza igazgató és Jeszenszky Pál titkár. 

Az értekezletet Forster Géza az OMGE. 
igazgatója nyitotta meg, a ki üdvözölvén a 
megjelenteket, előrebocsájtja, hogy az Orszá-
gos Magyar Gazdasági Egyesület állattenyész-
tési és állategészségügyi szakosztálya legutóbb 
tartott ülésén foglalkozott a tej értékesítés kér-
désével azon alkalomból, hogy több tejter-
melő pan^zt emelt amiatt, miszerint a gazdák 
a tejtermelésnél igen meg vannak károsítva 
azáltal, hogy a budapesti tejkereskedők egy-
másközt egyességre lépvén, kartelszerü meg-
egyezést kötöttek, aminek következtében a 
gazdákat bizonyos nehéz körülmények közé 
hozták. Felszólalás tárgyát képezt'e a tejkeres-
kedők' ezen eljárása a Köztelekében is s ebből 
folyólag merült fel azon eszme, hogy czél-
szerü volna a pestvidéki tejtermelő gazdákat 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. szám Váczi-körut sarok. 

ADRIANCE PLATT & Co, N E I - Y O R K I 
világhírű gépgyárosok : 

k i z á r ó l a g o s k é p T i s e l ő s é g e 
Fűkaszáló , 

Mapokrakó arató és 
K é v e k ö t ő apatógépeire. 

Kitünö magyar bizonyítványok. ttS) 
Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a legtökéletesebb 

és tartósságánál fogva a legolcsóbb és legtökéletesebb perme-
tezőgép a Vermorel-féle 

„ E C L A I R " 
peronospora permetező, mely eddig minden versenynél az első 
dijat nyerte el. 

Kizárólagos magyarországi képviselet. 
ION) Ár 20 forint csomagolással. BHB 

Aussigi l a „ I f t é z g - á l i o z " 2&í/2 frt métermázsánként, 
„ K a f f i a h á n c s " 42 kr. métermázsája 

MT Késések elkerülése végett kérjük a megrendelések \et már most előj egyeztetni. I^® 
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értekezletre hivni össze, annak megbeszélésére, 
miként lehetne a tejkereskedők kartelje ellen 
védekezni és miként lehetne a gazdáknak mó-
dot nyújtani arra, hogy ha megszorult hely-
zetbe jutnának, tejeiket azért értékesíteni tud-
ják. Az értekezletre meghivattak a termelők, 
az ügyben érdekelt testületek, valamint fel-
terjesztésben felkértük., a földmivelésügyi minisz-
ter urat is, hogy magát az értekezleten kép-
viseltetni szíveskedjék. 

A miniszter Nagy Vincze orsz. tejgazda-
sági felügyelő urat küldte ki, A központi tej-
csarnokot br. Harkány János, Sehlichter Imre 
és Ohmacht Nándor urak képviselik, a gazdák 
tejegyesülete részéről Jakobovics Zsigmond ur, 
a köztisztviselők fogyasztási szövetkezete kép-
viseletében pedig Czuczor József ur jelent meg. 

Méltóztassék tehát a mai ülésre elnököt 
választani; az előadói tisztet Jeszenszky Pál 
az OMGE. titkára fogja betöltemi. 

Az értekezlet elupkéül Zaleski Jenő in-
dítványára egyhangúlag Forster Gézát az OMGE. 
igazgatóját választja meg. Ezután Jeszenszky 
Pál titkár: Ismerteti röviden az értekezlet 
czélját. 

A budapesti tejkereskedők által mult év 
végén megkötött kartallszerü egyezmény folytán 
Zaleski Jenő néhány gazdatársa nevében 
azzal a kérelemmel fordult az OMGE.-hez, 
hogy nyújtson módot e kartelszerü megállapo-
dás ellen való védekezésre. Ebből folyólag 
lett ezen értekezlet összehivá s az ügy ismer-
tetése ezéljából a „Köztelek" legutóbbi száma 
közölte a tejkereskedők kartelljének azon főbb 
pontozatait, melyek a termelő gazdákra 
károsak. 

Feltételezi, hogy az értekezlet minden 
egyes tagja elolvasta ezen ismertetést, miért 
is időpazarlás elkerülése ezéljából mellőzhető-
nek véli a sérelmes pontok előterjesztését és 
indokolását. A szakosztály Zaleski Jenő urat 
bizta meg azon javaslatok megtételével, melyek 

• a kereskedők kartellszerü megállapodásainak 
lehetetlenné tételére czéjravezetőnek látszanak, 
a melyek előterjesztése után az értekezletnek 
képezi feladatát megvitatni a beterjesztett 
javaslatokat. 

Zaleski Jenő: A ' tejtermelést, ezt a 
fontos gazdasági ágazatot, mely virágzásnak 
indult s mely hivatva volna sokkal nagyobb 
tért is höditani, veszély fenyegeti. Az egyenet-
lenség, mely a termelő és kereskedő között 
kezdettől fogva fennállott, fokozatosan növe-
kedett. A kereskedők önkényének zaklatásá-
nak épugy ki vagyunk téve mi termelők, mint 
a fogyasztók. 

. Sajátságos igazán, hogy egy olyan gazda-
sági terménynek, mint a tej, mely mellőzhet-
len táplálékául szolgál csecsemőnek aggastyán-
nak, szegénynek és gazdagnak egyaránt, ke-
reskedelmi forgalombahozatala oly nagy nehéz-
ségekbe ütközik. Ennek okának kell lenni; 
szóló meri állítani azt, hogy vannak gazdák, 
akik nem teljesen hamisítatlan tejet is külde-
nek piaezrai de meri állitaiji azt is, hogy a 

' termelők nagy átlaga teljesen tiszta téjet bo-
csát közforgalomba. S daczára annak, hogy a 
tejkereskedők busás nyereséget tesznek zsebre, 
mégis súrlódás van a kereskedők és termelők 
közt. 

Évek óta küzdünk ezen abnormis álla-
potok ellen, de sajnos, éppen a gazda indo-
lencziája az ok, hogy mindezideig nagyobb 
sikert elérni nem tudtunk. Szóló-több'éve'fá-
radozik az ügynek helyes mederbe terelésén, 
a részvétlenség hiánya következtében azonban 
nem tudott semmit sem kivívni. 

Ismerve a tejtermelők sanyarú körülmé-
nyeit és azzal kapcsolatosan járó nehézségeket, 
az OMGE. állattenyésztési szakosztályához for-
dultam több gazdatársam névében és orvoslást 
kértem ügyünkre és bajunkra. 

Az OMGE. állattenyésztési szakosztályá-
nak határozata alapján jöhettünk itt ma össze 
s nekem jutott a szerencse, hogy ez ügyben 
bővebb fejtegetésbe bocsátkozzam és felvilágo-

sítással szolgálhassak a jelenlevőknek. Szeret-
nék rövid lenni, de az ügy fontossága meg-
kívánja, hogy az előzményeket és a jelen 
stádiumot definiáljam.7 Ennek1 alapján két részre 
osztottam be előadásomat; első sorban a 
múltra nézve akarok fejtegetésbe bocsátkozni, 
másodsorban fejtegetni akarom a megbeszélé-
sünk alapján tervezett - szándékot, segítséget. 

Budapestnek tejjel való ellátását ezelőtt 
10 évvel még a milimárik látták el. Ez ma 
már a milimáriktól nagyobb részben elvonatott 
s ezek helyett Budapest "körül a közel fekvő 
130 kilométernyi körben fekvő azon nagyobb 
és kisebb gazdaságok látják el a fővárost tej-
jel, melyek nincsenek bent a Központi tejcsar-
nokban s hivatva vannak a: kereskedők közve-
títésével tejüket a közforgalomnak átadni. 
Mint jól tudjuk, a közvetítők, minden néven 
nevezendő gazdasági czikkre kartelt kötnek ma 
és igyekeznek a gazda véres verejtéke által 
szerzett csekély nyereséget elvonni. A tejke-
reskedők se maradtak el ezen kartelltól és ők 
sem elégedtek meg azzal, hogy egy-egy házat 
építsenek fel évente a termelő zsírján szerzett 
áron, hanem már a tejtermelők bőréhez s 
tényleg a nyuzáshoz is hozzáfogtak volna. 

1896. nyarán a bpesti tejkereskedők kar-
télt kötöttek és ennek létrejöttét 12 nagyobb 
tejkereskedő aláírásával a tejtermelökhez kö-
rözvény alakjában szétküldötték. Midőn mi 
tejtermelők értesültünk arról, a „Köztelek" 
lap utján sikerül a tervbe vett kartelt lehetet-
lenné tenni s csakhamar megjelent -, ugyanezen 
12 tejkereskedő egy ujabb körözvénye, a mely-
ben a tejtermelőkkel tudatták, hogy a kartell: 

tői visszaléptek, bar általános maradt a meg-
győződés, hogy a kartell titkon tovább is 
fennáll. 

1897. nyarán a budapesti tejkereskedők 
értekezletet hivtak össze, mely itt a Köztelken 
tartatott meg s czélja volt bizoyos szerződési 
pontozatok megvitatását keresztülforszirozni, s 
ez értekezletre a gazdákat is meghívták. A 
tej kereskedők megjelentek ;40—50-en, a ter-
melők közül megjelentünk öten. Felszólalásunk 
folytán a legnagyobb zavarba kerültek s végre 
az értekezlet egy szükebbkörü bizottságot kül-
dött ki, melybe a megjelent Öt gazdát is be-
választották, akik kivált a deez. 31-iki szerző-
dés lejárat elfogadásába nem mehettek bele 
és a tárgyalást megszakították. 

Mindennek daczára a . kereskedők e pon-
tokat magukra nézve kötelezővé tették és ki-
mondták a kötelezettségét a gazdákra is. 

Szóló fölemlíti, hogy a Füszerkereskedők 
Lapja több czikkben foglalkozott e sérelmek-
kel és felhívta a tejtermelő gazdákat, hogy a 
tejkereskedők e kizsákmányoló eljárása ellen 
legyen segélyére a budapesti tej elárusító füszer-
kereskedőknek. 

Áttér ezután szóló előadása második ré-
szére, arra, hogy miként védekezzenek a ter-
melők a kartel ellen s miként lehetne a tej-
termelést, ezt a hanyatlásnak induló gazdasági 
ágazatot újból virágzásra emelni. Szóló a jelen 
értekezleten megjelent termelők számából arra 
következtet, hogy az értékezlet a tejkereske-
dőkre bizonyos pressziót gyakorolni képes lesz. 

Mivel pedig a részletek kidolgozása amúgy 
is egy szűkebb bizottság feladatává kell, hogy 
tétethessék, szóló röviden előterjeszti a maga 
és több tejtermelő gazdatársa által kidolgozott 
határozati javaslatot: 

1. Vagy egy tejtermelők egyesülete ala-
kíttassák, melynek feladata lenne a tagjai által 
produkált tejet elhelyezni s a tejtermelő és 
fogyasztó közötti közvetítő szerepet viiiiii, vagy 
pedig 

2. a tejtermelők azon tejmennyiségét, 
melylyel azok a piaezra vannak utalva, mint-
közvetítő a Magyar "Gazdák Vásárcsarnok Ellátó" 
Szövetkezete vegye át és igyekezzék elhelyezni. 

3. Az 1. és 2. pontban foglalt módoza-
tok kapcsolatosan is létesíthetők oly módon, 
hogy tejtermelők szövetkezete volna alakítandó, 
mely közvetítené , a termelők -tejét. 

Forster Géza elnök: Azt hiszi, hogy első 
teendő volna az értekezlet napirendjére, nézve 
megállapodásra "jutni: 

Proponálja, hogy elsőbben Zaleski Jenő 
és társainak indítványát tárgyalja az értekezlet 
s azután áttérhetünk a kereskedők által meg-
állapított sérelmes pontozatokra. 

Báró Harkányi János kijelenti,. hogy 
nagyban és egészben osztozik abban amit 
Zaleski előadott s még szerencsének tartja, 
hogy a kereskedők ez eljárása a tömörülésre 
szorítja a tejtermelőket, akik érdekeik meg-
védésére eddig semmit sem tettek. Mint a 
központi tejcsarnok kiküldötte kijelenti, hogy 
azáltal, hogy a tejkereskedők a tejárakat 
konzekvensen lenyomják, — ezáltal direkt és 
indirekte a központi tejcsarnok-szövetkezet is 
szénved és ezen nyomást éreztetnie kell a 
tagjaival is a kifizetett tejárakban. Épp .ez 
intenczióból indult ki a két tejcsarnok 
fuzionálása, mert a tejkereskedők eljárása oly 
helyzetbe juttatta mindkét intézményt, hogy 
nehéz volt nekik megfelelő árakat adni a ter-
melőknek. 

Szóló osztja azt a nézetet, hogy a. tej-
piacz szanálása ezéljából a termelők tömörül-
jenek és talán egy eladási illetve értékesítési 
szövetkezetet teremtsenek. 

Arra nézve szóló nem kíván nyilatkozni, 
hogy a Magyar Gazdák. Vásárcsarnok Ellátó; 
Szövetkezete erre alkalmas volnaíe. E kérdés 
eldöntésére és a helyzet alapos tanulmányozá-
sára és tervezet kidolgozására egy szűkebb 
körű bizottság kiküldése propönáltatik, e bi-
zottság feladata volna szerinte a részletekbe 
menni. A Vásárcsarnok Ellátók Szövetkezetének 
bevonását azért nem tartaná czélravezetőnek, 
mert ott egy nagyon csekély szuperplusz, mely 
a tej értékesítésében beállana, nagyon nyo-
masztólag hatna az árakra. 

Kijelenti, hogy, a Központi Tejcsarnok 
Szövetkezet érdekazonosságból a legnagyobb 
készséggel fölajánlja a közreműködést. 

Lintner Sándor szerint a tejkereskedők 
éppen olyan bajokkal küzdenek, mint a terme-
lők, akiknek nincs még ugy berendezve a te-
henészetük, hogy a tej a nagyobb " konzum' 
idejében jöjjön a fővárosba. Akkor jön 
be a nagyobb mennyiségű tej a fővárosba, 
mikor a kereskedők azt legkevésbé tudják 
elhelyezni. Olyformán véli a kérdés megoldását 
leghelyesebbnek, hogy az értekezlet vitassa 
meg a szóban forgó szerződés sérelmes ponto-
zatait s mindazt hagyja ki a pontozatokból, a 
mi a gazdára terhes. Szerinte sokkal helyesebb 
a kérdést a kereskedőkkel karöltve megoldani, 
mint ellenük szövetkezni. 

Bálintffy Pál: Azok közé a gazdák közé 
tartozik, akik résztvettek a tejkereskedőkkel 
folytatott tárgyalásokon és ismeri azon kívánal-
makat, melyeket a tejkereskedők kifejeztek s 
kifejezésüknek nyomatékos súlyt is adtak az-
által, hogy egyesültek a gazdák ellen; egye-
sültek abban az értelemben, hogy a tejet mi-
nél olcsóbban kapják, az olcsó ár^t még job-
ban lenyomhassák s végre egyesültek azért, 
hogy minden körülmények között minél nagyobb 
nyereséget biztosítsanak maguknak. 

Tejkereskedőkre van szükség és nem is 
mondom azt, hogy mellőzzük őket, de szüksé-
ges, hogy a gazdák tömörüljenek, összetartásra, r 
öntudatra ébredjenek és az amit akarnak ke-
resztül is vigyék. Az itt kiküldendő bizottság 
vegye alapos mérlegelés alá azon kívánalmakat, 
melyeket a tejkereskedők írásba foglalva tu-
domásunkra hoztak s keresse az okokat, me-
lyek a tejtermelést és értékesítést lehetetlenné 
teszik. 

Szóló ismeri rég idő óta a budapesti tej-
kereskedelmet, résztvett a központi tejcsarnok 
létesítésében is, amely, hogy nem properálha-
tott akként, amint eleinte megindult, annak is" 
a tisztességtelen kereskedői kar volt az oka, 
mely egészségtelen konkurrencziát okozott; 
ha a központi tejcsarnok 10 krért adta a tejet, 
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ott volt 10. másik kereskedő, aki alább kínálta 
és adta, adhatta is, mert a kvalitást megrontotta. 

Szerinte az egyesülés okvetlenül szükséges 
s nem kell egyebet tenni, minthogy a Budapest-
vidéki összes nagy- középbirtokos tejtermelők 
központot létesítsenek,, ugy hogy a kereskedő 
ne kaphasson tejet máshonnan, mint e köz-
pontból. 

Br. Harkányi János teljesen osztja Bálintffy 
azon nézetét, hogy ne ejtessék el a tejkeres-
kedőkkél-való egyezkedés kérdene.• Oly módo-
satokat, kell: keresni, - a melyekkelegyáltalán 
pro futuro szanálható a.tejpiacz (helyzete.- A 
kereskedőknek ezt nincs ...joguk ,rósz né-: 
ven .venni, mert ők magük jártak elől és 

• tömörültek; — ami tömörülésünknek 1 nincs 
meg a kartellszerü jellegé,' hanem a gazdák-

. nak saját jól- felfogott-; érdekeik védelmére 

. most már feltétlenül tömörülniök kell. Egészen' 
helyesli azt az utat, melyet Bálintffy kijelölt s, 
ezért szólalt fel Zaleski azon indítványa ellen,. 

• hógy a vásárcsarnok vonassék be, mert ottan 
esetleg 100—200 liter tejnek rosz eladása 

. kihatással lehet az :egész tejpiaczra. 
Forster Géza elnök a felszólalásokból 

ugy veszi ki,., hogy az értekezlet egy központ 
létesítését tartja,szükségesnek, amely, a gazdák 
tejének értékesítését magára válallja. Esetleg 
azonban a módozatoktól függne, hogy ez 
egy meglevő' hasonczélu itézménynyel kap-
csolatosa®; vitessék keresztül :nem .tudta az eddi-
giekből megérteni, hogy önálló tejértékesitŐt 

szövetkezet . kontempláltatik-e, vagy milyen 
testvérszövetkezet volna az, amelyre hivatkozni 

' méltóztatnak. Szerinte megnyugtató volna, ha 
a központi tejcsarnok vállalná el a dolgot. 

Báró Harkányi János: Direkt a Központi 
' , Tej csarnokot. ezzel megbízni nem. volna helyes, 
. mert bajos ezt ugy egyesíteni, hogy egészen 

megfeleljen a központi tejcsarnokon kívül állók 
igényeinek. Szóló azonba'n mindent el fog kö-
'vetni, hogy a tejcsarnok ezen üg^et a saját 
jól felfogott érdekében is támogassa és az el 
nem helyezhető tej elhelyezésére módot találjon. 

Bálintffy Pál figyelmébe ajánlja az érte-
kezletnek, hogy. az OMGE. sem hagyandó 
figyelmen kivül, mely a gazdasági testületek 
szövetségét megalkotta. A szövétség nagyobb 
szabású akcziót készül megindítani az értéke-
sítés terén és közvetítő iroda felállításán fára-
dozik. Szerinte tehát korrekt járna el az érte-
kezlet, ha ezen, a tejtermelők vitális érdekeit 
érintő kérdés elintézését tekintélyes kézbe 
helyezi, melynél meg van már a mód és esz-
köz a lebonyolításra. 

Forster Géza, elnök ugy képzeli a dolgok 
sikeres megoldását, ha mindazon faktorok 
bevonatnának, amelyek eddig is tej értékesítés-
sel foglalkoztak. 

Ha. mi. felállítunk-..egy egyszerű irodát a 
tej értékesítésére, nem fogunk nagy czélokat, 

. elérni, szükséges tehát, hogy bevonjuk a Köz-
ponti Tejcsarnokot, Köztisztviselők fogyasztási 
szövetkezetét, Magyar Gazdák Vásárcsarnok 
Ellátó Szövetkezetét és a Gazdasági - Egyesüle- -

- tek Országos Szövetségét is. f 
, Hogy. ha ily módon fogunk szervezkedni, 

az eredmény nem fog elmaradni. A Központi 
. Tejcsarnoknak meg vannak e téren a tapaszta-

latai, a Magyar. Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezeténél tervbe van véve az élelmi sze-

. rek házhoz szállítása és a hotelek élelmiszer 
. szükségletének beszerzése és, odaszállitása.. 

Hogyha Cséry. Lajos . ur magára . vállalja a, 
megrendelések, házhoz szállítását, akkor a tej 
is felvehető • lesz a szállítandó czikk'ek közé és 
Budapest lakosságának hozzáférhetővé lesz téve. 

.Ha ehhez hozzá méltóztatnak j árulni y ki-, 
mondhatom az értekezlet határozataként,, hpgy. 
a tejnek a fővárosban : ,.való értékesítésére a 
tcjtei'jiieiő gazdák egyesülnek ős a czél meg-, 
valósítására a jelén értekezlet tárgyalása folya-

• mán szóba* hozott 5 intézmény, tagjaiból és: 

az értekezlet kiküldötteiből; alakítandó bizott-
ság megbizatik az előmunkálatok végzésével és 

egy újból összehívandó értekezlet elé terjesz-
tésével. (Helyeslés.) 

Miután az értekezlet a tejtermelő gazdák 
egyesületté tömörülését ekként kimondotta, 
méltóztassanak az előkészitő-bizottságot meg-
választani. 

Az előkészítő-bizottságba a következők 
választattak meg: a földmiv. minisztérium ré-
széről Nagy Vincze tejgazdasági felügyelő, a 
központi fejcsarnok, részéről br. Harkányi János, 
Ohmacht Nándor és Schlichter Izidor, a gazdák 
t'ejegyésülete részéről Jakobovics Zsigmond, a 
Magyar Gazdák ' Vásárcsarnok Ellátó Szövet-
kezete képviseletében Zaleski Jenő és Bálintffy 
Pál, a Köztisztviselők fogy. szövetkezete részé-
ről Czuczor József. . A Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete részéről Peresei Ferencz. Az ér-
tekezlet tagjai közül Boronkay György, ifj. 
Cséry Lajos, Lintner Sándor, báró Buttler Ervin, 
Gosztonyi Tibor, Forster Géza, Jeszenszky Pál, 
Birkner János, Végh Béla. 

Ezután ,az értekezlet a. „Köztelek'.'-ben 
közzétett s a tejkereskedők által életbeléptetett' 
sérelmes megállapodás egyes pontjainak meg-
vitatásába bocsátkozott. 

Jeszenszky Pál* előadó ismerteti azon 
póntozatokát, amelyeket a termelők érdekeik 
veszélyeztetése és jelentékeny anyagi károsodás 
veszedelme nélkül el nem fogadhatnak. Az ér-
tekezlet az egyes pontokat megvitatván, felkéri 
a kiküldött, bizottságot, hogy az inkriminált 
pontozatok helyett egy a gazdák érdekeinek 
megfelelő szerződósmintát szíveskedjék az 
újonnan összehívandó értekezlet elé terjeszteni. 

Még Pirkner János szólalt fel, helyesel-
vén a tejtermelő gazdák tömörülését ; hangsú-
lyozza, hogy az egyesületnek áldozatok meg-
hozásával s összes tagjainak hozzájárulásával 
is igyekeznie "kell egy oly központot teremteni, 
melynek feladata volna azon tejfölösleget, 
melyet a 'gazda termel s a kereskedőnek nem 
szállíthat be a kötött szerződés alapján* elhe-
lyezni azon tagok helyett, kik egyidejűleg eset-
leg bármi okból nem szállíthatnak elegendő 
tejet és szerződésbeli kötelezettségüknek nem. 
tudnak: megfelelni. Feladata volna a központ-
nak Bpest vidékén levő nyaralótelepek tejjel 
való ellátási is. 

A felszólalás még egy rövid vitát provo-
kált, melyben, ifj. Cséry Lajos, br. Harkányi 
János és elnök szólaltak fek. 

Pirkner János indítványa szintén a bi-
zottságnak adatott ki tárgyalás végett. 

Ezzel az értekezlet véget ért, 

Az Országos Törzskönyvelő 
Bizottság ülése. 

(1898. február 15.) 
Az ülésen jelen, voltak;. Kosfyán Ferencz 

elnök, Forster Géza, dr. Hutyra Ferencz, madi 
Kovács László, Lejtényi György, Lipthay Ist-
ván, Pirkner János, Beusz Henrik, Sierbán 
János, Tormay Béla bizottsági tagok, Szilassy 
Zoltán titkár, mint előadó és Wilfing Nándor 
törzskönyvvezető. 

