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AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Az 1898. évi márczius hóban be-
fizetett alapítványi kamatok és 

tagsági évdijak nyugtázása. 
I. Alapítványi kamatok. 

Hátralék 1897-ről: Gróí Károlyi László 21 kor. 
1898: évre: Gróf Andrássy Géza 105 kor., Gorove 

László 100 kor., Jelűnek Henrik 20 kor., gróf Károlyi 
Isiván 21 kor., Megyeri Krausz Lajos 20 kor, Peterdy 
Lajos 22-06 kor., báró Splényi Béla 21 kor., Steinbacb 
István 20 kor., Széli Kálmán 21 kor., gróf Szapáry 
Gyula 52-50 kor., Szász-Coburg Fülöp berezeg 105 kor., 
gróf Sztáray- János és Teleki Gyula 21—21 korona. 

II. Évdijak. 
Hátralékok 1897. évről : Czigler Nándor 40 kor., 

Deutsch József J. 40 kor., Gazsó István 10 kor., Glusz-
kievits Mibály 30 kor., Horváth József és Hartstein 
Dezső 10—10 kor., Kiszner Albert 30 kor., Keresztessy 
István 20 kor., Koller Kálmán.60 kor., Márkly Ferencz 
10 kor., Schlichter Izidor 40 kor., Vancsó Gyula 4 kor. 

1898. évre: gróf Apponyi Albert, dr. Apt Ödön, 
K. Antal Ferencz, Burger Pál, Böjtös Árpád, Berger 
Sámuel, Borhy Anclor, Braun Gyula, Bájxzay Gyula, 
Bach Simon, Boros Sándor, Bass Samu, Boros Endre, 
Benkert György, Baik Gyula, dr. Bánffy Ernő, Belcsák 
András, Binder Frigyes, Braunmüller Sándor, Bottlik 
Lajos, Brauner Győző, Berger Vilmos, Almási Balogh 
Lóránd, Bartha Andor, Balassa Gyula, papi Balogh 
Péter, Csikós Mihály, Czigler Nándor, Csengery Lóránd, 
Csitáry Béla, Czacher Gusztáv, Czoeher Géza, Darányi 
Kálmán, Dratsav Gyula, Deutseh József J., dr. Déesey 
István, Diószeghy Dezső, Donogány Gergely, Erényi 
Sándor, Emich Gusztáv, Első magyar gyapjumosó 
részv. társ., Erényi Ármin, Frölich Frigyes, Farkas 
Rezső, Fischl Lipót, Forstner Mór, Filipi Fülöp, Fokányi 
László, Gindele Géza, Gutman Lajos, Gál Lajos, Grün-

Tivadar, Hricsovinyi János, Hofer Adolf, dr. Huszág 
István, Hegedűs Aladár, Hajnal Samu, Haydin Károly, 
Hofherr Albert és Schranz, Hányi Gyula, Hautzmger 
Henrik, Hartsein József, Husztik János, Heinrich Cornél, 
ifj. Horráth Mihály, Havas Pál, borsodi Horváth József, 
Hencz László, Honig Albert, Hánák Ferenez, Jálics 
Géza, Jakabffy Imre, Ivánka László, gróf Korniss. Vik-
tor, Kun Frigyes, gróf Károlyi Tibor, Kazal Zsiga, Ke-
lemen István, Kunfy Adolf, Kozma Andor, Kiss István, 
Kalmár Vilmos, Kopasz János, Kun Árpád, Krieger Pál, 
ifj. Kammerer Ferencz, Kann és Heller, Kontsek György, 
Kende István, Kohn Adolf, Kovács Lajos, Keresztessy 
István,- Kath. tanítóképző intézet Esztergom, Lovasi 
Ákos, Lichtenberg Mór, Leidenfros'. Ottó, Lovas Béla, 
Lipovniczky Gyula, Lyka István, Lázár L. Pál, Lakner 

Aladár, Mautner József, Mátyássy Kálmán, Matlekovits 
Sándor, Meller Hugó, báró Manndorf Géza, Mándi 
Márton Zsigmond, Mayer Oszkár, Marton Zsigmond, 
Mautner Ödön, Madách'Aladár.Mocsáry Sándor, Miklós 
Ödön, Nagy Dezső, Náray Géza, Nagy Imre, Nöthling 
Vilmos, .Nagy Géza, Ormódy Vilmos, Ordódy Géza, 
Orczy Zoltán, Polonyi Géza, Persa Sándor, Pollák Jó-
zsef, Poszvék Nándor, Poor Jakab, Payer Géza, Pick 
Miksa, Pokomándy Imre, Propper Miklós, Révai Soma, 
Rosznáky Jenő, ifj. gróf Ráday Gedeon, Renner Gusz-
táv, Skublits Gyula, Sátori Miksa és Mór, Sárkány 
Kornél, Spódiumgyár, Sütő János, Sooky Endre, Süteő 
István, Schön Vilmos, Schmidt Endre, Schwarz Pál, 
Schlichter Izidor, Schack Ede, Schick Emil, Schlothauer 
Ferencz, Széli Pál, Szoó Lajos, Szőnyi Zsigmond, Szűcs 
Mibály, Szita János, Szabó "Ernő, Székely Miksa, Stern 
Lajos, Strem Dénes, Strausz József, Stern Gyula, 
Török Géza, Tolnay Lajos, Tóth Ede, Vargha Gyula, 
Voith Manó, Vimmer Kálmán, Vancsó Gyula, Veres 
Pál, Wolfinger Alajos, Wigner Lajos, Wolff Gyula, 
Wurm Ödön. Walter Nándor, Zalathnai kénkovand ipar 
részv. társ,, dr. Ybl Félix 20—20 korona. Benedek 
Gábor, Grassl Hugó, Grünfeld Ignácz 10 kor., Kántor 
József, Márkly Ferencz, gróf Stainlein Ottó, Steiner 
Ignácz, Schweitzer Pál 10—10 kor., Koller Kálmán 
4 korona. 

1899. évre előre-. Benedek Gábor 10 kor., Grün-
feld Ignácz 10 kor., Huchthauser Vilmos 40 kor., Jakab 
László 20 kor., Sármezey Árpád 20 kor., Stainlein Ottó 
gróf 10 kor. 

A jövő közgazdasági politikája. 
A főrendiházban a napokban olyan 

beszéd hangzott el, amely sokszoros 
visszhangot keltett a közvéleményben is. 
Ezt a beszédet if j. gróf Széchenyi Imre 
mondotta el. 

Széchenyi a, munka és az erős 
meggyőződések embere, akinek meg-
győződése nemcsak értelmi, de egy-
szersmind kedélybeli megnyilatkozás is. 
S .ez fontos körülmény, még a legkomo-
lyabb esetben is. Mert eszmék, mint a 
puszta rideg megfontolás matematikai kö-
vetkezményei, még sohasem juttatták 
fordulópontokhoz a társadalmat. 

Mig a meggyőződések, amelyek egy 
töprenkedő lélek emberiesen nemes ér-
zületének tartalmától duzzadtak, legtöbb 
esetben rátaláltak a való élet elevenére. 

E tulajdonságánál fogva talált rést a 
Széchenyi beszéde a közfigyelemhez egy 
olyan helyről, ahonnan a közélet a maga 
erőkifejtéseihez nem szokott motivumokat 
nyerni. 

Hozzátesszük, hogy Széchenyi agrá-
rius is, egyéni képességeinél: észbeli és 
érzületi adományainál fogva már eleitől 
a leghivatottabb arra, hogy a vezetők 
között foglaljon helyet. Ö valószínűleg 
nincsen azok között, kik a plebset moz-
gósítani kívánnák a latifundiumok ellen, 
mégis beszédjének alapgondolata az, hogy, 
mig a nagybirtok birtoklása biztosítva 
van, addig kivált a nemzet gerinczét 
képező közép földbirtokos osztály a zül-
lésnek van kitéve, ezt a birtok némi tör-
vényes lekötésével megakadályozni nem-
zeti kötelesség. A közép- és kisbirtokok 
védelmezése méltán figyelemre számitha-
tott egy oly helyről, amelynek betöltői ; 

mint nagybirtokosok már egyszerű em-
beri önzésből is első sorban a nagybir-
tok érdekeit vannak hivatva képviselni. 

Beszédje tulaj donképen a szoczializ-
musról szólt. Nem született még olyan 
tengeri kigyó, melynek agyonverésére 
többen vállalkoztak volna, mint ahányan a 

tanácsadó szolgálatokkal. Hogy Széchényit 
meglátták a tömegben, ez annak tulaj do-
nitandó, mert ö nem magát a kigyót akarta 
agyonverni, hanem a tenger ellen fordult, 
a melyből a kigyó nő és táplálkozik. 

, Fejtegetései három részre oszthatók : 
A szocziális bajok okát nem a 

mesterséges beavatkozások, nem a pil-
lanatnyi hatások következményének tartja; 
a talajt ehhez a bajhoz lassan, de biz-
tosan előkészítette a 67 óta mindjobban 
érvényesülő közgazdasági politika, mely 
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a szabadság kétélű fegyveréve l bánni 
nem tudó parasztot s az átmenet nél-
kül megterhélt köznemességet arra a 
közmondásra utalta: „kaparj kurta, ne-
ked is leszK . A haza szűkebb körű fo-
galmát ott alkotja meg "minden egyén a 
maga meleg tűzhelyénél s a biztosság-
nak abból a tudatából, hogy az a te-, 
nyérnyi föld, amelyet a lábaim alatt 
érzek, az enyém, melyből magamnak s. 
családomnak életigényeit előteremteni 
tudom: ebből a tudatból sarjadzik a tár-
sadalmat égy testté olvasztó ösztön s a haza-
szeretet felséges ereje. De mikor a biz-
tosságnak ezt a tudatát kitolja a sz ivemből 
az a keserű érzés, hogy az a darab föld 
hűtlenné vált hozzám, forrásából szomja-
mat kielégíteni nem tudom, lábam alatt 
inogni kezd, egyensúlyomat már csak 
alig tarthatom, fenn, a féltés kinzó bi-
zonytalansága zavarta el nyugalmamat 
és senki sincsen, akitől e titkos föld-
indulás aggodalmai közepette segedelmet 
remélhessek : akkor már az én torz voná-
saim a társadalom nagy arczulatjára 
sötét nyomokat vésnek, s a keserűség, 
amely elönt, nem csak a társadalommal 
való közösségem kötelékét emészti el, 
hanem a hazaszeretet érzületéből is ki-
közösít. 

I lyenformán ítélte meg Széchenyi a 
je len bomlási tünetét; látszólag magas 
perspektívából, voltaképpen pedig az ö 
megf igyelése a legközvetlenebb, mert ö 
magának a szenvedő egyénnek szeme 
közé néze t t : a pórnak, ki magára ha-
gyatva, a szabadosság iskolája élelmesebb 
tanítványainak fe jős tehene lett s a köz-
nemesnek, aki lefelé ebben a nemzetben 
mindenha legegészségesebb összekötő-
kapcsot képviselte, mig maga is megtört. 

Gyógymódot tehát nem a szocziáliz-
musra, mint okozatra, hanem ennek 
mélyen gyökerező okaira keres Széchenyi 
s igy a laisser fairé, laisser passer 
passzív politikájának aktiválását nem 
abban látja, ha az államhatalom a ve-

, szélyeztetett pontokon energikus fellépé-
sével rendet csinál, hanem abban látja, 
ha a kormány czéltudatos földbirtokpo-
litikát csinál, olyan földbirtokpolitikát, 
amely egy egészséges magyar közép és 
kisbirtokos osztály fentartását és meg-
erősítését biztosítsa. 

Olyan legyen ez a földbirtokpoli-
tika, amely a hitbizományoknak pénz-
fidei-comissumokká való átalakításától 
sem idegenkedjék, hogy a középbirtokok 
keletkezésének helyt engedjen, de aztán 
a közép- és kisbirtokot védje meg, kon-
vertálja, ne a hitelező, hanem a birto-
kos és családja szempontjából is. 

< Éreznie kell mindenkinek, hogy ez 
a politika a j ö vő politikája. Védeni kell 
a földet s védeni kell a magyar fajt is : 
e kettő egymás nélkül el nem képzel-
hető. Hisz a fö ld el nem vész, legfel-
jebb a nemzet gerincze cserélődik ki. 

S hogy ez. a csere prnlyen végzetes 
lehet egy földmivelő országra n é z v e : 
ennek következményeit már is megta-
nulhattuk respektálni. Európa összes 

népei szemünk . előtt vonulnak vissza 
nemzeti egyéniségük védelmének sánczai 
közé, holott egyik sem távozott el mesz-
szebb e sánczoktól, mint a magyar. A 
magyar tehát kezd je meg a visszavonu-
lást s gázol jon végig , ha kell egy csomó 
modern előítéleten, mielőtt még nem 
késő töprengeni azon közmondáson, 
hogy : akié a föld, azé az ország. 

Széchenyi beszédjének konklúziója 
természetesen a kormányzat passzív, 
közgazdasági politikájának is elitélését 

jelenti, mert hisz az a politika nem ma-
gától jön, azt csinálni kell s aki azt nem 
csinálta meg, az a kormány. 

Valóban, egy magyar nemzeti föld-
birtokpolitikának inaugurálása sem a 
jelen, sem a közelmúlt kormányát nem 
lelkesítette. S ami a múltban hiányzott, 
azt a jelen sem igyekszik pótolni. Vezető 
eszmék, amiként az egész társadalomból oly 
annyira hiányzanak, ugy kérdhetjük, hol 
van a mai kormányzatban az a vezéreszme, 
mely a tűzhelyéért élő-haló magyar nép 
szivéhez forrott nagy s nehéz kérdések 
megoldásának útját mutatná? ! Hol kelti 
fel a bizalomnak, reménynek, hitnek ér-
zelmi megnyilatkozásait a je len közgazda-
sági politikájának csak egyetlen ténye 
is? — azok nélkül pedig nincsen vezető 
eszme. 

Sablonos gazdálkodást folytatunk, 
mint akinek rendben van a széná ja ; 
véghetetlen jóakarat s buzgalom igyek-
szik itt segíteni, ott nyerni a napi ki-
adásokon, de az átvett terheket átviszszük 
egyik évről a másikra, sőt a, jövőt napról-
napra növekedő terhekkel sujtjuk. Ez a 
gazdálkodás sokáig folyhat s mellette talán 
tengődni is lehet valahogy. í gy vihet a 
fo lyó árja egy szalmaszálat, amelyet vé-
letlenül magával sodort. Úszik a felszínen, 
de hogy hová vezet a fo lyó árja, azt nem 
tudná megmondani. Holott akinek czél ja 
és utja van, annak az irányt szabályoznia 
kell, mielőtt a hullámok teljesen hatal-
mukba vennék. 

Ekként éreztük mi is a vezéreszmék 
hiányát, vagy csak annak éreztük hiányát, 
aki ezeket a vezéreszméket kibontogassa 
ott, ahol azoknak a politikai számba-
veendöség időszerű tulajdonai kölcsönöz-
hetnek tartalmuk mellett egyszersmind 
kellő nyomatékot is. 

íme, most Széchenyi gróftól e hely-
ről hallottunk olyan szavakat, amelyeket 
illetékes volt kiejteni s amelyeket a ma-
gyar gazdaközönség bizonyosan szívvel-
lélekkel elfogad vezéreszméül és elfo-
gadhat a j ö vő közgazdasági politikája 
gyanánt. B. B. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Bikaköz vetítés a köztenyész-
tésben. 

A A népies tenyésztés emelésére alig van 
még egy körülmény oly lényeges befolyással, 
mint az, hogy miként, s milyen apaállatokhoz 
jutnak a tenyésztők. 

Hogy népies lótenyésztésünk az elmúlt 
években oly- szép fejlődést mutathatott fel, . 
annak bizonyára abban találjuk még magya-
rázatát, hogy az állam ,gondoskodott a tenyész-
tésre alkalmas ménekről. És most, midőn a 
mezőrendőri törvény értelmében a községek 
veszik,át az apaállatokról való gondoskodás 
kötelezettségét, félnünk lehét, hogy népies ló-
tenyésztésünkben nemcsak stagnálás, de eset-
leg hanyatlás fog beállani. 

A szarvasmarhatenyésztés terén nem 
kayésbé .fontos az apaállatokról való gondos-
kodás mikéntje, arra nézve, hogy e tenyész-
tési ág kellő lendületet vegyen. Ámbár a tej-
szövetkezetek,. .díjazások, állatvásárok szóval 
mindazon tényezők, melyek . az értékesítést 
mozdítják elő, igen nagy befolyással bírnak is 
a tenyésztés emelésére, de ezen befolyás csak 
közvetett marad, míg az apaállatok lesznek 
hivatva a közvetlen s túlnyomó befolyást' 
gyakorolni valamely állomány megnemesitésére, 
s értékben növelésére. 

