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K Ö Z T E L E K 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR 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 60 kr. 
Megjelenii miMei szertói és szombatoi 

és kiadóhivatal: Bw&apest (IS.® a teleted 
fTSlől-út 85. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Állami jószágok bérlete. 
Közeledik az év vége és ezzel az 

az időpont, a midőn az állami jószá-
goknak egy javarésze rendesen bérleti 
kiadás alá kerül. Érdemes ezzel a kér-
déssel behatóbban foglalkozni, annál 
inkább, mert az állami jószágoknak nem-
csak az a feladatuk van, hogy jövedel-
meikkel az állami bevételek szaporodja-
nak, hanem szocziális szempontból azon 
sokkal fontosabb is, hogy ezen állami 
jószágok bérbeadása révén olyan gazda-
sági elemek jussanak elsősorban bérletek-
hez, a melyek földbirtokkal nem birnak 
ugyan, megélhetésük forrását azonban 
mégis a földbirtokban keresik. 

Meg kell vallanunk, hogy az állami 
jószágok legnagyobbrésze eddig — cse-
kély kivétellel — a legkényelmesebb és leg-
egyszerűbb módon adatott bérbe. A jószág-
igazgatóságok kihirdették, mely birtokok 
jutnak bérleti kiadásra, megszabták a mini-
mális bérleti árat és ajánlati tárgyalás 
utján a legmagasabb bért Ígérőnek egy 
tagban kiadták, egyáltalában nem törőd-
vén vele többé, hogy a bérleti idő tartama 
alatt a bérlő mikép kezeli bérletét, ha az 
általános feltételeknek különben megfelelt. 
Az állami jószágok bérbeadásának ezen 
módja azután a legnagyobb mértékű 
bérleti spekulácziónak, ezzel egyidejűleg 
azonban a szegényebb néposztály kizsa-
rolásának s igy az elégedetlenségnek 
szülő okává válott. Mindennapi tapasztalat 
u. i. az, hogy az állami jószágokat ki-
bérlő vállalkozóknak egyáltalában eszük-
ben sincs a legtöbb esetben, hogy a bér-
leten maguk gazdálkodjanak, hanem egy-
szerűen arra spekulálnak, hogy bérletüket 
a környékbeli szegényebb néposztálynak 

parczellánkint albérletbe adják s a magas 
albérleti és aránylag alacsony föbérleti 
árak közötti tekintélyes különbségből 
eredő nyereségeket zsebrevágják. Nem 
törődvén azzal, hogy az albérletre vál-
lalkozók alig-alig birják a bérleti árakat 
kihozni a földből s mellette a legmesz-
szebbmenö rablógazdaságot folytatván, 
a bérlet lejártával teljesen kizsarolt és 
kiszipolyozott jószágok kerülnek az állam 
kezelésébe vissza. 

Az állami jószágok bérbeadásának 
ezen módja mellett az államra nézve 
csak egy előny van. Ez az, hogy a kezelés 
egyszerű, mert a jószágigazgatóságnak 
csak egy bérlő féllel van dolga, akitől a 
kauczióval biztosított bérleti összeget pro 
rata temporis biztosan meg tudja kapni. 
De az állami jószágok e mód szerint 
való bérbeadásának azután minden hát-
ránya jelentkezik. Legelsöbben is az, 
hogy a főbérlő albérlőivel szemben semmi-
féle raczionális gazdálkodást ki nem 
kötvén, a földek mód nélkül kizsaroltat-
nak, minek következtében e bérletek le-
telte után a jószágot újra bérbeadni 
csak nehezen és csak igen olcsó áron 
lehet, saját kezelésbe véve pedig évek 
során át folytatott javitó munkálatok és 
nagy befektetések után lehet csak ismét 
termőképes állapotba hozni. De sokkal 
nagyobb hátrány az a közgazdasági kár, 
mely az állami jószágok ilyen bérbe-
adása mellett származik abból, hogy a 
kizsarolt birtokokra bérlő nem akadván, 
az eddig legalább albérletek utján a nép 
szélesebb rétegeinek kenyeret nyújtó 
birtokosok ezen hivatásuk teljesítésére 
képtelenekké válnak. 

Az állami jószágok bérbeadásánál 
alapos rendszerváltozásnak kell bekövet-

keznie. Az állami jószágoknak nem sza-
bad továbbra is néhány vállalkozó üzér-
kedési alapját képezniök, hanem méltán 
megkövetelhetjük, hogy e jószágok az 
általános jólét emelésének, a szocziális 
ellentétek elsimításának és a helyes gazdál-
kodási rendszer általánosításának egyik 
eszközét képezzék. Ez pedig csak ugy 
lehetséges, ha az állami jószágok bérbe-
adásánál szakítva az eddigi rendszerrel, 
mindenütt ott, ahol erre szükség és al-
kalom kínálkozik, az állami jószágok ne 
egy tagban, nagyobb részletekben adas-
sanak vállalkozóknak bérbe, hanem apró 
részletekben azoknak a kisgazdáknak, 
vagy munkásoknak, akik amúgy is az al-
bérleteket a fŐbérlöktöl elvállalnák. 

Világos egészen, hogy az állami 
jószágok bérbeadásának ezen módja a 
jószágkezelőségnek több munkát okozna. 
De éppenséggel semmivel sem több gon-
dot, mert bizonyos, hogy a kisebb par-
czellák mindenkor megfelelő bérlőkre 
akadnának, akik még magasabb bért is 
fizetnének, mint amennyit a főbérlő 
fizetne. És ez a bérleti összeg mégis ke-
vesebb volna, mint amennyit az albér-
lők a föbérlöknek fizetnek. Ami pedig a 
bérösszeg biztosságát illeti, arra nézve, 
példák vannak már nálunk is, ugy a 
püspök-ladányi közalapítványi uradalom 
parczella bérleteinél, valamint külö-
nösen a beregmegyei állami bérletnél, 
hol a méltányos bérösszegeket a legszegé-
nyebb nép a legpontosabban fizeti meg, 
mert ennek egészexisztencziája a bérbe-
vett néhány holdhoz lévén kötve, ha 
annak bérletétől elesik, a koldusbotot ve-
heti kezébe. Sokkal inkább biztosítva 
van a bérleti összeg hosszabb időre is a 
parczellás bérleteknél, mint a nagy-

Mindennemli erőtakarmányok 
mint 

f inom és goromba buzakorpa, 
szárazmoslék, matiátacsira, olaj-
pogácsa budapesti gyártmány, 
úgyszintén vidéki repcze, napra-
forgó, tökmagpogácsa Eegjufá-
nyosabban szerezhető be 

Gahonanemüek 
a l e g e l ő n y ö s e b b e m 

* *> é r t é k e s í t h e t ő k 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél 

V., Alkotmány utczn 31. 
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bérleteknél, mert emezek között igen 
sok kétes existenczia csak a gyors siker 
reményében vállalkozik a bérletre, mely 
há rövid időn belül nem sikerül, a vál-
lalkozó tönkremegy s kötelezettsége leg-
feljebb letett kaucziójának erejéig telje-
síthető. 

Az állami jószágok bérbeadásánál 
szakítani kell az eddigi redszerrel, 
mert ezeknek a jószágoknak nem lehet 
az a feladatuk, hogy egyes nagy vállal-
kozók zsebeit tömjék, hanem elsősorban az, 
hogy az általános jólét emeléséhez hozzá-
járuljanak. Azok a kisemberek, a kik 
a lét legnehezebb küzdelmeit vivják, 
Magyarországon kellő ipar hiányában 
csakis a mezőgazdaság körében találhat-
ják fel megélhetésük forrását. Ámde az 
amúgy is egyenlőtlen birtokmegosídás és 
a súlyos mezőgazdasági viszonyok között 
ezt csak abban az esetben érhetik el, ha 
könnyen és a viszonyoknak megfelelő 
feltételek mellett jutnak bérlet utján 
akkora földterülethez, a mely megélhe-
tésüket biztosítja. Ha e mellett még mező-
gazdasági bérmunkát is vállalni alkalmuk 
nyitik, ugy a vagyonosodás útjára is 
kerülnek. Sajnos, hogy ez a két körül-
mény a mi viszonyaink között a legritkább 
esetben társul egymással. Mezőgazdasági 
bérmunka vállalására csak a nagy ura-
dalmak adnak alkalmat. Ezek házi kezelés 
mellett a legritkább esetben adnak par-
czellás bérleteket. Viszont, ahol állami 
jószágok bérleire kerülnek, a legritkább 
esetben van környékükben nagy birtok, 
hol mezőgazdasági munkát is vállalhatná-

T Á R O Z A 

Országos vásár Görzben. 
Görz ma már egy nagy város igényeivel 

lép fel. Fővárosa a szép Isztriának, parlamentje 
van, dómja és muzeuma s mindezekhez igen 
jelentékeny idegenforgalma. 

A város valóságosan egy szövetkezet, 
mely az idegeneknek nem becsapására, de el-
csábítása czéljából létesült. Az az előzékeny-
ség, melylyel itt az idegen lépten-nyomon ta-
lálkozik s a kényelemnek az a foka, melyet 
ez a szép város az idegennek nyújtani bir, 
egyenesen páratlan. 

Sok kíváncsisággal vártam az előre hir-
detett országos vásárt. Semmi sem oly alkal-
mas népszokásoknak és viseletnek tanulmá-
nyozására, egy vidék közgazdasági értékének, 
munkaképességének elbírálására s fejlődési 
fokának tanulmányozására, mint egy országos 
vásár. Nem a kirakó vásárt értem, mely éppen 
ugy mint nálunk, máshol is igen sokat vesztett 
a forgalmi eszközök mai tö&éfetessóge mellett 
jelentőségéből, hanem a vásárnak azon részét, 
mely a vidéknek munkaeredményeit, a földnek 
termőképességét tárja elénk. 

Szóval a mezőgazdasági részét kerestem 
a vásárnak s az ipari részét legfeljebb annyi-
ban, a mennyiben a háziipart mutatja be. Az 
Alpesek azon nyúlványainak hegyei közt, me-
lyeknek végén ott, hol a hegy lapálylyá ké-
szül átolvadni, fekszik Görz, virágzó marha-
tenyésztés, igen kiterjedt sertés- és nagyjelen-
tőségű baromfitenyésztés űzetik. A város vidéke 
pedig mértföldnyi távolságban nem egyéb mint 
változata a gyümölcsösöknek, szőlőskerteknek, 
veteményes tábláknak és~ diszkertészeteknek. 

Várakozásom tehát jogos volt. Még élén-

nak. Meg kell tehát elégedni azzal, hogy a 
népesség legalább a megélhetés eszközeit 
megszerezze. Ez pedig az állami jószá-
gok parczellás bérletei utján sokkal ész-
szerűbben elérhető és hosszabb időre 
biztositható, mint az Ínséges közmun-
káknak elrendelése és forszirozása által, 
melyek ideig-óráig keresetet adnak ugyan, 
de megszűntök után annál kirivóbb 
visszahatást keltenek. S elvégre is az 
államtól nem lehet követelni, hogy a 
megélhetésre munkát adjon, hanem azt 
igenis, hogy a kezében levő megélhetés 
eszközeit a legszélesebb rétegeknek hozzá-
férhetőkké tegye. 

