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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

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

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

Szerkesztőség ég kiadóhivatal: B u d a p e s t (Kőztelek.) , 
Ül lő i - iát SS. Mztm. 

Kéziratokat a szerkeaztCség 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 MagyarJ 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 Gazdásági Egyesület törté-
nete van lefektetve, hanem mindazon neve-
zetesebb mezőgazdaági 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. 

Tavaszi állatvásárok sorrendje. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

által a f. óv tavaszán rendezendő állatvásárok 
a következő sorrendben fognak megtartatni: 

A díjazással egybekötött XV. tenyész-
állatvásár márczius hó 25., 26. és 27-én a 
Tattersall istállóiban, bejelentési határidő már-
czius hó 12. 

IX. tavaszi luxuslóvásár (a Lótenyésztés 
emelésére alakult Tattersall r.-társasággal kar-
öltve rendezve) márczius hó 29, 30 és 31-én a 
TaííersaZZ istállóiban, bejelentési határidő már-
czius hó 25. 

I-ső díjazással és próbavágásokkal egy-
bekötött hízott állatvásár a székesfővárosi 
marhavásártér istállóiban ápril hó 2, 3 és 4-ilc 
napjain, bejelentési határidő márczius hó 15. 

X. tavaszi luxuslóvásár, ugvanott május 
hó 15,16 és 17. napjaina Tattersall istállóiban. 

V. dijlovaglási és dijugratási verseny, 
május hó 25-én a Tattersall versenypályáján. 

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

A vásárokon részt venni szándékozó te-
nyésztőket kérjük, hogy bejelentéseiket ideje-
korán szíveskedjenek az OMGE. titkárságához 
beküldeni. 

1896. évi február hóban befize-
tett alapítványi kamatok és tag-

sági évdijak nyugtázása. 
I. Alapítványi kamatok. 

1898. évre. Deutsch Sándor, Érsekújvári takarék-, 
jpénztár, Hungária műtrágyagyár r.-t., Koppély Géza, 
Luczenbacher Miklós, Reusz Henrik 20—80 kor., gr. 
Andrássy Aladár 136 kor. 50 fill., Justh István 2206 

s 25 kor., báró Ré " T ' ' " 
lyi Oszkár 21-21 

II. Évdijak. 
Hátralékok 1897-ről: Engelbreeht Károly, György 

Endre, llerczfeld Oszkár, Lipthay István, Löeherer An-
dor, Pfeiffer Mátyás, Velits Zoltán, Venezelly Mihály 
20 -20 kor., Nóvák Dániel,. Szentmiklóssy Kálmán 
10 ,10 kor. 

1898. évre: Ambró István, Adametz Imre, Al-
mássy Ferencz, Altstoek S. és fiai, Altschul Artúr, dr. 
Ajkay Béla, Ásványi Lajos, Ausch Pál, Auspitz Lajos, 
Beer Henrik,. Bolgár János, Bathó József, Boross. Ká-
roly, Benes József, Beszedits. Dezső, Bosnyák Károly, 
Bálint Venánt, Brasch Simon, Bürger Ferencz, Biehn 
János, Beimel Jakab, Bedö Albert, Bogyay Máté, Clayton 
és Shuttleworth, Csikós János, Czibulya Gyula, Csontos 
Miklós, dr. Csillag Gyula, Csoór Miklós, Dóra Miklós, 
Dőry Vilmos, Dercsényi Ferencz, Deutsch József, Dalmy 
Lász'ő, Deutsch Frigyes, Dióssy Aladár, Deutsch Lajos, 
Dezseőffy Emil, Dezseőffy Béla, Dérczy Péter, Dáni 
József, Dobó Ödön,: gr. Esterházy Ferencz, Etter Kál-
mán, Engel Lajos, Engelbreeht Károly, Frey Mór, Freund 
Dezső, Fleischer Ferencz ifj., Farkas Ferencz, Fekete. 
Imre, Glancz Sándor, Geittner és -Rausch, Graepel 
Hugó, Ghiczy Imre, Gruner Lipót, Gréguss Gusztáv, 
Gruner Károly, dr. Gidófalyy István, Graefl Andor, 
Gábriel Aladár, Gyömörey Vincze, Gosztonyi Tibor, 
Hembach Gyula, Huchthausen Károly, Hankiss János, 
Honig M. L., Hollánder Jenő, Hódossy Imre, Heller M. 
és .társa, Hajdú István, Haldeck Ignácz, zalabéri. Hor-
váth János, Hungária vajkiviteli r.-t., Hazai Győző, 
Holitschei B. Lipót, Halm Sáridor, Heimann Sándor, 

Herczfélder Manó, Hell Sándor, Hegyi Dezső, Irsay 
György, Jablonovszky József, Joób Albert, br. Jeszenszky 
István, Kramszky Lajos, Krammer Sándor, Kronb'erger 
Adolf, Kommer Gyula, dr. Kralavánszky László, Koráb 
József, Körmendy Péter, Krick Aladár, Kovacsevics 
Radivoj, Kuncz Jenő, Kühne Ede, Kiss Gyula, Kölesei 
Kende Zsigmond, Krupiczer Károly, Kalmár Lajos, 
Kristyóry János, Kubovits Ignácz, Koreck János, lovag 
Keiszler Gusztáv, Konold Frigyes, Kende Béla, dr. 
Lengyel Márton, Levatieh-Mszlóy-Lészai Ferencz, Lévy 
Albert, Kisfaludi Lipthay Ágoston, Lázár Soma, Mattya-
sovszky István, Maier Emil, Mátray Gyula, Molnár 
Islván, Magyar tőzeggyár r.-t., Mogyoróssy Zsigmond, 
Mell'er Rudolf, Nacsa József, Neumann Frigyes, Neumann 
Zsigmond, Nemes Béla, Német-Czernyai gazd. egyes., 
dr. br. Natorp Tivadar, Oblath Lipót, Pollálc Gyula, ifj. 
Pleszky Antal, Pékár .Imre, dr. Pékár Imre, Pécsi káp-
talan, ifj. Paskucz Benő, Parragh Albert, Pozsonym. 
gazd. egyes., br. Podmaniczky Levente, gr. Pálffy Béla, 
Palkovics Sándor, Pintér Gyula, Piek Oszvald, Rickl 
Antal, Rolff Camillo, Rónay Albert, Rock István, Rad-
vány István, Schwarcz Bernát, Schuster Ferencz, 
Schwarcz Bertalan, Szerb György, Szitányi Izidor, 
Szitányi Géza, Szatmári püspökség hidvégi gazdasága, 
Szávits Miklós, Steiner és Unger, Szerviczky Ödön, 
Soóky László, Spitzer Mór, Sujánszky Ödön, Sorger 
Jakab és társa, Szilágyi Péter, Serák Károly, Szezemszky 
Gyula, Sperker Ferencz, Szabó Elemér, _Szűcs Zsig-
mond, Sziklay Ede, Spitzer Jakab, Széli Ödön, Szent-
Imréy Imre, Thassy Elemér, Táhy István, Tormay Béla, 
Umrath és társa, Újhelyi Imre, Weltner Jakab, WInter 
Adolf, Vadászfy Jenő, Weisz Manfréd, Várallyai Ferencz, 
Wodiáner János, Wippern Frigyes, Varga István, id. 
Vojnich Máté, Weltmann Adolf, Yissny Kornél, Weidin-
ger Dezső, dr. Zboray Bertalan, Zemanék Károly,. Ziláhy 
Gyula 20—20 'kor. Benczúr Elek, Benkovich Imre," 
Eiseríhut Kálmán, Fleischer Gyula, Gréssl "Hugó, br. 
Ghillány Imre, Nyikos Gyula, Nóvák Dániel, Szlávik 
Nándor, Schweitzer Pál, Szemes Árpád 10—10 kor. 

1899. évre, előre: Dezseőffy Béla, Gőzsy László, 
Mandel Dezső, Sehlauch Nándor, Vojnich Sándor, 
20-20 kor., Klein Náthán 40 kor. 

Állattenyésztési és állategészség-
ügyi szakosztály ülése. 

(1898. február 28.) 

Jelen vannak Tormay Béla elnöklete alatt 
gróf Dessewffy Aurél, az OMGE. elnöke,, gróf 
AndrássyJiá.xiAor, DubravszJcy flóbert, dr. Hutyra 
Ferencz, Lislca Samu, Löcherer Andor, Lejthé-
nyi György, PirJcner János, Reusz Henrik, Sier-
bdn János, Somssich Andor és Szevera Károly 
szakosztályi tagok. A tisztviselőkar részéről 
Forster Géza igazgató, Bulinele Gyula ügyv. 
titkár és Jeszenszky Pál titkár, mint előadó. 

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

ADR1ANCE PLATT & Co. NEW-YORRI 
világhírű gépgyárosok : 

kizárólagos képviselősége 
F ű k a s z á l ó , 

M a r o k r a k ó a r a tó é s 
K é v e k ö t ő a r a t ó g é p e i r e . 

Kitűnő magyar bizonyítványok. 

Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a legtökéletesebb 
és tartósságánál fogva a legolcsóbb és legtökéletesebb perme-
tezőgép a Vermorel féle 

ti „ECLAIR 
peronospora penpetézö, mely eddig minden versenynél az első 
dijat nyerte el. 

Kizárólagos magyarországi képviselet. 
1—J Ár 20 torint csomagolással Hi 

Aussigi la „K.ézig'iUiosE;" 2ó1/2 frt métermázsánként, 
„ I í a f l i a h á i i c s " 42 kr. métermázsája 

Késések elkerülése végett kérjük a megrendeléseket már most elő jegyeztetni. 

H a l H á m u n k 2 0 o lda l . 
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Tormay Béla elnök üdvözölvén a megje-
lent tagokat, az ülést megnyitja. Az ülés első 
tárgya' 

A lótenyésztési bizottság megalakítása. 
Jeszenszky Pál előadó : Méltóztatnak tudni, 

hogy a szakosztályok az egyesület uj;' ügyréndje 
értelmében a múlthoz képest csökkenttették, s 
ennek folytán az eddig önállóan működött ló-
tenyésztési szakosztály megszűnt s beolvasz-
tatott az állattenyésztési szakosztály keretébe. 
Miután azonban igen gyakran vettetnek fel 
egyes fontos lótenyésztési kérdések, melyek 
előző megvitatása kívánatos, az egyesület taná-
csában felvettetett az a javaslat, hogy az 
állattenyésztési szakosztály küldjön ki egy ló--
tenyésztési bizottságot, - amelyhez a lótenyész-
tési kérdések előző megvitatás és javaslattétel 
czéljából utaltassanak; ezt a javaslatot magáévá 
tette a választmány is s a bizottság megala-
kítására a szakosztályt hivja fel. Az egyes bizott-
ságokba az alapszabályok értelmében csak 
legfeljebb 12 tag küldhető ki, miért is méltóz-
tassék a bizottságnak oly mandátumot adni, 
hogy nagyobb kérdések tárgyalása esetén a 
bizottsági tagokon kiviil a lótenyész-bizott-
mányi elnökök is meghivassanak a bizottsági 
tárgyalásra. 

Tormay Béla elnök: Előadó ur szives 
volt egy elvi kérdést felhozni, hogy t;v i. a 
lótenyész-bizottmányi elnökök is bevonassanak. 
Ezt szóló kiegészítené azzal, hogy a nevésebb 
és ismert tenyésztők amint póttagok behivassa-
nak a bizottság ülésére, ha fontosabb tárgyak 
kerülnek szőnyegre. 

' Gróf Dessewffy Aurél az OMGE. elnöke : 
megjegyzi, hogy az ügyrend értelmében a 
bizottságba csak 12 tag választható be, mél-
tóztassék tehát ugy kimondani a határozatot, • 
hogy a bizottságba 12 tag delegáltatik, egyes 
fontosabb kérdések tárgyalásánál pedig hivas-
sanak meg a bizottsági ülésre a nevesebb ló-
tenyésztők és lótenyész-bizottmányi elnökök is. 

Tormay Béla" elnök azon kijelentése után, 
hogy .a bizottság elnökét maga választja a 
szakosztály, a lótenyésztési bizottság tagjaivá 
egyhangúlag megválasztja: gróf Andrássy Sán-' 
dor, gr. Andrássy Tivadar, gróí Desséwffy Aurél, 

Döry József, Harkányi János báró, Jankovies 
Bésán Elemér, Lossonczy Mihály, Lut-zenlachez 
Miklós, Pdlffy József .... gróf, Somssich Andor,; 
Steiger Gyula és Zoltán Elek tagokat. 

Gróf Andrássy SándoT egy töréssel járul 
a szakosztály elé. Kéri hogy a . lóvásár-ren-
dező-bizottság kibővítessék s tagjáhil behívas-
sanak Kovács SebestyénEndre és gr. Széchenyi 
Aladár. 

Szakosztály az indítványt magáévá teszi 
s az ajánlott két tagot pótlólag kiküldi a ló-
vásár rendező-bizottságba. 

Javaslat a lóhuskimérés és szabad székek 
rendszeresítése ügyében. 

: Tormay Béla elnök: A szakosztály enge^ 
delmével rövid történeti vázlatát adja a sző-
nyegen levő kérdésnek. 

Mindkét kérdés régebben felvettetett s 
tárgyaltatott már; először 16 —18 évvel ezelőtt 
itt az egyesületben s javaslatba hozatott, hogy 
a lóhus kimérése megengedtessék. Az országos 
közegészségügyi tanács azonban azzal az indo-
kolással,' hogy a lóhus utálatos, elvetette a 
véleményt. 

Mindeddig a kérdés a megoldás stádiu-
mába azért nem jutott, mert a főváros állat-
egészségügye nem volt oly módon szervezve, 
hogy megnyugvással rá lehetett volna bízni. 

Másodízben szőnyegre került a kérdés 
ezelőtt kilencz évvel. Bethlen akkori földmi-
velésügyi miniszter szólót "bizta meg e kérdés-
ben s tanulmányokat tett a külföldön, megnézte 
a nevezetesebb vásárcsarnokokat s a huskér-
dést tanulmány tárgyává tette és jelentést tett 
ily czim alatt: 

„A mezőgazdát is érdeklő néhány városi 
ügyről" s ezen ügyek közt a szabad székek 
kérdését is tanulmányozta és eltért a szokásos 
véléménytől annyiban, hogy oly irányú javas-
latot terjesztett elő, hogy egy gazdának, ha 
kimarad egy hizóállatja egy vásárból, ne 
kellessék neki a következő vásárt bevárni, 
hanem egy bizonyos engedmény mellett levág-
hassa a szabad székek .számára, hol 4 kilósnál 
nem nagyobb darabokbari 2—3 krral olcsób-

I ban jut a hus forgalomba s. igy a gazda ázori 

helyzetbe jut, hogy a szabad székbe, átadhatja 
az állatját. 

A Tóhus forgalomba hozatala érdekébsn 
•szóló az-ország különböző vidékein, mérési és"' 
vágási próbákat eszközölt . s egy táblázat-
ban* összeállította a tapasztalt ^|edményt, 
éKi és holt'súly szerint,' valamint azt is, 
hogy mennyi élvezhető anyag "jön ki a" levá-
gott különböző mennyiségű és minőségű lóból. 
A tanulmány eredményét a Veterinarius ezimü 
lapban tette közzé. Ezután 

Jeszenszky Pál titkár ismerteti a javas-
latot. ; . . 

Méltóztatnak emlékezni,, hogy a. közel-
múltban a közélelmezés drága volta mily nehéz 
helyzetbe sodorta a főváros szegényebb nép-
osztályait, ugy,- hogy nagyobbbajok bekövetke-
zésének a főváros hatósága nagyobb áldozatok 
árán volt kénytelen elejét venni. 

A helyzet azóta sem javult; lényegesen 
és a közélelmezés drágasága miatt ország-
szerte, különösen a nagyobb városokban, főleg 
pedig Budapesten általános és jogos a panasz. 
Épp ez okból szüksé'ges oly módokat keresnünk, 
amelyekkel e bajon segíteni lehetne. Erre 
nézve kellő eszközök állanak'rendelkezésünkre, 
különösen a lóhusfogyasztás behozatala és az 
elkobzott húsféleségeknek úgynevezett szabad 
székekben való forgalombabOcsájtása által. 

Azt hiszem felesleges volna a lóhusfo-
gyasztás behozatalának szükségességét részié^ 
tesen megokadatolnom,(annyival inkább, mert 
hiszen ezen kérdés bőven pertraktáltatott már 
eddig is egyesületünkben, s egyes kiválóbb 
"szakemberek mint az igen tisztelt elnök úr, 
valamint legutóbb Monostori ta,nár ur behatóan 
foglalkoztak é kérdéssel, ismertetvén a lóhus-
fogyasztás- behozatalának fontosságát, amire 
fölhívták az illetékes körök figyelmét is. 

Épp ez okból csak röviden utalok arra, 
hogy a lóhus emberi táplálékul teljesen alkalmas 
és annak lehetővé tétele, hogy a fo'gydsztá.s 
alá bocsájtassék közgazdasági tekintetből is 
kívánatos és főleg az élelmezés olcsóbbátétele 
szempontjából főfontosságu, feltéve, hogy fo-
gyasztási adókkal a lóhus szintén drágává nem 
tétetik. . ' -

T Á R C Z A 

Negyven év után. 
Irta: Bársony István. 

„A Katonának duplán számítanak az ő 
háborús esztendei. De hol van olyan katona 
ezen a kerek világon, aki az egész életén át 
háborús világot lát? S a katonára is csak 
rákerül a egyszer a pihenés sora. Csak mine-; 
künk nincs nyugtunk sohasem; mi örökös 
háboruságbán vagyunk az elemekkel és nem 
lehet bizonyosságunk abban, hogy melyik győz 
le bennünket, mélyik miatt van okunk a kezün-
ket tördelni. Én bizony már kifáradtam ebben 
az állandó harczban édes öregem. Negyven 
esztendő óta látok én minden nyári hajnalt, 
amikor egészséges vagyok. Aki a gazdaságban a 
bakteren kívül utóisónak fekszik^le, én vagyok 
az; ha jön tavaszszal az árvíz, én ijedek meg 
legjobban tőle; ha itt a . kánikulái szárazság 
az én fejem fájdul meg bele legelőször.; amint 
az első . asztag készen áll a cséplésre, ki retteg 
folyvást a tűztől? csak én !. . Marhavész,, rossz 
termés, megbízhatatlan cselédség, szeszelyes 
időjárás mind az én bánatom, elkeseredésem, 
Negyven esztendő óta van igy anyjukom, már 
amióta ebben a gazdaságban vagyok. Sok 
szép napom volt közte, sütött-ragyogott, bol-
doggá is tett akárhányszor, de a bajból 
énnekem most már elég volt. Én megyek 
nyugatomba." 

Mindezt egy szuszra mondta el,Pető 
bácsi, a gelei kasznár. Nekitüzes^dett beszéd-
közben s szinte magamagát lovalta bele a 
határozott kemény hangba, hogy még csak 

eszébe se juthasson az asszonyának valami; 
czáfolat; de meg, hogy neki magának se, 
lehessen ez után a nagy fenekedés után vissza-,, 
vonulása. 

Terka ném csöndesen, kissé szomorú 
mosolygással bólintgatott; szelíd, jóságos te-
kintetében még csak egy szikrája sem volt az. 
ellentmondás vágyának.. Világéletében, ahhoz 
szokott, hogy az édes uráé legyen az akarat, 
övé pedig az engedelmesség.. Soha semmi ezt 
a nagy harmóniát meg nem bontotta, köztök ; 
hogy is lehetne elképzelni, hogy most változ-
zék meg a régi rend, a mikor megették ke-
nyerök javát és ; soha össze nem. pöröltek 
azalatt. 

A kasznár bácsi elkezdte a pipáját tömö-
getni s a közben, lopva pillantott egyet-égyet 
az öreg asszony felé, hogy ugyan mit szól ő. 
mindehhez. Hanggal nem szól, azt ügyis tudta. 
De annál többet és annál érthetőbben besaél 
aá arczá. Azt 'a jóságos, áldott; őszinte Jarozol-í 
semmiféle tettetés se változtatja el. Azon meg-
látszik minden hatás nyomban. Az őröm, y a ' 
szomorúság, a benső bánat, a lemoridás, a 
vágy, a megelégedés, mind-mind ugy. el tud 
helyezkedni rn.jta, mintha a/, indulatok tükrévé** 
vált volna. . ;; . •••f 

Pető bácsi ebből a: tükörbőr szokta ki-
lesni, hogy hogyan áll a világ .sorja. S a 
nélkül, hogy a felesége csuk. egy 'szót is 
szólna, ézáel "az ő tiszta, beszédes arezával 
kormányozta az örg urat. 

— Talán nincs igazam? mondd meg. 
őszintén, szivein,.1 kérdezte végül,; minthogy 
nyugtalanította az a szomorú vónás, 1 ott, az~ 
öreg asszony szája körül. 

— Dehogy nincs, dehogy nincs, édes jó 
öregem, sóhajtott á néni; inkább valóságos 

megkönnyebbülés nékem é z á te elhatározá-
sod, -hisz már esztendők óta nincs nyugtom 
miattad, valahányszor rossz időben járod a 
gazdaságot. 'De azért mégis ugy bele nyilait a 
szivembe, hogy hát másképen lesz már ezután 
minden . . . 

— Mit minden-?! vágott közbe az öreg 
ember, szinte, förmedve. Másképen lesz, persze, 
mert nem törjük magunkat, nem fáradunk, 
nem kínlódunk napestig, hanem összetesszűk.a 
kezünket és elüldögélünk egymás mellett ; te 
olvasgatsz,.vagy kötögetsz, én meg pipázgatok 
és melegszem melletted, a te áldott, jó szived 
szeretete mellett. 

A két öreg megölelte egymást. Olyan 
szépek voltak igy, ketten, amint,az asszony 
ősz feje odasimult a férfi ősz-szakállához. Egy 
verőfényes, zúzmarás csillogó téli nap jutott 
rólok az ember eszébe. , 
: A grófom- megígérte _ám, — mondta a 

báesf Tjvhogy bontsad lakást-nekünk a palo-
tájában, á. nagy parkban, tüdőd ?_ Lesz min'de-
niiirk. Jól megleszünk,r pompásan él-ünk, - meg-
lásd.-

•Terka néni: bólintott; és mosolygott. Pom-
pásan, igazán 1, Ugy legyen, öregem, ahogy te 
akarod. 

Pető Bácsf még is irta a iémöridó, nyug-
- díjazást' leérő*levelét,:el Ís: küldte. í Megérkezett 
„ rá hamar a válasz. Nagyon szép, nagyon szives, 
nagyon, örvendetes válasz volt az; Az uraság 

. majd csakhogy,aranyérdemkeresztet.nem csatolt 
hozzá. De "ha annak ' éppen hijátfaí'ívolt is, 
bővelkedett' dicséretben, elösmerésben,: hálál-
kodásban. Pető bácsiról ugy-szólt a felmentő 
írás, mint a becsületesség és kötelességtudás 
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A lóhuson kivül egynémely húsféleségek, 
pl. a borsókás sertések húsa kellő előkészítés 
után ártalmatlanná tévé: a fogyasztásra alkal-
massá tehető és szintén olcsó áronWolna áruba 

' bocsájtható.. 

E két húsféleségekben nagy kvantumokat 
lejietne olcsó áron piaczra dobni; aminek lé-
nyeges akadály nem is áll útjában; mert,hi-
szen ugy a földmivelésügyi miniszter, mint a 
székes-főváros :hatósága elvben, .elfogadták a 
lóhusfogyasz.tás behozatalának, eszméjét; sőt 
az ügy . majdném a megvalósulás stádiumába 
került, de a legutóbbi években ismét leszorult 
a napirendről. .-. , 

Néhány, évvel ezelőtt megtőtettok a.kejlő 
lépések a husvizsgálat tekintetében. is, amely 
a dolognak előföltétele,;, a főváros pedig körül-
belül. 5 év -előtt elhatározta egy lóvágóhid lé-
tesítését és a lóhusfogyasztás rendszeresítését. 
E, vágóhíddal egyidejűleg lett volna rendszere-
sítendő a budai közvágóhíd, amelynek életbe-
léptetése azonban különféle okokból elmaradt 

. és a lóvágófiid''létesítése is .egy . időre elha-
'lasztatött. 