Elnök megnyitván az ülést, titkár jelenti, 
hogy az OMGE. új alapszabályai szükségessé 
tették az Országos Törzskönyvelő Bizottság, 
mint az Egyesület állandó jellegű bizottságának 
újjáalakítását. A földmivelési miniszter az egye-
sület ezirányu előterjesztése folytán kiküldte a 
már régebben kinevezett Tormay Béla, Lipthay 
István és Máday Izidor miniszteri tancsosok, 
Pirkner János állatteny. főfelügyelő és Buda-
Mzy Kálmán min. segédtitkár meghagyása 
mellett, ár. Hutyra Ferencz állatorvosi aka-
démiai, igazgatót, Darányi Béla m, kir. gazda-
sági főigazgatót és Sierbán János budapesti 
állatteny. kerületi felügyelőt, áz ÖMGE. igazgató-
választmánya pedig kiküldte elnökül: Kostyán 
Ferenczet, továbbá Forster Géza, madi Kovács 
László, Lejtényi Gycrgz, Libits Adolf, Luczen-

bacher Miklós, Monostori Károly, Éeusz Henrik 
és Széli Kálmán tagokat. 

Titkár előterjeszti az Orsz. Törzs-
könyvbe eddig felvett állatokról szóló kimuta-
tást, mely szerint 7,964 drb szarvasmarha, 
1,410 drb ló, 5,558 drb. juh és 1,715 drb 
sertés, összésen 16,657. darab tenyészállat 
van az Orsz. Törzskönyvbe bejegyezve, 
melyek 262, ill, 29, 19. ős 24, összesen .334 
tenyészethez tartoznak. Ezek közül 196 
tenyészet 4,836 darab szarvasmarhával, 14 
tenyészet .233 drb lóval ős 4 tenyészet 282\ 
juhval, . összesen 214 tenyészet 5,351 drb 
tenyészegyeddel van az uj törzskönyvekben 
nyilvántartva. 1 • 

Az 1897. november 5-én tartott legutóbbi 
ülé,s óta .bejelentett állatok közül a bizottság 
a következőket vette fel az Orsz. Törzs-
könyvbe : 

A magyar fajta szarvasmarhák könyvébe: 
Somogyi Albert (Héjjasfalva) 1 bikáját és 

8 tehenét. 
Sperker Ferencz (Szt.-Demeter) 1 bikáját . 

és 10 tehenét. 
Ifj. Sváb Sándor (Balaton-Szt.rGyörgv) 28 

tehenét. 
Pallavicini Sándor őrgr. (Csongrád-Mind-

szent) 4 tehenét. 

A borzderesele könyvébe: 
Boda Sándor (B.-Kajtor) .1 bikáját. 
Lónyay Gábor és Elemér grófok (Bodrog-

Olaszi) 5 tehenét. 
üzv. gr.Forgách Sándorné (Pethő-Szinye) 

3 tehenét. 
Ozv. gr. Zichy Rézsőné (Gombos-Pta) 2 

bikáját. 
Világhy Gyula (Füzitő) 1 bikáját ós 10 

tehenét. 
Vladár Emil (Csertész) 1 tehenét. 

A simmenthaliak könyvébe : 
A m.-óvári gazd. akadémia 11 tehenét. 
Apponyi Géza gr. (Hőgyész) 9 • „ M. 
Apponyi Sánflor gr. (Lengyel) 1 
Boda Sándor (B.-Kajtor) 4 
Obemdorff Hugó gr: (Királyfia) 1 „ 
Szabó Ernő (Bucsu) 12 
A szent-imrei m. kir. földmiv es-iskola 

Desscwffy Miklós gr. (Vencsellő) 1 tehenét. 
Ebenspanger Lipót (Pa-Ujnép) -7 „ •"">: 
Széli Kálmán (Rátót-Héraháza) 14 
Zichy Nándor gr. (Duna-Adonv) 1 bikáját 

és 4 tehenét. 
Biedermann Rezső lg. (Kárász-Pta) 4 .,• 

bikáját és 2 tehenét. 
Széli Ödön (Bucsu) 1 bikáját. 

A berniek könyvébe-. 
Hunyady Imre gróf (Mezőkeszi) 1 bikáját 

és 18 tehenét. 
Kralovánszky Kálmán (Puszta-Horgostó) 

1 bikáját és 1 tehenét. 
A kuhlandiak könyvébe : 

A kassai m. kir. tanintézet 4 tehenét. 
A bonyhádiak előjegyzési könyvébe: 
Apponyi Sándor gróf (Lengyel) 1 tehenét, 
Az electoral-negretti juhok könyvébe: 

' Hunyady Imre gróf (Tarány) 39 kosát. 
A többi bejelentett állatokra nézve pedig, 

amelyek nem törzskönyvezett tenyészetekbői 
származnak, a Bizottság elhatározta, hogy 
azokat megszemlélted s a szemléről nyert ér-
tesítések alapján fog felvételök iránt határozni. 
Ez alkalommal szóba került, hogy az állami 
ménesbirtőkokon, nevezetesen Bábolnán árve-
résre kerülő számfeletti állatok között selejtes 
anyag is találkozik, melyet a kevésbé szakértő 
tenyésztők aránylag drágán megvásárolnak s. 
midőn az Orsz. Törzskönybe bejelentik, a 
Bizottság kénytelen azt visszautasítani. A 
Bizottság ez okból is kívánatosnak tartja, hogy 
a földmivelési miniszter az állami tenyészetek* 
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nek a már ismételten kért bejelentését az 
Orsz. Törzskönybe elrendelje. 

A jelenlegi helyzet u. i. az, hogy az or-
szágos törzskönyvbe az alapszabályok szerint 
csak azok a tenyészállatok vehetők fel, amelyek 
egyenesen eredeti - tenyésztési helyeikről a kül-
földről importáítattak s melyeknél ez tényleg 
igazoltatik is, a hazai tenyészetek származékai 
közül pedig csak azok, amelyek már az orszá-
gos törzskönyvben bejegyezve levő tenyész-
állatoktól származnak. A többi tenyészállat 
pedig csakis kivételesen abban az esetben vé-
tetik föl, ha erre külön felkért szakemberek 
bizonyítják, hogy az illető állat a fajtajelleget 
magán viseli és tisztavérünek tekinthető. Az 
állami birtokokon levő tenyészetek — a gazda-
sági tanintézetek tenyészeteitől eltekintve — 
az országos törzskönyvbe bevezetve nincsenek, 
ennek következtében az ezektől származó ál-
latok csak előleges szemle után vehetők fel az 
országos törzskönyvbe. Erre annálinkább szük-
ség van, mivel a bizottság már azt is tapasz-
talta, hogy állami tenyészetektől a kiselejtezett 
állatok közül olyanokat vettek egyes tenyész-
tők és jelentettek be az országos törzskönyvbe, 
amelyek nem ütötték meg azt a mértéket, 
amelyet az orsz. törzskönyv erészben meg-
kíván. 

A bizottság azután meghallgatta a-
törzshönyvvezetö jelentését, melyben az ügető-
lovak részére létesítendő magyar törzskönyv 
ügyében tett bécsi útjáról beszámol. A jelentés 
szerint a magyar ügetőtörzskönyv felállításáról 
csak akkor lehet szó, ha nálunk is egy életre-
való ügetőverseny-egyesület alakul, mely a 
szükséges ellenőrzést gyakorolja, mert 
addig a bécsi ügetőverseny-egyesület, mely ez 
idő szerint a. magyar ügetőket is nyilvántartja, 
nem ismerheti el a csak itthon bejegyzett 
ügetőlovakat s ezeket versenypályáira sem 
bocsátaná. A bizottság a jelentést tudomásul 
vette s elhatározta, hogy — miután az Orsz. 
Törzskönyveié Bizottságnak nem feladata, 
hogy ily egyesület megalakítása iránt kez-
deményező lépéseket tegyen, — átteszi a 
jelentést az OMGE. lótenyésztési bizottságához 
azon kéréssel, hogy azt tárgyalni és az eset-
leg szükségesnek mutatkozó intézkedéseket az 
Orsz. Törzskönyvek) Bizottsággal együttesen 
megtenni szíveskedjék. A netalán érkezendő 
bejelentéseket az ügető lovak könyvébe pedig 
továbbra is elfogadja, hogy majdan, ha erre 
szükség lesz, bejegyzett kész anyaggal rendel-
kezzünk. 

Szilassy titkár indítványozza, hogy Ma-
gyarország egyes aye alkalmas vidékein tétes-
senek lépések, hogy az ott keletkezőben levő 
tájfajták helybeni törzskönyvezését keresz-
tül vigyék, mely alapon annak idején az illető 
tájfajtáknak az Orsz. Törzskönyv keretében 
való nyilvántartása megindítható volna. 

, PirJcner János, Tormay Béla és Forster 
• Géza hozzászólása után elhatározta a Bizott-
ság, hogy átir a lótenyésztési bizottmányokhoz, 
hogy azon vidékeken, a melyeken egyforma 
apamének állandó használata folytán a ló-
anyag némi konformitása máris észlelhető, az 
arra való lovak összeírását és nyilvántartását 
foganatosítsák. Egyszersmind felir a földmive-
lési miniszterhez, hogy az ilyen vidékeken 
csakis az ottani lóállománynak megfelelő apa-
méneket bocsásson a tenyésztők rendelke-
zésére. 

A Bizottság továbbá elhatározta az Orsz. 
Törzskönyv folytatólagos kiadását, sigy a folyó 
évben a berni, pinzgaui és kuhlandi szarvas-
marhák könyve fog nyomtatásban megjelenni. 

Az Orsz, Törzskönyvelő Bizottság az 
ezredéves kiállításon kiállítási érmet nyert, 
mely a hozzávaló oklevéllel az ülésnek bemu-
tattatott 

Végül elvben elhatározta a Bizottság, 
hogy az 1900-i párisi világkiállításban, mint 
kiállító részt fog venni. 

Amerikai lóheremagvak ellen. 
Közel négy éve folyik a diskusszió 

eddig teljesen eredménytelenül az ame-
rikai származású lóhere és luczerna be-
hozatala tárgyában. Az egyszer bebizo-
nyított tény, hogy az amerikai lóhere 
egészen más talaj- és éghajlati viszonyok 
között termeltetvén és egyúttal az európai 
heréktől, különböző válfajtához tartozván, 
nálunk föl sem ér értékével a mi honi 
herefajtáinkkal és igy az amerikai lóhere-
mag elvetése a gazdára nálunk egyenes 
kárral jár, mert a jó here helyett silány, 
az állatok által nem kedvelt és egyálta-
lában nem fagyálló, tehát nem tartós 
takarmányost szolgáltat. Ugyanez áll az 
amerikai luczernáról is. A honi gazdákat 
tehát óva kell intenünk, hogy az ame-
rikai lóhere- és luczernamagvak vetésé-
től saját jól felfogott érdekükben tartóz-
kodjanak. Mivel azonban az amerikai lóhere 
és luczerna magját a honi magvaktól meg-
különböztetni nagyon nehéz és erre jó* 
formán csak a legjáratosabb szakembe-
rek képesek, a gazdákhoz intézett figyel-
meztetés ebben a tekintetben hiába 
való, ha némely hazai kereskedő elég 
lelkiismeretlen és hazafiatlan, hogy az 
amerikai heremagvakat— káros voltuk 
daczára — forgalomba hozza pusztán 
azért, hogy ezen olcsóbb áruval a lelki-
ismeretes magkereskedöknek — akik 
csak hazai magvakat árulnak — illeték-
telen versenyt okozzanak, a káros mag-
vakat a közönség nyakába sózzák, a 
hazai magvak kelendőségét csökkentsék, 
a gazdákat kétszeresen károsítván, hogy 
egyrészt rossz magot kapnak, melyből 
silány termény keletkezik, másrészt a jó 
honi magvaknak értékesítését megnehe-
zítik. 

Kerestük a módozatokat, amelyek-
kel a napról-napra fenyegetőbbé váló ve-
szély ellen ,a gazdákat megvédhessük. Az 
OMGE, növénytermelési szakosztálya is 
csak nemrégiben foglalkozott e kérdéssel 
és akkor a kellő adatok hiányában pusz-
tán a társadalmi uton való védekezést 
tartotta lehetségesnek és ebben az irány-
ban a maga részéről a kellő intézkedé-
seket meg is tette. Ámde a kérdés ma 
már fejlettebb, mint akkor volt, de egy-
szersmind veszélyesebb is, ezért a tár-
sadalmi uton történő. védekezéssel meg 
nem elégedhetünk, me^t ez vajmi cse-
kély védelmet nyújt a gazdáknak. Fel 
kell tehát használnunk, minden törvényes 
eszközt és a leghatározottabban kell a 
kormánytól követelnünk, hogy félretéve 
minden kíméletet, a gazdákat védelmezze 
meg a külföldi káros invázió ellen. 

Hiszen ha csak arról volna szó, 
hogy az amerikai lóhere és luczerna-
magvakát egyes magkeréskedök tisztán 
hozzák forgalomba, ugy a Védekezés 
aránylag könnyű volna.; Egyrészt azért, 
mert a hazai magvizsgáló-állomások az 
amerikai heremagvakat le nem plomboz-
zák és igy aki plombozott heremagot 
vesz, az biztos lehetne, hogy nem vett 
amerikai magvakat. Másrészt védekezni 

lehetne az amerikai heremagvak ellen 
ugy is, hogy a közönség nem vesz here-
magvakat azoktól a czégektöí, amelyek 
nem irták alá azt a lapunkban is meg-
jelent nyilatkozatot, melyet' heremag-
kereskedök iníéztek hozzánk, hogy ők 
amerikai árut nem forgalmaznák. 

Ámde az amerikai heremagvakat 
forgalmazó lelkiismeretlen kereskedők — 
mint legújabban kiderült — az amerikai 
árut nem tisztán hozzák forgalomba, ha-
nem honi és más európai áruval keve-
rik, ezáltal az európai magvak Szemre 
való minőségét emelik, az olcsóbb ame-
rikai áru hozzákeverésével árát csökken-
tik és a magvizsgáló állomásokat félre-
vezetik, mert ez a kevert magvakat le-
plombozza, nem tudván a keverékből az 
amerikai heremagvak jelenlétét kimutatni. 
Csakis igy magyarázható meg azután az 
a sajátságos és eddig visszásnak látszó 
állapotot, hogy daczára annak, miszerint 
a mult évben a here- és luczernairiag 
termése egyáltalán nem sikerült sem 
mennyiségileg, sem minőségileg, mégis 
nem csak jó, de sokszor igen kitűnő 
külső minőségű heremagvakat ajánlanak 
megvételre és pedig folyton csökkenő 
árakon. Oly jelenséggel állunk tehát szem-
közt, amely ellen társadalmi uton már 
többé nem lehet védekezni, amely ellen 
a kormányzat legerélyesebb intézkedéseire 
van szükségünk, annál is inkább, mert 
mint az alább közölt czikkből, melyet 
Ihaisg Lajos a budapesti vetömagvizsgáló 
állomás asszistense, hazánk egyik legki-
válóbb szakembere irt, világosan kitűnik, 
hogy az amerikai heremagvak ellen a 
törvény alapján egyenesen kötelessége a 
hatóságoknak a szükséges intézkedéseket 
megtenni. 

Thaisz ur közleménye szószerint a 
következő: 
A magkereskedelem és az amerikai here-

magvak. 
Az OMGE. által e napokban rendezett 

gazdasági előadások alkalmával volt szeren-
csém vázolni magkereskedelmünk mai állapo-
tát s annak hatását mezőgazdaságunkra. Ősz* 
szehasonlitást. tettem a korábbi idők viszonyai 
és az 1894-ik évi mezőgazdasági törvény életbe 
léptetése óta eltelt IV2 évi idő között. Kimu-
tattam, hogy a magkereskedelem mizériáin az 
idézett törvény úgyszólván alig segített. Ami-
nek oka egyrészt az, hogy. a törvény végrehaj-
tására illetékes hatóságok a kereskedelmet 
nem ellenőrzik, másrészt a gazdák sem ve-
szik igénybe a törvény által nyújtott kedvez-
ményeket, vagyis ők sem ellenőrzik a kereskej 

dőket a magvásárlások alkalmával. 
Előadásom . folyamán folytattam négy év 

előtt megkezdett támadásaimat az amerikai 
származású heremagvak ellen, mert az a te-
vékenység, amit a földmivelésügyi minisztérium, 
az OMGE. és a szakemberek az amerikai here-
magvak beözönlése. ellen kifejtettek, mind 
kevésnek bizonyult. 

Ez idén is hajórakományszáitíra érkezik 
a kártékony amerikai vendég, a különböző 
európai kikötőkbe s jut belőle nékünk is ijesztő 

nagy mennyiségben. 
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Hogy milyen mezőgazdasági kár háramlik 
ebből hazánkra, azt már különösen a „Köztelek" 
hasábjain többször is kifejtettem. Ezúttal azon-
ban mégis ujabb adatokkal szolgálhatok az 
amerikai herefélék ártalmasságáról. 

Amerikában ugyanis egészen más aranka-
fajok tenyésznek a hereféléken, mint nálunk. 
Hazánkban főként a Cuscuta Trifolii pusztit, 
amely bizonyára képes akkora károkat tenni, 
mint az amerikai fajok, de mégis annyival 
tűrhetőbb parazita, hogy magját az aranka-
mentesitő sziták segélyével ki lehet tisztítani 
a héremagvak közül. 

Ugyanezt éppenséggel nem 'mondhatom 
az amerikai arankafajok magvairól. Ezek az 
eddigi tapasztalatok szerint a mi arankánknál 
sokkal nagyobb maguak. Ebből az a nagy baj 
származik, hogy a használatban levő aranka-
sziták segélyével azt a heremagvak közül ki-
tisztítani nem lehet. S ha mégis arankamente-
siteni akarjuk a heremagot, olyan bőlyuku 
szöveteket kell ahoz használni, hogy a here-
magvak 40—50, sót még nagyobb %-a is mint 
rostaalj veszendőbe megy, ami egy olyan érté-
kes árunál mint a heremag, akkora kárt kép-
visel, hogy arankamentesitése s így. közvetve a 
magtermelés is kárral jár. Van azonban olyan 
nagy magu amerikai aranka is, amely semmi-
féle rosta segélyével sem tisztítható ki, mert a 
nagyobb szemek átmérője meghaladja a legnagyobb 
luczerna és lóhere szemek haránt átmérőjét is. 

Eltekintve tehát az amerikai herefélék 
'egyéb hátrányaitól, ez az oka annak, hogy a 
magvizsgáló állomások nemcsak, hogy nem akar-
ják, de nem is képesek az amerikai hereféléket 
arankamentességre megvizsgálni, illetőleg leplom-
bozni. Mert hisz a magyarországi arankát vizs-
gálat közben rostaaljban keresi a magvizsgáló, 
ott kicsinysége miatt szokott az előfordulni; 
az amerikai, aranka pedig nagyságánál fogva 
nem a rostaaljban, hanem az áru zömében 
van. Az pedig határos a lehetetlenséggel, hogy 
pl. egy 50 mmázsás heremagkészlet l Va mmá-
gsát kitevő vizsgálati mintáját*) szemenként-
nézze át a magvizsgáló. Ez napi 5 órai mun-
kaidőt számítva éppen 30 napig tartana! 

Ezek után képzeljük el azt a veszedel-
met, hogy egyik, vagy másik amerikai aranka-
faj nálunk is meghonosodi':. Ugy sejtem, hogy 
ez már meg is történt 5 Francziaországban pe-
dig már évek előtt konstatáltatott. 

Ősszéhasonlitó kísérleteket tettem erre az 
amerikai és a magyarországi aranka között 
pontos mérések alapján. Tiz különböző ponto-
san megállapított lyukbőségü szöveten szitáltam 
át mindkét fajta magot, annak kipuhatolása czél-
jából, hogy az egyes fajok kitisztításához milyen 
sűrűségű rosta szükséges. Ezt az alábbi táblá-
zat tűnteti fel. taa. ame, 

gyar rikai g 
A szövetek fyukbŐsége arankaszemek 

százaléka tSJ 
Ö'5 milliméteres szöveten áthallott 9 . 0" i 
0-8 „ , * 39 1 I 
0"7 „ „ „ 27 3 l o 
0-8 „ ' » „ 23 1 Hl 
0-9 „ „ „ 2 0 -S 
1-0 „ , „ > - 2 | 
l-l „ „ „ — 32 

* A magyar magvizsgáló állomások a plombozás 
czéljából történő aranka-vizsgálathoz mmázsánkint 3 
kiló mintát használnak fel, mig a külföldiek legfeljebb 
esak i/a kilót, tehát a mi arankavizsgálatunk legalább 
hatszor olyan szigora mint a külföldi. 

gyar rikai N 
A szövetek lyukbősége arankaszemek M 

százaléka '-= 
1 2 milliméteres szöveten áthullott — 38 jj® 
1*3 „ — 20 S£ 
r4 „ „ , — 3 a j 

a § 
Összesen 100 100 gg 

Megjegyzem, hogy a magyarországi aran-
kát nem a 0-9 mm.-es szöveten szokás kiros-
tálni, hanem az l'O és az H mm.-eseken. 
Tehát az arankamentesités lehetőségének határa 
európai felfogás szerint, illetőleg az itteni 
arankák nagyságához mérten az l'l mm.-es 
szövetnél bezáru1. Ennél bővebb lyuku szövetet 
csak a legritkább esetekben alkalmaznak, mert 
az már tetemes megpazarlással jár.. A fenti 
táblázat az amerikai arankára nézve. azt mu-
tatja, hogy még az 1'3 mm.-e's szövet sem 
arankamentesitett, ez a lyukbőség pedig már 
a legnagyobb luczerna- és lóhereszemek haránt 
átmérőjének felel meg. 

A kísérlet alá vett amerikai aranka faját 
eddig nem sikerül megállapítanom', de azt hi-
szem, hogy ez már mindenesetre a nagyobb 
maguakból való. 

E kísérletekből világosan kitűnik, hogy 
az amerikaiakkal kötött kereskedelmi szerző-
déseink ama pontjának, hogy az onnan im-
portált heremagvak épp oly elbánásban része-
süljenek, mint a belföldi áru, nem felelhetünk 
meg, mert az beleütközik a mi mezőrendőri 
törvényünk 51-ik §-ába, amely azt mondja, 
hogy: „luczerna- és lóheremagvakat, ha azok 
nem teljesen arankamentesek, forgalomba hozni 
tilos." Ha pedig tilos az arankás heremagvak, 
forgalomba hozatala, akkor az amerikai mag-
vakat egyáltalán tilos forgalomba hozni, mert 
azokat egyrészt nem lehet arankamentesiteni, 
másrészt egy lelkiismeretes szakember nem 
Is meri kimondani annak arankamentességét, 
mert arra a fentebb elmondott oknál fogva 
nem képes. Olyan esettel állunk tehát itt szem-
közt, midőn nem a törvény, rendelet és szerző 
dés dönt, hanem a szakember véleménye. 

Azt is érdekes tudni, hogy kik azok, a 
kik az amerikai hereféléket behordják az or-
szágba. Eddigi tudomásom szerint Deutsch 
Gyula, Haldek Ignácz és Frommer A. Hermann 
budapesti nagykereskedők foglalkoznak az 
amerikai herefélék behozatalával. A • vidéki 
kisebb kereskedők szintén el vannak már 
árasztva e veszedelmes áruval részben a 
budapesti részben bécsi kereskedők révén. 

A magkereskedelem mai viszonyairól 
szólván, ez alkalommal még azt is felemlítem, 
hogy Haldek Ignácz budapesti nagykereskedő 
nemcsak hogy árul hamisított anyagot, hanem, 
hirdet is. Árjegyzékének egyik rovatában ezt 
mondja: „Vulpia miurus, lejtők és töltések 
megkötésére legalkalmasabb." Nézetem szerint 
a Vulpua miurus tüzelőanyagnak legalkalma-
sabb és semmiesetre sem talajok megkötésére, 
mert az egy hitvány vékonyszálú egynyári 
növény, amely Németországban a vetések 
között vadon terem s mint rostaalj kerül be 
be hozzánk, hogy Haldek a folyók és vasutak 
töltéseit megkösse vele. Thaisz Lajos. 

Amint ebből a tisztán szakközle-
ményből kitűnik, az amerikai lóhere- és 
luczernamagvak forgalomba hozatala 
egyenesen beleütközik az 1894. évi XII. 

törvényczikk 51. §-ába, mivel a szak-
emberek sem tud ják ezen magvak 
arankamentességét konstatálni s i g y 
azok forga lombahozata la egyszerűen 
elt i ltandó, i l le tő leg behozataluk 
megakadályozandó. 

Jól tudjuk, hogy kivált az amerikai 
heremagvakat forgalomba hozó kereskedők 
ez ellen demonstrálni fognak és hivat-
kozni fognak az amerikai államokkal 
fennálló kereskedelmi szerződésre, mely 
szerint az amerikai heremagvak beho-
zatala el nem tiltható. 

Azonban ebben a kérdésben esak 
egy szempont lehet irányadó. Az ame-
rikai heremagvak kétszeresen káros ha-
tásúak. Egyrészt mert silányabb minősé-
gűek, mint a mi hereféléink, másrészt 
mert nem levén arankamentesithetök, 
forgalomba hozatalukkal egyenesen tör-
vényellenes cselekedet történik. A magyar 
mezőgazdaság elvárhatja a kormányzat-
tól, hogy félretéve minden kicsinyeskedő 
ingatagságot, egyenesen és bátran fog 
intézkedni a' magyar mezőgazdaság meg-
védésére. 