Ha az állami jószágok parczellás 
bérletei utján a közjólét emelése legalább 
vidékenként bekövetkezik, ugy ezzel kar-
öltve fog járni a szocziális ellentétek el ' 
simulása. Ezeknek az ellentéteknek két-
ségbevonhatatlan alapja a kenyérkérdés. 
Az üres gyomor hamar fellázad, hogy 
jogait követelje. Különösen akkor, ha az 
aránytalanságok szembeötlők s ha azt 
tapasztalja, hogy ugyanaz az állami bér-
let, melyhez ö mint albérlő oly nehezen 
és csak nagyon drágán jut, a főbérlő 
gazdagodásának alapját képezi. Az em-
beri önzés hamar megcsinálja az össze-
hasonlítások mérlegét, melynek reánézve 
kedvezőtlen egyenlegét a keserűséggel, a 
fennálló állami és társadalmi rend elleni 
gyűlölséggel véli ellensúlyozhatni. Ha 
egyéb indok nem volna, már ennek az 
egynek elegendőnek kellene lennie arra, 
hogy az állami bérletek eddigi rendsze-

| révei _ szakítva, a parczellás bérleteknek 

kebbé tette e várakozást a város ős vidék 
vegyes ajkú népessége, hol olaszok, vendek, 
szlávok és németek egyaránt, bár nem hasonló 
arányban laknak. 

Tarka népviseleteket, élénk, szines, kel-
lemes' képet s a háziiparnak, valamint a 
termékenyeknek nagyfokú változatát vártam. 
Azt hittem, hogy ez a jó föld, ezen áldott 
klima alatt a lakosságnak ezen tarkasága s az 
ezzel járó népszokásoknak élénk változata 
mellett egy igen szokatlan vásári képet fog 
elém tárni. 

Várakozásomban nagyon csalódtam. A 
fehérruhás szláv nők, a festői viseletű olaszok, 
meg a sugá.r vendek elmaradtak. Eltűntek 
végképpen. A mindent nivelláló czivilizáczió itt 
már nagy munkát végzett. Szürkébe és feketébe 
Öltöztette az egész vidéket. Itt már nincsen 
népviselet, csupán ünneplő- és munkásruha. 
A poézis fogy, helyet csinál a rideg valóságnak. 
Ha a nap heve nem volna, meg a déli nép 
élénksége nem nyilatkoznék- meg, akár a lip-
csei nagy Messen hihetnők magunkat. 

A termeivények megválasztásánál a ke-
reslet ős szükséglet lévén irányadó, itt a 
tapasztalatra bő alkalom nyillott. A klima, a 
földnek korlátolt mértékben való rendelkezésre 
állása s Trieszt, főképen Trieszt diktálja e vidék-
nek, hogy földjét miképen értékesítse. 

A férfinépség legnagyobb része s igen 
nagy százaléka a fiatal, tehát munkabíró nőknek 
is idejét hazától távol tölti. Gyárban dolgozik, 
vagy valamely nagyobb telepen. Sokan mennek 
Triesztbe, mely számtalan munkáskezet foglal-
koztat, aztán a Karszt hegyei közé a kőbá-
nyákba. Csak a népesség gyengébb része ma-
rad otthon s elvétve egy-egy férfi. Ezek mive-
lik aztán a kis táblákat, a kertet, a szőlőt, szóval 
ezeké az otthonnak egész gondja, 

A kevés földet lehetőleg ki kell használni 

közvetlen a kisemberek részére való ki-
adatása a lehetóség szerinti mértékben 
inauguráltassék. J 

De nem a legkisebb indok az ál-
lami jószágok parczellás bérleteinek az 
általánosítására az sem, hogy ezek utján 
érhető el a legbiztosabban és aránylag a 
legrövidebb idő alatt a helyes gazdálko-
dási rendszereknek a kisgazdák körében 
való térfoglalása. Az állami jószágok ke-
zelösége u. i. a parczellás bérleteknél 
nagyon könnyen kikötheti az illető vidék 
viszonyainak legmegfelelőbb helyes gazdál-
kodási rendszernek a parczellás bérleten 
való követését. Ezt egyúttal ellenőrizheti 
is. Nincs kétségünk aziránt, hogy az 
előírandó helyes gazdálkodási rendszert 
a parczellás bérlök követni is fogják. 
Első időben pusztán azért, mert annak 
előnyét látják. Ezt az előnyt látni fog-
ják a szomszédos kisbirtokosok is, melyet 
elérni óhajtva, követni fogják a reájuk 
nézve nem kötelező helyes gazdálko-
dási rendszert s igy rövid idő alatt az 
egész vidék gazdálkodási rendszere át-
alakul, megjavul, jövedelmezőbbé yá-
válik. Vidékenkint góczpöntok akkuinak, 
a melyek a példa hátálmával fogják 
követésre ösztönözni a kisgazdákat az 
általános mezőgazdasági haladás terén. 
Ha ezt a törekvést az állami jószágok 
kezelöségfe még azzal is elősegíti, és 
hatályosabbá teszi, hogy a parczellás 
bérlök között a megélhetést megkönnyítő 
szövetkezeti intézmények alakulását, el-
terjedését és működését lehetővé teszi, 
ugy minden egyes ilyen állami parczellás 

! s ugy kell forgatni az ekét, meg az ásót, hogy 
a keskeny táblákból szép jövedelem jöjjön be. 

Búzáról itt egyáltalán szó sem lehet, ten-
geriről valamennyire. Bár az egész tengeri-
termés elfér az eresz alatt s éppen ugyarany-
szinbe borit egy-egy kis falut, mint ahogy br-
borszinbe öltöztetik a papirka füzérek Szegedet. 

A hegyoldalokat gesztenyefák, fügefák, 
legnagyobb részben azonban alma, körte és 
szilvafák foglalják el. Van sok mandula és 
őszi baraczk is. A finomabb fajták még nem 
általánosak, rengeteg terem azonban közönsé-
ges fajtából. Ez aztán nagyon olcsó is. Egy 
konzervgyárban voltam, melynek tulajdonosa 
könyveiből kimutatta, hogy- az almát egész 
nyáron át 1—4 krig vette kilogrammonkint. 

A mezőket zöldséges táblák töltik be. 
Beláthatatlan sorokban karfiol, kel és felmag-
zott spárga. Holdszámra káposzta, mely künt 
telel s a szükséglet szerint kerül levágásra. 

Igen gyakoriak a virágtelepek és faisko-
lák. Szegfűt és Marechal Nid rózsát igen sok 
paraszt ezer és ezer számra ad el évenként. 

A faiskolák fogyasztó piacza Dalmáczia, 
a virágházaké Bécs és Budapest. Egy igen 
nagy stylü virágtelep pl. kizárólag egy jól is-
mert Andrássy-uti czég részére szállít. 

Ezen termeivényekkei van tele a piacz 
is. Hegyek zöldségfélékből, melyek Triesztbe 
vándorolnak a hajókra s itteni konzervgyárakba 
a kevésbé értékes maradék. 

Meglepő a vidéknek faipara. Sok ízlés és 
gyakorlatiság nyilvánul benne. Ez és a kosár-
fonóipar kifogyhatatlanul változatos. 

Bendkivül sikerültek ős kitűnő formával 
birnak az ezerszámra felhalmozott talicskák. 
A tehermegosztás a legelmésebben van meg-
valósítva s egy ilyen talicskának kinézése i§ 
igen sikerült, mivel a kétfele fa, melyből az 
erősebb, kopásnak és súlynak inkább kitett 
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bérlet az illelö vidék legnagyobb áldásává 
fejlődik. 

Darányi Ignácz földmivelésügyi mi-
niszterben meg van az érzék, a kis-
emberek ügyeinek felkarolására és istápolá-
sára. Az ö minisztersége alatt ezirányban 
kétségtelenül sok üdvös intézkedés kez-
deményeztetek Hiszszük, hogy az állami 
jószágok bérbeadási rendszerének a vá-
zolt irányba való terelését is fel fogja 
karolni, hogy egy uj szemet illeszszen a 
munkálatoknak abba a lánczolatába, 
amelynek föczélja az általános jólét eme-
lésével a szocziális béke létrehozása. 

Sz. Z. . 

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

Hizó ökrök és hizó juhok takar-
mányozása, a feletetett takarmá-

nyok értékkiszámitásával. 
B. Z ur, a „Köztelek° előfizetője az alábbi kér-

déseket intézte hozzánk : 
1. Ökreim hizlalásához, tengeri, repezepogáesa, 

takarmányrépa, lóhere, vagy bükkönyszéna, árpaszalma, 
buzapolyva áll rendelkezésemre. Miképpen hizlaljam 
ezekkel ökreimet ? 

2. 150 drb ürüt szeretnék hizlalni; de nem tu-
dom mi módon; a fenti takarmány áll rendelkezésemre ; 
kérem szives útbaigazításaikat és azt, hogy hol' érté-
kesíthetők legjobban a hízott ürük és meddig tart hiz-
lalásuk ? 

ki ökrök a hizlalás három időszaká-
ban, a rendelkezésre álló takarmányok fel-
használásával következőképpen takarmányoz-
hatók; 

részek, másrészt pedig a kevesebb veszedelem-
nek kitett részek készülnek különböző, sötétebb 
és világosabb szinüek. Az egésznek finomabb, 
könnyebb kinézése van. 

Az állatvásártér kritikán alóli. Nálunk 
bezáratnák érte a polgármestert, elcsapnák az 
alispánt és kivégeznék érte az elöljáróságot. (?) 
Rendezésről szó sincsen. Nem is téren van, 
hanem egy kissé kiszélesedett uton, itt húzód-
nak meg a szegény négylábúak olyan tömör 
sorokban, a milyenben az egyáltalán lehetséges. 

Állatokkal oly komiszul bánni, mint ahogy 
az olasz teszi, még sohasem láttam. Mégkötözi, 
hogy mozdulni alig bir, lökdösi, üti, kergeti. 
Mintha nem is volna az övé, mintha az a leg-
természetesebb volna a világon. 

Szerencse, hogy mindez vén fák alatt 
történik, melyeknek sárguló lombja felfogja és 
mérsékeli a 20°-os deczemberi nap hevét. 

Nagybani sertéstenyésztés, azt hiszem, 
hogy egész Isztriában ismeretlen fogalom s 
hogy a sertéspiacz aránylag mégis oly gazdag 
s hogy a vidék parasztsága csaknem kivétel 
nélkül sértéstenyésztő, abban lelheti magyará-
zatát, hogy ez a sok kerti hulladék felhasz-
nálására és értékesítésére igen jövedelmező, 
továbbá pedig, hogy a trieszti s a szomszédos 
olaszországi szalámigyárak a sertésekre nézve 
mindig vevők és jól fizető keresők. 

A felhajtott állatok legnagyobb része 
berkshire, van sok yorkshire, még több ezek-
nek keresztezése s végül pedig a honi fajták 
s ezen nyugati fajtáknak keresztezéséből elő-
állott ivadék. 