ügy az állam, mint a gazdasági egyesü-
letek nagy gondot fordítanak a bikaszükséglét 
fedezésére, s különösen ujabb időben e téren 

• az állam részéről mind több és több üdvös 
intézkedés történik, hogy a fontos kérdés kellő 
megoldást nyerjen. A kerületi állattenyésztési 
felügyelőségek kreálása, az évenkint emelkedő 
tetemes összeg, mely apaállatok beszerzésére' 
fordittatik, jó hatással lesznek bizonyára 
népies tenyésztésünk emelésére. 

A községi bikaszükséglet beszerzéséről 
manapság még többnyire a községek magük 
erejére hagyatva gondoskodnak, ámbár egyes 
gazdasági egyesületek igen üdvösen kezükre 
járnak már régebben, ujabban pedig az állam, 
különösen a felügyelőségek utján. Már most 
aszerint, amint a maga erejéből, a gazdasági 
egyletek, vagy az állami felügyelőségek, eset-
leg gazdasági egylet' és állami felügyelőségek 
utján gondoskodik szükségletéről, az eljárás is 
több tekintetben módosul. 

A legrégibb, legegyszerűbb, s ámbár a 
legkedvezőbb, de a legtökéletlenebb is azon 
eljárás, midőn a községek magok szerzik be 
szükségletükét, minden további támogatás 
nélkül. 

A község néhány megbízottja, kik otthon 
rendesén szóvivők, elindul vásárolni, vagy 
egyes tenyésztők istállóit keresik fel. Ezek 
választják ki a községi bikát, amelynél nem 
utolsó kellék, hogy az eladó jó áldomást fizes-
sen, másrészt hogy a bika minél olcsóbb le-
gyen, mivel a kereséssel járó nem csékély 
kiadások szintén . megtérítendők, melyeket 
azonban otthon nem hangoztatnak, csupán 
azzal vannak nagyra, bogy lám, olcsó pénzért 

/milyen bikát tudnak ők venni. Az alacsony 
vételár sok községben annál nagyobb szerepet 
játszik, miután sajnos nem egy község mint 
azt tapasztalásból állithatom bikatartási; kö-
telezettségén oly módon óhajt könnyíteni, hogy a 
bikát midőn néhány év múlva selejtezve húsra 
értékesiti, drágábban adja el, mint mikor 
fiatal korban tenyészállatnak vette. A másfél-
éves korban 110—120 írtért megvett bikát 
kihizlalva 4—5 éves korban 140—160 frtért 
értékesilik. S azt mondják ez• sikerült mánipu-
láczió volt, mert 40—50 frt nyereséggel adták 

. el bikájukat. És sók idő . fog még elmúlni, 
amíg e községeket annyira lehet vinni, hogy 
elhigyjék, miszerint ezt az általuk nyereség-
nek nevezett összeget igen, de igen drágán 
fizetik még az ivadék silányságában. Nem is 
emlitem azt, hogy az ilyen olcsó bikákat az 
apaállat-vizsgáló bizottság nem egyszer kény-
telen mint alkalmatlant selejtezni. 

A községi autonómia legnagyobb tiszte-
lete mellett sem lehet ezen eljárás mellett 
állást foglalni, annál kevésbbé mivel a községi 
megbízott vásárlók legtöbb esetben vajmi ke-
vesett értenek ahhoz, minő kívánalmakkal le-
gyenek a tenyészbika iránt, de másrészt, ha 
elóg ismerettel bírnának, igen sokszor még jó 
szándékuk mellett sem tudnak megfelelő biká-
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hoz jutni, miután a környékben nem kapják 
azt meg mindig, távolabb vidékekre pedig a 
bizottságok alig mehetnek egy két darabb bi-
káért, a felmerülő költségek nagysága, de meg 
a bizonytalanság miatt sem, hogy hátha ott 
sem tudnak kedvük szerinti állatot kapni. 

Szép és követésre fejlett viszonyok kö-
zött sók tekintetben ajánlható a tolnamegyeiek 
eljárása, melyben Sierbán János ur a „Tej-
gazdaság" f. évi 1-ső számában „mint köve-
tendő leghelyesebb eljárást" ismertet. 

A tolnaiak az autonomia szabadságának 
épségben tartása melleit tudnak gondoskodni 
arról, hogy községeik lehetőleg jó apaállatok 
birtokába jussanak. Eljárásuk lényege egész 
röviden abban áll, hogy a gazd. egylet beje-
lentések alapján tartja az eladó bikákat, azo-
kat évenkint kétszer, tavaszkor és őszszel 
megvizsgáltatja, igazolványnyal látja el az al-
kalmasokat s ezen alkalmasnak talált bikák 
jegyzékét a községekkel közli. A községek már 
most tájékoztatva vannak a beszerzési forrá-
sok felől, bizalommal veszik meg az igazol-
ványnyál ellátott bikát, miután a járási apa-
állat-vizsgáló bizottság az ilyen gazd. egyleti 
igazolványnyal ellátott bikákat tenyésztésre 
szintén alkalmasnak fogja találni és a köz-
tenyésztésre engedélyezni. A község maga vá-
laszthatja ki tetszése szerint a bikát, azt ki-
fizeti s az igazolvány alapján folyamodik a 
gazd. egylethez, ez a kérvényt a ker. állami 
felügyelőség utján a minisztériumhoz juttatja s 
már most a minisztérium a folyamodó közsé-
get áz illetékes adóhivatal utján fogja a ked-
vezményben részesíteni. 

Kétségkívül vannak ezen eljárásnak igen 
' nagy előnyei, de hogy ez volna a követésre 
legméltóbb, azt még sem merném állítani. 

A tolnamegyeiek eljárásánál a politikai 
1 jellemvonás a legmárkánsabb, értem ezt ugy, 

hogy egyrészt biztosítja a községek vásárlásá-
nál "a legszabadabb kezet, másrészt az a köz-
ség, mély a vásárolt bika árából adóhivatala 
utján visszakap 20—30, esetleg még több szá-
zalékot, a legközvetlenebbül nyer tudomást az 
állam jóakaró támogatásáról. És ez a két vo-
nás bizonyára egyaránt igen fontos. 

A nép nehezén tér el régi szokásaitól s 
a tolnamegyeiek nagy népismeretéről tesz bi-
zonyságot, midőn találtak módot, hogy a nép 
megszokott s általában kedvelt vásárlási eljá-
rásától el ne üttessék, másrészt azonban meg-
felelő apaállatok birtokábajuthasson,mi mellett 
még áz állam jóakaró támogatásáról is oly 
közvetlenül tudomást szerez. 

Az olyan' fejlett viszonyok között, mint 
Tolnamegye, hol a sok közép- és nagybirtokos 
tehenészetéből kerül bőven elég nemesitő-
anyag s a kisebb", tenyésztő is jó, elég és ol-
csó bikát visz piaezra, megfelelhet ez az el-
járás, habár a községek épp cselekvési szabad-
ságuk biztosításának árán még mindig sok 
költséggel terheltetnek, mivel a vásárló-bizott-
ságok az ide-oda való utazgatás, keresés és 
áldomásozás utján elég és igazán hiába való 
költséget okoznak a községnek, amelyet sokkal 
okosabban és gyümölcsözőbben a bika árának 
megtoldására fordíthatnának. 

Van azonban eljárásuknak más, és pedig 
nem jelentéktelen hátránya is. 

Akad már sok község, mely belátja, hogy 
a jobb, s természetesen drágább bika után 
csakugyan több hasznot lát. Anyagi helyzete 
azonban nem engedi meg, hogy egyszerre s na-
gyobb vételárt áldozzon, habár kilátása lehet is 
rá, hogy utólag állami segélyben részesül. Épp 
ezért részemről sokkal helyesebbnek tartom, 
azon közvetítési eljárásokat, melyeknél a vásárló 
község mór a vételkor tudja, hogy mennyi kedvez-
ményt fog élvezhetni, másrészt, hogy a vétel-
árt részletekben lesz köteles fizetni. A részlet-' 
fizetés biztosítása, másrészt, hogy a község 
már vételkor tisztában van azzal, mekkora 
áldozatába fog kerülni a jobb anyag, nagyban 
fokozza a vételkédvet. A hosszantartó bizony-
talanság pedig, amig a község kérvénye a 

gazdasági egylethez, innét a kerületi felügyelő-
séghez, innét a minisztériumhoz s végre elin-
tézve, az adóhivatalhoz kerül, sok elkesere-
désre, elkedvetlenedésre vezethet, s a jobb 
anyagért való áldozatkészséget semmiképpen 
sem növeli. 

E tekintetben tehát a tolnaiak eljárásá-
nál jobbnak tartom már az állami támogatás-
nak azon módját, midőn a község direkt az 
illetékes kerületi felügyelőhöz folyamodik, hogy 
kb. ilyen és ilyen áru bikát szerezzen részére. 
A kérvény a kerületi felügyelő utján a minisz-
tériumhoz felterjesztetvén az 20—30% ár és 
részletfizetési engedményt előre megadva, meg-
bízza a felügyelőt a vásárlással, aki néhány a 
községnek körülbelül megfelelő bikát kijelöl, 
melyek közül aztán a községbeliek, maguknak 
választhatnak, tudva már, hogy mennyi ked-
vezményt élveznek, másrészt, hogy a vételárt 
három egyenlő részletben s egy év alatt tar-
toznak lefizetni. Esetleg, ha a község választási 
jogával nem élne, a felügyelő egyenesen meg-
küldi nekik a bikát. 

Ezen eljárásnak is megvannak a maga 
előnyei, különösen ott hol a jobb tenyész-
anyag ritkább, de meg van hátránya is, mely 
főleg a nehézkes és még mindig hosszadalmas 
elintézésben kulminál. 

Egészen más alapokon gondoskodik a 
köztenyésztésre szánt bikák kiosztásáról f, 
sopronmegyei gazd. egylet. Ez egyes tenyész-
tőkkel lép szerződésre, kiknek használatra 
telivér simenthalí bikákat enged át azon fel-
tétel mellett, hogy tenyészetükből minden 
alkalmasnak látszó bikaborjut felnevelni, s 

lVs éves korban az egyesületnek 200 
frt átlagárért átengedni tartozik. Az egyletnek 
5 ilyen telepe volt,*) melyek közül azonban ma 
már csak 3 áll fenn. A telepeken őszszel és 
tavaszszal nyilvános árverés tartatik, melyen a 
községek előre tudják, hogy a jobb anyaghoz 
3 féléves kamatnélküli részlet lefizetése mellett 
jutnak. Szegényebb sorsú községek még árenged-
ményben is részesülhetnek (többnyire az ár 
10% engedtetik el). 

A gazd. egylet igy maga tenyészleti a 
megfelelő anyagot; a községek szivesen vá-
sárolják azt, mert jó anyaghoz s részletfizetés 
utján jutnak; meg van e mellett a község 
autonómiai szabadsága is teljes épségben és 
nem szaporítják a keresgéléssel a község költ-
ségeit. Az árverésnél csakis községek vehet-
nek részt. Meg van ugyan engedve magánosok 
részére is a lehetőség a vásárlásra, de csak 
másodsorbán, oly módon, hogy mihelyt vala-
mely község csak egy forintot ígért is vala-
mely bikára, magános erre már nem reflektál-
hat. így azután a magánosok tényleg mégis 
ki vannak zárva az árverésből, ami főleg az 
egyletre nézve hátrányos, mert több ízben, 
különösen az utóbbi időben tapasztaltatott, 
hogy a községek valósággal szétosztják maguk 
között a bikákat, előre megállapodva, melyik 
község, melyik bikát vegye át, mikor is a 
többi községek arra nem árverelve, az egylet 
meglehetősen károsodva adja ki bikáját. 

A bikaszükséglet fedezésének ezen módja 
a községekre nézve sok tekintetben igen elő-
nyös és kedvező. Csakhogy a fejlődés fokoza-
tos biztosítására nem alkalmas, az egyletnek 
mégis költséges s a népies tenyésztésből ki-
kerülő jó bikák értékesítését figyelmen kívül 
hagyja. Az egylet az öt telepe közül kettőt 
már, eddig beszüntetett s a 6 évre kö-
tött szerződések lejártával a többiek sorsa is 
bizonytalanná válik. 

Ismét más módját alkalmazta a folyó év-
ben a bikaszükséglet fedezésének a „magyar-
óvári szarvasmartenyésztési egylet". 

' Mosonmegyében bikaneveléssel alig fog-
lalkozik a lakosság, s azok is aligfelenek meg 
a kívánalmaknak, amit tenyésztenek. Azokat a 
bikákat, melyeket a megyei, illetve járási 

j apaállat vizsgáló bizottságok hágatási igazol-
ványnyal látnak el, igen csekély számban lé-
vén, csakhamar lefoglalják, a. szomszédos köz-
ségek, s igy a szükségletet csak import utján 
tudjuk ma még fedezni. E végből a földmivelés-
ügyi minisztériumtól az. egylet jó előre kiesz-
közölte, hogy a szükséges mennyiségű bikákat 
az egylet 30% árkedvezmény mellett kapta 
meg oly módon, hogy a 70% : befizetésére az 
egylet vállalt kötelezettséget, viszont az eset-
leges nyereség szintén egyletet illeti.. A szállí-
tási és tartási költségek szintén az egyletet 
terhelték. 

A bikák, számszerint 18 drb, a mezőhe-
gyesi ménesbirtok kuhland-simmentháli tenyé-
szetéből az egylet felügyelője által választat-
tak ki, s itthon nyilvános árverésen adattak a 
községbe, mely alkalommal 60—65%-a képezte 
a kikiáltási árát a bikák vételárának. 

Az árverésen, csakis községek vehettek 
részt, s azon községek, melyekben az egylet-
nek ez ideig még 10 tagja sem . volt, a vétel-
áron felül 5 frt közvetítési dijat, is tartoztak 
fizetni. 

; Daczára a nagy kedvezménynek, mely-
ben a községek a nagyméltóságú minisztérium 
által, az egylet közbenjárására részesültek, a 
bikaközvetitésre az egylet mégis reá fizetett, 
mivel a községek még éppenséggel nem szok-
ták meg a jobb tenyészanyag megbecsülését, 

Nagy előnyükre szolgált azonban, hogy a 
jó anyaghoz aránylag igen oicsón jutottak, 
hogy a vételárt 3 féléves részletben 1 év alatt 
tartoznak fizetni, s minden folyamodás és 
Írásbeliségektől mentesek voltak. 

Megemlitendőnek tartom azt is, hogy a 
bikákat a kiosztás előtt tuberkulinnal megvizs-
gáltam, miután az egylet hat községében a 
tenyésztők tehénállományát is átvizsgálták már 
tuberkulinnal s a szarvasmarhák gümökórja 
ellen a lehető elkülönítés és selejtezés által 
iparkodtam küzdeni. 

A Mezőhegyesről vásárolt 18 drb bika 
közül reagált egy drb, amelyet sajnos, mint-
hogy a bikák mind kiosztandók voltak, kiad-
tunk ugyan (egy oly községbe, ahol a tehene-
ket még nem vizsgáltuk át) azonban kijelentve 
annak hibáját s azt, hogy a bika mily elö-
vigyázati feltételek mellett használható. A 260 
frtért vásárolt bikát 130 frtért adtuk el, mig 
ha annak hibájától tudomást nem veszünk, 
sokkal jobban lehetett volna azt értékesítenünk. 

Az árverésen kívül egyes esetekben is 
közvetítettünk bikákat, részint az egylet anyagi 
támogatásával, részint pedig az egyes esetek-
ben kérve a minisztérium anyagi segélyezését. , 
Ezen esetékben;is amennyire csak keresztül-
vihető volt, alkalmaztuk a túberkulin vizsgála-
tot, még pedig néhányszor már a vétel előtt, 
a vizsgálat eredményéhez kötve vásárlásunkat. 

A bikák tuberkulin vizsgálatainak eredmé-
nyéről más alkalommal lesz alkalmam beszá-
molni, most csak annyit, hogy ez a vizsgálat, 
melyet a tenyésztésre kiosztás előtt tudtommal 
legalább más egylet nem alkalmazott hazánk-
ban, sokkal fontosabb, mint azt első tekintetre 
hihetnők, amennyiben a tenyésztésre kiadott 
bikáknak 50%-a, sőt nagyobb része is tuber-
kulotikus. Minderről azonban máskor. 

A tenyésztési egyleten kivül még á me-
gyei gazd. egyletünk is gondoskodik tenyész-
bikákról, többnyire aZon egészen szegénysorsu . 
községeknek juttatva nemesebb anyagot, me-
lyek maguk erejéből éppen nem képesek a 
beszerzésre. Ezeknek a gazd. egylet egészen 
ingyen engedi át a bikákat használatra, meg-
tartva természetesen a bikák tulajdonjogát. 

