
VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 16 92. (742.) s zám. 

KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MACYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
MegjeM miien szeriái ÉS szombatos. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t (Köz t e l e i i g 
Ü i l ö i - ú t 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Az OMGE. közgyűlése. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület 1898. évi rendes közgyűlését novem-
ber hő 27-én, azaz vasárnap délelőtt 10 
órakor tartja meg a Köztelek nagyter-
mében. 

A gyűlés tárgysorozatát a „Köztelek" 

91. számában közöltük. 

Meghívó-
A közgazdasági szakosztály f. hó 17-én, 

azaz csütörtökön d„ u. 4 órakor a 
Köztélek nagytermében ülést tart. 

Tárgyai: 

1. Terményzáloghitel. 
2. A városok és községek fogyasztási 

adó természetű jövedelmeinek ideiglenes 
rendezéséről szóló törvényjavaslat. 

3. Földmivelésiigyi miniszter leirata 
a földterület mennyiségének hektár sze-
rinti kötelező jelzése tárgyában. 

Gróf Zsélénski Róbert s. k., 
szakosztályi elnök. 

Meghívó 
az országos törzskönyveid bizottságnak f. évi 
november hó 18-án pénteken délután 4 órakor 

a Köztelken tartandó ülésére. 
Főtárgyak : 

1. Uj tenyészállatok felvétele. 
2. Dr. Darányi Ignácz földmivelésiigyi 

miniszter leirata az állami tenyészetek bejelen-

3. A berni szarvasmarhák orsz. törzs-
könyvének kiadása. 

Kostyán Ferencz s. k., 
elnök. 

Kedvező kilátások. 
A német birodalom kormányának 

egy küldöttsége érkezett fővárosunkba. 
Azon határozottan kifejezett czélzattal 
jöttek, hogy az itteni állatforgalmi kér-
déseket és állatpiaczaink berendezését 
tanulmányozzák. E czélból megfogják 
tekinteni a kőbányai sertéskiviteli piaczot, 
a budapesti marhavásárteret és közvágó-
hidat. Tévedés volna azt hinni, hogy 
egyszerű tanulmányútról van szó. A kül-
döttség lej ö vetelének sokkal mélyebbre 
ható oka és jelentősége van. Ittléte szo-
ros kapcsolatban áll a németországi 
„fleischnóth"-tal s ennek folyományaként 
a német határzárlat legközelebb bekövet-
kezendő megszüntetésével. 

Mi is csak voltaképpen az a 
„fleischnóth", a mi széles Németország-
ban oly sok és állandó panaszra szol-
gáltat okot, már jó ideje? Ez, a német 
kormánynak az ottani gazdák unszolá-
sára történt olyatén intézkedésének szü-
leménye, amely a csaknem általános 
állatbeviteli tilalom következtében állott 
elő s a husszükség, illetve abnormis 
husdrágaságban nyilvánul. 

Nem kellett látnoki képesség annak 
megjövendöléséhez, hogy ez az intézke-
dés rövid idö alatt kalamitásokat fog 
előidézni s a húsárak aránytalan emel-
kedése a statusquo helyreállítását fogja 
parancsolólag követelni. A viszonyok 
Németországban már oda fejlődtek, hogy 
ez elöl a kényszerűség elöl kitérni nem 
lehet. A húsárak körülbelül 20 százalék-
kal emelkedtek két év alatt s e drága-
ság a szegényebb néposztályt csak-
nem teljesen kizárja a hus élvezeté-
től. Különösen az olcsóbb sertéshús az, 

amelynek hiányát nagyon érzik a 
német birodalom minden részében. A 

húsárak pedig a határzár fentartása ese-
tén még az eddiginél is nagyobb mérv-
ben drágulnának, ami ellen most már a 
közvélemény határozottan állást foglal s 
ennek nyomása alatt a kormány kény-
telen volt eddigi állásfoglalásának tart-
hatatlanságát belátni s módot keresni a 
zárlat feloldására. 

Ez bizonyos formaságok nélkül — 
különösen a jelenesetben — nem történ-
hetik. A német kormány velünk szemben 
követett eljárásának helyességét és jogos-
ságát dokumentálni kénytelen, habár 
kézenfekvő, hogy a Magyarország ellen 
fentartott határzár a legnagyobb mérv-
ben önkényes volt s szerződésileg bizto-
sított jogaink teljesen figyelmen kivül 
hagyattak. 

A német kormány tehát in optima 
forma meggyőződést kíván szerezni a hely-
színén állategészségügyi viszonyainkról, 
amelyekről különben itteni megbízottai 
révén a legalaposabban tájékozva van. 
De hát a forma nem mellőzhető. Erre 
különben joga is van, mert állategészség-
ügyi egyezményünk értelmében a szer-
ződő két fél kölcsönösen feljogosítja 
egymást, hogy megbízottak által a másik 
fél területén a helyszínén értesülést sze-
rezhessenek az állatállomány egészségi 
állapotáról, az állattelepek, vágóhidak, 
vesztegető intézetek és efélék berendezé-
séről, valamint az érvényben levő állat-
egészség-rendöriszabályok mikénti végre-
hajtásáról. 

Ezzel a jogával él most Németor-
szág, hogy rövid idö múlva a „ jogosan" 
fentartott határzárat az okok megszüné-

] sére való hivatkozással feloldhassa. 

Mindennemű erőtakarmányok G a b O I U H i e i l l Ü e k 

a legelőnyösebben 
*> értékesíthetők 

f inom és goromba buzakorpa, 
szárazmoslék, maiáfacsira, olaj-
pogácsa budapesti gyártmány, 
úgyszintén vidéki repcze, napra-
forgó, fokmagpogácsa Eegjufá-
nyosabban szerezhető be Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél 

V., Alkotmány-utcza 31. 

M a i számunk 1 6 oldal. 
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Az kétségtelen, hogy az 1895-ben 
fellépett sertésvesz komoly okot szolgálta-
tott bevitelünk eltiltására, de viszont 
nem lehetett titok a német kormány 
előtt, hogy a kőbányai kiviteli piaczmár 
mintegy másfél év óta vészmentes s igy 
az onnan exportálandó s meghatározott 
piac^okra azonnali levágás czéljából szál-
lított állatok Németország állategészség-
ségügyét semmiképpen sem veszélyez-
tethették. Még kevesebb, sőt egyáltalán 
semmi ok sem volt szarvasmarhakivite-
lünknek oly nagy fokban való megnehe-
zítésére, amint ez megtörtént. 

Bízvást elmondhatjuk, hogy van 
ugyan állategészségügyi egyezményünk 
Németországgal, de nincs köszönet benne, 
mert tág teret enged az önkényeskedés-
nek, melylyel szemben jogainkat érvénye-
síteni nem bizonyultunk elég erőseknek. 
Rajtunk kivül álló kényszerítő körülmé-
nyeknek kellett bekövetkezniük, melyek 
egyik legfontosabb kiviteli piaczunk meg-
tartását lehetővé tették. Örvendenünk 
kell e felett, mert a németországi piaczokra 
állatkivitelünk szempontjából feltétlenül 
szükségünk van. 

Legfontosabb piaczunk ugyan Ausz-
tria, csakhogy ez a piaczunk, hogy föld-
mivelésügyi miniszterünk saját szavait 
idézzük, a lefolyt évtized alatt szarvas-
marhakivitelünkre nézve — egyes muló-
jelenségektöl eltekintve -— nem változott, 
amennyiben jóllehet Magyarország kivi-
teli képessége ez idő alatt nagy haladást 
tett, az osztrák piaczokon nem tudtunk 
szarvasmarháikkal állandóan nagyobb 
tért hódítani. Hogy a miniszternek meny-
nyire igaza van, azt igazolja az a tény, 
hogy amig 1890-ben szarvasmarhakivi-
telünk Ausztriába 200 ezer darabra rú-
gott, 1897-ben kivitelünk mindössze 210 
ezer darabot tett ki, vagyis jóformán 
ugyanaz maradt; a közbeesö évek ki-
vitele e mennyiséget soha nem érte él, 
de több esetben messze alatta maradt. 

Ha már most figyelembe vesszük 
állattenyésztésünk fokozatos fejlődését, 
azt, hogy Szerbia évenként mintegy 
45—50 ezer darab szarvasmarhát küld 
piatezainkra, valamint azt, hogy Ausztria 
részéről nagyobb fogyasztásra nem szá-
mithatunk, ugy könnyen megérthető, 
hogy németországi állatkivitelünk állandó 
és zavartalan fentartását kívánni elég 
okunk van. 

öhajtandőnak kellene azonban tar-
tanunk, hogy állategészségügyi egyezmé-
nyünk nagyobb tiszteletben tartassék, 
mint eddig, mert 1892 óta, amikor az 
megköttetett, kivitelünknek állandóan 
nehézségekkel kellett küzdenie s jelen-
leg sertés- és juhkivitelünk Németor-
szágba teljesen be van tiltva, a szarvas-
marhakivitel pedig — minden komoly 
ok nélkül — csak egyes vágóhidakra 
van engedélyezve. Különösen sertéskivi-
telünk tekintetéből nagyon óhajtandó, 
hogy a határzárlat megszüntettessék, mert 
ezidőszerint már meglehetősen tekinté-
lyes mennyiségű áruval rendelkezünk s 
a kőbányai telepen több mint 4000 ki-

vitelre alkalmas hizott sertés áll készen. 
Ezek értékesítésével teljesen Ausztriára 
vagyunk utálva s a nagy kínálat követ-
keztében az árut valósággal elvesztegetni 
vagyunk kénytelenek. 

Értesülésünk szerint a német kor-
mány elhatározott szándéka, hogy ameny-
nyiben a kiküldött bizottság az itt tapasz-
taltakról kedvező jelentést tesz — ami-
ben nem lehet semmi kétség —• az 
esetben a magyarországi sertések be-
vitelét tilalmazó zárlatot megszünteti s 
egyelőre a bevitelt Németország egyes 
nagyobb vágóhidjaira fogja engedélyezni. 

Mi abban a meggyőződésben vagyunk, 
hogy a jelenlegi nagymérvű hushiány 
Németországban nem sporadikus jelenség, 
hanem akut bajjá válnék, ha a kül-
földi, jelesül Magyarország állatbevitele 
nagyobb mérvben b orlátoztatnék; — 
már ebből az okból is, de meg azért 
is, mert állategészségügyi viszonyaink 
az utóbbi években tényleg javultak 
— s a miről a kiküldött bizottság-
nak módjában lesz meggyőződnie, való-
színűnek kell tartanunk, hogy szarvas-
marhakivitelünk elé nem fogja Német-
ország az eddig alkalmazni szokott ne-
hézségeket gördíteni. Hogy pedig erre 
oka se lehessen, a magyar kormány kell, 
hogy a Németországba irányított állat-
szállítmányokat veterinárius szempont-
ból a legszigorúbban ellenőriztesse. 

A magunk részéről tehát kedvező 
előjelnek tekintjük a küldöttség ittidözé-
sét s reméljük, hogy a jogtalanul fen-
tartött határzár feloldása fogja távozásu-
kat nyomon követni. J. P. 

N Ö V É N Y T E R M E L É S . 
Rovatvezető : Kerpely Kálmáu, 

B urgonyatermelési kísérletek. 
Ö Mint minden gazdasági növény, ugy 

a burgonya hozama is, még pedig fokozot-
tabb mértékben — a fajták helyes megválasz-
tásától függ s hogy azt megállapíthassuk, hogy 
talajunk mely fajtát kedveli legjobban, csakis 
a gazdaság keretén belül, sohasem a más 
helyén, más talaj s klimatikus viszonyok kö-
zött, véghezvitt termelési kísérletekre támasz-
kodhatunk. 

Bizonyára minden ' szeszgyárral kapcso-
latos gazdaságnak megvan a maga kedvelt 
félesége, mely bizonyos időn át a legszebb 
eredményt adja. 

Nem szabad azonban ezen faj degene-
rálását bevárnunk, hanem kísérletek alapján 
egyéb féleségek hozamát is szemmel kell tar-
tani s ujabbakat a gazdaságba importálni. 

A vetőgumó de különösen az ujabb, ne-
mesebb fajták beszerzése nagyobb mennyi-
ségben tetemes pénzáldozatba kerül, miért 
is a legkevesebb gazda fogja magát arra 
elhatározni, hogy a kísérleteket mindjárt nagy-
ban vigye véghez. 

A kicsinyben végzett termelési kísérle-
teknél, ha a hozam felől nem is nyerünk 
egészen tiszta képet, de legalább az egyes fé-
leségek egymáshoz való termésarányát meg-
állapíthatjuk. A jobb féleségeket pedig — a 
melyekből a kicsinyben végzett kísérletek után 
már nagyobb kísérletet is végezhetünk — a 
gazdaságban tovább termeljük, a silány hoza-
mokat ellenben kiselejtezzük. 

így a kezelésem alatt álló középkötött 

talajú gazdaságban — 18§'ó. előtt főképp a 
„Reichter-fólel mperátor", „Oehmichen", „Junó", 
„Saxonia" termeltetett, melyekből azonban 
csakis az Imperátor adott jó termést. (Idei kí-
sérletemben az utóbbi három féleséget csakis 
az összehasonlítás kedvéért vettem fel) 1896-
ban tettem először kísérletet „Hannibál"-lal, 
mely jó bevallott. Ebből a fajtából az elmúlt 
1897. évben (a berlini burgonyatermelő állo-

'mástól) 10 métermázsát hozattam, ideszállitva 
körülbelül 11 forintba került métermázsája , 
a termés kat. holdanként 140 mm. volt, 20% 
keményitőtartalommal s ezzel az Imperátor 
hozamát is jóval túlszárnyalta. „Magyar kin-
cset" a mult évben termeltem először nagyobb 
mennyiségben, a termés mennyiségre nézve 
kielégítő volt, a keményitőtartalom azonban 
csekély (154/io°/o) s a burgonya nehezen volt 
eltartható, az idén kb. 20 holdat ültettem 
ugyanily eredménynyel, de a sok esőzés kö-
vetkeztéb en nagy része már a földben elrothadt 
s amint látom, vetőgumót alig lehet belőle 
eltenni. Idei kísérletemből ezen féleség téve-
désből kimaradt. 

A kísérlet a zala-lövői külmajorban egé-
szen kis arányban vitetett véghez. A kísérleti 
föld középkötött trágyázatlan, de jó erőben 
levő agyagtalaj, mely a müvelés alatt álló te-
rület minőségének körülbelül átlagát képezi. 

Az ültetés április hó 28-án történt (sor-
távolság 22 hüvely, bokortávolság a soron 
belül 18 hüvely) keresztben s hosszában jelölve 
a k eress. tezési pontokon ásó után ültetve. 

A kísérleti burgonya, ugy, mint az nagy-
ban is végeztetett, kikelés után megboronál-
tatott, keresztben s hosszában egy-egyszeri 
kapálás után feltöltetett. 

Az eredmény a következő volt. (Lásd 
túloldali táblázatot.) 

A „Topas" „Bonza" és „Doléga" vető-
gumót 5—5 kgos postacsomagban hozattam 
Dolkowsky termelőtől (Nowawies) Galicziából s 
miután tárára lU kg. lement igy nettó csak 
48A kg. maradt meg, mely mennyiség ugy, 
mint a többi is az egyenlőség kedvért 100 bo-
korra osztatott fel, részben vágás által, részben 
azáltal, hogy egy bokorra 2 gumó ültettetett. 

Mint ezen összehasonlító táblázátból ki-
tűnik, az első helyet ugy keményítő, mint 
gumótermésre nézve a Doléga foglalja el, 
utána a Pomerania, Topas, Bonza mind a négy 
féleség a Pomeránia kivételével Dolkowsky-féle 
termeivény, mely az itteni talajt ugylátszik 
kiválóan kedveli. Nem hagyható figyelmen ki-
vül azon körülmény sem, hogy ezen féleségek 
a burgonyabetegségnek legjobban ellenállottak. 
A kísérleti telepen a szedés szept. 15-én tör-
tént, mikor is ezek szárai (t. i. a Dolkowsky-
féléké) még meglehetős zöldek voltak. 

A koraérő burgonyákkal végzett terme-
lési kísérletek az előző években rossz ered-
ményt . szolgáltattak, miért is azokkal teljesen 
felhagytam. 