Á székesfővárósi. marhavásártéri jgazgató-
ság épp e napokban adott be egy részletes ja-
vaslatot illetőleg tervezetet a szabad.,: székek 
létesítése, ügyében, kérve a tanácsot, hogy 
ezeket végre-valahára már. életbeléptetni szí-
veskedj ék. Beszerzett informáczióim szerint a. sza-
bad székek létesítése; érdekében a közvágóhíd 
költségvetésébe egy . meglehetősen * tekintélyes 
tételt vett fel, , a mely körülmény a kérdés 
megoldását , lehetővé teszi.,. Ennek folytán szük-
séges, hogy, a szakosztály.; az igazgató-választ-
mány utján a maga részéről is a,szahad, szé-
kek létesítése ..érdekében a fővároshoz felírjon, 
kérve, hogy ezzel az intézménynyel kapcsolatr 
bán a lóvágóhidés külön lóhúst kimérő mészár ,̂ 
székek is rends^eresíttessenek. 

. „.. A . következő, határozati . javaslatot ter-
jeszti elő. .. 1, ,", 

Mondja-ki a szakosztály, hogy : 
t. kívánatosnak, és immár elodázhatat-

la.nnak tartja, hogy a népesség jobb és olcsóbb 
élelmezését . előmozdítandó,,. a . lóhuskimérés 

2. hogy különösen a székesfővárosban a 
modern kívánalmaknak megfelelő, lóvágóhid 
mielőbb, építtessék és ,a lóhúst kimérő mészár-
székek nyitására .kellő, hatósági felügyelet mel-
lett engedély adassék; 
...... 3. hogy. a megalkotott ,husvizsgálati sza-

bályrendeletet a. kormány ipielőbb. életbe'lép-
tesse ;. 

4. hogy a közegészségileg kifogás alá 
nem eső húsféleségek, kellő ..előkészítés után 
úgynevezett szabadszéke.kben hatósági. felügye-
let, hatóságilag megállapított olcsó áron ,és 
meghatározott maximális mennyiségben eláru-
síthatok legyenek; 

5„ a szakosztály .felkéri az; . igazgató-
választmányt, hogy ez ügyben a íöldn.iy élés-
ügyi. miniszterhez felírni szíveskedjék, egy-
ben a székesfőváros „ tanácsához is a székes-
fővárosi marhavásáriéri igazgatóság által a 
szabad székek;létesítése,ügyében.beadott j-avas-
lat njellett,pártolóiig ,fölírjon... „., 
, - •., Forster, Géza : A budapesti lóvásárok; for-
galmát figyelemmel. kísérve, árra a tapasztalatra 
jutott, hogy bár a fölhaj.tás -200—500 drb közt 
váltakozik, cl lehet mondani, hogy a felhajtás 
egy; harmadrésze további igázásra nem alkal-
mas. Ez az anyag roppant mérvben, nyomja 
Magyarország lótenyésztőpét,inert, ebből, az 
anyagból .veszik, a bpgsti fuvarozási vállalatok 
az anyagot. . 

Hogyha a, lóhuskimérés rendszerösittetik, 
akkor - megszabadulunk a selejtes anyagtól. 
Kívánatos. tehát lótenyésztési. „ szempontból is, 
hogy a lóhuskimérés mielőbb rendszeresit-
tessék., __ 

Ami elnök ur Őméltóságának azon óhaját 
illeti, hogy az élősúly megállapítása végett 
mérési próbák tartassanak,;. szóló készségét 
fejezi ki az iránt, hogy a próbák a Tattersall 
telepen hajtassanak végre. 

A szabad székekben való húskimérésre 
vonatkozólag még azt említi fel, hogy nagy mél-
tánytalanság történik már részben tán a gazdák 
járatlansága következtében, - részben tán ügy-
buzgalomból is., A vásárcsarnokok szabályren-
deletében-ki van mondva, hogy „csak jóminő-
ségü has jöhet forgalomba, s a kifogásoltnak 

talált elkoboztatik. Minduntalan előfordul, hogy 
egy-egy gazda megkísérti a szerencsét s hust 
küld fel, amely esetleg tulfiatal. állatból szár-
mazik. .A tulfiatal állat husa nem elkobozni 
való, de mivel a fővárosnál más eljárás nincs, 
azt elkobozzák és kiviszik a gyepmesterhez ; 
hogy hova jut onnan, azt szóló feleslegesnek 
tartja feszegetni s ezért pártolja a szabad szé-
kek felállítását olyképpen, hogy az ily elkob-
zott húsok is odakerüljenek, nem pedig, hogy 
a gazdák megkárosításával megsemmisíttesse-
nek. Elfogadja a határozati javaslatot. 

Tormay Béla elnök : Felvilágosításul meg-
jegyzi, hogy a szakosztály nem mondhatja, 
hogy „elkobzott húsfélékhanem tán ekként 
kellene kifejezni, hogy „közfogyasztásra nem 
bocsátott, de közegészségügyileg nem kifogásolt 
húsfélék". 

A méréseket azért tartja szükségesnek, 
mert hogyha, az élősúly és holt suly közötti 
különbség olyan, hogy nem kedvező, ha annyira 
sovány az állat, hogy a kötőszövetes részekep 
kil^l alig van rajta valami, akkor ezt az álla-
tot a szabadszékré sem kellene bocsátani. Az 
élősúly mellétt azt a sulvt is figyelembe kell 
tehát venni, amelyért legalább némi csekély 
árat kap a levágó, mikor a székbe viszi. 

'.' Sierbán János: Hozzájárul az előadói ja-
vaslathoz. Általánosságban felemlíti, hogy a 
közép" és vagyonosabb osztály húsfogyasztása 
sem túlságos nagv nálunk, mig a szegényebb 
nép-osztály húsfogyasztása túlságos csekély, 
miért is kívánatos, hógy olcsóbb hus'álljon a 
szegényebb, néposztály rendelkezésére, miáltal 
ennek az osztálynak is lehetővé tétessék, hogy ' 
hússal is kielégítőbb módon táplálkozhassék 
mint eddig, A marhahús nem lesz olcsóbb, 
mint ma és olyan drága a fővárosban, mint 
bármely világpiaczon. Fölemlíti, hogy a húsára 
Budapesten 60 kr. 2 frt 40 kr közt, München-
ben 60 kr.--- 1 forint 20 kr közt váltakozik. 
A sertéshús sem olcsóbb, s nem is volna kí-
vánatos a tenyésztők érdekében, hogy olcsóbbá 
váljék. 

A juhhus ára nagyobb, mint marhahúsé, 
mert ugy kell venni a dolgot, hogy az előbbi-
nek tápértéke sokkal hevesebb. Olcsó hust 

mintaképéről. Nagy,, igen nagy. veszteség éri 
távozásával , a gazdagot ; de a megérdemelt 
pihenés ideje csakugyan itt van; negyven évig 
tartó folytonos munkássága után maga. az ura-
ság hivja be a kastélyba, hogy beváltsa hü 
barátjának tett ígéretét, 

A két öreg, ember.együtt sírt, amikor ezt 
a levelet olvasta. 

.Íme, az egész tiszta, élet jól megérdemelt 
legnagyobb jutalma:; egy darab papiros, - tele 
fekete sorokkal;-.de azok a. sorok mind, szinte 
égnek, dicsőséget és melegei árasztanak. A 
nagy világ nem tud .íninderrői.: semmit/-sem, 
de azért a dicsőség és. öröm,éppen olyan nagy, 
mintha az operencziás tengerig,, mindenki, azt 
kiáltaná : „ tudj átok meg, hogy az öreg Pető, 
a gelei kasznár, negyven esztendei becsületes 
szolgálat. után nyugalomba, vonul, s .éppen most 
hálálkodik neki .a földesura, aki elveszti immár 
a jobb kez.ét, mert nincs több olyan, igaz lelkű 
ember, mint az .öreg Pető, aki, után- sir- minr 
denki a gazdaságban." 

A felmentő levélbon .az is meg volt írva 
hogy csak szépen nyugodtan készülqdjenek össze 
az, öregek, a kastélybeli lakás minden, perezben 
készen _várja őket., Ha aztán be akarnak n vá-
rosba. költözni,..csak- irják meg „a.felügyelőség, 
nek, az akkor rögtön, intézkedik,- hogy a. ki j e -
lölt uj; tiszt átvegyen,. mindent:- inventáriumot, 
munkát, gondot. Amíg az.öreg .kasznár kint 
van, addig már kegyeletből sem,,,küldenek, oda 
más,, valakit., . . . : - , 

A jó kis öregek aztán elkezdtek készü-
lődni. ,. :,„--. „,.;• :., 

- ; Először i s becsomagoltákaz.:apró. holmit, 
ami, díszítette yolt-.a-4ágas, kényelmes lakást. 
Minden eféle tárgy nagy. ládákba került s ,egy-
szerre csak kezdtek -a régi, .barátságos, .otthonos 

szobák megüresedni, kopárrá válni.. Nem. is. jó 
-volt már bennük lenni. 

: Odakint gyönyörű őszi napok voltak s 
Terka néni . összeszedegette a , kertben,. ami 
még őt illette az idei termésből. A kései zörg.ős 
indáju paszulyt két béres csépelte egy ponyván ; 
a mi gyümölcs itt-ott akadt, azt kosarakba 
tallózták a. cselédléányok. • 
...,<_..Semmivel se, siettek .valami nagyon. 
Hisz megírta az uraság, hogy ráérnek. ,Oreg 
emberek lassan mozognak úgyis. • • 

Pető bácsi lement , Terka néni után a 
kertbe s rajt' érte , hogy a. vén diófa , alatt 
a fonnyadt, gyeppadon ül és könnyes szemmel 
möreng. Kifordult, az öreg s mintha csínyt 
tett volna, sietett ki az udvarra, a hol. a . pa-
rádés lovakat: itatta. Bodor,,, a. kocsis, aki együtt 
öregedett meg ..itt vele. 

— Hej ténsur,: ténsur,. tört ki a vénségből 
az elfojtott keserűség, igy kell hát minekünk 
egymástól elszakadni ! Szót se tudok, én már 
fogadni másnak. Vigyen el engem is a ténsur 
abba a várkastélyba, jó leszek én ott ínég va-
laminek. Nem maradhatok én itt,, ha „a ténsur 

— Bolond, bolond, riadozott a kasznár, 
hova mehetne .kend? Hál a lovak ? Volna szive 
kendnek másra bízni ezt. a szép jószágot? 
(Odament az egyik- lóhoz s elkezdte simogatni, 
veregetni: „sárga te, sárga..!" —: mondogatta 
hízelkedve s magában búcsúzgatva az okos szép 

| állattól.), , - " . . ' . . , 
A_ vén kocsis "olyanokat, nyögött sóhajtás-

képpen, hogy egyszer csak; elfacsarodott a Pető 
bácsi szive -s majd'hogy futásra nem vette a 
dolgot, ugy neki indult az ambitusnak, csak-
hogy, ne hallja már, 

Ott éppen szembetalálkozott Terka néni-

vel. Mindaketten. egyszerre látták, meg, hogy 
könnyezik a másik. Mosolyogni ákartak, tréfára 
akarták venni az elérzékenyedést, de csak ki-
tárták a karjokat é.s belehuiioltak egymásba, 
mint egy fának két összehajló ága. , 

És sartak keservesen, mint két'gyermek.. 
A nagy lompos kuvasz,, amelyiket .ezelőtt 

inindirketten csak tűrtek, mert. jó'házőrző .volt, 
de soha véle nem kedveskedtek: oda sompoly-
gott s . nagy. butuj fejét hozzájok dörzsölte^ 
Most megsimogatták mindaketten. Búcsúztak 
attól ís. . 

És ettől a naptól kezdve nem ís állott 
már az életök egyébből, mint folytonos bucsu-
zásb.óh Hogy . egyszer rajtakapták egymást a 
közös, .érzésen, nem volt azt többé mérf tit-
kolni; itiost már ugy se csalhatták meg . egy-
mást ; tudták már mindketten, hogy ugyanaz 
fáj a másiknak Is. ..'.", 

Csak most látták igazán,. hogy milyen 
szép itt minden s betelték igaz, bensőséges 
búval, hogy íme mindazt, ami valaha örömük, 
gyönyörüségök volt: itf kell örökre hagyni. 

A ház előtt rózsafák nyíltak a nyáron ; 
most egy elkésett csenevész bimbót talált az 
egyiken Terka. néni, ezt letépte s eltette szépen 
az imakönyvébe. Az az utolsó rózsa innen. 

Pető bácsinak volt a kertben néhány maga-
tiltette kedves fája, azokat mind körülnyesegette, 
száraz, gályáiktól megszabadította,- dédelgette, 
ugy .se lesz többet senki; aki ugy szeresse, ugy 
gondozza őket. 

A galambok itt maradnak, azoktól is el 
kellett búcsúzni lassankint, Terka néni maga 
szórt nekik szemet mindennap s olyan szive? 
sen kínálta a bizalmas, jámbor, tubiczákat: 
„netek, egyetek kicsikéim, oszt,' rám, emlékez-
zetek". 
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csakis ugy nyujthatunk a . szegény népnek, 
ha a lóhuskiméíés lehetővé válik. Ha ez 
ügyben felterjesztés intéztetik a miniszterhez 
és a fővároshoz, akkor annak megvalósítását 
az orsz. közegészségügyi tanács által egyhan-
gúlag elfogadott adatok alapján kérje az egye-
sület. 

Dr. Hutyra Ferencz: Tíz éve annak, hogy 
az Állatorvosi egyesület megkereste a székes-
fővárost, hogy tegye meg a szükséges intézke-. 
déseket a lóhus kimérést illetőleg, de ered-
ménytelenül, mig ujabban a fővárosnál mégis 
megváltozott, a felfogás. Szóló feleslegesnek 
tartja, hosszasabban kiterjeszkedni e kérdésre ; 
ugy látja különben, hogy a szakosztály min-
den tagja hozzájárul az előterjesztett javas-
latokhoz. 

A lóhuskimérés módját illetőleg az alap-
elveket megállapította az a szaktanácskozmány, 
mely három évvel ezelőtt a földmiv. miniszté-
riumban a husvizsgálat kérdésével foglalkozott 
és megállapította azon feltételeket, melyek 
mellett a lóhus kimérhető hatósági felügyelet 
mellett. Annál inkább lehet ezt irányadóul 
elfogadni, mert akkor az összes érdekeltek az 
ügy ilyen rendezéséhez hozzájárultak. 

Előadó: (Olvassa a javaslat 1. pontját.)-
Löcherer Andor: Nem tartja szerencsés 

gondolatnak ezt a kérdést a nyilvánosság elé 
vetni a mostani időpontban, amidőn látjuk, hogy 
a vagyon és osztály elleni izgatások vannak 
napirenden. Nyugodtabb korra kéri hagyni a 
lóhüsfogyasztás behozatalának megvalósítását. 

Dr. Hutyra Ferencz: Nem fogadhatja el, 
amit előtte szóló kifejtett, hogy a lóhus forga-
lomba hozatala az uriosztály elleni izgatásra adna 
okot. Aki akar lóhúst venni, csak az vesz, mert 
kötelező az nem lehet senkire; ebben tehát 
szóló nem lát veszélyt. Mindenütt ótt kezdték 
a lóhuskimérést, ahol a legnagyobb bajok 
voltak, ahol sok gyári munkás volt s be is 
vált az. Szóló azt állítja, hogy határozottan 
mulasztást követ el a mezőgazdaság és közügy 
érdekében az, aki arra az álláspontra helyez-
kedik, hogy a lóhus kimérés tilalmazása ellen 
foglaljunk állást. 

Minden ilyen gondolat, vagy kiröppent 
szó, uj ok volt arra; hogy megeredjen a két 
öreg ember érzékenysége. Kivált Terka néni 
nem is csinált már egyebet, csak folyvást pi-
tyergett. 

— Ez az asszony ki nem bírja, félek, 
hogy ki nem bírja, dörmögte Pető bácsi, ha 
rá-ránézett a felesége szenvedő, bánkódó arczára. 

Pedig előbb-utóbb mégis csak végét kel-
lett szakítani ennek á vergődésnek, készülődés-
nek, mért ha nem hajszolták is őket, de ugy 
illett, hogy még rendes, költözni való őszi idő-
ben eresszék be ide az uj tisztet. 

De ha az asszony ki nem birja! . . . 
Pető bácsinak már csak ez forgott á fe-

jében szakadatlanul. Különös, mohósággal for-
gatta -jilméjében annak a veszedelmét, hogy 
mi lesz"aíí-jtsszonynyal, aki mindig sir, amióta 
elkezdték a pakkolást, búcsúzást. 

Már pedig ezer kastélyért, de még száz-
ezerért se venné a lelkére, hogy elfogyjon s 

.agyonbúsulja magát az a drága jó lélek. 
Napról-napra nyugtalanabb lett az öreg 

ur, de ő maga már nem könnyezett többé. 
Csak törte a fejét, ránczolta a homlokát, tana-
kodott, töprengett; egyszer aztán leült_az Író-
asztala elé s beleütötte a pennát a tintába 
nagy határozottsággal. Levelet irt. Ezt ni : 

„Minden kegyelmét élvezvén negyven 
éven át az én szíves és jó földesuramnak, 
esedezem, ne forduljon el tőlem gyarlóságom 
miatt, hogy íme, amiben eddig csak örömömet 
hittem, attól most magam fosztom meg maga-
mat, változott óhajtással. 

Nem mehetek el innen, én jó uram, mert 
sem az én, de különösképen sem szegény fe-
leségem szive ki nem birná az örök elválást 

A szakosztály a határozatai javaslat 1, 
poritját elfogadja. 

Előadó-. Olvassa a 2. pontot, melyet a 
szakosztály szintén elfogad. A 3. pontnál: 

Tormay Béla elnök: Kéri részletesebben 
körülírni az elkobzott hust, olyképpen, mint 
azt előbb javasolta, hogy tudniillik a szabad 
székekben közegészségügyileg kifogás alá nem 
eső, de egyébként a közegészségre nem ártal-
mas húsfélék méressenek ki. 

Dr. Rutyrá Ferencz: Akként kéri a pon-
tot szövegezni, hogy nem teljes értékű, -de 
egyébként a közegészségre nem ártalmas hús-
félék méressenek ki, s hogy a szabad székek-
ben ne csak ez a húsféle, hanem a különben 
teljesen egészséges állatoknak nem teljes ér-
tékű husa is ártíltassék. Szóló a lesoványodást 
nem tekinti elegendő oknak arra, hogy a hűs 
elkoboztassék, mert az ily húsnál csak az a 
baj, hogy nehezebbén emészthető, de az iz-
mokban elegendő tápanyag van, az ily húsnak 
értéke mégis van s azért kár volna azt meg-
semmisíteni, hanem olcsóbb áron ki volna 
mérhető a szabad székekben. Ezért proponálja, 
hogy a csekélyebb értékű húsfélék amennyiben 
azok egészségügyileg nem ártalmasak, a sza-
bad székekbe utalandók. Felhozza a Németor-
szágban e tekintetben követett eljárást: ott a 
borsókás hust kifőzik s ugy értékesitik, vagy 
pedig deklaráció mellett nyersen árusítják el. 

Tormay elnök: Félreértett szavait iga-
zilja helyre: a nagy fokú lesoványodást á 
lovakra nézve tartja figyelembe veendőnek, 
mert a szarvasmarháknál ez nem igen for-
dul elő. 

A szakoszlály a 3-ik pontot elnök módo-
sításával fogadja el. 

A javaslat 4. és 5. pontjához a szakosz-
tály szintén hozzájárul. 

A sertésvész elleni óvintézkedések. 
Jeszenszky Pál előadó a Bihar vármegyei 

gazdasági egyesület a gazdasági egyesületek 
országos szövetségének mult őszszel tartott 
nagygyűlése elé egy javaslatot terjesztett a 
sertésvész elleni védőojtások táűgyában, mely-
ben kéri, liogv irjon fel a szövetség a; földmiv. 

mindattól, ami nekünk olyan kedvessé vált 
egész életünk során. 

Amióta elkezdtük itt a készülődést, egyre 
sirunk a bucsuzgatás miatt és öleljük a fákat, 
czirógatjuk az állatokat, hogy csupa nevetség 
már, amit teszünk. 

Bocsánat ezerszer is, hogy riem néz-
hetem a magunk ilyen esztelen kesergését és 
félvén a következményektől, éppén jó feleségem 
miatt esedezem, hadd maradhassunk itt kegyes 
uram ösmert jóvoltából, ebben a nekünk min-
denkorra kedves kis faluban ; ezen a földön, 
ahol verejtékünk hullott; ahol minden rög jó 
ösmerősünk már ; ahol még a temető is gyön-
gédebben ölel meg majd bennünket, mint bár-
hol egyebütt. 

A régi tisztilakást, amelynek most járt le 
éppen az árendája, ugy se vette ki senkisem. 
Mi abba szivesörömest beköltözünk és meg-
reparáltatjuk, hogy ne kelljen hazát változtat-
nunk öreg napjainkra. 

Mindezért, mondom, főképen az asszonyom 
miatt esedezem ... 

Mikor Pető bácsi idáig ért a levelében, 
két kar fonódott a nyaka köré. 

— Öreg rávaszom te, mondta síró nevető 
hangon Terka néni, hát erővel én veíem men-
tegetőzöl ? nem szégyenled ? 

Pető bácsi'elpirult. Megköszörülte a torkát. 
— Ejnye, hát már örökké" ilyen kíváncsi 

maradsz te anyjukom ? No, de ugy-e jó lesz így ? 
tette hozzá, nekividulva, ugy-e jó lesz?!. . . 

Terka néni csak ölelte és csak sírt. De 
most az egyszer igaz örömében. 

Odakint meg mintha tapsoltak Volna a 
hervadt lombok. A vén kokinkinai kakas nagyot 
kukorikolt és az is tapsolni kezdett a szárnyával. 

miniszterhez, hogy a sertésvész elfojtására fo-
lyamatba vett ojtási kísérletekei lehelő széles 
alapon szíveskedjék végeztetni a gazdaközön-
ség bevonásával. Az egyletet a javaslat meg-
tételére az indította, hogy 2 évvel ezelőtt kí-
sérletek tétettek a szérummal való ojtással, 
melynek kedvező eredményei rernényleni en-
gedték, hogy ezzel az ojtási eljárással a ser-
tésvész gyökeresen orvosolható lesz. 

A kísérletek azonban csakhamar meg-
szűritek s a gazdaközönség további tájékozta-
tást ezután nem nyert. Az ülésen beható vita-
tárgyát képezte a kérdés és az ottani , felszó-
lalásokból kivehető volt az, hogy tulajdonképp 
ezen kísérletek folytattattak, de az eredmények 
nem bírtak oly megbízható alappal, hogy azzal 
a gazdaközönség elé lehetett Volna lépni. 

A választmány oly irányban irt fel a mi-
niszterhez, hogy a kísérletek a jövőben lehető 
széles alapokra fektettessének és annak keretébe 
a gazdaközönség is bevonassék, melynek az 
oltóanyag lehelő olcsó áron, illetve ingyen bo-
csáttassák rendelkezésére, továbbá, hogy az 
állatorvosok ezen kísérletek gyakorlati kivitelére 
külön tanfolyamon okíattassanak ki. 

Ez iránybán történt a felterjesztés, melyre 
a miniszter a következő leiratban válaszolt 
(olvassa): 

Mult évi deczember hó 13-án 3585. sz. 
a. hozzám intézett felterjesztésére értesítem a 
gazdasági egyesületet, hogy a sertésvé.-z pusz-
tításai által a lefolyt években nagymérvben 
károsodolt gazdaközönség érdekében a sertés-
vész elleni védekezést minden rendelkezésre 
álló eszközzel elő akarom segíteni és a, baj 
továbbterjedésének riiegákadályozására és a 
sertésállományoknak sertésvész fertőzéstől való 
megóvására mindenkor minden intézkedést 
megtétetek. 