A községeknek szükséges apaállatokról 
való gondoskodást azonban talán sehol sem 
oldják meg az országban oly szerencsésen, 
mint Vasmegyében. Lehetővé teszik azt egy-
részt a megyei fejlett tenyésztési viszonyok, 
másrészt azonban a vasmegyei gazdasági egy-
letnek igazán követésre méltó s eredményeiben 
gazdag működése.. 
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A községek itt két módon juthatnak apa-
állatok birtokóba. 

A gazd. egyletek időközönkint, körül-
belül havonkint megjelenő Értesítője, mely az 
egylet minden egyes tagjának ingyen meg-
küldetik, mindig tájékoztatja a venni szándé-
kozókat, hogy hol kaphatnak jó eladó bikákat, 
kezére jár tehát ugy a venni, mint az eladni 
szándékozóknak. A vásárló községnek nem 
kell sokat tudakozódnia, mert kezében az 
Értesítővel a környékbeli , tenyésztők bikáit 
könnyen megtekintheti, s a neki szükségest 
megveheti. 

Fontosabb azonban a vasmegyeiek eljárá-
sának másik része. 

Árverést tartanak ők is minden év tavaszán, 
s ezek az árverések az eddig említettek között 
nézetem szerint a leginkább megfelelők. 

Egyrészt már magában véve is az árverés 
a legegyszerűbb, legpraktikusab módja a köz-
vetítésnek, de az árverésnek igen jó hatása 
mutatkozik abban is, hogy a községek ilyenkor 
valóságos versenyre lépnek egymással. És 
amíg máskülömben 5—10 frtnyi különbözet 
miatt akárhányszor el áll valamely község a 
vételtől, az árverésnél a sok alkudozás elesik, 
s ha község látja, hogy Y megígér, mondjuk 
200 frtot egy bikáért, ugy ő is ráígér még 

,egy forintot, gondolván, ha neked ér annyit, 
nekünk is ér annyit. 

A vasmegyeiek árverése azonban az 
eddigiektől több tekintetben eltér. 

Mindenekelőtt abban, hogy azon ugy 
magánosok, mint a községek részt vehetnek, 
különbség , csupán abban van, hogy a magá-
nosok azonnal készpénzben tartoznak a vétel-
árt lefizetni, mig a község a részletfizetés 
kedvezményét is élvezi. Nagy jelentőséget 
kell ennek tulajdonítanunk ott, hol az árveré-
sek évenkint ismétlődnek, mért annak lehető-
sége, hogy a magántenyésztők is részt vesz-
nek az árverésen, elejét veszi a községek 
összebeszélésének, az árlenyomásnak, mint 
aminővel Sopronmegyében már kell küzdeni. 

Eltér ezen árverés abban is az előbbiek-
től, hogy a községek hosszabb idő alatt tar-
toznak a vételárt lefizetni, nevezetesen 2 év 
alatt (az előbb említetteknél 1 év alatt). Az 
ily hosszabb időre engedett kölcsön lehetővé 
teszi a községnek a drágább állatok beszerzé-
sét is. 

Az árverésen évenként körülbelül 30 db 
'bika kerül eladásra, melyeket az egylet részint 
a megyébeniaz egyes tenyésztőtől szed össze,-
részint azonban az ország hírnevesebb tényé' 
szeteiből. Az eladásra kerülő anyag tehát,. 
mélynek túlnyomó része télivér, nemcsak éppen 
az apaállatszükségletet fedezi, de hivatva van a 
megye tenyészetét is folytonosan fejleszteni, ne-
mesíteni. És itt láthatjuk már, hogy egyes köz^ 
ségek éppen nem az olcsó bikát keresik, hanem 
azt nézik, hogy a jó testalkat mellett melyik a 
tisztavérű állat. Ezeknek a községeknek a gazd. 
egylet bölcs eljárása nélkpl alig volna mód-
jukban, hogy sokszor a 3—4 vármegyéből sze-
rezzék meg a, nekük alkalmas nemes apaálla-
tot, mig így vannak már községeik, melyek 
alig vesznek meg mást, csak tisztavérű bikát. 

Az árverésre állítandó bikákat az egylet 
már 2—3 hónappal az árverés előtt összeszedi, 
melyeket az eladó az árverésig tartani köteles, 
így elég ideje marad az egyletnek, a szüksé-
ges anyag összeszedésére, másrészt pedig má-
sokat megelőzve a vásárlással a legjobb ahyag 
lesz összeállítható. 

A kikiáltási ár a beszerzési árnál 30%-al 
kisebb. 

Amig az egylet az felső években, midőn 
ily módon gondoskodik bikaszükségletéről, vál-
lalatára néhány száz forintot áldozott, ma már 
ezzel sem kell a jó ügynek adóznia. Az ár-
verésre felállított bikák ugyanis ma oly jó 
hirnévnek örvendenek, hogy a mult évben az 
egylet vállalkozására nemcsak reá nem fizetett, 
de még mintegy, 200 forintot nyert is. 

Az árverés alkalmával magántenyésztők 

is nagyszámban hozzák be tenyésztésre alkal-
mas bikáikat s ha a község az árverésnél" nem 
jutott volna bikához, azért még a behozottak 
közül szerezhet magának. 

Ahány fej, annyi vélemény. Én a magam 
részéről a legszerencsésebb megoldását a 
bikaszükséglet fedezésének a vasmegyeiek el-
járásában látom. • Újhelyi Imre. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Burgonya és tengeri féleségek. 
A magkereskedők árjegyzékeiben, felso-

rolt nagyszámú növényujdonság és féleség 
közül választani, már t. i. helyesen választani 
egyike a legnehezebb dolgoknak. 

Az árjegyzésekben minden féleségnek 
meg van a maga specziális tulajdonsága, ál-
talános jellegük pedig kitűnő minőségük s bő-
termő voltuk szokott lenni. Ezen sok féleségek 
mindegyike a maga helyén használva jó lehet, 
de a mi viszonyainknak gyakran nem felelnek 
meg, a mely körülmény mindenesetre a leg-
nagyobb óvatosságra inti. a gazdát. Leghelye-
sebben ugy járunk el, ha gazdaságunkban 
eszközlünk összehasonlító kísérleteket egyné-
hány éven keresztül, mely idő alatt bő ta-
pasztalatokkat szerezhetünk a kiválasztott 

-féleség vagy féleségek értékéről, értékük tar-
tósságáról. Ily módon jut a "gazda a legbecse-
sebb a legmegbízhatóbb adatok birtokába. 

A gazda növénytermelési kísérleteket 
könnyen eszközölhet azért is, mert az orszá-
gos növénytermelési kísérleti állomás, nemcsak 
útmutatással szolgál, a hozzája fordulóknak, 
hanem a nagyszámú féleségek közül eleve is 
kiválogatja már azokat, melyek viszonyaink 
között a sikerre legtöbb kilátást nyújtanak. 

Olyan burgonya, vagy tengeri féleség, 
mely mindenütt „kitűnő" lenne, nem létezik. 
Innen van az, hogy a legkitűnőbbnek elismert 
féleségeknek gáncsolói is fognak akadni, a 
mennyiben nálunk nem váltak be. így állunk 
a burgonyánál a „ magyar kincs"-csel; a 
tengerinél az alcsuti pignoletto és szalontai 
tengerivél. 

A magyar kincs burgonya — amint azt 
már egy előző czikkben röviden felemlítettem 
— kitűnő féleség, mert bőventermő, keményitő-
ben gazdag, kiegyenlített gumóju, a burgonya-
vésznek nagy mértékben ellentál], télen át 
kitűnően eltartható, mert nem csirásodik. Ezen 
burgonya gazdaságainkban tényleg rendkívül 
elterjedt, ugy a homokos, mint a kötött földe-
ken. Daczára annak vannak gazdák, kik a 
magyar kincscsel megelégedve nincsenek, mert 
későn érik. Kései érése mindenesetre baj ott, 
ahol az ősz rövid ideig tart s igen erős szokott 
lenni; ettől eltekintve a kései érést nem 
tartom oly túlságos bajnak, mert akár takar-
mányozás akár szeszgyártás szempontjából te* 
kintsük a dolgot, a kitűnő eltarthatóság ennél 
jóval lényegesebb. 

Ott, ahol a magyar kincset kései érése 
miatt nem szeretik, ugyanoly bőtermő, de vala-
mivel korábbban érő féleségképpen a „Professor 
Márcker"' burgonyát ajánlhatom, amely a talaj 
s időjárás szerint szeptember hó közepétől 
kezdve szedhető s keményítőben gazdag, jól 
eltartható, ugy étkezési, mint szeszgyári czé-
lokra jó anyagot szolgáltat. Ezen féleség, az 
országos növénytermelési kísérleti állomás kí-
sérletei szerint sok helyen bevált és különösen 
az észak és északkeleti vármegyékben jósolt 
neki jövőt. 

A későbben érő fajták közül elterjedtebb 
és ismert féleségek Bichter imperatora, a Mag-
num bonum, ámbár utóbbi tagadhatatlanul 
hanyatlásnak indult. Az ujabb fajták közül 
Professor Marcker s a magyar kincsen kivül 
a „Seidiwitz" keltett figyelmet, mint kevésbé 
kényes s bőtermő féleség, 

Az eddig felsorolt féleségek viszonylag 
mind későn érők, amennyiben szeptember 
közepe előtt a legkedvezőbb esetben sem 
szedhetők. Ha a gazda korán érő burgonyát 
óhajt termeszteni, melyeknek elsősorban is 
mint étkezési burgonyáknak van jelentőségük, 
akkor én részemről az „Early Sunriselí-nek 
(korai napkelte) adom az elsőbbséget, legalább 
a homokos vegyületü talajokon. Ez homokon 
igen korán érő féleség, nem ritkán május hó 
végén már herélhetjük a bokrokat (szedhetünk 
burgonyát); juniusra i teljesen megérik;. kötött 
földön áílitólag sok apró gumót hoz, de 
homokon mint igen korai csemege burgonyát 
nagyra becsülöm, Bőtermősége korai éréséhez 
képest eléggé nagy amennyiben kai. holdan-
ként 40—80 q-át hoz. A korai érés s nagy 
bőtermőség .nem igen egyeznek meg egymással, 
ez. természetes. . 

Nem oly koraiak, mint az Early Sunrise, 
de azért eléggé korán érők, a korai rózsa, 
hópehely, mint elterjedt s a ,,Seguinlí mint 
kevésbé ismert féleség; utóbbi az országos 
növénytermelési kísérleti, állomás adatai szerint 
terjesztésre igen érdemes. 

A korai rózsa, mint igen elterjedt féleség 
gyakran csak nevében az, de tényleg elfajzott 
csekély értékű burgonya., A korai rózsa, mint 
ilyen, értékét nagyrészt elvesztette s keményí-
tőben szegény, a külső behatások iránt érzé-
keny termést ád, mint erről többször volt 
alkalmam meggyőződni. Amint az időjárás 
nem egészen megfelelő, akkor a korai rózsa 
már sínylődik, a burgonyavésznek ellentállaní 
egyáltalán nem képes, ,téli eltarthatósága a 
lehető legrosszabb, és amikor a 96-iki esős, 
hűvös nyáron a magyar kincs burgonyában 
22% keményítőt találtunk, a korai rózsában 
nem volt több lÉ>°/o-nál. A „hópehely]" még' 
jobban tartja magát s tétszétős alakjánál fogva 
keresett piaczi árut képez olyannyira, hogy 
ahol megszokták, más féleséget helyette for-
galomba hozni alig lehetséges. A hópehely 
nem fajzott el még annyira, miut a korai rózsa 
s igy rendesen nagyobb s értékesebb anyagot-
adott összehasonlító kísérleteink alkalmával. 

A mi a tengeri féleségeket illeti, ugy 
általánoságban elmondható, hogy a késő érő 
lófogu tengerik ott, a hol tengeri után búzát 
vetnek, nem felelnek meg, ettől eltekintve 
tényleg igen bőtermő lisztes szemű féleségek, 
melyek közül a Prairie királynéje, a korai 
mastadon, a jóvai aranybánya, a bristol lófogu 
tengerik a nálunk ismertebb féleségek. Ezek 
közül a korai mastodon s a jóvai aranybánya 
október hó első felében teljesen beérnek, a 
többi azonban nem ritkán besem érik kellően. 

A hazai lófogu tengerik közül a ualontai 
tengerit igen bécses féleségnek tartom, mely 
szeptember második felében törhető, lisztes 
szemű és bőtermő. 

A keményszemü korábban érő tengerik 
közül ujabban az alcsuti pignolletto kezd tért 
hódítani, mely József főherczeg alcsuti uradal* 
mában lett a közönséges pignolettóból, neme-
sítés (kiválasztás) áital előállítva. A korai faj-
ták közül érdemes még a termelésre a korai 
kanadai, a florentini, a széhely tengeti) a fehér 
paduai) melyek közül a megfelelőt' a gazdának 
kell kiválasztania, kisőrleti termesztés utján. 

K. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj, Sporzoil Pál. 

Burgonyáim velő gépek. 
fi. T. ur a következő kérdéseket intézte hozzánk, 
1. Létezik-e gép, mely a különben már előkészí-

tett földön bürgonyaültetéshez alkalmas gödröcskékét 
készít, van*e ilyen már valahol alkalmazásban, mennyi 
vonóerőt igényel, mi a münkabirása homoktalajon? 

2. Mely (igavonó) eszköz mutatkozott a gyákop 
latban legczélszerübbnek hürgonyamivelésre, saí&bolá's-
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mellett dolgoznának, mert éppen az a baj a 
géppel való burgonya kiszedésnél, hogy sok 
gumót eltakar a föld s igv a szakmányos 
szedésnél esetleg sok elmaradhat felszedetlenül. 
Erre nézve egyébiránt az oltani viszonyok 
lehetnek legjobban mérvadók. i. S. P. 

GAZDASÁGI ÉPÍTÉSZET. 
Rovatvezető: Száhlendcr Gyula. 

Középnagyságú magtár ter-
vezete. 

hoz és töltögetéshez, mennyi az átlagos napi munka-
Járása V . . . , : 

' 3. A- . burgÖnyakiomoiö gép vagv eke által szét-
szórt, részben .földdel takart burgonya, összeszedéséhez ' 
hány munkás .szükséges kat. holdanként? Czélszerti-e o 
munkát süajonányosuk áútal végeztetni? 

2. Bui'goyámüvelésre, általába*} a kapás 
növények fogatos erővel való művelésére az 
általánosan ismert „Planerjr." egysoros lókapa 
felelhet meg legjobban. Ezzel különböző sor-
távolokra lehet töltögetni, kapálni és sarabolni 
egyaránt, aszerint, aminő kapákat szerelnek 
fel a gépre, napi munkabírása átlag 1—2 kát. 
hold közt változik aszerint, amint gyorsabb-

Részletesen kidolgozott tervezettel, mely-
nek alapján magtárát minden további nélkül 
megépíthetné, egy felelet keretében ugyan nem 
szolgálhatunk; de az alábbiakban közöljük 
azokat a legszükségesebb adatokat, melyeknek 
nyomán magát a tervrajzzal majd könnyű szer-
rel elkészítheti. 

Magtárát, hogy az 2500 q = 25 waggon 

gabonát befogadni képes legyen, 380 m2 össz-
felülettel kell felépítenie. E felületbe már be-
számítottuk ugy azt a helyet,, mely á folyo-
sókra, lépcsőkre slb. elvész, mint azt a tért 
is, mely "az átforgatásra elengedhetetlenüi szük-
séges.. Ezen összfelíiletet :.most már két vagy 
három . sikra . oszthatjuk, aszerint, amint föld-
szintes vagy. emeletes magtárt építünk. 

Földszintes magtárnál, — feltéve termé-
szetesen, hogy a padlás terét teljesen kihasz-
náljuk — a beépítendő alapterület 222 ma lesz, 
a miből , 380/2 = 190 m2 a belső területre, 
32 ma pedig a falak által elfoglalt térre esik. 

Hasonló nagyságú magtáraknál már azon-
ban rendszerint jobban jövünk ki, ha azt eme-
letesre építjük s a garmadákra szükséges he-
lyet három, síkon helyezzük el. Ez esetben az 
alapterület 152 m2-re redukálódik, melyből 
380/2 = 127 Négyzetméter a használható fe-
lület, 25 m3 pedig az oldalfalak alapterülete. 
A magtár tehát ÍO'O méter külső szélesség 
mellett 15'5 méter hosszú lesz. 

Az épület belső szerkezetének megválasz-
tásánál a következők szolgáljanak utmutatóul. 

Az alapokat készítheti kőből, téglából, 
sőt ha a kavics kéznél volna kavics-mész 
tömésből is. Az utóbbit, ha az anyag rendel-
kezésére állna, melegen ajánlhatom, mert 
általa az alapozás költségei 50— 60%-al is 
redukálódhatnak. Szilárdságra nézve pedig 
semmi kívánni valót sem hagynak s jó münka 
mellett vetekednek _ a legjobb betonalapok 
szilárdságával is. Én ezt az alapozást már 
emeletes lakóháznál, sőt ujabban egy templom 
alatt is alkalmaztam, s mindenütt a. legkielégitőbb 
eredményt érteih el. 