Nagybani termelésnél ugyan nem számit-
hatni oly átlagokra, amilyenek a kísérleti-tele-
pen mutatkoznak, de mint azt fentebb is 
emlitém, biztos támpontot szolgáltat arra nézve, 
hogy mely fajták hálálják meg legjobban a 
termelést. A nagybani mivelésnél ugyanis a 
vetőgumó oly gondos megválasztása s arányos 
elosztása — mint az kicsinyben eszközöltetik 
— ki van zárva. 

Áttérve az egyes fajták egyéb sajátsá-
gaira — melyek szintén nem hagyhatók figyel-
men kivül — megemlítendő, hogy a Junó el-
tekintve attól, hogy csekély hozzam mellett 
kicsiny keményitőtartalommal bir, a megrom-
lásnak igen ki van téve, nehezen tartható s 
feldolgozása a gyárban szívós rostjai követ-
keztén nehéz, miért is a főzök nem igen 
kedvelik. 

Doléga, Topas s Bonza féleségeket csak 
az idén importáltam, ezeket annyira még nem 
ismerem, hogy ítéletet mondhatnék felőlük, de 
remélem, hogy mind a három fajta jól be fog 
válni. 
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A pomeránia igen későn érik, a vizenyős 
helyeken is igen jól megterem s nagy gumó-
termése által tűnik ki. 

Hannibal igen jó szeszgyári burgonya, 
melylyel a mult s idei évben igen jó termést 
értem el. Hogy a kísérleti telepen csak a 7-ik 
rangot foglalja el, annak oka abban keresendő, 
hogy a vetőgumó — mivel a nagy vetőmagot 
egy fajta sem hálálja meg jobban, mint ez — 
aránylag kicsiny volt. Különösen feltűnik a 
Hannibal óriási szára által. E burgonya a kö-
töttebb talajon is igen szépen- diszlik s a föld 
mélyebb rétegeiben is igen sok gumót találni, 
miáltal a talajt lazítja; kavicsos talajon azon-
ban egész minimális termést ad. 

A Fortunával most másodszor tettem kí-
sérletet, nagyban még nem termeltem, jó tar-
tós fajnak látszik. 

Geheimrath Thiel Wilhelm Kom, Prof. 
Márcker s Oehmíchen nálam nem válnak be ; 
előbbi három a rothadásnak nedves időjárásban 
igen ki van téve s nehezen tartható. A Prof. 
Oehmichen az előző években még jó középter-
méseket adott, ugy látszik azonban hozama 
évről-évre csökken, amit elfajzásának tudok be. 

Imperátor, mely mint emlitém, előbb a 
gazdaságban termelt fajok között vezérszere-
pet vitt, a rangsorban ugyan kissé hátraszo-
rult, mindamellett még most is a legjobb faj-
ták egyikének .tartom. Silányabb talajon is jó 
középtermést ad, az idő viszontagságait nem 
igen érzi meg s a burgonyavésznek is megle-
hetősen ellentáll. Keményítő tartalma rendesen 
18—20% között mozog s nem igen van inga-
dozásnak alávetve. 

A Reichskanzler igen magas keményítő-
tartalma által tűnik ki s igen jól tartható : 
úgyszintén Viktória Augusta is. 

Étkezési czélokra Imperátor, .Pomerania 
s Hannibal a kísérlet tárgyát képezett fajták 
között a legjobb. 

Feltűnő, hogy az idei évben — a midőn 
is a csimász a burgonyát vidékünkön meg-
tizedelte —- ennek a Magyar Kincs s 
Imperátor, de általában a fehér husu fajok 
voltak legjobban kitéve ; a vörös fajok között 
csakis az Oehmichen szenvedett általa, mig 
Reichskanzler, Pomerania, Hannibal, Viktória 
Angrota abszolúte semmit sem. 

A kékkőoldattal való csávázása a vető-
gumónak egészen rossz eredményt szolgálta-
tott. Ez eljárás Németországban több kísérleti 
telepen tétetett kisőrlet tárgyává, állítólag igen 
jó eredménynyel. A csávázott burgonya ter-
mése ott ugyanis 3—5% keményítővel többet 

Áttérve idei termelési kísérleteim ered-
ményére, ennek alapján kiselejteztelnek : Ge-
heimrath Thiel, Wil.h. Korn, . Prof. Oehmichen 

Junó, Prof. Márcker, amelyekkel tehát többé 
kísérletet sem teszek, a többiekkel azonban 
azt a jövő évben is folytatom, illetve az első 
3 helyen állókból nagybani termelés czéljából 
vetőgumót is fogok beszerezni s fáradságomat 
s a kísérletezés költségeit bőven megtérülve 
tartandom, ha e fajták közül csak egyik is a 
nagybani termelésnél az eddig termelt fajtákat 
eredményében túlszárnyalja. 

Végül még t. gazdatársaimnak az ily 
kísérletek eszközlését, mely — eltekintve a 
csekély kiadástól ugyan vesződséges s különös 
gondot igényel — minden esetben meghálája 
a fáradságot, csakis ajánlhatom, s kívánatos 
volna, ha az ekképp szerzett tapasztalataikat e 
lapok hasábjain a nyilvánosságnak átadnák, 
mert habár a bizonyos vidéken végzett kísér-
let eredménye nem mindenütt s nem minden 
viszonyok között mérvadó, de mindenesetre 
némi támpontot szolgáltat gazdatársainknak 
arra nézve, hogy mely fajták méltatandók leg-
inkább a kísérletezésre; e kísérletek alapján 
—- vagyis a saját gazdaságában végzett ter-
helési kísérletek eredménye alapján — könnyű 
lesz mindenkinek a saját viszonyainak legjob-
ban megfelelő fajtákat megválasztani. J. W. 

Á L L A T T E N Y É S Z T É S . 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Tenyészállatok 
köztenyésztésben. 

Az utóbbi időben mind több és több 
gondot fordítunk állattenyésztésünkre. 

Lótenyésztésünk fellendülését a jó apa-
állatoknak, az állami méneknek köszönhetjük. 
Az apaállatokat tehát itt az állam választotta 
meg s csak ezek közül szemelte ki a község 
az igényeinek valót. Eléggé volt így gondos-
kodva a megfelelő választásról. A kancza-
anyag megválasztására alig fordítottak figyel-
met, pedig hogy ennek mily nagy jellentősége 
van, azt mutatja Mezőhegyes vidékének hírne-
ves népies tenyésztése, a hol a jobb kancza-
anyag megválasztása és törzskönyvezése által 
aránylag rövid idő alatt igen emelkedett a ló-
állománynak minősége és értéke s ma ott szí-
vesen megadnak kisgazdák lovaiért 400—500 
600 frtot is. 

Szarvasmarhatenyésztésünk pangott és 
sokkal kevesebb figyelemben részesült, mint 
azt megérdemelte volna. Az elmúlt néhány óv 
alatt azonban rohamos fejlődésnek indult. Né-
hány évvel előbb 200,000, a mult évi költség-
vetésben 400,000, a jövő éviben pedig már 

600,000 frt vétetett fel apaállatok beszerzésére-
A fenti összegből ugyan sertéskanok is szerez-
tetnek és adatnak ki, azonban jórészt 
tenyészbikák kiosztására használtatik az fel. 
Hogy ez eredményeiben mily messzeható, köny-
nyen elgondolható. Azáltal, hogy a tenyész-
tési felügyelők utján a községek megfelelő 
bikák és kanokhoz jutnak, ugy szarvasmarha-, 
mint sertéstenyésztésünk gyors fejlődésnek fog 
indíttatni. 

A mezőrendőri törvény is fontos intéz-
kedéseket tartalmaz apaállatok megválasztása, 
illetve megvizsgálására vonatkozólag s ott ahol 
a járási apaállatvizsgáló-bízottság hivatása 
szerint jár el, nagyon üdvös működést fejt-
het ki. 

Kétségkívül sokkal nagyobb fontossága 
van a köztenyésztésben az ápaállatnak, mint 
az anyának s így csak természetes, hogy a 
figyelem első sorban ezekre irányul. Nagyon 
helyes, hogy az állam ezekre irányítja első 
sorban figyelmét, elég dolgot ád neki egy-
előre, ha az apaállatokról kellőképpen gondos-
kodik. Azonban gyorsabb fejlődését állat-
tenyésztésünknek csak ugy várhatjuk, ha az 
anyaállatok megválasztására is gondot for-
dítunk. 

Ne várjuk ezt is az államtól; igen szép 
és hálás feladat vár itt a társadalomra. Hiszen 
bőven elég, ha e téren csak segélyezőleg 
avatkozik be az állam, meghagyva működési 
terét a társadalmi tevékenységnek, amint teszi' 
azt jelenleg akkor, amidőn az állatdijazások-
hoz jelentékeny mértékben hozzájárul pénz-

Burgonyatermelési kísérlet Zala-Lövőn 1898. évben. 

A burgonya 

a 
a 

1 
| 1 

a i l 
J5f . 

1 

.ta
z á

m
ítv

a 
íg

y.
 h

ol
dr

a 

.8 

! i 

« a 

J s g . 
S f s a 

g neve 
-g 1 

§ g §? 

-23 
as" 
! l r 

•11 
| l 1 ' i j 

1 3 
P 

tS < ' w P5 

1. Junó 5 100 . 51 15 7 7*6 8053 8 1264 13 
2. Doléga . . . . . . 48A 100 100-' 20-7 7-6 15790 1 3269 1 
3. Topas 4SU 100 90 18-9 7-6 14210 3 2686 3 
4. Bonza . . . . . . 4SU • 100 60 . 21"? 7-6 9474 6 • 2056 6 
5. Pomeránia 5 100 98 18'5 7-6 15474 2 2863 3 
6. Hannibal . . . . . 5 100 54 22 76 8526 7 1876 7 
7. Fortuna 5 - 100 86 19 7-6 13580 4 2580 4 
8. Geheimrath Thiel . . 5 100 54 19'4 7'6 8526 7 1654 10 
9. Reichskanzler . . . 5 . 100 66 23 8 7'6 10421 5 2480 5 

10. Victoria Auguszta . . 5 100 54 21-4 7-6 8526 7 1825 9 
11. Prof. Márcker . 5 100 42 .19 7-6 6632 9 1260 14 
12. „ Oehmichen . . 5 100 51 19-2 7-6 8053 8 1546 12 
13. Wilhelm Korn . . . 5 100 51 20-3 76 8053 8 1635 11 
14. Imperátor . . . . . 5 100 60 19; 7 7'6 9474 6 1866 8 
15. „ csávázva (kék-

kő oldattal) . . . . 5 100 30 20 7'6 ,4737 10 947 15 

3 kg. 

A társadalmi tevékenység azonban éppen 
nem kielégítő nálunk abban a mértékben, 
amelyben az ma történik. 

Mit csinálunk ma az anyaállatok meg-
választása terén? Vajmi keveset; éppen csak 
hogy a gazdasági egyletek által rendezett állat-
díjazásokat megtartjuk, amely alkalommal 5—6 
db anyaállat dijat nyer s ezeknek például1 

jobban mondva mintául kellene szolgálnia a 
| többi tenyésztő előtt. Még jó, ha a gazdasági 
i egylet megkívánja a díjazott állatnak néhány 
i éven át a tenyésztésben való megtartását. 
| Az elmúlt télen a népies gazdasági elő-
' adások folyamán több helyen felhívták ugyan 
' a figyelmet az anyaállatok megválasztására is, 
; de hogy ez többnyire eredménytelen, vagy igen 

kevés eredményei jár, gyakorlatból állithatom. 

És ha e téren a németek, a svájcziak te-
i vékenységét nézzük, be kell ismernünk, hogy t 

| nagyon elmaradunk mögöttük. Ezek nemcsak 
. díjazásaik által, (amely díjazások is több te-

kintetben eltérők a mieinktől), folynak be az 
anyaállatok megválasztásába, de különösen 
tenyésztési egyleteik, az úgynevezett „Heerde-
buchgenossenschaff-jaik működése által. 

Nekik ló, szarvasmarha, sertés, sőt ba-
romfiakra is külön ilyen törzskönyvelő egyleteik 
vannak, s a német gazdasági egylet vándor-
kiállításain láthatjuk ezen egyletek által elért 
szép eredményeket. 

Ezek az egyletek, a gazd. egyletektől rend-
szerint teljesen függetlenek, azonban a gazda-
sági egyletek keletkezésüket elősegítik, műkö-
désűket támogatják. 

A tenyésztési egyleteknek egyik legfonto-
sabb feladatát az anyaállatok megválasztása 
azoknak törzskönyvezése és közvetítése képezi. 

Nálunk is van ugyan már néhány tenyész-
tési egylet, mely a szarvasmarhatenyésztés 
fejlesztésére alakult, működésükről azonban 
sajnos igen keveset hallani; a gazdasági egy-
letek rendszerint nem is valami szívesen nézik 
őket, abban a hitben, hogy működési terüket 
kell részben átengedniok. 

1896 végén M.-Óváron én is alakítottam 
egy szarvasmarhatenyésztési egyletet a bajorok 
mintájára, de hazai viszonyaink számbavé-
telével. 

Az egylet 22 taggal alakult, 2 évi fenn-
állása után tagjainak száma 600-ra emelke-
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dett; ebből alig 30—40 a kabátos ember, a 
többi parasztgazda. 

Nem szólva ez alkalommal az egylet 
egyéb működéséről, csak az anyaállatok meg-
választása terén kifejtett működésűnket legyen 
szabad röviden vázolnom. 

Működési területünk a simmenthali marha 
tenyészkerületébe esik, az ehez « fajtához 
tartozó állatokat kell tehát megválogatnunk. 

Az előadásokon kezdtük mi is, ismertetve 
a simmenthali fajta külemét és előnyeit. Ezek 
az előadások azonban csak, hogy ugy mond-
jam szájizelitők. Keveset sajátít el belőle a 
hallgatóság annyira, hogy azt gyakorlatilag is 
tudná értékesíteni. 

Gyakorlativá tudjuk azonban tenni elő-
adásainkat különösen a törzskönyvi felvételeink 
és községi díjazásaink alkalmával. 

Törzskönyvünk egyszerű, könnyen átte-
kinthető. Minden tag kap egy kis törzskönyvi 
kivonatot, melyben a törzskönyvbe felvett s a 
bal szarvon sütéssel számozott állatok rövid 
leirása foglaltatik. A törzskönyvi kivonat egye-
zik az egylet tenyésztési felügyelőjénél levő 
egyleti törzskönyv adataival. 

A kivonati füzetecskékbe jegyzik be a 
tenyésztők a hágatásokat, elléseket stb., szóval 
tenyészetükre vonatkozó feljegyzéseik a „ka-
lendárium" helyett ebbe kerülnek s rendsze-
resen összegyűjtve együtt áttekinthetők. 

Az itteni adatok időnkint vagy bejelen-
tetnek, vagy a törzskönyvi kivonatok beszedet-
nek s belőlük az adatok az egyleti főtörzs-
kőnyvbe is bejegyeztetnek. így kevés munkával 
eléggé értékesíthető adatokhoz jutunk. 

A törzskönyvezés évenkint egyszer, ta-
vaszkor történik minden községben, amely al-
kalommal a tehenek és a már két évet elért 
üszők elővezettetvén, birálat alá vétetnek. 

Ez egyik legjobb demonstratív előadási 
terünk, amely alkalommal, minden egyes állat-
nál felhívható nemcsak a tulajdonos, de a 
többi jelenlevő tenyésztő figyelme is, hogy 
ennél vagy amannál az állatnál mi a jó, 
mi a hibás, mi felel meg a fajtatani köve-
telményeknek, vagy mely tulajdonságai az 
állatnak ellenkeznek ezzel. Ha az állat a bí-
rálatot kiállja, törzskönyvbe vétetik s törzs-
könyvi számát rögtön a bal szarvon — reá 
sütöm. A bírálatban rajtam, mint egyleti te-
nyésztési felügyelőn kivül rendszerint a község 
bírája s néhány értelmesebb gazda vesz részt. 

Az egyleti törzskönyvbe vett állatok 
száma ezidőszerint meghaladja a hatszázat. 