A kormánynak nem szabad megen-
gednie az amerikai heremagvak forga-
lomba hozatalát és ezt mint fentebb 
kimutattuk, csak egy módon érheti el, 
ha az amerikai magvak behozatalát el-
tiltja, mert csak igy akadályozhatja meg 
a forgalomba jutását. Mert ha egyszer 
forgalomba került a mag a keverékek-
ben, ugy nincs mód további terjedésé-: 
nek megakadályozására. 

Hogy az amerikai magvak behoza-
talának eltiltása nem lehetetlen, csak bá-
torság kell hozzá, legjobban mutatja 
Németország példája, a hol épen hasonló 
károsodásokra hivatkozva, legújabban az 
amerikai alma behozatalát tiltották el, 
a hol egészségügyi szempontokra hivat-
kozva, az amerikai husáruk behozatala 
van megnehezítve. 

Darányi miniszter jól ismeri a 
magyar gazdák nehéz helyzetét, ö érzi 
is kötelességét, hogy ezen a nehéz hely-
zeten segiteni kell, mutassa meg ebben 
a kérdésben is, hogy ő valóban az a 
kormány férfiú, aki akkor is felkarolja a 
magyar gazdák érdekeit, amikor azoknak 
érvényesítése első pillanatra a közönsé-
gesnél talán nehezebbnek látszik és meg-
lehet győződve arról, hogy az erre irá-
nyuló intézkedéseivel magának is a kö-
zönségesnél nagyobb érdemeket fog sze-
rezni a magyar mezőgazdaság lábraállitása 
terén. Sz. Z. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kí'nián. 

A ezukorrépamag belföldön való 
előállításának kérdéséhez, 

i. 
ű A „Köztelek* mult évi 95. számának 

hasábjain*) megjelent közleményemben kimu-

*) „k czukorválság és a czukorrépamagszükséglet 
fedezése hazánkban" ,Köztelek" 1897. évi VIII. évf. 
96. sz. 1651. oldal. 

Art-



284 

tattam a külföldről évente behozott czukorrépa-
mag mennyiségét és rámutattam azon érde-
kekre, amelyek a czukorrépamag belföldön 
való tenyésziésének felkarolását megokolhatják. 

Ezen érdelek, hogy az évről-évre fokozódó 
czukorrépamag szükséglet Magyarországon állít-
tatván elő, az eddig, évenkint a külföldre kifi-
zetett jelentékeny összeg a belföldön maradjon, 
illetőleg a magyar gazdák zsebébe vándoroljon, 
továbbá, hogy a czukorrépa kívánatos és remélt 
javítása a mag bélföldön való előállításával el-
érhető legyen, és hogy a czukorgyárosok érde-
keinek hátránya nélkül, de mégis, a gazdák 
igényeinek a jelenleginél megfelelőbb czukorrépa-
fajta, illetőleg mag kerüljön kiosztásra. 

Az évenként behozott czukorrépamagért 
kifizetett összeg jelentékeny volta már magá-
ban is okul szolgálhatna a czukorrépamagte-
nyésztés felkarolására, a fennebb emiitett két 
másik ok azonban talán még fontosabh té-
nyező a czékorrépamagtenyésztés felkarolása 
érdekében hozandó intézkedések mérlegelé-
sénél. 

Hogy a Magyarországon termelt répa mi-
nősége kedvezőtlenebb, mint a külföldié, azt 
a czukorgyárosok leginkább vallják; ezen fel-
tevés valóságát a „czukorgyárosok országos 
egyesülete" legutóbb tartott ülésén számokkal 
is bizonyította és a czukorrépa- minőségének 
javítására megfelelő intézkedések foganatosítá-
sát hozta javaslatba. 

Tagadhatlan ugyan az, hogy a czukorrépa 
minősége többféle uton fokozható és e tekin-
tetben maguk a répatermelők is sokat tehet-
nének, de tény, hogy nagyon befolyásolja a 
répa minőségét az elvetésre kerülő répamag 
minemüsége is; hiszen éppen ezért tartja a 
répamag beszerzését a gyár a maga kezében, 
mert ez uton a répa jó minőségét biztosítani 
kívánja. A répa minőségének fokozására irá-
nyuló törekvéseknél tehát a répamag és elő-
állításának szerepe ;szintén nem hagyható 
figyelmen kivül. 

A mag minemüsége a termés mennyi-
ségére és minőségére igen nagy hatást gyako-
rol. A mag ezen hatásának ismerete indítja a 
gyárost arra, hogy olyan magot oszszon ki, 
amely után lehetőleg czokorgazdag répára 
számithat és'ezután saját érdekeit biztosítja. 
A gyár ezen törekvése azonban könnyen 
érthetőleg bizonyos ellentéteket idéz elő a 
gyáros és termelő között; az utóbbinak érdeke 
ugyanis az, hogy minél nagyobb tömeget 
állítson elő, mert a beváltás suly szerint 
történvén, a répa czukortartalma reá nézve 
másodrendű kérdés. A termelő reá levén a 
gyárosra szorulva, kénytelen a gyár által 
adott répamagot elvetni, legtöbb esetben anél-
kül, hogy annak fajtáját közelebbi tulajdon-
ságait ismerné és ennek megfelelően alkal-
mazkodni a müvelésnél módjában állana, 
hanem reá van utalva a gyár utasításainak 
szolgai követésére. 

A czukorrépamag bélföldön való előállítá-
sának kérdése oly megoldást kívánna, hogy ne 
csak a külföldi czukorrépamag kiszorítása vál-
jék lehetővé, hanem, hogy oly hazai fajták kelet-
kezzenek, illetőleg a mag előállítása oly irányt 
vegyen, hogy ugy a gyáros, mint a termelő 
igényeinek figyelembe vételével előállított mag 
a gyár és termelő között mind élesebbé váló 
ellentétek kiegyenlítéséhez is hozzájáruljon. 

E czél elérése érdekében szükséges az 
is, hogy a czukorrépamagtenyésztéssel foglalkozó 
gazdák biztosítékot nyerjenek arra nézve, hogy 
az általuk előállított ' czukorrépamag megfelelő 
árban értékesíthető, tehát fáradozásuk és a ho-
zott áldozatok nem vesznek kárba, a gyár pe-
dig bizt'ató jeleket lásson arra nézve, hogy a 
belföldi répa-mag után olyan répa termelhető, 
amely czéljának teljesen megfelel. 

Ennélfogva olyan módozatok volnának 
találandók, amelyek szerint az előállított czu-
korrépamag minősége tekintetében a gyár és 
a gazda érdekeit egyaránt megóva látná, illetve 
a vetendő répamag'minőségére mindkét érde-
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kelt fél befolyást gyakorolhatna, a termelt mag 
elhelyezése pedig biztosítva volna. 

Ily módozatok csak olyanok lehetnek, 
a melyek a czukorrépát termelők és feldolgo-
zók, valamint a répamagot termelni szándéko-
zók egyetértő megállapodásán alapszanak. 

A czukorrépamag belföldön való előállí-
tásának kérdésével az OMGE. ujabban ismét 
foglalkozik és annak növénytermelési szakosz-
tálya ,,ez ügyben szélesebb" körű szakértekez-
let egybehivását határozta el, melynek előmun-
kálatai már folyamatban is vannak. 

E körülmény azonban véleményem sze-
rint nem teszi feleslegessé, hogy a szóban forgó 
kérdés e helyen is tárgyaltassék és az érdekél-
tek figyelme már eleve felhivassék oly módoza-
tokra, a melyek esetleg az ügy megoldására ve-
zethetnek, vagy ezt legalább előmozdíthatják. 

A czukorrépamagtermelés nem uj keletű 
nálunk sem, mert egyes csukorgyárak és ma-
gángazdaságok termeltek eddig is czukorrépa-
magot, de ezek sem nélkülözhették a külföldi 
magot. A. czukorrépamagtermelés az eddig 
folytatott módon sem nagyobb körben nem 
terjedett, sem ott nem fokozódott jelentéke-
nyebb mértékben, a hol eddig is foglalkoztak 
vele, mert az így nyert magból elég jó" minő-
ségű répa.termett ugyan, de ha ezen répa 
tovább termeltetett (magnyerésre használtatott), 
az ekként előállított mag után termett répa 
minősége fokonként rosszabbodott — dege-
nerált. 

Ezen degenerálódás-okát abban látják, 
hogy nálunk a répamagtermelést nem pedig a 
répa minőségének javítására megfelelő „répamag-
tenyésztést" űzték, vagyis nem azt az eljárást 
követték, amelyet a külfödön már régen követ-
nek, amelylyel a czukorrépa minőségének 
állandó javulását érték el, és amelyet a dege-
nerálódás megakadályozása végett nálunk is 
követni kell. 

A répamagtenyésztés szükségének meg-
okolása érdekében czélbaveendő intézkedések 
mérlegelése végett ismerni jkell tehát a „répa-
magtermelés'' és ^répamagtenyésztés" között 
létező különbséget, valamint ezen eljárások 
mibenlétét és elveit. 

Az élvetett répamag után tudvalevőleg 
az első évben (rendszerint) nem terem mag, 
hanem csak a czukorgyárakban feldolgozásra 
kerülő „húsos gyök" : a répa. Eseii répagyök 
télen át eltartva és tavaszszal ismét elültetve 
a második évben már magot hoz.*) A gyakor-
latban ezen magelőállitás menete kétféle lehet, 
ezek: a) „czukorrépamagtermelés" és b) a 
„ czukorrépamagtenyésztés". 

A „répamagtermelés" alatt azon eljárást 
értik; amelynél a (rendszerint) külföldről be-
szerzett répamag elvetése után termett répák 
őszszel a legmegfelelőbbek az u|n. anyarépák 
kiválasztatván, következő tavaszszal elültettet-
nek és az erről nyert mag szolgál a czukor-
gyár részére szállítandó répatermelésre, de 
tovább nem termeltetik. Ezen eljárásnál tehát 
nem nélkülözhető évenként megfelelő mennyi-
ségű külföldi mag használata. A répamagte-
nyésztés alatt ellenben olyan eljárást értenek, 
amelynél az egyszer beszerzett mag ivadékai 
tenyésztetnek czélirányosan tovább, hogy a 

, répa jótulajdonságai fentartassanak sőt fokoz-
tassanak. 

A répa ugyanis, mint általában az állatok 
vagy növények a jó tulajdonságait ugy örökíti 
át biztosan utódaira, ha több nemzedéken át 
czélirányosan termelik. A magtenyésztés alap-
elve ehhez képest a legjobb tulajdonságokkal 
felruházott répák (az anyarépák) nemzedékről-
nemzedékre való következetes ezéltudatos ki-
választása. Az anyarépák kiválasztása a mag-
termelésnél csak külső megszemlélés utján 
alak és nagyság szérint, a magtenyésztésnél 
ellenben belső tulajdonságai figyelembe vételé-

, *) Az elvetett magból fejlődött répa első évben 
„anyarépa", második évben elültetve maghozó répa, 
vagy „magrépa.* 
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vei különös eljárás szerint tudományos esz-
közökkel történik. 

A czukorrépa legfontosabb tulajdonságai 
a czukortartalom, termőképesség és az alak. 
A czukorgyárosok legfőbb érdekük a czukor-
tartalom nagysága, a gazda érdeke, hogy 
minél nagyobb termései legyenek, a répa ked-
vező alakja mindkettőre nézve egyaránt fontos. 

A magtermelés és magtenyésztés; között 
a legjelentékenyebb eltérés tehát az anyarépák 
kiválasztásában áll. 

A répamag előállításának többi munká-
latai mindkét eljárásnál hasonlóak. 

A czukorrépamag előállításánál követett-
két eljárás röviden következőkben vázolható**): 

A magtermelés legfőbb munkálatai: az 
anyarépák kiválasztásához szükséges répa 
előállítása, az anyarépák kiválasztása és el-
tartása, a magrépa kiültetése, a magrépa ápo-
lása, a répamag eredése és tisztítása. 

1. Az anyarépa előállítása. Az anyarépák 
nyerésére a külföldről vett, vagy a belföldön 
tenyésztett mag hasonló módon vettetik el és 
műveltetik, mint a gyár részére termelt répa. 

2 . Az anyarépák kiválasztása és eltartása. 
A teljesen érett répák elővigyázatosan szedet-
nek, közülök az alakra, jellegre, kifejlődésre 
nézve legszebb, legmegfelelőbbek választatnak 
ki, ezek a rátapadt földtől megtisztíttatnak. A 
répafejet nem szabad levágni, mint a ezukor-
gyár részére szállított répánál szokásos, hanem 
a levélzet csak annyira kurtítandó vissza éles 
késsel, hogy 2—3 cm.-nyi levélkocsány a ré-
pán visszamaradjon. Az ekként kezelt anyaré-
pákat óvatosan a szekerekre fel és az eltartás 
helyén berakva a gyári répához hasonló mó-
don, de nagyobb elővigyázattal eljárva kell el- • 
tartani. 

3. A magrépa kiültetése. A magrépa alá 
szánt földet ugy kell előkészíteni, mint a gyári 
répa alá szokásos; a föld jó erőben, de ne 
frissen istálló-trágyázott legyen, ellenben 
szuperfoszfát alkalmazása előnyös. Tavaszszal 
a rakások kellő időben megnyittatván, a meg-
romlott répák eltávolítása után az egészsége-
sek használtatnak ültetésre. 

A répagyököket megfelelő eszközökkel • 
előre kijelölt pontokon készült lyukba ültetik. 
A legmegfelelőbb távolság átlag 70—80 cm. 
négyes vagy hármas kötésben. Ehhez képest 
1 k. holdra 10 — 12 ezer példány és mivel a 
legmegfelelőbb répák átlag súlya 800—1000 
gr., tehát mintegy 80—120 métermázsa anya-
répa szükséges. 

A. répa az előre küldött munkások által 
készített lyukakban függőlegesen akként ültet-
tetik, hogy feje földszint legyen, melyet fagy 
és nyulrágás ellen mintegy 2 cm. vastag föld 
takarjon. Ahol a répamagot nagyban termelik, 
a répa töltögető-eke vagy közönséges eke után 
is ültethető. 

4. A magrépa ápolása. A mint a répa 
hajtani kezd, meg kell kapálni, hogy a gyomok 
kiirtassanak és a talaj megporhanyittassék; e 
munka a szerint a mint a gyom' mutatkozik, 
1—2-szer ismétlendő; az utolsó kapálásnál, 
aminek még a virágzás előtt kell megtörténnie, 
a répa kissé feltöltögethető, bogy állása bizto-
sabbá tétessék. Az első kapálás fogalos eszkö-
zökkel is végezhető, de a későbbi kapálásnál 
a fogatos eszközök használata kerülendő, mert 
a hajtásokban sok kár eshetik. 

A répának kicsinyben való termelésénél 
szokásos karózás és a hajtások összekötözése 
mellőzhető egyrészt, mert költséges, másrészt 
mert a hajtásokból sok tönkremegy s hátrányos, 
ha köztük nem járhat a levegő szabadon. 

5. A répamag szedése és tisztogatása. A 
répamag kellően akkor érett meg, ha a mag 
rozsdabarna szint ölt ős átharapva lisztes. 
Minthogy sem az egyes hajtások, sem ennek 

*) A czukorrépamagtenyésztés egyes munkálatai 
az utóbbi időben a használatba jövő eszközök tökéle-
tesedése és a munkák egyszerüibé válta folytán so-
kat módosult, az elvek azonban lényegesen nem vál-
toztak. 
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egyes részein az összes magvak nem égyszerre 
érnek, czélszerü a magot 1—2 heti időközök-
ben két-három izben szedni. Kicsinyben az 
érett magot köténybe dörzsölik, vagy az egyes 
érett szárakat levágva és megszárítva kidörzsölik. 

Nagyban való termelésnél a hol a több-
szöri szedés sok költséget okoz, az egész szárt 
levágva kévébe kötik és megszárogatják. Ki-
csinyben való termelésnél a szárból a magot 
kéz között vagy gerendákba fésüszerüen erősí-
tett vasfogak között áthuzkodva ledörzsölik. 
Nagyban való termelésnél a répamagot gőz-
cséplőgépen vezetik ki. Mivel a megérett mag 
könnyen lehull, ugy a szedésnél, mint a további 
kezelésnél elővigyázattal kell eljárni. 

A SZÍVÓS magot teljes kiszáradásig vé-
kony rétegekben kell szétteregetni és ha már 
megszáradt a közte levő szárrészek, levelek, 
Rőber-féle, a porszerürészek, szelelőrostával 
különittetnek el. 

A magtermésnél tehát p. o. 
1898. év tavaszára beszerzett mag elvet-

tetik anyarépának, 
1898. év őszén az anyarépák alak szerint 

kiválasztatnak, ezek 
1899. év tavaszán elültettettnek és 
1890. év őszén már eladásra kerülő mag 

terem, amely 1900-ban elvetve gyári feldolgo-
zásra szolgáltat répát. Károly Rezső. 

Thallmayer Viktor. 
A m.-óvári gazdasági akadémia ta-

nári kara folyó hó 19-én egész csend-
ben ünnepelte meg egyik érdemes tag-
jának : Thallmayer Vikornak 25 éves 
tanári jubileumát. Amily csendes és sze-
rény, de bensöségteljes volt ez ünnepély, 
époly csendes és szerény, de munkás és 
eredményes volt áz ünnepelt tanárnak 
hosszú huszonöt évi működése. A nagy 
szakképzettség, fáradhatatlan szorgalom 
és páratlan ügyszeretet, melylyel Thall-
mayer szaktárgyát: a gazdasági gépésze-
tet tanári kathedráján kezelte, e téren öt 
hazánk első szakemberévé avatták. És 
bár ezt róla gyakorlati gazdák, szakbeli 
technikusok és gépgyárosok egyaránt el-
ismerék, mégis Thallmayer az öt jel-
lemző szerénységénél fogva soha a köz-
élétben feltűnni nem vágyott. Ö megelé-
gedett azzal, hogy e fontos szakmának 
szorgalmas munkása legyen, bár e mun-
kásságáért nyilvános elismerésben nem 
részesült is. 

Mint tanárt az ifjúság valóságos ba-
rátjának és atyjának tekintette, a kit'a 
tanteremben és a magánéletben szerete-
tének és ragaszkodásának jeleivel állan-
dóan körülövezett, a mit ö kitünö elő-
adásával, humánus bánásmódjával mél-
tán ki is vivott magának. Azok közül a 
ritka tanárok közül való, a ki tanítvá-
nyaitól nem azt kivánta, hogy oly töké-
letesek legyenek, mint ö maga, de min-
denkor alkalmazkodni tudott az ifjúság 
gondolkodásához s ezért népszerűségét 
nem külső eszközök, hanem a legben-
sőbb ragaszkodás és szeretet képezték. 

Thallmayer pályafutásának delelőjén 
immár túllépett, de ha a megfutott tövi-
ses pályára visszatekint, mindenütt csak 
a jól és nemesen teljesített kötelességek 
jelző oszlopait láthatja, melyekhez méltán 
járulnak a szeretetnek és rokonszenvnek 
azon számos megnyilatkozása, melyekben 

tanítványai és tanártársai részesítették 
és amelyeknek legfrissebbjét csak a na-
pokban nyújtották át. 

Adja az Ég, hogy a kitünö tanárt 
és szakembert még sokáig láthassuk azon 
a tanári kathedrán, amelyen huszonöt 
éven át hirdette a nálunk még annyira 
hátralevő gazdasági gépészetet, melynek 
Thallmayer a gyakorlat terén is oly hi-
vatott mivelöje. 

Életrajzi adatai a következők: 
Thallmayer Viktor született Péterváradon 

Szerém vármegyében 1847. február hó 7-én. 
Középiskoláit -Péterváradon és Budapesten 
végezte. A kir. József műegyetemen meg-
szerezte a mérnöki oklevelet, ahol 1867—1869-ig 
tanársegéd volt. 1869-től mérnök volt a cs. ós 
kir. hajóhadban 1873-tól mostanig pedig mint 
rendes tanár működik a magyar-óvári gazda-
sági akadémián, és előadja az erőmütant, 
földmértant, gép- és eszköztant, építészetet. A 
gépkisérleti állomásnak is egyúttal vezetője. 

Thallmayer Viktor. 

A moson- vármegyei gazd. egylet tiszteletbeli, 
a m.-óvári gépkezelő vizsgáló bizottság rendes 
tagja. Irodalmi munkássága leginkább a szak-
folyóiratokban irt czikkekben nyilvánul és nem 
csak a hazai de a külföldi kiválóbb szaklapok-
nak és folyóiratoknak és egyik legkedveltebb 
kiváló munkatársa. Mint a gépkisérleti állomás 
vézetője, annak köréből több közleményt adott 
ki. Magyar nyelven megjelent munkái a követ-
kezők : Közlemények a m.-óvári gépkisérleti 
állomás köréből. M.-Óvár, 1874. — A gőzekék-
ről u. o. 1884. — Közlemények a m.-óvári 
gépkisérleti állomás köréből u. o. 1891. — A 
sorba vetőgépek u. o. 1895. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 
'(-j -) Ausztria. Uj mübortörvényjavaslat. 

Az osztrák szőlősgazdák egyesületének választ-
mánya január 30-án tartotta Bécsben Vl-dik 
nagygyűlését, melyen az alábbi törvényjavas 
latot dolgozták ki s azt közelébb az osztrák 
képviselőházban fogják benyújtani. Érdekesnek 
tartjuk a 6 pontból álló javaslatot egész ter-
jedelmében ismertetni: 1. „Bor" elnevezés 
alatt csakis oly ital hozható forgalomba, áru-
sítható vagy mérhető ki, mely a szőlő nedvé-

oly pinczekezelés 

utján jött létre, melynek folytán konzerválható 
s ép maradt. 

2. Bortartalom vagy borhoz hasonló italok 
— müborok — előállítása, eladása vagy for-
galombahozatala tilos. 

3. Az oly anyagoknak nyilvános ajánlása, 
árusítása, melyekkel müborokat lehet előállí-
tani, tilos. 

4. Csak a termelőnek magának szabad a 
sajáttermésü mellékterményekből, minő a tör-
köly. s seprű, csingerbort készítenie. Ezen italt 
azonban csakis házihasználatra fordíthatja s 
semmi szin alatt azt eladni, becserélni, idegen-
nek juttatni nem szabad. 

5. Borkereskedésben csakis a származási 
hely megnevezése kívánatos, minősítés nélkül. 
Erre az összefüggő borvidékek azonos karaktere 
vétessék alapul. A bor vagy házasított, vagy nem, 
a kereskedésbe azonban vagy a terméshely, 
vagy az egyesitett borvidék elnevezése alatt 
jöhet. Az oly házasított borok, melyeknek alap-
tartalma meg nem határozható, költött jelzővel 
látatnak el (pl. asztali, konvent bor, Duna-
gyöngye stb.) 

6. A borkereskedelem üzhetése' engedély-
től legyen függővé téve. 

Ezen javaslat az utolsó pont kivételével 
alapjában azonos a mi bortörvényünkkel, me-
lyet az utolsó pont még szigorítana. A gyűlésen 
résztvettek a fentebbi pontok szentesítésétől 
sok bajok orvoslását reménylik. 

(+) Alsó-Ausztria. A szőlőtelepitö orszá-
gos bizottság működése. A szőlőtelepitö orszá-
gos bizottság a mult hónapban tartQtta Il-ik 
ülését, melyben a következő határozatokat 
hozták: 

Az oly szőlőtelepitö gazdának, ki kimu-
tathatja, miszerint talaját 70 cm. mélységre 
rigolirozta meg, rigolirozási s ültetési munkála-
tainak fedezésére, az államtól 40 kr.-nyi ka-
matmentes kölcsön nyújtassák négyszög ölen-
ként.. Az ojtványok ingyenes kiosztását illető-
leg utasíttatnak az illetékes közegek, hogy 
mintaszőlőtelepek létesítése ezéljából valamely 
hegyközségnek csak akkor adjanak ingyenes 
ojtványokat, ha az illető vidéken még minta-
szőlőtelep nem létezik. Ojtványokat privát 
szőlőtelepitőknek mérsékelt áron csak abban 
az esetben adjanak, ha a mintaszőlőtelepek 
szükséglete fedezve van. Ugy a községi, mint 
a társulati ojtványtelepek szakemberek állandó 
felügyelete alatt tartassanak. Hogy sima vagy 
gyökeres vessző adassék-e el, erre nézve a 
következőket határozták. Privát szőlősgazdák-
nak sima ojtványok adatnak mérsékelt árban, 
községeknek vagy társulatoknak pedig gyöke-
resek díjmentesen. Ha azonban a készlet na-
gyobb lenne, mint az utóbbiak szükséglete, 
abban az esetben a gazdák között is gyöke-
res vesszők lennének szétoszthatók díjmente-
sen. Az osztrákok belátták, hogy a szőlő-
rekonstrukezió nehéz munkája csak kamatmen-
tes kölcsön s állami ellenőrzés utján lesz 
keresztül vihető, amit nálunk semmiképp sem 
tudtunk kivinni. 