A sertésvész ellen a szérummal alkalma-
zott védöjtási kísérletek, melyek elrendeléséről 
annak idején 1897. évi augusztus hó 3-án 
31,310. sz. a kelt leiratommal az összes gazda-
sági egyesületekét tájékoztattam, eddig hatá-
rozott biztos eredménynyel nem jártak ugyan, 
dé a kísérletek folyamán szerzett tapászialatok 
reméleni engedik, hogy talán sikerülni fog oly 
védő illetőleg gyógyító eljárás feltalálása, mely 
a sertéséknek immunízálását a sertéSvés, illető-
leg sertéskolera ellen, az eddiginél biztosabb 
módon teszi majd lehetővé. 

A gazdaközönség érdekében a sertésvész 
elleni védőojtási kísérleteket a lehető legszéle-
sebb körben folytattatom, s azon czélból, hogy 
a gazdaközöriségnek minderikor elegendő mennyi-
ségű ós megfelelő minőségű ojtóanyág álljon 
rendelkezésére, Budapest mellett egy állami 
szérumtermelő telepet állittottam fel, a kolozs-
vári gazdasági egylet által pedig Kolozsvárott 
felállítandó hasonló intézet berendezésének 
költségeit magamra vállaltam. Ez a két intézet 
a szükséges szérummennyiségét az érdekelt 
gazdáknak teljesen díjtalanul bocsátja rendel-
kezésére. Mágyar-Óvárott egy kísérleti telep 
berendezése szintén folyamatban van. 

Egyúttal megjegyzem, hogy az iránt is in-
tézkedtem, hogy a sertésvész elleni ojtásokat 
az érdekeltek kívánatára az állami állatorvosok 
teljesen díjtalanul, illetve tárczám terhére fo-
ganatosítsák. 

Megfelelőleg intézkedtem aziránt is, hogy 
minden egyes foganatosít ott ojtás eredményéről 
hozzám kimerítő jelentés tétessék, hogy ezen a 
legnagyobb pontossággal gyűjtött és itt össze-
állított adatok alapján az elért eredmények 
összehasonlításával megállapítható legyen a 
hosszabb időn át folyamatban levő kísérletek 
pozitív értéke és felderíthető legyén, hogy mily 
körülmények közt, mily módon és mily mérv-
ben foganatosított védojtások vezettek viszony-
lag legjobb eredményre. 

A beérkező jelentések adatait időnként 
közzétététem, hogy az érdeklődő gazdaközön-
ség az eddig elért eredményekről teljes tájé-
kozottsággal bírhasson. 

Ezeken kívül azon czélból, hogy a gazda-
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közönségnek ugy a védojtási eljárásban teljesen. 
begyakorolt és az állatorvosi tudomány ujabb 
vívmányaiba : is beavatott állatorvosok, álljanak 
'rendelkezésre,, f. év január, havában ., a ,,buda-
pesti., .állatorvosi akadémián két állatorvosi' is-
métlő szaktanfolyamot, .tartattam.. .Minthogy 

..azonban , e tanfolyamra a jelentkezőknek- esak 
; egy, része .yolt felvehető ; ez okból a most em-
. litett czél érdekében egy ujabb tanfolyamnak 
folyó .évi február havában való tartását' ren-
deltem el. . 

Reménylem, hogy 8 Gazdasági Egyesüle-
. tek .'Országos .Szövetségé , ezen széleskörű intéz-
kedéseimet teljes megnyugvással és bizalommal 
fogja tudomásul venni. Kelt Budapesten, 1898.: 
évi február hó 4. Darányi s. 'k." 

A leiratból kitűnik, hogy a miniszter a 
nagygyűlés kérelmének, teljes mértékben eleget 
tett, s most csak a gazdaközönségen múlik, 
hogy az ojtásokat igénybe vegye. Méltóztassék 
a miniszter leiratát helyeslőleg tudomásul venni. 

' Dr. Hutyra Ferencz*): A vérsavó igénybe-
vételére nézve jelenti, hogy, eddig kb. 230,000 
gm. vérsavó küldetett szét, a mi mindenesetre 
jelentékeny .mennyiség, melynek megítélésénél 
nem szabad egyébiránt figyelmen kivül hagyni, 
hogy a szóban levő ojtásokat . nem lehet ugy 
alkalmazni, mint az az orbánez ellen történik. 
Ezeknél az ojtásoknál, ha az immunitás létre, 
jön, aránylag rövid ideig, talán három hóna-
pig tart. Ha tehát valaki beojtja az allatait, 
nem védi meg hosszú időre az állatállományt, 
hanem csak néhány hétre. 

Az ojtás eszközlése tehát akkor ajánla-
tos, mikor félni kell attól,, hogy a betegség 
jelentkezni kezd, vagy ha már gyanús betege-
dések jelentkeznek s felesleges volna az ojtást 
teljesen vészmentes és nem fenyegetett állo-
mányoknál eszközölni. Eddig körülbelül 25 

• ezer darab állatot ojtottak be vérsavóval, ami 
igen tekintélyes szám. De végeznek oly ojtá-
tásokat is, amelyekhez a vérsavőt ott helyben 
készítik. Tekintetbe kell venni továbbá azt a 
körülményt is, hogy az eddigi ojtások a téli időre 
esnek,amidőn a sertésvész gyérebben fordul elő. 

Felhívandó volna a gazdaközönség 
figyelme arra, hogy mindazok, akik az ojtó-
anyagot igénybe veszik, szolgáltassák be az 
adatokat az ojtás eredményéről. Miután maga 
a gazdaközönség sürgette az ojtások széles 
körben való terjesztését, abban a reményben, 
hogy a gazdaközönség hozzájárulása teljes vi-
lágot fog vetni e' kérdésre, óhajtandó volna, 
hogy minél számosabban bocsássák rendelke-
zésére a felső hatóságnak az ojtások eredmé-
nyeire vonatkozó tapasztalatokat. 

Dubravszhy Róbert konstatálja, hogy a 
gazdaközönség a szérum igénybevételére ..nézve 
még nincs tájékozva. Indítványozza, hogy a 
Köztelekben való többszörös közzététellel hi-
vassék fel arra a gazdaközönség figyelme. 
...-.• I)r. Hutyra Ferencz megjegyzi, hogy a 
minisztérium a szérum igénybevételére: nézve 
majdnem minden héten kommünikét tesz közzé. 
Azonkívül a tanfolyamon 240 állatorvos vett 
részt a vidékről, akiktől a gazdaközönség a 
felvilágosítást megkaphatja. 

• Somssich Andor és előadó ismételt felszó-, 
lalása után a szakosztály elfogadta előadó ja-
vaslatát azzal,,hogy a gazdaközönség figyelme 
a Köztelekben is felhivassék a szérum igénybe-
vételére nézve. 

Végül tárgyalás alá vette a szakosztály 
a barcsi sertéshizlaló-telep igazgatójának azon 
kérelmét, hogy az általa feltalált tengeri kon-
zerválási móddal az egyesület vagy miniszté-
rium tétessen kísérleteket e czélra 10 q. kon-
zervált tengerit bocsát rendelkezésre. 

A szakosztály felkérni javásolja a föld-
mi velési minisztert, . hogy valamelyik állami 
birtokokon eszközöltessen etetési kísérleteket. 

Több tárgy nem lévén, elnök berekeszti 
az ülést. . 

*) E felszólalást ajánljuk a sertéstartó gazda-
közönség figyelmébe, 

Adópolitika. 

,,A pénzügyminiszternek feladata gon-
doskodni, hogy. mindig elég pénz legyen 
az állampénztárban" — mondá Lukács 
László pénzügyminiszter a képviselőház-
ban a pénzügyi tárcza költségvetésének' 
tárgyalása alkalmával. És el kell ismerni, 
hogy a magyar adópolitika eddig teljesen 
erre az axiómára volt helyezve, tekintet 
nélkül arra, hogy az adópolitika, daczára 
annak, hogy az állami jövedelmek nagy 
része útána származik, azzal a feladattal 
is bir, hogy a gyengébb elemeket ki-
mélje, a kis exisztencziák megélhetését 
könnyebbé tegye és ami fö, az állami 
terhek viselését arányossá és ezáltal nem-
csak elviselhetővé, hanem erkölcsi köteles-
séggé is tegye. Hogy ez eddig nem történt, 
azt mindenki kénytelen beismerni. Hisz 
mar magában az a tény, hogy adózási 
rendszerünk reformjának szükségét még 
Wekerle pénzügyminiszter korában ki-
mondotta, eléggé bizonyít emellett; még 
inkább azonban amaz évtizedek óta 
hangzó panaszok, a melyek különösen 
a földadó aránytalansága és súlya ellen 
irányultak. Hisz a pénzügyminiszter által 
a napokban kiadott adóstatisztikai ada-
tok is bizonyítják, hogy a földbirtokosok 
88%-a 50 frten alóli kataszteri tiszta 
jövedelem, tehát 20 kat. holdon alóli 
földbirtok után fizeti mindenféle adóját 
és éppen ezen legszegényebb osztályra 
nehezedik a különböző adóknak súlya 
legnagyobb mértékben, anélkül, hogy a 
kellő teherviselési arány tekintetbe véte-
tett volna. A földadó maga kevésbé 
jön tekintetbe, mint inkább az ezen 
adó alapján kivetett pótlékok, amelyek 
még a vízszabályozási járulékokkal, az 
egyházi és iskolaadóval együtt a köz-
szolgáltatások terhét annyira növelik, 
hogy sok esetben a földbirtok alig képes 
magasabb jövedelem előállítására, mint 
amennyit a közszolgálmányok kitesznek. 
Az adózás egyenlő mértékének elve tehát 
a gyakorlatban épenséggel nem valósul 
meg, mert a kis emberek bevételeik leg-
nagyobb részét az adófizetésre kénytele-
nek fordítani s ezzel szemben a nem 
ellenőrizhető; pusztán a bevallási alapon 
álló keresetek legnagyobb része az adó-
zás alól egyszerűen kibúvik. 

A jobb meggyőződés azonban az 
irányadó körökben lassankint tért hódí-
tani látszik. Erre mutat legalább az, hogy 
a pénzügyminiszter a fentjelzett axióma 
daczára maga is elismerte beszédében, 
hogy az adópolitikában oly gyökeres 
reformok keresztülvitele szükséges, melyek 
a kicsiny és legkisebb exisztencziák adó-
terhein könnyítsenek, azok viselését tűr-
hetőbbé tegyék. 

Ide tartozik a pénzügyminiszternek 
azon kijelentése, hogy foglalkozik azzal, 
hogy az egyholdas birtokosok az adó 
alól felmentessenek. Ám ha a pénzügy-
miniszter azt gondolja, hogy itt csak a 
földadó jöhet tekintetbe, akkor nagyon 
csalódni fog az eredményben. Mert ez nem 
le§z egyéb az államkincstárból kidobott 

könyöradománynál, mert a fejadó, a 
községi pótlék, az egyházi adó, útadó és 
egyéb szolgáltatások sokszorosan túlhalad-
ják a föld adóját és emennek elegedése 
esetén is aránytalanul sújtják a nép leg-
szegényebb rétegét. De nemcsak azokat, 
akik némi —habá r minimális földbirtok-
kal —- birnak, kell figyelembe venni, 
de ott vannak a teljesen vagyonnélküli 
napszámosok is, akik eszerint még na-
gyobb terhet viselnének, mint a minimá-
lis vagyonnal bíró .földbirtokosok. Lát-
szik tehát, hogy a pénzügyminiszternek 
inczidentaliter tett kijelentése egyáltalában 
nem alkalmas a megnyugtatásra, mert 
annál sokkal szélesebbkörü intézkedések 
szükségesek, amelyekről a pénzügyminisz-
ter ez alkalommal nem nyilatkozott hatá-
rozottan, habár az I. oszt. kereseti adó 
reformjának a szükségét is kiemelte. 

A másik kijelentése a miniszternek 
a földadók egyrészének elengedésére vo-
natkozott, amidőn kijelentette, hogy a 
mult évben 5 milliónyi adóhátralékot 
engedett el az Ínséggel sújtott vidékek-
nek. Mi vagyunk az elsők, akik a miniszter 
ezen tényeért köszönetet mondani köte-
lességünknek tartjuk, ámde az egész 
adóelengedés értékét épen az ínséges 
vidékek érdekében nagyon prekáriusnak 
tartjuk. Mert miről van sző ? Nem arról, 
hogy a mult évi rossz termés következ-
tében fizetni nem képes kisbirtokosok 
adója leszállittatott, hanem az, hogy az 
évek óta tartó kedvezőtlen gazdasági 
viszonyok következtében teljesen fizetés-
képtelenné vált egyéneknek több évi 
adótartozása, — mert az ugy sem volna 
behajtható, — leíratott. Ezt megtenni 
annál inkább kellett, mert legnagyobb-
részt olyan községekben, következett ez 
be, amelyek állami területeken történt telepí-
tés utján jöttek létre és az adótartozás 
kiegyenlítésére az állammal szemben 
az adósoknak még földbirtoka képez 
kielégítési alapot. Az 5 millióra menő 
aránylag nagyösszegü adóelengedés leg-
feljebb annyi könnyebbséget okoz az 
illetőknek, hogy az állami adók nem 
fizethetését újból bátrabban kezdhetik. 
Ha ez az adóelengedés az egész országra 
kiterjedne és a tényleg befizethető adóra 
vonatkoznék, bármily kevés is jutna 
abból a 2 milliónyit kitevő kisbirtokos 
osztály egyes tagjára, erkölcsi tekintetben 
is több hatással volna, meri; nem pusz-
tán kényszeralamizsnaképp jelentkeznék, 
hanem a valódi segítség ismertető jeleit vi-
selné magán. És az a tény, hogy a kormány 
utólag kénytelen a túlságosan felszaporo-
dott adóhátralékokat elengedni, egymagá-
ban bizonyítja a kisbirtokosokkal szem-
ben követett adópolitika helytelenségét, 
mely néhány vármegye területén a mind-
nyájunk által ismert kegyetlen adóbe-
hajtási rendszer daczára ily óriási összegű 
adóhátralék meggyülemlését tette tehetővé. 

Pedig el kell ismernünk, hogy a most 
országszerte annyi rombolással működő 
szocziális tanok elterjedése egyedül csakis 
azáltal volna némileg ellensúlyozható, ha 
az államhatalom segítő kezét is megmu-
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tatná, mert az bizonyos, hogy a szocziális 
eszmék oly széleskörű hódítása első sor-
ban a kedvézőílen megélhetési viszonyok 
forrásából fakad, melyet a lelkiismeretlen 
izgatók sikeres indokul használnak fel 
tanításaik helyességének bizonyítására és 
egy jobb jövő szükséges bekövetkeztének 
ígéretéül. 

Nem tűztük ki feladatunkul és nem 
is szándékoztunk ez alkalommal adó-
politikánk egészére kiterjeszkedni, csakis 
azt akartuk fejtegetni, hogy a legkisebb 
exisztencziák szempontjából a cselekvés-
nek immár a legutolsó órája is elkövet-
kezett. Jól tudjuk, hogy egyedül az adó-
zási rendszer átformálása magában ele-
gendő segítséget nem képez, de bizo-
nyos, hogy igen jelentékeny eszközét 
adja az államhatalom kezébe arra, hogy 
éppen a legkisebb embereknél, — akikre 
néhány krajczár is jelentőséggel bir, — 
a megélhetést előmozdítsa. Ezt a pénz-
ügyminiszter maga is elismeri és ezzel 
igazat ad annak az évek óta hangoztatott 
kívánságnak, amelyet eddig annyira tá-
madtak, hogy a földadó általában csök-
kentessék. 

Ámde a pénzügyminiszternek feladata 
levén gondoskodni arról, hogy az állam-
pénztárban elegendő pénz legyen, gon-
doskodnia is kötelessége annak megszer-
zési eszközeiről. Évek óta hangoztatjuk 
a börzeadó behozatalát, amelyet a csök-
kenő földadók pótlására legalkalmasabb- : 
nak vélünk. Csodálkozunk, hogy a pénz-
ügyminiszter erről ez alkalommal meg-
feledkezett, holott ez iránt is már régebben 
történt igéret. Mit sem tartunk méltányo-
sabbnak, mint azt, hogy a gyenge embérnek 
vállairól leemeltetvén a fölösleges teher, 
azt légalább nagyobbrészben a milliomos 
börziánerek vállaira helyezzék. Ezek eddig 
úgyis jóformán közkötelesség nélkül csi-
nálták üzleteiket, melyek minden látszat 
Szerint nagyon is jövedelmezők. A társa-
dalmi rendbe vetett bizalmat és az állami 
egyenlőségbe vetett hitet csakis így lehet 
megszilárdítani, ha; annak létesítéséhez 
áz államhatalom a maga részéről tettek-. 
kei is hozzájárul. 8z. Z. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető : Dr. Hutyra Ferencz. 

Hatósági intézkedések a sertés-
vész és a sertéskolera ellen. 

Amióta a sertésvősz, illetőleg a sertés-
kolera az országban az 1895. év elején fel-
lépett, a kormányhatóság a járvány elfajzása 
ezéljából ismételten bocsátott ki rendeleteket, 
melyek egymást, kiegészítve, részben, az idő-
közben szerzett tapasztalatok folytán, módo-
sítva, az ujabb időben már meglehetősen 
nehézzé tették az eligazodást. Igen üdvös dol-
got cselekedett tehát a főldmivelésügyi minisz-
térium, a midőn az eddig érvényben volt ren-
déleteket ' egy egységes rendeletbe' . foglalta 
össze • s ezzel a hatósági közegek _ feladását 
lényegesen megkönnyítette s egyúttal a gazda-
közönség számára is lehetővé tette az eligazo-
dást. A most megjelent rendelet azonban nem 
egyszerű lemásolása és összefoglalása á korábbi 
intézkedéseknek, hanem az több: korábbi ren-

delkezést módosít, a miközben mindig tekintet-
tel van a gazdaközönség érdekeire s neveze-
tesen arra törekszik, hogy a forgalmi korlátozá-
sokat csakis a tapasztalás által beigazolt és 
feltétlenül szükséges mértékre korlátozza. 

A rendelet mindenekelőtt hangsúlyozza 
a megbetegedési esetéle- pontos bejelentésének kö- f 
telezettségét, mint ami nélkül a betegség ellen-
teljesen lehetetlen az eredményes védekezés.. 
Egyébként a rendelet á sertésvészt és a ser-
téskolerát egybefoglalja, mert igaz ugyan, hogy 
a két kóralak egymástól lényegében különbö-
zik, de másfelől az .is tény, hogy a kétféle 
betegség igen-sokszor együttesen fordul, elő a 
fertőzött falkában, a védekezés módja pedig 
mindkettőnél egészen hasonló kell, hogy le-
gyen. 

A következőkben az intézkedések ' közül 
jobbára csak azokat óhajtjuk megismertetni, 
melyek az eddigi gyakorlathoz képest bizonyos 
eltérést állapítanak meg. 

így mindenekelőtt könnyítést jelent ez. 
eddigi gyakorlattal szemben az az intézkedés, 
mely a kevéssé fertőzött községekben' a még 
nem fertőzött szállásokból, udvarokból stb. szár-
mazó sértéseknek forgalmát a .község határain 
belül megengedi. 

Elzárt udvarokból beteg vágy gyanús ser-
tések az I. fokú hatóság engedélyével a köz-
ség határán bélül azonnali levágás ezéljából, 
ilyen udvarokból származó egészséges sertések. 
azonnali levágásra, ' el nem zárt udvarokból 
származó . egészséges .sértések öt nap alatt 
leendő levágásra vagy tovább tartás ezéljából 
más községbe is szállíthatók, de utóbbi eset-
ben a rendeltetési helyen harmincz napig el-
különítve állatorvosi megfigyelés alatt tartan-
dók. Más törvényhatóság területére való szállí-
tásra az engedélyt a II. fokú állategészségügyi 
hatóság adja meg. (A rendelet az engedélyek 
kiadása körül követendő eljárást részletesen 
szabályozza). 

Igen fontos újítás az,; hogy a rendelet, 
tekintettel a nagy határrá! rendelkező váro-
sokra és községekre,-különbséget tesz a zárla-
tok'szempontjából a belső és & külső területek 
között, .minélfogva jövőben nem lesz . többé 
kötelező a betegség egy-két esetének, pl. a 
külső területen való fellépése esetén az egész 
községi határ elzárása. A rendelet értelmében 
a betegség csak akkor tekintendő járványos-
nak, ha. az a község belterületén egyszerre 
legalább öt különböző fekvésű szállásban vagy 
udvarban, avagy a község külső területén 
egyszerre legalább öt különféle fekvésű. tariyán, 
majorban stb. lép fel. 

A rendelet kifejezetten mfegengedi a ser-
tésvészes, beteg, vagy gyanús sertések levága-
tását, ami már a kiütött betegség gyors elfoj-
tása ezéljából is nem egyszer szükségessé, 
válik és egy,melléklet_ részletes i.utmutatást 
tartalmaz arra nézve, hogy az ilyen sertések 
mikor bocsáthatók közfogyasztásra és mikor 
nem. 

Szigorú intézkedéseket tartalmaz a ren-
delet a betegségben elhullott• állatokkal való 
elbánás tárgyában, amit nágyon is indokol az 
a tapasztalat, hogy ebben a tekintetben még 
mindig sok -visszaélés tapasztalható s hogy a 
járvány terjedése sokszor a kellőképpen el nem 
takarított vagy éppenséggel.vizbe dobott hullák-
kal, hozható oki kapcsolatba. 

Nagyon helyes intézkedés áz, mely & fer-
tőtlenítésnek eddig divott módját lényegesen 
módosítja. 

Amennyire fontos a járványok elfojtása 
szempontjából a fertőzött helyiségeknek fertőt-
lenítése, épp óly kevéssé helyeselhető az olyan' 
előirás, mely erre a czélra nagyon nehézkes 
és túlságosan költséges eljárást tesz kötelezővé. 
Minél könnyebben és minél\kevesebb költség-
gel hajtható a fertőtlenítés végre, annál inkább 
várható, hogy azt a már különben is károso-
dott állattulajdonosok pontosan fogják végre-
hajtani. 

A fertőtlenítésnél a tisztaság és a szellőz-

tetés a két főtényező' és azért e#e kell a fő-
súlyt fektetni, azonkívül pedig a spórákat nem 
képező baktériumokkal szemben, a. drága fer-
tőtlenítő szerek helyett : a sokkal olcsóbb és 
mindenfelé rendelkezésre álló fort-ó lúggal és 
a mésztejjél való fertőtlenítés is teljesen ele-
gendő. A rendelethez csatolt egy melléklet 
ilyen értelemben irja élő a fertőtlenítés körül 
követendő eljárást és ez a módosítás minden-
esetre igen jeléntékény s a mellett kellőképpen 
indokolt könnyebbitést jelent a sertésvésztől 
károsodott gazdákra nézve. 

A rendelethez ezenkívül még a sertéslét-
szám felvételére, a felvételi jegyzőkönyvre és a 
végjelentésre vonatkozó részletes minták van-
nak csatolva, melyeknek fontosságát különösén 
a járvány idején eljáró hatóságok és szakköze-
gek fogják megbecsülni, 

Az uj rendelet kiadásának eredménye 
természetesen'annak miként való végrehajtásá-
tól fog függni. A járvány eddigi, elterjedése 
jórészt annak volt a következménye, hogy a 
betegség terjedése ellenében a helyi hatóságok 
nem tették meg, sokszor nem is tehették meg 
a szükséges és magokban véve'hatásos intéz-
kedéseket. A mezőgazdaság érdeké kívánja, 
hogy a niost kiadott rendélet áz eddigieknél 
szabatosabban hajtassák végre. 