Ugyancsak a törzskönyvi felvételek alkal-
mával sokan veszik igénybe tanácsomat a 
tenyésztésre meghagyandó borjuk iránt. Ilyen-
kor nem egyszer fordul elő, hogy a tenyész-
tésre szánt borjú kiselejtezését s talán egy 
selejtezére szántnak meghagyását ajánlom meg-
felelő magyarázatok kíséretében. 

Habár a törzskönyvi felvételeknél ma 
még szigorúbb igényeket nem támaszthatunk, 
mégis sok községünk van, hol alig akad még 
e szerényebb igényeknek is 5—6 darab meg-
felelő állat. 

Ezeken a helyeken legelső feladatunk, 
hogy jó bikáról gondoskodjunk, a mit rendsze-
rint sikerül is elérnünk 20—30% árkedvez-
ményt adva a községnek, hogy azonban a 
tehenek megválasztásáról is gondoskodjunk 
némileg, az ilyen elhanyagoltabb viszonyok kö-
zött Miségi dijazást tartunk. 

Ezekre a díjazásokra, melyeket rend-
szerint vasárnap délutánonkint tartok, csakis 
a helybeliek állatai vezethetők elő. Ismét jó 
alkalmam nyílik itt a demonstratív magyará-
zatokra. Ezután azokból a helybeli gazdákból, 
kik egyletünknek tagjai, összeállítom a bíráló-
bizottságot. Ezek a hallottak alapján rend-
szerint segédkeznek ugyan az állatok javát 
kiválasztani, de a dijak odaítélésénél már ők 
részt venni nem akarnak, kikerülni óhajtván 
a gyűlölködést. A dijakat aztán rendszerint a 
velem együtt kiszálló elnökkel vagy állatorvos-
sal egyetértőleg osztjuk ki. Kisdijak ezek: 15, 

10 és 5 koronából állanak egy-egy községben. 
Ha t&bb jó, törzskönyvezésre alkalmas állatot 
is találunk, azoknak mint 4-ik, 5 ik dijat csak 
elismeró oklevelet (úgynevezett Jcis oMevélün-
het) adunk, aminőt egyébiránt a pénzdijat nye-
rők is kapnak. A díjazásra nem tagok is elő-
vezethetik állataikat, de ha dijat nyernek, az 
egyletbe lépni tartoznak. 

Ezeken a helyeken csakis a dijat nyert ál-
latok vétetnek törzskönyvbe, s a tulajdonos kö-
teles ezt az állatját a díj visszaadásának kö-
telezettsége mellett legalább is két évig te-
nyészetében megtartani. 

A községi díjazáson dijat nyert a követ-
kező községi díjazásnál ujabb dijat már nem 
nyerhet, részt vehet azonban a födijázásnál, 
aminőt f, évi szeptember 20-án tartottunk leg-
először M.-Óváron. 

Községi díjazásainkon a gazdák csak 
sajáttenyésztésü, vagy legalább is egy év óta 
birtokukban levő tehenekkel és üszőkkel vehet-
nek részt. 

Egy-egy díjazásra elővezetnek 400—800 
lélekszámmal bíró községeinkben 20—60 drb 
állatot. 

Továbbá alkalmat találunk tenyészálla-
taink megválasztására fődijazásunkon. Ez már 
a gazdasági egyletek által tartott díjazásokkal 
egyező (talán csak abban tér el sok gazda-
sági egyletétől, hogy pointirozás alapján tör-
ténik) s dijaink is nagyobbak, 20—80 koroná 
sok. Az idei fődijazásnál 960 korona került 
kiosztásra. 

Ha a fődijazásra felhajtott állatok számát 
tekintem, ugy ezt a dijazást nagyon sikerület-
lennek kell tartanom, amennyiben csak 55 db 
állatot vezetett elő 23 kiállító. Oka ennek egy-
részt az, hogy nálunk az érdeklődés még1 cse-
kély, a nálunk, sajnos, eddig ismeretlen díja-
zásra sokan nem mertek előállani, másrészt 
azonban hozzájárult az is, hogy két hónap 
óta Óvártól távol, másfelé lévén elfoglalva, 
tenyésztőimmel nem érintkezhettem s igy az 
ilyen alkalmaknál különösen még ösmeretlen 
helyen mulhatlanul szükséges nógatása a 
gazdáknak, elmaradt. 

Annál sikerültebb volt azonban kiállítá-
sunk minőség dolgában, mi nemcsak engem, 
de az egész biráló-bizottságot meglepte. Merem 
állítani, hogy a felhajtott anyag nemcsak a mi 
elmaradt viszonyaink között, de az ország bár-
mely fejlettebb viszonyú vidékén is megállta 
volna helyét és nem kis dolgot adott a dijak 
odaítélésénél. 

Örömmel láttam, hogy az elővezetett 
tehenek és/idősebb bikák mindenike törzskönyve-
zett állat volt; könyvezéseinknél, mint említettem, 
még szerényebb igényeket támasztunk, felveszünk 
pinzgaui jellegű, vagy egyéb keresztezésü állatot 
is jó test és pirostarka színeződés mellett. Mégis 
az elővezetett állatok mindenike egész simmen-
thali jelleggel jött be. Demonstratív előadá-
saim eredményességét leginkább ebben látom, 
a kiállítók tudták már, hogy milyen anyag az 
előállítható. 

Az utóbbi években volt alkalman Yas -és 
Sopronmegye néhány állatdijazásán részt ve-
hetni. Elismerem, hogy több és az egyedekben 
szebb állatot láttam náluk, de az egész előve-
zetett anyag határozottan egyöntetűbb volt 
nálunk. 

A vasmegyei, különösen pedig a sopron-
megyei állatok között igen sok pinzgaui jellegű 
állatot látunk még a díjazásoknál; nálunk az 
55 db közölt nem volt ilyen egyetlen egy sem. 
És éppen Sopronmegye sokáig nem fog még 
tenyészetében teljes egyöntetűségre jutni. Ki-
mondja ugyan megyei szabályrendeletük, hogy 
köztenyésztésre csakis simmenthali jellegű 
bikák adhatók ki, de ez papiroson marad igen 
sok esetben. A gazd. egylet által a bikanevelő-
telepekről kiadott bikák között is ott látjuk a 
pinzgaui jellegűeket, sőt díjazásaiknál, mint az 
az idei különben igen sikerült állatdijazásnál 
is történt, ugy az I-ső mint a II-ik dij a 
pinzgaui jellegű községi bikának adatott ki. 

Az ilyen hibásan kiadott dij igen sokat 
árthat, gondolkodóba ejti és zavarja a tenyész-
tőket. Épp az ilyen jelentékenyebb dijak oda-
ítélésénél múlhatatlanul szükségesnek tartom 
a legmesszebb menő következetességet, csak 
ez biztosithatja állatállományunk gyorsabb 
egyöntetűvé változását. 

A tenyésztési, illetve törzskönyvelő egy-
letetekről még csak annyit kívánnék megje-
gyezni, hogy azok éppenséggel nem támaszt-
hatnak a gazd. egyleteknek versenytársat. Hi-
szen egy gazd. egyletnek annyi és oly sok 
szép más feladata van ; sőt feladatuk közt lá-
tom, hogy ilyen szövetkezeteket alakítsanak és 
azokat támogassák. Hálásan emlékezem meg a 
Mosonmegyei gazd. egyletről e helyen is, a 
mely a mi egyletünket már keletkezése alkal-
mával támogatta s azóta is jelentékeny anyagi 
támogatásban részesiti. 

A törzskönyvelő egyletek alakítása azon-
ban főleg az állattenyésztési felügyelőknek ké-
pezhetné egyik igen szép feladatát. És öröm-
mel említem fel, hogy a földmivelésügyi mi-
nisztérium már egyleti működésűnk második 
évében 2 állattenyésztési felügyelőt küld ki 
hozzánk, hogy egyletünket tanulmányozzák s 
ahoz hasonlókat létesítsenek. 

Tartsuk meg az anyaállatok megválasz-
tásának szép feladatát társadalmi, egyleti mű-
ködésnek s csak ajánlhatom, hogy ily egyletek 
minél nagyobb számban alakíttassanak. 

TJjhélyi Imre. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. 

Göndör-féle répavágó-gép. 
Legújabban egy oly répavágó-gép riyert 

szabadalmat, mely egyszerű, az eddig hasz-
nált répavágóktól egészen eltérő szerkezete és 
nagy munkaképessége által tűnik ki. 

Mielőtt a munka minőségét és mennyi-
ségét méltatnám, álljon itt demonstrálásképpen 
a 149—154-ik számú ábrákon látható szerke-
zeti rajz. Ezen újonnan feltalált répavágó-gép 
áll egy A kereten, h csavarokkal rögzített, 
vas vagy aczél B hengerből, melynek felüle-
tén csavarmentesen elrendezett, ujjbenyomás-
hoz hasonló b mélyedések vannak s a befelé 
álló e rész élei élesek. Továbbá áll, egy a B 
henger tengelyében forgathatóan ágyazott, G 
szállitó-csavarból, mely a D garattól O for-
gattyú irányában szélesedő d testű kup, el-
látva csavarmenetes ős pedig c két a kup tel-
jes hosszában végig futó s c, két a kup má-
sodik harmadától kezdődő, tehát összesen 
négy lapátbordával. 

A gép részeiként tekintendő, — az em-
iitetteken kivüt — a D garat alatt, hosszan 
fekvő f kés és a S henger forgattyú felőli 
végén megerősített (6 drb) g kis , kések; to-
vábbá az F lendkerék s az E répaszelet-
gyüjtő tölcsér. 

A munka menete következő: A kézierő 
vagy közlőmű által a O forgattyú, illetve 
szijtárcsa körmozgásba hozatván, egyidőben 
forog a vele egy tengelyen megerősített G 
szállító-csavar is, elősegítve az F lendkerék 
által. A D garaton beadott répát (burgonyát 
vagy tököt) elkapja a G szállitócsavar e la-
pátja s az f kés éle felé fordítja, mely a 
répából annyit metsz le, mennyi a C szállitó-
csavar és B henger közt levő űrben meg-
szorulás nélkül elfér. S míg a fölösleges rész 
a garat dob alakja folytán ismét visszaesik az 
f kés elé, addig a lemetszett rész a G szál-
litócsavar c lapátjai által az a nyíl irányában 
tovább vitetik; s minthogy a szélesedő kup és 
a hengér közti tér fokozatosan szűkül a répa 
a B metsző henger falához szorittatik, mely-
ből a b mélyedések által képezett éles e 
metsző élek, vékony körszelet keresztmetszetű 
szalagokat vágnak. 
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E répaszalagok b mélyedéseken a B 
metszöhenger külső felületére jutnak s onnan 
a hengert körülvevő s ferde lapokból össze-
állított E tölcsér által vezetve az A állvány 
alá hullanak, hol azok összegyűjtetnek. A répa 
azon része, mely az egyik sor e metszőéltől a 
hengerben visszamarad, ismét továbbvitetik s. 
a c lapátbordák szaporodása által szorítva, 
másik e metszőéi elé kerül s a netán még 
felmaradó csekély rész, a szállitóesavar végé-
hez érve, a mintegy 1 mm. nyiláson mielőtt 
lehullana, a B henger nyitott végén alkalma-
zott g kések által kellően megaprittatik s a 
többi répaszalaggal együtt az A állvány alá 
kerül. 

Ennyiből áll a répavágó szerkezete. 
Előnyét — más répavágókkal szemben 

— növeli azon körülmény, hogy a répát met-
sző élek, rögzítve a hengerben lévén, balese-
teknek eleje van véve; a metszőóleket nem 
kell sem élezni, sem állítani, mivel a henger 
vékony aczéllemezb ől van s igy a metsző élek 
a kopás folytán önmaguktól éleződnek s ha 
már annyira elkoptak, hogy megfelelő munkát 
nem végezhetnek — épp ugy, mint a tiszti-
tásnál — a h csavarok megszabadítása után, 
a 2 részből álló henger eltávolittatik s további 
állítás nélkül, egy másik hengerrel pótoltatik, 
mely e czélra mint külön részlet készül. 

Munkaképességét volt alkalmam magam-
nak is kipróbálni, azon gép, mely e czélra 
nekem átadatott, kézi hajtásra berendezve, 
a kisebb méretűek közül való volt ; a 
henger átmérője 20 cm., hossza 60 cm. s a 
forgattyú perczenkénti 60—80 fordulatai száma 
szerint perczenkint 29—38 kilogramm, órán-
kint 1740—2280 kilogramm répát vágott le.*) 

könnyebben megérthető, ha elképzeljük, hogy 
ezen gépnél mily feltűnő nagy a répát vágó 
felület s a répát szállító erő, az eddigi rend-

A munka minősége pedig csak tetézi e 
gép előnyét, mert arra kifogás — a gazda 
szempontjából — aligha tehető s nem hiába 
gyakorlati ember találmánya, de látszik is rajta, 
milyen ügyesen sikerült ezen géppel az eddigi 
szerkezetek gyakorlati hibáit kiküszöbölni, 
Mert 'mig más gépeknél a répa a garatban 
ugrál s a kések hol fognak, hol nem, addig 
ennél — ha van a garatban répa •— ezt a 
szállitóesavar kényszerrel viszi a metszőélek 

Midőn ezekben e praktikus és nagy munka-
képességű honi találmányt voltam bátor be-
mutatni s e honi gyártmányra a nagyérdemű 
gazdaközönség figyelmét — saját jó érdekében 
— felhívni, csak annyit akarok még meg-
jegyezni, hogy ezt távol saját érdekemtől, 
egyedül a, magyar eszme terjesztése'' és mél-
tányos jutalmaztatásáért tevém. 

Megrendelést teljesít és bővebb felvilágo-
sítást ad, maga a feltaláló : Göndör János 
uradalmi gépész Szent-Mihályfa, u. p. Sziget-
vár, Somogymegye. 

Mandeville Frigyes. 

i. ábra. A répavágó oldalnézete. 

151. ábra. A répavágó fölülnézete. 152. ábra. A hengervég keresztmetszete. 

153. ábra. A szállitóesavar és részei. 

Gőzerőre való berendezésnél, a henger 
nagysága kétszer nagyobb, az egyes fordula-
tok egyenletesebbek s a perczenkénti fordula-
tok száma 100—120 közt váltakozva, a munka-
eredmény nemcsak kétszeres, illetve négyszeres, 
hanem ennél jóval több. 

Egy ily géP képes 3—4 eddigi rend-
szerű répavágógépet is pótolni, mi annál 

*) E különös nagy munkabírás, kézzel hajtott 
gépnél nagyon meglepő s mindenesetre' kivánatos lenne 
ezirányban pontos kísérletet tenni, mily nagy a tulaj-
donképpeni munkabírás ? . 

154. ábra. A répametsző-élek működésben. 

elé, melyek a legkisebb darabig egyforma 
nagyságra vágták s igy munkaerőt ós időt 
nem pazaroltat. A répaszelétek vékony szala-
gokban hullván alá, nemcsak törekkelés szecs-
kával való keverésre, hanem tisztán etetésre 
juhoknak és sajtolásra, vagy más feldolgozásra 
gyáraknak is alkalmas, sőt egész kicsiny szer-
kezetnél czélszerü alkalmazást talál a háztar-
tásban is. További előnye e gépnek, hogy a 
répalevet nem sajtolja ki, mint az a répazuzó-
gépeknél történik; s hogy egyformán vágható 
vele répa, burgonya és tök, utóbbi akár mag-
vas, akár kemény héjú, minden előzetes fel-
aprítás nélkül. 

150. ábra. A .149. ábra baloldali nézete. 

L E V É L S Z E K R É N Y . 

Kérdések. 
408. kérdés. Csatolva küldök égy ocsu-

mintát, melyből nagyobb mennyiség áll ren-
delkezésemre. Kérném velem tudatni, hogy a 
küldött minta megdarálva nem-e volna hízó 
ökrök által értékesíthető ? 

Továbbá 6 drb mustra "ökröt szeretnők 
f. hó 15-én bekötni, különböző korúak, nem 
nagyon lezsarolva, tűrhető jó húsban. A hiz-
lalásra rendelkezésre áll jó minőségű here-
széna (vörös), nem nagyon jó rétiszéna, de 
ezt szeretném fel nem használni e czélra, 
igen jó árpaszalma herével kevert, zabos-
bükköny, buza- és árpapolyva, takarmányrépa és 
körülbelül , 10—15 mm. konkoly, melyben 
meglehetős sok törött buzaszem is van és a 
beküldött ocsu darálva, a konkolyt is daráita-
tom, tovább, ha felsorolt takarmányokból helyes 
táparányt nem lehetne kihozni, akkor tengeri 
is állana rendelkezésemre, ámbár e vidéken 
ezt piaczon is igen jól lehet értékesíteni. 