(+) Dalmáczia. A gazdák hitelviszonya 
Dalmácziában. Spalatóban a polgármester el-
nöklete alatt a mult hónapban gazdagyülés 
tartatott, melyen megbeszélték a szőlősgazdák-
nak a mult évben a jég, peronospora, filloxera 
oidium s az olasz borok beözönlése folytán 
szenvédett kárát. A . dalmát gazdáknak az 
uzsora , által való kizsákmányolása s az a kér-
dés került szőnyegre, hogy olcsó hitel létesíté-
sével mikép lehetne a mai tarthatatlan viszo-
nyokon segíteni? P. Ivanisevics előadó vázol-
ván a földmivesek jelen hitelviszonyát, azon 
nézetének ad kifejezést, hogy a Beiffeisen-té\e 
hitelszövetkezetek létesítésével lehet a bajon 
segíteni. Az indítvány általános helyesléssel 
fogadtatott s közelébb a „Dalmát gazdák álta-
lános" nagygyűlését fogják Spalatóba össze-
hívni, hogy e tárgyat bővebben megbeszéljék. 
Ugylátszik tehát, hogy a dalmát gazdák is 
megunták az államsegélyért való sikertelen 
kérelmezést s társulva, a saját erejökre tá-
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maszkodva igyekeznek bajaikat orvosolni. A 
gyűlésen kis és nagy gazdák igen szép szám-
mal vettek részt. 

(+ ) Németország. A kereskedelmi szerző-
dések és a német gazdák. A porosz földmivelési 
miniszter von Hammerstein Losten közelébb a 
képviselőházban azt Ígérte, hogy a külfölddel 
kötendő kereskedelmi szerződések a jövőben 
ugy lesznek fogalmazva, hogy azokkal első sorban 
a német gazdák érdekei védessenek. A kijelen-
lést a német szaksajtó örömmel üdvözli, 
csak azon sajnálkozását fejezi ki, hogy a 
gazdákat károsító kereskedelmi szerződések 
még hat esztendeig maradnak érvényben, addig 
pedig, ha az állam részéről a gazdák gyors 
segélyt nem nyernek, nagyobb részök tönkre 
fog menni. A miniszterhez tehát kérvényt 
intéztek, a melyben a következőket kérik: 
1. Hasson oda a kormány, hogy a mezőgazdának 
ugy az állampénztárnál, mint az iparosoknál s 
kereskedőknél elégséges személyhitel nyitassék. 
2. Utasíttassanak az állami s nyilvános pénz-
intézetek, hogy birtokokra, időszerű kamatláb 
mellett, mint gyámhatóság nyújtsanak kölcsönt 
a birtokos kérelmére amortizáczió mellett is. 
4. Alkottassanak oly mezőgazdasági törvények, 
melyek a mai viszonyoknak jobban megfelelnek. 
4. Csak oly gabona eresztessék be a német-
határon, mely szállítási minősítéssel van ellátva. 
5. -Az Amerikával, Argentínával s a többi 

.' exotikus államokkal kötött kedvezményes szer-
ződések felbontandók s olyanokkal pótlandók, 
amelyek Németország termelőinek is kedvez-
nek, illeftre azok existencziáját biztosítják. 6. A 
margarintörvény kiegészítendő. Azaz kötelez-
tessék minden pék, vendéglős és czukrász, 
hogy üzletében feltűnő helyen plakátot illesszen, 
mely mutassa, vájjon margarin vagy tiszta vaj 
használtatik-e az üzletben? 7. A német piacz-
nak a corned beef- el, (Amerikai hentes, áru és 
zsírral) történő elárasztásának vége vettessék. 
8. A marhavész behurczolásának akadályozása 
czéljából a határok csak oly szigorúan záras-
sanak, mint Angliában. De ha ez lehetetlen-
ség volna, abban az esetben a batáron 
átjött állatok legalább 2—3 hétig porosz állat-

• orvosok felügyelete alatt, vesztegzár alatt tar-
tassanak. A sajtó figyelmeztet, hogy a kormány 
csak is a fentebbi pontok gyors keresztül-
vitelével segíthet az ínség szélére juttatott 
német gazdák sorsán, mert úgymond: „kétszer 
ad, ki gyorsan ad." Kíváncsiak vagyunk, váljon 
a jól körvonalazott óhajtások a német kormány 
részéről teljesittetnek-é? 
1 Francziaország. Az örökösödési ügyek 

rendezése. Az örökösödés utáni kincstári illeték 
már régóta sok panasznak képezte tárgyát. Az 
örökség átíratása után a kincstár az összérték 

, 10%-át szedte illeték czímén, tekintet nélkül 
arra, terhelte az Ingatlant adósság vagy sem ? 
Ha pl. valaki 100,000 frankos birtokot örökölt, 
a kincstár 10 ezer frank illetéket vett tőle, még 
akkor is, ha az 90 ezer frank adóssággal volt 
terhelve. Ez esetben az örökösnek még az 1250 
franknyi átiratási költséget is fizetnie kellett, 
szóval örökségére az utóbbi összeget a saját 
zsebéből ráfizethette. Az igazságtalan eljárás 
megszüntetése ügyében még 1895-ben megsza-
vazott a képviselőház egy törvényjavaslatot, 
melyben inditványoztatott, hogy a tényleges 
teher után az örökös illetéket ne fizessen. A 
szenátus elé került javaslatot két évnél hosz-
szabb ideig bírálgatták, végre lényegtelen mó-
dosítással 139 szóval 131 ellenében fogad-
ták, el. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdések. 

92. sz. kérdés. A tavaszszal luczernát 
szándékozom vetni. Az ennek szánt földet, 
melyet takarmánybükköny alá 1896. évben 
trágyával jól meghordtam, 1897 őszén mélyen 
megszántattam s jól érett marhaganéjjal véko-

nyan újból felültrágyáztattam. A luczernát, 
noha a gazdaságomban védnövény nélkül min-
dig jól sikerült, ez évben védnövénynyel "sze-
retném elvetni. Kérdem tisztelt gazdatársaimat, 
hogy védőnövényül az árpának vagy a tavaszi 
búzának használata indokolt-e, tekintettel a 
növények tenyészéletére. A sörárpa a mi vi-
dékünkön meg nem terem, s igv a gazdasági 
tekintetek a jelenlegi árviszonyok miatt a ta-
vaszi buza vetése mellett szólanak. A talaj 
kitűnő magas fekvésű, humözus fekete homo-
kos agyagtalaj. Minthogy tavaszi búzánál a 
korai vetés főfontosságu, a franczia luczerna-
mag ellenben kényes természeténél fogva csak 
későn vethető, kérdem, lehetséges-e a mag-
vetést külön-külön oly módon eszközölni, hogy 
a luczernamag soros vetőgéppel a már kikelt 
buzavetésre kerüljön. Tavaszi búzából mely 
faj . és magyar holdjára mily mennyiségben 
volna használandó, s a szükséges vetőmag hol 
lenne beszerezhető. E. t. 

93. sz. kérdés. Egy 500 holdas birtok ke-
zelésére fogadtak fel 1896. október hó 1-én; a 
földesuram Szegeden lakott, feljebbvalóm a 
földesuramon kivül nem volt. A mult év ősz 
táján földesuram Mokrin községbe jött lakni és 
mert a birtokot ő maga kívánja kezelni, földes-
uram 1897. szeptember hó 15 én, ugyanezen 
év október 1-ére felmondott, de mert a fel-
mondás csak fél hónappal előbb történt, nem 
nyugodtam bele s nem távoztam. Újévkor 
azonban szolgálatom elhagyására kényszeritett. 
Kérek szives felvilágosítást, követelhetem-e já-
randóságomnak és lakbéremnek 6 hóra járó 
kiadását földesuramtól, vagy nem? Ha igen, 
mily módon. 

Mokrin. J. J. 
94. sz. kérdés. A n.-sombori bérgazda-

ságba 1895. január 1-én lettem kinevezve az 
intézői'állásra, a bérlő .biharmegyei bérletén 
lakott. 1897. évben junius hó vége felé a hite-
lezők megrohanták a bérlőt és az ittenf gazda-
ság teljes felszerelését és terményét is lefog-
lalták és arra egy zárgondnokot neveztek ki. 
Én működésemet folytattam egész okt. l-ig, 
ekkor a zárgondnok a hitelezők ügyvédjemeg-
bizásából egy átiratban értesített, hogy szol-
gálatomat felmondja és működésemet szüntes-
sem be. Október l-ig járandó fizetésemet azon-
ban nem adták ki sem a foglalók, sem a 
bérlő. 

Méltóztassék véleményt adni, tartoznak-e 
engem, mint alkalmazottat kifizetni és mennyi 
időre ? 

N.-Sombor. F. J. 

Feleletek. 
Sulyveszteség szállítás folytán. (Fele-

let a 82. sz kérdésre.) Egészen precíz mázsá-
lást feltételezve is, az a 121/2°/0 sulyveszteség 
110 kilóméternyi ut és 30 órai koplalás és 
szomjazás után, igenis lehetséges, tekintve, 
hogy az állatok 4 órán keresztül lábon is 
hajtattak s Budapesten azelőtt mázsáitattak le, 
mielőtt ehettek és ihattak volna. 

Mint arra kísérleti adatok is vannak, 
még akkor se igen tetemes (de persze nagy 
határok között ingadozó) a sulyveszteség, 
ha a kirakás után megetetik és megitatják 
az állatokat. 

. így pl. Bécsbe szállított, 48 órán át út-
ban volt, de aztán 24 óráig pihent, gondozott, 
etetett, és itatott marhák mórlegeltetvén, a 
veszteség volt: 900 kiló átlag drb súlyból 
15—32 kiló, más állatoknál 752 kiló átlagsuly-
ból 15—30 kiló, 628 kiló átlagsulyból ismét 
más állatoknál 5—33 kiló; 804 kiló sulyu 
megint más fajta marháknál 30 kiló. 

Egy másik mázsálási eredmény szerint 
egy-egy drb marha sulyvesztesége 328 kilomé-
ter ut után 41 kiló volt. 

Bár tehát a lBVâ /o sulyveszteség jó 
magas, belenyugodhat, hogy a lemázsálásnál 
valószínűleg nem rövidítették meg, hanem azt 
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a'sulyvesztességet egészben az uton való le-
romlás, illetőleg a 30 óra alatt bélsár, vizelet, 
verejték, nyál stb. alakjában kiürített anyag-
vesztesség okozta. M—y. 

Javított hizlalótakarmány a hizlalás 
III. időszakára. (Felelet a 83. sz. kérdésre.} 

A közölt takarmányozási eljárás nem 
egészen megfelelő. A takarmánykeverék ugyanis 
sok szárazanyagot, szénhydrátot. és zsírt tar-
talmaz, aránylag kevés fehérnye mellett,: ugy, 
hogy a táparány az előírtnál jóval tágabb. A 
zsombolyázott csalamádéból tehát 10 kg. he-
lyett elegendő lesz csupán 5 kg.-ot etetni, 
mert ezáltal jóval kevesebb szárazanyag és 
szénhydrát kerül a szervezetbe, viszont délben 
az 5 kg. luezernaszéna helyett 7 kg.-ot kell 
adagolni, vagy esetleg 1 kg. repczepogácsa 
helyett két kilogrammot. Ezáltal kellő mennyi-
ségű fehérnyét kapnak a hizók. 

Ha azonban a hizlalás II. időszakában a 
repczepogácsából csak 1—2 kilógramm volt 
számításba véve 1000 kg. élősúlyra, ugy aján-
latosabb nem emelni a repczepogácsa adagját 
a III. időszakban 2 kilógrammra s inkább több 
luczernát etetni. A takarmányösszéállitás az 
alábbi számitások" szerint következőképpen 
módosul: 

UT. időszak. Alaptakarmány: 
száraz- fehérje szén- zsír 
anyag hydrát 

25-000 2'700 14-800 0'600 
Burgonya 

15 kg. . . 3-750 0 300 3'270 0*030 
Zsömb. csa- . 
lámádé lOkg. 7'000 0'270 3'480 0-100 
Finom buza-
korpa 2 kg. 1*740 0"236 0'888 0'060 

Tengeridara 
6 .kg. . . 5'130 0-500 3 636 0"280 

Zabos bük-
köny 8 kg. 6 664 0-576 . 2'800 0'096 

Repczepo-
gácsa 1 kg. 0'887 0-253 0 238 0'077 

Luezerna-
széna 5 kg. 4-230 0-490 1-570 0 050 . 

29-401 2-625 15"882 0'693 1:67 
— zsombo-
lyázott csa-
lamádé 5kg. 3'500 0'135 1740 Q-Q50 

25-901 2-490 14"142 0"643 
-j- luezerna-
széna 2 kg. 1-690 0-190 Ö-630 0-Q20 . 

. 1 27-591 2-680 14772 0"663 1:6-1 
vagy: 

25-901 2-490 14" 142 0 643 
-f- repcze-
pogácsa 
1 kg. . . 0-887 Q'253 0'238 0'077 

• 26 788 2-743 14380 0 720 1:5'89 

A III. időszakban a hizók sószükséglete 
darabonként és naponként 35—45 gramm. 

J. Ct. 
Vadászterület önállósága. (Felelet a 84. 

sz. kérdésre.) Valamely vadászterület önálló-
sága tekintetében a törvényen kivül első sor-
ban a haszonbéri szerződés az irányadó. Ha 
ezen szerződés érteimében a különben önálló, 
de kikebelezni elmulasztott terület is haszon-
bérbe adatott, akkor a kérdésttevő jogát nem 
gyakorolhatja, mert a vadászat joga az ő te-
rületén is a községi vadászat bérlőjét illeti. 

Biborhere és baltaczim termelése. {Fele-
let a 85. sz. kérdésre.) 1. A biborherét lehet 
őszszel s tavaszszal vetni; az ősszi vetésnek 
az áz előnye, hogy kora tavaszszal lekaszálva a 
biborherét a föld felszabadul, melyet más 
termények bevetésével lehet még ugyanazon 
évben értékesíteni. A biborhere tehát csak egy 
kaszálást ád, a mit értékének megbirálásánál 
figyelembe kell venni; egyszer megkaszálva a 
föld feltörendő. így lehet tehát a biborherét 
tavaszszal is vetni; feltéve hogy eléggé kofán 
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(márezius hó második felében) és kedvező 
időben (nem száraz) vetünk, a tavaszi vetés 
is igen jól sikerülhet; k. holdankint 50—70 
q. zöld takarmányt ád, mélyet a virágzás kez-
detén kaszálva, a vörös lóherének • jószág 
tekintetében nefii áll mögötte. Tavaszszal tehát 
okvetlen védönövény nélkül vetve k. holdanként 
20 kgr. magot számitunk, melyet a lóheréhez 
hasonlóan vetünk el. A biborhere magtermése 
nehézségbe nem ütközik; sok magot ád 
(holdanként 3—6 q.) melyet oly módon keze-
lünk s csépelünk mint a vörös lóhere mag-
jánál szokásos. 

2. A baltaczim évelő takarmánynövény, 
mely különösen a meszesebb természetű tala-
jokat szereti; jelzett dombos humozus agyag-
talajon jó helyet fog találni. 

Vethető- tisztán egymagában, vagy pedig 
20—30% csomós ebirrel (Dactylus glomerata) 
és franczia perjével (Avena elatior) keverve. 

Évenkint rendesen csak egy kaszálást ád; 
csak igen kedvező időjárással s igen jó erő-
ben álló földön ad 2 kaszálást; kaszálás után 
a sarjuja óvatosan legeltethető. 

Kitűnő minőségű takarmányt ád, melynek 
puffasztó hatása mint a herének nincsen, 
szénává is könnyebben száritható s különösen 
a borjuk, bárányok részére szolgáltat finom 
szénát. Kat. holdankint 10—20 q között inga-
dozik a széna termése. Rendesen. 3—4 éves 
kaszálót, azután még 1—2 étig legelőt szo-
kott adni. 

A baltaczimet tavaszszal vetjük (márezius 
hó második, felében) és pedig védőnövénynyel 
olyformán, hogy először a védőnövényt vetik 
el s azután erre keresztben a baltaczimet ugy, 
hogy magja 3—4 cmre betakartassék a föld 
által, mert külöben bökös' hüvelyéből nem jól 
csírázik a mag. A vétel utján beszerzett mag 
csirázóképességéről jó lesz eleve meggyőződni, 
mert ez nem ritkán rossz minőségű szokott 
lenni. 

A jó minőségű1 magból kat. holdankint 
70—80 kgot kell elvetni 12 cm. sortávolságra. 
Ápolása, gondozása olyan mint a luezárnáé. 
Kat. holdankint 4—6 q magra számithatunk. 

K. K. 
Nem gyógyuló fekély. (.Felelet a 86. sz. 

kérdésre.) Hogy hol van hát az a „nyakon ol-
dalvást a szájon felül" levő fekély, azt ugyan 
igy látatlanban nem tudom s nagy a gyanúm, 
hogy más se fogja tudni. 

Ugy a fejnek, mint a nyaknak meg van 
az egyes jól megnevezett külemtani tája, cso-
dálom hát, hogy meg nem mondja a kérdést-
tevő, hogy az a nemgyógyuló fekély például a 
pofán, a zápfogsor fölött van, avagy hogy talán 
a fültőmirigy tájon, vagy pedig a torkolati 
viszér barázdában fészkel, mert igy jobban tá-
jékozódhatnánk afelől, hogy miféle fekélylyel 
van tulajdonképpen dolgunk. 

Ha a nyakon van valóban, ugy nem le-
het a száj felett, hanem vagy a fültőmirigy-
tájon, vagy a torkolati viszérbarázdában s 
előbbi esetben a nyálmirigy fekélye vagy sipolya 
foroghat fenn, utóbbi esetben pedig — talán 
érvágás után visszamaradt — viszérsipoly. 
Ha pedig valóban a száj fölött vagy azon fölül 
van, ugy nem lehet a nyakon s vagy fogsipoly 
az, vagy nyálvezetéksipoly, bár persze nincs 
kizárva, hogy — bárhol van is — egészen 
más természetű fekély az, ha már csakugyan 
fekély s nem valamely egyéb természetű nyitott 
álképlet. 

Észreveszi ebből a kérdésttevő, hogy a 
fenforgó baj természetét biztosan meghatározni 
nem lehet a gyógyitásra nézve se lehet 
véleményt alkotni és tanácsot adni. Ámha az 
állatorvos helyes kórismét állított fel, s az a 
báj valósággal csak egy a bőrben és talán 
izomzatban fészkelő fekély, ugy — ha már az 
a mondott. kezelésnek nem engedett — kér-
dezze meg az állatorvost, hogy nem tartaná-e 
czélszerünek a fekély alapos kikaparását, (ő 
érteni fogja, hogy mi ez,) és illetőleg, hogy 
nincs-e gyanúja arra, hogy az a fekélysipoly 

(ő ezt is .érteni fogja) és tudni fogja aztán azt 
is, hogy mig a közönséges fekély az alkal-
mazott edző szereknek engedni szokott, addig 
a sipoly annak közönségesen nem tágit s én 
nekem az a gyanúm, hogy — másfél év óta 
állván fenn a baj — az csakugyan sipoly és 
pedig az imént megnevezettek közül vala-
melyik. 

Nos, azon sipolyokat itt per longum et 
latum leirni, és kezelésükre nézve is bő 
felvilágosítást adni, feladatunk nem lehet; ott 
van az állatorvos, az a mondott figyelmeztetés 
után majd eligázodik és lehetőleg segít is; ha 
mégis tovább is érdeklődnék a kérdésttevő a 
szóba hozott dolgok.iránt, üsse fel Monostori: 
„Állatgyógyászat"- czimü populáris -könyvét pl. 
a 136. stb. oldalon, a hol sebekről, fekélyek-
ről s azok gyógyításáról van szó. Á' 

Homokforgatás mélyitő-ekével. (Felelet 
a 87. sz. kérdésre.) Szőlő alá homoktalajt mé-. 
lyitő-ekével forgatni, nemcsak •— aránylag — 
költséges, hanem és ez a fő: nagyon tökélet-
len munka is, mert a Sack-féle Rayol eke, mint 
e nemben a legjobb, 45 cméternél mélyebben 
alig dolgozik, már pedig a homokot 70—80 

, cméter mélyen okvetlenül meg kell forgatni, ha 
-azt akarjuk, hogy a szőlő kellőleg tenyészszen 
benne és ezt altalajturó-eke segélyével sem pó-
tolhatjuk, mert a homoktalajt azért kell meg-
forgatni, hogy a felső, oxidált homok kerüljön 
oda, a hol a szőlő gyökerei elterülnek és nem 
azért, hogy a különben is laza homokot egy-
szerűen megbolygassuk vagyis meglazítsuk. 

: Ez az egyik főszempont, a mely miatt 
tapasztalt homoki szőlőtelepitők az ekével való 
forgatást egészen elvetették. A másik meg az, 
—* és ez is nagyon lényeges, — hogy a ho-

• moki szőlők réme, a cserebogárpajor, az ekével 
történő forgatásnál ki nem szedhető ; már pedig 
ezt okvetlenül meg kell tenni, különben ezek 
tönkre teszik az uj ültetvényeket,' bármennyit 
mesterkélnek is ellenök; Olyan homoktalaj na-
gyon kevés van, a melyben ezek feltalálhatók 
nem volnának, épen ezért kell erre különös 
súlyt helyezni. 

Egy harmadik nyomós érv, a mely az 
ekével való forgatás ellen felhozható az is., 
hogy, területegyengetés, buezkák elhordása és" 
esetleges talajkeverés ezzel vagy épen nem, 
vagy csak tökéletlenül végezhető, már pedig 
nagyon lényeges feltétel, hogy a talaj kellőleg 
előkészíttessék, különben néhány évi kínlódás 
után a szőlő elcsenevészve kipusztul. Éppen e 
miatt nem volt képes az igás erővel való for-
gatásnál jóval tökéletesebb munkát végző gőz-
eke eddig e téren magának utat törni, mely 
pedig játszva megforgatja a homokot a kivánt 
mélységre. 

Ezek az én tapasztalatból' merített néze-
teim, a melyekkel ellenkező, — de tapasztala-
ton alapuló nézeteknek — nem kívánom útját 
állani. A. D. 

A biborhere termelése. (Felelet a 88-ik 
számú kérdésre.) Középkötöttségü agyagtalajon 
a biborhere jól megterem. A biborherét lehet 
ugyan tavaszszal is vetni, de én főelőnyét 
őszi vetésében találom, midőn is kora tavasz-
szal lekaszálva utána a föld vagy félugar mi-
velésben részesíthető az őszi elvetéseig, vagy 
utána közvetlenül még egy növény pl. csala-
mádé, burgonya, korai tengeri stb. vethető. A 
biborhere tehát csak egy kaszálást ád; egy-
szer megkaszálva a föld feltörendő, mert sar-
jura egyáltalában ne számítsunk. Ha tavasz-
szal kedvező az időjárás, akkor a biborhere 
tavaszi vetése is jó eredményt fog adni ; kat. 
holdanként egyszeri lekaszálása után 50—70 
q zöld takarmányra vagyis 15—25 q szénára 
számithatunk. Megjegyzem, hogy készértékében 
a vörös lóherének nem áll mögötte, feltéve, 
hogy idejekorán — a virágzás kezdetén kaszái-
tatjuk." Az elvirágzott biborhere vörös gombos 
virágzatánál fogva nem jó takarmányt ád s az 
állatok nem szívesen -veszik fel; erre tehát 

^ ügyelni kell. A biborherét tavaszszal márezius 

hó folyamánj vessük, természetesen védönövény 
nélkül, kat. holdanként 20 kg. magot számítva. 

, Ő ' • 
Házinyúl beszerzési forrása: (Felélet a 

89. sz. kérdésre), Ha bármilyen házi nyúlnak 
beszerzése czéloztatik, ..ugy: forduljon kérd.ést-
tevő levélileg a, következő czimhez: Péter 
János, egyetemi szolga, Budapest, élettani in-
tézet. Ha azonban valamely tenyésztésre, való 
nyulfajta kívántatnék, ugy tudakozódjék .kér-
désttevő ,. a „Szárnyasaink" szerkesztőségében, 
(Budapest, Rotténbiller-utcza 30.) , 

Tiszta angol fajta házinyulat tenyészt és 
árusit Chabinszky László, Bécsben. Ez urnák 
közelebbi czimét nem tudom, a „Szárnyasaink" -
szerkesztőségében valószínűleg ezt is tudják. 

Tudakozódhatik egyébiránt kérdésttevő 
kishirdetés utján is, például a „Köztelekében, 
és a „Szárnyasainkéban. 