GAZDASÁGI ÁLLATTAN. 
Rovatvezető: Jablonowski Jtfzsef. 

A kaliforniai gyümölcspaizstetü. 
(Sán Jósé scale, Aspidiotus perniciosús Comst.) 

Irta: Jablonowski József. 

III. 
Védekezés dolgában a kaliforniai paizs-

tetüvel szemben elért eredmények bizony igen 
kétesek. Azt mondják, hogy azokkal a kidi-
csért eljárásokkal, melyekkel Kaliforniában 
czélt érnek, keleti államokban ném igen ér-
hetik be a gyümölcstermelők. 

Az ok;állítólag abban rejlik, hogy mig 
Kalifornia éghajlata igen enyhe, és a paiz's-
tetü, mikor . az úgynevezett „téli szak"-nak 
megfelelően nyugalomra tér, nem vonódik be 
annyira erősen pajzsával, mint a zordonabb -
éghajlatú Keleten és igy irtószerekkel köny-
nyebben is megközelíthető ; ellenben Keleten 
az állat valóságos téli álomba merül és téli ; 
irtó kezeléssel az állat nem irtható ki gyö-
keresen. 

Kaliforniában -— mint mondják -— igen 
sikeresen védekeznek a következő módokon : 

Igen kedvelik a famosást és pedig télen 
(a fa életerejének nyugalmi szakában) vagy 
nyáron. . • ,. -,.. 

a) Téli mosáskor következő anyagot hasz-
nálnak. 30 font szurkot (resin)*) és 9 fqnt 
maró szódát (caustic soda, sza%pankő, vizben 

. föloldva, mint maró-, vagy nátrónlug ismere-
tes (és 41 '2 pint **) hálzsirt (olajat) előbb 20 
gallon vizben két-három óráig főznek, miköz-
ben a főzethez lassanként annyi meleg vizet 
adnak hozzá, hogy a főzés végén az összes 
anyag 50 gallon legyen, melyet azután haszná-
lat előtt vizzel 100 gallonra ' hígítanak föl. 
Minél hosszabb ideig főtt az anyag, annál jobb 
és erősebb a hatása akkor, ha melegen hasz-

*) Hogy az amerikaiak resin (gyanta, szurok) 
alatt határozottan, mit értenek, hogy növényi gyantát 
(terpentint, vagy egyebet), vagy ásványi gyantát-e, ezt 
a közleményekből nem vehetem ki. Ugy látszik, hogy a 
resin szó u. n. amerikanizmus és csak bizonyos gyan-
tát jelöl, mint pl. kerosene szintén csak a tiszta, rob-
banó anyagoktól, megtisztított petroleumot jelöli. 

**).Az itt és még későbben előforduló, amerikai 
mértékekre szolgáljon felvilágosításul a következő. Egy 
amerikai font egyenlő 45 és valamivel kevesebb mint 
egy fél dekával ( = 0-4536 kgr.-mal); egy pint (űrmér-
ték) egyenlő 0-5679 literrel; egy gallon (űrmérték) 
egyenlő 4"54 literrel; egy guart (nem quarter) egyenlő 

i i l súlymérték) 
egyenlő 28 grammal. 
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nálják. A meleg állapotban való használatnál 
ne feledjük, hogy Kaliforniáról van szó: ott; 
.tehát a meleg anyag és a fa természetes .hő-
foka közötti különbség nem lesz olyan nagy, 
mint pl. (a telet nem is említve) nálunk ősz-
szel, vagy tavaszszal. van. Ezzel az igy elő-
készített anyaggal megmossák bőven a. fának 
összes fertőzött, fás részeit. 

b) A nyári mosáshoz ugyanazokat az anya-
gokat, de csekélyebb arányban használják, tehát 
az egész oldat gyengébb lesz. 20 font gyantát, 
5 font (vagy gyengébb anyag előállításánál 
. csak 31/2 font) maró szódát és 21k pint hal-
zsirt szintén ugyanannyi mennyiségű vizben 
főzik, mint az előbbi anyagokat. Ezt az anya-
got nyáron alkalmazzák. 

Akár az egyiket, akár a másikat alkal-
mazzák, és pedig 10 napi időközökben egymás-, 
után háromszor, Kaliforniában mind a kettőnek 
teljesen jó sikere volt, mert a maró szóda, 
hogy ugy mondjam, megmarja a tetű paizsát, 
míg a halzsir és gyanta megfojtja a tetűt ma-
gát, legyen az álcza (lárva), vagy más kifejlő-
dött állat. 

Igen kedvelt és délibb Kaliforniában fel-
tétlen sikerrel alkalmazott eljárás, nevezzük 
azt magyarul 

fizetik. A következő szer, mely szintén, általáno-
san el van terjedve, valóban ,amerikai" izü 
találmány s ez 

d) A kéksavnak {cyanhydrogén) gáz alakjá-
ban való alkalmazása. Az eljárás ennél a kö-
vetkező : A kezelendő fa fölé sátorszerű burkot 
alkalmaznak, mely vizáthatlan, olajos vászon-. 
ból készült. Hogy e burok súlyával a fa vég-
ágait és gályáit össze ne törje, szükséges, hogy 
a fa fölé, épp ugy, mint a valódi sátraknál, 
négy, vékony vas- vagy faradat helyezzenek 
ugy el, hogy az azok hegyei éppen a fa csúcsa 
fölött egy helyen összeérjenek. Ezekre a rudakra 
azután ráhúzzák az olajos ponyvát, amelyet a 
talajhoz részint kis czölöpökkel, részint körös-
körül a ponyvának a főldszinén heverő szélére 
fölkapált földdel akként erősítenek meg, hogy 
őtt a későbben kifejlesztett gáz el ne illanhas-
son. Ezt az előkészületet mutatja az idecsatolt 
39. ábrában látható kép. 

Ha ez megtörtént, akkor a ponyvasátornák 
csak egy oldalnyilása marad még nyitva : ezen 
át helyezik el a szükséges anyagokat, amelyek a 
cyanhidrogén (kéksav) fejlesztéséhez szüksége-
sek. Elébb is egy mázolt agyagedényt, mond-

I juk serpenyő-féle alakú tálat helyeznek el, 
| ebbe vizet tesznek, majd hozzáöntenek egy kis, 

ők minden meggondolás nélkül: e tekintetben 
John Scott már pontosan megállapította, hogy 
egy-egy különböző nagyságú fától elfoglalt 
helyre,, illetve a fát borító sátor űrébe mennyit-
kell az egyes anyagokból külön külön al-
kalmazni, hogy belőlük csak éppen ennyi gáz 
fejlődjék, a mennyi szükséges egyrészt, hogy 
a paizstetü egészen elpusztujlon, ,de másrészt, 
hogy a fa is életben és teljes egészségben 
maradjon. Hogy ezekből egyes adott esőtekben 
mennyi kell, szolgáljon elijesztő „izelitöül" a 
következő táblázat néhány adata.*) 

Üacziákban mennyi kell az illető-
fára 

kénsav- kálium-
vizből ból cyanidből 

1 0-5 0-5 
2-5 1-25 1'25 
3-5 2 2 
6 3 3 
9 4-5 : 4'5 

10 5 5 
12 5-5 5-5 
12 6 6 
13 6-5 6'5 

áii ' g | 

* i l ' T , 
6 4 
8 6 

10 8 
12 10 
12 14 
14 14 
16 16 
18 16 

. 20 16 

c) a meszes kénmosás, mely leginkább a 
következő arányú anyagokból készül. Az ösz-
szeshez kell 40 font oltatl.in mész, 20 font 
kénvirág és tizenöt font só (stock salt, való-
színűleg kősó). Elébb azonban a mésznek 
csak egy negyedrészét oltják meg s azt az 
összes kénvirággal husz gallon vizben két 
vagy három óráig főzik; azután a megma-
radt meszet (az összesnek 8/<t részét, tehát 30 
font) mind megoltják és a sóval együtt a forró 
főzetbe adják, mely igy azután még fél, vagy 
•egy egész óráig is fő; ha „megfőtt" {1), akkor 
ihozzá kell adrii 60 gallon vizet. -

Ez az apyag Kaliforniában teljesen be-
Vált; évente egyszer január-februárisban alkal-
mazzák ; néhol azonban többször is, ahol sok 
a tetű, tehát 2—r3-szor évenkint. Ezt az el-
járást azért is kedvelik, mert állítólag gomba-
ölő hatású is; sőt még jó a madarak ellen is, 
amelyek ott januáriusban a fák rügyeit és 
bimbóit bántják. Magát az eljárást azonban 
nem a tulajdonosok hajtják végre, hanem 
vannak arra külön vállalkozók, mipt Kaliforniá-
ban mondják „contractorok" („szerződők"), a 
kik ezt a meszes-kénmosást űzik s a kiket a 
felhasznált folyadék arányában olyanformán 
fizetnek, hogy a felhasznált összes folyadéknak 
minden egyes gálionját 5 centjével (11 krjával) 

). ábra. Cyangáz alkalmazása a kaliforniai paizstetü ellen. 

közönséges kénsavat, s ha ez is megvan, akkor 
jön a veszedelem, a káliumcyanid (cyanide of : 
patassium), melyet az illető munkásnak szapo-
rán az edénybe kell dobni, utána még szapo-
rábban a lábát szedni, hogy a sátorból kívül 
kerüljön, hogy a nyitott rést maga után betegye 
s a fát és vele együtt a parazitákat a fejlődő 
gáz hatására bízza. Igy leborítva marad azután 
a fa 40—50 perczig, akkor a sátrat kinyitják 
ós a könnyű gáz elszáll. 

Ezt az eljárást szintén egyes vállalkozók 
végzik nagy sátortömeggel olyan formán, hogy 
a munkások egy része a sátrákat egymásután 
annyi ideig veri föl, mig a megállapított 40—45 
perez le nem telt: ha ez az idő letelt, akkor 
az első sátrakat ismét lebontják s tovább állít-
ják föl más fák fölé, miközben a felügyelő csak 
a gázfejlesztéshez szükséges anyagokat helyezi 
el. A munka igy nagyban szapora és fönaka-
dás nélkül folyik de csak éjjel. Ha azt például 
buja lombos fáknál nappal alkalmaznák, akkor 
a kéksav leforrázná a levélzetet és az összes 
zöld, szerveket. 36—40 sátorral dolgozhatik 
négy ember ős egy éjjel (este 8 órától reggeli 
hatig) 350—400 darab öt éves gyü-
mölesfát kezelhet, amikor egy-egy fácskának 
kezelési költsége 8 cent (vagyis 18 krajezár.) 

Ámde ezt a gázfejlesztést nem folytatják 

Ha más nem, akkor azt hiszem ez az 
egyetlen eljárás ad ugyancsak nyomatékos bi-
zonyítványt a mellett, hogy bizony ott,,, ahol 
a rovarok ellen ilyen eljárással és olyan bor-
zasztó méreggel küzdenek, a minő a cyan-
hydrogén, a melyből 0'05 gramm az emberre 
feltétlenül halálos, valóban nagy a veszély. 

e) Maró szóda és hamuzsir oldalával való 
mosás. Maró szódából (szappankő, jégszóda, 
mosószóda), kell egy fél fontot, hamuzsirból 
pedig szintén ugyanannyit venni és 5 quart 
(körülbelül 5x/a liter) vizben feloldani és a fák 
fertőzött részeit télen jól megmosni. 

f ) Petroleum-emulzió, vagy miután az 
amerikaiak a robbanó anyagoktól megtisztított 
petróleumot kerosene-nak (olv. kerozin) mond-
ják, tehát a kerosone-emulzió. A mig az nálunk 
kevéssé vagy alig van alkalmazva, addig Kali-
forniában s általában az" Egyesült-Államokban 
a használata olyan nagy, hogy azt gyárilag ős, 
gőzgépekkel állítják elő. Kaliforniában legjobb-
nak tartják az ujabban ajánlott Frank Kahles-
féle emulziót, a m-ely következő arányú anya-

' *) C. L. Marlatt: Insect Control in California. 
In the Yearbook of the U. S. Department of Agricul-
ture for 1896. Washington p. 228. — A fenti táblázat-
ban az unqzia megfelel 28 grammnak. 
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gokból készül. 7 gallon halzsirszappant' (whaile^ 
oil soap, teháttulajdoriképen czethalzsir-szappan, 
mély ugy látszik nem Szilárd, hanem csak 
olyan sürii állományú, mint nálunk a kenő 
szappan) 10 gallon forró lágy vízben kell föl-
olvasztani. és ázután erős keverés, zurbolás 
köziben hozzá kell önteni 20 • liter petróleumot. 

' Vigyázni kell a tűzre ugyan, de líiinel forróbb 
a szappan-főzet, minél melegebb a hózzáöntött 
petróleum és minél melegebb a keveréshez hasz-
nált eszköz, (legjobb hozzá kis fecskendőt hasz-
úálni, mert közönséges bottal való kavarás nem 
segit nagyon), annál hamarább kész az 
emulzió (kedvező körülmények között 3—5 perez 
alatt), a mely azután fehér hig vajszerü állo-
mányú anyaggá válik, anélkül, hogy az üveg-
edény falát bezsírozná. Az igy készült emulzió-
nak egy-egy részére hét-hét rész vizet' kell 
használni s azzal a fa fertőzött részeit bőven 
kezelni pl. permetezés utján. Ez utóbbi eset-
ben azonban olyan permetező gépet kell hasz-
nálni, amely a folyadékot folyton keveri, hogy 
az egyenletes legyen s igy permetezze azt, 
mint a milyen pl. a nálunk általán használt 
Vermorel-féle „Éclair". 

Ha ezt az emulziót téli famosáshoz hasz-
nálnák, akkor azt erősebb konczentráczióban 
használják: tehát 1 rész emulzióra már csak 
4—5 rész vizet. 

Az ezekkel az anyagokkal való kezelés-
hez természetesen hozzájárul még a fák gon-
dos ápolása, trágyázás, kérgüknek letakaritása, 
a beteg, vagy esetleg igen fertőzött részek 
levágatása s ezeknek összes eredménye azután 
az, hogy a gyümölcstermelés Kaliforniában 
még mindig jól kifizeti magát. 

Ámde nem ilyen kedvező az állapot álta-
lában a Keleten s a hidegebb éghajlatú észa-
kibb államokban. Ott az elősorolt eljárásokkal 
nem érnek el minden tekintetbén olyan ked-
vező eredményeket, mint Kaliforniában. Az ok 
egyrészt a tél zordonább voltában, másrészt 
abban is rejlik, hógy Kaliforniában a nyári 
kezelést eső nem zavarja, mei-t ott hónapokon 
át nem esik eső : Keleten ellenben nemcsak 
gyakori az eső, haném New-Jerseybén, már a 
levegő is elég nedves arra, hogy az alkalma-
zott szer hatását kpzőmbössé tegye. Pl. a c) 
alatt emiitett ikénmosás New-Jerseyben teljesen 
hatástalan, ellenbén Kaliforniában teljesen jó 
hatású. 

Az ismertetett eljárásokon kivül Keleten 
eddig csak a kéksav (cyanhydrogén) és a téli 
mosás (de módosítva,) vált be, valamint a hal-
zsir-szappan alkalmazásának egy módja. A kék-
savat ugy alkalmazzák, mint azt d) alatt már 
ismertettem. A téli mosás azonban már nem 
olyan, mint azt a) alatt ismertettem, hanem 
erősebb, mert itt már a gyantából 120 fontot, 
maró szódából 30 fontot, halzsirból (olajból) 15 
pintet vesznék s ahhoz annyi vizet adnak, hogy 
az egész anyag 100 gallonnyira szaporodjék. 
A készítés és használata az, amit elébb ismer-
tettem. 

g) Halzsir'szappan (czethalzsir-szappan). 
Ebből 2 fontot egy gallonnyi vizben forralnak 
fel és azzal mossák a fa fertőzött részeit. 

Ezeket a szereket leginkább Őszszel a 
levélhullás után, vagy tavasszal alkalmazzák. 
Tavasászai rendesen május—-juniusban 10—10 
napi időközökben háromszor egymásután hasz-
nálják, s akkor van sikere, feltéve, hogy az 
illető gondosan megvizsgálta és pontosan.kézelte 
a fát, mert felületes munka esetén el lehet 
készülve arra, hogy nyár végén ismét tele lesz 
a fa, mint ahogyan az különben Smith tanár-
ral is történj aki — mig a parazitát teljesen-
kiismerte — eleinte a fának mindig csak az 
idősebb, részeit kezelte, a fiatal hajtásokat meg 
sem nézte. S ez utóbbi körülmény miatt nem 
is sikerült neki soha a fákat teljesen megtisztí-
tani addig, affiig a tulajdonképpeni hibát észre 
nem vette. 

. . . Mint azt az előadottakból látjuk, 
bizony a védekezés itt igen súlyos, s olyan, hogy 
azt nálunk, a mi gyümölcstermelésünk nem igen 

birja meg. Hiszen az amerikaiak is igen meg-
szeretnének szabadulni ezektől a súlyos irtási 
költségektől, s .ez az oka annak, hogy most 
már nagyon is keresik a kaliforniai gyümölcs-
paizstetünek olyan rovárellenségeit, amelyektől 
reményük, hogy ézt a vészt annyira mérsék-
lik, hogy nagyobb beavatkozásra nem lesz 
szükség. 

Efféle paraziták közül eddig ismeretesek 
a következők: Pentilia misella (Smilia misella) 
és Chilocorus bivul nerus mind a kettő a mi 
katiczabogarunkkal rokon. A Pentilia ugy bogár, 
mint lárva alakjában igen mohón eszi az 
itt ismertetett paizstetüt: az előbbi fel-felfordit-
gatja a paizsokat és kiszedi alóla a nőstényt, 
mig a lárva egyszerűen a szanaszét igyekvő 
fiatal tetveket kapja be. Az Ausztráliából be-
hozott Chilocorus-TÓ\ pedig följegyezte N. W. 
Motheral, hogy Tulare-beri kitett rovarok 1892-ig 
annyira elszaporodtak, hogy ugy az illető ker-
tet, melyben ezt a bogarat eredetileg kitették, 
valamint annak környékét a tetvektől teljesen 
megtisztították. Említenek a bogarak közül egy 
Scymnus (Rhizobius) íophantae nevűt is, hogy 
ez is hasznos volna, de ez még kérdéses. 
Ellenben a parányi, egy milliméternél kisebb 

- darazsak közül föl van jegyezve négy faj, 
mely a kaliforniai gyümölcstetüben élősködik s 
ezek az Aphelinus fuscipennis How., Aph. 
mylospidis Le Bar., az Aspidiotophagus citrinus 
Craw, valamint az Anaphes gracilis How., mely 
a nálunk is honos kagylós paizstetüben 
{Mytilaspis pomorum) is élősködik. 

Azonban ezekkel a rovarokkal kivált az 
előbb említett nagyobb bödefajokkal nemcsak 
a haszon, hanem egyéb dolog is vele jár. Tud-
juk, hogy a fiatal tetvek mindig a fák ághegyei 
felé igyekeznek s igy azoknak mindig csak 
leginkább az ághegyeken kellene előfordulniok, 
mert mint azt már emiitettem, messzire egy-
általán nem vándorolnak el s igy szomszédos 
fákra csak akkor kerülnének, ha a szél elvinné 
őket oda, a mi tekintettel a lárva kis terme-
'tére és korpa darabkaszerü laposságára na-
gyon gyakran megesik. A gyorsabb elszéledé-
süket éppen az elébb emiitett bödefajok 
közvetítik, a melyekre a, tetüálezák néha na-
gyobb számban is fölmásznak s igy azok 
hátán, vagy azok lábába kapaszkodva utaznak 
tovább. Nevezetes, hogy ezt az utat csak a 
világos szinü bogarak és azoknak világos szinti 
lárvái hátán teszik: a fekete szinü rovarokra 
rá nem mennek. Igy a Typophorus canellus-
nak fekete válfaján nincs, ellenben a piroson 
már bőven van. A hangyák közül kivált a kis 
Monomorium minutum, mely vörhenyes-sárga, 
szokta a tetveket szorgalmasan ide-oda szál-
lítani. 

S ezzel be is végeztem volna azt, a mit 
erről a parazitáról, mely Európa gyümölcster-
mését már-már nagyon is fenyegeti, mon-
dani akartam. Mielőtt azonban ezt az ismer-
tetést tényleg be is fejezném, meg akarom 
említeni még azt is, hogy a kárvallott kalifor-
niaiak, kik ugyancsak érzik éppen a paizstet-
vektől eredő csapás súlyát, milyen intézkedé-
sekkel akarják magukat jövőre nézve is bizto-
sítani, hogy a gyümölcsöseik ellenségeinek 
nagy számát ujakkal ne növeljék. Ezen eljárá-
sukból mi ez idő szerint még nagyon sokat 
tanulhatunk addig, mig a tetű még az orszá-
gunk határán kivül van. 

Nem akarom az illető intézkedéseket 
részletesen vázolni, hanem a helyett halljuk 
John B. Smith tanárt, aki Kaliforniában maga 
is megfordult s aki az ott érvényben levő in-
tézkedésekről következőkben számol be.*) 

„Kalifornia a törvényes intézkedés foga-
natosításában talán az úttörő szerepét játsza 
és bizonyos, hogy annak felügyeleti és ellen-
őrző rendszere sokkalta szigorúbb és tökélete-
sebb, mint az Unió államainak bármelyikénél, 

*) Smith, John,. B. Investigatíons on the San 
Jósé Scale. 1897, Trenton. p. 18—19. 

Minden egyes county-jában (kerületében) vannak 
kertészeti „commissioner"-ek (megbízott), akiket 
a county fizet; egyszer rendszeres fizetéssel 
bírnak, máskor pedig fi hivatalos uton eltöltött 
időért csak napidijat kapnak. Minden egyes 
commissioner felügyelőket (inspectors) alkalmaz, 
néha csak egyet, néba többet, néha azonban 
25—30-t is s ezek a felügyelők csak ugy, mint 
maguk a commissioner-ek korlátlan szabadsággal 
vannak felruházva és letehetik lábukat minden 
egyes földdarabra, hol gyümölcs vagy más efféle 
nő. Elmennek mindennüvé, a hová és csak a 
mikor tetszik, megvizsgálják a fákat, bokrokat 
és egyéb növényeket és döntenek a fölött, 
vájjon azok vannak-e olyan rovaroktól fertőzve, 
amelyek az irtó kezelést szükségessé teszik. 
Helyszíni szemle alá veszik a gyümölcsvásáro-
kat, gyümölcskirakó helyeket, gyümölcsárus 
füszerkereskedők boltjait ós minden olyas he-
lyet, ahol eladni való gyümölcs van és döntő 
ítélkezési hatalmuk (power of condemnation) 
itt korlátlan (unlimited). Szemle alá veszik az 
árunak egyes darabját, amelyet a~ countyba 
behoznak és a szállító, valamint kézbesítő 
ügynökökre vonatkozó rendelet erejénél fogva 
az árunak egyetlenegy darabját sem szabad 
addig kiszolgáltatni, mig az illető commissioner 
ezen áru részére az elviteli engedélyt meg nem 
adta. Ha azt találják, hogy a szállítmány 
fertőzött, jogukban van azt irtó eljárás alá 
venni, s ha egyszeri eljárás kevés, kezelhetik 
azt másodszor is, legvégső esetben pedig 
jogában áll a commissionernek az árut meg is 
semmisíteni. San-Franciskóban, mely valóság-
gal az egyedül alkalmas kikötő arra nézve, 
hogy az idegen hajók, melyek Kaliforniába ér-
keznek, abban kikössenek, egy külön zárlati 
hivatalnok (quarantine officer) van, aki szemle 
alá vesz minden egyes megérkező hajót és 
megvizsgál minden egyes növényt ugy a paizs-
tetvekre, mint egyáltalában minden vészthozó> 
csapásra nézve.*) Ha tiszta a szállítmány,, 
akkor a hivatalnok tovább bocsájtja azt, ha-
nem, akkor elrendeli, hogv azt megsemmitsék,. 
vagy irtó eljárásnak vessék alá. Ilyen körül-' 
menyek között Kalifornia •kedvét veszi az idegen>. 
államoknak, hógy oda gyümölcsfacsemetéket 
szállítsanak. Az igaz, hogy nincs hatalma a be-
vitelt mégakadályozni, vagy a szállítmányt az, 
államba való beszállításában föltartóztatni:: 
hivatalnokainak mindazonáltal szabad azt a. 
bevitel után, tehát a mikor az már az ő jog-
hatósága alá tartozik, mégvizsgálni és szabadi 
azt neki fertőtlenítő kezelés alá is venni.. 
S ők ezt a kényes jokukat rendesen olyan mó-
don gyakorolják, hogy a teljesen fertőtlenített árut' 
nem igen lehet többé valamire használni, vagy ai 
csemetét kiültetni., Igy tehát a kalforniai kert-
tulajdonosnak ném igen áll érdekében, hogy 
áruját (csemetéit) saját állama határain kivül 
igyekezzék beszerezni. Továbbá Kaliforniának 
egyetlen egy részében sem volna lehetséges 
az, hogy ott valaki eladásra szállítson olyan 
gyümölcsöt, a minőt a mi keleti (Észak-Amerika 
keleti részén levő) piaczainkon láttunk. A kali-
forniai gyümölcspaizstetütől fertőzött gyümöl-
csöt rögtön lefoglalja, a legelső felügyelő, aki 
azt csak észreveszi**) és azonnal megsemmisíti 

*) Marlalt említi, • hogy ilyeíi szemlék alkalmával 
a Kaliforniába érkezett ausztráliai hajókon eddig (1896.) 
SS repülő kutyát [flying foxes( óriási bőregér, vanlpir) 
öltek meg. Ezek az óriási szárnyas egerek Ausztráliá-
ban nagy ellenségei a gyümölcstermelésnek is. Yearbook 
of the U. St. Departement of Agriculture. For 1896.-
p. 220. 