Legvegyesebb és sok esetben igen hitvány 
a marhaállomány. Hát Ausztriában éppen 
semmit sem tesznek e tekintetben. Hiszen 
nincs kifogásom ellene éppen semmi, a disszo-
nanczia azonban oly nagy, hogy minden szem-
lélő előtt fel kell tűnnie. Van itt minden el-
képzelhető fajta és szinü. Legtöbb a hegyi i 

Az első időszakban 1000 kg. élősúlyra s 
naponta adagolandó : 

takarmányrépa 60 kg., lóhereszéna 15 
kg., tengeridara 2 kg., buzapolya 5 kg., iep-
czepogácsa 2 kg. 

Második időszakban : takarmányrépa 60 
kg., lóhereszéna 15 fcg., tengeridara 21/2 kg., 
buzapolyva 2 kg., repezepogáesa 4 kg. 

A harmadik időszakban: takarmányrépa 
60 kg., lóhereszéna 15 kg., tengeridara 4 kg., 
buzapolyva 1 kg., repezepogáesa 2 kg. 

Ezen takarmányösszeállitásokközépszámi-
tással tartalmaznak, az I. időszakban 27"420 
száraz anyagot, 2-565 fehérjéi; 15-©32 szén-
hydrátot és 0'521 zsirt 1: 6 3 táparány mellett. 
A II. időszakban 27"060 szárazanyagot, 3'083 
fehérjét, 14'845 szónhydrátot és 0*679 zsirt. 
Táparány 1 :53 . A III. időszakban 25'693 
szárazanyagot, 2'686 fehérjét, 14962 szén-
hydrátot és 0'602 zsirt 1 : 6 1 táparány mellett. 

A juhok a jelzett takarmányokkal szintén 
felhizlalhatok lesznek. Czélszerü volna azonban, 
az olajpogácsán kivüi még más egyéb abrak-
takarmányt, nevezetesen korpát, malátacsirát 
vagy szárított moslékot beszerezni, mert igaz 
ugyan, hogy ezen hatféle takarmányból a meg-
felelő takarmányösszeállitás elkészíthető, de 
a juhok a változatos összetételű s főleg 
többféle takarmányból álló keveréket jobban 
képesek kihasználni. A hizlalás vége felé 
ugyanis egyik vagy másik takarmányfélőre 
ráunnak a juhok s ilyenkor valami más 
abraktakarmány adagolásával lehet csak a 
csökkent étvágyat ismét fokozni. Ha azonban 
már elejétől kezdve töblféle abraktakarmányt 
adagolunk, ugy kevésbé valószínű, hogy a ju-
hok a takarmányra a hizlalás teljes befejezte 
előtt ráunnának. Erre a körülményre szüksé-
gesnek tartottam reámutatni, hogy a hizlalás 
közepén beálló étvágyesökkenés esetén, a ta-
karmánykeverék változatosabbá tételével és 
illetőleg más abraktakarmány adagolásával, a 
bajon segíteni lehessen. 

Ha nagyon sovány juhok felhizlalásáról 

fajta, kis görbe szarvú, feketébe átmenő szürke 
riska vagy mokány s igen sok az allgaui meg 
a szimmenthali keresztezés. Tulajdonképpen 
nem is keresztezés, csupán egy-egy idetévedt 
apaállat szereplésének nyoma, melyet aztán 
eltűnése után ismét egy másik fajtához tar-
tozó egyed váltott fel. Az allgaui keresztezé-
sekben néhány hatalmas nagy igás marha lát-
ható. Tulajdonosuk szép árakat rak zsebre; 
egy pár 4 éves tulokért 380 frtot fizettek. 

Lóvásár és juhvásár, sőt kecskevásár is 
van. Ezekről azonban alig érdemes beszélni. 
Csupán a leghitványabb lovak kerülnek piaezra, 
miből azt kövétkeztetem, hogy Isztriának itt 
vagy máshol, más időben élénkebb lóvásárai 
vannak. Az itt bemutatott hihetetlen csekély 
értékű párák látása után Isztria lótenyész-
tését, úgymint szarvasmarhatenyésztését is meg 
nem ítélhetni. 

A vásár általában szokatlanul élénk volt 
s amennyire értesültem, sok eladás is történt. 

Mindenfelé látszik azonban, hogy Isztria 
már nem földmivelő állam, legalább is nem az 
a nálunk divó fogalmak szerint. Áttért már 
arra az útra, mely az ipariállam fogalma felé 
Vezet. 

Népességének kiélesedett nemzetiségi ver-
sengése, lakosságának népviselete, mezőgazda-
sági termeivényeinek egyoldalúsága, állatvásár-
terének szomorú képe mind-mind jelei a régi 
életmóddal való szakitásnak. A mezőgazdaság 
háttérbe szorul, kezd csupán kénytelenségből 
űzetni s mellékfoglalkozásnak tekintetni. Ha 
Isten egy kis földet adott már, csak megmű-
veljük. Nem élünk ugyan belőle, de valamit 
hátha lendit. 

Ez lett axiómává, melynek elérkezését és 
gyors jövetelét ugy Isztriának fekvése, mint 
területének lakosságához mért csekélysége egy-
aránt siettette. 

van szó, ugy azok elsősorban is egy-két héten 
keresztül jobb minőségű rétiszénán és szal-
mán tartandók, melyhez mintegy 40—50 kg. 
répa és egy kevés abraktakarmány veendő 
számításba. A jobb minőségű és több táp-
anyagót tartalmazó takarmányfélék felvételé-
hez és megemésztéséhez igy előzetesen hozzá-
szoktatjuk a szervezetet. Ha azonban a juhok 
jó kondiczióban vannak, ugy az előtakarmá-
nyozás elmaradhat. 

Rossz étvágyú állatok, amelyeknél máj-
mételyre, vagy ha köhögnek szőrféregkórra 
gyanúnk lehet, a hizlalásból kihagyandók vagy 
külün táplálandók, mert ezeknél a feletetett ta-
karmány ára rendszerint meg nem térül. 

Ami most már a takarmánykeverék ösz-
szeállitását illeti, árra nézve azt mondhatom, 
hogy a juh jóval több tápanyagot igényel, mint 
a hízóba fogott marha, s már a hizlalás elején 
3 0 kg. fehérjét, a hizlalás, közepén pedig 3'6 
kg. fehérjét igényel 1 : 5'4 és 1 : 4'5 táparány 
mellett. Sokkal szűkebb táparány mellett jutta-
tandó tehát a juhok szervezetébe a tápláló 
anyag s jóval nagyobb mennyiségű takarmány-
ban, mint az a marhahizlalásnál szokásos. 

Etetendő lesz tehát a juhokkal az I. idő-
szakban 1000 kg. élősúlyra: takarmányrépa 60 
kg., lóhereszéna 5 kg., bükkönyszéna 10 kg., 
buzapolyva 6 kg., tengeridara 3 kg., repeze-
pogáesa 27a kg. Tartalmaz ezen takarmány-
összeállítás 28'747 szárazanyagot, 3'084 fehér-
jét, 15 013 szénhydrátot és 0"572 zsirt. i : 5"3 
táparány mellett. 

A II. időszakban; takarmányrépa 60 kg. 
lóhereszéna 5 kg., bükkönyszéna 10 kg., 
buzapolyva 2 kg., tengeridara 21/a kg., repeze-
pogáesa 47a kg. Ezen takarmány összeállítás-
ban 27'523 szárazanyag, 3'604 fehérje, 14'694 
szénhydrát és 0'722 zsír foglaltatik. Táp-
arány : 1 : 4 5. 

Némelyek csak két időszakra osztják az 
egész hizlalási proczesszust. Kétségtelen azon-
ban, hogy amint a marhahizlalásnál a II. idő-
szak vége felé, amidőn az állatok étvágya 
csökken, helyénvalónak bizonyult egyrészt a 
takarmánymennyiséget kevesbíteni, másrészt 
tápanyagtartalmát is kisebbíteni, éppen ugy, 
szükséges eljárni a juhok hizlalásánál is, ha 
észreveszszük, hogy a takarmányt a juhok tö-
kéletesen megemészteni s talán még felvenni 
sem képesek. 

Ebben az esetben etetendő lessz 1000 
kg. élősúlyra: takarmányrépa 60 kg., lóhere-
széna 5 kg., bükkönyszéna 10 kg., buzapolyva 
3 kg., tengeridara 3 kg., repezepogáesa 2 kg. 
Tartalmaz ezen összeállítás 26'580 száraz-
anyagot, 3"010 fehérjét, 147 23 szénhydrátot ős 
0'562 zsirt 1:5'3 táparány mellett. 

A szarvasmarha sószükséglete naponként 
és fejenként az egyes ídőázakok szerint 40—60 
gr., a juhoké körülbelül 6—10 gr. Ezen só-
mennyiség az abraktakarmányokkal keverten 
adandó. 

A hizlalás egész tartama 3—4 hónap. Ha 
a juhok öregebbek, ugy négy hónapnál'tovább 
hizlalni nem is érdemes, de ha fiatal egy-két 
évesről van szó, ugy a négy hónapnál tovább 
tartó hizlalás is kifizetheti magát. Télen történ-
vén a hizlalás, ügyelni kell az akol hőmérsék-
letére, mert a tulhideg akolban a takarmány 
egyrésze hőképzéSre fordittatik. 

A juhok bundája a II. időszak közepén 
vagy vége felé nyírandó; nem szabad bevárni 
a hizlalás végét, mert eltekintve attól, hogy 
nyírott állapotban a juhok nem birnak a meg-
felelő kinézéssel, a szabad levegőre hajtva 
igen könnyen meghűlhetnek. Ha azonban a 
nyirás a mondott időben megy végbe, ugy a 
juhok étvágya tapasztalás szerint a III. idő-
szakban még inkább fokozódik s igy még több 
hust szedhetnek magukra. 

Ami végül a hizott ürük értőkesitését 
illeti, azokat ugy a budapesti, mint a bécsi 
szt.-marxi juhvásárokon elég jól ellehet adni. 
Tanácsos azonban figyelemmel kisérni a buda-
pesti marhavásártéri pénztár részvénytársaság 
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heti üzleti jelentéseit. A jegyzett árak és ille-
tőleg a kereslet és kinálat abban hétről hétre 
fel van tüntetve. Az utolsó heti állatvásár je-
lentése szerint, az I. rendű ürü 20—201/2krig, 
a középminőségü 18— IOV2 krig kilónkint kelt 
el. Árcsökkenés a mult heti jegyzések szerint 
kg.-ként 1 kr. 

Értékesíthetők a hizott ürük azonban a 
nagyobb vidéki állatvásárokon is. 