M. 
Vetemény zöldtakarmány növény után. 

{Félelet a 90. sz. kérdésre.) Áz ilyén korán le-" 
kerülő zöldtakarmáriy növény után renílesen 
oly veteményt vétünk, mely a későbbi vetés 
által nem szenved kárt, igy pl. kései csalamá-
dót, korái "tengerit," korai ^burgonyát, esetleg' 
kölest, muhart. Ezt azonban csak jó erőben 
álló földön tehetjük meg, mely az-ilyen kettős 
termelést nem sínyli meg. A. borsós-árpa után 
tehát, mely kedvező időben április. végén vág-
ható, biborherét is lehet vetni, feltéve, hogy az 

- idő nem száraz. Ha tehát az időjárás engedi, 
akkor jó erőben álló földbe május elején el-
vethető a biborhere, mely - ugyanazon nyáron 
egyszer megkaszálható s akár zölden feletet-
hető, akár szénává szárítható. A biborhere 
tehát csak egy kaszálást ád s ez áz oka an-

- nak; hogy szükség esetén tavaszszal későbben 
•;is vethetjük, .feltéve: hogy az - időjárás s a talaj 
erőállapota megengedi. Ky. 

Homoki borsó beszerzése. (Felelet a 91. 
számú kérdésre.) A homoki borsó beszerzése 
végett tessék az országos növénytermelési 
kísérleti állomáshoz (Magyar-Óvár) fordului, 
a honnan talán direkte mag birtokába is juthat, 
mert jelzett állomás volt az, mely ezen. borsó-

1 féleséget . hazánkba megismertette , s -1 kitűnő 
tulajdonságánál fogva méltón megérdemli a 
terjesztést. Csalamádé között igen jó helye 
lesz. Megjegyzem azonban, hogy az esetben, 
ha homoki borsóhoz jutni nem tudna, tessék 
a csalamádé közé u.n. .. Viktória" borsót vetni, 
melyet pl. Máuthner Ödönnél is megvehet s 
a mely keverékül szintén ajánlható. K. K. 

Luczerna vetése. (Felelet a 92. sz. kér-
désre.) Ha a luezernát eddigelé védőnövény 
nélkül vetette s ezzel jó eredményt ért el, 

- igazán nem látom be, miért, akarja most védő-
növénynyel vetni, mely a luezernának előnyére 
nem lesz, az bizonyos. Ha arról van szó, 
melyik jobb, az árpa- vagy a tavaszbuza, 
akkor tagadhatatlan az árpa előnyére kell dön-
tenünk, mert rövidebb tenyészidővel bir. Miután 
azonban a tavaszi búzára inkább van szüksége, 
akkor ezzel is el lehet vetni, épp ugy, mint 
sok gazdaságban őszi buza közé vetik tavasz-
szal. Ha tehát védőnövénynyel akarja elvetni, 
akkor a tavasziak közül azt választja a gazda, 
melyre neki legnagyobb szüksége van, mert az 
egész védőnövényvetésnek ugy sincs más czélja, 
mint egy rókáról két bőrt igyekezni lehúzni. 
A védőnövénynyel egyetemben vetett luczerna 
nem oly kényes a tavaszi idővel szemben, 
mint a tisztán vetett; vagyis ha a luezernát 
egymagában április hó folyamán vetjük, akkor 
egy védőnövény társaságában márezius közepén 
elvethető. Erre tehát nincs ok, hogy a tavaszi 
buza kikelése után vetette el külön a luezernát, 
ámbár ha aggodalmai vannak, ezt is megteheti. 

Ű 
Felmondás. (Felelet a 93. számú kér-

désre.) Hat havi felmondás. gazdatisztnek jár, 
aki rendszerint diplomás ember,, vagy ha nincs 
is diplomája, de nagyobb- gazdaságot önállóan 
kezelt. Ha ön ezzel a kvalifikáczióval bir, kö-

ASS 
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veteije peres uton hat havi fizetését. Ez ter-
mészetesen a felmondás napjától, tehát 1897. 
szept. 15-től számítandó. Dr. Sz. F. 

Elbocsátás vagyoni tönk esetén. (Félelet 
a 94. sz. kérdésre.) Az, eset annyira konkrét 
dolog, hogy abban nézétet nyilvánítani bajos. 
Idején kellett volna ügyvédhéz fordulnia. Néze-
tünk szerint a zárgondnok tartazott volna az 
ön fizetéséről gondoskodni, önnek pedig ezt 
sürgetnie kellett volna. Kárát, ha a zárgond-
nokot mulasztás terheli, esetleg azon is köve-
telheti. Minden attól függ egyébirtánt, mit 
mondanak az ügyiratok, a melyeket mi nem 
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Gazdasági előadások a Köztelken. Feb-
ruár hó 19-én fejeződtek be a köztelki elő-
adások. E napon Nagy Vincze országos tej-
gazdasági felügyelő tartott előadást a tej szö-
vetkezetekről. Vázolta a tejgazdaság jelentő-
ségét és fejlődését, áttért ezután a vidéki tej-
szövetkezetekre, melyek eddig 40 községben 
eddig mintegy 300 ezer forint bevételt ered-
ményeztek a kisebb gazdáknál. Fejtegette ezen 
vidéki tejszövetkezeteknek a jelentőségét a 
kisemberek boldogulára szempontjából. Végül 
ismertette a fagyasztást, mint a tejnek egyik 
legújabb és legjobbnak ígérkező konzerválási 
módját. Utána Cserháti Sándor a magyar-óvári 
gazdasági akadémia tánára tartott tanulságos 
előadást a szántóföldön előforduló gyomok ki-
irtásáról. Az előadások befejeztével Szilassy 
Zoltán titkár az irodalmi szakosztály előadója 
az OMGE. nevében megköszönte az előadóknak 
fáradságukat és a hallgatóknak, hogy megjele-
nésükkel az OMGE. ezen előadásait megtisztel-
ték. Az idei előadásokon az előzőkhöz képest 
csekélyebb számú hallgató volt, de ennek oka 
az, hogy az Alföldi gazdák a mostani súlyos 
helyzetben lakóhelyüket nem hagyhatják el, 
azért azon muló jelenség, hogy a hallgatóság 
száma csökkent, nem fogja az OMGE-t vissza-
tartani, hogy a Köztelki előadásokat a jövőben 
is ezen vagy más czélszerü alakban meg ne 
tartsa. A délutáni folyamán az előadások hall-
gatói Bálás Árpád igazgató és FaiJcert Henrik 
múzeumi, őr kalauzolása mellett a városligeti 
mezőgazdasági muzeumot tekintették meg. 
Az előadásokon á következők vettek részt: 
Aizenpreisz Kálmán, Balla Kálmán, Beer Henrik, 
•Beer Vilmos, Blau Pál, Böjtös Árpád, Buday 
Barna, Bukuresti János, Dainber Nándor, Déghi 
Mátyás, Dérczy Péter ifj., Donogány Gergely, 
dr. Drucker Jenő, Emődy József, Ertl Bichárd, 
Fehér Zoltán, Fischer Mihály, Forster Géza, 
Gaal (Kropf) Béla, _ Glüskievitz Mihály, Je-
szenszky Pál, Házi Ágost, Horner Árpád, Ka-

csinka Árpád, Kende Tivadar, Kirchner Lajos, 
Kmetty István, Kollmann Gyula, Lejtényi 
György, Löcherer Andor, Luczenbacher István, 
Mailáth Géza gróf, Malatinszky György, Mesz-
ter Ferencz, Nick Ede, Ofner József, Ondre-
jovics László, Papp György, Petsők Bálint, 
Pfendl Károly, Básky Mihály, Propper Samu, 
Bimely Sándor, Bubinek Gyula, Saxinger Ottó, 
Schwartz Bernát, Sporzon Vilmos, Sorger 
Sándor, Szabó Ferencz, Szalay József, Sze-
vera Károly, Szilassy Zoltán, Tahy István, 
Vadászfy, Jenő, Vimmer Kálmán, Wilfing Nán-
dor, Vantsó Gyula, Varga Sándor, Wolfinger 
Gábor, Zaláy Kálmán, Zimmerman József, 
Zoltán József. 

Szocziálizmus mindenfelé. Az ország-
szerte megindult szocziális mozgalmak mind-
inkább a néplázadás jellegét ötlik fel és való-
ban csak az állam fegyveres erejének közbe-
lépése gátolta meg több helyen, hogy ez a 
lázadás nyíltan' kitörjön s véres megoldást 
nyerjen. A legújabb események a helyzet súly-
pontját a nagy magyar Alföldről a Nyírségre 
tették át s itt különösen Szabolcs vármegye 
kínálkozott a népbolonditó eszmék jó meleg-
ágyául. A mozgalom azonban rohamosan ter-
jed a szomszédos vármegyékben is; ujabban 
Szatmár s Zemplén, továbbá Fehér, Bars s 
Borsod vármegyékben ölt komolyabb mérveket 
a mozgalom, ugy, hogy ma már ha végig tekin-
tünk Magyarország térképén, minden vidékén 
az országnak megtaláljuk a szocziálisták gócz-
pontjait. Ha ma még nincs is, de rövidesen 
bizonyára az egész ország inficziálva lesz az 
úgynevezett szocziálizmus tévtanai által. Meg-
gátlására, vagy legalább korlátok közé szorí-
tására ez országos bajnak történt már annyi, 
amennyit a katonaság s csendőrség igénybe-
vételével tenni lehetett, de a baj orvoslására 
még semmi sem történt. Ám ugy a kormány, 
mint az érdekelt társadalmi tényezők érzik, 
hogy ezzel a kérdéssel egykönnyen leszámolni 
nem lehet, hogy itt valamit tenni kell, mig 
jobban körmünkre nem ég a dolog. S csak-
ugyan, kezdünk valami ellenmozgalom félét 
észlelni. Nem határozott akczió ez, megálla-
pított programmal, de legalább jele a tettekhez 
való készülődésnek. A kormány egyelőre meg-
elégszik azzal, hogy megbízottjaival a hely-
színén vizsgáltatja a mozgalom természetét; 
erről a tanulmányról valószínűleg igen szép 
jelentést fogunk olvasni. Az izgató szocziálista 
lapok , ellen megindult a hajsza, szörnyű 
lármával, aminek az eredménye eddig 
egy csomó házkutatáson s ezek kapcsán 
néhány sértődött vezérczikken kívül az, hogy 
Várkonyi, a mozgalom egyik főkolomposa 

jobb időkig lemondott kommunista elveiről. 
Mi lesz a folytatása a felülről indított atezjó-
aak ? még nem tudjuk, mert e tekintetben a 
kormány szándékairól semminemű számba-
vehető értesülés nem szivárgott ki. A társada-
lom részéről már kifejezettebb kezdeményezése-
ket veszünk tudomásul. Pestmegye a sajtótörvény 
szigorítása iránt irt fel a kormányhoz. Kívánja, 
hogy a társadalmi és közgazdasági lapok is 
kaucziót tegyenek le. Kemény orvosság, amely , 
többet ártana az egészségeseknek, mint mennyit 
a betegeknek használna. A borsodmegyei gazda-
sági egyesület a mezei népesség helyzetéji 
kíván segíteni javaslataival. Ezek: a mező.-
gazdasági érdekképviselet gyors szervezése a 
megye minden községében; felvilágosító és 
oktató szaklapok terjesztése; tavaszi vető- és 
takarmánymagvak kiosztása lehetőleg ingyene-
sen. Mindezek szép és hasznos kezdeményezé-
sek, melyek végrehajtva többet segítenének 
minden drákói sajtótörvénynél. Heves vár-
megyében szinte a vármegyei ügykör szervezése 
került szóba, melynek működési teréül szolgálna 
községi hitelszövetkezetkezetek és takarékmag-
tárak alapítása. Szabolcs vármegyében Kállay 
András volt főispán röpiratában valóságos 
bünkrónikáját sorolja fel a falusi uzsorások 
visszaéléseinek s szintén a mezőgazdasági 
szövetkezetek létesítését sürgeti. Őszinte, fér-

fias szavakat olvasunk-e röpiratban, méltó az 
elolvasásra és megszivelésre. Mindent össze 
foglalva : a társadalom organumai minden vona-
lon á kormány és törvényhozás mulasztásainak 
reperálásához látnak. Nehéz a munka, mert a 
mezőgazdasági érdekképviseleti szervezet telje-
sen hibás alapon épült s szövetkezeti tör-
vényünk ma sincsen. E hibák következményeit 
most a gazdatársadalom nyögi. Ma még csak 
tűrhető a helyzet: a rendet megcsinálja á katona, 
a mulasztásokat behozza — ha tudja — a 
társadalom; de előttünk áll a sötét kérdés: 
mi lesz akkor, ha a baj nem javul s bekövet-
kezik az aratás ideje?! 

Forgalmi korlátozások. A boszniai és 
herezegovinai országos kormány 1898. évi 
február hó 7-én a következő intézkedéseket 
léptette életbe: I. Ragadós tüdőlob miatt a 
szarvasmarháknak Boszniába és Herczegovi-
nába való bevitele Magyarország következő 
törvényhatóságának területéről tilos. Pozsony 
vármegyéből. II. Ragadós száj- és körömfájás 
miatt kérődzőknek Boszniába és Herczegovi-
nába való bevitele tilos: Alsó-Fehér, Bihar, 
Győr, Kisküküllö, Komárom, Krassó-Szörény, 
Maros-Torda, Moson, Nagyküllö, Nógrád, Pest-
Pilis Solt-Kis-Kun, Sáros, Temes, Torontál, Ud-
varhely és Ung vármegyék területéről. III. Ser-
tésvész miatt élő sertések bevitele Boszniába 
és Herczegovinába Magyarország egész területé-
ről tilos. 

Gazdasági előadások. A csikmegyei gazda-
sági egyesület a földmivelésügyi minisztérium 
támogatásával e hó folyamán tartotta meg né-
pies gazdasági előadásainak első cziklusát. — 
Előadók voltak: Madár Mihály gazd. isk. igaz-
gató — A tejkezeléséről és feldolgozásáról. 
Lakatos Mihály tanár — A földbirtok haszná-
latáról és az állattenyésztésről általában. — A 
gazdaságra káros állatokról s azok irtási mód-
járól. Barabás Béla gazd. intéző — A magyar-
erdélyi szarvasmarha tenyésztéséről és okszerű 
takarmányozásáról. — Á sertéstenyésztés és 
hizlalásról. — A trágya kezeléséről. Kertész 
István vándortanító — A méhészetről. Puskás 
Jenő gazd. intéző — A takarmánynövények 
termeléséről. Ezen előadások igen látogatottak 
voltak. — A borsodmegyeÁ gazdasági egyesület 
által rendezett téli gazdasági előadások febr.' 
11-én befejeztettek. Előadások tartattak 13 
községben 1800 hallgató előtt. Előadók voltak: 
Kobza Sándor ker. állattenyésztési felügyelő, 
Gerlóczy Géza gazd. tanint. tanár, Kosinszky 
Viktor vinczellérképezdei igazgató, Munkácsy 
József szőlőszeti felügyelő, Rózsa János méhé-
szeti felügyelő, Gagyi Samu polg. isk. tanár, 
Jobban József m. kir. honvéd állatorvos, Ko-
vács Domokos állami állatorvos és Vértessy 
Tivadar ügyv. titkár, Tekintettel < Borsod vár-
megye déli részébei) észlelhető szocziális moz-
galomra, Mező-KövesíJ, Mező-Gsátl) és Tisza-
Keszi községedben fjiég e hónapban előadások 
fognafe tartatni, melyeken Sipgár Ignáez a mis: 
kolczi ipar- és kepesk. feam.ara tikára a munr 
kaadók és munkások j/Qgviszpnyait szabályozó 
uj törvényt fogja népjes rnodorban ismertetni. 

Tenyészbikakiállitás. IJdvarhelyvápmegye 
mezőgazdasági bizottsága Székely-K.er.esztur 
nagyközségben folyó éy február 2$-án cjijazás-
sal összekötött tenvészbikakiállitást és folyó éy 
már.czius hó 1-én hatóságilag engedélyezett 
országos jellegű tenyészbikavásárt rendez. A 
kiállításban csak udvarhelymegyei tenyésztők § 
csak saját nevelésű állataikká}', vejhetn/ek részt, 
a kiállítók között összesen 600 koronát kiteyő 
dij fog kiosztatni. A tenyészbikavásár 1898. év 
márczius 1-én tartatik. Magyarország területén 
ez egyetlen országos jellegű tenyészbikavásáp 
van engedélyezve s igy ezen tiszta erdélyi 
magyar jellegű országos bika vásár nagy fon-
tossággal bír. Udvarhelyvármegyei községek 
azon kedvezményben részesülnek, hogy a te-
nyészbikáért kiadott vásári összegből 20%-ot 
a földmivelésügyi miniszter fizet ki s a többi 
részletet három félévi részletben törleszthetik. 
Ugy a kiállítás, mint a vásár berendezésével 
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Gálffy Kálmán h. főszolgabíró elnöklete alatt: 
Györíi Lajos, Jakabházi Gábor, Jaeger József, 
Parragh Béla és Lőrinczi Lajos személyében 
egy 5 tagu rendező-bizottság küldetett ki; ez 
okból ugy a tenyésztők, mint a kiállítók, vevők 
és eladók, a tenyészbikák bejelentése, szállí-
tása, elhelyezése, élelmezése, valamint szállítási 
kedvezményes igazolványok érdekében, közvet-
len á rendező-bizotlság elnökéhez forduljanak. 

Orosz származású leölt baromfi kedvez-
ményes szállítása. Ninpsen a gazdaságnak oly 
ágazata, amelynél az orosz versenytársunknak 
fel ne lépne. Nagyon is érezzük az orosz ver-
sengés hatását, mivel a piacz legtöbbször 
nem a jót, de az olcsót keresi és igy jobb mi-
nőségű terményeinkkel háttérbe szoríttatunk. 
Előmozdítja hatalmasan az orosz versengést 
az osztrák államvasút, amennyiben nagyon is 
leszállítja, mérsékli saját vonalán a vitelbére-
ket, ugy hogy maholnáp gondolkozóba kell 
esnünk a fölött, vájjon megengedhető-e ez a 
vám- és kereskedelmi szerződés szempontjából, 
hogy az orosz árunak az osztrák vasutakon 
nagyobb viteldijkedvezmény nyujtassék, mint 
a saját áruinknak ugyancsak az osztrák vasu-
takon. A gabona- és tojás-export kedvezménye 
mellé méltóan sorakozik a leölt baromfi-külde-
mények után adott kedvezmény Bródy trs. 
Norvosielitza trs. és Podwoloczyska trs. orosz-
osztrák határszéli állomásokról — Eger trs. 
Eisenstein trs. Furt I. W. trs. állomásokra, 
Bajor, Délnémetország és ezeken tul fekvő vi-
dékek részére. Kocsirakományokban 5 és 
10000 kgros' súlyban a rendes szállitásidij 
ellenében a mérséklési 5000 kgros szállításnál 
40—42% az 10000 kgros szállításnál 50 - 5 5 % . 

Árverés a gödöllői koronauradalombau. 
A gödöllői m. kir. koronauradalom telivér-
tenyésztéseiből 9 darab inntháji és 21 darab 

, pinzgaui fajta tenyészbika folyó évi márczius 
hó 14-én, délelőtt 9 órakor a gödöllői alsó-
majorban szóbeli árverés utján fog eladatni 
(Alsómajor a gödöllői állomáshoz 2"8 kilo-
méternyire fekszik). Árverési feltételek: 1. 
ígéret a kikiáltási ár fölött 5 frt minimális 
összeggel történhetik. 2. Vevő tartozik a 
vételárt, ennek megfelelő nyugta-bélyeget és 
2 forint farkpénzt, az árverés színhelyén 
legott megfizetni. 3. A megvett állát 10 napig 
vevő veszélyére díjmentesen a birtokon hagy-
ható, további tartásért naponkint 25 kr. vevő 
terhére felszámittatik. 4. A vasúton elszállítandó 
minden állathoz tenyészállat-igazolvány adatik, 
mérsékelt szállítási dij elérhetése czéljából, 
úgyszintén kívánságra a tenyészállat mellé 
kisérő is adatik vevő költségére, sőt a feladást 
is elvállalja az uradalom, a feladásnál fel-
merülő költségek utánvételezése mellett. Lábon 
elhajtandó állat azonnal átvehető. Az árverésre 
kerülő állatok kimutatása beszerezhető a 
gödöllői m. kir. koronauradalom igazgatóságától. 

Agrárius felolvasások. A Nyitra-vármegyei 
gazdasági egyesület által Érsekújváron rendezett 
gazdagyülés alkalmából a Mezey Gyula, a 
yág-baíparti árinéntesitő társulat igazgatója 
és Méi-nj Lajos Volt országgyűlési képviselő 
által' tartott előadások, most külön füzetben is 
mégje}entek. A Mezey Gyuláé a „Szövetkezés 
Előnyei" czimet viseli és kimerítő tájékoztatást 
íiyujt' a szövetkezés eredményeiről, vagy 
szocziálpoljtikai es emberbaráti fontosságáról. 
Ajánljuk .ezekben a zivataros időkbén, különö-
seri ^z'ok'figyelmébe, a kik a nép érdekei' és 
3 társadalmi béke' helyreállítása ipánt érzékkel 
viseltetnek, ^férpy Lajps felojvasása a gardákat 
tpmprüléspe hívja fel, kimutatván, hogy bajaik: 
fiak főoka éppen a szervezkedés hiánya és 
psak igy magyarázható meg, hogy bár a 
gazdák szám^ milliókra rug, baj ajk pedig a 
legégetőbbek, mindamellett háttérbe vannak 
szorítva gs mindenütt a merkantilizmus jár elől. 

Az első magyar sertéshjzlaló részvény-
vénytársaság jélentése a budapest-köbányai 
sertésftzlet állapotáról. A r.-t. szokásos jelen-
tésében közli, hogy a kőbányai sertéspiacz for-

galmat és üzletmenete a lefolyt évben, a 
megelőző' évinél- valamivel kedvezőbb volt, 
mert ugy az emelkedett forgalom mint az üz-
let, kedvezőbb állategészségügyi viszonyok kö-
zött bonyolittatott le. A forgalom magyar faj-
tákban még mindig . sok kívánni valót hagy 
fenn ; á felhozatal a kőbányai, piaczra a mult 
évben is igen súlyos feltételekhez volt.-kötve, 
melyek miatt a sertéstulajdonosok oly helyeket 
kerestek fel, a. hová kevésbé • szigorú kezelés 
mellett eljuthattak, daczára annak, hogy ott 
az értékesítésnél biztos veszteségre volt- kilá-
tás. A hizlalás ez évben sem fizette ki magát. 
A piaczra felhozott sertések értéke az el-
fogyasztott eleséggel együtt 10,633.080 ' fo-
rintra, az elszállítottaké a. készletek levonásával 
8,383:900 frtra rúgott. Románia a határzár 
miatt ;á piaczra nem hozott fel semmit, de. ez 
évben is Bukovina Gáliczián. át Bécsbe sok 
sertést, szállított, a melyekhazai,: termékünk-
nek érzékeny versenyt okoztak. Világos ̂ bizo-
nyítéka annak, hogy az osztrák tartományok 
kormánya, a fennálló . vámszövetséges1 vámíé-
rületi közösség daczára, mily rossz indulattal 
viseltetik érdekeinkkel szemben. Németországba 
és egyáltalán a vámkülföldre, a kivitel a lefolyt 
évben teljesen 'sziineteLt, Feltűnő, hogy Német-
ország az idén sem. engedte meg a magyar 
sertés bevitelét, daczára annak, hogy Magyar-
országon az állategészségügyi yiszótíf^k -'sokkal 
kedvezőbbek voltak, ininí'haluk A- ̂ értésárak 
Németországban folyton emelkedtek./^Német-
országban, a hová már Fráraeziaország is szál-
lít leölt sertéseket, mi leöJt^-serteáéMkel, a 
magas vám miatt, sem az' amerikai, . gém az 
orosz, dán és norvég hason termékekkel nem 
versenyezhetünk.; mi csupán 'eleven sertéseink-
kel vagyunk képesek a nagy versenyben részt 
venni, miért is azon kéréssel fordul a r.-t. a 
földművelési kormányhoz) törekedjék; eleven 
sertéseink bevitelét azelőtti legnagyobb fogyasz-
tónknál : Németországnál kieszközölni,: nehogy 
a német piaczokról versenytársainktól egészen 
kirekesztessünk. A kőbányai piacz sertésállo-
mányából Budapesten 72.041 sertést fogyasz-
tottak. Bécsbe 10,329 .drlf szállíttatott, keve-
sebb, mint 1896-ban; mert az elárusitás oly 
eshetőségeknek volt alávetve, a melyek helyi 
hizlalóinkat és kereskedőinket csak szükség 
esetében vitték oda; éz abnormális állapoto-
kon is segíteni kell, mire most, mikor az 
egyezkedési tárgyalások folynak, a legjobb al-
kalom nyilik. Ausztria tartományaiba, főleg 
Csehországba 24.470 drb sertés szállíttatott el. 
Végül kiemeli a jelentés, hogy az északame-
rikai disznózsír, a melynek minőségéhez sok 
kétely fér, már ez évben hazánkba is benyo-
mult és jelentékeny mennyiségekben hozatott 
forgalomba. Ez nagy nyomást gyakorolt zsír-
árainkra ; tart attól, hogy eddig kitűnőnek el-
ismert zsírunk jó hírnevén csorbát ejtünk, ha 
az amerikai zsírnak forgalomba hozatala te-
kintetében nem intézkedünk ugy, hogy az 
magyar termék czégére alatt vagy vegyülék 
alakban ne juthasson közforgalomba. A for-
galmi kimutatásból következőket közöljük: fel-
szállittatott 1897-ben Kőbányára ! 02.140. drb 
sertés, ebből 120 ezer Szerbiából, 75 ezerrel 
több, mint ez élőző évben. Elszállíttatott }41 
ezer. Átlagárak voltak Mlogrammonklnt nefiéz, 
sertés 53—54 kr, könnyű 52—53 kr, szerbiai 
5p—52 kr, tehát, valamivel kedvezőbbek, mint' 
96-ban. 