Felső falait, téglából, kőből vagy keverten 
mindkettőből emelheti fel. A hosszfalakat, mert 
a folyó gerendákat hordják földszinten 60 cm. 
vastagon, az emeleten 45 cm.-re tervezze. 
A padlás felfalazása elég erős 30 czentiméter-
rel ís, feltéve, hogy megfelelő fedélszék szer-
kezetet választ. A két oldalfal (tűzfal) föld-

: szinten, s emeleten is 45 cm.-re épülhet, s 
csak a középen végighúzódó mestergerenda 
alatt erősödik meg egy 60—160 cm. vastág 
pillérre. 

Az egyes helyiségek magasságát csak oly 
nagyra szoktuk venni, hogy alattuk egy jól 
megtermett ember zsákkal a hátán is kényel-
mesen elférjen. Rendszerint tehát elegendő, lesz: 

a) a földszin padlójának távolságát az 
emeleti padlóig 260—270 cm.-re. 

b) az emeleti padló síkját a padlás desz-
kázatig 250—260 cm.-re tervezni,, végül 

e) a padlás felfalazását a padozattól a 
sárgerendáig cserép-, fazsindelytető 70—80 
em.-ben; lapos aszfalt, vagy kátrányos lemez 
tető alatt pedig 100—12Qcm.-ben állapítani meg. 

A földszint padozatát az udvar színe fölé 
legalább 50 cm.-re kell helyeznünk, sőt ha a 
magtár nedvesebb helyen állna, még ennél is 

S. I. ur a következő-kérdést intézte hozzánk.: 
Egy 400 holdas birtokra 20—25 waggon gabona szá-
mára . milyen terv szerint lehetije legezélszeríibben s 
legolcsóbban egy magtárt ópiteni. 

járású lóval, vagy lassúbb járásúval dolgoz-
nak, vele. 

3.: A .burgonyakiszedő'gép vagy. eke .által 
felhozott burgonya összeszedéséhez átlag, mint 

; több helyen tapasztalták, 1G—12 nő vagy. gyer-
'mek szükséges. egy igép után. E munkát szak-
.mányba kiadni: esetleg csak akkor lenne czél-
: szerű, ha a szakmányosok . kellő felügyelet 

52. ábra. A Laass-féle burgonyalyukgató gép. 

1. Burgonyáültetésre alkalmas u. n. lyuk-
gató gépek már régebben ismeretesek. Áz 
Orsz. Magy. Gazd. Egyesület által az 1896. év 
tavaszán rendezett bürgonyaültető gépversepy 
alkalmával már két ily lyukgató dolgozott, az 
Unteri'jf -féle ós & Zimmermann-Me. Mindkét, 
gép akkoribán ném. volt képes tökéletes mun-
kát1 végezni,- részint a kedvezőtlen' talajelőké-
szités miatt, részint szerkezeti, hiányok miatt. 
Azóta már ujabb szerkezetű burgonyalyukgató 
gépek is kerültek forgalomba, melye'k, közül a, 
Hermann Laass-féle látszik jónak. E lyukgató 
gép, mint méltókéit 52. ábra mutatja a vető-
gép keretéhez hasonló keretből áll s ra j ta4-6 
sor kettős karok által tartott lyukgató készülék 
van megerősítve-. A lyukgató készülék öt, egy-
máshoz küllőszerüen elhelyezett ásóból áll, 
melyeknek alsó vége homoruan van behajlítva. 

A gép előrehaladtával ezen ásók bele-
nyomulnak a földbe és ültetésre alkalmas göd-
röket vájnak bele. ügy a sortávolság, valamint, 
a lyukak vagy gödrök egymástóli távola is 
szabályozható. A gépet ugy vezetik, mint a 
vetőgépet, szokták s igy az egyenes sorok; 
könnyen betarthatók. A gödrök mélysége is 
szabályozható s a lyukgató készülék szállítás-
kor. felemelhető. A gép vontatására 2 közép-
erős ló vagy ökör „ szükséges. Napi munka-
bírása 6—8 kat. hold. Kapható Hermann Laass-
nál Magdeburgban. Ara ott 240 márka. Ilyen 
gépet hozatott az idén a debreczeni gazd. 
tanintézet kipróbálás végett, mely próba ered-
ményéről annak idején a Köztelek hasábjain 
be fogok számolni. 

A Ziijimermann-féle lyukgató gép, melyet 
áz 53. ábra mutat, nagyban s egészben meg-
egyezik ezen előbb leirt gép szerkezetével, de 
itt a lyukgató. ásók nem hegyesek, hanem fél-
gömbölyüek és előttük sorjelző, illetve baráz-
dáló jár s ezen barázdába vájják a lyukgatók 
a gödröket. Munkabírása olyan, mint az előbbié. 
Ara nagyság szerint 258—600 márka. Kapható 
Zimmermann & Co._gépgyárában Halle a/S, 
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magasabbra megyünk, s a nedvesség felszállá-
sát még elszigetelő lemezek stb. lefektetésével 
is igyekszünk meggátolni. 

A folyó gerendákat a belső szélesség 
mellett rendesen csak egy 21/26 cm; méretű 
mestergerendával, ez • utóbbit pedig 4 darab, 
lehetőleg tölgyfából faragott 21/21—24/24 cm. 
vastag oszloppal szokták alátámogatni. Külö-
nös figyelmet kell . az oszlopok alapozására 
fektetnünk, mert az oszlopok sütyedése fal-
repedéseket idézhet elő. 

A mi végül a költségeket illeti, erre 
nézve természetesén a helyi viszonyok, a tégla 
ára stb. stb. igen nagy befolyást gyakorolnak, 
s lényegesebb eltérést is okozhatnák. -Tájéko-
zásul azonban megjegyzem, hogy ha minden 
munkát, anyagot, fuvarozást stb. számításba 
veszünk, s a tégla ezrét helyhez számítva 19 
frton szerezzük be, az épület egy négyszög-
méterét 20—23 frtra számithatjuk. Hasonló 
nagyságú magtárt építeni az utóbbi években 
többször volt alkalmam s meggyőződtem, hogy 
ezen egységárak átlag meg is. felelnek. 

Ezt véve alapul 155 m2 alapterületű eme-
letes magtárát, tehát cseréppel fedve, gabona-
leeresztőkkel, dróthálós vasablakokkal stb. el-
látva 3100—3600 frtért szintén felépítheti. 

Száhlender Gyula. 

IRODALOM. 
„A fatenyésztés különös tekintettel a 

községi faiskolákra és befásitásokra." A 
földmiv. m. kir. miniszter megbízásából irta: 
Molnár, István királyi tanácsos, országos gyü-
mölcsészeti miniszteri biztos. 

A mü a földmivelésügyi m. kir. minisz-
térium kiadásában jelent meg. 

Olyannyira előnyösen ismeretes már a 
jelen mü szerzőjének neve az irodalom terén, 
hogy müvét ajánlanunk sem kellene, mert már 
a szerző neve elég garancziát nyújt a mü ér-
demes volta felől. 

Hisz alig mult féléve, hogy szerzőnek a 
„Szőlő müvei és- és borászat kézi könyve" czímü 
müve, a mi a magyar gazdasági szakirodalom 
terén vajmi ritkaság, már harmadik kiadásában 
jelent meg, a mely daczára a bizonyos oldal-
rói jött kedvezőtlen bírálatnak, a leghivatottabb 
•bíró a nagyközönség részéről kedvező fogad-
itatásban részesült, amit annak nagymérvű vá-
Jsáríása; tanúsít. 

A jelén műbe közreadja a szerző azo-
kat a bő; tapasztalatait, amelyet a gyümölcs-
. termelés és fatenyésztés, terén évek hosszú 
során át, : ugy. e hazában, mint külföl-
földön szerzet. Mint miniszteri biztosnak bő 
alkalma volt hazánk ezirányu szükségletét ki-

.puhatolni, és hogy meg is találta a helyes 
utat valamint a gyógyítás czélra vezető mód-
ját, tanusitja a jelen mü, amelynek mindannak 

' létesítésére oktat, aminek hiányát észlelte. 
Szemben a legtöbb nyugoti állammal, hazánk 

.utjai kopárak, nagykiterjedésű területek, ame-
lyek eke alá való müvelésre falán nem meg-
felelők, s szőlőt a filloxera támadása, kö-
vetkeztében rajta, nem termelhetnek szin-
tén parlagon hevernek, holott ezen területek 
a kincsek millióit rejlik magukban, amelyeket 

: ugy a gyümölcsfák, valamint a mindinkább 
. g, érült) mü- s egyéb haszqníák termelésével 
• onnét' elővarázsolni • lehetne, amint annak 
: szerző a fatenyésztésnek, . különösen pedig a 
gyümölcsfatenyésztésnek fontosságáról, czimü 

. fejezetben tényeken alapuló számszerű kifeje-
zést ad. Különösen tehát ezen irányban kiván 
a szerző müvével hatni, amidőn részletesen 

; ismerteti és nagy súlyt fektet a faiskolák, kü-
lönösén pedig a közczéíu faiskolák létesítésére 
és kezelésére, mint a,melyek bölcsői a gyü-

, mölcs- és egyéb' haszonfák tenyésztésének. 

Szerzőnek ezen intencziót a földmivelésügyi 
•c m, kir. miniszter is'méltányolja, amidőn első 

sorban & müvét kiadja, másodsorban pedig 

amidőn azt azoknak, akik ez irányban közre-
hatni leginkább hivatvák: papoknak s tanítók-
nak ingyen adja. 

Ezen czél szolgálatában a mü szakiro-
dalmunkban egyedül áll, mint olyan, amely 
ezen kérdést teljes egészében felöleli. Hogy a 
mü tartalma felől magunknak fogalmat ^sze-
rezzünk, elősoroljuk annak legfőbb fejezeteit. 
Első sorban is a fatenyésztés. fontosságáról, az-
után a faiskolák osztályozása és azok felada-
táról, a faiskolában szaporítható fák ós cser-
jékről szól; itt részletesen leir-22 gyümölcsfa-
nemet, 77 gazdasági, erdei, díszfát és eserjét-
Továbbá a faiskolák területének kiválasztásáról, 
bekerítéséről, talajának javításáról, berendezése 
és üzemterveiről. A fák és cserjék különféle sza-
porítási módjairól, á faiskolák beültetése és első 
évi gondozásáról a különféle ojtásmódokról 
a. nemesített fák első évi kezeléséről, azok 
neveléséről a faiskolában, a fák kiszedése és 
csomagolásáról, azok kiültetéséről különböző 
befásitások czéljából, a faültetvények gondo-
zásáról, az ország egyes megyéiben nagyban 
termelendő gyümölcsfajtákat ismerteti, a fák 
ellenségei, betegségei és egyéb bajai ellen 
való védekezésről is felsorolja az évi tenni-
valókat a faiskolában és ültetvényekben. Vé-
gül a függelékben ismerteti a községi faisko-
lák és. utak befásitására vonatkozó ,VI-ik feje-
zetet az 1894. évi XII. t.-czikket és az ezt 
kiegészítő ugyanazon évi 48,000 számú mi-
niszteri rendeletet. Ezen csakis a legfőbb fe-
jezetekre szorítkozó ismertetésből is látjuk, 
mily bő anyagot ölel fel és mily sok irányban 
tehet hasznos szolgálatot. A műnek beszerzé-
sét olvasóinknak melegen ajánljuk. A lelkészek 
és néptanítók az ingyenpéldányokért a föld-
mivelési minisztériumhoz forduljanak, pénzért 
megrendelhető ifj. Nagel Ottó könyvkereekedé-
sében, Budapesten, Muzeum-körut : 2. szám. 
Ára a 303 oldalra terjedő műnek csak egy 
korona. B. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdések. 

187. kérdés. Kertemben néhány sor 
Madelaine van ültetve, s most 4 évesek; de 
daczára, hogy minden évben szépen virágzik, 
szőlőt még nem termett. Megjegyzem egész 
külön van ezen faj. Némelyek ajánlották, hogy 
Oportót ültessek közéjük, hogy akkor meg-
termékenyül. Kérem igaz-e ez ? vagy mitévő 
legyek. K. L. 

188. kérdés. Kertemben rácsos őszi-
baraczkfa mult évben leveleit zsugorodás foly-
tán nagy részt elhullajtotta. Mit léhetne ez 
ellen, már most tavaszszal'óvatosságból tenni? 

Mező-Eörs. K. L. 

189. sz. kérdés. Minő tápértéke van a 
finom buzakorpának viszonyítva a tengeri-
darához ? 

Lehet-e czélszerüen a hizlalást korpával 
is folytatni, hogy ha a hízók már a hizlalás Il-ik 
szakában vannak, és eddig még korpát nem kap-
tak? Egy kiló tengeridara mennyi korpának 
felel meg? OMGE. tag. 

190. sz. kérdés. „Gleditschia vagy 
Maclüra aarentiaca" alkalmasabb-e elősövény-
nek ? Tudtommal ez elsőt erős télen a nyul 
megrágja, utóbbi pedig inkább a fagynak van 
kitéve. 

Duka. T. F. 

191. kérdés. Kérem gazdatársaimat, akik 
a „Biehn János-féle" aszfalt-fedlemezeket régi 
zsindelytetők átfedésére használták, szívesked-
jenek a közjó érdekében tapasztalataikat kö-
zölni az iránt, hogy a fedlemez alkalmazása 
ugy tartóság, mint olcsósság tekintetében elő-
nyösebb-e az újbóli fazsindelyfedésnél ? 

Nyirbakta. M. J. 

Feleletek. 
Madelaine angevine meddősége. {Felélet 

a 187. sz. Tcérdésre.), Eléggé ismert rossz tulaj-
donsága eme különbén, kiváló korai szőlőfaj-
tának az, hogy rúgásra nagyon hajlandó, főleg 
akkor, ha magányosan van ültetve és rövidre 
mivelve. Ajánlják az Oportóval, Madelaine 
royállal, vagy egyébb vele egy időben virágzó 
szőlőfajtával keverten ültetni, a mennyiben 
ilyenkor termékenyebb. Saját tapasztalataimra 
támaszkodva eme vegyes ültetésnek korántsem 
láttam akkora hasznát, mint némelyek vélik, 
hanem annak igenis; ha a Madelaine ángevinét 
hosszura, tehát lugasra mivelik, mert ekkor 
— kedvező időjárás mellett :— elég bő 
termést, de mindég laza fürtöket szolgáltat. 
Külömben pedig még négyéves tőkéről nem 
is lehet még valami nagy termést követelni. 

Ha a tőkék idősebb lesznek, hosszura 
miveltetnek ós vele egy időben virágzó faj-
ták ültettetnek közéje, ugy mindenesétre tűr-
hető termést fognak adni. A. D. 

Rácsos őszibaraczkfák leveleinek zsugo-
rodása. (Felelet a 188. sz. kérdésre.) Az őszi-
baraczkfák leveleinek sajátszerű ránczosodását: 
levélfodrosodásnak mondják. Előidézője eme 
meglehetős veszélyes őszibaraczkbetegségnek 
egy a levelekben és fiatal hajtásokban élős-
ködő és ez utóbbiakban miczéliumaival áttelelő 
gomba, melynek neve: Exoaseus deformans 
(Taphrina deformans). Mint a legtöbb ilyen 
parazitának, ugy ennek is, a nedves, meleg 
időjárás rohamos fejlődését nagyon is előmoz-
dítja; hozzájárulhat azonban a kedvezőtlen 
talaj, a rosszul megválasztott alany is; végül 
a helytelen kezelés is. Eme parazita fellépése 
megismerhető arról, hogy ugy május közepe 
felé a leveleknek a szélén, yagy közepén élénk 
piros gombostüfejnagyságu szemölcsök mutat-
koznak. Ha ezfeket gondosan összegyűjtve 
elégetjük, az illető fákon megakasztjuk a 
gomba továbbfejlődését és elszaporodását. 
Éppen ugy hathatós szer ellene a bordói 
keverék és állítólag a kénmáj is, melylyel 
május közepétől junius végéig minden 2 hét-
ben megpermetezzük őszibaraczkfáinkat. Az 
első permetezéshez í k , a második és követ-
kezőkhöz 1—2% oldatott használva. Most 
pedig minden elgörbült és rendellenes vesszőt, 
—• az ép részből egy darabot hozzávéve, •— 
lemetszünk és elégetünk. A. D. 

Hizlalás buzakorpával. (Felelet a 189. sz. 
kérdésre.) A finom buzakorpa %-os összetétele 
a következő: tartalmaz átlagban 87'0 száraz 
anyagot, 11"8 fehérjét, 3'0 zsirt és 44'4 szén-
hydrátot 1 : 4'3 táparány mellett. A tengeri 
,%-os összetétele a következő: tartalmaz át-
lagban 85-6 szárazanyagot, 8'4 fehérjét, 4'8 

1 zsirt. és 60'6 szénhydrátot .1 : 8'1 táparány 
mellett. 