A hizlalás eltarthatna 6 hóig is. Tehát 
kérném, ha valami nagy nehézségbe nem üt-
köznék, a felsorolt takarmánynemüekből mily 
keverék volna összeállítható 1000 kg. élő-
súlyra, hogy a piaczon vett takarmány lehe-
tőleg elkerülhető legyen. W. J. 

409. kérdés. Bérleti szerződésünk a ter-
mesztett ezukorrépa eladását tiltja. Alkalmaz-
ható-e ezen tilalom esetleg a czikoriára is, 
ennek termesztése egyáltalán említve nincsen. 
Megjegyzendő, hogy meglehetős nagy mennyi-
ségben termesztett burgonya állandóan el lesz 
árusítva. Óhajtanánk czikoriát is termelni el-
adásra; van-e joga birtoktulajdonosnak a 
czikoria eladását tiltani? 

410. kérdés. Össze lehet-e egyeztetni a 
burgonyamoslék etetését a takarmányrépával? 

Ugyanis, uradalmunk szomszéd gazdasá-
gában e hóban egy gazd. burgonyát feldolgozó 
szeszgyár indult meg, melynek moslékja nem 
lesz mind felhasználva a hizlaláshoz, s a fe-
lesleges moslékot, mely naponként mintegy 20 
hektoliternyit tesz ki, szeretném a tehenészet-
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ben takarmányozásra felhasználni és pedig, ha 
lehet, takarmányrépával vegyesen. Van hozzá 
elegendő, jó rétiszéna, zabosbükköny és 
muhartakarmányom, továbbá elegendő zab és 
árpatörek, tavaszi szalma, abraktakarmányul 
finom buza, korpa, repczepogácsa. 

Méltóztassék velem közölni, hogy 1000 
kgr. élősúlyra mennyi burgonyamoslékot szá-
mithatok és mennyi répát, s mi módon ada-
goljam ? 

Talán ugy kellene berendezni a takarmá-
nyozást, hogy a moslékot szecskázott takar-
mánynyal keverni, külön egy etetésre s külön 
a répás takarmánykeveréket másik etetésre. 
Vagy a répát moslékkal s a többi szecskázott 
takarmányokkal keverve együttesen adagoljam 
reggeli és esteli etetésre? 

Megjegyzem, hogy a burgonyakészlet 
mintegy 4 hóra lesz elégséges, azután gaboná-
ból fogja a szeszgyár a szeszt előállitnni. 

D. Ö. 

411. kérdés. Németország mely vidékén 
gazdálkodnak legintenzívebben és vájjon túl-
haladj ák-e sokszerüségében Morva-, Csehország 
gazdasági rendszerét. 

Simony. S. J. 

Feleletek. 
Luczernás őszi boronáltatása. (Felelet a 

407. sz. Tcérdésre). A luczernás ápolásánál 
egyik legfőbb és elmaradhatlen (ámbár nagyon 
sokszor elmarad) kellék a boronálás, amelyet 
rendszerint tavaszszal a föld kellő megszikka-
dásakor szoktak eszközölni. De csapadékdus 
tavaszi időjárásnál sokszor megtörténik, hogy 
a legjobb szándék és akarat mellett is nem 
lehet boronálni, mert különösen agyagföldnél, 
lágyan nem lehet fogasolni s várva a szikka-
dást, kap az ember egy hetes esőt kap, hozzá 
még az idő is ha kissé felmelegszik, a luczerna 
gyönyörűen kezd kajtani s mikorra boronálni 
lehetne, kárt tesz a borona benne. így tehát 
erre tavaszszal nagyon kell vigyázni s lesni az « 
alkalmat és éppen itt a bökkenő s az ok, a 
miért sokszor elmarad a boronálás, mert éppen 
ebben az időben van a tavaszi vetés, melyet 
minden gazda (jogosan) rohamosan szeret vé-
gezni és oly munkahalmaz gyűlik össze, hogy 
sokszor bizony az egyik dolog a másik rová-
sára történik. 

Eltekintve ettől, a boronálás őszszel is 
eszközölhető s szerintem nemcsak meg lehet 
tenni, de alkalmas időjárással nagyon czél-
szerü dolog. Én ha tavaszszal van idő reá, 
a luczernást kétsorosán is meg szoktam foga-
solni, hosszában és keresztben. Most 2 éve 
megkisérlettem őszszel a fogasolást, ugyszinte 
a mult évben az uj luczernát is megfogasol-
tam, s mondhatom, hogy bevált, különösen ta-
valy, mikor a luczernások tömve voltak egér-
lyukkal. Az uj luczerna nagyon hálás volt érte 
s ezután is amikor tehetem, mindig meg fogom 
őszszel boron áltatni; még ha egyéb nem szólna 
is mellette, csak az, hogy a munkaelosztás töké-
letesebb, mert mint föntebb emlitém, megeshe-
tik, hogy tavaszszal elmarad valami okból a 
boronálás, még sem oly nagy hiba, mert már 
őszszel egy soron meg lett fogasolva. Én ré-
szemről legjobban ajánlom őszszel egyik sor-
ral s tavaszszal másik soron az őszivel lehe-
tőleg keresztben (igy tökéletesebb a munka)' 
megfogasolni. Itt felesleges a fogasolás elő-
nyeiről bővebben beszélni, hisz tudja azt minden 
gazda ; csak még az őszi fogasolásnál meg-
emlitendőnek tartom, hogy a téli nedvesség 
jobban képes behatolni s a nyáron át össze-
vissza taposott luczernás Sbizony hálás a fel-
porhanyitásért. Both László. 

Mustraökrök hizlalása konkolylyal és 
ocsuval. (Felelet a 408. sz. kérdésre.) A A fel-
sorolt takarmánynemüekből készíttettünk ugyan 
összeállításokat, minthogy azonban a küldött 
ocsunak pontos tápanyagtartalmát mi nem is-
merjük, számításainkban a magyar-óvári kísér-

leti állomáson eszközölt s a hazai trieur-hulla-
dék és ocsura vonatkozó vegy vizsgálati adato-
kat használtuk fel. A küldött ocsu a buda-
pesti magvizágáló állomáshoz tétetett át. Mint-
hogy.meglehetős sok konkolyt tartalmaz, nagyobb 
mennyiséget belőle egyszerre feletetni nem 
tanácsos. 

A takarmánykeverék 1000 kg. élősúlyra 
s naponta a következőképpen állítandó össze: 

I. időszak: takarmányrépa 60 kg., lóhere-, 
széna 12 kg., árpaszalma 2 kg., buzapolyva 
2 kg., zabosbükkönyszéna 5 kg., konkolydara 
1 kg., ocsu 2 kg. Tartalmaz ezen összeállítás 
27'025 száraz anyagot, 2'495 fehérjét, 15703 
szénhydrátot és 0"412 zsirt 1 : 6'6 táparány 
mellett. 

II. időszak: takarmányréga 50 kg., ló-
hereszéna 10 kg., zabosbükkönyszéna 5 kg., 
buzapolyva 1 kg., konkolydara 2 kg., ocsu 
6 kg. Ezen takarmányösszeállitásban közép-
számítással 26-461 szárazanyag, 3'039 fehérje, 
16'041 szénhydrát és 0'5 43 zsír foglaltatik 
Táparány 1 : 57. 

III. időszak: takarmányrépa 50 kg., ló-
hereszéna 10 kg. zabosbükkönyszéna 7lk kg., 
konkolydara 1 kg., buzapolyva 1 kg., ocsu 
4 kg. Tartalmaz ezen takarmányösszeállitás 
25-857 száraz annyagot 2.728 fehérjét, 15.005 
szénhydrátot és 0"490 zsirt 1:5'9 táparány 
mellett. J. G. 

Termelési tilalom bérszerződésben. (Fe-
lelet a 409. sz. kérdésre.) A felvetett kérdésre 
megbízható válasz csak ugy adható, ha a 
czukorrépa eladását tiltó pont szövege isme-
retes. Ha ebben csak a czukorrépa eladása 
tiltatik, anélkül, hogy pl. hasonló növényekre 
is hivatkozás történik s egyáltalában a bérle-
ten termelhető növények s azok értékesítésére 
nézve más kikötés nincs, mint az, hogy czu-
korrépát eladni tilos, akkor bátran termelhet 
czikóriát eladásra, annál is inkább, mivel a 
czikória termelése csak akkor jövedelmező, ha 
megfelelő átlagtermések elérhetők, ez pedig 
feltételezi, hogy a talaj a kellő trágyázásban 
részesittessék, mely esetben a czikória terme-
lése sem fog a talajra zsarolólag hatni, sőt 
mint a czukorrépa okszerű termelése, az 
utána következő növények termésfokozását fogja 
eredményezni. Ha egyébként a bérbirtok a 
czukorrépa termelésére alkalmas, czélszerü 
lenne a birtokost arra indítani, hogy a ha-
szonbéri szerződést oly értelemben módosítsa, 
mint ezt a „Köztélek" f. évi 86. számában az 
1556. lapon kifejtettük, miáltal a bérlő gazdál-
kodási szabadságát bénitó korlátozások eles-
nének s mindazáltal a szántóföld termőerejének 
fentartása teljesen biztosíttatnék. 

Hensch Árpád. 

Takarmányösszeállitás fejőstehenek szá-
mára. (Felelet a 410. sz. kérdésre.) A A jelzett 
takarmányok az alábbi összeállítás szerint 
etethetők 1000 kg. élősúlyra és naponta: 

száraz- fehérje szén- zsír arány 
anyag hydrát 

24-0 2-5 12-5 0-40 1:5-4 

3-520 0 600 2-100 0"060 

2-400 0-200 2-000 0"020 

4-165 0-360 1750 0"060 

4-315 0-270 2-050 0"050 
4-380 0-220 2:050 0"050 
1-720 0.030 0-730 0'018 

2-610 0-350 1-330 0*090 

1770 0-500 0-470 Q'150 
24-780 2-530 12"480 0'498 1:5 3 

A feletetésnél a moslék külön is adagol-
ható olyformán, hogy a moslékot összekever-
jük a zabtörekkel s a széna szálasabb dur-
vább részével, mely előzőleg felszecskázandó. 
Ezt adjuk elsőben a tehenek elé s f;sak az-

után adjuk a száraz keveréket, amely tehát a 
répából, korpából, repczepogáCsából ós egy 
kevés szénaszecskából fog állani. A szénából 
8 ^ 9 kg. azonban szálasan etetendő ezen ke-
verékek nyújtása után. Kétszeri etetés mellett 
minden alkalommal tehát legalább 4 kg. szá-
las szénát is kell a fenti összeállításból egy-
egy tehénnek juttatni. 

A répát a moslékkal keverve feletetni 
azonban nem ajánlatos, mert ugy az erőtakar-
mányok egymagukban nyújtatnának s azok 
sem tökéletesen megemésztve nem lennének, 
sem tápanyagtartalmuk teljesen kihasználva 
nem lenne. 

Sószükséglet naponta és fejenkint 35— 
40 gr. J. G. 

A gazdálkodás belterjessége Németor-
szágban. (Felelet a 411. sz. kérdésre.) Német-
ország a gazdálkodás belterjessége tekinteté-
ben általában valamivel magasabb fokon áll,, 
mint Cseh- és Morvaország. A legintenzívebb 
gazdálkodással Poroszország szász tartományá-
ban találkozunk, nevezetesen Magdeburg kör-
nyékén, továbbá 0. m. Frankfurt környékén 
(Oderbruch) és a Rajna melléken Köln, körül. 

Kiemelendő azonkívül, hogy Németország 
nagyobb részében a kis- és középbirtok az 
uralkodó, amennyiben a 100 ha-on aluli bir-
tokok a gazdasági terület 76%-át foglalják el, 
a parasztbirtok pedig szintén nagyon belter-
jesen kezeltetik,, míg Csehországban sok a 
latifundium. 

Czukorgyárakkal rendelkező egyes cseh-
és morvaországi uradalmi birtokon azonban a 
gazdálkodás intenzitása ma már oly fokra emel-
kedett, hogy alig állanak Németország leg-
belterjesebben kezelt uradalmai mögött. 

H. A. 

A mezőgazdasági orsz. kiállítás 
Szegeden. 

III. főcsoportjának (gyümölcs- és kertészeti ki-
állítás) ülése. 

(1898. november 12.) 
Jelen voltak Bujanovics Sándor a kiállí-

tás rendező-bizottságának elnöke, Forster Géza 
a rendező-bizottság alelnöke, Angyal Dezső, 
Ady Károly, Bajnóczy Károly Igali Szvetozár. 
Mauthner Ödön, Molnár István, Szegedy György, 
(Kecskemét), Szelnár Adolf, Szobonya Bertalan 
és Vadászffy Jenő biz. tagok, az OMGE. tiszt-
viselőkara részéről Rubinek Gyula, Szilassy 
Zoltán és Jeszenszky Pál titkárok és Buday 
Barna titkár, mint előadó. 

A bizottság megalakulván, elnökéül egy-
hangúlag Molnár István orsz. gyümölcsészeti 
miniszteri biztost, előadókul pedig a gyümöl-
csészeti kiállításhoz Buday Barnát, a konyha-
kertészeti ós diszvirágkiállitáshoz pedig Igali 
Szvetozárt választotta meg. 

Buday Barna előadó bejelenti, hogy a 
kiállítás rendező-bizottsága a konyha- és gyü-
mölcskertészeti bizottságába a következőket 
kérte fel tagokul: Angyal Dezső, Ady Károly, 
Bajnóczy Károly, Barcsay Károly, dr. Győry 
István, Igali Szvetozár, Kodolányi Antal, Mauth-
ner Ödön, Magyar György, Rohonczy Gedeon, 
Rónay László, dr. Schilberszky Károly, Szo-
bonya Bertalan, gróf Teleki Géza, Ungváry 
László, Vadászffy Jenő. 

Ennek tudomásul vétele után a bizottság 
a következőkkel egészítette ki magát: Balogh 
István, Bednárcz Károly, Horváth Károly, 
Mayer Miklós, Mamussich Lázár, Mühle és 
Niemetz, Nagel Sándor, Novotni János, Ritter 
Gusztáv, Saági Ferencz, Szatmáry Sándor, 
Tökey Jenő, Vass Elek. 

Buday Barna és Igali Szvetozár előadók 
előterjesztik a kiállítás tervezetére nézve javas-
lataikat, amelyek szerint a kiállítás három|részre 
oszlik: u. m. konyha- ós diszkertészeti, a 
gyümölcskertészeti és faiskolai kiállításra. 

A kiállításnak czélja a hazai, főként 
^ azonban az alföldi kertészeti viszonyok 

Alaptakarmány 
Burgonyamoslék 
60 kg. . . . 

Takarmányrépa 
20 kg. . . . 

Zabosbükköny 
5 kg. . . . 

Réti széna kö-
zépjó 5 kg. . 

Mohar 5 kg. . 
Zabtörek 2 kg. 
Finom buza-

korpa 3 kg. 
Repczepogácsa 

2 kg. . . . 
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bemutatása lesz, az egészen azonban az a 
törekvés kell, hogy végighúzódjék, hogy a részt-
vevők a kiállításból üzleti hasznot is húzhas-
sanak. 

A kertészeti és gyümölesószeti kiállítás 
keretében a következő csoportok találnak he-
lyet : magvak és növények, mivelő eszközök és 
gépek, friss gyümölcsök, zöldségek, iparilag 
feldolgozott gyümölcs- és konyhakertészeti ter-
meivények, végül konyha-, disz- és gyümölcs-
kertészeti berendezések tervei, befási,tási ter-
vek, üzemtervek stb. Ezenkívül a bizottság 
megkeresi a rendező-bizottságot, hogy kérje fel 
a földmivelésügyi minisztert, miszerint a kerté-
szeti tanintézetnek megbízást adjon, hogy az a 
gyümölcskiállítással kapcsolatban egy tanügyi 
kiállítással vegyen részt. Nagy súlyt fektet a 
bizottság arra is, hogy a gyümölcs feldolgozá-
sának módjai a kiállítás kapcsolatában lehető-
leg népszerüsittessenek, elhatározza azért, hogy 
a gyümölcsfeldolgozó gépek kiállítását nemzet-
közi jellegűvé teszi. 