Marharakodó állomás engedélyezése. A 
földmivelésü'gyi miniszter á m. kir. állam-
vasutak kezelésében levő gyfir—vpszprem—-
dombovári h. é. yasut vonalán Veszprém vár-
hegyé területén fekvő Berhida állomást 
marharakodó állomásul engedélyezte. 

'Ajt Ürmény és Salgp községi gazdasági 
fogyasztási és hitelszövetkezet 1897-ik éyi 
zárszámadásaiból örömmel veszszftk tudomásul, 
hogy ez a derék szövetkezet az évük folyamán 
mindinkább jelét adja életrevalóságának. Az 
elmúlt évben tagjainak több mint 23 -ezer 
forint értékű élelmi s gazdasági szükségleti 

J. 
czikket közvetített s 339 frt tiszta nyereségge-
zá-rta le számadásait. A szövetkezet ezidő-
sziérint mintegy 30 ezer frt vagyonnal rendel 
kezík. , . . , 

Árverés Bábolnán. A bábolnai m. kir. 
állami, ménesbirtök tisztavérü ; simmenthali te-
henészetéből. származó 40 darab tenyészbika 
és;', 24 drb számfeletti élőhasi" üsző f. évi már-, 
czius hó 5-én d. u. I órakor a kisbábolnaí 
majorban megtartandó . nyilvános árverésén a 
legtöbbet ígérőnek eladatik. Az eladásra- kije-
lölt tenyészállatok leírást -kivá-natra megküldi 
a bábolnai m. kir. állami ménesbirtok igazga-
tósága; .. : ... , 

A statisztikai hivatal kiadványai. A m. 
kir. statisztikai hivatal az' 180$., évi kiadvány 
sorozatára előfizetést hirdet.; ezen sorozatban 
a kővetkező kiadványok .fognak megjelenni; 
Úgymint :i 1. A7 Magyar Statisztikai Évkönyv 
1897... évi ,folyama. Tartalmazni fogja a magyar 
állám Összes területi, népességi, közgazdasági 
és egveb közérdekű viszonyairól szóló; statisz-
tikai adatokat 2. A J i n / , I 
mény ékből az 1898, folyamán három fplytató-,' 
lagos-„kptet,.' melyek közül az egyik: a 'magyar 
korona -országainak 1897. évi külkereskedelmi 
forgalmát fogja tartalmazni. Meg fog jetenni 
egy közlemény, a magyar korona országainak. 
vas;utjairól s; végül egy közlemény népesedési 
mozgalmáról. 3.' A Statisztikái Havi Közlenié-
nyék Í898. évi folyama. '4. A „Magyarország 
Tiszti Czim- és Névtára".;.czimü kézikönyv; 5 i f ' 
A Mágyar Korona Országainak Helységnévtára.^ 
A. m. kir. központi statisztikái hivatal IMSíVIl 
évi kiadványsorozatában . előirányzott 'összes > 
— mintegy 60Ö—700 iv terjedelemben r̂ egje-v. 
leöő f— kiadványoknak előfizetési. ára?: eg|ütte-
sen,, tehát a Helységnévtárt is belészfflitva, 
13 forintban van megállapítva. A Helységnévtár 
kihagyásával pedig 10 frttal. Az előfizetések 
iránt legkésőbb 1898. évi február hó végéig 
kell intézkedni. Az előfizetési pénzek a meg-
rendeléssel együtt közvetlenül a m. kir. köz-
ponti statisztikai hivatalhoz (Budapest, II. ker., 
Oszlop-utcza) küldendők be. Megjegyezzük, 
hogy e kiadványok könyvárusi uton is megsze-
rezhetők, azonban jóval nagyobb áron, mint-
hogy a bolti ár az előfizetési árnak körülbelül 
két-háromszorosában fog megállapittatní. 

Szeméttrágyaküldemények viteldijked-
vezménye. Budapest—Ferenczváros állomásról 
150 kilométeren belül fekvő m. kir. állam-
vasuti állomásokra szállítandó szeméttrágya-
küldeményekre, amennyiben ezek teljes, külön 
vonatokban adatnak fel és a szállítási dij a 
rakomány tényleges súlya, de legalább a hasz-
nált kocsik raksúlya után való díjszámítás 
mellett vonatönkint legalább' 300 tonnáért 
fizettetik, 100 kg. és 1 kilométerenkint a szál-
lítási adót már magában foglaló 0"14 fillér 
bruttó egységtétel alkalmazása engedélyezte-
tett. Minimális dij gyanánt 100 kg.-onkint 8' 
fillér, fizetendő. A budapesti összekötő vasúti 
hídon át szállított küldemények után a híd-
vám külön felszámítandó. 

(*) Berlinben a XXIV. hizó állat-Jriállitásf 
f.: évi május 11—12-én tartják meg, melyen 
tekintve, hogy Németországban a sertéstenyész-
tés ezidőszerint a legjövedelmezőbb tenyész-
tési ág, ez alkalommal az állami aranyéréin a 
sertéstenyésztési osztálynak lesz kiadva. Ez 
áRal meggyőződést óhajtanak szerezni arra 
nézye, vájjon a Németországban kifejlesztett 
.és tenyésztett fajoíc megfelelnek-e czéljuknak, 
hogy t. i. megfelelő hizóállatokat képesek' 
produkálni. A kiállításon néhány díjazott állat-
tal próbavágáspkat rendeznek és a hus minő-
ségének megbirálására azt szakértőkből alakult 
bizottság vizsgálata alá bocsájtják. Egyúttal 
hírneves tenyészetekből származó tenyész-
kanok és kosok is ki lesznek állítva, melyek 
azonban'nem esnek megbirálás alá, 
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Szuperfoszfát 
chilisalétrom 
kénsavas-káli 
kénsavas-ámmon 

és egyéb műtrágyaféléket, továbbá 

P r é z g á l i c z 
98-99% 

jegeczckben és ő r ö l v e valamint egyéb 

permetező anyagokat 
legjutányosabban ajánl a 

„HUNGÁRIA 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

részvénytársaság 
B u d a p e s t e n , V á c z i k ő r ú t 2 1 . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(•Guttmann és Wahl budapesti, terménybizományi 
czég jelentése.) 

Az időjárás a bét első felében száraz és hideg 
volt, - később " bőségés csapadék eső és hó alakjában 
fordult eiő és habár ez később csökkent, a hét végéig 
börus esős időnk volt. Hőmérséklet; tartósan emelkedett 
volt. A vetések állásáról érkező hirek megnyugtatóak. 
A vízállás csökkent ugyan, mindazonáltal kedvező és 
a hajózás a Dunán a közeli napokban veszi kezdetét. 
A külföldön uralkodott időjárásról nincs különös 
jelenteni való. 

A mi. a külföldi piaczok üzletmenetelét illeti, 
ugy a hangulat szilárd és a forgalom is kedvezőbb. A 

ban jó exportkereslet, gyenge hozatalok és a látható 
. készletek tetemes csökkenése az árak 4 c. emelkedését 
hozták magukkal, mely ugy prompt áru, mint későbbi 
határidők is részesednek. Czupán a hét végével volt 
gyengébb visszaesés. Az európai piaczok ennek hatása 
alól nem vonhatták ki magukat. Angliában az üzlet 
barátságos és az árak emelkedőek. A franczia piaczok 
ártartóak és liszt iránt is jó kereslet mutatkozott. 
Németalföld, Belgium és : Swajczban a fogyasztás 
csak gyengén vásárol ugyan, az irányzat azonban 
kellemes és az árak szilárdan tartottak. 

Nálunk a hozatalok az összes czikkekben gyen-
- gék lévén, ez az irányzat szilárdságát hozta magával; 

kenyérmagvak úgymint tákarmányczikkek iránt is jó ér-
deklődés mutatkozott és az árirányzat emelkedő. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük: 

Buza csendes irányzatban indult. A hét kezdeté-
vel a malmok némi keresletet tanúsítottak és nagyobb 
mennyiségeket • vettek fel, a hangulat azonban már a 
következő napon ellanyhult, mert a csökkenő határidő-
piacz a malmokat tartózkodásra intette. A tartósan ma-
gasabb külföldi jelentésekre azonban az irányzat nálunk 
"'s ismét szilárdabbra fordult. A helybeli raktárak erősen 

'-1- ~~ a' vasúti hozatalok is tartósan csök-

marad, a malmok kényszerülve voltak a tulajdonosok 
magasabb árköveteléseit megadni. A mult héthez képest 
az árjavulás ca. 15 kr mm.-ként, mig a heti forgalom 
alig haladja tul a 90,000 mm: Ezen mennyiségben már 
ca. 35,000 mm. külföldi áru is - bennfoglaltatik, mely 
minőségekbői néhány tétel tavaszi szállításra kelt el. Ha-
zai áruból későbbi szállítások el vannak hanyagolva. A 
heti hozatalok 21,000 mm.-t tesznek ki. 

beli maimáink voltak; melyek a multheti árakat enge-
délyezték. A buzaüzlet szilárdulásával ,az irányzat 
azonban e czikkben is emelkedő lett s a tulajdonosok 
10 krral felemelt követeléseit készségesen adták meg. 
Az eladásra került kb. 6000 mm. minőség szétínt 
8.70—8.75 frtot ért el készpénzfizetés mellett Budapest 
távolságában s 8.80—90 forintot 3 hóra helyben át-
véve. Külföldi áruból néhány kisebb tétel k 8.75 frtot 
3 hóra helyben kelt el. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) prompt 
áruban csak szórványosan kerül a piaczra s hizlalók 
mint gyárosoknál egyaránt könnyen helyezhető el. A 
hangulat szilárd s minőség szerint 6.25—ff.75 forintot 
teljes szemű jó áruért 7.— frtig fizettek helyben. Kül-
földi származású áruért minőség szerint 6.10—6.50 frt 
között fizettek 3 hóra ab Budapest. Állomásokon átvéve 
csak néhány kisebb tétel kelt el tartott árak mellett. 

Zab ugyancsak gyengén, érkezik s a helyi fo-
gyasztásnál gyorsan talált elhelyezést. Az árak 10 krral 
javultak s a forgalomban volt körülbelül 6000 mmázsá-
ért szín és tisztaság szerint 6.35—6.90 frtot fizettek. 

Tengeri szilárd s 5—10 krral emelkedett. Egész-
séges ó-áru helyben 5.30—5.35 frton jegyzett, üj ten-
geri Budapest távolságában átvéve 5.20—5.25 frton. 
Állomásokon átvéve a kereslet javult, a tisz'avidéki 
állomásokról elég bő az ajánlat, mig a Bácska és. Bá-
nátból csak gyenge kinálat van. 

Olajmagvak: Káposztarepczében e héten is alig 
volt forgalom. Jegyzéseink csak névlegesek jó, mi-
nőségű áruért 11.75—12.75 frt. Határidők: káposzta-
repcze január-februárra 12.75—12.80 frt, augusztusra 
11.80 frton jegyez. Bánáti repcze 12.—12.75 frt. Gomborka 
kb. 11.50—12.50 frt, vadrepeze kb. 5.50—6.25 frt, len-
mag 9.50—10,25 frt kendermag 7.50—7.75 Budapesten. 

Hüvelyesek: Babban a hangulat továbbra is csen-
des ; kereslet nincs és igy üzlet sem fejlődött. Név-
leges ab Baja-Zombor 7.— frtot, 'törpe babért Félegy-
házán-Gyöngyösön 7.50—75 frtot, barna babot (duna-
menti) 6.50 frtot jegyzünk. Köles csendes és helyben. 

Minőség szerint bánáti -30.——35.— frt, 
felvidéki áruért 37.—-40.— frtot fizetnek. Luczernát 
csak szórványosan kínálnak és hazai.termésű, áru 35.— 
40.— frton jegyez. Muharmag 6.-6.25 frtot ér el hely-
ben. Bükköny helyben 6. 6.25 frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. február 22. 
Készbuza ma gyengén volt kínálva, a malmok 

elég jó vételkedvet mutattak, az irányzat szilárd ma-
radt, elkelt ca. 15.000 • mm. szi!8rdan tartott árak 

100 75 
12.95 

Pestvidéki: 450 mm. 77 kg. á 13.30 frt „ 
150 , 76 , , 13-15 „ „ . 

.500 „ 76 „ „13-05 „ „ 
100 „ 75 „ „ 12-87V2 „ „ 

Dunai: 2500 „ 72 „ „ 12-40 „ 3 hóra 
Felsőtiszai: 500 , 78 „ „ 13-15 „ „ 

150 „ 76 „ „ 12-95 „ „ 
100 . 77 , , 12-75 .„ „ 
100 „ 76 „ „12-75. „ „ 
100 „ 76 „ „ 12-75 „ „ 

itornán ó: 3600 „ 80 „ „ 11 60 „ „ 
3600 , 80 „ , 11-60 . „ 

Készrozs csekély forgalom 1 mellett változatlanul 
8 70—75 frt Pest paritással kelt el. 

Árpa kinálat hiányában forgalom csekély. 
Tengeri állandóan szilárd. 
Zab tartott. 
Határidők gyengén indultak, a tartott készáru-

piacz folytán megszilárduítek. 
Következő kötések történtek. 

Tavaszi buza . 
őszi buza . . . 9-33—9-36—-—— 
Tavaszi rozs . . 8'64 -8'71 — 
öszi rozs . . . 
Tavaszi zab . . . 6-50—M 
Öszi zab . . . 
Nov. tengeri. . . '—• i— 
Uj tengeri . . . b-33—5"36 • 5-35-36 
Uj repcze . . . 11-80 —: r 11-80-85 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét elején szilárd irányzat 

uralkodott és ugy a finomított valamint az élesztőszesz 
ára 25 krral emelkedett. A vidéki szeszgyárak 50 krral 
drágábban jegyeznek és finomított szeszt Budapestre 
szállítva 56-50 frton ajánlanak nagyban. Élesztőszesz 
felsőmagyarországi kereskedők és regálebérlők , által 
56-50 frtig lett vásárolva. 

70—72 
,6-50—52 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején 18.25—18.50 frton lett kinálva és 
ez áron több száz hektoliter el is kelt. •• 

Á kontingens nyersszesz ára Budapesten 18-25— 
18-50 frt. 

Bécsi jegyzés 19—19-20 fo-int kontingens nyers-
szeszért. 

Trieszti jegyzés 11—11-25 frt kiviteli szeszért 90%, 
A kivitel a hét elején 201 q. finomított szeszt vá-

sárolt, ' -J 
Vidéki szeszgyárak 25—50' krral drágában 1 je-

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
56 50—56.75 frt, élesztőszesz 56-25—56:75 frt, nyers-
szesz adózva 55.50—55-75 frt, nyersszesz adózatlan 
15-25—15.75 frt, denaturált szesz 20.50—21-— frt. 
Kontingens nyersszesz —. ;—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés n 
lett értendők, 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. február hó 19-érő'l. . 

Hosszabb csendesség után ma ismét élénk for- ' 
gal'omról és Különösen változatos, nagytételű és ' szép-
számú küldemények beérkezéséről adhatnnk hirt. 

Már a szerdai nap, de különösen a csütörtök és 
péntek hozott nagydbb tételekben bárányokat, birkákat, 
sertéseket (egészben és szétdarabolva), borjukat, vágott, . 
baromfit és tejtermékeket egyaránt, mely áruk, a tea-
vajat kivéve, mind kielégítő keresletnek -és kelendőség-
nek̂  örvendenek. Gróf Nádasdy Ferencz vadaskertjéből 
négy darab szép szarvastehenet kaptunk, a melyek' 56 
kron kgkent egészben azonnal vevőre találtak.. 

Jegyzéseink a következők: bárányok 5—15-frtig 
párja, minőség szerint ; birkahús II. rendű 24—29 kr, 
sertéshús szalonnával 50—56 krig,. borjúhús eleje 
45—50 kr, hátulja 52—65 kgként. 

Pulyka elkelt 54—60-ig, liba 55—60, kacsa 52— 
kgként ; kappan 90—1 "" ' 7 " "" ' 
Füstölt sódar (hazai) 

szalonna 80—100-ig kilója. 
. Teavaj, mely czikkben meg mmaig nem jaeiegito 

a kereslet, elkelt 1.10—1.20 kron, főzővaj 70—90 kr, 
turó 18 kr, tejföl 25—30 kr kgként.. 

Belíjlldésre ajánlunk á termelőknek különösen 
túrót, a -mennyiben a napi . behozatalok elég szép ár 
mellett korántsem fedezik a keresletet. -

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898. feb'r; 21-én. 

Ilus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 46—50 
. II. oszt. 40—46, III. oszt. 30—40, eleje I. oszt. 40—48 
II. oszt. 34—40, III. oszt. 30—34, borjúhús hátulja I. 
oszt. 52—60, II. oszt. 48—52, eleje I. oszt. 48—52, II. 
oszt. 44—54, birkahús hátulja I. oszt. 30—37, II. oszt. 
28—30, eleje I. .oszt. 24—36, II. oszt. 20—24, bárány 
eleje 1 db —.—•—', hátulja —•——•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 54—54-0, vidéki 46—59, sza-
lonna nélkül elsőrendű 60—60, vidéki 54—56, sertés-
hús pörkölt 48—50, sertéshús szerb szalonnával 48— 
52—, szalonna nélkül 50—54, sertéshús füstölt magyar 
———, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
60—80, fűstölt belf. csonttal 0-8—0-9, csont nélkül 0'90 
—0-95, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szálonna sózott 1 q .50 0—52, füstölt 55"0—57'0, sertés-
zsír hordóval 56 0—56-0, hordó nélkül 54-0—55-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 70—80, szalámi belföldi 130 
—140, külföldi , malacz szopós élő 1 kg —-4 , 
tisztított —-^o-o. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-20—1.40, . , 
csirké 1-00—1-4, kappan hizott 2-20—2 50, sovány —.— 
—1•—, récze hizott 3-50—4-00, sovány 2-00—2-60, lud 
hizott 5-00—7-50, sovány 2-..80—3'50, pulyka hizott 5-00 
—6-—, sovány —• •—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-50—0-80, 1 kg. — , csirke 1 db 0'40—0'70, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0-90—1-50, 1 kg. —• —, 
récze hizott 1 db 1-——1'60, 1 kg. 50-56, félkövér 1 db 
0-80—1-—, lud hizott 1 db 3—370, 1 kg. 0-54—0"60 
félköv. 1 db 2*50—3-20, 1 kg. 44—53, pulyka hizott 
1 db 2-50—3-—, 1 kg. 50—60, félkövér 1 db 1-20—2-—, 
1 kg. 40—55, ludmáj 1 db 20—1-—, 1 kg. l'50r-!-90 
lidzsir l'kg. 70—0-90, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0*40—l'OO, csuka 0-30 
—0-80, ponty (dunai) 0"30—0'40, süllő —•-—•—, ke-
csege 0*—O'O, márna —• •—, czompó 0-30—0-50, 
angolna 0---—0'—, apró kevert 0-20—0-30, lazacz , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 üt. frt 0-06-0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0-- 0—, tejföl0-24—0-30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-80—1-20,1. rendű 0-76—0-80, II. r. 
0-50—60'—, olvasztott ——0-—, Margarin I. rendű —— 
0-—, II. rendű 0'- 0"—, tehéntúró 0'12—0-18, juh-
turó 44—56, liptói 0-42—0-56, juhsajt 0- , emmen-
thali sajt 1-05—1-10, groji sajt 0-65—0-70. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-16— Ö-18, barna kenyér 0-14—Ö'16, rozskenyér 0-13 
—0-15. Búzaliszt 00 sz. 1 q - — - — 0 — ' , 1 —•'—,.• 
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Hüvelyesek. Lenesé magyar 1 q frt 14—18, stoke-
raui 26—30, borsó héjas magyar 8'Ö—12-—, . koptatott 
magyar 13—18, külföldi 15—20, bab fehér apró 7-9-5, 
nagy 8—16, színes 6-50—10. , ', 

Tojás. Friss I. o. (J440db.)'l láda frt 32'—-33:5 
II. oszt. (1440 db.) — -, meszes --'0——, orosz tojás 
100 db. —tea tojás 2-65—2 80, törött tojás - • •— 

'•' Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2.--—4'—, '1 q 
' 2-0—3-0, Petrezselem 1Ö0 kötés 3^--4'-—, 1 q 2-5—5;5 
zeller 100 drb 1- 2'40, karalábé 0'8—1-4 vöröshagyma 
100 köt. —• • -, ! q 6--—-8 00, féghágymá 100 köt. 
• , 1 q 15-0—180, vörösrépa 100 drb,0'60— 1-'2Ö, 
fehérrépa —, fejeskáposzta' 4'0—6-0; kelkáposzta 100 drb , 
1-40—2'5, vörös káposzta'-6*0.—8'— féjessaláta 0-—— 
0-—, kötött saláta 0—, burgonya, rózsa 1 q 2:20; 
3'—, sárga 2-60—3-20, külföldi —•—•—, fekete retek IpO 
drb 1-20—1'60, uborka nagy salátának 100 db —• •—, 
isavanyitani való 100 db —• •—, savanyitott —•—•—, 
zöld paprika 0- 0—, 'tök főző ——zöldbab 0' . 
0'—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 1Ó6 cső •—, karfiol 100 db 7-0—9-0, 
paradicsom 1 kg. 0" 0—, spárga —• •—, torma 
100 db 12—16. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 18—30, köz. alma 12—18 
fajkörte 25—80, közönséges körte 6—14, szilva magva-
váló 0' 0"—, «i5rös —, aszalt 18—26, cseresnye faj 

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

, sárga faj •—, 1 kg, közönséges -
szőlő 1 kg. —•——•—, csemege , dió (faj, papir-
héju) , közönséges' 22—2b, mogyoró 18—30, 
gesztenye magyar , olasz 16—22, narancs messi-
nai 100 db 1-8—3-5, pugliai —•—•—, mandarin 2'QÔ ft? 
3-—, czitrom 0'80—1'20, füge hordós 1 q 17—20, ko-
szorús 18*——22> datolya 38—46, mazsolaszőlő 40—65, 
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 ,. borfókamag 

. mák 1 q. frt 20—32, méz csurgatott 0-38— 
0-42, sejtekben 1 kg. —• •—, szappan szín , 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 üt. 
0-40—0-60, vörös asztali palaczkban 0"55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0- 0"00, ásványvíz palaczkban 

Hidegliusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1898. febr. 22-én. (A székesfővárosi VII. ker. elöljáróság 
ielentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
39 árus 20 db sertést, — árus 18 db süldőt, 1200 . kg. 
friss hust, 500 kg. füstölt hust, 400 kg. szalonnát, 200 kg. 
hájat. Vidékről és pedig â szokott helyekről 17 árus 
214 db sertés, kg. friss hus. 

Forgalom élénk. Árak a következők:. Friss ser-
téshús 1 kg. 56—58, 1 q 5200—5300, süldöhus 1 kg. 
60—72, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 68—75, 
1 q , szalonna zsírnak 1 kg. 54—56, 1 q 
——, füstölt szalonna 1 kg. 60—75, 1 q . , háj 
1 kg. 58—60, 1 q , disznózsír 1 kg. 64—64, 
1 q - , kocsonyahús 1 kg. 36—44, 1 kg. — 

, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q krig. 
Hidegliusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon.' 1898. 

február; hó 22-én. (A székesfővárosi VII. ker. elöljáróság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
.36 áíus 36 db sertést, — árus — db süldőt, 2280 kg. 
friss hust, 170 kg. füstölt hust, 1800 kg. szalonnát, 
470 kg. hájat, — kg. zsirt, kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát. 