Egy kg. finom buzakorpában foglaltatik: 

szerves - ~ fehérje szén- zsir 
anyag hyflrát 
0-870 . 0)118 ' 0-444 0'030 
Egy kg. tengeriben foglaltatik: 

U'850 0-084 01606 0'048 
1 kiló tengeridara megfelel tehát 1*11 

kiló korpának s 1 kiló korpa 0'89-kiló tengeri-
darának. 

Buzakorpát a hizlalás bármely időszaká-
ban etethetünk a hízókkal. Közönségesen a 
hizlalás I. időszakában szokás legtöbbet etetni 
belőle, amikor 1000 kg. élősúlyra 10 kg.-ot- is 
számításba lehet venni. A II. és III. időszak-
ban azonban fokozatosan dara által kell he-
lyettesíteni a korpát, ügy hogy az utolsó idő-
szakban 3—4 kg.-nál többet semmiesetre sem 
ajánlatos etetni. A korpa ugyanis nem hizlal 
eléggé s a hízók sem eszik meg a II. és III. 
időszakban olyan szívesen, mint ahogy az I. 
időszakban ették. Ha azonban kérdésttevő 
most a II. és III. időszakban akar hízóival 
buzakorpát etetni, ugy ajánlom, hogy a II. 
időszakban 5—6 kg., a III. időszakban 3—4 
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kg.-nál többet semmi esetre se etessen. Szük-
séges azonban eineliett tengerit is etetni, még 
pedig a II. időszakban legalább is 3—4 és 
III. időszakban 4—5 kg.-ot, 1000 kg. beállítási 
élősúlyra. Pusztán korpát etetve, egyéb erő-
takarmány hijján a hizlalás igen kétséges ki-
menetelű lehet, mért bármilyen jó minőségű 
is a korpa s bármilyen jó minőségű széna-
félét, vagy egyéb takarmányt adjunk is mel-
lette, a tengeri kiváló hizlaló hatását pótolni 
nem képes és éppen azért a korpát nem te-
kinthetjük a hizlalásnál olyan takarmányfélé-
nek, ámelylyel a tengerit minden tekintetben 
helyettesíteni lehetne. J. O. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: Oldal 
ki !OMGE. közleményei: Az 1898. évi márczius 

hóban befizetett alapítványi kamatok és évdijak , 
nyugtázása. : 523 

•A jövő közgazdasági politikája. B. B- „ ... 523 
Állattenyésztés. 

Bikaközvetités a köztenyésztésbén. TJjhelyi Imre. 524' 
Növény termelés. 

Burgonya-, és tengeriféleségek. K. K. ... ... 526 
Gazdasági gépészet. 

"Burgonyamivelő gépek. i. S. P ... 536 
Gazdasági építészet. 

Középnagyságú magtár tervezete. Száhlendrr Gy. 527 

A fatenyésztés különös tekintettel a községi fais-
kolákra és befásitásokra. II - 528 

Levélszekrény. 528 
Vegyesek ... ... 529 
Kereskedelem, tőzsde. 530 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — A köz-

sárok: Budapesti szurómarhavásár. — Bécsi 
vágómarhavásár. — Bécsi szurómarhavásár. 
— Bécsi sertésvásár. — Bécsi juhvásár. — 
Párisi juhvásár 531 

Szerkesztői üzenetek. ... 531 

Megerősítés. A földmiveléstigyi miniszter Somssich 
Béla ideiglenes minőségű . gazdasági akadémiai segéd-
tanárt ezen ál ásában végleg megerősítette és szol-
gálattételre továbbra is a magyar-óvári gazdasági 
akadémiához osztotta be. 

Megbízás. A földmivelésügyi miniszter Zeisler 
Lajos zákányi lakost, Ung vármegye kaposi járására 
nézve az állandó gazdasági tudósítói tisztteí bizta meg. 

Halálozás. Vimmer Imréné, szül, Vanke Amália, 
Vimmer Imre nyűg. jószágigazgató neje e hó 3-án 
Esztergomban; — Bartos Gábor, biharmegyei föld-
birtokos mult hó 26-án Budapesten elhalt. 

Külkereskedelmi forgalmak 1898. feb-
ruár havában. A rn. kir. központi statisztikai 
ihivatal által szerkesztett Statisztikai Havi Köz-
lemények februári füzetében közölt adatok sze-
rint Magyarországba ez évi február hónapban 
15,577 darab és 2.854,396 mm. áru hozatott 

íbe, a kivitel mennyisége pedig 251,057 darabot 
'és 2.9^5,362 métermázsát tett. Mult évi feb-
ruár hónapban a behozott áruk mennyisége 
17,739 darabra és 2.528,796 métermázsára, a 

'kivitel mennyisége pedig 231,449 darabra és 
;3.527.858 métermázsára rúgott, miből látnivaló, 
hogy ez évben a behozatal nagyobb, ellenben 
a kivitel sokkal kisebb volt, mint 1897. feb-
ruárban. Ugyanezen jelenséget észlelhetjük, ha 
a folyó év első két hónapjának eredményeit, 
a mult év megfelelő időszakában elért ered-
ményekkel hasonlítjuk egybe. A folyó év első 
két hónapjában behozott áruk mennyisége 
Ugyanis 40,140 darabot és 6.036,954 méter-
mázsát, a mult év megfelelő időszakában be-
hozott áruké 37,569 darabot és 5.229,958 mé-
termázsát tett, a kivitel mennyisége pedig az 
idén 550,362 darab és 5.947,797 mm., tavaly 
528,336 darab és 7.325,117 métermázsa volt. 
Látnivaló ezen adatokból, hogy az idén a be-
hozatal egyidejű emelkedése mellett, a kivitel 
nagymérvű hanyatlása észlelhető, mely jelenség 
még mindég a mult évi rossz termésnek s az 
ezzel kapcsolatban erősen megcsökkent gabna-
forgalomnak tulajdonitható. Azon áruk közül, 
melyek behozatala a folyó év első két hónap-
jában jelentékenyebb volt, a következők emel-
hetők kir finomított czikor (37,356 mm.),buza 

(275,145 mm.), kukoricza (292,653 mm.), hordó 
bor (340,316 mmázsa.), donga kemény fából 
(30,597 mm.), fürészelt puha faáru (225,996 
mm.), barnaszén (200,038 métermázsa), kőszén 
(2,561,770 mm.) és pirszén (485,363 mmázsa). 
A kiviteli áruk közül pedig a nyers ozukor 
(37,442 mm.), finomított czukor (74.387 mm.), 
buza (208,897 mm.), rozs (115,078 min.), árpa 
(373,748 mm), zab (100,055 mm.) kukoricza 
(390,756 mm.), gabonalíszt (594,491 mm.), tojás 
(53,447 mm.), hordó bor (93,619 mm.), puha 
bányafa (138,928 mm.), donga (277,243 mm.), 
fürészelt puha faáru (247,413 mm.), barnaszén 
(157,812 mm.), vasérez (846,751 mm.) és korpa 
(124,274 mm.) érdemelnek említést. 

A jász-nagykun-szolnok vármegyei gazda-
sági egyesület 1897. évi működése. Az egy-
let mult évi működése felől és jövő évi pro-
grammjáról az egylet hivatalos jelentése nyo-
mán a következő vázlatos ismertetést nyújt-
hatjuk : Kamatmentes részletfizetés mellett és 
a vételár 25%-ának elengedésével 32 drb te-
nyészbirkát osztott ki az egyes köztenyésze-
teknek; azonkívül a tavasz folyamán több 
mint 10,000 forint értékű vetőmagot és csak-
nem ily értékű gazdasági gépet szerzett be 
tagjai számára, jutányos árban a lehető leg-
jobb minőségben. Kiváló súlyt fektetett á ba-
romfitenyésztés fokozására is; amennyiben 
fajbarömfitelepéről több száz darabra menő 
ingyen fajbaromfit osztott ki a tagok között. 
Nagy szolgálatokat tett a kisbirtokosok és 
gazdák, gazdasági ismereteinek fejlesztése és 
fokozása érdekében is, mely szerint a gazda-
közönség élénk és fokozódó érdeklődése mellett 
55 előadást tartott, melyet több, mint 12,000 
gazda hallgatott meg. A jövő évre nézve meg-
állapittatott egy, a vármegye központjában 
tervezett 50 holdas mintagazdaság létesítése, 
mely a kisbirtokosokra nézve mintaszerű be-
rendezése, gyakorlati irányú kezelése s részint 
hasznos irányú kísérleteinél fogva szolgálatokat 
tehet a mezőgazdasági viszonyok fejlesztésé-
nek. Megállapittatott továbbá egy nagyobb 
szabású s biztos alapokra fektetett csikótelep 
létesítése is. Megállapittatott a kendertermelé-
sek czéljából kötendő szerződések mintája is, 
melynek értelmében a Szegedi Kenderfonó 
gyár által felállítandó kenderáztató ós beváltó 
telep számára a vármegyében remélhetőleg 
több mint 1500 kat. hold kender fog termel-
tetni. Mindezekből regisztrálhatjuk, hogy a 
gazdasági egyesület a lokális gazdasági érde-
kek fejlesztése körül czéltudatos tevékenységet 
fejtett ki a mult év folyamán is. 

A gazdasági téli tanfolyamok eredménye 
Tenies vármegyében. A temesmegyei gazda-
sági egyesület által a földmivelésügyi minister 
támogatása mellett mult évi deczember 20-án 
megkezdett és folyó évi márczius hó 15-ik 
napjáig rendezett népies gazdasági felolvasások 
befejeztettek. A megye területén kijelölt 22, 
községben magyar, német, román és szerb 
nyelven 254 órában tartatott előadás; az 
előadások a mezőgazdaságnak — a helyi 
viszonyokhoz mérten — majdnem minden 
ágazatát felölelték; a mellett még ismertettek 
a mezőrendőri törvények, a gazdák és a mező-
gazdasági munkások jogviszonyát rendező 
1898. évi Il-ik törvényczikk is. Az előadásokat 
összesen 17,210 látogató látogatta és a községi 
kisbirtokosok a téli szórakoztatásnak eddig 
nem ösmert ez uj nemét — amely nekik eddig 
nem tapasztalt tanulmányos élvezetet nyújtott 

— annyira megkedvelték: miképp az előadók 
előtt azon óhajoknak adtak kifejezést: hogy 
ily oktató előadásokat, télfolyamán jövőre is 
nagy érdeklődéssel és örömmel fognak látogatni. 
Az egyesület oda fog törekedni — hogy a 
megye területén évente más-más községekben 
— a gazdasági téli tanfolyamok a jövőben is 
megtartassanak. 

Forgalmi korlátozások beszüntetése. 
A földmivelésügyi miniszter értesiti a közleke-
dési vállalatokat, hogy a német kormány, f. é. 
márczius hó 22-én kelt kimutatása szerint, 

ragadós tüdőlob: miatt jelenleg Magyarország-
nak egyetlenegy törvényhatósága ellen sem 
tart fel szarvasmarhabeviteli tilalmat — meg-
jegyzendő azonban, hogy oly törvényhatóság 
területéről, melynek területén csak egy köz-
ségben is ragadós" tüdőlob jövőben esetleg 
-megállapíttatik vagy uralkodik, szarvasmarhát 
Németországba szállítani feltétlenül tilos, te-
kintet nélkül arra, hogy az illető törvényható-
ság neve a német kormány által időnkint 
közzétett kimutatásba felvétetett-e. 

Az „Alfa-Separator" részvénytársaság a 
magyar tejgazdaság emelésére márczius hó 
31-én tartotta alakuló közgyűlését. Bécsben. 
Elnökké gróf Garpine Antal, alelnökké .és. egy-
úttal vezérigazgatóvá Bernstrám választatott 
meg. Az igazgatótanács tagjai lettek; b. 
Krusenstrjena alezredes, Martin főtanácsos, 
Pfauhauser Antal, Pflaum bankár és Osberg 
Károly. — Felügyelő bizottsági tagokká: Lieb-
scher kereskedelmi tanácsos, Luger Ferencz 
és Horch Lajos választattak meg. 

T r á g y a l é - s z ó r ó 
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Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Szitperfoszfát 
ehuisalétrom 
kénsavas-káli 
kénsavas-ámmon 

és egyéb műtrágyaféléket, továbbá 

Prézgálicz 
98-99% 

jegeczckben és őrölve valamint egyéb 

permetező anyagokat 
legjutányosabban ajánl a 

•HUNGÁRIA 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

részvénytársaság 

B u d a p e s t e n , V á e z i k ö r ű i 2 1 . 
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„Szőlömivelés 
és borkezelés könyve" 

szőlőkisbírtokosok és vlnczellérek s: 

S z i l á r d ó y u l a , 

Ára 1 forint 20 krajczár. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Oüttmann és Wahl budapesti termény bizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1808. április.2. 
A? időjárás e heh i 

Volt. Kezdetben bőséges csapadék fordult elő és ez bár 
kisebb mérvben gyakrabban ismétlődött. Később derült 
lett az égboltozat, ami mellett a hőmérséklet tartósan 
enyhe maradt. A mezei munkálatok úgyszólván be van-
nak fejezve és az őszi vetések fejlődése kielégítően 
jó. A vízállás újból emelkedett. Külföldön az, időjárás 

3 volt. 
A külföldi giitzok"ü2létmenetét..illetől®g, a szi-

tuá.czió alig változott: A kínálat továbbra is gyenge, a 
hangulat az, európai-vásárokon, szilárd, az üzlet for-
galma azonban csak mérsékelt és. az. áremelkedés sze-
rény maradt. Az érdeklődés csak promt készárura szo-
rítkozott, mig szállítás határidők el vannak hanyagolva. 
Amerikában a hangulat csendes. Politikai viszonyok az 
árak, bár mérsékelt árcsökkenését eredményezték, a 
mit a látható készletek tetemes apadása sem 'tudott 

' élléiisulyozni.. Angliában az árak kezdetben valaáiivel 
olcsóbbak voltak, utóbb! azonban szilárdan tartottak. 
A franczia piatízokon búzaárak változatlanok maradtak, 
inig liszt, iránt emelkedő követelések .mellett jó kereslet 
mutatkozik. A többi piaczokon jó'fogyasztási kereslet 
van és az árak multheti jegyzésüknél valamivel drá-
gábban zárulnak. 

Nálunk a kepyérmagvak iránt továbbra is., jó 
• volt.az érdeklődés és buza árában* 'jóval éffiélkedett, 

mig a többi nzíkkekben gyenge iforgalom van, változat-
lan árak- melletti ' A kínálat az összes ezikkék'feeá 
korlátoltv 

. V " Az üzleti hét részléteiről ; követkézőket jelent-
hetjük : 

Buza tartósan csak gyengén volt kínálva, mig a 
malmok — eddigi tartózkodásuk és a rohamosan emel-

, kedŐ .hsfáridőá.rak íytal.bgfojyásolva•—. jó vetelkedvet 
i tanúsítottak. Hazai.búzákban a kínálat - gyenge, mert 

a készlétek is.erősen fogytán vannak és igy a külföldi' 
• búzák keriiltel? nagyobb mérvben forgalomba. Tekintet-

tel a j'ó keresletre, melyet a.nralmpka kedvezőbb'liszt-
üzlet folytán is tanúsítottak, a íulajdönósók árkörete-

. léseiket 25—30 krral emeltek fel, és ezen árelőnyt köny-
nyen éíheték el. Csupán a- ,hét végé felé ,következett 

i "be csSndés"ébí> hangulat. A forgalom 126,000 mm., tesz 
ki, közötte. 60,000 mm. külföldi áru, mig a hetihozatal 

;< 130,000 inni.' tesz, ki. , 
Sozs a hét kezdetével Bécs mint a helyi fogyasz-

< tás-részére; jó keresletnek. örvendett, árában ló krral 
javult,, később ̂ .'azonban ellanyhult és á hét vége felé 

. esak nehezen volt értékesíthető. Az árak mindazonáltal 
'szilárdan tartottak és helyben, úgymint Budapest" távol-
ságában 8,85—9.—' frt között. érhető el. Külföldi rozs.-

, ban csak mérsékelt volt a forgalom, és ezt a favaszi 
. határidő, folyó áron 8,'50—8.76 frt között, fizették. 

Árpa. (takarmány és :hántólási czélokra) promt 
, árubaii továbbra is csak gyengén érkezik és hizlalók-

nál változatlan árakon könnyen talál elhelyezést. Gyárosok 
tártó'zkedóbbak voltak, mert.készletek felett, rendelkez'-

. hek. Minőség szerint- :6.50—7.— frt, teljes szemű áruért 
: Í.20 frtón .jegyzünk helyben. Idegen árpákból oláh áru 
• kelt el á 6.40-76,50 frt 3 hóra ab Budapest. Állomásokon 

átvéve. a kínálat nagyon szórványos és' megfelelő 
í minőségű árú belföldi szükségletre teljes árakat ér el. 