Kérdés már most, hogy a fenti takarmá-
nyon tartva a juhokat, éppen tekintettel az 
alacsony húsárakra s a nehezebb értékesítésre, 
ki fogja-e magát fizetni a juhhizlalás. Az ösz-
szeállitásokban ugyanis meglehetős nagymeny-
nyiségü értékes szénát kellett számításba ven-
nünk, hogy a kellő tápanyagot a hizók szer-
vezetébe bejuttathassuk. A re'pczepogácsából a 
maximális mennyiséget adagoljuk s abból töb-
bet etetni hátrány nélkül nem lehet, s mint-
hogy egyéb abraktakarmány rendelkezésre nem 
áll, a hiányzó fehérjét csakis a bükköny és 
lóhereszénával fedezhettük. Tengeridarából 
szintén nem volna gazdaságos többet venni 
számításba, mint amennyi a fenti összeállítá-
sokban fel van tüntetve. 

Olcsóbb összeállítást a tápanyagszabványok 
szerint s a kellő táparány szem előtt tartásával 
csak abban az esetben lehetne készíteni, ha egy 
vagy két jómin. egyéb abraktakarmány állana 
rendelkezésre s amely abraktakarmányokkal 
nagymennyiségű fehérjét és zsirt juttatva a 
hizók szervezetébe, kevesebb bükkönyt és ló-
herét etetnénk s a takarmány teriméjét, tömegét, 
a szinte értéktelen polyva ós szalma tenné ki. 

A fenti összeállítások szerint, ha a. fel-
etetendő takarmányok gazdasági előállítási 
árait vesz'szük alapul s a takarmányrépa mé-
ter-mázsáját 0'50 frt, a lóhereszénát 1'50 frt, a 
bükkönyszánát 1*65 frt, a buzapolyvát 0'60 frt, 
a tengeridarát 3 frt ós a repczepogácsát 5 
frtba számítjuk ugy az I. időszakban 1000 kg. 
élősúlyra kiszámított takarmány kerül: 

60 kg. répa . . . . . 30 kr 
5 kg. löhereszéna . . 7-5 „ 

'10 kg. bükkönyszéna . 16'5 n 

6 kg. buzapolyva . : 4'0 „ 
2 kg. tengeridara . . 6 0 „ 
2V2 kg. repczepogácsa 12 5 „ 

Összesen 76'5 kr 

Negyven napra számítva 76'5 X 40 = 
30'60'frt s 4500 élősúlyra 13770 frt.-

A II. időszakban. 
60 kg. répa . . . . 30 kr 

5 , lóhereszéna . . 7"5 „ . 
10 „ bükkönyszéna . 16"5 , 
2 „ buzapolyva . . 1'3 „ 
2Va kg. tengeridara . . 7'5 „ 
4V2 kg. repczepogácsa 22 5 „ 

Összesen, 85"3 kr 
Negyven napra számítva 85'3X40=34 -12 

frt s 4500 kg. élősúlyra 153-54 frt. 

A III. időszakban> 

60 kg, répa . . . 30 kr. 
5 „ lóhereszéna . 7'5 „ 

10 „ bükkönyszéna 16;5 „ 
3 j, buzapolyva . 2'0 „ 
3 - j, tengeridára . 9'0 „ 
2 „ repczepogácsa 10 0 „ 

Összesen . 75*0 kr. 

Negyén napra számítva 75:0X40=30 frt 
g 4500 kg. élősúlyra 135 frt. 

Négy hónapi (120 nap) hizlalást véve fel, 
kerülne tehát csupán a takarmány 426'04 frtba. 

Egészen pontos számításokba sajnos itt 
bele nem bocsátkozhatunk, mert nem tudjuk 
pl. hogy a juhok beállítási élősúlya a hizlalás 
elején mekkora volt és hogy vájjon teljesen so-
vány, lezsarolt, öreg vagy fiatal, avagy pedig jó 
kondiczióbán lévő juhok teljes kihizlalása czélöz-
tatik-e ? De meg az is kétségtelen, hogy 
előre megmondani azt sem lehet, hogy a 

négy hónap elteltével mennyi hust és zsirt 
szednek magukra a kihizott ürük, mert ez 
igen sok körülménytől függ s a számítást 
és illetőleg a hizlalásnak eredménynyel való 
lezárhatását éppen az előre nem látható ap-
róbb s a hizlalás egész folyamán felmerülő 
különböző bajok, nevezetesen a takarmány 
rosszabb értékesítése, a széna ki izékelése, a 
tápanyagok hiányos kihasználása és feldolgo-
zása, emésztési zavarok s más egyéb beteg-
ségek stb., a hizodalrriasságot nagyban befo-
lyásolhatják, végül a takarmányoknak a fen-
tiektől eltérő ára is módosítják. 

A végeredmény tehát, amint az előzők-
ben kifejtettem, előre meg nem jósolható. Kö-
zöltük azonban a feletetendő takarmány érté-
két már csak azért is, hogy kérdésttevő szá-
molva a viszonyokkal s tekintetbe véve az 
amúgy is alacsony húsárakat, a hizlalásnak 
eme módját elég gazdaságosnak fogja-e ta-
lálni. 

A takarmány értékéhez hozzáadandó volna 
most már, a juhok beállítási értéke, s ennek 
4%-ós kamatja négy hóra, valamint a vi-
lágítási, ápolás és sózás költsége s a 
juhistálló értékéből Va6/0' vonandó le épü-
letkopásra. Alomszalma a nyert istállótrá-
gyával egyenértékűnek volna vehető. Ha a 
juhok darabonkénti súlyát átlagosan 33 kgban 
vesszük fel, sovány, merinó vagy raczka anyá-
kat nyírott állapotban feltételezve, ámbár le-
hetne 40 vagy 50 kg. is, ha husjuh faj Iáról 
van szó, (és éppen ez az a körülmény, ahol a 
pontos számítás megakad) értékét pedig 5 
frtba vesszük, ugy a hizlalandó anyag '4500 
kg. (6000—6500 kg.) élősúlyt és 750 frt érté-
ket képvisel. Énnek a 4%-os kamatja 4 hóra 
10 frt. A vílágitás költségére 8 frtot, a sózásra 
120 kg. sót 6 frtban, s az ápolásra 120 frtot 
vévén számításba s ldhagyva teljesen az isme-, 
retlen értékű épület kopási százalékát, ugy az 
összes kiadások a takarmányozást beleértve 
1320'04 krt tesznek ki. Mindez azonban csak 
hozzávetőleges számítás s a viszonyok szerint 
több vagy kevesebb lehet. 

Ha most már a hizlalás végén darabon-
ként átlagos 16 kg. súlygyarapodás mutatható 
ki (élősúly átlag 46 kg-), ugy a fenti árak 
szerint 1380 frt bevétel érhető el s a nyereség 
59'96 frtot tenne ki, a trágyát és a termelt 
gyapjút számításon kivül hagyva. Hogy meny-
nyire változnak azonban a számitások s meny-
nyire eltérő, eredményhez vezethet, ha pl. a 
súlygyarapodás csak 10—12 kg.-ot tenne ki 
átlagosan, vagy még ennél is kevesebbet, 
ésetleg jóval többet, vagy pedig ha a beállí-
táskor nyírott állapotban a juhok 40—45 kg. 
súlyúak s igy 6000—6500 kg. élősúlyra kell a 
takarmányt a fenti gazdasági árakat alapul 
véve kiszámítani, az ugy hiszem a már több-
ször említett okok alapján nyilvánvaló. 

Nem is volt, de nem is lehetett czélom 
tehát éppen a költségvetés eléjén említetteknél 
fogva, itt egy mindenre kiterjeszkedő részletes 
és pontos mérleget összeállítani, csakis tájé-
koztatólag felhívtam kérdésttevő figyelmét azon 
tényleges kiadásokra, amelyek a juhhizlalás 
kapcsán előfordulva, a hizlalásnak jövedelmező-
ségét befolyásolják. 

Ha ezen dolgokat figyelembe véve ugy 
találná, hogy a fenti takarmányösszeállitások 
drágák lesznek, s a juh több takarmányt, fog 
megenni, mint amennyi hust produkálhat, ugy 
nem marad egyéb hátra, amint azt már egy 
alkalommal említettem, hogy olcsó abraktakar-
mányok segélyével a drága széna etetésével 
felhagyva hizlaljon, avagy sutba dobva a táp-
anyagszabványokat, ad libitum etessen azt, 
amit a gazdaság olcsón termel, s amit a gazda-
ság másként értékesíteni talán nem is tud. 

Mindenesetre azonban nagyon tanulságos 
lenne, ha ezen hizlalás eredményét és neve-
zetesen a hizlalás egész mérlegét, e lapok 
hasábjain a gazdaközönség előtt feltárva, ama 
kérdés tisztázásához hozzájárulna, hogy ér-
demes-e raczionális takarmányozást űzni a 

juhok hizlalásánál, és melyik az a határ, ugy 
az elérhető élősúlyt, mint a hizlalási időt illető-
leg is, ameddig a juh hizlalásánál elmehetünk. 
Kevés még az erre vonatkozó feljegyzések 
száma, s azért nagyon is indokolt, hogy a 
magyar gazdaközönség eme kérdéshez is minél 
nagyobb körben hozzászóljon. J. ff , 

Á L L A T E G É S Z S É G Ü G Y . 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

Deszkanyelv . 

A betegséget a sugárgomba, Actinomyces 
bovis okozza, mely különösen esős esztendők-
ben a takarmány, illetve kalászos növényeken 
előfordul ós száras, tövises takarmányok, pl. 
árpapolyva etetésekor a sérüléseken keresztül 
jut a szövetekbe. 

Ha a,sugárgomba az állcsont hártyáiba be-
fészkeli magát, köznyelven csontszunak, ha a 
toroktájt támadja meg gugának avagy skrofu-
lának*) nevezzük, ha pedig a nyelvben üti fel 
tanyáját — deszkányélvnek hívják az előidézett 
betegséget. 

A deszkanyelv állítólag leggyakrabban 
" 2—3 éves marháknál fordul elő, de saját ta-
pasztalatom szerint öregeket sem kiméli még. 

A betegség tünetei: a szarvamarha nyelve 
a rendesnél jóval vastagabb, deszkakeménységü 
s többé-kevésbé kiér az állat szájából ; a 
nyelekklő felőli részén dudorodások is mutat-
koznak. E dudorodások feltörését és geny ki-
folyását nem vettem észre. 

A szenvedő állat szomorú, szálastakar-
mányt egyáltalán nem, szemet egész vagy zú-
zott állapotban csak kevés mennyiségben ké-
pes felvenni s végül csakis egészen híg mos-
lékon lehet az állatot tartani. 

Gyógyítását illetőleg kérdést intéztem a 
,.Köztelek" szerkesztőségéhez, melyre Monos-
tori Károly ur a nyelv felületes levagdosása (scari-
fikálás) után jódtinkturával^való~ beecsetelését 
és belsőleg naponta háromszor 2—2 gramm 
jódkálium adagolását volt szives aján[ani. 

E gyógyitásmód pontos ós lelkiismeretes 
végrehajtása mellett az állatok lassan ugyan, 
de három hónapi kezelés után teljesen kigyó-
gyultak. 

Kigyógyított állataimon — 2 darab nem 
egészen egyéves nyugati fajta bika — már a 
fentemiitett gyógykezelés megkezdését megelő-
zőleg 4 hónappal mutatkozott a deszkanyelv s 
ezen idő alatt megelőzőleg klórkálitoldattal 
való mosást alkalmaztam, de eredmény nélkül. 