**) Smith tanárnak eme íriéltó felháborodásának-
oka az, hogy ő 1894-ben, midőn „a mezőgazdasági entoj 

mologusok egyesülete" Brooklynban évi közgyűlését tar-
totta, s ahol ő az itt megbeszélt paizstetüről előadást-
tartott, éppen előadása után augúsztus 15-én délutáil 
kiment Brooklyn város piaczára s ott csak ugy találomra 
vásárolt kaliforniai körtéket, amelyből hat darabon a 
kaliforniai paizstetü a fejlődés minden fokozatában elő* 
fordult: volt öreg és fiatal, éppen kikelt lárva is. El is 
hitték ám-neki, hogy a gondatlan gyümölcsszállitásban 
milyen óriási veszély rejlik. — Sixth Ann. Meeting of 
the Ass, of Econ. Entomologisty. Insect, Life. Yol. VIL 
No, 2. p. 168. 
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is azt s mig a kereskedőt megbírságolják, addig 
felkutatják e gyümölcs termelőjét . is és elren-
delik, hogy annak fáit szigorú vizsgálat alá 
venni és gondosan megtisztítani kell. A kali-
forniai törvény azonban szerencsétlenségre nem 
veszi tekintetbe azokat a körülményeket, ame-
lyek már a külföldet érintik : nincs intézkedés 
arra, hogy a Keletre szánt gyümölcsöt ne cso-
magolják el és ne rakják hajóra akkor, ha az 
nagyon fertőzött. Ők azt hiszik, hogy az meg 
van engedve, talán valószínűleg azért, hogy a 
keleti államok is szintén vigyázzanak magukra 
és valamint a kaliforniaiak útját állják a fer-
tőzött gyümölcs behozatalának, ugy föltétele-
zik, hogy a többi állam is hasonlatosképpen 
fog cselekedni és kötelességének fogja tartani, 
hogy a maga érdekeinek megóvása végett ha-
sonló eljárást léptessen életbe. 

Ha egy . felügyelő kiszáll valakinek kert-
jébe megvizsgálja a fáit. és kimondja, hogy 
azok a paizstetvektől vagy egyéb rovaroktói 
igen megvannak támadva, és hogy azok fertőt-
lenítése okvetlenül szükséges, akkor följegyzi 
a termelőt, megmondja neki, hogy milyen el--
járást alkalmazzon, valamint enged neki bizo-
nyos határidőt, amely alatt az irtó eljárást 
végrehajtani köteles. Elmulasztás esetén az 
irtást a comissioner felügyelete alatt közkölt-
ségen hajtják végre. 

Némely kerületnek: (county) meg van a 
maga 'permetező és rendesen a kéksav alkal-
mazásához szükséges gázfejlesztő berendezése 
is, sőt hasonló félszereléssel birnak a városok 
is. Itt tehát munkások vannak,. a kik dolgukat 
alaposan értik s a kik azt egyik-másik tulaj-
donos mulasztása esetén azonnal végrehajt-
ják. A kezelési költségek e behajtására nem 
tesznek lépéseket a föld tulajdonosa, ellen, 
hanem az összeget bejelentik az adóhivatal-
noknak (Assessör), a ki azt egyszerűen az 
adóhoz hozzáírja s akkor a tulajdonos a kö-
vetkező két eshetőség előtt áll: neki' addig, 
mig ö a reá rótt irtási költségeket ki nem fizeti, 
nem szabad földadóját sem fizetni s e szerint 
hogy földjét megmentse, kénytelen fizetni az 
egész összeget (vagyis adót és irtási költsé-
get), vagy ha nem, akkor földjét az adótörvé-
nyek értelmében egyszerűen elárverezik. Ez 
bizonyára rendkívül egyszerű eljárás és útját 
állja a perlekedés lehetőségének,' valamint 
annak is, hogy a biró részlehajlása is bele-
játszék. Ezekben a szabályokban és rendeletek-
ben — igy végzi Smith, — van sok olyan 
is, a minek nagyon jő volna , érvényt szerezni a 
mi államunkban is. Ez az utóbbi mondás New-
Jersey államra vonatkozik, de talán helyén 
volna — másutris! 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Franeziaország. A franczia molnárok a 
gabona-határidőiizlet ellen. A franczia molná-
rok a mult héten tartották meg évi kongresz-
szusukat Párisban. A szónokok legtöbbje azt 
hangoztatta, töröltessék a határidőüzlet, vagy 
legalább limitáltassék szűkebb1 határok, közé, s 
a fiktiv. üzletek meg törvényes uton tiltassanak 
el. Látható ezekből, hogy nemcsak a gazdák, 
hanem az iparosok is sértve látják érdekeiket, 
a börzék jelenlegi tevékenysége által. 

Nantes szerint a mostani helyzet tartha-
tatlan, A vételek s eladások, ha. nincsenek áru 
alakjában realizálva, hamisítják az árfolyamot. 
A troyes-i küldöttség azt kívánta, hogy a biró 
ne ismerje el az oly egyének között kötött 
egyesség érvényességét, kik nem termény- vagy 
lisztkereskedők. Nézetük szerint a hó vége felé 
beálló árhullámzás, mely a molnárság- súlyos 
veszteségével . végződik néha, csakis azok 
mesterségének tudható be, kik a hausse- vagy 
baisse-re játszanak., , 

Az evreux-i molnár-egyesület a legradiká-
lisabb eljárást javasolja: • 

Töröltessék el a határidőüzlet s csakis 
az olyan ü^let engedtessék meg,;, melyben az 
áru átvétele történik. A molnárság képviselői-
nek ezen egyhangú kívánsága nagyon érdekel-
heti a gyakorlati iskola, közgazdáit. Az ékes 
szólás legszebb virága is kárba vész azon em-
berek hangos panaszaival szemben, kik napról-
napra sínylődnek a börze manőverei folytán. 
Nagyon valószínű, hogy a mostanában lefolyt 
kongresszus a doktrínák, barátainak tévedését 
fogják leleplezni, kik azt állítják, hogy a fiktív 
üzlet; fluktuácziói nem gyakorolnak káros be-
folyást az áru eladásánál. A termények valódi 
árszabásának szüksége előbb-utóbb be fog kö-

, vetkezni, csak az a kérdés, mily módon tör-
ténik ez? 

A len- s kendertermelés prémiumaA 
franczia kamara elfogadta azon törvényja-
vaslatot, mely a len- s kendermelőknek 
2.500,000 franknyi összeget juttat prémium 
gyanánt. Néhány képviselő a prémium helyett, 
a vámtarifaemeléssel akart a termelőkön 
segíteni, de ezek óhajtása nem jutott érvényre. 
A prémiumra 'számitható termésterület 5 are-
ban lőn megállapítva, megjegyzendő-, hogy 
Álgir is részesül a prémium kedvezményében; 
ámbár voltak, kik azt' állítják, miszerint az 
algíri-gyarmatosoknak a prémiumból nem sók 
hasznuk lesz, miután az ottani éghajlat nem 
kedvező a leri termelésére. 

Ugyanezen alkalommal De Folleville éles 
szavakban kel ki az idegen, főleg az amerikai 
lovak fenyegető behozatala ellen, melyek főleg 
Havre-en át jönnek be. A lótenyésztő gazdák 
azt óhajtják, hogy minden egyes behozott ló 
.után 150 franknyi behozatali vám legyen fize-
tendő, hogy igy a behozatal teljesen megaka-
dályoztassák. 

Németország. Nyugat-poroszországi füz-
vesszőértékesítő szövetkezet. Nyugat-Poroszor-
szág természetes alakulása, a Visztula és 
mellékfolyói mentén levő lapályok és partok 
igen kedvezőek a kosárfüz (Salix viminalis) 
tenyészetének és a legtöbb kosárfonóanyagot 
ezen vidék szolgáltatja. A vessző nyerése és 
értékesítése mindezideig nagyon kezdetleges 
módon megy végbe. Kosárfonók és vesszőke-
reskedők egy-egy területet kibérelnek a vá-
gásra ; késő tavaszszal, vagy nyáron , metsze-
nek, tekintet nélkül arra, hogy a túlságos 
nedvvészteség a tőkét kiszárítja; a munkát több-
nyire szakmányban, ahhoz nem értő munká-
sokkal végeztetik. Ennek következtében a visz-
szamaradó részek összegabajodnak, esetleg a 
fiatal hajtásokat a gaz teljesen elnyomja. Az 
ily helyen nyert vessző nem felel meg a kívá-
nalmaknak, a tulajdonos keveset kap érte. ; 
mert legnagyobb hasznot a kereskedő huz be-
belőle. Nagy hátránya még az ilyen üzemnek, 
hogy az egyes termelő ritkán képes egy vaggon 
egyforma vesszőt összehozni, akkor is hámo-
zatlanul a magas vasúti díjszabás következté-
ben messzire nem szállíthatja, hámozni pedig 
nem képes, miután sem ideje, sem elegendő 
munkása nincsen. 

Ezen segítendő, az anyag javítása és 
annak jobb értékesítése czéljából alakult meg 
a nyugat-poroszországi füzvessző-értékesitő 
szövetkezet, a vidék .központján, a Visztula 
mellett, a nyugat-poroszországi vasutak csomó-
pontján, Grandena székh'elylyel, hol elsősor-
ban egy vesszőhámozó gyárat állított fel, 
melyben a tagok által termelt anyag lesz fel-
dolgozva és értékesítve. Minden tagnak leg-
alább egy 10 márka értékű üzletrészszel, 
illetve üzletrészenfcint 1 hold füzessel kell 
bírnia. 

Nagyvárosok tejfogyasztása. . A " német 
gazdásági szövetkezetek központi intézősége 
Németország 300 nagyobb városának tejfogyasz-
tási viszonyait vizsgálva azon érdekes, de a 
nagyvárosokra, különösen Berlinre nézve ked-
velőiben eredményre jutott, hogy a tejfogyasz-
tás rendszerint a városok nagyságával, illetve 
népeségéyel fordított viszonyban áll. Kitűnik 
ez már a következő adatokból: Berlinben 

(1.770,000 lakossal) a tejfogyasztás hónapon-
ként és fejenként 6/8 lit.; Frankfurtban 
(228,000 lakos) 7 lit.; Hamburgban (625,000 
lakos) , 7-5 lit. : Kölnben (320,000 lakos) 7'6 

. lit, és .igy a lakosság számának csökkenésével; 
folyton emelkedik a tejfogyasztás. Kilenezedik 
helyen áll Mainz (77,000 lakos) 11 "5 1. fogyasz-
tással, végre Göttingen (25,000 lakos) már 14"5 
literrel szerepel a kimutatásban. 

-j- Amerika. A czukorrépatermelés az 
Egyesült-Államokban. Az amerikai kormány 
minden áron arra törekszik, hogy az Egyesült-
Államok különböző vidékein a czukorrépá ter-
melését előmozdítsa, amit az uj vámtarifa 
enormis magas vámtételei igen nagy mértékben 
elősegítenek. Az intézőkörök azt hiszik, hogy 
ez által az alacsony gabriaárak okozta váisá-
got meg fogják szüntetni. Az európai czukor-
répatermelő országok — főleg Németország — 
óriási érdeklődéssel kiséri a mozgalmat, mert 
a czukorrépának Amerikában történő nagy-
mérvű termelése világrészünk czukoriparáiiak 
hatalmas, sőt veszedelmes versenyét teremtené, 
meg. Nagyon érthető tehát, hogy a berlini 
„Deutsche Tageszeitung" most hasábszámra 
közli az „Egyesült-Államok 1897-ik évi czukor-
termési adatait. Az év elején, írja a jelzett 
lap, az amerikai kormány az összes államok-
ban 22,000 csomag vetőmagnál többet oszta-
tott ki, melyek tartalmát a kísérleti állomáso-
kon és magángazdaságokban a legnagyobb 
gonddal vetették el s az eredményről lelki-
ismeretesen be is számoltak. 

A számokban kifejezett terméshozamot 
tanulmányozva, azt látjuk, hogy a különböző 
államok földje közelről sem egyforma termé-
seket adott. Némely kísérlet oly silány répa-
gyökereket eredményezett, miből azt lehet kö-
vetkeztetni, hogy azon a vidéken alig fognak 
sikeresen czukorrépát előállíthatni. Pl. Mary-
landban a répából 8'5— 11 % czukrot nyertek, 
9-21%-ot Észak-Karolinában, 6—12%-ot a 
Virginiai államokban. 

Más vidékeken ellenben oly czukorrépát 
termeltek, mely 16—18, sőt 20% czukrot is 
tartalmazott. 

New-York államban az eredmények ki-
válóan kielégítőknek voltak jelezhetők. A sok 
kísérletet összefoglalva, azt lehet mondám, hogy 
átlagos termés volt hectáronként 427 mm. czu-
korrépá,. mely 16°/ó czukrot tartalmazott. 

Egyébiránt — irja az idézett német lap 
— az amerikaiak már tudják, micsoda hasz-
not várhatnak az uj termelési ágtól. Kalifor-. 
forniában s Utahban már bizonyos számú czu-
korgyárak működnek, melyek évről-évre gazda-
godnak, mert igen czukordus répát dolgoznak 
fel. Nyereségük szembeötlő, mert a részvénye-
sek két év óta 37 5% dividendát tehetnek 
félre. Ismervén az amerikaiak praktikus voltát, 
mi sem természetesebb, mint az, hogy ott, 
hol a czukorrépá termése kedvező, gombamód 
fognak gyárak keletkezni. Hogy a czukorrépá 
termelése, mily gyorsan terjed, bizonyítja az 
is, hogy 1894-ben csak 20 ezer tonnát termel-
tek; ám 1897-ben ez a szám már 70.000 tont 
nára emelkedett. 

Tekintve, már most, hogy a kormány is 
mily hathatósan" kezökre jár a termelőknek, 
hihető, hogy a termelési ág szép jövő, elé-néz. 

Nekünk, európaiaknak csak az szolgálhat 
némi megnyugtatásunkra, hogy az amerikai 
éghajlat nem kedvező a czukorrépá termelésé-
nek, a nőmet lapok aggodalmai daczára sem. 
Nagyon - sűrűn előfordul, hogy nyaranta a 
nagy szárazságok miatt szenved a növény. 
Aztán nyáron át a.répa sok kézimunkát kö-
vetel, de hát ott a napszámos kevés s igen 
drága — következéskép a termelés sokba is 
kerül. Aztán az amerikai farmer aligha fogja 
magát "• alávetni a gyárosok szeszélyének (itt ott 
szekatúráinak), kik ha azt veszik észre, hogy 
monopolizálják a gyártást, különféle sikaneriá-
val kínozzák a termelőt, a, hogy az nálunk 
oly sürün előfordult. Erre az amerikai persze 
azonnal azzal válaszolna, hogy sutba rakná 
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azt a kulturát, mely neki haszon helyett 
bosszúságot okoz. Dehát a jövő megmutatja, 
váljon az európai répatermelőknek volt e okuk 
áz amerikaiak vérsenye miatt ággödniok. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
119. sz. kérdés. Tanácsos-e hároméves 

csikót, a mely még nem volt befogva, de na-
ponként rendesen lesz járatva, megvasalni? 

Monostor. S. K. 

120. sz. kérdés. A mult év rossz termése 
következtében hasas koczáimmal kevés szemes 
takarmányt etettetvén, azok nagyrészt répán 
tartattak. Leellés után látom a malaczok gyen-
gék. A hiba már megtörtént, tudom a szemes 
takarmány (protein és foszforsavas mész) elég-
telensége idézte elő. 

A koczák most már bő takarmányozás-
ban részesülnek — tengeridara és buzakorpa — 
de szeretném az elkövetett hibát mielőbb jóvá 
tenni, ezért kérdem: nem-e vólna jó a kóczák-
nak (takarmányok közé) tán csont-lisztet ada-
golni, darab s naponkint mennyit ? s a csont-
liszt adagolásával nincs-e kitéve az állat va-
lami betegségnek, vagy éppen fertőzésnek? 
Később az elválasztott malaczokat indokolt-e 
még etetni, stb. és naponkint mennyit? 

T. M. 

121. sz. kérdés. Melyik a leghelyesebb 
eljárás szarvasmarhák felpuffadásánál? Nincs-e 
e czélra gyógyszer, melynek használata által a 
trakárral való sebzés elkerülhető lenne. 

G. Gy. 

122. sz. kérdés. Szíveskedjék a t. alól-
irottal tudatni, vájjon a még 1896. év őszén 
kékkővel becsávázott buza feldarálva, tengerí-
és árpadarával keverve, adható-e hizó ökröknek 
anélkül, hogy az káros vagy mérgező hatással 
lenne. 

: A hizöökrök a hízás második stádiumában 
vannak. K. ~Z. 

Feleletek. 
Nem gyógyuló fekély. (2-ik felelet a 86. 

sz. kérdésre.) A küldött rajzból csak azt tud-
juk immár, hogy az egyik fekély az állcsont-
edény vágánya fölött, a másik pedig a torko-| 
lati viszér barázdában ott van, ahol eret szok-
tak vágni. Fenn marad tehát a gyanúnk, hogy 
ürfekélyről (sipolyról) van szó s maradunk azon 
tanácsunknál, hogy közölje múltkori észrevéte-
leinket az állatorvossal, az majd biztos diagnó-
zist. állit fel s megfelelő gyógykezelést hajt 
végre. A 

Repczepogácsaliszt feletetése. (Felélet a 
111. számú kérdésre.) A lisztalakban forgalomba 
kerülő repczepógácsa rendszerint arról gyanús, 
hogy fehér és fekete mustárral s egyéb érték-
telenebb magvak együttőrölésével állíttatik elő, 
mely esetben az csipős mustár olajtartalmánál 
fogva veszélyessé válhatik névszerint éppen 
akkor, ha erősebben áztatott formában ős 
frissiben adatik az állatoknak. 

Hízókról levén szó, e hatástól kevésbbé 
lehet tartani, de indokolt azért a követkéző 
próbát megejteni. 

Tegyen maroknyi repézepogácsa-lisztet 
egy edénybe és öntse le forró vizzel. Ha az 
eként felszálló párákat • mustárszaguaknak 
érzi, kétségtelen, hogy több myrozin és myro-
zinsav van benne, mint rendes körülmények 
közt a tiszta repczepogácsában lenni szokott. 

Az ilyent jobb szárazon keverni a dara 
közé, de még jobb — hanem persze már 
költséges — leforrázás után lehűlésig állni 
hagyni s aztán keverni darával, mert káros 
'illóolaja ily módon legnagyobb részben el-
illanván, hátrányos hatást (névszerint különö-
sen emésztő szervi bajt) ki nem fejthet. 

Ha tehát a szóba hozott repczepogácsa-
liszt mustárfélékkel nincs hamisítva — bár 
ugy is van mustárolaj tartalma, . de minimális, , 
nedvesen a dara közé keverten is adhatja, 
megjegyezvén, bogy naponta és fejenkint 2 
kilónál nagyobb ménnyíséget nyújtani nem 
tanácsos. .. . i. y. 

Védekezés filloxei-a ellen. (Félelet a 
112. sz. kérdésre.) A filloxera elleni védekezés-
ről szóló1 1883. XVII. t.-cz. intézkedései a 
változott viszonyok folytán már többnyire el-
avultak. így pl. a 7. §. szerint a földmivelési 
miniszter az ellepett teriileteken és azok kör-
nyékén a szőlőt kiirtathatja. Ezt most már 
sehol sem szokták alkalmazásba venni. Ezen 
esetet kivéve senki sem kötelezhető arra, 
hogy filloxerás szőlőjét kivágja, ha mindjárt a 
szomszédjában uj ültetések vannak is. Nem 
is vezetne czélra az ilyen törvény/mert a baj 
áz egész országban annyira el van terjedve, 
hogy az uj ültetések fertőzése több, mint 
bizonyos. Ma már nem irtással, hanem széri-
kénegezéssel és ojtványokkal kell védekezni. 

Egészen más, ha valahol hegyközség ala-
kul. Az ilyen hegyközség a védekezés módját 
maga állapítja meg, a mi aztán az egyes, ta-
gokra kötelező. Vannak az országban vidékek, 
ahol irtási eljárással sikerült a filloxerának 
ellenállani, ámde ahol e rovar a szőlőket egyszer 
már el is pusztította, ott az irtás csak annyit 
használ, mint eső után a köpenyeg. 

Munkás-igazolványok. (Felelet a 113. sz. 
kérdésre.) Az uj törvény hatálybalépte után 
minden mezei munkásnak az-előirt igazolvány-
nyal kell ellátva lennie, tekintet nélkül. arra, • 
hogy a munkaszerződés mikor köttetett, mert 
ez a kötelezettség nem érinti a szerződés föl-
tételeit, hanem egy át,alános érvényű policziális 
intézkedést képez. 

Munkás-igazolványok kiállítása és meg-
szerzése. (Második felélet a 113. sz. kérdésre.) 
A munkaadók és mezőgazdasági munkások 
közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 1898. 
évi II. t. cz. 1. §., valamint az ennek végre-
hajtása tárgyában, továbbá" az igazolványok 
kiállítása, az elveszett, megtelt vagy meg-
semmisült igazolványok megújítása körüli el-
járás tárgyában a törvény 5. §. alapján, a 
belügyminiszterrel egyetértöleg, végül az eljárási 
szabályok tárgyában a törvény 7i. §-ában 
nyert felhatalmazás alapján, a földmivelésügyi 
miniszter által, a belügyi és igazságügyi mi-
niszterrel egyetértöleg f. évi február hó 15-én 
2000. elnöki szám alatt kiadott rendeletének 
6. §-a értelmében „azon egyének (férfi v. nő), 
aki nem cseléd, hanem munkás, vagy napszá-
mos minőségben gazdasági munka teljesítésére 
szerződik, s aki tehát hivatásos mezőgazdasági 
munkás, vagy napszámos, muriká.sígazolvány-
nyal kéllbirnia". 