Vidékről és pedig a szokott községekből 13 , db 
Forgalom közép: Árak a következők: Friss 

tésbus 1 kg. 60—64, 1 q 5300— 5400, süldöhus ' 
füstölt sertéshús 1 kilogramm 58—72, •] 
5600—6000, szalonna zsírnak 1 kg. 54—56, 1 q 

... i '! 1,1,1. K' • 
6000, háj 1 kg. 60—64, 1 q 5800—6000, disznózsír 1 
kg. 60—64, 1' q 5600- 5800, kocsonyahús 1 kg. 36 -̂48, 
1 q 3000 -̂3200, füstölt sónka 1 kg. 60-72, 1 q 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898. febr. 22. A székesfőv. vásárigazqatóíág 
jelentése a , Köztelek" részére). Felhozatott a szokoít 
községekböl 185 szekér réti széna, , 40 szekér muhar, 
12 zsupszalma, 5 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár 2 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles síi).), 
1100 zsák szecska. A forgalom élénk. Á>.-ak o-ként a 
következők: réti széna 200—260, mular uj 240—270, 
zsupszalma 150—170, alomszalma 120—140, egyéb 
takarmány , lóhere . . - i - ^ — , takarmány-
szalma , tengeriszár , luczerna , 

, sarjú , szalmaszecska - 2 -
, uj , zabosbükköny 

kocsiszám. 255, suly 229,500 kg. 

1 % 

20—240. Összes 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarliavásár. Február hó 22 éa. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 528 drb belföldi, db galicziai, 
i drb tiroli, — db növendék élő borjú, 97 db élő 

bárány; — drb bélföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, '384 drb 
ölött bárány, —. drb élS'kecske. 

A borjü és bánuiyvásár élénk x'foiyáKU volt. 
Árak a kővetkezők: Élő borjuk: belföldi 34 - l e -

írtig, kivételeden — frtig, dbohkint, - • frtig, kivár 
telesen — frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen ; — frtig dbonkint, —-—•— .frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi $8—48, ' tiroli — — — . frtig,.gali-
cziai r— frtig,. növendék borjú, ———frtig . dbkmt, 
ölött bárány 2 3—6 5 frtig, bécsi o'ott torju — — , kiv . 
— frtig súlyra. É!ö bárány .5—7'0'.frtig, kivétp'leseii írtig . 
élő k e c s k e / f r t i g páronkint. Híílalt ürü —!—•—— . 

Budapesti juhvásár. 1898.; február hó 21-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). < 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 1446, feljavított 
juh 312, kisorolt kos —, kiverő juh —, bárány , 
kecske —, szerbiai —, angol keresztezés —, ro-
mániai — durvaszőrü — db. 

i ..! !:-i\ 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 17-—20— 

frtig páronkint, 19-5—20 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
feljavított juhok 15—16-5, kiv. — frtig páronkint, 19-— 
1 ) 50, kr — i 'li kosok "—, kiv. 
— frtig, kiverő juhok 10-5—14 páronkint, 16—>18, kiv. 
— frtig súlyra, bárány —, kecske —-0'—, anyajuh 
15—19, 18— i.8'5 súly, angol keresztezés , romániai —, 
durvaszőrü -—--— frtig páronkint, lOQ kiló után — frt. 

Bécsi vágóittar liavás ár. 1898. .febr. 21. A bécsi 
marha- és Kuspénztár jelentése. . 

Összes felhajtás 4116 db. Ebből magyar 2756 db 
galicziai 456 db, bukovinai 163, németországi 741 db 
bízott 3072 db, legelő db, fiatal 1044 db, ökör 
2946 db, bika 294 db, tehén 633 db, bivaly 43 db. 

A' szombati "veszte'gvásárra 309 • drb volt a fel-
hajtás. A felhajtás a mult hetihez képest 300 dbbal 
volt nagyobb. A vásár lanyha hangulattal kezdődött 

!,'!.! "' .11 : . 
, ... Ilii . ' i 1 ... - "1 

is nagyobbodott, ugy hogy 100 kilónként az áru 1 frttal 
esett. A vásár vége nyomott és marad eladatlan is. 

Árak: príma magyar 35—38-— (39-—) frt, szekunda 
30—33 frt, tertia 25—29 frt. Galicziai príma 35. 37.— 
(—•—) frt, szekunda 30—34 frt, tertia 26—29 frt. Német 
prima 38—41-50 (—.—), szekunda 34—37, tertia 29—33 
frt. Konzervökrök . 23'—26'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 23—32-—(—) frt é. s., tehén 18—30 
frté.s., bivaly 18—23 50 frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/u Jcvomis uéikiil történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-

krí!" 
Egyes eladások : Magyar hizó ökrök. Eladók: 

Ár 
Alstádter József Pta-Szarvasd... 35 
Bauer Jakab, Trencsén... 34 
Czilfra F. és fia, Gy.-Szt-Miklós 29 
Grubitsch Vitális . 34 
Grün Mendel* 361, 
Hacker és F.ngel, Győr 33 
Stummer baró- urad.,N.-Bödok 31 
Lederer & Kálmán, Nagyvárad 37 
Löwinger I., Jánosliáza 29 
Muth József, Siófok ... ... 28 
Neumann testvérek, Arad 39 í 
Sckimmel M., Bruck 26 
Weisz M. & fia, Munkács ... 1:. 34 
Windisch József, Zákány ... ... Z9Vs • 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók : 
Farkas & Mendl, Szászrégen. ... 34 
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 34 
Uager Cin-. & Cie, Agnetlén ... 37 
Hager Mihály, llermanfalu 37 

Német hizóökrük. Eladók : 
Alstádter J. Pta-Szarvasd ... ... 41 
Bauer Jakab, Trencsén... ... ... 37 
lilau testvérek, Temesvár 41 
Frisch Gyula,"Versecz. 40 
Gyár-Tészv.-társaság, Arad 41-Va 
Ilacker Miksa, Sopron 38V2 
Hacker Mór, Sopron .1 41 
Heller Vilmos, Moys 27 
Józsefvárosi spirituszfinomitó-

gyár, Temesvár 41 'I2 
Lederer és Kálmán, Nagyvárad 37 , 
Neumann testvérek, Arad ... ... 41V2 
Peterfreund Tób. Szepes-Olaszi 32 
Purglv L., Kunágota ... ... — 30. 
Gr. Todesco urad. N.-Vázsony 41 
Zemau J. Felső-Eör... ... ... ... 27 

Az alsó-aus 

Ár 
341/2 — 
33 — 

— ' 34'As — 

Liptó, Nyitra, Pozsony (Csallóköz határa : kivételével), 
Szepes, Trencsén és Turócz, továbbá Pozsony sz. . 
kir. város, az'alsó-váczi. (gödöllői)'és; felső-váczi járás. 
2. Száj:, és körömfájás miatt Kraséó-Szörénymegye, . 

1.. . , . i 
tovibb'á . Kqiöárom és ' Szabadka sz. kir. városok. . 
I-!OL-VI'I!. SzUii CNOÍS'/AVTÍII:. !:••;'• ÍÍ'. 'üí'gyo érj LC("'IJI:LI':1I 
lövő vái'osol:. 

Bécsi sertésvásár. 1898. febr. 1 fa-én. (Sehteiflbl-

telek? részére). • • " 
Felhajtás: -Ujt-ü liatal seriéi, 4397 kövér sertés, 

az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző'pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt* 
mernék közül a követkéz..' vár.ui-vek vannak Lüdöv.vz 
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: 

.. .-„ üzlet változatlan. .. , 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül:. prima 49—50 kr, .kivételesen 50-50 kr, középes 
47—48'—"kr,- könnyű 43—46 kr, . süldő 32—40 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. febr. 1-7-én. Fel-
hozatott: 4100 borjú, 1989 élő sertés, 1517 kizsigerelt 
sertés, 644 kizsigerelt juh, 2213 bárány. 

Arborju ára jó 'tartotta magát és 2 krral eitael-
kedett. Kizsigerelt sertés iránt a multheti árakon élénk , . 
volt a kereslet.- Bárány is jó keresletnek örvendett, 
kissé emelkedett árak mellett. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 40—46 
kr., prima 48—54 kr., primissima 56—60 kr.,i kivételes 
58-60 kr., prima : kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés 32—40 kr., kizsigerelt sertés - nehéz ' 
48—52 kr.,: süldő,'44—52 kr., kizsigerelt juh 28—38 kr., -
bárány páronkint 5^12 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. február hó. 17-én. Felhajtás 
1.259 db juh. 

Élénk kereslet mellett. az ár 1—2 krral emel-'"'. 
. .hedatt kilónként. Kiviteli juh 21—23 kr. kilQiíként. 

Árak : export juh páronként—• .—, raczka 
-.—•, séléjtes'juh 0*—-——•— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. (.-. .urriak, Rimaszombat. A buza .szalma 

eladásra vonatkozólag tessék hirdetést feladni a „Köz-
telek" lcishirdetései között, mert ez nem a lap szellem 
tartalmához tartozik. 

P. F. urnák, Gelse. Akáczcsemeték beszerzésére 
vonatkozólag tessék a kérdést a .Köztelek" hirdetési 
rovatában közzétenni, mert mi e tekintetben nem ajánl-
hatunk beszedési, forrásokat, 

K. F. urnáit; Bigyácz. Szives válaszát köszönet-
tel v-ettűk, azonban meŰőitük, miután a már megjelent 
felelettel szemben nem mond igazat. , 

Gr. F. I,. urnák, Nagy-Szaláncz. A megreklamált . 
kérdés a „Köztelek" 8-ik számában megjelent, választ a 
iíü.xdák köréhül nem kaplunk : sznkériütikeí. jnegsüi-ííetliik. 

Aa Orsz. suagy. Kazfl. egyesület tulajdona, 

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

Barnabás. 

I Elsőrangú hazai gyártmány. 

Magyarország iegnagysbb és egyediili 
g a z d a s á g i g é p g y á r a, | 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 
p H " " Ö S S £ @ S " 1 Ü 8 

gazdasági gépeket gyártja. 

Eiek megtétele előtt kérjük minden I 
igó kérdéssel bizalommal hozzánk I 

fordulni. 
Részletes árjegyzékkel 

| ét szakszorii felvilágositáBsal díjmentesen szel-

tSzecskavá 
AL 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , VI I I . , J ó z s e f - k ö r u t 8 . 

Aliilcult 1894. évben. 
Elnök: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 

Igazgatósági tagok : 
ANDRÁSSY GÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, „PÜSPÖKY EMIL, 
RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZONYI ZSIGMOMD, 

TELEKI SÁNIJOR gróf. 
Vezérigazgató: SZONYI ZSIGMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatásának; folyton fej-
leszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta sürgetett és a károk-
nak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes megelégedését vívta ki 
magának, az 
épület és átalány (pauscfaal) biztosításnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövét-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel ; — 
minden más illeték kizárásával. 

gQST* Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5°/o díjengedményben részesülnek. 

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

Bővebb íi'wl I Ml az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

I Gazdák és kertkedvelők 
figyelmébe! 

Magas csiraképességü és kitűnő minőségű 

I gazdasági és kerti magvakat 
szállít igen jutányos áron 

| F E O M M I 1 A. HEREMAM utóda 
m a g k e r e s k e d é s e B U D A P E S T . 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóim-dalban 
B U D A P E S T , 

Üllől-nt 35-dik szám. 

Egy és több vasú egyetemes aczélokélm és 

talajmivelő eszközeim 
olcsó ár, e l s ő r e n d ű m i n ő s é g és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb hírnévnek és kelendőségnek 

örvendenek, minél fogva gyártmányaimra a t. gazdaközönség figyelmét felhívom. 

Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen- szolgálok. 

B a e h e r R u d o l f 
cs. és kir. kizárólagos ekegyára 

Budapest, VI. ken, Nagymező-utcza 68. 

Magyarországi vezérképviselő: S z ü e s Z s i g m o n d , 

ill" egyetemes sorbavetögép sokoldalú 
használhatóságánál, czélszerü szer-

kezeténél fogva egész Európában 

a l e g j o b b h í r n é v n e k és 

a l e g n a g y o b b k e l e n d ő s é g n e k 

örvend, minélfogva az összes eddigi 
.vetőgépek között az 

első h e l y e t f o g l a l j a el. 

Árjegyzék és bővebb felvilágosítással 
készséggel szolgál: 

M e l i c h a r F e r e n e z 
cs. és kir. szabadalmazott k i z á r ó l a g o s w e t a g é p g f á r a 

Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 68. 
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Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
„istvántelki immún i s " homoktalaja 

szőlőjéből a következő európai és amerikai szőlővesszők eladók: 
G y ö k e r e s e u r ó p a i v e s s z ő k . 

Tramini Piros _ 4.000 drb. ezre 16 frt. Furmint _ 600 „ 
S i m a e u r ó p a i v e s s z ő k . 

Olasz Rizling . .. 
Nagy Burgundi 
Tramini Piros .. 
Furmint 
Piros Bakar 
Chasselas blanc 

Mézes fehér 
Madelaine angevine 
Muscat vegyes 
Kadarka „ 
Szt.-Lőrincs 

frt. 

G y ö k e r e s a m e r i k a i v e s s z ő k . 
Riparia Sauvage II. osztályú 
Herbemont ... 
Jaquez ... 
Vialla - -

S i m a a m e r i k a i v e s s z ő k . 
Riparia Sauvage 10.200 drb. ára 6 frt. 
llrrbrmonl ... 1.000 » > 6 »" 
Jaquez 6.500 » » 6 » 

Megrendelések az 

Országos Magyar Gazdasági Egj estilet igazgatójához 
B U B A P E S T , K ö z t e l e k intézendők. — Az elszállítás tavasz 
szal történik a megrendelés sorrendjében. — A megrendelésnél a vesszők féle 
ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvétellel szedetik be. — Csomagolásért 
és vasútra szállításért ezrenkint I frt számíttatik. IGAZGATÓ. 

m m;VAK ÁLTALí\OS IliTLi.it t\li. 

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó 
A Magyar Általános Hitelbank szavazatra, jogosult t. ez. rész-
vényesei az 1 8 9 8 . évi márczius 19 -én szombaton d. e. 10 órakor; 
Budapesten a bank helyiségében (V„ Nádor-utcza 12. szám) tartandó 

harminczadik rendes közgyűlésre 
meghivatnak. 

A tanácskozás tárgyai : 
1. Az igazgatóság, jelentése a társaság 1897. évi üzleteiről. 
2. Az igazgatóság jelentése a részvénytőke felemelése iránti köz-

gyűlési határozatnak keresztülviteléről. 
3. Az igazgatóság számadása az 1897-ik üzletévről és indítványa áz 

évi nyereség megállapítása és hováforditása iránt 
4. A felügyelő bizottság jelentése. 
5. Határozathozatal e tárgyban és a felmentés megadása az igaz-

gatóság és a felügyelő bizottság részére. 
6. Igazgatósági tanácsosok választása. 
7. Egy igazgató választása. 
8. A felügyelő bizottság választása ,és tiszteletdijának megállapítása. 

A közgyűlésen minden részvényes húsz darab letett részvény után egy szava-
zattal bir. 

A szavazatra jogosult t. ez. részenívesek leihivatnak. Iiosv részvónveiket a le 
nem járt szelvényekkel egyült a közgyűlésre kitűzött határnap előtt 14 nappal Buda-
pesten a Magyar Altalános Hitelbankná', vagy Bécsben a cs. kir. szab. osztrák keres-
kedelmi és íj ár-hitelintézetnél, vagy S. M. von Rothschild bankháznál letétbe tegyék. 

A részvények számrendben összeállítva a benyújtó által sajátkezüleg aláirt 
jegyzék kíséretében nyújtandók be. 

E jegyzés Budapesten két, Bécsben három példányban állítandó ki. 
E jegyzék egy példánya a benyújtónak az átvétel elismerésével visszaadatik. 

A részvényesek csak ezen elismervény visszaadása mellett fognak a közgyűlés 
ntán visszaszolgáltatni. A közgyűlésre belépti jegyül szolgáló igazolvány Budapesten 
közvetlenül a letétel alkalmával, Bécsben nyolcz nappal a közgyűlés előtt fog kiadatni. 

Ha valamely részvényes szavazati jogát más szavazatképes részvényes által 
óhajtja gyakorolni, a megbízott nevére ázóló meghatalmazást az igazolvány hátán 
kitölteni s aláírni tartozik. 

ílyisé 
kereskedelmi és ipar-hitelintézetnél és S. M. vc 
rendelkezéséré bocsáttatik. 

Budapesten, 1898. február 16-án. 
A z igazgatóság. 

W0HANKA és TÁRSA Budapest, V., Váczi-körnt 76. 
felhívjuk a t. gazdaközönség becses figyelmét 

saját tenyésztésű répamagjainkra 
ugy mint 

a) C Z U K O R R É P A M A G O K R A . 
Olajbogyó-alaku Az általunk bevezetett növényéleties tenyésztése a répának az anyarépa ojtásával, nagyon sikeresnek Mammuth 

nagy sárga bizonyult és biztos módul szolgál nekünk a minőség hanyatlása ellen. Répáinkat kiterjedt különböző s á r g a é s v ö r ö s 
® fekvésű ós talajviszonyu földeken termeljük és igy képesek vagyunk bármely talaj számára a meg-

Wohanka- fé le 
czukordús répa 

felelő magot szállítani 
Termelünk pedig1 

I. Wohanka-féle czukordús, 
termést nyújt. 

Wohanka-féle torménydús, Sazabb fvidék^kSn,VasJkkal nagyabb 
terményeredményt nyújt, amint az összes külföldi nemek, megfelel ugy a répatermelő 
igényinek, mint a czukoriparosok követelményeinek. 

EcMorfi óriás gyötír 
nagy sárga 

melylyel már több mint 25 
éve látjuk el a magyar és 

osztrák gazdaközönséget. 

Olcsó árakkal és felvilágo-
sításokkal készséggel szol-

gálunk. 
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3 
Impregnált 

takarmány-répamag 
Budapesten kizárólag csakis 

MAUTHNER ÖDÖN 
magkereskedésében kaphaté. 

Az impregnálási eljárás abból áll, hogy forró ned-
ves levegő' jelenlétében a répamag egy bizonyos 
időtartamra kénsavval és klórgázzal érintkezik 
tehát fertőtlenítve lesz, miáltal a répamagon 
tapadó összes mikroorganizmák, esi* 
ragombák stb. teljesein és biztosan meg-
öletnek. 

Az impregnált répamag előnyei: 
1. Csiraképessége sokkal magasabb mint a nem impregnálté. 
2. 4—5 lappal előbb kei ki, mint az ugyanilyen viszonyok közt elvetett nem 

impregnált. 
3. Csirázási és fejlődési erélye következtében 10 napos palántája oly erős, 

mint a nem impregnáltból származó 3 hetes. 
4. ICeeBvezőt len t a v a s z i időjárás esetén a z i m p r e g n á l t 2 0 — 2 5 s z á -

z a l é k k a l n a g y o b b t e r m é s t a d 9 mint ugyancsak kedvezőtlen tavaszi idő-
járásnál a nem impregnált. 

Á r j e g y z é k k í v á n a t r a i n g y e n é s b é r m e n t v e k ü l d e t i k . 

Kis-Szállás, 1897. junius hó 10. 
MAUTHNER ÖDÖN urnák, Budapest 

Van szerencsém értesíteni, hogy az impregnált répa-
mag után kelt palánták sokkal erősebbek és egyenlőbbek, 
mint a nem impregnált mag utániak, sőt az utóbbiak sokat 
szenvedtek az ormányos bogarak által, a mi az impregriátt 
répánál nem észlelhető. 

Tisztelettel Brandeis Ede s.. k., urad. intéző. 

Henrika, 1897. junius 29. 
MAUTHNER ÖpÖN urnák, Budapest. 

Vonatkozással májüs 28-áról kelt becses felhívására 
van szerencsém közölni, miszerint a küldött répamagvak 
immár mind kikeltek. Egyenletesen jól csakis az oberndorfi 

. mag kelt ki, míg a vörös Mammuth és sárga olajbogyó 
ritka maradt. Impregnált és nem impregnált mag között 
:külömbs<ég az oberndorfinál nem volt, mig a Mammuth egy, 
•az olajbogyó két nappal előbb kelt (az impregnált t. i.) — 
iEzen kétféleségnél a fejlődés első hetében az impregnált 
maggal vétett parczellákon a növények erőteljesebben fe j -
lődnek. Tisztelettel Kleiszner, s. k., 

Gróf Chotek Rudolf tiszttartója. 

1 

MAUTHNER ÖDÖN urnák, Budapest 

A répamagvak későn vetve csak a múlt hó 20-án 
kezdtek kelni, még pedig egyszerre, azon külömbséggel, hogy 
az impregnált jobban, egyenletesebben kelt, tehát sürübb 
sorokat tüntet. Valamennyi egy napon lett megkapálva. 

Écska, 1897. junius hó 8. 
Tisztelettel Win klen s. k. 

Mezőhegyesi m. kir. áll. ménesbirtok igazgatósága. 
MAUTHNER ÖDÖN urnák, Budapest 

Folyó hó 1-én kelt levelezőlapon tett kérdésére van 
szerencsém a következőkben válaszolni: 

A küldött répamagvak f. é. április 13-án lettek elvetve, 
április 22-én valamennyi egyszerre kelt ki. 

Az impregnált és nem impregnált között az első na-
pokban külömbség nem volt észlelhető, 4—5 nap malva 
azonban csakis az oberndorfinál volt észrevehető, hogy 
szebb és a sorok tömöttebbek az impregnáltnál, mint a 
hasonló fajú nem impregnáltnál. 

A további figyelések nagy gonddal eszközöltetnek. 
Mezőhegyes, 1897. május 11. 

Juhász s. k. kir. tanácsos, igazgató. 

a 
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likép vált be az impregnált takarmányrépa-mag? 
Pankota, 1897. junius hó 19. 

MAUTNEfí ÖDÖN urnák, Budapest 
A répák egyáltalán igen szépen fejlődtek, az impregnált 

magból kelt palánták erősebbek a nem impregnáltnál. 
Kiváló tisztelettel 

Sulkovsky herczeg-féle gazdasági intézőség: Iby s. k. 
MAUTHNER ODON urnák, Budapest 

Itt annyira esős idő jár, hogy minden gyorsan fejlődik 
és kél s így alig tudnék határozott választ adni, de talán 
mégis az impregnált mag egyenletesebben és gyorsabban 
kelt ki. 

fí.-Cüahn, 1897. május 8. 
ZHnszky István, s. k., gazdas. egyleti titkár. 

Alcsuth, 1897. május 5. 
MAUTHNER ÖDÖN urnák, Budapest 

Becses megkeresésére válaszolólag ér-
tesítem, hogy a kísérletre küldött répa-
magvakból az impregnált három nappal 
előbb kelt ki, mint a nem impregnált és 
feltűnően erőteljesebb is fejlődése. 

... Ó cs. és kir. fensége József főherczeg ur 

Rácz s. k. igazgatósági titkár. 

Lepsény, 1897. október 29. 
MAUTHNER ÖDÖN urnák, Budapest 

A lepsényi uradalom részére küldött 
háromféle répamag egyenlő talajba elvetve, 
egyenlő munkában részesitve, a következő 
eredményt mutatják fel. 

A kikelés- és fejlődésnél alig mutattak 
fel látható külömbözetet, a t e r m é s vég-
eredménye a következő: 

Egy magyar hold adott: 
Oberndorfi impregnált 26424 kgrot 

„ nem impregnált 23100 
Vörös MammUt impregnált 20400 

„ „ nem „ 17400 
Olajbogyó impregnált 18360 

„ nem impregnált 16200 
A fenti kimutatásból kitűnik, hogy az impregnált 

magvak nagyobb hozamot adtak, mint a nem impregnál-
tak. Daczára, hogy a kelés- és fejlődésnél szemmel lát-
ható külömbség nem mutatkozott, mégis kell, hogy a 
a fejlőésre befolyással legyen a mag beavatása. 

Hogy biztos meggyőződést szerezhessek, kérem j övő 
időben egyik magból impregnált és . nem impregnált 
magot küldeni, de csak oberndorfit. 

Kiváló tisztelettel Balassa Lajos s. k., kasznár, 
Nagy-Dorogh, 1897. május 3. 

MAUTHNER ÖDÖN urnák, Budapest 
Az impregnált és nem impregnált répamag kelése kő* 

zött egy és félnap a külömbözet az impregnált előnyére. 
Tisztelettel Bakay Dezső s, k. 

Sáfd, 1897. május 15. 
MAUTHNER ÖDÖN urnák, Budapest 

Az impregnált és nem impregnált répamag kikelési kü-
lömbség nálunk 5 nap volt, vagyis az impregnált 5 nappal 
kelt ki hamarább, 

Tisztelettel Bereczky Sándor s. k. uradalmi ispán. 
£ 1  

Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy az 
impregnált és nem impregnált répa között annak t o -
vábbi fejlődésében és növekedésében látható külömbség 
(még az első kapa előtt) állott be, mely a kapa után 
annál szembeötlőbb. 