A baj tehát már idült: volt. 
Valószínűnek tartom, hogy ha az idézett' 

gyógykezelési módot rögtön a baj kezdetén, 
ismerhettem és alkalmazhattam volna, az álla-
tok aránylag rövid idő alatt fölépültek volna. 
Indokolom ezt avval, hogy a tavaszszal több 
öreg tehénen ugyané tünetek voltak észlelhe-
tők; ezeket rögtőn kezelés alá vettem s két 
hét múlva már ném volt semmi bajok.**) 

Ha tehát a deszkanyelv mindjárt kezde-
tében még tesz állapítva s gyógyítva — lelki-
ismeretes kezelést mindig feltételezve — ugy 
állatainkat aránylag kevés költséggel megment-
hetjük. Idült bajoknál azonban inkább arra 
törekedjünk, hogy még félig-meddig jó kondi-

*) Ezek az elnevezések orvosi szempontból hely-
telenek, illetőleg egészen más természetű bántalmakat 
jelentenek s azért alkalmazásuk a sugárgomba okozta 
káros elváltozásokra egészen mellőzendő. Bt). 

**) A nyelv actinomykosisának előbb vázolt tü-
netei tényleg a bántalomnak már nagyon előrehaladott 
stádiumában észlelhetők, mig kezdetben áz állat zavar-
talan táplálkozása mellett csak apró dudorok és feké-> 
lyek a nyelv hegyén és szélein jelzik a kóros folyamot. 
Ebben a szakaszában a betegség a skarifált csomóknak 
jódtinkturával való .ecsetelésére rendszerint hamar 
gyógyul és ilyenkor a drága jódkálium belső beadása 
is mellőzhető. 
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czióban a mészárosnak eladhassuk, mert a 
hosszadalmas betegség alatt ez állatok fejlődé-
sükben teljesen visszamaradnak s tenyésztésre, 
— mint az én esetemnél is — alkalmatlanok. 

Jaensch Emil. 

G A Z D A S Á G I V E G Y T A N . 
Rovatvezető: Dr. Liebermann Leo. 

Hazai termőtalajok mész- és mag-
néziatartalmáról. 

Irta: Bittó Béla. 

I. A mész és magnézia szerepéről a termőtalajok-

ban áltálában. 

Hazánk termőtalajainak vizsgálatánál,[kevés 
kivétellel, még mindig csak arra szorítkoz-
nak, hogy a talajokban csakis a káli (K2 0), 
foszforsavanhydrid (P2 0e) és nitrogén (Na) 
mennyiségét határozzák meg. A termelő rend-
szerint beéri ezen alkatrészek ismeretével, sőt 
mi több, ezen adatok alapján választja meg a 
trágyázásnál alkalmazandó trágyaféléket s ezen 
adatokból állapítja meg az alkalmazandó trágya 
mennyiségét. Természetesen azon esetben, ha ő 
maga a vizsgálat adatai alapján magának erről 
véleményt alkotni nem tud, akkor azt kiyánja, 
hogy az elemzést végző szakember mondjon 
véleményt az alkalmazandó trágya minőségéről 
és mennyiségéről, ugyancsak a fentebb emiitett 
elemzési adatok alapján. 

Hogy ez az irányzat mennyire elhibázott 
s hogy az e tekintetben kifejtett tevékenység 
jórészt kárba veszett fáradság, azt bővebben 
nem is kell fejtegetni. Ha valamely talajban a 
kálit és foszforsavashydridet meghatároztuk, 
akkor valóságban nem tudunk egyebet, mint azt, 
hogy az egyik vagy másik oldószerrel, illetőleg 
annak különböző erősségű oldatával mennyi 
káli és foszforsav oldható ki a talajmintából. 

Pusztán ezekből a számokból arra követ-
keztetni, hogy a megvizsgált talaj milyen ter-
melési karban van? hogy mennyi és milyen 
trágyát használjunk? merőben lehetetlenség, 
mert az analyzis eredményét mutató számok 
egyáltalában nem tájékoztatnak az iránt, hogy a 
talaj az egyes alkatrészeket milyen állapotban 
tartalmazza s hogy azokból a növény mennyit 
tud fölvenni, asszimilálni. 

Mindaddig, amig az elemzés bennünket e 
tekintetben nem tájékoztathat, az efféle elem-
zéseknek gyakorlati jelentőségük nem lesz. Hi-
szen például nincs kizárva, hogy egy oly talaj, 
mely sok kálit tartalmaz, a sok kálit kivánó 
növényeknél sokkal kevésbé fog beválni, mint 
egy kevesebb kálit tartalmazó, egyszerűen 
azért, mert az előbbi talaj nagy kálitartalma 
olyan anyagoktól ered, amelyek asszimilálásra 
sokkal kevésbé értékesek, kevésbé hozzáférhe-
tők, mint az utóbbi talajé, mely kevesebb kálit 
tartalmaz ugyan, de kedvezőbb állapotban. 

Amennyire hasznavehetetlen a talajelem-
zés, ha azt azért végezzük, hogy belőle a trá-
gyázás módjára és a talaj termőerejére kö-
vetkeztessünk*), annyira helyeslendő ha azt 
azért végezzük, hogy belőle megtudjuk, vájjon 
nem tartalmaz-e a talaj olyan alkatrészeket, 
melyek a termelés szempontjából károsan hat-
nak, vagy hogy az elemzés által megtudjuk, 
hogy a talajban mekkora mennyiségben van-
nak jelen azok az alkatrészek, melyek a talaj 
fizikai alkatát szabják meg s melyek hatással 
vannak a nyers tápanyagok bomlására is. 
Utóbbi alkatrészek közé tartoznak különösen 
a mész és humusz. 

.*) A tisztelt szerző véleményét csak részlen oszt-
juk. Nézetünk szerint bizonyos mértékig igenis alkalmas 
lehet a talaj analyzise annak termőerejéről tájékozta-
tást nyújtani. Különösen akkor, ha fontos növényi táp-
anyagok rendkívül csekély mennyiségben vannak jelen,' 
megengedhető az a következtetés, hogy nincsen kellő 
termőeröben s ilyenkor a trágyafélék megválasztására 
nézve is lehet tanácsot adni. (Rovatvezető.) 

A mész egyike e legfontosabb alkatré-
szeknek, nemcsak azért, mert közvetetlenül 
növényi tápanyag, hanem azért is, mert ha-
tása sokoldalú; finomul elosztva, a talajt por-
hanyóvá teszi, hathatósan elősegíti a talaj 
kőzet-törmelékeinek felbontását, illetve növényi 
tápanyagokká való átalakulását s általában 
azt mondhatjuk, hogy élénkíti a talaj vegy-
folyamatait. 

A mész, mint már emiitettem, közvetetlen 
növényi tápanyag. E mellett szól az a körül-
mény is, hogy azt a növények és magvak 
nagy mennyiségben tartalmazzák, továbbá, 
hogy a növények nagy mennyiségben veszik 
fel és mert a meszet, miként ezt a növény-
fiziologiai kísérletek bizonyítják, egyéb bázisok 
nem helyettesithetik. 

A mésznek leggyakoribb, a talajban elő-
forduló alakja a kalciumkarbonát, melynek 
szerepe az elmállás, a korhadás és nitrifiká-
lásnál nagyon is jelentőségteljes. A kalcium-
carbonát mechanikai hatása különösen abban 
nyilvánul, hogy akár változatlan alakjában, 
akár pedig oldatban, mint hydrokarbonát osz-
lik el a talajban, azzal összekeveredik s ily-
képpen a talaj tulajdonságait lényegesen meg-
változtatja. A talaj elveszti kötöttségét, lazábbá 
lesz, miáltal a levegő jobban hozzáférhet, 
ennek következtében a talaj gyorsabban veszti 
el nedvességét, illetőlegkönnyebben melegedik 
fel és lazább állapotban lévén, a száraz idő-
járást is jobban kibírja s jobban és könnyeb-
ben mivelhetővé válik. 

A kalcium-karbonát chémiai hatására 
nézve pedig csak arra hivatkozom, hogy elő-
segíti mindama szilikátok elbomlását, melyek 
növényi; tápanyagot, főképpen kálit tartalmaz-
nak. Ez az oka annak, hogy különösen a 
hosszugyökerü növények (herefélék, borsó, 
bükköny, repcze, répa stb.) fejlődését előmoz-
dítja. 

A kalcium-karbonát chémiai hatása ezen-
kívül még abban is nyilvánul, hogy kiváltképpen 
a nehéz, kötött agyagtalajokban az organikus 
testek bomlását segiti elő. Ezen talajok u. i. 
már eredeti alkatuknál fogva is, nagyobb viz-
felszivóképességgel birnak, mit még az is fokoz, 
hogy a beléje került organikus testek, mint 
istállótrágya s egyebek, a levegőhiány miatt 
nagyon lassan bomlanak és savanyu humusszá 
alakulnak át, mely utóbbi a talaj vizfelszivó-
képességét növeli. Ily talajok kalcium-karbonat-
tal vagy általában mészvegyületekkel ezt a, 
tulajdonságot elvesztik. A mész még a talaj 
chémiai reakcziójátis szabályozza az által, hogy 
a savanyu humust, közömbösiti. 

A többi chémiai folyamat közül, melyeknél 
a kalciumnak, különösen mint karbonátnak 
szerepe van, röviden csak a következőkre akarok 
utalni: a mész elősegíti a humusz-testek nem 
disponibilis nitrogénjének ammóniává való át-
alakulását ; az ammóniának salétromsavvá való 
átalakulása oly erjesztők közreműködésével tör-
ténik, melyek haiásukat csak kalcium-karbonat 
jelenlétében fejthetik ki a talajban, miként ezt 
Müller, Schultz, Schlösir.g és mások vizsgálatai 
nyomán tudjuk. A mélymivelésnél a felszínre 
került ferrooxidot és savanyu kénsavas sókat, 
melyek a termelésre káros hatásúak, ártalmat-
lanná teszi, mert cserebomlás utján azok át-
alakulását elősegíti. 

A kalciumnak másik, bár legtöbbnyire 
kisebb mennyiségben, a talajokban előforduló 
alakja, a kalciumszulfát, a gipsz. Minthogy 
ezt a növények könnyen asszimiálják, tehát 
növényi tápszer s mint ilyen a növények kal-
cium- és kénszükségletét fedezheti. 

A kalciumszulfát jelenléte a talajban 
azért is hasznos, mert sok nehezen oldható 
tápszert könnyen oldhatóvá tesz. Utóbbi tekin-
tetben különösen megemlítendő, hogy a gipsz 
a szilikátok bomlását elősegíti s igy a sziliká-
tokban lévő kálium és magnézium oldható 
állapotba jut. 

A gipsz szintén hatással van a talaj fizikai 

alkatára, mert különösen, ha nagyobb mennyi-
ségben van jelen, a viz elpárolgását lassítja. 

A felsorolt eseteken kívül a mész jelen-
léte a talajbán fontos még sok fiziologiai fo-
lyamat előmozdítása miatt is. 