A törvény ezen abszolút rendelkezésének 
végrehajtását nem akadályozza, illetőleg nem 
késlelteti azon körülmény, hogy a munkaszer-
ződések a törvény életbe lépte, f. évi márcz. 
hó 1. előtt köttettek meg. Eszerint tehát azon 
munkások is, kik a f. évi gazdasági munkák 
teljesítésére m. évben szerződtek, igazolvá-
nyaik kiállítása czéljából állandó lakhelyük 
községi hatóságánál, idejekorán (az'erre vonat-
kozó hirdetmény közzétételétől számított négy 
héten belül) jelentkezni és az igazolványt meg-
szerezni tartoznak. Amennyiben az igazolvány 
kiállítására jogosult hatóság, a kívánt igazol-
ványt — készlethiányában — kiállítani nem 
tudná, az esetben, ebbeli jelentkezésének iga-
zolásául, hivatalos bizonyítványt ^ kérhet, mely-
nek érvénye azonban csak legkésőbb f. évi 
november hó l-ig terjed. 

Mindezeknél fogva tehát a törvény életbe-
lépte előtt szerződött munkások is igazolvány-
nyal ellátandók lévén, figyelmeztetem kérdést-
tevőt, hogy gazdasági munkásaival, a törvény 
életbelépte előtt kötött szerződése, csak azon 
esetben érvényes, illetőleg az annak folytán 
felmerülő vitáskérdések, kihágások, az 1898. 

II. t. cz. szerint csak azon esetben biráltatnak 
el, ha a megkötött szerződés az 1876. évi XIII. 
t. ez. 85. §-a értelmében kellőképpen látta-
moztatott. 

Megjegyzem végül, hogy az idevágó in-
tézkedések tekintetében, a fentemiitett végre-
hajtási rendelet-, kérdésttevőriek -kellő útbaiga-
zítást nyújt. 

Budapest, 1898. márczius 3. 
- Gsay L. dr. 

Kinek a javára szolgál az adóleengedés? 
(Felelet a 114, sz. kérdésre.) A közadók keze-
léséről szóló 1883. évi XLIV. t. cz. 50. §-a 
szerint nincs helye adóleengedésnek haszon-
bérbe adott oly birtok után, melyre nézve a 
tulajdonos a bérösszegnek elemi károk esetéri 
is levonás nélkül való kiszolgáltatását bizto-
sította. Kivételnek csak akkor van helye, ha a 
földadót a bérlő fizeti. Ebből következik, hogy 
haszonbérelt birtokon adóleengedésnek csak 
akkor van helye, ha az adót a bérlő fizeti, 
vagy ha a bérlő az elemi csapások fejében 
bőrleengedésben részesült. A kérdésben fog-
lalt eset tehát csak a pénzügyi hatóság lanyha 
ellenőrzése mellett fordulhat elő, de ha elő-
fordul, az elengedett adóösszeg föltétlenül a 
bérlő javára esik, illetőleg neki a bérösszegbe 
betudandó. 

Zab választott malaczoknak. (Félelet a 
115. sz. kérdésre,) Talán nem csalódom, mikor 
felteszem, hogy kérdéstevő deczember végén, 
vagy január elején fiaztatott, következésképen 
a szóba hozott választott malaczók jelenleg 
körülbelül 2 hónaposak. 

Ezeknek árpa helyett zabot bátran nyújt-
hat a kérdésttevő, az nemcsak hogy nem válik 
állatai hátrányára, hanem okvetlenül előnyére 
lesz s tekintve az árkülötobség nagyságát, me-
lyet kérdésében feltüntet, kétségtelenül époly, 
ha nem jobb pénzbeli sikert érhet el a zabbal, 
mint elérne, az árpával. 

Ha jó i fejlődött, erőteljes állatok ai kér-
désben levő malaczok, ugy fölösleges számukra 
a zabot megzuzatni, evvel is drágítván a tar-
tásukat. 

Bár tehát semmi kétségem sincs afelett, 
hogy zababrakon is kitűnően nevelhetők tovább 
a választott malaczok, ha legalább is 0'30 és 
legfeljebb 0'60 kilót kapnak azok naponta és 
fejenkint, mégis indokolnak látnám, (különösen 
ha mangalicza malaczokról van szó) zabbal 
árpát is nyújtani, pl. ugy, hogy márcziusban 
adna egy-egynek naponta 0 40 kiló zabot; ápri-
lisban 0-4U kilo árpát és 0'20 kiló zabot; má-
jusban 0"45 kiló árpát és 0'25 kiló zabot ; 
juniusban ugyanazt és legelőt; julius első felé-
ben 0'25 kiló zabot és legelőt; julius második 
felétől szeptember 2 ík feléig tarló legelőt s 
ha szüksége óiutatkozik, némi abrakpótlékot; 
ezután október l-ig' 0'50 kiló aljárpát, vagy 
ugyanannyi kukoriczát' csövesen, vagy lemor-
zsolva. További időben aztán adhatna pl. októ-
berben 0.50—0'60 kiló aljárpát, novemberben 
1'50 kiló alj csöves tengerit, deczemberben 
pedig ugyanazt és 1 kiló répát vagy tököt. 

E példával arra kívántam figyelmeztetni 
kérdésttevőt, hogy körülbelül fél éves korig 
helyén van a zab akár egymagában, akár árpa 
vagy kukoricza kíséretében, s tenyész-süldőknek 
igen jól adható azontúl is; de már hízóba 
fogásra kiszemelt malaczoknál czélszerii az 
árpát vagy kukoriczát mielőbb, de legalább is 
féléveseknél igénybe venni, névszerint megint 
mangaliczánál, mely mint hizó, közönségesen 
ezen anyagokat kell hogy majdan fogyaszsza. 

Különben a felhozott példa gazdag táp-
lálási formát tár elé,, ugy, hogy a mondott 
adagok kellő megfontolással és némileg redu-
kálhatok, mely esetben a felnevelés olcsóbbá lesz. 

Üsse fel egyébiránt Monostori: „A sertés-
tenyésztés alapvonalai" czimü populáris müvét, 
(mely ha nem volna birtokában, 50 vagy 60 
krajczárérf. bármely könyvkereskedésben kap-
ható), e műnek 63. és következő lapjain még 
egyéb idevágó adatokat is talál. i. y. 
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Eljegyzés. Vásárhelyi Gyula belügyminiszteri 
titkár eljegyezte Rosenbach Irént. 

Halálozás. Id. Bonyhádi Perczel Gyula, 
és kir. kamarás, Békésmegye nyug. főis-

pánja, f. é. márczius hó 5-én, Bonyhádon meg-
halt. A megboldogultban az OMGE. is egyik 
régi alapitó tagját vesztette el. 

Amerikai lieremag valtat nem 
p l o m b o z n a k . A földmivelésügyi minisz-
ter, értesítése szerint, utasította az ösz-
szes állami vetömagvizsgáló-állomásokat, 
hogy amerikai származásúnak felismert 
hereféle magvakat állami ólomzárolásra 
egyáltalán el ne fogadjanak. Ennek a ren-
deletnek indokolását képezi az a körül-
mény, hogy az amerikai származású ló-
here- és luczernamagfélék, az amerikai 
arankamag nagysága miatt, rostálás utján 
nem arankamentesithetök, továbbá, az 
amerikai származású héremagf él ék a mező-
gazdaságra amúgy is csekélyébb értékűek, 
tehát hazai takarmánytérmelésünkre ká-
rosak. Megjegyezzük, hogy a vetömag-
vizsgáló-állomások az amerikai heremag-
féléket már eddig sem plombozták, min-
denesetre örömmel vesz szűk azonban tu-
domásul, hogy ez a gyakorlat a miniszter 
rendelete által szentesítést nyert. 

Bejelentések a tavaszi luxus-lóvásárra. 
Az OMGE..: által -a lótenyésztés emelésére ala-
kult Tattersall r.-t.-gal karöltve f. évi márczius 
hó 29.,. 3Q. és 31-ik napjain rendezendő IX. 
luxus-lóvásárra eddig a következők jelentettek 
be eladó lovakat: Bózsa Béla, 4 jukker, 8 hin-
tós ; Szent-Iványi Farkas, 8 jukker, négyes juk-
ker; gróf Keglevich Gyula, 2 jukker kettősbe, 
2 hátas; Vecsey Zoltán, 5 ügető egyes és ket-
tősbe; Lőwy Jenő,. 3 hintós és hátas; Weisz 
Adolf, 3 hintós kettősbe, 4 jukker kettősbe és 
2 ponny egy bátas; Hanzélv János, 2 hintós 
kettősbe; Brachfeld Lajos, 8 jukker kettős és 
négyesbe, 1 hátas versenyló; gróf Széchényi 
Antal, , 4 hintós kettős és négyesbe; dabasi 
Halász Aladár, 2 jukker kettősbe; esetei Her-
zog Mór Lipót, 2 hintós kettősbe, 2 hátas va-
dász ; Bosnyák Géza, 4 jukker kettősbe• gróf 
Apponyi Gyula, 2 jukker kettősbe; Förster Ottó, 
5 jukker kettősbe ügető; báró Jeszenszky Jó-
zsef, 2 jukker kettősbe, 2 könnyű hintós ket-
tősbe és hátas; gróf Andrássy Géza, 3 jukker 
és hátas vadász: Benedek Jenő, 2 jukker ket-
tősbe és 2 hintós kettősbe; Plachy József, 4 
jukker négyesbe.; Botka Zoltán, 2 juhker ket-
tősbe; gróf Wenckheim Ferencz, 2 hintós ket-
tősbe ; Lits Gyula, 2 jukker kettősbe; Posner 
Alfréd, 2 hintós kettősbe; Gyapay Pál, 2 juk-

ker kettősbe, egy hátas; báró Harkányi János, 
1 hátas; Maár Zoltán, 4 jukker kettősbe; Gosz-
tónyi Géza, 2 jukker kettősbe; Herczfeld Fri-
gyes,- 2 hintós kettősbe ; gr. Széchenyi Ferencz, 
4 hintós kettősbe, 1 hátas; Hermann Mihály, 
1 hátas. Bejelentettek tehát eddig összesen 115 
darab lovat. Bejelentéseket márczius hó 15-ig 
fogad el a lótenyésztésre alakult részvénytársa*-
ság titkári hivatala, (Budapest, Tattersall, Külső-
Kerepesiét 17—19). 

Szabad szék és lóhus. A „Mészárosok és 
Hentesek Lapja" legutóbbi számában fenti czim 
alatt foglalkozik az OMGE. állattenyésztési szak-
osztályának a lóhus forgalomba hozatala és a 
szabad székek létesítése ügyében folytatott ta-
nácskozmányával s mint faktumot állítja, hogy 
a szakosztály kimondotta, hogy szabad székek 
létesitessenek — lóhuskiméréssel. Ránk olvassa, 
hogy a szabad székek fogalmával nem vagyunk 
tisztában, de a lóhusmészárszékek fogalmával 
sem s kioktat ezeknek lényegéről. Hogy mi az 

, OMGE. állattenyésztési szakosztályának ez ügy-
ben elfoglalt álláspontja, az kitűnik a tárgya-
lásnak mai számunkban közölt jegyzőkönyvéből, 
amelyből a M. és H. L. is meggyőződhetik, 
hogy tisztában vagyunk az ő fejtegetései nélkül 
is a két intézmény lényegével. Hogy egyáltalán 
reflektálunk az idézett lap közleményére, annak 
oka az, mert tapasztaljuk, hogy az állattenyész-
tési szakosztály tárgyalásait igen gyakran kriti-
zálja, anélkül, hogy a hozott határozatokról 
magát kellően tájékoztatni szükségesnek tar-
taná; igy járt el legutóbb is, hivatkozva arra, 
hogy a lapok közleményei szerint a szakosz-
tály szabad székeket akar létesíttetni lóhuskimé-
réssel. Az idézett lap felületesen olvasta el a 
napilapok erre vonatkozó közleményeit, amelyek 
szószerint a következőket irták ez ügyről: 

Az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület már évek óta sürgeti, hogy az egész-
ségre nem ártalmas, de jelenleg a forgalomba 
nem bocsátott húsféleségek hatósági fel-
ügyelet alatt álló úgynevezett szabadszékek-
ben meghatározott olcsó áron és mennyiség-
ben forgalomba bocsáttassanak, hogy ily mó-
don a fővárosnak felettébb drága közélelme-
zési viszonyai valamennyire javíttassanak. 
A szabadszékek intézményével kapcsolatban 
a szakosztály szükségesnek te rtja, hogy a ló-
hus is mielőbb forgalomba hozassék, termé-
szetesen szintén hatósági felügyelet alatt álló 
külön mészárszékekben. 

E közleményből semmi esetre sem lehet 
kiolvasni, illetve belemagyarázni azt az abszur-
dumot, amit a M. és H. L. belemagyarázni 
törekedett. Egy komoly laptól mindenesetre el-
lehet várni azt, hogy ha gáncsoló kritikát ir 
valamely ügyről, előzőleg tájékoztassa magát 
arról, van-e ok a gáncsoskodásra, amely elemi 
követelményt a M. és H. L. következetesen 
figyelmen kivül szokott hagyni. Épp ezért fel-
mentve érezzük magunkat az alól, hogy az 
ilynemű kritikákat és megjegyzéseket jövőben 
komolyan vegyük. 

A drága kenyér. A „K. Sz." ez évi 
februári füzetében dr. Fenyvessy József igen 
érdekes tanulmányt tesz közzé a kenyérkér-
désről ; közöljük a tanulmányból a következő-
ket. A kenyér drágasága miatt általában han-
goztatott panaszok, melyekkel különösen a 
mult év folyamán találkoztunk, némileg túl-
zottak, ha tekintetbe veszszük azt, hogy az 
utolsó husz év közül nyolez évben a kenyér 
átlagára jóval magasabb volt, mint 1897-ben. 
A kenyér kilogramjának évi átlagára krajezárok-
ban u. i. volt: 

fehér barna Év fehér barna g fehér barna Ev kenyér Év kenyér kenyér 
1875 14-2 10-7 1883 16 13 1891 14 12 
1876 14 10 1884 156 12-6 1892 14 12 
1877 17 13 1885 15' 12 1893 12'5 105 
1878 16'5 12-2 1886 13'5 11 1894 12- 10 
1.879 16-6 12'5 1887 14 11 1895 11'6 9'5 
1880 18 14 1888 13 11 1 1896 11'4 9'4 
1881 17 13 1889 14 10 1897 14-8 12-5 
1882 16 13 1890 13 10 

A kenyér ár£ legalacsonyabb volt tehát 
1895-ben és 1896-ban, s igy a drágulás 1897-ben 
főként váratlansága és szokatlansaga folytán 
volt erősen érezhető. A fővárosban a vásár-
csarnokokra hárították a kenyér drágulásának 
okát; ez nem áll, mert a vidéki piaezok árai 
alig maradnak el a budapestiek mögött A 
kenyér drágulásának okai tehát részben a 
rossz termésban, részben a pékipar drágaságá-
ban keresendők. Utóbbira nézve jellemző, hogy 
a búzaliszt — s a fehérkenyér piaezi ára közötti 
külömbözet az 1897. év folyamán folytonosan 
nagyobbodott, igy mig január hóban e külöm-
bözet 2 9 kr. volt, addig deczember havában 
már 5 krt tett ki. A valóságban azonban ez a 
külömbözet még nagyobb, mert a legfinomabb 
kenyérbe is búzát kevernek, a pékek tehát 
kétségtelenül 40—50% ot nyernek. A kenyér 
árának e mesterséges drágítását szabályozandó, 
sürgeti a sütő-ipar gyakorlásának szabályozásá-
ról szóló szabályrendelet szigorú végrehajtását. 
Állami és községi sütödék felállítását azonban 
már elvből is helyteleniti, ezek helyett a 
Francziaországban és Belgiumban szép ered-
ménynyel működő sütő-szövetkezetekre mutat 
reá. A szövetkezeti alakulatoknak e téren is 
jövő kínálkozik. 

Rézgálicz s azurinküldemények kedvez-
ményes szállítása. Figyelmeztetjük gazdatár-
sainkat, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
rendelete értelmében oly rézgálicz és jegeczes 
azurin küldemények után, melyeknél a szállít-
mányok feladása alkalmával az Országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesület, a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezete, vagy valamely a rendel-
tetési hely szerint illetékes és erre feljogosí-
tott vármegyei, illetve vidéki gazdasági egye-
sület, vagy a törvényhatósági közigazgatási bi-
zottságok utján a vármegyei alispánok által 
kiállított igazolványok utján tanusittatik, hogy 
azok peronospora viticola (penészgomba) pusz-
títására fognak felhasználtatni, a m. kir. állam-
vasutak összes vonalain és a pécs-barcsi vasú-
ton tetszés szerinti mennyiség feladásával a 
vonalainkon érvényes áru-díjszabás szerinti 
XIX. kivételes díjszabásnak megfelelőleg az 
„ A " osztály díjtételei alkalmaztatnak. Ezen 
díjkedvezmény tehát csak oly küldeményekre fog 
alkalmaztatni, melyeknek emiitett rendeltetése 
illetve azon körülmény, hogy a küldemény a 
kedvezményre igényt tarthat, az elősorolt egy-
letek valamelyike által kiállított, pecsételt és el-
nöki aláírással ellátott s az illető küldemé-
nyekről szóló fuvarlevelekhez a feladók részé-
ről csatolandó „Igazolvány" által tanusittatik. 

Tenyészbikák árverése Mezőhegyesen. 
Kedvező alkalom tiszta vérű magyar gulyamarha 
beszerzésére. Áz országos tenyésztés érdekében 
fentartott mezőhegyesi gulyában szokásos árverés 
f. évi márczius hó 16-án fog megtartatni. A 
részletek a hirdetések közt olvashatók. 

Hajójáratok megindítása. A Magyar 
Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság 
igazgatósága közhírré teszi, hogy Baja és Apatin 
között rendes hajójáratokat márczius 9-én, 
Vukovár és Újvidék között pedig f. 6. 
márczius 7-én a már kiadott menetrend szerint 
indítja meg. 

Amerikai 
mezőgazdaság 

Irta: 
S Z I t J L S S V 3 O 2L T Á XT 

az 0. M. G. E. szerkesztő titkárja. 
A 352 oldalas, finom papírra nyomott, 102 képpel dí-

szített munka 
bo l t i á r a 4 f o r i n t ; 

0. M. G. E. tagok és a „KÖZTELEK" előfizetői 
3 frt 50 kr. 

kedvezményes áron rendelhetik meg 
a „KŐZTELEK" kiadóhivatalában 

(Budapest, IX., Üllői-ut 25.) 
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Szuperfoszfát 
chilisalétrom 
kénsavas-káli 
kénsavas-ámmon 

és egyéb műtrágyaféléket, továbbá 

Prézgálicz 
98-99% 

jegeczckben és ő r ö l v e valamint egyéb 

permetező anyagokat 
legjutányosabban ajánl a 

„HUNGÁRIA 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

részvénytársaság 
Budapesten, Váczi körút 24. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1898. márczius 5. 
Az időjárás a hét kezdetével borús és esős volt, 

később azonban teljesen kiderült és evvel kapcsolato-
san a hőmérseklef is lényegesen emelkedett. Csapadék 

. csak helyenként és szórványosan fordult elő. A ta-
vaszi munkálatok már megkezdettek és bár a vetések-
állása felől bizonyosat most sem tudunk, tény, hogy a 
panaszok nagyobbára megszűntek. A ma megjelent hi-
vatalos jelentés pedig az őszivetések határozottan 

• kedvezőbb fejlődését konstatálja. A vízállás ismét 
emelkedő. Külföldön az időjárás változatlan hőmérséki 
viszonyok mellett nagyobbára esős volt. 

. A mi a külföldi piaezok üzletíorgalmát illeti, a 
forgalom tartósan mérsékelt és az árak kontinentális 
tőzsdéken alig mutattak változást. Amerikában promt 
készáru iránt jó érdeklődés mutatkozik, míg a hozata-
lok gyengék és a látható készletek is tetemesen' csök-
kentek. -Az árak a hét folyamán tehát körülbelül 2>/2 
c. emelkedtek és csupán a látható készletek a hét 
utolsó napján valamivel olcsóbbak. Az amerikai piaezok 
hausse" törekvésükben egyébbként egyedül állanak ; a 
kontinentális vásárokon inkább lanyhuló iránvzat ér-
vényesül és az eladási viszonyok kedvezőtlenek". Angliá-
ban a hét elejével meg 1/2—1 sh. magasabb árakat 
fizettek. Az érdeklődés később azonban megcsappant és 
a nyert árelőny veszendőbe ment. A franczia piaezokon 
a fogyasztás tartózkodó és buza 30 c. olcsóbb. Né-
metalföld, Belgium, Németország és a Svájczban gyenge 
kereslet mellet az árak alig változtak. 

Nálunk búzában nagyon korlátolt volt a forgalom 
és az árak csökkentek, mig tákarmányezikkek jó ke-
reslet -mellett szilárdan maradlak és részben emel-
kedtek. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük : 

Buza a hét első napjaiban még némi érdeklő-
désre talált, a malmok vételkedvet tanusitottak és az 
árak szilárdan állottak. Az állandóan kedvezőtlen liszt-
ü/.let a ..malmokat azonban ismét tartózkodásra kény-
szeritette, hozzájárult ehhez a tavaszias időjárás, melv 
a hnióhozatalok rövidesen történendő beérkezését teszi 
lehetővé és jgy az üzlet teljésen ellanyhult. A napifor-
galom a lehető legszűkebb korlátok közé került és-csu-
pán néhány malom szükséges bevásárlásaira szorítko-
zott. Az árak igy természetszerűleg csökkentek és a 
mult héthez viszonyítva 15—20 krral olcsóbbak. A for-
galom alig 60,000 mm., mig a hozatalok e héten 
26,000 tesznek ki. Külföldi búzákból csak kevés került 
eladásra. 

Bozs az egész héten át csendes hangulatban 
maradt és a forgalom nehézkesen alakult. A fogyasztás 
reservált és ajmult heti árakat csák nehezen engedélyezte. 
A hét vége felé nagyobbmérvü visszaesés következett 
be és,az árak 10—15 krt vesztettek. Minőség szerint 
kezdetben 8.75—85 frt, utóbb csak 8.65—70 irtot fizet-
tek helyben és Budapest távolságában átvéve. Idegen 

. rozs nem volt forgalomban. 
Árpa (takarmány és hántolási czélokra)' tartósaú 

gyengén van kinálva és ugy gyárosok, mint hizlalóknál 
teljes árakat ér el. Erőteljes szemű árpát valamivel, 
drágábban is fizettek. Minőség szerint 6.5Ö—7.15 frtot 
jegyzünk. Állomásokon átvéve megfelelő áru kevés 
kerül a piaezra, a kereslet azonban szintén gyengült, 

Zab jó keresletre talál, minthogy a hozatalok 
azonban tartósan gyengék, a fogyasztás 10—15 krral 
magasabb árakat is fizetett. Az eladott ca. 4000 mm.-ért 
szin és tisztaság szerint 6-80—7.10 frtot fizettek helyben. 

Tengeri ó áru helyben 5.50 frton jegyez és ezen 
czikk iránt továbbra is jó érdeklődés van. üj tengerit 
elszállítási czélokra szintén könnyen lehetett értékesíteni 
és tiszavidéki állomásokon e héten előnyben voltak. 
Karczagon 5.15 frt, Szarvason 5.Ó6—10 frt, Kisújszállá-
son 5.15—20 frtot fizettek. Bánáti és bácskai ajánlatok 
csak' szórványosak és budapesti paritásra 5.45 frt körül 
érhető el. A hét vége felé a hangulat valamivel csen-
desebb. 

Olajmagvak: Káposztarepczében e héten is alig 
volt forgalom. Jegyzéseink csak névlegesek jó mi-
nőségű áruért 11.75—12.75 frt. Határidők: káposzta-
repeze augusztusra 11.80 frton jegyez. Bánáti repeze 
12.—12.75 frt. Gomborka kb. 11.50—12.50 frt, vadrepeze 
kb. 5.50—6.25 frt, lenmag 9.50—10.25;,frt kendermag 
7.50—7.75 Budapesten. 