A kiállítással egyidejűleg kertészeti ta-
nulmányi kirándulások' rendezését is tervbe 
veszi és előzetes tájékozás megszerzésére elő-
adót utasítja. A kertészeti és gyümölcsészeti 
kiállítás számára a rendező-bizottságtól 1000 
•-méter szabad tért és 600 •-méter fedett 
területet fog a bizottság kérni, a kiállítási tár-
gyak díjazására pedig díszokleveleket, arany, 
ezüst és bronzérmeket kér. 

A díjazásnál érvényesítendő szabályzatok 
kidolgozására a gyümölcsfélékre vonatkozólag 
Angyal Dezsőt, a zöldségfélékre nézve 
Mauthner Ödönt, a virág- és diszkertészetre 
nézve Szelnár Adolfot kéri fel a bizottság, 
irányelv gyanánt megállapítván, hogy elsősor-
ban is azok a termelők részesitendők kitünte-
tésben, a kik kevés fajban az alföldi viszo-
nyoknak legjobban megfelelő fajtát termelnek. 

Miután a bizottság az előadóknak utasí-
tást ad, hogy a megállapított irányelvek alap-
ján a kiállítás részletes programmját kidolgozzák 
s azt a bizottsági tagoknak megküldjék, Molnár 
István az ülést berekeszti. 

V E G Y E S E K . 
Mai számunk tartalma: Oldal. 

Az OMGE. közleményei. 1663 
Kedves kilátások. J. P. ... ... 1663 
A mezőgazdasági orsz. kiállítás Szegeden 1668 

Növénytermelés. 
Burgonyatermelési kísérletek. J. W 1664 

illatteKyégztég. 
Tenyészállatok megválasztása a köztenyésztésben. 

TJjhelyi Imre. ... 1665 

Gazdasági gépészet. 
Göndör-féle répavágó-gép. Mandevi Elek ... 1666 
Levélszekrény 1667 
Vegyesek. 1 1669 
Kereskedelem, tőzsde 1670 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — A köz-

ponti vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en 
gros) eladott élelmiczikkek árairól. — Állatvásá-
rok : Budapesti szurómarhavásár. — Budapesti 
juhvásár. — Bécsi vágómarhavásár. — Bécsi 
szurómarhavásár. — Bécsi sertésvásár. — Bécsi 
juhvásár 1671 

Szerkesztői üzenetek. 1671 

Rendjel-adományozás. Ő felsége a király 
Linhart György magyar-óvári gazdasági aka-
démiai tanánrnak, a „Köztelek" egyik kitűnő 
munkatársának a mezőgazdasági tudomány 
fejlesztése terén szerzett érdemei elismeréséül 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adomá-
nyozta. A mezőgazdasági tanügynek minden 
barátja bizonynyal örömmel veszi ezen méltán 
kiérdemelt kitüntetés hirét. 

Nagy borhamisítás. Megemlékeztünk már 
az Engel József és fia pécsi bornagykereske-
dők borhamisítási ügyéről, mely országszerte 

nagy port vert. Az eset előzményei közismer-
tek. Az Engel pécsi bornagykereskedő czég 
ellen borhamisítás miatt feljelentést tettek. 
Darányi földmivelésügyi miniszter valószínűleg 
nem bízván meg a pécsi hatóság erélyében, 
a budapesti rendőrkapitányság egy hivatalno-
kát küldötte le kellő apparatussal, megbízván 
azt a feljelentett borkereskedő pinczevizsgála-
tával. A hivatalos közegek fényes eredmény-
nyel járnak el küldetésükben, amennyiben .60 
bormintát foglalnak le, mely utólagosan egy-
•től-egyig hamisnak találtatott. A vizsgálattal a 
budapesti VlII-ik kerületi kapitány volt elejé-
től megbízva, kit azonban váratlanul illetékte-
lennek találván, az ügy vezetésére, áttették az 
ügyet a IV. kerületi kapitányság elé — 
mely aztán röviden végzett: Huszonnégy 
óra alatt beszüntető határozatot hozott oly 
bonyodalmas ügyben, melyben a VIII. kerületi 
kapitány heteken keresztül fáradozott. A be-
szüntető határozat hozatala állítólag azért 
vált szükségessé, mert az Engelék által life-
rált s a pesti korcsmárosok pinczéjében levő 
hamisított boroknak az Engelék pécsi borai-
val való azonosságát nem lehetett megállapí-
tani. A kerületi kapitányság ügye nagy feltű-
nést keltett még a főkapitányságon is. Azon-
nal bekérették a vizsgálati iratokat s beküld-
ték a belügyminisztériumhoz. A miniszter 
soron kivül intézte el az ügyet; a belvárosi 
kapitányság határozatát megsemmisítette s az 
eljárás folytatását elrendelte. Megelégedéssel 
vettük tudomásul a belügyminiszter közbelé-
pését, mert a kerületi kapitányság gyors be-
szüntető határozata alkalmas volt annak a 
benyomásnak a keltésére, hogy az ügy a kellő 
szabályszerűségek mellőzésével intéztetett el. 
Anélkül, hogy az Engel czéget gyanúsítás alá 
vennénk, megnyugvással látjuk, hogy az ügy 
helyes mederbe terelődött, melylyel a borvizs-
gáló-bizottság már a legközelebb foglalkozni 
fog. Bármi is legyen a további vizsgálat ered-
ménye, annyi világosan áll előttünk, hogy a 
borhamisítással űzött visszaélések immár tart-
hatatlanná tették a helyzetet, s nemcsak a 
közönség, mely már-már hitét vesztette az 
iránt, hogy ezek a visszás állapotok szanál-
hatok, de a borkereskedők érdeke is követeli, 
hogy a bortörvénynek drákói szigorral érvény 

Marliarakodó állomás engedélyezése. A 
földmivelésügyi miniszter a m. kir. államvasu-
tak kezelésében levő mátrai h. é. vasút vona-
lán, Heves vármegye területén fekvő Erdőte-
lek állomást, továbbá a szamosvölgyi vasút vo-
nalán, Besztercze-Naszód vármegye területén 
fekvő Borgó-Prund állomást és a Bicske—-Szé-
kesfehérvár.—sárbogárdi h. é. vasút vonalán, 
Fehér vármegye területén fekvő Gsala, Pátka, 
Lovas-Berény, Acsa és Felcsuth állomást a 
megnevezett vasút megnyitása napjától kezdő-
dőleg marharakodó állomásul engedélyezte. 

A Magyar Czukorgyárosok Országos 
Egyesületének igazgató-választmánya minap 
tartotta hatvani Deutsch Sándor elnöklete alatt 
a nyári szünet utáni első ülését. A napirend 
értelmében jelentés tétetett a kereskedelmi mi-
niszternek Románia czukoriparára, az önálló 
vámterületre, az Indiába és Japánba irányuló 
czukorkivitelünk támogatására vonatkozó leira-
táról, mely utóbbi ügy az ipar szempontjából 
különösen fontos, a mennyiben ezen kivitel 
képezi egyetlen lehetőségét annak, hogy, ter-
melési fölöslegeinket csökkentsük, a mit a kor-
mány felismerve, a kivitelt gyors ós kielégítő 
támogatással előmozdította. Az egyesület kény-
telen lesz Angliába való czukorkivitélünk elő-
mozdításának ügyét is felkarolni, mert különö-
sen az ezén fogyasztási piaczokra érvényes 
viteldijak nagysága hátráltatja odairányuló ki-
vitelünk fejlődését. Tárgyalták még az egyesü-
let által a déli vasút szállítási dijainak mér-
séklése végett megindított eljárás eredményét, 
a répamagtenyésztés viszonyait, a mely utóbbi 
tárgyra nézve azt határozta a választmány, 
hogy az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-

lettel, mely a magyar répatermelésnek a kül-
földi répamagbehozataltól való függetlenitésére 
törekszik, mindazokat a tapasztalásokat közölni 
fogja, melyek a czukorgyári gazdaságokban e 
tekintetben gyűjtettek és e czél elérését lehe-
tőleg előmozdítja ; különösen pedig megbíza-
tott Koppély Géza, hogy ezen ügyet a mező-
gazdasági kísérleti ügy vezetőivel tárgyalja. 
Miután tárgyalták a czukorgyárak párisi kollek- -
tiv kiállításának ügyét, elhatározták még, hogy 
az egyesület kebelében szervezett műszaki és 
gazdasági szakosztály alakuló közgyűlése feb-
ruárban lesz, a mikor a gyártási idény tul-
nyomólag már befejeztetett és a czukoripar 
terén működő szakerőnek élég idejük lesz a 
tanácskozások megtartására. 

A Gömör-Kis-Hont vármegyei gazdasági 
egyesület e hó 19-én Tornallján igazgató-vá-
lasztmányi ülést tart. Tárgyak: Csikólegelő 
ügyeinek elszámolása. Tagmozgalom. Folyó 
ügyek. Esetleges indítványok. 

' ALAPITTATOTT|1872. 

SCHOTTOLA ERNŐ, BUDAPEST. 
Műszaki közp. üzlet: Gyár : 

T I . , Andrássy -űt 2. T I . , R é v a y - u . 16. 
Fonciére-palota. . (Saját telepen.) 

bátorkodik a t. cz. érdekelteknek 
„Helios" istálló- és gazdasági viharlámpáját 
becses figyelmébe ajánlani. 

Ara teljesen felszerelve drbonfeént frt 2.80. 

egyúttal kitűnő minőségű tartós. 
Csikójegyü aczé! trágya- és széna-villáimat, 
minden-egyes darabot jótállás mellett 3 ággal darabon-
ként 75 krra l , 4 ággal darahonként 90 Krra l 
ajánlani. 

Az őszi bekötésre legolcsóbb árakon ajánlok leg-
jobb minőségű 

marha lánczokat: 

Legolcsóbb beszerzési forrás minden egyéb mező-
gazdasági szükségleti czikkben. — Árjegyzékek kívánatra 
ngyen és bérmentve. 

Amerikai 
mezőgazdaság 

3 S I X, Jl S S "5T S O t T Á I T 
az 0. M. G. E. szerkesztő titkárja, 

i, finom papírra nyomctt, 1 
szitett munka 

bo l t i á r a 4 f o r i n t ; 
0. M. G. E. tagok és a „KÖZTELEK" előfizetői 

3 frt 50 kr. 
kedvezményes áron rendelhetik meg 

a „ K Ö Z T E L E K " k i a d ó h i v a t a l á b a n 
(Budapest, IX., ÜUöi-ut 25.) 
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„ R E M I N G T O N " 
Í R Ó G É P E K 

1 I L Á G H I R Ü E K . 

VALLÁS- és KÖZOKTATÁSÜGYI 
magy. kir. minister 

Hivatalos Közlöny-bsi. 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister a 
fíemington Írógépet (kaphatói 

Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai trn!"-
tézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. 

Festékpárna mellőzve. — 4-szeres billen-
tyű 8-szoros helyett. — Legfinomabb 
acélszerkezet. — Közismert nagy tartós-
ság. — Központi vezeték nélkül. — Tel-
jes magyar és német billentyűzet. — Min-
den betűnek csak 1 billentyűje. — Leg-

nagyobb sokszorositó képességgel. 
A REMINGTONT nagy sikerrel ̂ használják. ^ 

orosz ós az amerikai, kormányok, — A magy. kir. bel-, a 
földmivelés-, az igazság-, a honvédelmi-, és a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumok, —Fiumei kormányzóság, 
Magyar parlament, — Magy. kir. államvasutak igaz-
gatósága, M. kir. államvasutak üzletvezetőségei, — M. 
kir. államvasutak gépgyárai, — Magyar általános hitel-
bank, — Ganz és Társa, — Budapest székes főváros, Kir. 
tábla Budapest, Győr stb. — Gr. Károlyi Imre urad. igaz-
gatósága, Mágöcs. — Magy. Mezőgazdák szövetkezete 
Bpest. Reé Jenő püspöki urad. bérlő Veszprém. Dr. 
GyőTi püspökségi központi iroda Gyír. Osztr. m. államv. 
társ. urad. igazg. Budapest. Zichy Nándor 
gróf urad. számvevői hivatala Bpest., I., Krisztina-u. 

if kívánatra vételkötelezettség 
Anélkül küldünk saját költ-

ségünkre az ország bármely részébe dijmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinkét — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

Erassébet-tér 16. 
Remington Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 

jogosított eladási telepe. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 
(>Quttmarm és Vfahl budapesti terménybizományi 

ezég jelentése.) 
Budapest, 1898. november 12. 

Az időjárás e hét folyamán változóan borús, 
nagyobbára azonban száraz és napközben enyhe volt. 
Ködök már gyakrabban fordulnak elő. A, mezei' munká-
latoknak az idő" kedvezett és az őszivetesek állása 
mindenütt kielégítő. A vízállás továbbra is csökkenő, 
egyelőre azonban a haiózást még nem gátolja. Kül-
földön az időjárás szintén nagyobbára száraz volt. 

A külföldi piaczokon az üzleti situáczió nem 
változott. A forgalom gyengült ugyan, az árak azonban 
alig változtak. Amerikában az árfolyamok csak kisebb 
váriáczióknak voltak alávetve. A látható készletek 
ugyan ismét gyarapodtak a spekuláczió számításain 
azonban alul maradtak és habár a kiviteli kereslet 
elég jó volt, az árakra ez nem gyakorolt befolyást. 
Angliában a fogyasztás éppúgy, mint a spekuláczió is, 
tartózkodó maradt és minthogy a kínálat is aránylag 
gyenge volt, a forgalom szük 'korlátokban mozgott. A 
franczia piaczokon az üzlet szintén szük keretben 
maradt és a kereslet gyengült éppugv, mint Hollandia, 
Belgium és a Svájczban, hol a fogyasztás eddigi be-
szerzései folytán tartózkodóbb álláspontot fcglalt el. 
Az összes többi kontinentális piaczokon az árak inkább 
csökkenő irányt követnek. 

Nálunk az irányzat kezdetben kenyérmagvak 
iránt szintén lanvha volt, később a kereslet azonban 
megélénkült és az árak fokozatosan emelkedtek. Ta-
karmányczikkek szintén kellemes irányzatúak voltak. 

Az .-üzleti hét,* részleteiről a következőket jelent-
hetjük. ' 

Buza a hét elején igen gyengén volt kinálva. A 
malmok tartózkodóak voltak ós habár a tulajdonosok 
sem .siettek árujuk értékesítésével, az irányzat mégis 
lefelé törekvő volt; Az időjárás hirtelen fordultával 
azonban az irányzat is megváltozott. Az érzékenyen 

csökkent hőmérséklet arra int, hogy tél kezdete előtt 
állunk és ugylátszik, hogy a malmok is jónak tartják 
minél nagyobb készletekre szert tenni mielőtt még a 
hajózás, melyet az ismét csökkenő vízállás is fenyeget, 
megszűnnék. Ez pedig már nincsen távol. A malmok 
tehát élénk vételkedvet tanúsítottak és szívesen vásá-
roltak magasabb árak mellett is mindent a mit megfe-
lelő áruban kínáltak. Az árak igy fokozatosan ca. 
25—30 körrel emelkedtek- és különösen finomabb minő-
ségűek találtak könnyű és gyors elhelyezést. A hét 
utolsó napjaiban erősebb külföldi buzakinálat volt érez-
hető, mely azonben előbb csak nehezen, utóbb azon-
ban könnyebben nyert elhelyezést. A határidőpiacz az 
emelkedő irányzatot csak nehézkesen és alig követte. 
Készáruban az e heti forgalom 250,000 mm., a hozata-
lokat 199,000 mm. tesszük 

Rozs az egész héten át szilárd maradt és jobb 
minőségekben néhány krral a mult heti jegyzéseken 
felül is ért el; nagyjában a forgalom azonban egyrészt 
a gyenge kínálat, másrészt a fogyasztás gyenge vétel-
kedvének hatása alatt, korlátolt maradt. Minőség 
szerint budapesti paritásra 8- 8-121/2, helyben 8-15 
frtig fizettek. 