Zab e. héten lis jó érdeklődésre talált és a helyi 
fogyasztás,-.élénk kereslete mellett, árak szilárdan tar-

: fották. A; forgalomban volt körülbelül 60Ó0 mm.rért 
szin és lis/.tasás szorinl hclvhun 6.60-7.10 fi-t, prima 

• tiszta árut 7.20 fítig fizettek. 
Tengeri iránt a kereslet lényegesen gyengébb. 

, 0. áruban egyébként. a kínálat is csökkent, * raktáron 
átvéve készségesen fizetnek 5,45 irtot Uj tengeriben a 
kinalát elég.bé, a Kéréslet azonban nagyon korlátolt 
és az. árak csökkenőek; Budapest távolságában átvéve 
5:40 frfon./Jegyzünk. Tiszávidéki áljomásón 6 .krral 

• olcsóbb árakat fizették és KisujszálláS-Karczagon 5.10 
• frt,.lijezőberényben 5.—: frt volt elérhető. 

.Olajmagvak Káposzt'arepezében é héten ab'g rolt 
i forgalom-é» 12.5(M--55' ..Món 'jegyez. Határidők: ká-

posztarépczg augusztusra 12.10—12.20; .ffIon. jegyez. 
Bánáti repcze 12,'25 - 12.75 íct. Gombotká c J 11.50—12.5'0 
irt, vadrepczé ca. 5.50—6.25 frt, Uftmag 10.—ÍG.56 frt, 

• kendermag 8. --8.50 frt "Buiííípesten.' - -

Hüvelyesek : Babban e héten ismét teljesen üzlete 
telen maradt és a kereslet egészen megszűnt. . Jegyzé-
seink 
frtót, Szegzárd-Szakáll-Högyésen 6.75, frton, Baján 6180 
frtot, ó barna babot Kalocsán 5.50 frt, uj 6.— frt. 
Köles csendes és üzlettelen. Jegyzésünk 4.50—75 frtot 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan. Minőség 
szerint bánáti 32. 35.— frt, ilnryaszeniü íehiriáki 
íruert 3 át csak szór-
ványosan kínálnák és-hazai termésű áru 35.-42.— 
frton jegyez. Muharmag 6.-6.25 frtot ér'el helyben. 
Bükköny üzlettelen,. helyben '5.75—6.— frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. április 5. 
Készbuza ma gyengén 'volt kínálva, a malmok 

azonban kevés vételkedvet mutattak, az irányzat csen-
desebb' lett, elkelt néhány ezer mm.' változatlan árak 
•mellett. 

Készrozsban forgalom nem fejlődött, mert vevők 
visszatartók voltak. , 

Árpa forgalom nélkül. 
Tengeri valamivel gyengébb. .. 

- tartott. 
Határidők jobb időjárás és gyengébb külföld 

folytán gyengén indultak, később azonban megszilár-
dultak. 

« Következő kötések történtek. 

ÁprilLi buza , . 

Áprilisi rozs . . 
Máj.-jun. buza . . 
Apr. zab . . . 

Őszi zab . . . 
üj Tengeri . . . 
Jul.-ang. tengeri . 
Bepcí.e . . . , 

Köttetett. 1 
12-62—12:66— 
U'17- 9'20- -•- . 
8.65—8-67 
12-22—12-24--—•— 

7-22 •——— 

2-10-15 

sndkivüí e' 

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
A lefolyt héten is' szokátlan volt az üzlet és 

johban igénybe vette a piaezot semmint ez idő táj-
ban várni lehetett volna. 

Vörös lóherének megmaradt a szilárd irányzata, 
közepes minőségű árut is jól fizetik. Amerikai terményt 
elegendő tömegekben kínáltak.* továbbat is, anélkül 
azonban,' hogy alacsony árfolyama följebb lendülhetett 

Luczernát folytatólag is élénken keresnek, jól 
lehet, hogy nem különös, az irányzata, mindazonáltal 
kelete olyan, hogy az évad multával valószínűleg a 
készletek elfognak fogyni. 

Takarmányrépa elejétől fogva is kedvezők voltak-
- "Tok e czíkkre nézve, valamennyi fajtája után 

e-ős volt a kereslet. A termelök készletei 
már mind elfogylak és a kereskedők közül műst már 
csak azok képesek a fogyasztást kielégíteni, a kik kü-
lönben is' nagy raktárt szoktak tartani és idejekorán 
biztosították szükségleteiket nagy készletek beszerzé-

Jegyzések nyersáruért 100 kilónkint Budapesten. 
Vörös lóhere jaj . . . . . 40—47 frt. 
Vörös lóhere, mult évi • • 36—40 „ 
Luczerna,. magyar, mult évi 45—50 „ 
Luczerna, francziá, uj . ; 68—70 „ 
Luczerna, olasz, uj . . .- 45—55 „ 
Baltaczim .• > . . . . : 13—13-50 „ 
Mohar . . . . ; . , . . 5-75—6 „ 
Bükköny 6—6-25 „ 

Szeszüzlet. 
Szesz. (G-oldfingér Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A közeledő ünnepek folytán a szeszüzletben a 

hét elején gyérebb, kereslet' uralkodott és a szeszárak 
változatlanul a mult heti zárlatjegyzés szerint záród-
nak, finomított szesz• budapesti finomitógyárak által 
56-75—57-— frtig volt-kínálva nagyban, , mig ellenben 
élesztőszesz gyér készletek folytán . még mindig szilárd 
-57 frton kelt el. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején gyéren volt kínálva és esak 
liiseeb tétélek keltek , el 18.50^18-76 frtig.- . . 

Galicziából kínálat nem volt. 
A kontingens nyersszesz ára Budapesten 18.75—. 

19-— forint. 
Bécsi jegyzés- 19-60—1970 frt kontingens nyers-

szeszért. 
Prágai jegyzés 55-25—Sb̂ /s forintig adózott és 

18-75 frt adózatlan szeszért. 
Trieszti jegyzés 11-50—12'75 frt. kiviteli szeszért 

90°/o hektoliterenként. 
A Jcivitel é hétnek elején 200 q finomított szeszt 

vásárolt. -
Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. 
Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 

56 75—57 — frt, élesztőszesz 57-——57*25 frt, nyers-
szesz adózva 5575—56*— frt, nyersszesz adózatlan 
16; 16.13 frt, denaturált szesz 21'25—2175 frt. Kon-
tingens nyersszesz —. .—. 

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

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

íffagyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. április hó 2-áról. > 

A közeledő, ünnepek folytán a forgalom nap-nap 
után élénkül, mindazonáltal — a tejtermékek, kivételé-
vel —- az árak semmikép sem javultak. 

A tejtermékek keresete rendkívül élénk, a kereslet 
azonban felerészben sem fedezi a nagy keresletet. 

Füstőlthús áru, sódar, ugy ka-ssai, mint prágai 
keresett czikket képez s igy már e czikkben a'forgalom 
kielégítő. 

Tojás- és zöldségfélékben is jelentékeny forgalom 
mutatkozott minden árjavulás nélkül, remélhetőleg 
azonban tojásnál az ünnep hetében jobb árakat elérúi 
sikerülénd. 

Árak'következőleg alakultak: 
Marhahús I. rendű-hátulja 48—54, eleje 44—50. 
Borjúhús, magyar vidéki, egészben 30—48, 

kimérve 35—52 kg kgrkint. 
Bárány párja 3 írttól 8 frtig kelt el. 
Baromfi igen kevés érkezett; elkelt csirke 

I.20—Í.30 frt, kappan 1.80—3.00, forint párja,- liba és 
pulyka 55—60 krajczár kgrkint. 

Sonka nagyszombati 90 kr, kassai 85̂ —90, prágai -
90-100'kr, csont nélküli göngyölt sonka, 1 frt kgrja. 

Vadakban, mint előre látható, élénk forgalom 
Ioí;/, 1 napúkban I I n ás őzbak került 
eladásra,"előbbi ,60—70, utóbbi 70-90 krral kelt el. 

Tojás ára változatlan eredeti (1440 drb) ládák-
ban 29—30 frt, 100-as ládákban 2.20—2.50 frt érhető el. 

-. Halüzlet a. rehdkivüli nagy. hozatal' miatt teljesen 
pang, . mert sehogy sem versenyezhet Homá'niáböl 
behozott s majdnem értéknélküli árrukkal. 

Miután a legjelentékenyebb, forgalom a jövő 
héten várható,, ajánljuk beküldésre a-következö czikke-
ket: nagymennyiségű bárányokat, sonkát; vajat, vadakat, 
tojást és baromfit. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898! ápr. "4-én: A 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 48 — 56 
II. oszt. 42-48, III. oszt. 30—42, eleje I. oszt. 44—50 
II. Oszt. 34—44, III. oszt. 30—34, borjúhús hátulja I. 
oszt. 50—58, II. oszt. 45—50, eleje I. oszt. 40—50, II. 
oszt. 38—40,' birkahús hátulja I. oszt. 36—40, II. oszt. 
28—36, eleje I. oszt. 32—40, II. oszt. 25—32, bárány 
eleje 1 db 1,25—3 50, hátulja • •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 56 —60'0, vidéki 50—54, sza-
lonna nélkül elsőrendű 60—68, vidéki 53—50, sertés-
hús pörkölt 48—52-5, sertéshús szerb szalonnával 49 
— 54, szalonna nélkül —, serféshus füstölt magyar 

, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal -75—0-85, csont nélkül 0"80 
—0-90, sonka füstölt külf. csont nélkül. —• •—, 
szalonna sózott 1 q 50 0—56, füstölt 55'—69'—, sertés-
zsír hordóval 58 0—6.0', hordónélkül 57-0—6 0 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 70—80, szalámi belföldi 130 
—140, külföldi ——, malacz szopós élő 1 kg O'-O-, 
tisztított Ó;80—90. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk. 1 pár frt 1-2Ő—1.60. 
csirke l'-00— 1 5, kappan hízott 2 50—3 00, sovány —.— 
—'••—, récze hizott 2 40—3'20, sovány 1-60—2-20, lud 
hízott 5'CO —7 50, sovány 1.80—3 00, pulyka hizott'4'50 
- 7 — , sovány 3-50-4'50. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
Ö'50—0-85, 1 kg. , csirke 1 db Ó-70—0'90, 1 kg. 

kappan hizott 1 db 1'4Ó—160, 1 kg. —• •—, 
réc'ze hizott 1 db 1-20—1-80, 1 kg. 56—56, félkövér 1 db 
1-00—1-20, lud hizott 1 db 3—4'5Ó, 1 kg. 0-55—0-60, 
félköv. 1 db 2-00—3'00, 1 kg. 50-56, pulyka hizott 
1 db 2-50—4-50, 1 kg. 53-56, félkövér 1 db 1-50—2 50 
1 kg. 50—55, ludmáj 1 db 15—1-—, 1 kg. li90-2'50 
lidzsir 1 kg. 80—1-10, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt. 0-70 100. csuka 0'60 
— 0£0', ponty (dunai) 0-45—0-60, süllő—- •—, ke-
csege 0'— 00, márna —-40—'60, ezompó 0'5Ó—0"60, 
angolna 0- 0'—, apró kevert 0'25—Ó'40, lazacz ——, 
pisztráng —•- '—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 üt. frt 0-06—O'IO, 
lefölözött 0'05—0'08, tejszín 0',——0"—, tejföl 0"24-í-0'30, 
tebénvaj (tea) 1 kg. 1-20— 1 '40,1. rendű 0'95—1"—, II. r. 

'0*60—80'—, olvasztott 0*60—60, Margarin I, rendű r—— 
0'—, II. rendű 0'——0'—, tehéntúró 0*10—0:20," juh-
turó 44—50, liptói 0-50—0-50, juhsajt 0'44—60, emmen-
thali sajt 1 00—1'10, groji sajt 0 56—0'70. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-16— 0-18, barna kenyér 0'14—0*19, rozskenyér 0'13 
—0-15. Búzaliszt 00 sz. 1 q -—,' 0 —'—, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 14— 18, stoke-
raui 22—36, borsó héjas magyar .10-0—13 —, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—24, bab fehér apró 7—11, 
nagy 8—12, szines 8 03-̂ 10. 

To'ás. tfriss í. 0. (1440 db.) 1 láda frt 29' 30 0 
n. oszt. (1440 db.) 28-0—28-0, meszes /orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 2-50—3'—, törött tojás 2* 2 —. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 1.60—5'—, 1 q 
1-8—3'0, Petrezselyem 100 kötés l'60-^5'—,1 q. 40—8'0 
zeller 100 drb 2' 5'—, karalábé l'O—1*40 vöröshagyma 
100 köt. 7*00—8'—, 1 q 7-—11—. foghagyma 100 köt. 

— 1 q lö-o—18 0, yörösrépá 10O drb 100—200, 
fehérrépa —, fejeskápószta 40—10', kelkáposzta 1.00 drb 
2 00—5-00, vörös káposzta 4'—8'— fejéssaláta 1'-— 
10'—, köt«tt saláta 0'—, burgonya, rózsa 1 q 2*60 
3-30, sárga 2 65—3'50, k,ülföldi —•—•—, fekete retek 100 



~~ 

528. SZÁM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1898. ÁPRILIS HÖ 6. 

drb 0 60—2-.0Q, uborka nagy salátának 100 db—-——'— 
savanyítani való 100 db —•—•—, savanyitott 1-60—2-0Ó' 
zöld paprika"Ó- 0—, tök fözö — , zöldbab 0' 

,—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. 0'3—-3, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100. cső •—•—, karfiol 100 db 8'0—9'—, 
paradicsom 1 kg.- 0'40-̂ 0'50, spárga —•——•—, torma 

l 1 q 12—18. 
Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 20—40, köz. alma 12—20, 

fajkörte 30—40, közönséges körte 7—12, szilva magva, 
i váló 0- 0-—, vörös —, aszalt 16—26, cseresnye faj 

, közönséges , meggy faj , közön-
séges , ringló ——, baraczk kajszin , 
öszi , dinnye görög nagy 100 db , kicsi 

, sárga faj —•——•—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. —•——•—, csemege — , dió (faj, papir-
héju) 40—45, . közönséges 20—25, mogyoró 20—30, 
gesztenye magyar , olasz , narancs messi-
nai 100 db 1-60—5 0, pugliai 0"—0'—, mandarin O'OO— 
O-OOj czitrom 1'00—1 20, füge hordós 1 q 17—24, ko-
szorús 20- 22, datolya 32—50, mazsolaszőlő 40—65, 
egres 1 lit. , eper 1 kg. kr. 

Főszerek és italok. Paprika I. rendű" 1 q. frt 
30—45, II. rendű 15—30, csöves 30—30—, (szá-
rított) . köménymag , borfókamag 

. mák 1 [íj., frt 24—34, méz csurgatott 0"28— 
0-32, 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—0—0"—, ásványvíz palaczkban 

Hldegliusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1898. ápr. 5-én. (A székesfővárosi YlL ker. elöljáróság 
jelentése a ,Ködelek" részére.) Felhozott Budapestről 
30 árus 8 db sertést, 0 árus 0 db süldőt, 1000 kg. 
friss hust, 4000 kg. füstölt húst, 5000 kg. szalonnát, 200 kg. 
hájat. Vidékről és pedig a szokott helyekről 5 árus 

•51 db sértés, — kg. friss hus, 12.db süJdflfcv,. -
Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-

téshús 1 kg. 68—100, 1 q 5500—58-0, süldőhus 1 kg. 
- 68—80, 1 q 5200 , füstölt sertéshús 1 kg. 76—80,. 

1 q •'7000— 75Ó0, szalonna zsírnak 1 kg. 62—64, 1 q — 
, füstölt szalonna 1 kg. 72—76, 1 q ——,——, háj 

1 kg. :66—68, 1 q , disznózsír 1 kg. 68—68, 
1 q , kocsonyahús 1 kg. 54— 56, 1 kg. — 
—, füstölt sonka 1 kg.-80—90, 1 q 7000—7500 krig. • 

Hidegliusvásár az Orczy-uti élelmi piáczón. 1898. 
ápr. hó„ 5-én. (A székesfővárosi X. ker. elöljáróság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
20 árus — db sertést, 0 árus — db süldőt, 450 kg. 
friss hust, 330 kg. füstölt hust, 80 kg. szalonnát, 
30 kg. hájat, — kg. zsirt, -—— kg. kolbászt, —kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát. 

Forgalom' gvenge. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 68—60, 1 q , süldőhus 1 kg. 

, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 60—72, 
1 q -, szalonna zsírnak l'kg. 64, 1 q 

, füstölt szalonna 1 kg. 60—64, 1 q — 
, háj 1 kg. 64, 1 q —, disznózsír 1 

kg. 60—64, 1 q — , kocsonyahús 1 kg. , 
1 q , fűstölt sonka 1 kg. 70-90, 1 q 

krig. 
Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-

utcza, 1898. ápr. 5. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 40 szekér réti széna, 8 szekér muhar, 
7 zsupszalma, 1 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengériszár, 1 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles sLb.), 
4C0 zsák szecska. A forgalom lanyha. • Árak q-ként a 
következők: réti széna 210—280, muhar uj 250—290, 
zsupszalma 140—160, alomszalma 140—140, egyéb 
takarmány , lóhere ——, takarmány-
szalma — , tengeriszár — , luczerna , 

• ,-e—, sarjú , szalmaszecska 180—200, széna 
. uj , zabosbükköny 240— 240. Összes 

kocsiszám 61, suly 54900 kg. 

AllatYásárok. 
Budapesti szurómaihavásár. Ápiiils hó 5 én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 000 drb belföldi, —— db galicziai, 
— drb tiroli, — db növendék élő borjú, 59 db élő 
bárány; 14 drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, 125 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjú és bárányvásár meglehetős élénk lefo-
lyású volt. 

Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 20-—36 
frtig, kivételesen 40 frtig dbonkint, — frtig, kivé-
telesen -—|— frtig súlyra, növendék borjú — frtig, 
kivételesen — frtig -dbonkint, — f r t i g súlyra 
Ölött borjú : belföldi , kr tiroli frtig, gali-
cziai — frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 5 5—9-0 frtig, bécsi ölött börju —-, kiv 
— frtig súlyra. Élő bárány -0—6-0 frtig, kivételesen írtig 

• élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü — 
Budapesti julivásár. 1898. április hó 4-én. (A 

székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
• jelentése a "Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü .410, feljavított 
juh 13, kisorolt kos —, kiverő juh —, bárány , 

kecske —, szerbiai —, angol keresztezés —, ro-
mániai — durvaszőrü — db. 

Birkávásár gyors lefolyású volt. 
Árak a következők : Belföldi hizlalt ürü 18- 22 

frtig páronkint, 21 5—23 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
feljavított juhok 16—18-0, kiv. — frtig páronkint, 21-— 
22'—, frtig súlyra, kiv. —, kisorolt kosok •—, kiv. 
—•— frtig, kiverő juh 12'—15 páronkint, 20'—21—-, kiv. 
— frtig súlyra, bárány —, kecske ——0"—, anyajuh 

—, . suly, angol keresztezés , romániai —, 
durvaszőrü •— frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Or '̂iigos állatvásár Rimaszombatban Apr. 1-én. 
{Brauner Gy. vm. állatorvos tudósítása.) 

Felhajtatott: szarvasmarha 2862 drb, ló 2340, 
juh és kecske 137, összesen-5339 drb állat. . Sertés-
vásár a város területén uralgó sertéskolera s a fenn-
álló zárlat miatt mégtartható ném volt 

Vásári forgalom általában lanyhának jelezhető, 
mely némi élénkséget csakis "az egyes hasznosítási 
czélból összevásárolt állatnemeknél mutatott. így a 
marhavásárban leginkább képezték adás-vétel tárgyát, 
borjükereskédők 'részéről a szopós borjak; községek 
által a köztenyésztésre alkalmas pirostarka és magyar 
apaállatok; bizományosok, mészárosok részéről-a .jobb-, 
minőségit niodiiii toln-iick. javilolt ökrük, kiselejtezett 
hizlalt bikák. Lóvásárban lengyel kereskedők által a 
katonai szolgálatra alkalmas — remonda — lovak vol-
tak keresettek s azokból kedvező árakon 3 waggonra 
váló mennyiség — 18 drb — vásároltatott össze. Juh 
és kecskék között néhány gödölye kivételével nem volt for-
galom ; kereskedők hiánya folytán még a figyelmet ér-
demlő hizlalt ürü falka is eladatlanul maradt. 

Következő árak~ jegyeztettek: Igásökör I. oszt. 
325—340; II. oszt. 280-325; kisbirtokosoknak való 
210—280; mustra ökrök, 210—240 forintig páronkint. 
Kiselejtezett bikák páronként dfbja, 83—140; hizlal-
také 27—28 krt kgént levonás nélkül. Tarka tehenek 
tenyésztésre 80—Í30; magyar, 70-90; 2 éves üszök 
55—65; egy évesek 45—50 ;1/a évések, 25—30: levágni 
való meddő tehenek, 56-95; 1 drb kivételesen 180 frt, 
1—2 éves bikák, 65—130; szopós borjak, 8—20 frtig . 
darabonként. Remonda lovak drbja 200—380 frt, 3 
éves csikók, 125—150; egy évesek, 60—75 frt. Kőny-
nyebb igás ló párja 100—160; nehezebbek, 150 — 250 
frt. Paraszt ló, 45—100 frt. Ányajuhok — merinók — 
nyiratlanul bárányostól páronként 15 frt. Hizlalt ürü 
ára páronként 18 frt: gödölyék, bárányok darabja 
1 frt 50 kr—1 frt 70 kr. 

Bécsi vágómarliavásár. 1898.'márcz. 4. A bécs 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 5110 db. Ebből magyar 3713 db 
galicziai 687 db, bukovinai 133, németországi 577 db 
hizott 4275 db, legelő db, fiatal 835 db, ökör 
3937 db, bika 485 db, tehén 624 db, bivaly 64 db. 

A contumvásáii'a 425 drbot hajtottak fel, a mult 
hetivel szemben tehát 900 drbbal több állott eladásra. 
Bár ezúttal is 8 napi szükséglet volt fedezendő, ám a 
nagyhét redukálta a húsfogyasztást s ezért a nagy kí-
nálat a vásár hangulatára és áralakulására nézve oly 
kedvezőtlen hatást .gyakorolt, hogy rögtön a vásár 
megnyitásánál prima áru 1 írttal, egyéb minőségek 
egész 2 frttal csökkentek q-ként. Á vásár' további fo-
lyamán valóságos deroute következett be és az árak 
prima árunál 1/-50 frttal, középminőségeknél 2—3 frttal, 

in ".: i " 
nyomott hangulat zárlatig tartott s a felhajtás jelenté-
keny része eladatlanul maradt. 

Árak: prima magyar 33—37-50 (—••— )frt, szekunda 
28—32 frt, tertia 23—27 frt. Galicziai prima 33' 36 — 
(—••—) frt, szekunda 28—32 frt, tertia 24—27 frt. Német 
prima 38—41-— (-.—), szekunda 33—37, tertia 28—32 

í frt. Konzervökrök . 22-—25'— é. s., rosszabb minőségű 
frt é. s. Bika 20—31-— (—) frt é. s., tehén 18—30 

frt és bivaly 16—18 — frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden % 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 

Hacker Lipót, Sopron ... 34 — 331/2 — 

— 26V2 — 
— 33 — 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók: 
Br. Bors és tsa; M.-Vásárhely... 35 — 31 -4. 
Voith Gergely, .Öeés ... ... 33 — 31 . -

Német liizóökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár. 40 — 38 . — 
Frisch F., Yersecz. „ , 36 — 36 — 
Hacker Miksa, Sopron 1 36S/4 — 33 — 
Neumann testvérek, Arad 30% — 36 — 

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 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
és száj- és körömfájás miátt zár alá helyezve és csakis 
ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
és pedig: 1. Tüdővész miatt a következő megyék: 
Árva, Liptó, Nyitra, Pozsony(Csallóköz határa kivételével), 

Szepes, Trencsén -'és Turócz,". továbbá Pozsony sz. 
kir. város, Pestmegye az alsó-váczi (gödöllői) és felső-
váczi járása. 2. Száj- és körömfájás miatt Vasmegye 
Felső-Őr járása és Komárom sz. kir,. város. 

Bécsi sertésvásár. 1898. ár:>. 5-én. (Schleifel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
telei:" részére). 

Felhajtás :. 5055.'fiatal, 3649 kövér sortés, összesen 
drb. 
Az üzlet kezdetben élénk volt, később'1 anyhává 

'vált. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 53—54 kr, kivételesen 55 kr, közepes 
OÖ-̂ OO'— kr,.könnyű 46—52 kr, süldő 33—43 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. márcz. 31-én. Fel-
hozatott: 3880 borjú, 1431 élő sertés, 1604 kizsigerelt 
sertés, 273 kizsigerelt juh, 7929 bárány. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt bórju 30—46 
kr., prima 48—54 kr., primissimá 50—60 kr:, kivételes 
— — kr., prima kr., primissimá <•— (—) 
kr., fiatal sertés 34—44 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
50—54 kr., süldő 42—52 kr., kizsigerelt jub 26—40 kr., 
bárány páronkint 4—12 kr. . 

A borjuvásárban, az üzlet meglehetős élénk folt 
és az árak kg.-ként 2 kfral javultak. Zsigerelt serté-
seknél, nyomott hangulat,'- mérsékelt árcsökkenésekké] ; 
zsigerelt jutíok és bárányok árá változatlan..,... . 

Bécsi julivásár. 1898. márcz. hó 31-én. Felhajtás 
716 db juh. 

Az irányzat változatleinifl szilárd, és élénk volt. 
Árak ': expoft juh páronként 21"——24.—, raczka 

23—24.—, selejtes juh —•- •—"•frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
T. B. urnák, Jászladány. A tudakolt füzetet díj-

mentesen megküldöttük. 
Ií. G. urnák, Málnapatak. A hosszú szőrű er-

délyi raczkával is eredményesen keresztezhető a fríz- , 
juh, de ügyelni kell arra, hogy a vásárolt kosok egy-
részt túlságosan ne hajszoltassanak, távoli legelőkre 
fel ne hajtassanak, másrészt bűzös istállókban ne tar-
ta; sanak, hanem lehetőleg tiszta levegő, ne, túlságosan 
meleg hodályokban. Összezsúfolva hamar megizzad a 
nagybundáju frizjulTés aztán a hidegre hirtelen ki-
hajtva, meghűlésnek van kitéve. 

G. L. mnak, Kendi-Lóna. A „Köztelek" 1896. évi 
folyamának 34. számában „Tormatermeléi homokon" 
czim alatt- bő utasítást talál. Ültetni való gyökerek be-
szerezhetők talán a debreczeni gazd. tanintézet utján. 
Különben is előbb kellett volna ez ügyben kérdést 
tennie, mert az idényre aligha elvnem késett már. 

Az Orsi. El agy. gazd. egyesület tulajdona. 

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

Barnabás. 

| Elsőrangú hazai gyártmány. \ 

RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 
B U D A P E S T E N . 

Magyarország legnagyebb és egyedüti 
| g a z d a s á g i g é p g y á r a , 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

V ö s s z e s " Í M 
gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 

2 X f 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosité Szövetkezet. 
BUDAPESTEN, VIII., József-körut 8. 

Alalralt ±804. évben. 
Eln'5:: TELEKr GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 

Igazgatósági tagok : 
ANDRÁSSY l'ÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, „PÜSPÖKY EMIL, 
RUBINEK G/ULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZONYI ZSIGMOMD, 

. TELEKI SÁNDOR gróf. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség"általános elismerése.szerint híven megfelel hivatásának; folyton fej-
leszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta sürgetett és a.károk-
nak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes megelégedését vivta ki 
magának, az ' 
épület és á ta l ány (pauschal) b iztosításnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet'pusztán csak a díjakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. "3SHI 

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

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

M a g y a r 5461 

Fenyömag Pergető Intézet 
Faragó Béla, ZALA EGERSZEG. 

Kitüntetve díszoklevél, arany-, ezüstéremmel. Ajánl mindennemű . 

legmagasabb csiraképességü 
E r d é s z e t i m a g v a k a t , 
a melyekért a budapest m. kir. állami magvizsgáló állomás 

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

HIRDETÉSEK fe lvé te tnek a k iadóhiva ta lban 
BUDAPEST, 

fjllSi-nt 25-dlK szám. 

Egy és több vasn egyetemes aczéBekéim és 

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

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

Árjegyzékekkel' és árajánlattal szívesen szolgálok. 

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

Budapest, VI. ken, Nagymező-utcza 68. 
Magyarországi vezérképviselő: Sziics Zsigmond. 

A z 

„2lnicum %)riü" 
W m egyetemes sorbavetőgép sokoldalú használhatóságánál, czélszerü szerkezeténél fogva e g é s z E u r ó p á b a n • | § | 

a l e g j o b b h í r n é v n e k ő s 

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

ö r v e n d , minélfogva az összes eddigi vetőgépek között az 

első helyet foglalja el. 
Á r j e g y z é k é s b ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s s a l k é s z s é g g e l 

s z o l g á l : 

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

Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 68. 
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A m a r i o i i w á s á r i 

Electoral-
t ö r z s n y á j b ó l , 

mely kosaival a tavalyi budapesti tenyész-

állat-vásáron is az 

g : e l s ő d i j a t n y e r t e , 5 

a kosok eladása megkezdődött. 
Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál: 

Dreher Antal t/szttartósága, 
M a r t o n v á s á r o n . .5641 

^ k : a i n i t a 
n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

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

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 1 0 6 frt, zsákban szállítva 1 3 0 frt. A vas-
úti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 1 3 0 — 1 4 0 f r t között váltakozik. 
Kics inyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból e g y e -

sületi tagok részére 2 frt 8 0 k r . , nem tagoknak 3 f r t . 
A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

Eladó birtokok. 
I i . Szabolcsmegyében Vaja község határában fekvő •: 

692magyar hold jo minőségű szántóföld 
: l 'ét és l e g e i ö b ö l álló birtok •••elíldó. Az évi tiszta bérjö- ; 
: vedelem 3500 frt. A bérlet még- 1899: április l-ig tart. \ 

2. Demecser község határában fekvő birtok, mely \ 

737 m a g y a r h o l d 
szál i tó, kaszá ló , l e g e l ő ' M nádasbó l áll, nagy belsö-

| seggel és vasútállomással szintén e ladó. . 
Mindkét birtok tagositott nemesi birtok. ' 

:•• Czim a kiadóhivatalban. • . " - i j 0027 • 

a végrehajtására vonatkozó 
miniszteri rendelet, 

magyarázatokkal el-
látva, egy füzetben. 

Ára bérmentes küldéssel 

ALBION fűkaszáló gépek, 
A L B I O N marokrakó aratógépek, 

H A R R I S O N Mc. GREGOR k (Jo. 
angol gépgyárából, 

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

dijaztattak, kaphatók 

GRAEPEL HUGÓ gépgyáramnál, 
B u d a p e s t , V , , K ü l s ő V á c z i - u t 4 6 . s z á m . 5406 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen é s bérmentve. 

Alaptöke: I B U D A P E S T , I Tartalék-alap: 
15 m i l l i ó f o r in t , v. Dorottya-utcza 1. Ü mÍl io : f o r i n t . 

^ 6 frt,.1* 3 frt, ^ frt 1 . 5 0 , |8 7 5 l i 

a pénz beküldése; .vagy utávétel mellett. 

Minden vasárlo megkapja a hivatalos tervezetet. 
ezen intézetnél vásárolt sorsjegyek, 

a bank, bélyegzőjével vannak ellátva. 
A megrendelések postafordultával kéretnék, mert 

a készlet maris fogytán ,van. 
Köztudomásn, liogy az első sorsjátéknál a 
legtöbb íő-és mellékuyeremény az ezen inté-

zetnél vásárolt sorsjegyekre esett. 
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Élősövény. 
Gleditschia (koronatövis, kriszfustövis vagy tűskés-
tepényfa) minden sövénynövény között . legelső, 
jyo.-san fejlődik, nem csemetézik (mint akác, 
orgona stb.) sürii izmos töviseivel ember és bármi 
ftílatnak ellenáll. FSelSnye, hogy agyag, homok, me-
szes és köves talajban is kitűnően díszlik.. Szőlők, 
kertek, legelék udvarok, temetők stb. körülkerítésé-
hez legalkalmasabb, legolcsóbb örökös : sövényt ké-
pez. Ezer csemete ára 6 frt, elegendő kétszáz mé-
terre, megrendeléshez ábrás, nyomtatott ültetési, 
kezelési utasítás mellékeltetik. Magvak friss szedés, 
tökéletes csiraképes 10 kiló 4 frt 20 kr., 50 kiló 16 

frt, 100 kiló 28 frt. 

„Érmelléki Első Szőlőojtvány-Telep" 

Nagy-Kágya, u. p. Székelyhíd. 