Hüvelyesek: Bábban 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 helybeií 
4.75—5.— forinton jegyez. 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan. Minőség 
szerint bánáti 32. 35.— írt, durvaszemü felvidéki 
áruért 37. 40.— frtot fizetnek. Luczernát csak szór-
ványosan kínálnak. és hazai termésű áru 35.—40.— 
frton jegyez. Muharmag 6.-6.25 frtot ér el helyben. 
Bükköny helyben 6. 6.25 frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. márczius 8. 
Készbuza ma elég jól volt kinálva, a malmok 

valamivel jobb vételkedvet mutattak, az irányzat — 
különösen promt szállítandó búzában — szilárdabb 
volt, elkelt ca. 18000 mm. teljesen tartott árak mellett. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 500 mm 1. 79 kg. á 13-30 frt 3 hóra 

500 » 79 . „ 13-30 
250 , 77 ,,. , 13-20 
400 „ 79 „ „ 13-25 
200 , 76 , , 13-15 
100 „ 75 . , 12.85 

1200 „ 75 „ „ 12-90 
900- , 74 „ 
100 , 

2290 , 
74 „ 
74 á 

12-55 
, 12-55 

100 , 75 „ . 12-40 
Pestvidéki : 200 mn í. 77 kg. á 13.07V2 frt . 

300 , 77 , , 13-07V2 
Fehérmegyei : 400 „ 77 „ , 13-20 
Bácskai: 100 , 74 , , 12-55 
Tiszavidéki:] 200 , 75 , , 12 90 
Baktáráru: •2500 „ 7b „ „ 12-75 

1000 . , 10-30 " 3 hóra 
Szerbiai: 2400 „ 73 . 9*75 
Oláh : 1300 „ 72 „ . 8-85 .- dohos 

Készrozs csekély forgalom mellett 8'ZQ-7,5 frt ab 
s budapesti paritással adatott el. 

Árpában forgalom nem volt kínálat hiányában. 
Tengeri szilárd. 
Zab szilárd. 
Határidők szilárdan indultak, magasabb New-

:ra, később realizálások folytán ellanyhultak, 
kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 

908—904—• 9 03- 04 
8'53—-— 8-52—53 

Tavaszi buza . 
Öszi buza . . 
Tavaszi rozs . 
Őszi rozs . . 
Tav. zab . . 
Őszi zab . . 
Nov. tengeri. . 
Tengeri máj.-jun 

6-53—55 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét elején szilárd irányzat 

uralkodott és a szeszárak azonnali, valamint áprilisi 
szállításra változatlanul a mult heti zárlatjegyzés szerint 
záródnak. A budapesti finomitógyárak első vevőktől 
finomított szeszért 57 frtot kértek és minthogy a vidék-
ről sincs Olcsóbb ajánlat, ugy ez áron néhány tétel zá-
rulva is lett. Élesztőszesz szilárd és 57 frt nagyban, 
57-75—58 frt kicsinyben. 

Lóher Luczerna Összesen-
métermázsa 

147-23 . 2-82 15005 
137-10 3-50 140-60 

54-00 _ 54-fO 
60-75 69-75 
52-00 63-00 

140-25 
1C8>50- 108-50 
30-00 30-00 
7-00 — 7-00 

736-83 26-32 763-15 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején 19'50 írtig, volt kinálva és egy 
áron több tétel zárulva is lett. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 19.25—. 
19-50 írt. 

Bécsi jegyzés 20:50—20-70 frt kontingens nyers-

Prágai jegyzés 55-50—55-75 frt adózott tripplé 
szeszért. 

Trieszti jegyzés 11" - 11-75 frt kiviteli szeszért 9(fi/o.-
A kivitel e hét elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak kivül: . Arad, Kenyérmező,. 

Győr, N.-Várad 25 krral drágábban, a többiek változaf-
lanul jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten-. Finomított szesz 
57 - 57.50 frt, élesztőszesz 57-25—57-75 frt, nyers-
szesz adózva 56. 56'50 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 16' 16 50 frt, denaturált szesz 21.— 
—21-50 frt. Kontingens nyersszesz —. ; ,—. 

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

Vetőmagvak ólomzárolása. 
M. kir. állami vetőmag-vizsgáló állomás Kassán. 

Kassa, 1898. márcz. 5. 
A kassai m. kir. állami vetőmagvizsgáló, állomás' 

a folyó évi január hó 1-től márcz. hó 5-ig bezárólag,, 
alább nevezettek részére arankamentességre a követ-
kező mennyiségű és minőségű vetőmagvakat ólom-
zárolta : 

Adriányi és Markó here-
magtisztító Kassa . . 

Rockenstein Adolf, Kassa 
Glatter és Grossmann 

Miskolcz ___ 
Ifj. Kohn Ignácz, Miskolcz 
Schwarcz Ede, Miskolez • 
Weidlich Pál, Miskolcz . 
Blau testv., Beregszász... 
Fried és Korach, Beregsz. 
Gr. Zichy Andor, Upor... 

Összesen... 
A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 

(en gros) eladott ólelmiczikkek árairól. 
Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-

tének jelentése 1898. márczius hó 5-éről. 
Az elmúlt napokban hozzánk beérkezett és jó-

formán egészben eladott borjú, bárány, hal- és szarvas-
küldemények élénk forgalomról tesznek tanúságot. A 
kereslet ezen czikkekben oly nagy vqlt, hogy szilárd 
árak mellett ezen árukon tul nem volt nehéz. Eladtunk 
borjukat egészben 4á—50 kr, kimérve 48—50 kr kilón-
ként, bárányokat 4—10 forintig páronkint, szarvasokat . 
egészben 40—50 kr, kimérve 50—60 kr kilónkint. A hét 
elején nélkülözött baromfit az elmúlt napok hozták megj. 
melyet a piaezon levő csekély készletek miatt azonnal 
elkapkodtak. Elkelt csirke 70—80 krért darabonkint, 
pulyka 50—60 kr kilonkint. Tejtermékek mérsékelt keres-
letnek örvendenek. Teavaj kilója 1.10—1.20 frt, főzővaj. 
80—90 kr, turó 18 kr, tejfel 30 kr kilónként. Tej nagy-
bani eladásnál 7 kr literenkint. Füstölt sódar 80—90 kr,. 
füstölt szalonna 80-90 kr kilónként Tojás nagy ládán-
kint 35—36 frt, teatojás 36—38 darab 1 forint. A már 
naponkint érkező zöldség a kis tételek daczára sem 
helyezhető el egészben, hanem detailirozásra szorul. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen, 
tése. Budapest, 1898. márcz. 5-én. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 46—56 
II. oszt. 40 -46, III. oszt. 30—40, eleje I. oszt. 40—52. 
II. oszt. 34—40, 01. oszt. 30—34, borjúhús hátulja I.. 
oszt. 50—64, II, oszt. 48—52, eléje I. oszt. 40—56, II. 
oszt. 38—40, birkahús hátulja I. oszt. 32—30, II. oszt.. 
28—32, eleje I. oszt. 30—34, II. oszt. 25—30, bárány 
eleje 1 db 2.—2 50, hátulja —•—•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 56-57-0, vidéki 50—54, sza-
lonna nélkül elsőrendű 60—62, vidéki 56—58, sertés-
hús pörkölt 48—52, sertéshús szerb szalonnával 48— 
53—, szalonna nélkül 54—58, sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal -70—0-85, csont nélkül 0 80' 
—0-90, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 50 0—52, füstölt 55-0—57 0, sertés-
zsír hordóval 55 0—56 0, hordónélkül 54-0—55 0, kolbász 

tisztított 0 90—90' 
Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 140—1.70, 

csirke 1-0—1-30, kappan hizott 2-00—3'00, sovány '.—.— 
—•—, récze hizott 3'20—4 00, sovány. 2̂ 40—3-20, lud 
hizott 4-50—7 00, sovány 2'20—4 —, pulyka hizott 4 50, 
- 8 50, sovány —• •—. b) Tisztított. Tyúk 1 db írt 
0-70—1Ó0, 1 kg. , csirke 1 db 0'70—0'90, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 1-40—1-80, 1 kg.-—• •—, 
récze hizott 1 db 1-20—1-6Ó, 1 kg. 56—56,félkövér 1 db 
1-00—1-20, lud hizott 1 db 3—4 50, 1 kg. 0'60-0-70 
félköv. 1 db 200—3-00, 1 kg. 55—60, pulyka hizoit 
1 db 2-50-4 50, 1 kg. 55-70, félkövér 1 db 1-50-25Ö, 
1 kg. 50—55, ludmáj 1 db 15—1"—, 1 kg. 1-90—2 50 
ludzsir 1 kg. 80—110, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-50—1-00, csuka O'SO 
— 1-—, ponty (dunai) 0 30—0 50, süllő —• •—, ke-
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csege 0--00 márna —'40—'60 czompó 640-0 50 
angolna 0" 0—, apró kevert 0-20=-0"'4Ó, lazacz , 
pisztráng—--—-*—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-06-0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0- 0—-, tejföl 0-24—0'30, 
tehénvaj (tea), 1 kg. 0 90-1-20,1. rendű 0'85—0-90, II. r. 
0-50—60-—, olvasztott O-60—60, Margarin I. rendű —— 
0-—, II. rendű 0'-—0"—, tehéntúró 0*16—0-20, joh-
turó 44—50, liptói 0-42—0-56, juhsajt. 0-40—50, emmen-
thali sajt 1-05—1-10, groji sajt 0-60-^5. 

liszt és kenyérneiuü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-16—0-18,. barna kenyér 0'14—0;16, rozskenyér 0-13 
—0-15. Búzaliszt 00 sz. 1 q — , 0 —•—, 1 —•—, 
2 —••—. 3 '-<-•—, 4 —•—, 5 —•—. 

Hfivelyesek. Lencse magyar 1 q frt 14 — 18, stoke-
raui 22—36, borsó héjas magyar .10-0—13-—, koptatott 
magyar 13—16, külföldi 17—24, bab fehér apró 7—10,. 
nagy szines 8-00—11. 

To'ás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 34'Ob—35'2 
ü. oszt. (1440 db.) , meszes —-0 , orosz tojás 
1C0 db. —, tea tojás 2-70—0—, törött tojás —• -•— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2. 4-—, 1 q 
2-0—3-0, Petrezselem 100 kötés 3" 4'—, 1 q 4'0—6'0 
zeller 100 drb 1-50—4 00, karalábé -80—1-20 vöröshagyma 
100 köt. 6-75—7-25, 1 q 5" 8'00. foghagyma 100 köt. 

, 1 q 14-0—20 0, vörösrépa 100 drb 0-50—1-00, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 4 0—6-0, kelkáposzta 100 drb 
1-50-3-00, vörös káposzta 4-0—10'—fejessaláta 2-
4-—, köt»tt saláta 0-—, burgonya, rózsa 1 q 2-50 
3 30, sárga 2-80—3-20, külföldi —---•—, fekete retek 100 
drb 080—3-—.uborka nagy salátának 100 db—- •—, 
savanyítani való 100 db —• •—, savanyított —•—•—, 
zöld paprika 0- 0-—, tök fözö , zöldbab 0-—— 
0'—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső —•—•—, karfiollOO db 7-0—10-0, 
paradicsom 1 kg. 0-- 0'—, spárga* —•—.—•—, torma 
1 p, 12—16. 

Gyümölcs. Fajalma l.qfrt 20—40, köz. alma 12—16, 
fajkörte 30"—50, közönséges körte 6—12, szilva magva, 
váló.O- 0-—, vörös —, aszalt 18—28, cseresnye faj 
—.—, közönséges , meggy faj , közön-
séges , ringló , baraczk kajszin , 
őszi —. , dinnye görög nagy 100 db .—, kicsi 

—J sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. —" •—, csemege - , dió (faj, papir-
héju) , közönséges 20—26, mogyoró 18—30, 
gesztenye magyar ———, olasz 16—22, narancs messi-
nai 100 db 1-2—5'0, pugliai —•—•—, mandarin 2-00— 
3-50, czitrom l'OO—150, füge hordós 1 q 18—22, - "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. rendii 18—30, csöves 30-30—, (szá-
rított) -. köménymag , . borfókamag 

. mák 1 q. frt 24—34, méz csurgatott 0-38— 
0-42, sejtekben 1 kg. —•-*—•—, szappan szín 20 - 24, 
közönséges —, fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-55, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0-—O'OO, ásványvíz palaczkban 

Hidegliusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1898. márcz. 8-án. (A székesfővárosi VII. ker. elöljáróság 
jelentése a ,Köztelek* részére.) Felhozott Budapestről 
32 árus 15 db sertést, — árus 0 db. süldőt, 1000 kg. 
friss hust, 200 kg. füstölt hust, 400 kg. szalonnát, 100 kg. 
hájat. Vidékről és pedig a szokott helyekről 10 árus 
120 db sertés, — kg. friss hus, db süldőt. 

Forgalom közép. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 58—60, 1 q 5500—5600, süldöhus 1 kg. 
60—72, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 68—75, 
1 q , szalonna zsírnak 1 kg. 56—58, 1 q 
>->—, füstölt szalonna 1 kg. 64—70, 1 q -, háj 
1 kg. 60—64, 1 q , disznózsír 1 kg. -64—64, 
1 q -, kocsonyahús 1 kg. 40—44, l kg. 
—füstö l t sonka 1 kg. 76—80, 1 q — krig. 

Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaczom 1898. 
márcz. hó 8-án. (A székesfővárosi X. ker. elöljáróság 
jelentése a ,Köztelek" részére).' Felhozott Budapestről 
28 árus 37 db sertést, 2 árus 12 db süldőt, 1620 kg. 
friss hust, 180 kg. füstölt hust, 1113 kg. szalonnát, 
320 kg. hájat, — kg. zsírt, —— kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, —— kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát. 

Forgalom közép. Árak a következők : Friss ser-
téshús 1 kg. 58—64, 1 q 5500-6600, süldőhus 1 kg. 
56—60, 1 q 5400-5500, füstölt sertéshús 1 kg. 70—80, 
1 q 6800—7000, szalonna zsírnak 1 kg. 58—60, 1 q 
5700—5800, füstölt szalonna 1 kg. 64—68, 1 q 5800— 
6000, héj 1 kg. 60—64, 1 q — 6000, disznózsír 1 
kg. 60—64, 1 q 5500- 5600, kocsonyahús 1 kg. 40—56, 
1 q 38Ö0—4000, füstölt sonka 1 kg. 72—80, 1 q ——-

—— krig. 
Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-

títcza, 1898. márcz. 8. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 190 szekér réti széna, 30 szekér muhar, 
55 zsupszalma, 12 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár 7 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles slb.), 
1800 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 180-300, muhar uj 230—260, 
zsupszalma 150—160, alomszalma 110—130, egyéb 
takarmány — —, lóhere ——~—, takarmány-
szalma — tengeriszár — — , luczerna , 

, sarjú , szalmaszecska 170—200, széna 
, uj _•- , zabosbükköny 240—280. Összes 

Voesiszám 286; suly 3718Ö0 kg. 

Állatvásárok. 
BndMiesti ssrarómarhavásár. Márczius hő 7-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
Jelentése. 

Felhajtatott: 893 drb belföldi, —— db galicziai, 
— drb tiroli, — db növendék élő borjú, 15 db élő 
bárány; 34 drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, 520 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjú és bárányvásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 32—40 — 

frtig, kivételesen 42 frtig dbonkint, frtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 32—38, kr tiroli frtig, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 3 5—6-5 frtig, bécsi ölött borjú , kiv 
— frtig súlyra. Élő bárány 4-0—7-0 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü 

Budapesti juh vásár. 1898. márcz. hó 7-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése- a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 436, feljavított 
juh —, kisorolt kos 11, kiverő juh •—, bárány , 
kecske •—, szeíbiai —, angol keresztezés —, ro-
mániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár vontatott lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 18-—21 — 

frtig páronkint, 22—22-5 frtig 100 kiló élősúly szer.nt, 
feljavított juhok 15—17-0, kiv. — frtig páronkint, 20 — 
21'—, kiv.—„frtig súlyra, kisorolt kosok •—, kiv. 
—•— frtig, kiverő juh 9-5—14 páronkint, 16-b—19'5, kiv. 
— frtig súlyra, bárány —, kecske 0'—, anyajuh 

, suly, angol keresztezés , romániai —, 
durvaszőrü — f r t i g páronkint, 100 kiló után — frt. 

Bécsi vógőmarliavásár. 1898. márcz. 7. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 5323 db. Ebből magyar 3596 db 
galicziai 708 db, bukovinai 117, németországi 902 db 
hizott 4085 db, legelő db, fiatal 1238 db, ökör 
.3890 db, bika 511 db, tehén 815 db, bivaly 107 db. 

A szombati vesztegvásárra 367 drbot hajtottak 
lel. A konzerv vásárlás bejelentése folytán a felhajtás 
sokkal nagyobb volt s tOOO drbbal több került el-
adásra, mint a múlt heten. A tetemes konzc vv sári 
sók daczára is, a vásár irányzata minden téren lanyha 
volt és az árak általában csökkentek. Prima áru arány-
lag legállandóbb maradt, mégis Va—1 frtot, középáru' 
1 — 2 frtot és az összes többi, ezek között a konzerv-
gyártásba alkalmas áruk is U/i és nem ritkán 2 frtot 
is vesztettek 100 kgként. Az áresések alkalmat szol-
gáltattak nagyobb készlet beszerzésekre, minek folytán 
minden áru eladatott. 

Arak: príma magyar 35—38'— (—•—)frt, szekunda 
29—34 frt, tertia 25—29 frt. Galicziai prima 35. 36.— 
(—•—) frt, szekunda 30—34 frt, tertia 26—29 frtJMémet 
prima 38—41-— (—.—), szekunda 33—37, tertia 28—32 
frt. Konzervökrök . —••—r—•— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 20—33'— (—) frt é. s., tehén 18—32 
frt é.s„ bivaly 17*—22-— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : Magyar liizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Gyárrészvénytársaság, Arad ... 38 — 34 — 
Hacker Lipót, Sopron 33 — 32 — 
Hacker M.,' Sopron — — 35 — '34 — 
Lederer & Kálmán, Nagyvárad 38 — — — 
Löwinger Sal. Nyögér ... 30 — 28 — 
Neumann testvérek, Arad 38 — 34 — 
Schimmel M., Bruck ... ... ... 24l/a — 24 — 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók : 
Farkas & Mendl, Szászrégen. „I 32 — 30 — 
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 33 . —, — . — 

Német hizóökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár 40 — 38 — 
Frisch'F., .Versecz. ..'. 39 — 37 — 
Hacker Miksa, Sopron 35 — — — 
Józsefvárosi spirituszfinomitó-

gyár, Temesvár ... 41 — 38 ... • — 
Neumann testvérek, Arad 4 1 — 3 8 — 
.Seidl és Bader, Pohrlitz 41 — 38 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
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 

hajthatók fel állatok a vásárra 
és pedig :"'l. Tüdővész miatt a következő megyék : 
Arva,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 Krasső-Szörénymegye, 
Ungmegye Nagy-Berezna és Zalamegye Nova járása, 
továbbá Komárom és Szabadka ' sz. kir. városok. 
Horvát-Szlavonországbah Szerem. megye és a. területén' 
levő városok. 

Bécsi sertésvásár. 1898. márcz. 8-án. (SchleiffeU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 4311 lengyel, 3458 bakonyi, összesen: 

Az üzlet vontatott. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 52—52Va kr, kivételesen 53.-0 kr, közepes 
43—50*— kr, könnyű kr, süldő 35—44 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. márcz. 3-án. Fel-
hozatott: 3958 borjú, 1621 élő sertés, 1843 kizsigerelt 
sertés, 546 kizsigerelt juh, 3107 bárány. 

A borjuvásár irányzata a növekedett felhajtás 
folytán meglehetősen lanyha volt. Árát kilónként 2—4 
krral csökkentek. Kizsigerelt sertésekre nézve irányzat 
nem változott, ellenben' a bárányok forgalma igen 
lanyha volt. 

Árak kilogrammonként: kizsigerelt borjú 34—42 
: iyni ' 1 . 

kr., prima kr., primissima «— (60) 
kr., fiatal sertés 34—43 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
48—52- kr., süldő kr., kizsigerelt juh 26—38 kr., 
bárány páronkint 4—11 kr. 

Bécsi juhvásár. 18'98. márcz. hó 3-án. Felhajtás 
1708 db juh. 

Csendes üzletmenet mellett az . árak nem. változ-
tak. Kiviteli juhokat kgrként 20—20 -fcr Jegyeztek. 

Árak : export juh páronként — .—, raczka 
—.—, selejtes juh 0" —•— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
G. T. urnák, Vácz-Hartyán, Régi, hü cselédek 

jutalmazása tárgyában tessék az Abauj-tornamegyei 
gazd. egylethez fordulni, Kassán, amely egylet cselédek 
jutalmazásával éveken keresztül foglalkozott, s igy a 
megfelelő módozatokról részletes felvilágosítást nyújthat. 

N. K. urnák, Naszvad. A Bálás kérdett könyvét 
megrendelheti az Eggenberger-féle könyvkereskedésben 
(Budapest,- Ferencziek-tere 2.) 

Huszár Károly urnák. Az adóleengedéssel besze-
rezhető jáétroleunihóz való hozzájuthatás módja részle-
tesen be van írva. a. Sanz-féle árjegyzékben. Tessék oda 
fordulni. 

B. D. urnák, Gusztávmüve. Levélbén feltett kér-
désének 1. és-3. pontját áttettük szakértőinkhez ; a 2. 
pontra nem adtunk választ, mert az nem lehet a szer-
kesztőség feladata, hogy egész önálló gazdasági építmé-
nyek tervrajzainak készittetésével foglalkozzék.: Tessék 
e tekintetben -hivatott szakember" tanáosáMgényhe venni. 

Az ©rsz. dasry. grazd. 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: Bnday 

Barnabás. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

| g a z d a s á g i g é p g y á r a , | 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

Ö T o s s s e s í m 
gazdasági gépeket gyártja. 

I Rendelések megtétele elfltt kérjük minden l 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk I 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 
I ét szakszerű felvilágosítással díjmentesen széf- I 
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Országos Magyar Kőiesöaös Biztosító Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , VIII. , József-körut 8. 

Elnök: TELEKI GÉZA gróf." Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 
Igazgatósági tagok : 

ANDRÁSSY GÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, „PÜSPÖKY EMIL, 
RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZÓNYI ZSIGMOMD, 

TELEKI SÁNDOR gpóf. 
Vezérigazgató: SZÓNYI ZSIGMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakör 
. .'zönség általános elisirierés,eAszerint, híven megfelel hivatásának; fotytöii fej-
.'leszti a reformokat, melyekét a gazdaközönség 'évek ;ötk sürgetett és a káíok-
" nak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes megelégedését vivf'a ki 

magának, az 
é p ü l e t é s á t a l á n y ( p a u s c l i a l ) b i z t o s í t á s n á l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes." megtakarítást tesz lehetővé ; a szövet-

. kezet pusztán csak a dijakat számítja" fél a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

g^B" Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5%> díjengedményben részesülnek. 

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

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József körút 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

I C r a z d á k é s k e r t k e d v e l ö k 

ü g y e i m é b e ! 
. Magas c-siraképösségir és kitűnő minőségű.. v 

gazdasági és kerti magvakat 
szállít igen jutányos áron 

| F R O M M E R A. H E B B M A N 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 kiadóhivatalban 
B U D A P E S T , 

íillíH-mt as-fltsc mám. 

Egy és több vasú egyetemes &GZéS@kéSm és 

talajmivelő eszközeim 
olcsó ár, e l ső rendű 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 szivesen szolgálok. 

Rudolf 
cs. és kir. kizárólagos ekegyára 

Budapest VI. ken, Nagymező-utcza 68. 
Magyarországi vezérképviselő: S s S e s Zs i gmond . 