Árpa (takarm. és hántolási czélokra) nem válto-
zott és minőség szerint 6'15—6-60 frt között kelt el 
helyben. Alárendelt minőségek csak nehezen voltak 
értékesíthetőek. Külföldi áruból egy rakomány bolgár 
árpa elvámoltan közeli szállításra á 6-30 frt Cassa 
kelt el helyben. Állomásokon átvéve jobb árpában kor-
látolt forgalom van és az irányzat csendes. Finomabb 
minőségekért a tulajdonosok magas árakat követelnek, 
melyre a vevők azonban nem reflektálnak. 

Zab gyengén van kinálva és elég jó kereslet 
mellett, az. árak szilárdan tartottak. Az eladott ca. 
5000 mm. szin és tisztaság szerint 5.60—6.— frt, príma 
áruért 6.10. frtig fizettek. 

Tengeri (ó-áru) helyben 5 45 frton jegyez, üj 
tengeri Budapest távolságában átvéve élénkebben Volt 
forgalomban, habár az irányzat csökkenő. Novemberre 
4.— frt, deczemberre 4.05 frtot fizettek budapesti pari-
tásra ; bánáti állomásokon (Temesvár) novemberre 
3.50—52V2 frt, Becskereken deczemberre 3.60'frt. Tisza-
vidéki állomásokon novemberre (Mezőberény) 4 frt fizettek. 

Vetőmagvak : Vöröshere továbbra is szilárd. Uj 
bánáti vöröshere 45. 49'— frt, felvidéki áru 48.— 
55.— frt. Luczernát 50.—55.— forint. Muharmag 5.50— 
6'— frt. bükköny 5-50—0"— forint. Baltaczim 12. 
13.— frt között jegyzünk helyben. 

Napi jelentés 1898. november 15. 
Készbuza ma jól volt kinálva, a malmok is elég 

jó vételkedvet tanúsítottak, az irányzat kedvezőbb a 
tegnapinál, de áremelkedés nem volt. Elkelt mintegy 
35 000 mm. változatlan tartott árakon. 

Eladatott : 
600 mm. 80 kg frt 1105 3 hóra 
400 „ 80 „ „ 1105 „ „ 
100 , 80 , , 11 — , „ 
200 » 80 „ . 10-90 . , 
100 „' 79 . , 10-99 : » 
100 . 80 , . 10-85 , , 
100 „ 79 „ . 10-85 „ . 
200 „ 79 , , 10 90 „ , 

1900 „ 79 „ „ 10-95 „ „ 
100 „ 79 „ „ 10-801/2 . , 
100 . 79 , „ 10-80 fy „ 

300 I 78 ". " 10'87Va " 
100 , 78 , , 10.80 , , 
200 , 78 . , 10.80 . , 
100 , 77 „ „ 10-75 • „ , 
100 , 77 . , 10'60 „ „ 
100 ,, 77 „ „ 10-55 „ , 
100, . 77 „ „ 10-75 , „ 
100 „ 77 „ „ 10-55 , , 
100 „ 79 „ „ 10-70 :„ ,, 
100 , 79 . , 10-85 „ , 
150 , 79 „ „ 10.67V2 „ „ 
103 „ 79 „ „ 10.65 „ , 
100 „ 79 „ , 10.621/2 „ , 
100 „ 78 „ „ 10.55 , , 
400 „ 78 „ „ 10.60 , „ 
100 „ 77 „ „ 10.771/2 „ „ 
50Ö „ 76: „ „ 10.421/2 „ „ 
200 „ 78 „ „ 10.821/a „ „ 
650 „ 77 , '„ 1075 , » 

1200 , 76 , , 10-67V2 „ „ 
500 , 76 „ „ 10.55 „ „ 

2800 „ 74 » „ 10-421/8 , „ 
2500 „ 74 „ , 10.27 „ , 
2000 „ 73 , , 10.15 „ „ 
3100 , 76 . , „ 10-55 , „ 
2000 „ 76 . , 10.30 „ , 

100 * 81 * " 10.80 " 
300 . 79 , „ 10-82 „ „ 
200 , 76 , „ 10-40 „ „ 

1600 , 76 , „ 10-40 , , 
200 „ 79 . „ 1045 , „ 
200 ff 77 ^ ff 10.35 , „ 

1000 , 77' » „ 10-50 „ „ 
1000 * 76 , , 8-20 , „ 

Rozsban az üzlet változatlan, s budapesti pari-
tással 8-15—8-30 frtot ér el, mig helyben ugyanannyit 
ért el. 

Zab változatlnn 5É65—6 frtig ér el minőség sze-
rint ab Bpest. 

Tengeri valamivel lanyhult, uj tengeri ma ab 
Bpest 4 frtot ér,, mig egyes tiszavidéki állomáson ha-
sonló árt fizetnek. Ó tengeri helyben 5-40—5-45 ér el. 

Árpában a hangulat ellanyhult, az érdeklődés 
csak takarmányárura szorítkozik, melyért 6 40—6'75 
frt helyben illetve Kőbánya fizetnek, Jobb minőségű ár-
pákra nincs vevő. 

Egyéb gabonanemüek változatlanok. 
Határidők a magasabb amerikai jegyzésekre ná-

lunk is kedvezőbb hangulatban indulnak, később cse-
kély érdeklődés miatt teljesen ellanyhultak. 

Köttetett. Déli zárlat. 
Buza márcz. . . . —• •—•• •— 9-71—72 
Rozs „ . ' . • ' . —• •—_•——•_ 8-32—34 
Tengeri máj. . . . —. . • •— 4-68—69 
Zab márcz. . . . —• —» . 5-95—97 
Káp.-repcze aug.-szept. -r—•-•—-. • - 12-60—70 

Szeszüzlet. 
Szesi. (Ooldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e héten az üzletmenet valami-

vel élénkebb és jobb kereslet mellett finomított szesz 
budapesti gyáraktól. 54-25 frtig vidéki gyáraktól 54.— 
fctig kelt el. Élesztő-szesz ártartó és nagyban adózva 
54.75—55'frtig jegyeztetik. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers- . 
szesz e hétnek elején, változatlan áron volt. kinálva és 
több tétel 1. 1.2Ó frtig bécsi jegyzésen . alól ab 
felső-magyarországi állomás ' későbbi szállításra el is 
el is kelt. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17.25— 
17.50 forint. 

Bécsi jegyzés 17.80—Í8.— frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 53'25—53-50 forint adózott és 
17—17.25 frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 12.— frt magyar és 1.1.—11.25 
frt cseh kiviteli szeszért 90 százalék. 

A kivitel e hét elején néhány tétel' finomított 
szeszt vásárolt. Fiumébe 200̂  q fin. szesz érkezett 
Magyarországból. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
54- 54 50 frt, élesztőszesz 54 75—55"— frt, nyers-
szesz adózva 53'—-5350 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 14" 14-50 frt, denaturált szesz 21 — 
—22'— trt. Kontingens nyersszesz —.— .—. 

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

Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tfl-
sitása a „Köztelek" részére. Budapest, 189̂  nov. 10. 

B u z a 1 i s z t: 
Szám: 0 1 2 3 4 5 6 7 7Va 
Ár frt: 17.50 16.90 16.30 15.60 15.10 14.40 13.20 10.70 8.70 

Takarmányliszt K o r p a 
8 F. a. 

Ár 'frt: \ 6.40 * 4'.10 ' 4.20 ' , 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. november hó 12-ről. 

Üzleti forgalmunkról . e hét második, felében 
ugyanazt jelezhetjük, mint a hét elején. Vadban állandó 
nagy felhozatal mellett az árak szilárdak. 

Nagyobb szállitmányok érkeztek: fogoly; nyul és 
őzből, valamint gyümölcsből. Baromfi és borjú is szép 
számban érkezett ugyan, annak daczára azonban nem 
elégítette ki a keresletet. 

Tejtermékekben, de különösen theavajban a fel-
hozatalt jóval fölülmúlja e czikk iránti, érdeklődés. Tojás, 
burgonya (vagon-áruk) szilárd árak mellett találnak 
elhelyezést. 

Eladásaink a következők: 
Yadféle: fáczán 1.30—1.50, nyul 1.—1.20, fogoly 

60—90, erdei szalonka 90—1.20 darabonként, őz 40—60, 
szarvas 30—60, borjú egészben 50—62 kgként. Élőbaromfi 
liba hizott 4—6 frt, sovány 1.60-̂ 3 frt, pulyka hizott 
3.20—4.50, kappan 1.30—1,80,- csirke 1.—, tynk 1.20-f-
1.40 frt páronként. 

Gyümölcs: alma I., II. 12—25 kr, III. 3—8 kr,' 
körte I. 15—20, közönséges 8—12 kr, szőlő 32—45 kr, 
dió 22—26 kr kgként. 

Tejtermékek : theavaj-1.10—1.25, főzővaj 80—90, 
turó 16—18, tejfel 28—30 kr kgként. Tojás eredeti 
ládánként (1440 drb) 36—38 frt, thea-tojás 100 drb 
2.80—2.90 kr. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tese. Budapest, 1898. november 14 én. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 50-64, 
II. oszt. 48-50, III. oszt. 44—48, eleje I. oszt. 48—50, 
II. oszt. 44—48, III. oszt. 41—44, borjúhús hátulja 1. 
oszt. 65—70, II. oszt. 60—65, eleje I. oszt. 62—68, II. 
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oszt. 54-62, birkahús hátulja I. oszt. 36—40, IL oszt 
34—38, eleje I. oszt. 34—36, II. oszt. 30—34, bárány 
eleje ldbo. 0—.hátulja • •—, sertéshús ma gyai 
szalonnával elsőrendű 1 ej 50-52 0, vidéki 40—45, sza-
lonna nélkül elsőrendű 52-54, vidéki 36—46, sertés-
hús pörkölt -0, sertéshús szerb szalonnával — 
-—, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 
— , idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
80—90, füstölt belf. csonttal 0 80—1-0, csont nélkül MO 
—1-20, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 560-57'0, füstölt 59'-60', sertés-
zsír hordóval 88 0—58 5, hordó nélkül 57 0- 57-0, kolbáiz 
nyers 1 kg. , füstöli 50—80, szalámi belföldi 18 
—190, külföldi , malacz szopós élő 1 db 0 00-0 —. 
tisztított 0-00—00. 

Baromi), <z) Éli, Tyúk 1 pár frt r 10—1-40, 
csirke 0'60—1-20, kappan hizott 1-30—1-80, sovány — 
0.—, récze hizott 1 60-2-50, sovány 1-20—1-60, tud 
hizott 4 00—600, sovány 1-60—3-00, pulyka hizott 3'00: 

— 4 50 sovány 2 20—3-20. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0- 0-—, 1 kg. , csirke 1 db 0 40—0 60, 1 kg. 
— , kappan hizott 1 db 0'——0"—, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1-00—1-50, 1 kg. .félkövér 1 db 
0 90—1-20, lud hizott 1 db 2-20—3-00, 1 kg. 46~0"52 
félköv. 1 dh 1-50—2-00, 1 kg. , pulyka hizott 
1 db 1-80—2 00, 1 kg. . félkövér 1 db 1- 1-50, 
1 kg- , ludmáj 1 db 10-0 80, 1 kg. 1-20—1-50, 
ludzsir 1 kg. 1-0—1-10, idei liba 1 db • —. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1 00, csuka t 80 
-100, ponty (dunai) 0 50-0-60, süllő —•• •—, kf-
csege 0-—0"0, márna —40—50, czompó 050—060, 
angolna 0- 0'—, apró kevert 0-16—0-25, lazacz , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-0P, 
özött 0-06—0-07, tejszin 0-——0-—, tejföl 0-20—0-30, 

tehénvaj (tea) 1 kg. 0-95—MO, I. rendű 0 80-0-85, II. r. 
0-50—60-—, olvasztott 0-60—60, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-10—0-18, juh-
turó 45—48, liptói 0-48—0-60, juhsajt 048—48, emmen-
thali sajt 1-10—1-10, groji sajt 0 45—0 65. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
13-0—18-0, barna kenyér 110—14 0, rozskenyér 11 0 
—110. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoke-
raui 24—35, borsó héjas magyar 7-00—15'—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—5 2, bab fehér apró 7—8, 
nagy 7—9, szines 7"00—10. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 41-0—43 00 
II. oszt. (1440 db.) 37-0—37-5, meszes , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 2-80—2-90, törött tojás 0--—0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 1.60—3 50, 1 q 
1-6—4-0, Petrezselyem 100 kötés 1 4—4 0, 1 q 2-00—3 50 
zeller 100 drb 0-70—1-50, karalábé 0-8—1-50 vöröshagyma 
100 köt. 2-00—4-00, 1 q 3' 550. foghagyma 100 köt. 
12-—16-, 1 q 18-—20 —, vörösrépa 100 drb 0-40—1-00, 
fehérrépa , fejeskáposzta 1 4—4-00, kelkáposzta 100 drb 
0-50—1.00, vörös káposzta 2-—6-— fejessaláta l'OÖ— 
1-40, kötött saláta 0'0—0'00, burgonya, rózsa 1 q 1-70 
2-20, sárga 1-90—2-40, külföldi —• fekete retek 100 
drb 1 00—1-80, uborka nagy salátának 100 db —•—•—, 
savanyítani való 100 db 0 0—0 0, savanyitott- •—•— 
zöld papr. 0-50-0-70, tök főző —' •—, zöldbab — 0 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —• •—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső 0 0-0-0, karfiol 100 db 25-8.5, 
paradicsom 1 kg. 0 -—0 —, spárga 0' 0 —, torn a 
1 q 8—18. 

Gyümölcs! Fajalma 1 q frt 10—25, köz. alma -3—'6/' 
fajkörte 15—26, közönséges körte 8—15, szilva magva-
váló" O'O—0-0, vörös —•—, aszalt 10—15, cseresnye faj 

, közönséges 0 , meggy faj , közön-
séges —, ringló —• , baraczk kajszin , 
őszi , dinnye görög nagy 1 db 0-00, kiesi 

, sárga faj 0 0—0 —, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-30—0-46, csemege , dió (faj, papir-
héju) 18—20, közönséges 13-5—16, mogyoró 24—32, 
gesztenye magyar 7—10, olasz 18—22, narancs messi-
nai 100 db —-0—O'O, pugliai 3-0-5-0, mandarin 0-00— 
Ó-00, czitrom l'OO—2'0Ö, füge hordós 1 q 18—25, ko-
szorús 20--—26, datolya 46-54, mazsolaszőlő 56—70, 
egres 1 lit. 0-—, eper 1 kg. •— kr. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—60, II. rendű 20—28, csöves , (szá-
rított) . köménymag —, borsókamag 

. mák 1 q. frt 25-30, méz csurgatott 0"30— 
0-45, sejtekbén 1 kg. —' •—, szappan szin 20—25, 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-50, vörös asztali palaczkban 0-40—0-50, házi 
pálinka palaczkban —•——•—ásványvíz palaczkhí -

Hidegliusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1898. nov. 15-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
ielentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
25 árus 228 db sertést, 2 árus 12 db süldőt, 3000 kg. 
friss hust, 1000 kg. füstölt hust, 1200 kg. szalonnát, 800 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czeglédről 8 árus 84 darab, 
Nagy-Körösről 9 árus 80 drb, Nagy-Székely 3 árus 29 
darab, Dunavecse 1 árus 4 darab, Madocsa 2 árus 15 
drb, Brecska 1 árus 12 drb, Kőbánya 1 árus 4 darab 
sertéssel. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54-64, 1 q 4500—48C0, süldőhus 1 kg.", 
64—76, 1 q 5200- 5600, füstölt sertéshús 1 kg.',64—72," 

J q , szalonna zsírnak 1 kg. 52—58, 1 q.49ÖC— 
5200, füstölt szalonna 1 kg. 64—72, 1 q , háj 
1 kg. 54—60, l q 5200—5600, disznózsír 1 kg. 64—68, 
1 q , kocsonyahús 1 kg. 38-46, 1 kg. 3400-
4000, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q krig. 

Hideghnsvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1898. 
nov. hó 15-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „iKöztelek' részére). Felhozott Budapestről 
45 árus 120 db sertést, 2 árus 10 db süldőt, 3450 kg. 
friss hust, 450 kg. füstölt hust, 2260 kg. szalonnát, 
440 kg. hájat, 100 kg. zsírt, 160 kg. kolbászt, 60 kg. 
hurkát, 90 kg. füstölt szalonnát̂  1130 kg. kocsonya-
húst, 100 kg. disznósajtot, 300? kg. (135 db) sonkát, 30 
kg. töpörlőt. 