Igyekeztem röviden okadatolni. miért fon-
tos a mész jelenléte a talajban. Azonban ko-
rántsem szabad hinni, hogy az a tevékenysége, 
melyet vázoltam, mindig kedvező, vannak ese-
tek, midőn ezen tevékenysége kedvezőtlen és 
káros. Nevezetesen nagyobb mésztartalmú 
agyagos talajok tevékenyebbek és terméke-
nyebbek, mint a kevesebb meszettartalmazók ; 
de ama talajok termékenysége éppen túlságos 
tevékenységük miatt csakis sok trágyával tart-
ható fenn. Káros hatása a mésznek, hogy na-
gyobb mennyiségben a talaj megcserepesedését 
idézi elő. 

A mésznek sokszor fontos és kedvező, 
máskor káros hatása a talajban szükségessé 
teszi, hogy a talajok mésztartalmáról tájéko-
zódást szerezzünk, részben azért, hogy meg-
tudjuk, van-e elegendő mennyiségben mész 
jelen, részben pedig azért, hogy ha kelleténél 
több van, a talajmivelést helyesen irányit-
hassuk. 

A talajnak egy másik alkatrésze, .melyet 
azonban mezőgazdasági szempontból nem mél* 
tányolnak eléggé, a magnézia. Ez a talajban 
rendszerint mint kovasavas vagy szénsavas 
vegyület szokott előfordulni a mész kíséreté-
ben, még pedig mind víztől mentes alakban, 
mind hidráttartalommal. 

Ez az utóbbi körülmény mezőgazdasági 
szempontból azért méltó figyelemre, mert 
éppen a hidrátos magnéziát tartalmazó föl-
deknek vizfogóképessége igen nagy, továbbá 
pedig az e fajta talajoknak jéllemző tulajdon-
sága a nagyfokú zsugorodás. Ujabb vizsgála-
tok valószínűvé teszik még azt is, hogy az 
olyan talajok, melyekben a magnesium-carbo-
nat mennyisége a kalcium-karbonatét felülmúlja, 
éppen a nagymennyiségben jelenlevő magne-
siumkarbonát miatt terméketlenek. 

Általánosságban azonban azt mondhat-
juk, hogy bizonyos, habár csak kisebb mennyi-
ségű magnéziának a talajban okvetlenül jelen 
kell lennie, mert ennek értéke is van a nö-
vény- különösen pedig a gyümölcs- ős mag-
fejlődésében. Bizonyítja ezt egyrészről az a 
tény,1 hogy a növény, illetőleg a fentebb emii-
tett alkatrészek hamujában meglehetős meny-
nyiségü magnézium van jelen, másrészről pedig 
az, hogy a foszforsav, mely tudvalevőleg a 
növény ásványi alkatrészeinek jelentékeny része, 
mindig meghatározott és közelfekvő határszá-
mokkal kifejezhető vonatkozásban áll a növény, 
illetőleg. a növényrész magnéziumtartalmához. 

A mésznek a talajok fizikai alakulatának 
módosításánál, a talajokban végbemenő vegy-
folyamatoknál fennebb vázolt szerepe, továbbá 
az a körülmény, hogy a sok meszet tartal-
mazó talajok mivelése, éppen a fokozott tevé-
kenység miatt nagy figyelmet követel, valamint 
az a tény is, hogy a hazai talajok mésztartal-
máról vajmi keveset tudunk és a talajok mész-
tartalmát rendszeresen nem vizsgálták meg, 
vagy ha megvizsgálták is, az eredmények nem 
általánosan ismeretesek, arra indítottak engem, 
hogy ezzel az ügygyei behatóbban foglalkozzam. 

II. A dunántuli termőtalajok mész- és magnézia-
tartalmáról. 

A dunántuli megyékből származó talaj-
mintáim közül vagy 80 at vizsgáltam meg és 
pedig olyképpen, hogy ugy a feltalajt, mint az 
altalajt is tanulmánytárgyává teltem. Vizsgála-
taimból kiderül, hogy ezen megvizsgált talajok 
mé'sztartalma, kalciumoxidra számítva, csekély 
kivétellel mindig nagyobb a 0'4%-nál, illetve 
kalcium-karbonatra számítva 0'70%-nál, to-
vábbá, hogy szintén csekély kivétellel a talajok 
számbavehető mennyiségű magnéziát is tartal-
maznak. 

Nem akarván az olvasót nagyobb terje-
delmű táblázatos kimutatásokkal fárasztani, 
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legyen szabad a vizsgálatok eredményét rövi-
den az alábbiakban összefoglalnom. 

A talajok mébztartalma mészoxidra szá-
mítva egy százalékon aluli volt, a következő 
helyekről beszerzett mintáknál : 

Baranyamegye: Szederkény, Pta-Gyula; 
Somogymegye: mernyei major, Tüskés-dülő; 
Somogymegye: mernyei major, tuskulanum 

III. táb.; 
Somogymegye: mernyei csererdő 1894-iki 

irtás; 
Somogymegye : Kéthely, Sári-puszta; 
Somogymegye: Drávafok; 
Vasmegye: Repczelak és Csánig; 
Sopronmegye: hg. Eszterházy-féle kapu-

vári urad.; 
Mosonmegye: Nezsider, Bergacker-dülő ; 
Esztergommegye: Nyerges-Ujfalu,Szt-József 

major; 
Esztergommegye: Nyerges-Újfalu, Cser-

völgy-major ; 
Esztergommegye: Nyerges-Újfalu, Puszta-

Maró th. 
Magas, helyenként 6%-nál magasabb volt 

a mésztartalom a következő helyeken : 
Somogym.: Mernye, Rigódomb-dülő ; 
Somogym.: kéthelyi uradalom egyes ré-

szeiben; 
Komáromm.: Duna-Almás ; 
továbbá a győrmegyei és Mosonmegyé-

nek Győrrel határos részeiből vett mintáknál. 
Különösen magas mésztartalmat észlel-

tem Nedeczky Jenő zalarnegyei, az ederiesi 
határban fekvő Fekete kastély nevü birtokán; 
12'3%>; 

gróf Wenckheim Frigyes győrmegyei ás-
ványi határban fekvő rárói gazdaságánál és 
pedig 16%-ot; a mosoni Kálnokszeg-dülőben 
11%-ot; a hédervári (Győrm.) vámkeréki dűlő-
jében 9'9°/o. 

Az altalajok is általában elegendő, cse-
kély kivétellel a feltalajok mésztartalmával 
aránylagos mennyiségű meszet tartalmaznak; 
minthogy azonban a nálunk szokásos talaj-
mivelés mellett ezen mészmennyiségek lénye-
gesb szerepet nem játszhatnak, ennélfogva 
azoktól egyelőre eltekintek. 

A megvizsgált talajok általában véve 
csekélyebb mennyiségű magnéziát tartalmaz-
nak s a megvizsgált talajok legnagyobb részé-
nél l°/o-on alul mozog a magnéziatartalom. 

Megemlítendő, hogy az altalajok magné-
ziatartalma rendszerint nagyobb, mint a fel-
talajoké. 

A részletek iránt is érdeklődők kedveért 
megjegyzem, hogy a részletes elemzési adato-
kat a m. chemiai folyóirat 1898. évi folyama 
4. és 5. füzeteibon közöltem. 

IRODALOM. 
Lóisme. (Irta: TJ úszkál György, sajtó alá 

rendezte Erdösi Pál, II ik kiadás. Ára 4 frt.) 
Évek előtt, a most már halott Dászkál 

György, azzal fordult hozzám, hogy itt szóba-
hozandó „Lóisme" czimü könyvét dolgozzam 
át. Kijelentettem akkor, hogy a könyvet, mely 
régen meghaladott állásponton van, egyszerűen 
átdolgozni lehetetlen, de vállalkozom annak 
újból való megírására. Az egyezség létre is 
jött, időközben azonban fel is bomlott s ennek 
folyománya, hogy „A lóismeret kézikönyve" 
czimü müvemet — melyet a m. kir. honvé-
delmi minisztérium a honvéd lovasiskolák taní-
tási czéljaira elfogadott — Rekenye főállator-
vossal közösen megírtam. 

Fel kellett ezt őszintén említenem azért, 
mert in int a „Köztelek" rovatvezetője abban a 
kellemetlen kényszerhelyzetben vagyok, hogy 
ismertetnem kell e „Lóismét", mely attól a 17 
év előtti czéljától, hogy a honvédség oktatási 
czéljának szolgáljon, a fenjelzett körülmény 
folytán végképp elesett. 

Az első kiadás előszava szerint czélja 
volna még a könyvnek „tekintettel lenni a 

gazdákra, lótenyésztőkre, gyógykovácsokra, sőt 
állatorvosokra is" ami tiszteletreméltó törekvés 
lehetett 17 esztendő előtt, mikor még a „A ló 
és annak tenyésztése"; „A lóismeret kézi 
könyve"; az „Állatorvosi belgyógyászat"; az 
„Állatgyógyászat"; „A patkolástan kézikönyve" ; 
a „Sebészeti műtéttan"; a „Szülészet1 műtét-
tan" ; stb., nem állott a mondott olvasók ren-
delkezésére; de ma, hasonló czélból könyvet 
kiadni csak ugy volna indokölt és érthető, ha 
az a könyv jóságban, használhatóságban az 
imént emiitetteket felülmúlná. De minthogy 
azokat még csak legtávolabbról is meg sé köze-
líti, és szükséget egyátálán nem pótol, • csodál-
nunk kell és elismeréssel kell emlitnünk a kiadó 
áldozatkészségét, hogy egy igen finom papíron, 
szépen kiállított, 500-nál több oldalra terjedő 
rengeteg könyvet világgá bocsátani bátorságot 
érzett, hivatkozva előszavában annak keresett-
ségére, mely abban kulminál, hogy az T-ső 
kiadás 17 év alatt ezer példányban elfogyott. 

Mikor a kiadónak vállalkozásához szeren-
csét kívánunk, természetesen nem lehet elhall-
gatnunk a faklumot, hogy ez a könyv — da-
czára javitottságának — egy fikarcznyival sem 
áll elődje nívóján felül, pedig az a nivó már 
17 esztendő előtt meghaladott volt, különösen 
boncztani,. élettani, fajtatani és gyógyászati 
részében és pedig hazai viszonyainkat tekintve 
annálinkább, mivel rossz fordítása volt egy 
harmadrendű német munkának, mely akkor 
már maga is meghaladott állásponton volt 
megírva. 

E könyvben (a „Lóismé"-ben) zagyva 
összevisszaságban, 300 rémítő paragrafus alatt 
rettentő módon tárgyaltatik sok minden lehető 
és lehetetlen dolog a lóról. 