N[éhé£zeknel^ fon togü 
Minden kiállításon legmagasabb 

dijakkal kitüntetve. 
Blőmóhek vételnél (magyar bánátvidéki), 
méhkaptórok, szerszámok, eszközök és min-
dennemű méhészeti szükségleti tárgyak 
beszerzésénél a legezélszerübb a Kfiliiie 
Ferencz-féle .jóliirnevü első magyar 
kereskedelmi mélitelep (Budapest, 
I. Attila-utcza 151. szám) folyó 1898. 
évi gazdagon illusztrált árjegyzékét meg-
hozatni, mely kivápatra mindenkinek kész-
séggel ingyen és bérmentve meg-

küldetik. 5633 

Mc CÜRMICK 

ARATÓGÉPEK 
a legjobbak a világon, 

kévekötök és marokrakók; 
kö's.̂ Qr ü1-1 lí ̂ szü'léke k̂ ' 'sz'é nageĵ M y'íFk̂ és 
szenaforgaták l̂csauMnyosabbau beaze-

M Ü L L E R é s W E I S Z 

BUDAPESTEN, V., Vác2i-körut 76. sz. 

A legú jabb vassodronykepités 

FONÓGÉPEIMET 
a j á n l o m a t. közönség b. figyelmébe. Gépemmel egy közönséges munkás 
egy nap a la t t 2 5 — 3 0 négyszögméte r ke r i t és i f o n a í o t képes e lkészí ten i . 

Megrendelhető: 

K i r á l y A l a j o s nál 
Budapest, YI., Száboles-utcza 4. sz. 

Budapesti koziiü vaspálya társaság. 

Hirdetmény. 
A >Budapesi;i közúti vaspálya társaság* 

XXXIII. rendes közgyűlése 
folyó évi április hó 20-án délutáni 3Va órakor 

a társulat saját épületében Y,, Lipót-körut 22. szám alatt fog megtartatni. 
Napirend; 

í. Igazgatósági évi jelentés; előterjesztése az 1897. évi zárszámadásnak 
és mérlegnek és a felügyelő-bizottság erre vonatkozó jelentésének; az oszta. 
lék megállapítása; határozat a felmentvény megadása érdemében. 

2. Jelentés az átalakítási munkálatokról, építkezésekről, a kiadott ősz-
szegek ós a fedezetről; erre vonatkozó határozatok. 

A választmány újbóli megválasztása. 
WB" Szavazati jogot adnak â társaság közgyűlésein (alapszabályok 15.. 

és 20. §§.) egyaránt a társaság • részvényei s iüetőleg élvezeti jegyei, ha leg-
alább négy nappal a közgyűlés előtt az igazgatóságnál letéteményeztetnek; 
20 darab részvény vagy élvezeti jegy után egy szavazat gyakorolható, oly 
megszorítással azonban, hogy 20 szavazatnál többet egy részvényes sem gya-
korolhat sem saját nevében, sem pedig megbízásból. Felhivatnak tehát a t. 
ez. részvényes úrak, kik a jelen közgyűlésen részt venni óhajtanak, miszerint 
a . czimleteiket, a. sze'vényekkel együtt, beleértve a folyó évi május hó 1-én 
lejárót is, bezárólag folyó évi április 16-ig,' az igazgatóságnál (V. ker., Lipót-
körut 22. szám) délelőtt 9-12, délután 4... 5 óra között, téritvény meltett le-
tenni méltóztassanak, hol a szavazási igazolványokkal egyidejűleg az előter-
jesztendő zárszámla és mérleg, valamint a felügyelő-bizottság jelentése is át-
vehető lesz. — Budapest, 1898. márczius 31. Az igazgatóság. 
(Utánnyomat nem dijaztatik). 

T. Cz. 
A Deering-féle amerikai gyártmányú arató-gépek és 

fükaszálő-gépek nemcsak a külföldön részesültek elsőrendű 
kitüntetésekben, hanem legutóbb hazánkban a mezőliegyesi 
nemzetközi aratógépversenyen is mindanyia kitüntetés 
és elsmeréslien részesült. Nevezetesen első d i j j a l 

w n a g y a r a n y é r e m m e l • * § ! 
a Pony-kéveköt® aratógép lett kitüntetve. 

Ezen gépek mielőbbi megrendelését, hogy azok kollő idő-
ben szállíthatók legyenek, nagyon melegen ajánlom. 

A szállított gépekért pedig a legmesszebbmenő garan-
cziákat vállalok. 

Kitűnő tisztelettel 

Propper Samu 
B u d a p e s t , Váczi-körnt 52. 

mint a Deering-gyár kizárólagos 
képviselője. 

^ 948/1898. sz. ^ 

| HIRDETMÉNY. $ 
^ Alulírott erdöhivatal részéről közhírré tétetik, hogy ^ 
^ az 1897. évben felesmívelés útján termelt és az alább ^ 
^ megnevezett raktárakban elhelyezett csöves kukoricza ^ 

és bab és pedig: ^ 

44 i. J Bezdán-kozorai góréban elhelyezett 1782 jfc 
44 

métermázsa csöves kukoricza. (T 
51 2. Az apatini góréban elhelyezett 64 méter- ^ 
^ mázsa csöves kukoricza. ^ 
^ 3. A doroszlói góréban elhelyezett 5^8 méter- ^ 
4« mázsa csöves kukoricza. ^ 

4. A plávuai góréban elhelyezett 566 méter- MK 
Jj mázsa csöves kukoricza. 
21 5. A palánkai góré és magtárban elhelyezett f ? 
^ 3248 métermázsa csöves kukoricza. ^ 
^ 6. A monostorszeghi magtárban elhelyezett t-f* 

135 métermázsa fehér bab, — ^ 
az alólirott erdöhivatal irodájában. ^ 

1S98. év i ápril is hó 14-én délelőtti 9 órakor ^ 
megkezdendő nyilvános árverés utján, felsőbb jóvália-
gyás. fentartása mellett a legtöbbet ígérőnek eladatni fog. ^ 

4{ Az árverési és szerződési feltételek az alólirott 
A4 erdöhivatalnál és az illető erdögondnokságoknál, ugy ^ 
>t4 szintén a csöves kukoricza és bab minősége az egyes ^ 
A i górék és magtárakban bármikor megtekinthetők. ^ 

Apatinban, 1898. márczius hóban. ^ 
•fi 5658 Magy. kir . Erdöhivatal. ( T 
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Pályázati hirdetés. 
A csanádi székeskáptalan saágh-paráczi uradalmá-

hoz tartozó karbnnár i pusztán egy 5657 

g a z d a t i s z t ! á l l á s — — — 

- — - — j ö t t ü r e s e d é s b e . 

Ezen állásai nyugdíj-igény nélkül a következő illetmények 
vannak egybekötve. Készpénz ÍOOO frt, buza 24 hl., rosta-
alj 20 hl., tűzifa 40 ürméter, hizott sertés élősúlyban 600 kgr. 
tehéntartás 2 drb. tisztiszáztóli. Ezen állásra- csakis róm. kath. 
vallású, felsőbb gazd. tanintézetet végzett egyének pályázhat-
nák, kik magyar és német nyelvet szóban és Írásban birják, 
a gazd. számvitelben jártasak és egy nagyobb uradalomból 
több évi gyakorlatot felmutatni képesek. Pályázók felhivatnak, 
hogy kellően felszerelt kérvényüket április hó végéig nyújtsák 
be a csanádi székeskáptalanhoz ezimezve, Temesvárra. 

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

I kor Orosházán a g r ó f K á r o l y i - f é l e Tisza-Tarjáni, Nagy-
szénás! és Mágocsi ménesekből és g r ó f B e r t h o l d - f é l e 
Árpádhalmi ménesből származó mintegy -

^35 d6 4 éves angol félvér 
W- csifió 

1 nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek készpénz 
fizetés metlett el fog adatni. A lovak 3 hónap óta 
lovagoltatnak. Felvilágosítást nyújt a 

ménes intézőség Csongrád-Mágocson. 

g 40 darab számfeletti | 

| berni fajtehén ® üsző 1 
fjj eladó gróf Hunyady Imre űrményi uradalmában. § 
M BöVebb felvilágosítással szolgál a 

16614 t isz t tar tóság, j 

Tenyészkan 
a iiváradi 1. sz. káptalani uradalomban 
100 db vészen átment I éves 

tenyészkan süldő eladó, 
A venni s zándékozók sz ívesked jenek az 

uradalom főtiszti hivatalához fordulni. 

U r a d a l m i f ő t i s z t s é g , 
\agyvárad , Sa l IVrenez -utczn 804. 6649 

R a m b o u i l l e t b i r k á k 
e l a d á s a . 

A tolnai uradalom eredeti telivér Rambui l let 
b i rka nyájából megfelelő árak mellett állandóan adunk el 

| tenyészkosokat és anyákat. 
A nyáj számos kiállításon nyert magas kitüntetést, 

3 így legutóbb is a folyó évi márczius havi tenyészállat-
i kiállításon az első d í j j a l lett kitüntetve. 

Közelebbi felvilágosítást készségesen ad 

IBáró Drasche Richárd 
gazdasági igazgatósága, Tolnán. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
s s m g a z d á k és h iz la lók h a s z n á l a t á r a , mm 

I r t a K . R u í f y P á l . 
Ára portőmentes küldéssel I forint 10 krajczér. 

189?. évi termésű 
Ezüst köles mag kitűnő gyenge takarmányt ad; 
Luczernamag arankamentes, ólomzárolt; 
Lóheremag, Styriai mentes ólomzárolt; 
Fűmag vegyület, mely örök legelők és műkaszálók előállí-

tásához biztos' eredményhez juttat; 
Óriási cliinai takarmány tökmag, méltóságos ,pannonhalmi 

főapátság termelése; 
Angol bükköny mag; 
Angol vadócz; 
Komócsin magy. kir . áll. Ménes birtok terményei. 

Elárusít és az ország bármely részébe bérmentesen szállít 

Veninger Antal, Győrött. 5604 
Kívánatra mintázott ára jánlat küldetik. 

Lapunk bekötési táblája 
í f j p t 3 6 k r é r t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Eladó | 
tenyészkosok. 

jj Nagyméltóságú gróf Wenckheím frigyes ur 
3 lébény-sst.-mi/elósi uradalmában a tenyészet megapasz-
2 tása folytán eladóvá tétetik 30 drl> egyéves, 15 drb 
I kétéves és 10 darab három éves 

M 

!| merino-elektoral tenyészkos, 
* § darabonkint 3 © - 3 0 f r t áron; 
* » Ajánlatok a Liébény-Szt.-Miklósi uradalom 

szágfelügyelőségéliez intézendők.. 

M F F F P F F F F F F F F F F T T | | 

i i » 
i » 
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Lóárverés. 
T ó t m e g y é r e n , { 

\ iéltóságos gróf Károly i Lajos ur j 
m é n e s é b ő l I 

f. évi április hó 26*án d. e. 10 órakor j 

w árverésen j 
lovak kerülnek eladásra: 

a) 3 0 d b 4 é v e s n y e r s c s i k ó , közöttük 4 an- < 
' gol telivér, 20 félvér Vietbr,-Rugany; Nétheravau, Pre-

ferment, és Bögöncz Aclivée mének után és 6 olden-
I burgi, melyek közül 13 ka-nczá, 17 herélt. 

V) 2 0 d b k o r o s a b b m u s t r a i g á s l ó , Í 4 kancza, 
i 6 herélt. 

c) 4 d b 4 é v e s p i n z g a u i M i n ő s m é n l ó . 

á) 1 d b p i n z g a u í 10 éves tárka 182 tim. magas l i l é n . * 

Előzetes bejelentés esetén a tótmegyei állomáson . 
j fogatakról gondoskodva, lesz. 

Jószág felügyelőség. 

„Darling" fűkaszálóink 
é s -

„DaiSy" marokrakó aratógépeink 
f e lü lmú l j ák ugy czélszerü szerkezet, mint tartós-

s á g tekintetében az eddig nálunk ismert összes 
amerikai gyártmányokat. E mellett je lenté-
kenyen olcsóbbak a magas vám-és fuvarkölt-
séggel behozott amerikai gépeknél. . .-.'/... 

A . fűkaszálók köimyü Szerrel lítalakitlia-
tók inarokrakő aratógépekké is. 

Árajánlattal- és esetleges fel világositássál SZÍVÓS" 
megkeresésre készséggel szolgálunk. 

UUHRATH ES TÁRSA 
—= B Ü D A P E S T , = -

V. ker., Váczi-körut 60 sz. 
Ugyanott SZÉNAFORGA TÓ GÉPEK, LÓ-

GEREBLYÉK, (széna- és gabonagyüjtöle), 
G ŐZCSÉPL ŐKÉSZLE TEK, KA ZAL O-
ZÓK stb. nagy választékban. 

TOTT 1848-ban. 

T f i m i é ft. e s T i k 
cs. és kir. szab. nyereg-, szíj- és bó'rön&áruk 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, tónyiró ollók s utazó czikkekben, legjobb kivi: 

telben jutányos árakon. —:r 
Előírásos nyeregszerelések 
tényleges s tartalékos tiszt 
urak részére legolcsóbb 

árakon. 

Képes á r j e g y z é k 
k í v á n a t r a i n g y e n és 

b é r m e n t v e . 

•Szőlővessző- eladás. 
teljes í. kiérett, -következő' 

l O Ö O - r e n ö í r t . 

talajon termett, peroríospora,mentes, 
fajtájú szőlővessző eladd 

Mézesfehérl.. .1. 1 
Olasz riesling ... 
Tramini... ... ... 
Zöld sylváni ... 
Zierpfandler ... 
rSlankámenka ... i 
Vörös dinka ... I 
Kadarka ezre 4 fPt. 

Vessző hossza 50—60 cm., vastagsága 6—12- mm.-. Csomagolás na-
gyobb megrendeléseknél 'ingyen, különben önköltségen, u. ;i.' eladó. 1 éves 
kitűnő minőségű spá¥gagyö'kér> „Triu-mph"" von Braunschweig 1000-re 
8'frt és spárgamag kilója 1-2 frt. Megrendelésnél a vételér 25 százalékja 
előre beküldendő. 

Szölöintézőség 

R á c s e g r e s e n , Ü. p. és v. á. SIMONTQRNYA.. 

Eladó szőlővessző. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„ i s t v á n t e l k i i m m a n i s " h o m o k t a l a j u 
szőlőjéből a következő európai és amerikai szőlővesszők eladók:' 

S i m a e u r ó p a i v e s s z § k > 
Olasz Rizling ... ... . .. ... ... 25.000 dfb. 
Nagy Burgundi .,: — ... - - 8.000 
Tramini Piros ... ... ... „ 4.500 
Furmint ... — 500 
Piros Bakar 2,000 
Chasselas blanc ., 1.800 

» » . croquant .. ... ... ... —; ... .600 
» • . » rouge ...-... 2.'900 

Mézes fehér 9.200 
Madelaine angevine ...... 2.800 
Muscat vegyes ... — 1.900 
Kadarka 200 
Szt.-Lörincz ... ... ... ... ... 1.900' 

S i m a a m e r i k a i v e s s z ő k . 

Megrendelések az 

Magyar Gazdasági Egyesület igazgatójához 
B U D A P E S T , K ő z t e l e k intézendők. — Az elszállitás tavasz-
szal történik a megrendelés sorrendjében. — A megrendelésnél a vesszők fele 
ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvétellel szedetik be. — Csomagolásért 
és vasútra szállításért ezrenkint i' frt számíttatik. IGAZGATÓ. 
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K I S H I R D E T E S E K , 

25 frt. 

Gf. Chotek-lele 

OBERNÖORFl 
20 írtjával 

Károly-körut 9. 

Csomó seb ír 
Franczia perje 
Pralrie Wne, 
:orai óriás tengerit. ötven* 
ilón felüli, nagy meny-

grTeleki Arvéd 
drassái uraialma ' 

p. K o n c z a . 

t s s s 

JOÓ ISTVáM 

rf örleszí. 1 

• M 

Ingatlan- és Jelzálog-
Forgalmi-Intézet, 
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Gözmíveiés. 
Nagyobb területek szántását gözekével 
hajlandó vagyok elvállalili; épúgy 

méfyrigotozásí szőlő-telepítésekhez. 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti ezimemhez forduljanak. -

gőzszántási vállalkozó >..;,•" 
Wolff Erno, Budapest-Kelenföld. 

28. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. 

M a n i l a k é v e k ö t ő f o n a l a t 
bármely szerkezetű 'aratógépnél- alkalmazható; gombolyagokban 

< ^ 5 f o r i n t é r t szállít a: 

SZEGEDI KENDERFONÓGYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 
SZEGEDEN. 

Impregnált 

takarmány répamag 
Budapesten kizárólag csakis 

M a u t h n e r Ö d ö n 
m a g k e r e s k e d é s é b e n kapha tó . 

Áz ímpregnálásí 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, csiragomliák 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 10 napos 

p a l á n t á j a o l y 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 kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. 

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

Budapest. III. kei*., Gyár -utcza 48. s z á m alatt. 

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

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

Ezen malmok a Ganz-féle és a Sangerhauseni gépgyárak 
által gyártatnak, mig az őrlőtárcsák a világhírű Ganz-féle 
kéregöntvényböl készíttetnek. 

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

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

Ezen malmok beszerzését minden gazdának a legmelegeb-
ben ajánlhatjuk. 

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 . 

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