Az impregnált répa növekedésre, nagyságra és 
szinre lényegesen elüt a nem impregnálttól. Mig az 
előbbi intenzív zöld szinü és nagyobb, az utóbbi öre-
gedett s haloványabb. — A Mammuthnál a külömbség 
kevésbé szembeötlő, valószínűleg a talaj nem felel meg 
e répafajnak. 

Kiváló tisztelettel 
Báró Stummer Ágoston-féle jószágigazgatóság, Tavarnok, 

u. p. Nagy-Tapolcsány. 
Klapatek J. s. k. 

1897. junius hó 2. 
Van szerencsém a tavarnoki uradalom 

fentebbi jelentését az impregnált répamagvakra 
vonatkozólag megküldeni. Maradok 

Kiváló tisztelettel 
Meskó Pál s. k„ 

nyitramegyei gazdasági egyleti titkár. 

Mezőhegyes, 1897'. junius 2. 
MAUTHNER ÖDÖN urnák, Budapest 

F. hó 28-án kelt becses kérdésére vá-
laszolva, van szerencsénk a következőket 
közölni : 

A nedves időjárás folytán a répák szép 
fejlődésnek indultak, csak a Mammuth hagy 
hátra némi kivánni valót. Az olajbogyónál 
és Mammuthnál kevés külömbség van az 
impregnált és nem impregnált között. Mind-

két fajnál az impregnált valamivél jobban fejlődött és 
talán ezért van, l iogy a f ö l d i bo lha kevesebb kárt 
tett benne, mint a n e m impregnáltban. Az obendor -
finál a külömbség feltűnőbb. Ennél az impregnált jóval 
szebb, mint a nem impregnált. 

Mindhárom faj már ki van egyezve. 
A mezőhegyesi m. kir. áll. ménesbirtok igazgatósága. 

Kisbér, 1897. május 6. 
MAUTHNER ÖDÖN urnák, Budapest 

Megkeresése folytán tudatom, hogy az impregnált 
répamagvak 3—4 nappal korábban keltek a nem im-
pregnáltaknál és pedig a sárga oberndorfi 4, az olaj-
b o g y ó és Mammuth 3 nappal előbb. Fejlődésükben is 
előbbre vannak a nem impregnáltaknál. 

Kisbéri m. kir. áll. ménesbirtok gazd. igazgatósága. 
Vasdinnyei intézőség. 

N.-Szarva, 1897. május hó 5. 
MAUTHNER ÖDÖN urnák, Budapest. 

Háromféle impregnált és annyi nem impregnált répa-
magot április 22-én sajátkezüleg vetettem el a nagyszarvai 
kísérleti téren. Ma van május 5-ke és konstatálom, hogy a 
magvak "gyönyörűen kikelnek, ugy, hogy külömbség csak az 
impregnált sárga obendorflnál észlelhető, - - ez a leg-
szebb kikelést mutatja. Későbbi megfigyelésemet közölni 
fogom, 

Hazafias kiváló tisztelettel Poór Titus s. k. 
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ELADÓ SZŐLŐVESSZŐ. 
A borsódmegyei gazdasági egyesület szűlőte/epén, 

;a tóvetkqzíí' íjjtiszta szőlővesszők e l a d ó k : 
Gyökere:} flip. portalis. telepítésre alkalmas ezre 16 frt 

„ „ tomentoza „ „ . „ 12 „ 
"Stóla- 'íüpíf:pöíÍaü'S'--Ii- ?8áiitályu ezre 1 2 . 5 0 

., „ toin^ntójcall.: „ : „ „ : 3 „ 
Sölehib II. „ ., 5 4 „ 

» W l a r - I , o i „ „. . . . . . . '5 „• 
„ Vialla II. „ „ — „ - . . . 3 „ 
„ Ríipp. Melalíca I. „ „ . ' 9 .. 
.. .: • • „ 1 mi „' ' „ r 

Európaifaj szölöves'3£ölí í . „ „ _'__ 4 „ ' 
- „ ' „ ' 'S, • •• „ — — —1V— 2 „ 

Csomagolásnál a - láda külön fizetendő, a vessző a 
miskolczi állomásra szállíttatik. Bővebb felvilágosítást,ad a: 

TITKÁRI HIVATALJHISKOLCZON, vármegyeház. 3984 

£ # l Í Í S e e k « elfogadtatnak TXtóvét rt̂ többlet. KOLQMAN HANBLER ujdonsigok 

Homoki szolok 
telepítése 

H á c s S á n d o r , 
vinczellériskojattenár. 

Ára I frt 50 kr. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető : 

A sertés javitásaés hizlalása 
BH9 gazdák és hizlalók használatára, n 

Irta. IC. R u f f y P á l . 
Ára pörtómeiMés'lfil'déssel I forint 10 kra j czár . 

Egyetemes-sorvetőgépek 
e l i s m e r t . l e g t ö k é l e t e s e b b t o l é k e r é k r e n d s z e r . 

Magyar szabadalom Osztrák szabadalom 
350íj száro. ' 44/5690. szám. 
Szabadalnlaj?fltit t}ávitás()kkal, mint: a legponto-

sabb beállítása az elvetendő mennyiségnek, kiemelő 
késziltét, előírói felbillenthető magszekrény stb. 

A legjobb rpTfTTPÍ TT? Í I T ? A legolcsóbb 
kiVitelben; 1 n á r a k 0 n . 

UMRATH E S T Á R S A 
; • • - mezö^ázdásági gépgyárosok 

B U D A F E S T9 
V . k é r . , V á c z i - k ö r u t 6 0 s z . 

áratógépek, lógereblyék, 
gőzcséplqkészletek nagy válasz-

> .b ayivi -kjoH tékbán. 

Gróf A n d r á s s y G y u l a t i sza-dobi u r a -
d a l m á b a n n a g v o h l t m e n n y i s é g b e n e l a d ó . 

T ö r ö k b á l i n t a l m a f a 
3 é v e s s z é p mag'as töi*zsü különösen 
fasorokra alkalmas, 1 d r b 4 0 k r . , 1 0 0 d r b 3 5 f r t . 

1 á o / i i i ; i r i i i a l m a f a 
3 é v e s 1 d r b 4 0 k r . , 1 0 0 d r b 3 5 f o r i n t . 

Ugyanitt kapható immunís homok minta szölötelepröl: 

Olaszrizlingé sima vessző 
Í000 szál 4 forint. 

Ezerjó sima vessző 
1000' szál 4 frt, vasúti állomáson átadva. 

Tudakozódhatni •">366 
T o r d a y J ó z s e f , t i s z t t a r t ó n á l . 

Mlgs BEZERÉDJ ANDOR cs. és k. kamarás ur pa-jegenyési 

11000 a 5 frt. 
, 1000 á 4 frt.: 

Chasselas rouge ... — 2600 s: 
MajJlein angevin 40,000 . 
Muácát lunel ... 9500 
Chasselas. blanc croqu. 34,500 

: ; Zöld szilvámi 26,600 „ i 
Olasz rizling ... ... ... 50,200 , 
Piros veltelíni... ..... ... 25,2001 „• I ' 0 0 0 k „ f , 
Nagy burgundi 16,500 „ l u u u a trt' 
Oportó ... 17,000 „ ' , 
Veres kadarka ... ... 68,500 I 

A csomagolás és Hidja-Apátbii vasútállomásra való kiszállítás a jelzett árban már 
bent foglaltatik. Megrendelésnél az összeg-25Ö/o-kát előre beküldeni kérjük. Megrendelés: 
JEGENYÉS! GAZDASÁG u . p. SZEDRES (Tolnamegye) eszközlendö. 

I t t iDDtOSÜ 
A legolcsóbb,1 legjobb önműködő és; állitható; rovarin és chlor-

bariuni fecsbendezőKet ló- és emberi erőre való üzemre 4—8-szoros, úgy-
szintén puttonyfecskendezőket 2—4 sorosakat szállít saját szabadalma szerint 

KOTCSI FERENCZ, Zeliz, Barsmegye. 
Prospectusok és elismerő levelek kívánatra ingyen és bérmentve. 

Lapunk bekötési táblája 
1 f r t S 6 k r é r t ( p o r t ó m e n t e s e n ) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Nachf. 1 Wieschnitzky & Clauser's 

m a g k e r e s k e d é s és t e r m e l é s 

W i e n , 1 . , W a l l f i s c h g a s s e 8 . 

i Mindennemű gazdasági magvak, 
Bécsi főzelék- és virágmagvak 

e l s ő r e n d ű , b e s s e r s é s i f o r r á s a . 
< F ő b b c z i k k e k i j 

a styríai vöröshere, provencei luczcrna, fümagvak, , 
répamagvak, zöld- és száraz-takarmánymagvak. 

Á r j e g y z é k i n g y e n . 
241 



K é r j filc 
mindazokat, kik valamely 
jeligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik1, (jeligés hirdetés czi-

met nem közölhetjük), 
hogy -azokhoz eredeti ok-

iratokat ne csatoljanak, 
mert azokért semmi felelős-
séget nem vállalunk. Az aján-
latok megfetelö levélbélyeg-
gel látandók el, mert a ki-
adóhivatal - azt saját költ-
ségén nem továbbítja. 

Egyúttal félreérté-
sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem, foglalkozik s 
az üresedésben lévő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a bé-
küldött hirdetéseke f, 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. A kiadóhivatal. 

Földmives-
iskolát végzett, kevés igény-nyel bíró, jtíszolg*rt katona, 

Debreczeni 

Sággal bir,? ároiín̂ iî îlmázást • 

K é r j filc 
mindazokat, kik valamely 
jeligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik1, (jeligés hirdetés czi-

met nem közölhetjük), 
hogy -azokhoz eredeti ok-

iratokat ne csatoljanak, 
mert azokért semmi felelős-
séget nem vállalunk. Az aján-
latok megfetelö levélbélyeg-
gel látandók el, mert a ki-
adóhivatal - azt saját költ-
ségén nem továbbítja. 

Egyúttal félreérté-
sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem, foglalkozik s 
az üresedésben lévő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a bé-
küldött hirdetéseke f, 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. A kiadóhivatal. 

Egy _ ^ 

teendőkben is teljesen jártas, 

czius vagŷ áprilî elsőjére vagy 
lépéssel gazdatiszti áUást keres. 

Debreczeni 

Sággal bir,? ároiín̂ iî îlmázást • 

K é r j filc 
mindazokat, kik valamely 
jeligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik1, (jeligés hirdetés czi-

met nem közölhetjük), 
hogy -azokhoz eredeti ok-

iratokat ne csatoljanak, 
mert azokért semmi felelős-
séget nem vállalunk. Az aján-
latok megfetelö levélbélyeg-
gel látandók el, mert a ki-
adóhivatal - azt saját költ-
ségén nem továbbítja. 

Egyúttal félreérté-
sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem, foglalkozik s 
az üresedésben lévő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a bé-
küldött hirdetéseke f, 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. A kiadóhivatal. 

Egy _ ^ 

teendőkben is teljesen jártas, 

czius vagŷ áprilî elsőjére vagy 
lépéssel gazdatiszti áUást keres. 

ÁLLATOL 
Eladó ál latok. 

A méltóságos E. Horváth Ué-borné Patai - gazdaságában 8 

detett ál atok -mégteki-nthetők. -

K é r j filc 
mindazokat, kik valamely 
jeligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik1, (jeligés hirdetés czi-

met nem közölhetjük), 
hogy -azokhoz eredeti ok-

iratokat ne csatoljanak, 
mert azokért semmi felelős-
séget nem vállalunk. Az aján-
latok megfetelö levélbélyeg-
gel látandók el, mert a ki-
adóhivatal - azt saját költ-
ségén nem továbbítja. 

Egyúttal félreérté-
sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem, foglalkozik s 
az üresedésben lévő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a bé-
küldött hirdetéseke f, 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. A kiadóhivatal. 

Főldmives 

gyakorlattal Mró nős férfi jip-

ĥâ Ozim^̂ kiadó̂ ivatalbam 

ÁLLATOL 
Eladó ál latok. 

A méltóságos E. Horváth Ué-borné Patai - gazdaságában 8 

detett ál atok -mégteki-nthetők. -

K é r j filc 
mindazokat, kik valamely 
jeligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik1, (jeligés hirdetés czi-

met nem közölhetjük), 
hogy -azokhoz eredeti ok-

iratokat ne csatoljanak, 
mert azokért semmi felelős-
séget nem vállalunk. Az aján-
latok megfetelö levélbélyeg-
gel látandók el, mert a ki-
adóhivatal - azt saját költ-
ségén nem továbbítja. 

Egyúttal félreérté-
sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem, foglalkozik s 
az üresedésben lévő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a bé-
küldött hirdetéseke f, 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. A kiadóhivatal. 

Főldmives 

gyakorlattal Mró nős férfi jip-

ĥâ Ozim^̂ kiadó̂ ivatalbam 
Hikus 

angol telivér, hágómén; kitünö termékenységgel Angliából any-

•Pápt."3 aSZ' PUSZ "5138 

K é r j filc 
mindazokat, kik valamely 
jeligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik1, (jeligés hirdetés czi-

met nem közölhetjük), 
hogy -azokhoz eredeti ok-

iratokat ne csatoljanak, 
mert azokért semmi felelős-
séget nem vállalunk. Az aján-
latok megfetelö levélbélyeg-
gel látandók el, mert a ki-
adóhivatal - azt saját költ-
ségén nem továbbítja. 

Egyúttal félreérté-
sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem, foglalkozik s 
az üresedésben lévő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a bé-
küldött hirdetéseke f, 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. A kiadóhivatal. 

Kezelőtiszti 

df^rkltttnS siSritwégzett, 
lyes és megbízható gazdatiszt.' Beszél magyarul, németül, tótul, 

:: :-"• .ii ' ,-.-11 a 

egy ^ 

íl̂ ẑ ttség^mm^wbizMntt'S 
lás betöltésére képesítik'.'Czim a kiadóhivatalban. 5376 

Hikus 

angol telivér, hágómén; kitünö termékenységgel Angliából any-

•Pápt."3 aSZ' PUSZ "5138 

K é r j filc 
mindazokat, kik valamely 
jeligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik1, (jeligés hirdetés czi-

met nem közölhetjük), 
hogy -azokhoz eredeti ok-

iratokat ne csatoljanak, 
mert azokért semmi felelős-
séget nem vállalunk. Az aján-
latok megfetelö levélbélyeg-
gel látandók el, mert a ki-
adóhivatal - azt saját költ-
ségén nem továbbítja. 

Egyúttal félreérté-
sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem, foglalkozik s 
az üresedésben lévő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a bé-
küldött hirdetéseke f, 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. A kiadóhivatal. 

Kezelőtiszti 

df^rkltttnS siSritwégzett, 
lyes és megbízható gazdatiszt.' Beszél magyarul, németül, tótul, 

:: :-"• .ii ' ,-.-11 a 

egy ^ 

íl̂ ẑ ttség^mm^wbizMntt'S 
lás betöltésére képesítik'.'Czim a kiadóhivatalban. 5376 

Megvételre 

falókba íczim',-. aSmennyiség és 
„Baromfiak:" czimü szaklap . szerkesztő égéhez Budapest, -Köztelek küldendők. Ugyanitt 
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Alkalmazást 

eltê al̂ ĵâ sztv-es megkere- TenyészscrtéseK. 

kéretaek,ZÍCzim S& Viadőhiva-talban. ' 

V maisai 
lás Sbetölteldsn Osak^Toioly 
^k^dják^e^o^^nod^nyai-

FiStés IgyZév*?50k'fo<liteIt és aohiwv.és. .\ iáitok _ Maisig 
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TenyészscrtéseK. 
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31 éves, 

dasági pályán működik, ispáni 

VEGYESEK, 
Ximótriimag ^ 

UJ! UJi 

Lóheremag rosta, 
Egyedüli legbizto-

sabb szita lóhere-
magnak a r a n k á t ó l 
való megtisztításá-
hoz. Ára 5 frt. 

Kapható : 

D e l a w a l 
vas és sodronyára 

gyárában 5230 
K a s s á n . 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Gazdatiszt, 

nagy uradalmakból 10 évi gya-

kezelö gazdatiszt működött, 

állást' SkTresT'feBííoÍy1t™ányai igen jók. Czim a kiadóhivatal-ban. 6172 

. 3-t éves,^ ( t 

ágábin^valimfnfa^hraSTt és. hizlalás terén jártas -̂ 16 

.jelige t i á í ' kiadóhivatalban. • 5396 
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gyárában 5230 
K a s s á n . 
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Gazdatiszt, 

nagy uradalmakból 10 évi gya-

kezelö gazdatiszt működött, 

állást' SkTresT'feBííoÍy1t™ányai igen jók. Czim a kiadóhivatal-ban. 6172 Gazdasági 

keres ̂ oly0kna k̂uradaloSba n 

t̂ê ltS^ ő̂ĵ t̂ biztetófhatná? 

kérStnefe. 53Ó9 
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Lóheremag rosta, 
Egyedüli legbizto-

sabb szita lóhere-
magnak a r a n k á t ó l 
való megtisztításá-
hoz. Ára 5 frt. 

Kapható : 

D e l a w a l 
vas és sodronyára 

gyárában 5230 
K a s s á n . 

Szeszgyár, 
korrépa termeléssel egybekötött 3000 holdas bérgazdaság önálló izr. kezelő ispánja 20 évi gya-korlattól bizonyítványokkal 
esetleg május elsejére állást 

Gazdasági 

keres ̂ oly0kna k̂uradaloSba n 

t̂ê ltS^ ő̂ĵ t̂ biztetófhatná? 

kérStnefe. 53Ó9 

UJ! UJi 

Lóheremag rosta, 
Egyedüli legbizto-

sabb szita lóhere-
magnak a r a n k á t ó l 
való megtisztításá-
hoz. Ára 5 frt. 

Kapható : 

D e l a w a l 
vas és sodronyára 

gyárában 5230 
K a s s á n . 

A mikosdi 

Ajánlom minden gazdának 

— — — 

Hogy az o lyan 

r é p a m a g - n a k 

mély kffejlettltóyiré— 
pákból termeltetett, 
teljesen . megérttfe;és: 

alapos tisztttáfe®n • 
ment keresztül' 
nem Kell clieíniai 

procedúra, 
bizonyítja, az,ép, 

Oberndorfi 
répamagorri, 
9§°/o-al csírázik 3 3 3 
csirával „ég, az én 

Ickendorfi 
répamagom, mely 
í ) 3 ' o-al c^iiá^ik 3 0 f t 

I csirával 

SW y1 Ditfym?1 éar500 Jq6's"iáí̂  há̂ '̂ purgQBya1•-válogatott 

a í e s u t h i 
t e n g e r 

: . -

Lóvasúti ;»á 

évi termés 
j ó t á l l á s s a l a 

f a j t i s z t a s á g r a 
é s ' 5395| 

csiraképességre 
métermázsája 2 0 
frtjával e l a d ó ab 

vasútállomás 
Bicske, a csákvári 

gazdaságban. 

ií 

B U D A P E S T , ; 
Károly-körut, 9. sz 

Ó r i á s i 
Mammutli tokmag el-
adás. Saját termesztniény. 
A Mauthner ÜdcCm íarAa 
tóban minden" ÍSgZgrW* 
ható 120— J..30„Jvilós_ pél-
dányok is határüíüffian 
termettek. Azoknak, kik 
még- ném - termelték, szí-
vesen szolgálok egész rész-
letes termelési utasítással. 
'Sokkal előnyösebb és egy-
szerűbb a takarmányrépa 
termelésénél, sőt a táp-; 
anyaga 1 jóval nagyobb és 
a megmunkáltatása fél* 
annyiba sem kerül. A .-siker 
egész biztos. Egy 10 kilós 
csomag 11 írt. es egy: 5 
kilós posta csomag'franco 
utánvéttel kttjdye ' 6 frt. 
Ennél lás-eb|t-3ft̂ 3K-ndelésí 
el- nem fogadhátójt. Meg--

"réndélésnéí'̂ lváálijtó, pon-i 
los czi.111 kéretik. Schwavz 
Jakab Vaja '|3z^bolcs-

'megyé). 537(3-: 

Homolszolö 
Irta: Kácz Sándor. 

Ára I frt 50 kr. 

i I i r i f r c t 

>óz.sáK- 'stb.:l .. 
l('í;t./ulil) laiol í>.m 
azonosságéér t valltó 
fel-eielássSg melleit az ojt-1 
"ányok^ korahoz és erös-8 

árakon kaphatók 

!3© • év'Wá'íenaáHÓ1- faisko-
lájában Sagj-Kiirühfn, 
Wász-JSagy-Kun-Szolnok-m.) 
m$£fzék kívánatra bér-

mentve küldetik. 

, 1 1 1 , 1 
bdfelenfet.t ta«#Mhelyezésr4| : AjBez, 

*n Mezögazd. és erdészettel fog>-'lalkozók nyugdíjintézete. Ksfí! kö/.iil hi/'.obiuisckat: mi;í;'.íyr; 
ságire^Setwíé^ltíkrokoíl 
foglalkozású egyének számára a legolcsóbb díjtételekkel, mgli; 

dlttblfeJtal^fbeveBbifelvS 

^Törleszt, kölcsön 
1 földbirtokokra. 

tegmagásabb / 
értékalapján 20 

tondhat fel<• Csekély,kamattal íke ís törlesztetik. Leboüyoli-ís lé nap alatt. Kánveftb&lás 
Semmi előleges höltsíff. 
liléden fehjilágositás dijtélan. 

nárchiában, egyedüli, -i 
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T. Cz. 
A Deering-féle amerikai gyártmányú arató-gépek 

fűkaszáló-gépek nemcsak a külföldön részesültek elsőrendű 
kitüntetésekben, hanem legutóbb hazánkban a mezőhegyesi 
nemzetközi aratőgépversenyen is miiidanyia kitüntetés 

elsmerésl>en részesült. Nevezetesen első dí j jal 

H§® nagy aranyéremmel •§ 
a Pony-kévekötő aratógép lett kitüntetve. 

. Ezen gépek mielőbbi megrendelését, .shogy azok kellő idő-
ben szállíthatók legyenek, nagyon melegen ajánlom. 

A szállított gépekért pedig a legmesszebbmenő garan-
cziákat vállalok. 

Kitűnő tisztelettel 

Propper Samu 
:, Váezi-körut 52. 

mint a Deering-gyár kizárólagos 
képviselője. 

Gózmivelés. 
üagyobb területek szántását gözekével 
fcajlandó vagyok elvállalni; épógy 

iiéfyri|®lwáif szőié-te lepitésekhez. 
Érdeklődök kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. gőzazántási vállalkozó . 

Wöiff Ernő, Budapest-Kelenföld. 

MALOMIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

F u e h s H e r m a n n 
tejgazdasági edények gyára ' 

B U D A P E S T , 

Sárga csillagfürt, 
saját, legutóbbi termés, keménymagvu, teljesen penészmentes 100 klg. zsákkal együtt 

C frt, Bochnia vasúti állomásra. Egy waggon vételénél árengedmény. 
G u t s v e r w a l t u n g BOROWNA 

Posta: Boclinia, Galiczia. 5272 
U é sm. e t l e v e l e z é s k é r e t i k 

szám alatt. 
Szabadalmazott Schweitzer-féle mal-

maink a mezőgazdaság terén igen fon-
tos ujitást képeznek. 

Ezen teljesen uj szerkezetű, átjavitott 
malmok egyaránt alkalmasak darálásra 
és simaőrlésre: a gazdaságban e mal-
xnokkal szükség szerint készíthető igen 
jó minőségű liszt és takarmánydara. 

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

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

A Schweitzer-féle malmok rendkívüli 
előnyei a következők • 

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

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

nem szornló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

Ezen malmok beszerzését minden gaz-
dának a legmelegebben ajánlhatjuk. 

SJdT" Részletes leipással, .-//•-
jegyzékkel és felvilágo-
sításokkal szívesen szol-

Mi, Szondy-utcza 35. sz. 
Edény gyártmányaim ugy minő-

ségben, mint ár tekintetében általá-
nos elismerésben részesülnek. 

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

daságot. 

szolg&loli. 
Telefon-szám 17—35. 

os. és kir. szab. nyereg-, szíj- és bőröndáruk gyára 
BUDAPEST, IV. ker., Koronaherczeg-utcza 3. sz. 

Nagy választék lószerszámok, nyergek, ostorok, zabiák, ló-
pokróczok, lónyiró ollók s utazó czikkekben, legjobb kivi 

telben jutányos árakon. — 
Előírásos nyeregszerelések 
tényleges s tartalékos tiszt 
urak részére l.golcsóbb 

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

Budapest. VI. ker.y Gyár-utcza 48. 

Képes árjegyzék 
kívánatra ingyen és 

bérmentve. 

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