Igy pl- » a lovak alakjuk, testalkatuk stb. 
szerint osztatnak be ; ezen osztályozás fajták-
nak neveztetik." (5. old.) „Némelyek ezen 
oszlályozást azon világrészek szerint vezetik, 
a melyek honosak." (5. 1.) „A keleti nemes 
lovak általi keresztezés következtében .ma már 
a nyugati lovak között is igen sok. . . telivérü 
találtatik." (6. lap.) „A szerves testek össze-
függésének mesterséges szétbontása, szétvag-
dalása boneztanna.k neveztetik." (124 old.) „A 
kanoza tojása egy hártya által van kívülről 
körülvéve, mely a fogamzás után a vehemnél a 
poklát képezi." „A tojás közepén egy kis sejt 
létezik." „A testnek azon életfolyamata, mi-
által a tüdőbe vitetett szénenyes, viszeres vér 
a hörgőkbe jutott levegőnek élenyével érintke-
zik, ezáltal az piros üteres vérré változik 
(tehát élenyül), légzésnek neveztetik." „Betegség 
alatt a test egyes részeinek, vagy az egész 
szervezetnek szenvedését értjük." 

Szerző és átdolgozó szerint a dermenet 
(telamus) erőmivi és erőképi okok által idéz-
tetik elő, vagyis a test egyes részeinek megsértése 
és meghütés által. A könyvben a Hygmor-üreg 
következetesen Hygmors-üregnek neveztetik, 
ami a német kifejezésnek szolgai fordítása; 
máshelyen (300 old.), pláne Gygmors-nak mon-
datik egy üreg, utána pedig mindjárt Hygmors-
nak. A kétes mirigy •— a könyv szerint — az 
előrement jó nemű mirigyben kifejlődött izzad-
mányok szervülése következtében jön létre és 
sehol egy szó sincs arról, hogy orrhurutok s 
mirigykórok fertőzők volnának.^ Szerzők folyto-
nosan takhártyákról beszélnek, pedig ezt ma 
alig érti valaki. Szerzők a fulladozásról szólva 
sejtelemmel sem bírnak ártól ma sem, hogy 
nervus recurrens hüdés is van a világon. A 
lépfenéről csak annyi mondanivalójuk van, 
hogy ragályos betegség s okozója baczillus, az 
influenzáról pedig azt mondják, hogy az a 
lónak minden szervét megtámadja s beszélnek 
aztán róla 10 oldalon keresztül furcsábbnál 
furcsább dolgokat. Igy pl. a 353. oldalon: 
„influenzánál az érvágás a legjobb és leggyor-
sabb sikerrel alkalmazható" — a 359. oldalon 
pedig: „influenzánál az érvágás határozottan 
káros". A rühességet a belső betegségek között 
tárgyalják, mintha vízözön előtti korban élnénk 
ma is. Több fontos lóbetegséget egyátálán nem 

tárgyalnak s összevetnek fertőző és nem fertőző 
betegségeket, pl. veszettség után korpagot; 
felsorolnak a betegségek között (XIII, old.) 
gyomormirigy nevü kórt, a patkolásban pedig (XII. 
old.) üj választási módot; vasalják a vérfoltot, a 
szegbehágást s egyéb lehetetlenségeket (XII. 
old.) beszélnek izgalom, seb, genyedési lázról; 
rothadó vérkeringésről s a jó ég tudja még miről 
oly ósdi, érthetetlen nyelven s a grammatikával 
és ortografiával oly- hadilábon, hogy merész-
ségnek kell nyilvánítanunk az átdolgozó vállal-
kozását, ki a pennát csak igy forgatva, nyil-
vánosság elé kész lépni a XlX-ik század leges-
legvégén. 

A „Köztelek° olvasóit ismerve, azoknak 
e könyvet nem ajánlhatjuk; ha más és más-
nak ajánlani meri, ám tegye; a Bach-korszak-
ban tanult u. n. gyógykovácsok talán gyönyö-
rűségüket lelik majd e munkában, visszaem-
lékezvén a boldog multakra; ezek e könyvnek 
külemtani és patkolástani részéből valamit ta-
lán mé j meríthetnek is. Mi csak azt a tanul-
ságot merítettük, hogy üdvös volna, ha az 
avatatlan kezek felhagynának - végre a könyv-
írással. Monostori K. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Francziitország. A terményhitel (Warrant) 
jelen állása. Tekintve, hogy a terményhitelt 
illetőleg nálunk is mentől szélesebb körben 
kezdenek érdeklődni, helyen levőnek láttuk, 
bogy lapunk egy Francziaországban élő gazda-
barátjához írjunk a tárgyat illető informácziót 
szerzendő; kitől az alábbi érdekes sorokat 
vettük: 

„A Warrant-kölcsönt illetőleg ne gondol-
ják, hogy a megszorult gazda akkor kap pénzt, 
mikor éppen neki tetszik; nem mind arany 
ami fénylik, s nagyon könnyen esik meg, hogy 
a gazda zsebében ott lehet a hivatalosan kiállí-
tott Warrantlap — pénzt rá csak okkal-
móddal szerezhet. Tudatom saját esetemet: 

A mult hetekben egy váltóm járt le, mély-
nek exkomptálására pénzem nem volt, de 
magtáram telve volt gabonával, melyet eladni 
nem akartam, mert jobb árakat vártam. 
Eszembe jutott az uj törvény, melynek értel-
mében a nálam maradó termésre vehetek köl-
csönt. Bementem hát a járásbírósághoz s 4G0 
frankra szóló Warrant-lapot váltottam otthon 
levő gabonámra. Kiállítási dij czimén fizettem 
a hivatalnoknak 2 frank 50 cm.-ot s a hiva-
talos irattal zsebemben állítottam be a legkö-
zelebbi takarékpénztárba. Ott, miután össze-
vissza forgatták Warrant-lapomat, kijelentették, 
hogy arra egy garast sem kölcsönöznek. Más 
bankárhoz mentem, ki ugyanazt a feleletet 
adta. Miután Poncziustól-Pilátusig jártam hasz-
talanul, hazamentem s meglehetősen rossz 
áron adtam el gabonámat, csak hogy a váltó-
óvatolást megakadályozzam. 

Később tudtam meg, hogy a parlament 
által szentesitett törvény csak mint a hitel egy 
uj szerszáma tekintendő s kezelendő. Én ott 
hibáztam, midőn Warrant-lapot váltottam, mielőtt 
hiteleröt biztositattam volna magamnak! Persze 
erre az e válasz is adható, ha van hitelezőm, 
akkor haszontalanság a járásbíróságnál 2 frank 
50 sout Warrant-lapkiállitásért fizetnem. Mióta 
megmagyarázták nekem, hogy a hitelező egy-
szerű kötelezvényre nem szívesen ad kölcsönt, 
de ha Warrant-lap alakjában zálogot nyújtok 
neki, garantirozva látja az összeget. Már most 
a Warrant-lapot a hitelező is aláirja s e ket-
tős aláírással nyújtható be valamely bankhoz. 
Most midőn már három garanczia felel az 
összegről: az adós s hitelező aláírása, továbbá 
az elzálogosított termény, bármely bank szí-
vesen nyújtja a kitüntetett összeget. 

Ily formán jó a Warrant-hitel s ha az 
országban a kölcsönös takaréktárak még job-
ban kifejlődnek, a Warrant-lapokat készpénz 
gyanánt fogják venni. Önöknek, kik ezidősze-
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felől, esetem elmondásával jó szolgálatot vél-
tem tenni. B. 8. 

A tűzkárok s a kölcsönösség. Az utóbbi 
időben oly törvényjavaslaton gondolkodnak, 
melynek értelmében a gazdák a tűzvész ellen 
biztosíttatnának a kölcsönösség elvén. Több 
kerületben határozottan jó eredményeket értek 
el a tulajdon s a terménybiztositás ezen mód-
jával — most ezt az egész országra tervezik 
általánosítani. Példa gyanánt főleg a Marne-
megyei kölcsönös biztosító társaságot veszik, 
mely ezidőszerint tette közzé évi mérlegét s az 
teljesen meggyőző erővel bir. A társaság még 
1804-ben kezdte el a kölcsönös biztosítást, 
azon időben 25 ezer franknyi alaptőkével bírt, 
mely 50 évvel később 100 ezer frankra emelke-
dett. 1892. évi bevétele már 205,203 franknyi 
lett s tavaly már 316 ezer frankot mutat ki. 
Tartalékalapja 2,400.000 frank. Ez évente 73 
ezer frank kamatot hoz állampapírjai révén. 
Állítólag, ha valaki a megye gazdái között, 
megfordul, a tüzkárellenes kölcsönös biztosí-
tásról mindenfelől csak elismerőleg lehet hallani 
az embereket beszélni. 

A társaság pénztára az előforduló tűz-
károkat a hónap végén mathematikai pontos-
sággal fizeti ki. A társaságnak majdnem száz 
éves fennállása óta egyetlen egy pörös esete sem 
volt a törvény előtt, bár 63 ezer biztosítottja 
van csak egyetlen megyében! 

A tavalyi évben 272 tüzeset közül 133,507 
frankot fizetett ki a társulat Érdekes, hogy 
csak a tűzkárok ellen biztosító ezen társulat 
az egyes községeket évről-évre tüzbiztositási 
eszközökkel saját szervezte tűzoltósággal látja 
el. Más községek számszerint 61, pénzsegélyt 
nyertek tűzoltóságok szervezéséhez. 50 év óta 
a tűzoltóság szervezésére félmilliót költött a 
társaság s ezidőszerint szétosztva 632 tüzfecs-
kendő annak tulajdonát képezi. 

Németország. Az amerikai lóimport vámja. 
Németország törekvése láthatólag oda irányul, 
hogy a külföldi lóimportot, a menuyire csak 
lehet, megnehezítse, főleg az Amerikából szár-
mazó lovak behozatala elé szándékoznak mentől 
terhesebb akadályokat gördíteni. Lehet, hogy a 
példát a francziáktól vették, kik folyó év április 
9-én tudvalevőleg oly törvényt léptettek életbe, 
melynek értelmében általában 150 frank beviteli 
vámot szednek egy-egy darab ló után, mely 5 
évesnél fiatalabb. Holott az ennél idősebb után 
200—150 frank vám szedetik. 

A németek azonban az idegenből érkező 
lovak után megelégedtek a 25 koronányi vám-
kivetéssel, melyből mintha az tűnnék ki, mi-
szerint a német tenyésztők az ipari vállalatok 
számára, valamint a luxuslovakat nem képesek 
ma abban az arányban tenyészteni, a melyre 
szükség lenne. A német vámemelésnek az 
Egyesült-Államok kormánya avval felelt, hogy 
az idegen lovak beviteli vámját az állat érté-
kének 25, esetleg 126%-ához szabta. 

A közel jövőben meglátjuk, a német 
kormány, az amerikai intézkedéssel szemben 
minő állást foglal el, tekintve, hogy eddig a 
német lovak nagyszámban keresték fel az 
amerikai piaczot. A „Berliner Tagblatt' érte-
sülése szerint egy Sömmervilleban élő keres-
kedő azzal a kéréssel fordult az illetékes ha-
tósághoz, engedtessék meg neki, hogy a vá-
rosi vágóhídon hetenként 120 lovat vághasson 
le, melynek húsát tonnákba pakolva, Németor-
szágba szándékozik bevinni. Dr. Bükk, az ál-
lami egészségügyi hivatal igazgatója azon fe-
leletet adta, miszerint e lóhusnak emberi táp-
lálék gyanánti használata ellen semmi kifogása 
nincsen. Igy hát a kérelmezőnek folyamodvá-
nyát kedvezően fogják elintézni s a németek-
nek az a kilátások, hogy huspiaezukon — 
az amerikai lóhus — a többi áruknak verseny-
társa gyanánt fog fellépni. 