„2lnicum $riü" 
egyetemes sorbavetőgé/t sokoldalú használhatóságánál, czélszerü szerkezeténél fogva egész Európában 

sl legj obb hírnévnek és 
legnagyobb kelendőségnek 
örvend, minélfogva az összes eddigi vetőgépek között az 

első helyet foglalja el. 
Árjegyzék és bővebb felvilágosítással készséggel 

szolgál: "CH 

M e l l c h a r F e r e n c z 
cs. és kir. szabadalmazott k i z á r ó l a g o s vetőgépgyára 

Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 68. 
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r. Gz. 
K A Deering-féle amerikai gyártmányú arató-gépei t és 

f t tkasaáló-gépek nemcsak a külföldön részesültek elsőrendű 
kitüntetésekben, hanem legutób.bt.luizánk.ban a mezőhegyest-:, 
nemze tköz i aratógépversei iyeiH is m indany ia k i tün t e t é s 
és eismerésiben részesült; Nevezetesen e lső d i j j a l 

: n a g y a r a n y é r e m n t e S : 
a P o n y - k é v e k e t ő aratógép lett k i tün te t ve , 

'* Ezen gépek mielőbbi megrendelését, hogy azok kellő idő-: 
ben szállíthatók legyenek, nagyon melegen ajánlom. 

A szállított-•. gépekért. pedig a legmesszebbmenő garan-
ciákat vállalok. '., . ' . . • ; . -

- Kitűnő, tisztelettel 

Propper Samu 
Budapest, Váczi-k&it 52. • 

mint,a Déering-gyár kizárólagos 

j Eladó cséplőgép garnitúra. 
I A Hernád-Némethi gazdaságban (Miskok mellett) i 

a birtok felosztása folytán egy teljesen jó karban levő 8 

| 8 lóerejü Shuttleworth-féle complet 
cséplőgép garnitúra, 

valamint- egy szinte I 

8 lóerejü löcdmöbil E L A D Ó . \ 
Bővebb .felvilágosítással szolgál 5439 ] 

V A R G A I G N A C Z t i s z t í t ó u r 1 

Hernád-Némethi "(Zemplénmegye). | 

40 irli telivér tenyesz Eamiuilleí kos 
válogatott gyönyörű példányok 

i g e n j u t á n y o s 
á r é r t - e l a d ó k . Bővebbet 

FREYSTÁDTLER JENŐ lovag urad. intézőségénél 
•: - ' ^rOT-TAZSOHíYBAiy. / 5459 

Nagy lóárverés. 
Folyó évi április hó 17-én vasárnap reggel 9 óra-

kor Orosházán a g ró f Károlyi-féle Tisza-Tarjáni, Nagy-
szénás! és Mágocsi ménesekből és g ró f Berthold-féle 
Árpádhalmi ménesből származó mintegy 

35 d6 4 éves angolfélvér 
W- csiüó 

nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek készpénz 
fizetés' mellett el fog adatni. A lovak 3 hónap óta 
lovagoltatnak. Felvilágosítást nyújt a 

ménes intézőség Csongrád-Iágocson. 

E l a d ó 

f 100 drb 26 frt, Í0 

lOOO d̂b'l'Xes 

f S o S S ^ 1 0 9 ' 

gyökwef^yri 

saját költségem 

KONTSEK GYÖRGY 
; .: , ,íöIdbii*totos, 
Ábrahámfalu, u. p, Tót-

Próna Turó.czmegy®. . 

-i fkelkeff 16 á" >t> 

Timőtfümag 
v komócsin fűmag (Pble 

é r i á s i 
Mammutli tökmag el-
adás. Saját térmesztiilénv. 
A Máutliner Ödön kiraka-
tában minden őszszel lát-
ható 120—130 kilós pél-5 

dányok is" határunkban 
termettek. Azoknak, kik 
még nem termelték, szi-
vesen szolgálok egész rész? 
letes termelési .utasítással. 
Sokkal előnyösebb és egy-
szerűbb a takarmányrépa 
termelésénél, söt a táp-
anyaga jóval nagyobb és 
a megmunkáltatása fél 
annyiba sem kerül. A siker 
egész biztos:. Egy 10 kilós 
csomag 11 frt és egy 5 
kilós posta csomag franco 
utánvéttel küldve 6 frt. 
Ennél kisebb megrendelést 
el, nem-fogadhatok, Meg-
..rejujsl̂ snél- olvasható, pon-
t o s czlnv.kéretik. Schwarz 
Jakab Vaja (Szabolcs-
megye).. , -. .5373' 

MEGJELENT 

a „Köztelek Zsebnaptár" 
„Köztelek Évkönyv" 

1898-ik évre. 
Szerkesztik és kiadják i 

Eu l í i eK Hyula és Szilassy zolt ia 
az Országos Magyar Gaz!-
dasági Egyesület titkárjai. 
Az Évkönyv .bővített tarta-
lommal, a tavalyinál na-
gyobb terjedelemben,- kö-, 
rülbelül 32,000 gazda' és 
gazdatiszt pontos cziméyel 

jelent meg. j 
A két könyv előfizetési ára 
a „Közte le i t " előfizetői 
részére 2 írt 20 kr. posta-
díjjal .-viiti, A két könyv 
csak együttesen rendelhető 
meg külön-külön nem kap-
ható.'Bolti ára t, forint 

50 krajezár. 
Megrendelhető a „Köz-
teleit"' kiadóhivatalában, 

':, Üllöi-ut 25. 

-.mló 1894. éri III. türrtyraiü, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 
Ára toírraentes fcüldíssel 

ÁLBiON fűkaszáló gépek, Lapunk 
ALBION marolrakó aratógépek, 

HARRISON Mc. GREGOR & Go, 
angol gépgyárából, 

'melyek az' összes hazai versenyeken kitüntetésben részesültek,' 
legutóbb a türkevei gépversenyen a r a n y é r e m m e l 

dijaztattak, kaphatók 

GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál, 
Budapest, V., Kü l ső Váczi-nt 40. szám. 5406 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

bekötési 
táblája 

1 f o j r i n t 3 6 k r é r t 

: (portomentesen) kapható 

kiadóhivatalunkban. 
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Gulya-árverés. 
A mezőhegyesi m. kir. áll. ménesbirtokon (Csanád 

j vármegye, vasút-, posta és távírda állomás) a kővetkező, 
] nagyobb részt számfeletti, részint pedig kisorolt, te-
] nyésztésre alkalmas, magyar fajtájú gulyabeli szarvas-
j marha 

I f. évi márczius hó 16-án d.e.9 órakor 
] nyilvános szóbeli árverés utján, készpénzfizetés mellett 
] el fog adatni, u. m.: 

117 drb. 3 éves tenyészbika, 
[13 „ öreg tehén, 

3 éves üsző, 
2 éves üsző. 

123 
11 

Venni szándékozók a Szeged, Arad, Kétegyháza és 
[ 'Szarvas felől közlekedő' vonatokkal közvetlenül az ár--

verés színhelyére érkezhetnek; megfelelő ellátásról gon-
j doskodva van. 

Kelt Budapesten, 1898. évi február hó 15-én, 

M!gs BEZEREDJ ANDOR cs. és k. kamarás ur pa-jegenyési 
immúnis homokos szőlötelepéről ősszel szedett 60 cm. hosszú háromszór periiietezett 
fajtiszta szőlővesszők eladandók a következő mennyiségben: 

Chasselas rouge 2600 száll 
Madlein angevin 40,000 „ i 1000 á 5 frt. 
Muscat lunel 0500 „ J 
Chasselas blane croqu. 34,300 „ 1000 á 4 frt. 
Zöld szilváni 26,500 , \ 
Olasz rizling ... '„• 50,200 , . 
Piros veltelini 25,200 „ | .„„„ & „ f . 
Nagy burgundi 16,500 „ ™ a d m ' 
Oportó 17,000 „ 
Veres kadarka 68,500 „ J 

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

Pályázat. 
Méltóságos Gróf Károlyi Lajos ur stomfai uradalmá- \ 

HB ban folyó év april hó 1-én 

1 g a z d a s á g i í r n o k i á l l á s 
88 töltendő -be. 
BB Pályázhatnak felsőbb tanintézetet sikeresen végzett, |j 
SS katonai kötelezettségüknek eleget tett, a magyar ós német í 
•H. levelezésben jártas, a gazdaság minden ága iránt előszere-
igan tettel viseltető, szorgalmas s szerény igényű fiatal emberek. 
Pj5 Az uradalomban rendszeresített Írnoki fizetés, a hiva-
Bffl talbalépés napjától számítva kiadatik; mindazonáltal az állás E 
3 | csak egy évi próbaszolgálat után lesz véglegesítve. 
M Végbizonyítvány és esetleg gyakornoki alkalmazásról 
M szóló bizonyítványok másolatai, a sajátkezüleg irt íolyamod- [ 
M vány s ujabb kelelü arczképpel együtt; márczius hó 20-ig | 

1 az uradalmi juhászati felügyelőség czimén Stomfára, (Pozsony-
. megye) küldendők. 5440 \ 

Magyar 
Fenyömag Pergető Intézet 

Faragó Béla, ZALA EGERSZEG. 
Kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel. Ajánl mindennemű 

legmagasabb csiraképességü 
Crdészeti magvakat, 
a melyekért a budapest m. kir. állami magvizsgáló állomás 

leletei alapján teljes szavatosságot vállal. 
Árjegyzék és számos erdészeti hatóság elismerő nyilatkozata ingyen és 

mmmmmm 

Hizott ökör eladás. 
A Méltóságos egri Főkáptalan sajó-várkonyi gazda-

ságában 5 darai) a Szihalom és t i la j i gazdaságában 
ÍO darab, Zsigeriben 30 darab, tul a Tiszán Szent-
Alargita - - polgári birtokokban 59 darab ; — ösz-
szesen 101 darab liizott ökör eladó. 

A venni szándékozók márczius lió 17-éig szóbeli 
vagy irásba foglalt ajánlataikat Egerben a kormányzóság-
nál adják be. 

Bővebb felvilágosítást ad alulírott. 
Egor 1898. február 27-én, 

Póka István, 
5441 jószágfelíigyelő. 

> • # < • <$> * • * > # • • • 
Most jelent meg 

Amerikai V t : 
mezőgazdaság.: 

Irta: ü 
5X)Uh55y XQLfÁH • 

az OMGE. szerkesztő titkárja, a „Köztelek* felolős szerkesztője. j y 

Eredeti fényképek és Vladár Ernő festőművész rajzai után 
készült számos képpel. 

—fSolti ára 4 frt. 
0MGEc tagoknak és a „ K ö z t e l e k " előfizetőinek 

keflyezményes ára 3 frt 50 h 
Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában 
^ (Budapest, IX. Üllői-ut 25. sz.) 
$ # + # • 4 * * * • • 
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ALAPÍTTATOTT 1848-ban. 

JB -

os. és kir. szab. nyereg-, szij- és bőröndáruk gyára 
B U D A P E S T , I V . ker., K o r o n a h e r c z e g - u t c z a 3. sz. 

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

télben jutányos árakon. — 
Előírásos nyeregszerelések 
tényleges s tartalékos tiszt 
urak részére I golcsóbb 

árakon. 

Képes árjegyzék: 
kivánatra ingyen és 

bérmentve. 

I. r e n d i i 

ALAGCSÖ. 
Zsolnay Vilmos gyárában készült és fennmaradt 

75 ezer darab 2 " belátmetszetü) = = 100 drbként ls/4 frt j 
1.8- „ • „ 3 " „ S j 100 drbként 2V2 frt [ 
7 „ „ 4" „ j 100 drbként 4 frt f 

a gyártelepen átadva megvételre ajánltatik. 
Megrendelések kevesebb mennyiségre is, a csövek [ 

tulajdonosa 5496 

B r á s a y X £ á i l m á n h . o s \ 

B u d a p e s t , ( M u z e u m - k ö r u t 23. sz . ) intézendök. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés j av i tásaés h iz la lása 
m gazdák és hizlalók használatára. HM 

Szőlővessző eladás. 
Immúnis talajon termett, peronospora mentes, teljesen kiérett, következő 

fajtájú szőlővessző eladó: 
Mézesfehér... ... ] 
Olasz riesling ... 

Zöld'syívání = Í O O O - T G H Ö frt. 
Slankamenka 
Vörös dinka ... J 
Kadarka ezre 4 frt. 

Vessző hossza 50—60" cm., vastagsága 6—12 mm. Csomagolás na-
gyobb megrendeléseknél ingyen, különben önköltségen, u. i. eladó. 1 éves. 
kitűnő minőségű spárgagyökér „Triumph" von Braunsehweig 3000-re 
8 frt-és spárgamag kilója 12 frt. Megrendelésnél a vételéi- 25 százalékja 
előre beküldendő. 

Szölöintézőség 

S R á r C s e g r e s e n , , u. p. és v. á. SIMONTORNYA. 

1 Wieschnitzky & Clauser8 Nachf.' 
m a g k e r e s k e d é s és t e r m e l é s 

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

Mindennemű gazdasági magvak, | 
Bécsi főzelék- és virí 

e l s ő r endű , 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 styriai vöröshere, provencei luezerna, fiimagvak, 
répamagvak, zöld- és száraz-takarmánymagvak. 

Á r j e g y z é k ' Á r j e g y z é k ingyen. 

Mc CORMICK 

1 ARATÓ GÉPEK 
f j a legjobbak a világon, 

kévekötök és marokrakók; 

^ ... nafprgatók logjutányos 

í ^ y í ? M Ü L L E R és W E I S Z 

szőlővessző. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„istvántelki immún i s " li omolt ta la jú 
szőlőjéből a következő európai és amerikai szőlővesszők eladók: 

G y ö k e r e s eu rópa i vesszők . 
tramini Piros ... 4.000 drb. 16 frt. 

S i m a e u r ó p a i vesszők . 
OlaszRizling.. ... 
Kagy Burgundi .. 
Tramini Piros ... 
Furmint 
Piros Bakar 
Chasselas blanc 

» » croquant 
» » rougc 

Mézes fehér ... ... 
Madelaine angevine 
Muscat vegyes 
Kadarka ... 
Szt.-Lőrince 

Itiparia Sauvarje II. osztályú 
Herbemont .. 
Jaquez... ... ... ... — .. 
Vialla 

G y ö k e r e s a m e r i k a i vesszők . 
11.000 drb. 

S i m a a m e r i k a i vesszők. 
Riparia Sauvage 10.200 drb. ára 
Herbemont ... 1.000 » » ( 
Jaquez ... 6.500 » » i 

Országos Magyar Gazdasági Egjesiilet igazgatójához 
B U D A P E S T , K ö z t e l e It intézendök. — Az elszállítás tiivasz-
szal történik a megrendelés sörrendjében. — A megrendelésnél a vesszők fele 
ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvétellel szedetik be. — Csomagolásért 
és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. IGAZGATÓ. 

ZJOl 
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Közeledik a tavasz. 
A mindén irányban meginduló g a z d a s á g i m u n k á l a t o k magukkal hoznák a mezőgazda közönség s z á m t a l a n 

szükség le té t . E : szükségletek beszerzése,; vagy az esetleg meglevő készletek értékesítése 

a legkönnyebben, legolcsóbban és legbiztosabban 

a K Ö Z T E L E K kishirdetései 
á l ta l eszközö lhető . 

A hirdetés okvetlen eredményes: 
K e r t i t e r m é n y e k : gyümö l c s - , d i sz - és e g y é b 

h a s z o n f á k , s p á r g a - g y ö k é r , z ö l d s é g - m a g v a k és 
g y ö k ö k , 

sző lővessző , 
b á r m i f é l e c z i kk v a g y e s zköz e l a d á s a és vé te -

lénél , mely a tavaszi munkálatoknál szükségeltetik. 
Továbbá 
f ö l d b i r t o k o k el - és b é r b e adá sa , v é t e l e 

t enyészá l l a tok , 
l o vak , ö k r ö k és egyéb ha szoná l l a tok , 
haszná l t g é p e k és e s zközök , hordók , 
t a k a r m á n y - k é s z l e t e k . 
V e t ő m a g v a k , különösen lóhere, t a v a s z i buza , ten-

ger i , b ü k k ö n y - és b o r s ó f é l e s é g e k , köles , mohar , 
cz i rok, répa , b ab , l encse stb. stb. 

minden közvetifési díj nélkül eszközölhető a 

„ K Ö Z T E L E K " k ishirdetése ive l . 
Kell)Ívjuk tehát a t. gazdaközönséget, hogy az üzleti előnyt, amelyet a 

minden héten kétszer -6400 példányban 
megjelenő elsőrendű lap o lcsó h i rdetés i r o v a t a nyújt, h a s z n á l j a f e l s a j á t e lőnyére , s a hol lehet, kímélje 

o m i n d i g m é r e g d r á g a közvet í tést . 

= T a n u l j u n k e t é r e n Is a k ü l f ö l d i g a z d á k t ó l . = = = 
Hazafias tisztelettel a „ K Ö Z T E L E K " k i adóh i va t a l a . 

Egyetemes-sorvetőgépek 
elismert legtökéletesebb toló kerék rendszer, 

Magyar szabadalom Osztrák szabadalom 
2507. szám. 44/5690.. szám. 
Szabadalmazott javításokkal, mint: a legponto-

sabb beállítása az elvetendő mennyiségnek, kiemelő 
készülék, elölről felbillenthető magszekrény stb. 

UMRATH ÉS TÁRSA 
mezőgazdasági gépgyárosok 

—EE B U D A F E S T , E -
V. ker., Váczi-körut 60 sz. 

Fűkaszáló és aratógépek, lógereblyék, 
gőzcséplőkészletek nagy válasz-

tékban. 

H i r d e t m é n y . 
: Fejérmegyében lyáncsa község határában a ipesti ev. ref.. főiskola tulaj-

donát képező, 1200 Q-ölévei 318 hold 135 „Cpö'et kitevő szántóföld, kaszáló 
és legelőből álló birtok épületekkel együtt 1898. évi szeptember hó 29-tői 
kezdve további 12 évre 1910. évi szeptember hó 29 ig írásbeli és szóbeli 
ajánlati tárgyalás utján haszonbérbe adatik. 

A haszonbérleti szerződési feltételek 1898, évi ápril hó 2-ik napjáig Stand 
Lajos egyházkerületi vagyonkezelő irodájában (Búdajpesten, IX. kerület,- Lónyay-
utcza 11.: szám I. emelet 11. ajtó) délelőttönként 9—12 óráig megtekinthetők. 
A zárt Írásbeli ajánlatok ugyanott adandók be 1898. évi ápril 2-nak déli 12 
órájáig. A netalán később beadott, avagy postán a fent jelzett időn túl beérkezett1 

ajánlatok figyelembe nem vétetnek, . - - • > í 
Szóbeli ajánlati tárgyalásra határidőül 1898. évi ápril hó 3. napjának d. e. 

ÍO órája a budapesti ev. ref. főgymnásium kistermébe (Budapest, IX. kerület, 
L'ónyayrutcza 4. szám II. emelet) 4ritüzetik s mindenekelőtt , a. szóbeli ajánlatok 
vételnek .jegyzőkönyvbe s csak ezek megtörténte után fog az irásba foglalt,zárt: 
ajánlatok felbontása eszközöltetni. Az ajánlatok elfogadása, vagy visszautasítása,, 
esetleg ujabb tárgyalás tartása tekintetében. a dunamelléki .ev. ref.. egyházkerület 
elnöksége'dönti*? ' . ;5483v 

F u c h s H e r m a n n 
B K S * t e j g a z d a s á g i e d é n y e k g y á r a 47«o 

B XJ L > A P E 8 T , 
VI., Szondy-utcza 35. sz. 

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

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

Telefon-szám 17—35. 
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KIS HIRDETESEK, 
mindazofavi^ya: 

se^Z^léíTtégtt 
tudatjuk t. olvasóink-
kal,hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetités-

Sal Ur^edésberiUvtál-

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

közöljük lapunkban a 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

zSS^SB, 

wm§ 
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ÁLLÁST KERESŐK. 
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ÍMÍMM 

11É11 

ÁLUTOL 
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ISát 
fehér'tate m 

m 
y^étCre 

n ö v e n d é k ökör 
és üsző bor jakat 

iiiepetclre ajánlanak 

E E I N ÉS SPITZER 

l i s P l 
VEGYESEK, 

IIBCglíg 

a házai 
magtermeiést 
elősegítsem, 

oberndorfi 
répamagof 

következő árakorTaj'anlok̂  

H f i L D E K 

B u d a p e s t . K á r o l j - k ö r u t 9 . 

m m 
Ő S ' imi 

mm 
Birtok-

parczel lázásokat 

" 7 4 
Hanna árpa, 

Aljai zati 
Gróf T e l e k i A r v é d 

Oleririi 
répa-H 

1897. é v i t e r m é s 

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 

Gyümölcsfák 

östfssttt-
ványok korához _ és őrös-. 

Petrovay György, 

r f ö r l e s z t . 1 
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Manila kévekötő fonalat 
bármely szerkezéül aratógépnél alSilmazható gombolyagokban 

^bS f o x i s i t é r b szállít JV 

SZEGEDI KENDERFONÓGYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 
SZEGEDEN. 

Ugyanott gazdásági kötéláruk és valódi kenderzsákok legjobb minő-
„'; ; . ségh&n olcsó árban kaphatói. 5497 

Gözmívelés. 
Nagyobb területek szántását gözekével 
hajlandó ragyok elvállalni; épügy 

mélyrígelozást szőlő-telepítésekhez. 
Érdeklődők kéretnek, liogy alanti czimemhez forduljanak. 

gözszántási vállalkozó 
Wolff Ernő, Budapest-Kelenföld. 

Budapesten, k izáró lag csakis 

M a u t h n e r Ö d ö n 

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

Budapest. VI. ker>, Gyár-utcza 48. szám alatt. 

I m p r e g n á l t 

takarmány répamag 

m a g k e r e s k e d é s é b e n kapha tó . 
Áz impregnálási eljárás abból áll, hogy forró nedves levegő 

jelenlétében a'répamag egy bizonyos időtartamra kénessavval és 
klórgázzal érintkezik, tehát fertőtlenítve lesz, miáltal a répama-
gon tapadó összes mikroorganizmák, csiragomlbák stb. tel-
jesen és biztosan megöletnek. 

Az impregnált répamag előnyei: 
1. Csiraképessége s o k k a l m a g a s a b b mint a nem 

impregnálté. 
2. 4 — 5 n a p p a l e l őbb ke l ki , mint az ugyanilyen 

viszonyok közt elvetett nem impregnált. 
3. Csirázási és fejlődési erélye következtében 1 0 napos 

p a l á n t á j a o ly erős, mint a nem impregnáltból származó 
3 hetes. 

4. K e d v e z ő t l e n t a v a s z i időjárás eseten az impregnált 
2 0 — 2 5 s z á z a l é k k a l n a g y o b b termést ad, mint ugyan 
csak kedvezőtlen tavaszi' időjárásnál a nem impregnált. 

Árjegyzék k ívánatra ingyen és bérmentve küldetik. 

Szabadalmazott Schweitzer-féle malmaink a mezőgazda-
ság terén igen fontos újítást képeznek. 

Ezen teljesen uj szerkezetű, átjavított malmok egyaránt 
alkalmasak darálásra ós simaőrlésre; a gazdaságban e malmok-
kal szükség szerint készíthető igen jó minőségű liszt és 
takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle és a Sangerhauseni gépgyárak 
által gyártatnak, míg az őrlőtárcsák a világhírű Ganz-féle 
kéregöntvényből készittetnek. 

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

A Selrweitzer-féle malmok rendkívüli előnyei a következők: 
1. Csekély hajtóerő szükséglet. 
2. Rendkívü l i nagy munkaképesség. 
3. K i tűnő minőségű őrlemény. 
1. Kiválóan tartós, javitásra nem szoruló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

Ezen malmok beszerzését minden gazdának a legmelegeb-
ben ajánlhatjuk. 

g m r R é s z l e t e s l e í r á s s a l , á r j e g y z é k k e l é s f e l v i l á g o s í t á s o k k a l s z í v e s e n s z o l g á l u n k . "H&íSj 

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