Vidékről és pedig: Nagv-Kőrös 13, Ma5ocsa 
Forgalom éléiik. Árak a következők: Friss ser-

téshús 1 kg. 54—60, t q 4600—4800, süldőhus 1 kg. 
t4—60, 1 q f.0-0-52OO, füstölt sertéshús 1 kg. (iO—08, 
1 q 5200—6009, szalonna zsírnak 1 kg. 54—60, 1 q 

' 5000—5200, füstölt szalonna 1 kg. 58—60, 1 q 
, háj 1 kg. 60—64, 1 q 5800 , disznóz3Ír'l 

kg. 00—64, 1 q , kocsonyahús 1 kg. 36—46, 
1 q 3000—3200, füstölt sonka 1 kg. 60—68, 1 q 5400— 
5600 krig, kolbász 1 kg. 58-60, Disznósajt 1 kg. 46 — 
50, hurka 1 drb 30—40, töpörtő 1 kg. 46—50 krig. 

Budapesti takarmányyasar. (IX. kerület Mester-
atcza, 1898. nov. 15. A székesfő-s árosivásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 215 szekér réti széna, 55 szekér muhar, 
43 zsupszalma, 15 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, 3 szekér tengeriszár, 12 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb.), 
1000 zsák szecska. A forgalom lanyha ' Áiak q-ként a 
kővetkezők: réti széna 180—320, muhar u| 260 — 310, 
isupszalma 1.50—170, alon szalma 130—150, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár 400-70), luczerna 
——, sarjú 180—250, szalmaszecska 180—200, széna 

, uj , zabosbükköny 250—3(0. összes 
tocsiszám 353, suly 35300 kg. 

Allatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. November hó 11-én. 

A székes/óvárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 401 drb belföldi, db ealicziai, 
drb tiroli, 10 db növendék élő borjú, 28 db élő 

bárány; 26 drb belföldi, — drb gaíicziai, — drb 
tiroli, 94 drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élö kecske. 

A borjuvásár hangulata vontatott lefolyású volt. 
Árak a következők: Elő borjuk: belföldi —• 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 32—46 fi-tig, kivé-
telesen 48 frtig súlyra, növendék borjú 18—22 frtig, 
"kivételesen — frtig dbonkint, — frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 48-56 frtig, tiroli frt, gaíi-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 0 —0 — frtig, bécsi ölött borjú 50—60, kiv 
frtig súlyra. Élő bárány 5 - 6-50 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske — - •— frtig páronkint. Hizlalt ürü —. 

Budapesti juhvásár. 1898. november hó Í4-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek* részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 1250, feljavított 
juh 779, kisorolt kos —, kiverő juh 139, bárány , 
kecske — , . boszniai —0, szerbiai —, angol keresz-
tezés 60. romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár, élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü — • 

frtig páronkint, 20'—20 5—frtig 100 kiló élősúly szerint,' 
kiv. — frtig, feljavított juhok —-0 •— páronkint, 18-— 
19 50 frtig súlyra, kisorolt kosok —• •— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 9 0—14-00 páronkint, —•——•—, kiv. 
frtig súlyra, bárány , kecske —'——, kiv. frt pár. 
anya juh 0- •— pár., suly, szerbiai 0 0 , 
boszniai 0-00—00-00 frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1898. nov. 13—14. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 

A felhajtás gyenge. A vásár forgalma az igen 
kedvező időjárás daczára is az átlagosnál is kisebb-. 
A felhajtott állatok minőségileg jó' részben kielégítők 
voltak ugyan, de a lanyha kereslet folytán az átlag-
árak mégis alacsonyak." 

Felhajtatott összesen 2403 db. Eladatott 694 db. 
Jobb minőségű lovakból hátas 70 db, eladatott 2ó db 
180—300 frtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 100 db, 
eladatott 38 db 200—225 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 150 db, eladatott 55 db 100—180 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti taj) 300 db, eladatott 100 db 90— 
275 frtért, ponny 10 dh, eladatott 4 db 25—45 frtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 450 db, eladatott 130 db 50—100 frtért. könnyebb 
félék (parasztló stb.) 600 db, eladatott 180 dh 28—46 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 723 db, eladatott 
162 db 10—20 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 57 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 10 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Bécsi vágömarhavásár. 1898. nov. 14 A bécs 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás '4838 db. Ebből magyar 3335 db, 
gaíicziai 549 db, bukovinai 331, németországi 623 db, 
hizott 2524 db, legelő 1015 db, fiatal 1249 db, ökör 
3784 db, bika 421 db, tehén 525 db, bivaly 108 db. 

Szombaton a vesztegvásárra 354 drb volt fel-
hajtva. A felhajtás a mult hetivel egyenlő volt, a for-
galom igen élénk volt, prima úgyszintén a jobbminő-
ségü állatok 100 ,kgkint 0-50—1.— frtot nyertek. A 
középminuösógüek ugyan nem érhettek el ál-javulást, de 
itt szintén élénk üzletmenet volt észlelhető, a zárlat 
egy kissé-lanyhult, de azért eladatlan nem maradt 
semmi. 

Árak: prima magyar 37—40'— (—•—) frt. szekunda 
33-36 frt, tertia 29—32 frt. Gaíicziai prima 37- 39- — 
{—•—) frt, szekunda 33—36 frt, tertia 30-32 frt. Német 
prima 39-4150 (—.—). szekunda 34—38, tertia 30—33 
frt. Konzervökrök. 22-—29 — é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika24—35 —() frt é. s., tehén 19-32 
frt és bivaly 18—21— frt 5. s. (Kizárólagosan'élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes elaclások: Magyar liiző ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Grubitsch V, Kopháza 3 — 30 — 
Ilacker L., Sopron 36»/s — 34'/a 4-
Lederer Kálmán, Nagyvárad ... 4 9 — 3 7 — 
Löwinger Sal. Nyögér ... 33l/a — 29 — 
Moskorits Ad., Nagyvárad 41 — — — 
Neumann testvérek, Arad 4ö' — 33 — 
Weisz M. & fia, Munkács 35 . — — — 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók : 
Czeli Frigyes é&'fiá"; Brassó ... 39 — " 36 — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár .41 — 39 — 
Frisch Gy., Verfecz! :.'. 39 ' — 37 — 
Ilacker Miksa. Sopron ... ... ... 41 -- 37J/2 — 
Neumann testvérek, Arad ... ... 11 — 38V2 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvá.sár 
ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésűk helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
miatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből 
nem hajthatók fel'állatok a vásárra és pedig: Árva, 
Nyitra, Pozsony (Csallóköz határa kivételével), Trencsén 
és Liptó, továbbá Pozsony sz. kir. város. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898.. nóv. 11-én. Fel-
hozatott: 3423 boíju, 1384 élő sertés, 1482 kizsigerelt 
sertés, 401 kizsigerelt juh, 306 bárány. 

. A forgalom-változatlan maradt. 
Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 44—52 

kr., prima 54—58 kr., primissíma 60—62 kr,, élő borjú 
— — kr., prima kr., primissíma — (—) 
kr., fiatal sertés 36—45 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
48—54 kr., süldő 50—54 kr:, kizsigerelt juh 29—36 kr,. 
bárány páronkint 5—-12. kr. 

Bécsi sertésvásár, 1898. nov. 14-én. (Schlüffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
telekrészére). 

Felhajtás : 4425 lengyel, 4673 magyar sertés, össze-
sen 90%8 drb. 

,Á vásár forgalma igen lanyha. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 44—45 50 kr, kivételesen — kr, közepes 
37—43 00 kr, könnyű 37-43-kr, süldő 34—43 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. riov. hó 3-án. á Felhajtás 
2166 db juh. 

Az árak változatlanok maradtak. 
Árak : export juh páronként 22- 24-- - . fc.téf 

—, raczka 10—14-—. selejtes juhpáríint W— - frt 

Szerkesztői özeuetek. 
K. Á. urnák, Alcsuth. Éppen lapunk mult évi 

folyamának 1734. és 4756. lapjain hoztunk kimerítő 
feleleteket arról, hogy gyümölcsfák miképpen óv hatók 
meg a nyulak kártételeitől. Méltóztassék az ott elmon-
dottakat becses .figyelmére' méltatni. 

H. E. urnák, Hadács. Utoljára a ,Köztelek" 1896. 
évi folyamának 34. lapján hoztunk egy kimerítő közle-
ményt a tormatermélesről, melyre midőn utalni bátor-
kodunk, megjegyezzük, hogy a vadtorma termelésre 
kevésbé alkalmas, mint az édes, enyhe -izü kerti, amiért 
is ilyent tessék beszerezni a debreczeni gazd. ianinté-

Az ©ffsz. Bsaxy. gar.á. egyesület talajdon*. 

Az egyesületi tanács.felügyelete alatt: Főszerkesztő ég 
kiadásért feleiős: Forster Géza az 0. M. G. E, igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szüassy Zoltán fa 
0. M. G.E. szerkesztő-titkára,— Társszerkesztő: B*4»y 

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 
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Orsiágog Magyar Kölcsönös Rtosité SsWkeiet, 
B U D A P E S T E N , VIII . , J ó z s e f - kö r s t 3 . 

ZOLTÁN, SZÓNYI ZSIGMOKD, 
TELEKI SÁNDOR gTG f. 

Vezérigazgató: SZONYI ZS GHOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍiITG SZÖVETKEZET a, gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tüz- iiint a jégbiztosítás terén hiven 
megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek 
teljes megelégedését vivta ki magának, az 

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

A takarmány és szalmáseleség 
biztosítása egy intézetnél sem eszközölhető oly olcsón és oly kedvező feltételek 

mellett mint a szövetkezetnél. 
UÜ5" Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 

nagyságára — a tiszta dijból 5°/o díjengedményben részesülnek. "TpQ 
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 

terményeiket biztosítják, IO°/o engedményben részesülnek. 
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 

8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

H I R M T É S I K felvétetnek a kiadóhivatalban 
BW^&PE&Ts 

fltői-at 25-dilí sxám. 

Kukoricamorzsológép 
m e g l e p ő m u n k a k é p e s s é g g e l . 
Uj model fogas koronggal, esztergályozott 
csappal, (tengely) furott csapágygyal, 
könnyű egyenletes járású súrlódás nél-" 
kül. Legnagyobb átmérője ca.. 9W, 
magassága IOV2", súlya kb. kgr., 

ládával együtt kb. 8V2 kgr. 
Ára darabonként csomagolással együtt 
Bécsben 3 frt 30 kr.Ezen gép oly töké-
letesen és kielégítően dolgozik mint akár-
melyik nagy gép ; az alkalmazott munka-
erőhöz képest óránként 2 - 2% kektoliter 
szemet szolgáltat, még gyermekek is 
kezelhetik. Vastag és vékony, friss, vagy 

száraz tengerit egyformán morzsol. 

Trágyáié osztó 
egyszeri! és praktikus szerkezettel, 

1 ábra. Alul haj-
| litott, a hordó don-
| gára erősíthető, 

ia 6V2 kiló sulyu, 
ára daraboként 

5 frt. 

2 ábra. Egyenes, a 
hordó fenekére erő-
síthető, ca 41/a kiló 
sulyu, darabonként 

4 frt 25 kr. 

A L E X A N D E R BAL INTH, 
Bécs, 3/3 Salesianergasse 8/1. 

KÖZTELEK 
ZSEBNAPTÁR 

1 8 9 9 - i k é v r e . 
Szerkesztik és kiadják: 

R U B I N E X G Y U L A é s S Z I L A S S Y Z O L T Á N 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. 

A zsebnaptár ára az 0. M. G. E. tagoknak és 
a „Köztelek" előfizetőinek bérmentes küldéssel 

együtt I forint 60 kr. 
Bolt i á ra 2 forint. 

ílhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
Budapest, IX., Üllői-ut 25. 

Lóhere- és luczernamag termelők 
felkéretnek, hogy termékeiket értékesítés czéljáből mintáz-

zák meg a 

„Sárosvármegyei Gazdák Fogy, és Ért. Szövetkezet*' 
Igazgatóságánál EPERJES. 

Csakis termelök ajánlatai vétetnek figyelembe. 

K A I N I T ?8 
n a g y b a n é s k i c s inyben . 

A r a ki 

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

sok szerint 180—140 frt kőzött váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákká? együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 8 frt. 
Á megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

Önműködő egér- és patkányfogók 
B E N D E B S Z A B A D A L M A 

a férgeket jótállás mellett néhány nap alatt teljesen kipusztítják. 
Tötob ezer elismerés a badsereg és a tengeri hatóságot, Iparosok, gazda-

Ságok, gazdák, malmok stD. részéről. 
Egérfogó darabja 1 fr-fc S O 3»r. — I»a-fcls4ayfogó darabja 13 fr-b. 

egyszeri KIADÁS! B E N D E R I., W I E N , I Y A F , 6 r ö k 8 s ' 
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K I S H IRDETESEK , Csak mezőgazdák és a szakirodalom 
továbbá állást keresők és adók I 

vétetnek fel e kedvezményes rova 

C s a k o ly l e v e l lci-e vá l a s zo lnuk , m e l y e k k e l v á l a s z r a sízüUség-es l e v é l b é l j eg-et y a g y t e i e i í ő l a p o t k ó l d e n e k . 

Az, állások betöltésére vo-
natkozó ugy nagy; mirit kis-
hirdetésekét lapunkban e; 

a czim kité-
telével fogjuk kö-
zölni, hogy ezáltal elejét 
vegyük az esetleges vissza-

i költséges 

A belfürgedi 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
SfcSlőszéti 

ÍSzilciskoiát végzett gázdétke-

igtayeík] 

segédtlszti iHá? beUiftesu®1 

gazdasági akadémiát̂ vagy fel-
sőbb tanintézetet Jó sikkerrei 
végzett egyének, kiknek pár 

ós Mj.is ellátás, avagy 500 frt, 
szoba, fűtés és világítás. 

A sajátkezüleg irt és egy-
szerű másolatokkal . moly ok-
mány másolatok vissza nem 
küldetnek — felszerelt kérvé-

Gázdatiszt; 
elm'éloti & gyakorlati képzett-
séggel, ki nagyobb grófl bir-

.rodájába Budapest 

Gazdasági 
gépész 32jévi alapos gyakorlat-
tál ajánl kőzik aagybbb gazda-
síg gőzmalöih vagy szesz-
gyárba. Ozim a kiadóhivatalban. 

, l i i t ü n í í 
ftiükertész, ki á kertészetig 

ésÖSbadb2ié!l'ölds'-m'tí/'fi' 
tésrü|egháziZnövéfyek"parZ-' 

alél, jó6 bizónyitványokkaí'ren-

ninden ágában jártas. 
:erűiét, Kőbánya, Haloí 

Béres 

ire?ny Igények meultuOzii 

Magyar-Óvári 
ffsit aésdbof'gLdaSságr'S 

S^ISÉ?! 

ÁLLATOL 

Igen szép, válogatott rörüs 
(3)'éves menthal1 •,eUesr!l 'föQ 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
megvételre ajánlanak 

KLEIN ÉS SPITZER 
Kls-Czelli taresMk. 

Megrendelések egyezség szer: 

mmeg^^küldendők!>r0^ra 6701 líó's 
S ^ u S o ^ m f n l L ^ . 
táros, ugyszinte a külgazdaság-
ta^ta hosszabb Ideig szolgált, 

Ozfm a kiadőhivatalbanalb 6696 

Bonyhádvidéki 
boijís" tehenek3vételén"'' íel-
gánlom â̂ közvetitést̂ az igen 

°serekgyézségsz^fblrm?kor 
is elfogadtatnak. 6700 

Kerestetik. 

|azdabAz"llelra0téjga?daság-
ban tokéleteltes jártassággal 
kell, hogy bírjon. Az állás 11-99. 

modvLyok biíonyUvány mifo" 

csénybe küldendők. Na£V 6714 

líó's 
S ^ u S o ^ m f n l L ^ . 
táros, ugyszinte a külgazdaság-
ta^ta hosszabb Ideig szolgált, 

Ozfm a kiadőhivatalbanalb 6696 

Bonyhádvidéki 
boijís" tehenek3vételén"'' íel-
gánlom â̂ közvetitést̂ az igen 

°serekgyézségsz^fblrm?kor 
is elfogadtatnak. 6700 

Kerestetik. 

|azdabAz"llelra0téjga?daság-
ban tokéleteltes jártassággal 
kell, hogy bírjon. Az állás 11-99. 

modvLyok biíonyUvány mifo" 

csénybe küldendők. Na£V 6714 

Foldmives 
iskolát jő sikerrel végzett 27 
éves nőtlen egyén, ki a gaz-
tenyésztés hizlalás és tejkeze-
l«|ben ĵártassággal blr̂  segéd-

pgDi3évre™Ozim aS6ktadóhiSvaI 

15 darab 
orsz. törskönyvezett telivér 
simmenthali, tenyésztésre al-

kalmas 

tenyész bika, 
melyeknek szine túlnyomó 

vöröstarka, 6706 

e l a d ó , 
oly tehenészetbőt a mely a 
müleniumi nagy éremmel 
lett kitüntetve. Hol meg-

mondja a kiadóhivatal. 

Vasvármegyében, 
belterjes gazdaság kezelésére, 
elméletileg és gyakorlatilag 
képzett, a szőlőtermelés és ál-
lattenyésztéshez is értő, nős 
vafy 18MenéviPjan f"™*1 

Ssltof^R1?^KI^T®1'"? 
Répczelákkra! küldtndők.U1>6730 

Foldmives 
iskolát jő sikerrel végzett 27 
éves nőtlen egyén, ki a gaz-
tenyésztés hizlalás és tejkeze-
l«|ben ĵártassággal blr̂  segéd-

pgDi3évre™Ozim aS6ktadóhiSvaI 

15 darab 
orsz. törskönyvezett telivér 
simmenthali, tenyésztésre al-

kalmas 

tenyész bika, 
melyeknek szine túlnyomó 

vöröstarka, 6706 

e l a d ó , 
oly tehenészetbőt a mely a 
müleniumi nagy éremmel 
lett kitüntetve. Hol meg-

mondja a kiadóhivatal. 

Vasvármegyében, 
belterjes gazdaság kezelésére, 
elméletileg és gyakorlatilag 
képzett, a szőlőtermelés és ál-
lattenyésztéshez is értő, nős 
vafy 18MenéviPjan f"™*1 

Ssltof^R1?^KI^T®1'"? 
Répczelákkra! küldtndők.U1>6730 

Földmives 

gyermektelep egyé' rbb é^ 

keres?^zimnaMa«hvaWbaní 

15 darab 
orsz. törskönyvezett telivér 
simmenthali, tenyésztésre al-

kalmas 

tenyész bika, 
melyeknek szine túlnyomó 

vöröstarka, 6706 

e l a d ó , 
oly tehenészetbőt a mely a 
müleniumi nagy éremmel 
lett kitüntetve. Hol meg-

mondja a kiadóhivatal. 

Segédtiszt 
tejgazdasággal 'biró Mgyobb 
jártasság megkívántatik. SBizŐ-
nyitványmásolatta 1 rlláfoit fo-
lyamodványok uradalmi intéző-
séghez Gátára, küldendők. 

6726 

^ ^ Miikertész. 

magyarul̂ beszél, jő bizonyit-
nagy ûraságoktól kiállítva, 

15 darab 
orsz. törskönyvezett telivér 
simmenthali, tenyésztésre al-

kalmas 

tenyész bika, 
melyeknek szine túlnyomó 

vöröstarka, 6706 

e l a d ó , 
oly tehenészetbőt a mely a 
müleniumi nagy éremmel 
lett kitüntetve. Hol meg-

mondja a kiadóhivatal. 

Segédtiszt 
tejgazdasággal 'biró Mgyobb 
jártasság megkívántatik. SBizŐ-
nyitványmásolatta 1 rlláfoit fo-
lyamodványok uradalmi intéző-
séghez Gátára, küldendők. 

6726 

^ ^ Miikertész. 

magyarul̂ beszél, jő bizonyit-
nagy ûraságoktól kiállítva, VEGYESEK, 

Lóheredörzsölő gép. 
Egy teljesen jó karban levő, csak 
egy^dtay alatt használtHofherr 

n °/tdMihátia"Vaf3 

intézendők. 6710 

Igazgató kerestetik 
ála royilszerü nagy vállalat-

nri módon való eWtósa mellett! 

MiháHk̂ ánoŝ IlI.̂ er̂ fNâ gy-
templom-utoza. 29. szám, I. m . 

NŐS 
gazdatisztî áHást keres, január 

daüan 8 állásban™ *A'* gízdaság 

SziWm^e^reséseket a Sadí 

VEGYESEK, 
Lóheredörzsölő gép. 
Egy teljesen jó karban levő, csak 
egy^dtay alatt használtHofherr 

n °/tdMihátia"Vaf3 

intézendők. 6710 

ÁLLAST KERESŐK, 
Gazdai 

vagy tehenészeti, felügyelői 
korlattal bíró nős íőzépkorü 
nyat vannak. Czim a kiadó-
hivatalban 6739 

NŐS 
gazdatisztî áHást keres, január 

daüan 8 állásban™ *A'* gízdaság 

SziWm^e^reséseket a Sadí A macsi ÁLLAST KERESŐK, 
Gazdai 

vagy tehenészeti, felügyelői 
korlattal bíró nős íőzépkorü 
nyat vannak. Czim a kiadó-
hivatalban 6739 

Gyakornoki 
állást keres, 26 éves, rom. kath. 
fiatal ember, ki a gazdaságban 
n mileg jártas. Ozim a kiadó-
hivatalban. 6732 

A macsi ÁLLAST KERESŐK, 
Gazdai 

vagy tehenészeti, felügyelői 
korlattal bíró nős íőzépkorü 
nyat vannak. Czim a kiadó-
hivatalban 6739 

Gépész-kovács 
állást keres január, esetleg áp-
riliŝ  elsejére, ki ugy a cséplő, 

ványai vInnak!°Czim ^"adó-
hivatalban.- 6740 

U r a d a l o m 
7000 hold körül, erdőmen-
tes vételre kerestetik. Aján-
latok Uradalom" alatt 
Landw. Weltblatt Wien, Pra-
térstrasse 37. szám czim-
zendők. 6725 

Szakképzett 
gépész k uradalomban alkal-
ványok s ajánlatok. A.ánlatok 
F. L. jelige alatt kéretnek a 
kiadóhivatalba. 6712 

Gépész-kovács 
állást keres január, esetleg áp-
riliŝ  elsejére, ki ugy a cséplő, 

ványai vInnak!°Czim ^"adó-
hivatalban.- 6740 

U r a d a l o m 
7000 hold körül, erdőmen-
tes vételre kerestetik. Aján-
latok Uradalom" alatt 
Landw. Weltblatt Wien, Pra-
térstrasse 37. szám czim-
zendők. 6725 

Őszi és tavaszi szállí-
tásra ajánlok, tavak és 
folyók b̂enépesítésére, 
gyorsnövésü, cáehfajú 

égy és két éves 
ü r p o n t y o t t m 

és ivarérett 

továbbá 6429 
ten i észs i i l l ő t , 

esuká t, czompot 
és r á k o t . 

C o r c h u s Bé l a 
BUDAPEST, IV., Molnár-utca 17.-

MEGJELENT 
a z O . M . G. E . k i a d -

s b a n a 

Egyszerű 

számvitele 
a z 0 . M . G E . I t a l 
1 0 0 0 f r t p á l y a d í j -

j a l k o s z o r ú z o t t 
pályamű. 

Bolti ára csinos 
vászonkötésben 3 frt. 

Az 0. M. G. E. tagjainak, 
illetve a „Köztelek" előfize-
tőinek csomagolás és portó-, 

mentes megküldéssel 
S f r t 3 0 k r . 

Megrendelések a 

,Köztelek' 
kiadóhivatalába, 

BUDAPEST, IX. ker., 
Üllői-út 25. szám alá 

intézendők. 

Lóhere-
- magot 

tórmelj nagj mennjis%biiii 
a legmagasabb 
áron vásárol 
tB mintázott ajínlatoht kél 
F ISCHER J. 

heremagkiviteli üzlete 
Budapest, lag-ykoroua-u. 18. 

A sertés 
javítása 
és hizlalása 

gazdák és hizlalók 

használatára; 
Irta: 

K . R u f í y P á l 
uradalmi főtiszt. 

Magy. kir. államvasutak. 
149427/93. CIV. sz. 
I Iíi-<i«'í n . f i i v 

Különösen 'mérsékelt ára 
közvetlen .jegyek életbe 
léptetése Fiume, Károly-
város és Zágráb, valamint 
Bécs között Budapesten át. 

A magy. kir. államvas-
utak igazgatóságától vett 
értesités szerint Fiume, Ká-
rolyváros- és Zágrábból 
Bécsbe, valamint viszont 
Budapestén át szóló igen 
mérsékelt áru I. és II. oszt. 
gyorsvonatu és III, oszt. 
személyvonata közvetlen 
jegyek adatnak ki, a követ-
kező árakon, u. m. I. oszt. 
részére 18 frt. 35 kr. II. 
oszt. részére 12 frt. 20 kr. 
I ésll. oszt. részére 5 frt. 
80 kr. 
Ezen menetjegyek 8 napig 

érvényesek. 
Az igazgatóság. 

Lóhere 
luczerna 

m a g - 6418 
legjobban értékesíthető 

H A L D E K 
magkereskedésében 

Budapest, Károly-köruí 9. 

Asoros vetés 
és a sorba vetőgépek 

S z a l a y János , 

Ára portómentes küldés-
sel 35 kr. 

S z á l a s t a k a r m á n y 
adagolására 

p á r a t l a n o k a 

mesterséges 
borok 

k é s z í t é s é n e k 
forgalomba hozatalá-
nak tilalmáról szóló 

Törvénj 
Magyarázó jegyzetek-

kel ellátta: 
Dr. LÓNYAY FERENCZ. 

Ára 80 k r . 
Megrendélhető a ,Köztelek' 
kiadóhivatalában, Buda-

pest, Üllöi-ut 25. 

szóló 1884. íri III. Brrfnjaitt, 
a végrehajtására vonatkozé 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 

Törleszt, kölcsön 
1 földbirtokokra. 
Legmagasabb^ köl-

pénzben. Bir'nkos 
mondhat fel. Csekély kamattal 
töke is törlesztetik. Lebonyolí-
tás 14, nap alatt. Konvertáld» 

bélyeg- és illetékmentes. 
Semmi előleges l;;«ltsés. 

Minden felvilágosítás díjtalan 

Ingatlan- és Jelzálog-
Forgalmi-Intézet, 

Budapest, TAezi-kürnt S». 
Legnagyobb Ingatlan- és Jel-
zálog-l?orgalmi-Intézet a mo-
narchiában, egyedüli, mely 
hatóságokés «legtekintélyesebb 
földbirtokosa'ttől ajánlva van 
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i é i r a S ^ s f é s . 
Nagyobb ferületek szántását gözekévsl 
hajlandó ragyok elvállalni j épég? 

s s l l f r i g o S o z á s t s z ő l ő - t e E e p i t é s e k h s & 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. gőzszántási vállalkozó 

Wo!B E r m , Buíapest-Kelenfóld. 

Pályázat 
„Barcsi sertéshizlaló rész vény- tű rsa -
g"-nál. üresedésbe jött 

| üz let igazgató i j 
állásra. 

Pályázni kívánók szakértelmüket igazoló okmány'ok-
j kai felszerelt és fizetési igényeiket is kifejező ajánlatukat 

folyó évi deczember lO-ig-
tartoznak alulirt igazgatósághoz beterjeszteni. 

Barcstelep, 1898. november 10-én. 

B a r c s i s e r t é s h i z l a l ó r é s z v é n y - t á r s a s á g 
i g a z g a t ó s á g a . H 

mmmwmmmmmmmm 

Bérbeadás. 
Termékeny, sik vidéken, Budapesttől 2V4 

órányira, egy nagy czukorgyár közelében fekvő, 
körülbelül 2000 magyar hold kiterjedésű birtok, 
répa- és dohánytermeléssel, tejgazdasággal szép 
kastélylyal és megfelelő gazdasági épületekkel 
1899. október 1-től kezdve 10-12 évre bérbe-
adandó. A birtokból mintegy 1500 hold szántó-
föld, a többi rét és legelő. Közelebbi felvilágo-
sításokat nyújt 

Dr. BASCH GYULA ügyvédi irodája, 
Budapesten, V., József-tér 8. 

Eladó gryöK. 
szőló'ojtvánvok 
alatr4UóZseőlStS?pérő|ÜBRáecet 

Jégverésmentes I. oszt. szok-
ványminőségü szőlöojtványok 
Riparia Portalis, Vitis Solonis 
és Rupestris Monticola alanyo-
Chásselas blanc croquant,' 
Chasselas rouge, Ezeréves 
Magyarország Emléke, Ezerjó, 

drine, Nagyburgundi, Olasz 
rizling, Passatuttl, Szlanka-

Lapunk bekötési táblája 
í f r t 3 ® M p é p t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

A szegedi t . 

katalógusa 
részére h i r d e t é s e k felvétetnek 

a „ K Ö Z T E L E K " k i adóh i va t a l ában A 
Budapes t , IX., Öllői-ut 25. 

,Hazai poferóczofe1 
a n. é. gazdaközönség figyelmébe ajánlva! 

ázott gyapjú pokró 
0 cm. 2.60 ; 140/175 < 

;sikkal, 110/160 om. 

íl,140/200 cm.4.20; 

íaSkk£ftei4W195 cm™ 

13.40, 18 

Szétküldés kétszer naponta utánvét vagy a pénz előleges beküldése mellett. 
Nem tetsző áru kicseréltetik, esetleg a pénz visszaadatik. 

30 forinton fe lül i rendeléseket bérmentve küldünk. 
Irfe-srél- v a g y sü rg -önycz iMa : 

„ S Z Ö N Y E G H Á Z " B U D A P E S T . 

Vöröstarka tinó 
é s Ü S Z Ő 

legprímább, 1—2 esetleg .3 évesek és pedig hizlalni való öKröK el-
adására és Későbbi szerződésre 6702 

l e g o l c s ó b b á r é r t v á l l a l koznak 
W E I L L E R é s E I S N E R Kis -Czel l i kereskedők. 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egpesület 

„istvántelki immúnis" homoktalaju 
szőlőjéből a kővetkező 

európai és amerikai szőlővesszők 
eladók. 

1. Gyökeres európai vesszők. 

5,000. 
5,000 
2,000 

Olasz Rizling 
Nagy Burgundi 
Mézes fehér 
Madelaine angevine 
Chasselas - blane 
Chas. bl. croquant... 
Chasselas rouge ... 
Tramini piros 
Piros Bakar 

2. Sima európai vesszők. 
Olasz Rizling 25,000 ezre 8 
Nagy Burgundi 8,000 , 8 
Mézes fehér .-. 4,000 „ 8 
Madelaine angevine 3,000 „ 8 

Chasselas blanc ... 15.000 ezre 12 frt 
Chas. blanc croquant 1,000 „ 12, 
Tramini piros 4,000 ,, 8 .,, 
Piros Bakar ... ... 2,000 „ 8 „ 
Szent-Lőrincz 2,000 „ 8 „ 
Nemes Kadarka ... 500 „ 8 „ 

3. Gyökeres amerikai vesszők. 
Jaquez 2,000 darab 10 „ 

4. Sima amerikai vesszők, 
Herbemont 1,000 darab 6 frt 
Jaquez 6,000 „ 6 „ 
Riparia Sauvage ... 5,000 „ 5 „ 

OrszágosMagyarGrazdaságiEgyesűlet 

.Pátria* irodalmi és nyom 

B u d a p e s t „ K ö z t e l e k " i n t é zendök . 
Az elszállítás őszszel vagy tavaszszal történik a megrendelés sorrendjében. A meg-
rendelésnél a vesszők fele ára.előre beküldendő, hátralevő rész utánvéttel szedetik 

be. Csomagolásért és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. 
I g a z g a t ó . 

ság nyomása Budapest, (Köztelek). 