L E V É L S Z E K R É N Y . 

Kérdések. 
445. kérdés. 20 hold á 1000 D 0 szürke 

homokföldem van, a mely évek óta trágyát 
nem kapott és a legsoványabb állapotban van. 
E földet most vettem birtokomba, istállótrágyá-
val egy-két évig nem rendelkezem; kérdezem, 
vájjon milyen és mennyi műtrágyát használ-
hatnék holdanként á 1000 D 0 , hogy a földet 
termőképessé tegyem: 

Arra is gondoltam, hogy zöldtakarmányt 
vetek és leszántom, azzal segitem elő s föld 
termőképességét. Zabos bükkönymaggal rendel-
kezem fenti mód elérésére, sikeresen használ-
ható-e ? L. Zs. 

446. kérdés. Körülbelül hat akó borom 
eczetesedésnek indult. A hordó tiszta volt, ki 
is lett kénezve, a tisztaságra mindig nagy gon-
dot fordítottam. Kérdem mily módon lehetne a 
további eczetesedést meggátolni ? V. A. 

447. kérdés. Egy két hektoliteres mező-
gazdasági szeszgyár létesítéséhez hol lelhet-
nék kellő útbaigazítást ? 

Mennyi épület és gép lenne szükséges 
hozzá ? 

Mily nagy lenne körülbelül a költség, 
előirányzat ? N. M. 

448. kérdés. Miképp szokás az aratóknak 
a részt kiadni, ha ők kötelesek a behordást és 
cséplést is elvégezni? Nem. czélszerübb és 
olcsóbb-e, ha az aratást a 12-ik- keresztért 
lehet kiadni és a hordást és cséplést 1 frtos 
napszámosokkal végezni? 

Szonta. Cs. B. 

Feleletek, 
Luczerna- és lóheremagtisztitó-gépek. 

{Felelet a 44.4. kérdésre.) A lóhere- és luczerna-
mag tisztítására szolgáló gépeket ujabban Kol-
lerich Pál ős fiai czég gyártja Budapesten. Ő 
a heremag teljes megtisztítására három gépet 
ajánl és pedig az előrostát a heremagnál na-
gyobb idegen anyagok eltávolítására, a szelelő-
rostát a heremagái könnyebb alkatrészek kifu-
vatására és végül a tulajdonképpeni aranka-
rostát aranka kiválasztására, 

E három gépet szokták használni a mag-
kereskedők is, kik heremagtisztitással nagyban 
foglalkoznak. 

Kisebb arankaválasztó rosták a gróf Te-
leki Arvéd szabadalmát képező „drassói taka-
rékrosta", mely a különben megtisztított here-
magból választja ki az arankát. Ezt is Kolle-
rich gyártja. 

Áz idei nemzetközi rostaversenyen feltűnt 
egy igen jó lóhere-rosta, a Behán-féle termény-
tisztító rosta, melyet Behán Samu készít 
Szarvason. Ez a szemetes és arankával bőven ke-
vert luczerna és heremagot teljesen tiszta ál-
lapotba hozta már egyszeri felöntés után is a 
verseny alkalmával. 

A Kollerich-féle heremagtisztitó rostákról 
Kollerich árjegyzése elég részletes felvilágosi-
adhat kérdésttevőnek. A Behán-féle rosta is-
mertetését pedig a „Köztelek" f. évi 80. 
száma hozta részletesen a szolnoki rostaver-
senv díjnyertes gépeinek ismertetésével. 

i. S. P. 
Kihasznált talaj termésbe hozása. (Fele-

let a 445. sz. kérdésre.) A sovány homokföldet 
legbiztosabban oly módon lehet termésbehozni, 
hogy m. holdankint két _ q. Thomassalakot és 
ugyanannyi kainitot szórat el a tél végefelé 
és kora tavaszszal valamely pillangós virágú-
val ez esetben zabosbükkönynyel beveti s ezt 
a virágzás végefelé leszántja. Ősszel a táblára 
rozs vetendő. A rozs közé a következő év 
tavaszán nyulszapulka lenne vetendő és ismét 
egy év múlva alászántandó ; utána rozs jönne 
Thomassalak és kainittal. Á rozs után zab, 
vagy árpa Thomassalak és kainittal és nyul-
szapukamag. 

A vetés egymásutánja lenne: 
1899 tavaszán Thomass. -f- kainit -f-

bükköny zöldtrágyául, 
1899 őszén őszi rozs, 
1900 tavaszán a rozs közé nyulszapuka, 
1901 nyarán nyulszapuka alászántása, 

őszszel Thomassalak és kainittrágya őszi rozs alá, 
1902 tavaszán zab, v. árpa Thomassalak 

és "kainittal és nyulszapuka, 
1903 nyarán nyulszapuka alászántva, 

őszszel rozs. Cs. 8. 
Eczetes bor megjavítása. (Félélet a 446. 

kérdésre.) Eczetes bort megjavítani nem lehet. 
Némiképp segíthet kérdéstevő ur borain oly 
módon, ha azokat nagyobb mennyiségű, de 
nem eczetes borral összekeveri, hogy ezáltal 
a megeczetesedett bor ize felhigitassék. Ezzel 
az eljárással is azonban csak oly bort kap, a 
mely eczetkés (stiches) izü lesz s a mely 
azután csak kissé is hiányos kezelés mellett 
igen könnyen tovább eczetesedik. Krétaporral 
eczetes bort megjavítani nem lehet, minthogy 
a kréta nemcsak a borban levő eczetsavat, 
hanem a bor többi, savait is leköti s így ha 
az összes sav leköttetnék, a bor elveszti bor-
szerü jellegét. Legczélszerübb leend a meg-
eczetesedett bort boreczet gyanánt értékesíteni. 

— a . — a . 

Egy kéthektoliteres mezőgazdasági szesz-
gyár költségei. (.Feleieta 447. számú kérdésre.) 
Egy két hektoliter napi termelésű szeszgyár 
építési költségei 5—9 ezer forintot tesznek ki. 
A gépek beszerzése 10—11 ezer forintbakerül. 

Feltéve, hogy a szeszgyár 8 hónapig állana 
üzemben, ugy előállítana 480 hektoliter abszo-
lút alkoholt. Ezen szeszmennyiség előállítására 
szüksége leend 3800 q 20°/o keményitőtar-
talmu burgonyára, vagy 1250 q tengerire és 
ezenkívül mindkét esetben 150 q árpára a zöld 
maláta készítéshez. 

A bevételek és kiadások hozzávetőlege-
sen, a nyers anyagok és a szesz mai tőzsdei 
árát véve alapul, a következők lennének: 

Bevételek: 

480 hl. szesz á 17 frt 8160 frt 
4800 hl. moslék á 20 kr . . . 960 „ 
bonifikáczió 480 hl. szesz után . 2400 ,, 

Összesen . . . 11,520 frt 
Kiadások • 

1250 q tengeri á 5 frt . . . . 6250 frt 
150 q árpa á 6 frt 900 „ 
1600 q széna á 1 frt . . . . 1600 „ 
szeszfőző és gépész fizetése- . . 700 „ 
olaj, petróleum stb 50 „ 

100 „ 
épület ős gép, tőke-kamat és 

amortizáczió . 1600 „ 
280 „ 

Összesen . . . 11,480 frt 
vagyis amint ezen adatokból kitűnik, egy két-
hektoliter napi termelésű szeszgyár a jelenlegi 
szeszárak mellett anyagi haszonnal alig dol-
gozhatik. —a —d. 

Aratás részért és napszámban. (Felelet 
448. kérdésre.) Ha az arató az aratáson kivül 
a behordást és cséplést is elvégezni tartoznak, 
akkor a kicsépelt gabonának 2/s-részét, illetve 
11 — 12%-át szokásos munkabér fejében adni. 

Hogy az aratást czélszerübb-e külön részért 
kiadni s a cséplést napszámosokkal végeztetni, 
ez különböző tényezőktől függ, nevezetesen a 
termés nagyságától, a termény árától és a nap-
szám magasságától s azért minden konkrét 
esetben csak részletes előszámitás utján álla-
pitható meg pontosan. 

Egy nagyobb uradalomban ezen irányban 
iett nagyobbarányu kísérletnél azon erdményre 
jutottak, hogy a részért (3%) végzett cséplés 
jóval drágább, mint a napszámosokkal végzett, 
mely utóbbi naponként 19 forintba került. 32 
munkanapon kicsépeltek ugyanis kereken 7000 
q. gabonát, mely 45000 forintnyi értéket kép-
viselt. Az összes munkabőr kitett 600 frtot, a 
miből 1 q. gabonára 8'6 krajezár esik. 
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Ha részért végeztetett volna a cséplés, a 
•45000 frt 3°/Vát vagyis 1350 frtot kellet volna 
a cséplőknek átengedni, vagyis 750 frttal nagyobb 
bért élveztek volna, mint első esetben és 1 q, 
gabonára 8'6 helyet 19'3 kr esett volna a 
munkaköltségből. Magasabb gabonaáraknál még 
nagyobb az eltérés a napszámosokkal való 
cséplés javára. Hensch. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: Oldal. 
Állami jószágok bérlete. Sz. Z ... 1807 

Tárcza. 
Országos vásár Görzben. — ... ... 1808. 

Állattenyésztés. 
Hizó ökrök és hizó juhok takarmányozása, a fel-

etetett takarmányok értékkiszámitásával. J. <?. 1809 
Állategészségügy. 

Deszkanyelv. Jaensch Emil. 1810 
Gazdasági vegytan. 

Hazai termőtalajok mész- és magnéziatartalmáról. 
Irta: Bittó Béla 1811 

Irodalom. 
Lóisme. Monostori Ti..,. ... — ... ... ... ... 1812 
Külföldi szemle. - 1812 
levélszekrény 1813 
Vegyesek 1814 
Kereskedelem, tőzsde 1815 
Szerkesztői üzenetek 1816 

Halálozás. Márton Samu gazdatiszt, az OMGE. 
íagja f. hó 5-én 32 éves korában Sárafalván meghalt. 
A' boldogult a „Köztelek"-nek is munkatársa volt. 
Bessenyői és velikei özv. Skublics Sándorné, szül. 
Sambuchi Emília e hó 11-én, életének 54-ik évében, 
Za!a-Szent-Mihályon meghalt. Nyolcz gyermek siratja a 
megboldogultat. 

Szállítási kedvezmények az osztrák vas-
utakon. Sokszor kifejeztük már abbeli néze-
tünket, hogy a marhasónak olcsóbbá tétele 

• csak az esetben jár a gazdára előnynyel, ha 
a beszerzési hely hozzáférhetőbbé, általáno-
sabbá, másrészt a szállítási költség vagy egy-
ségessé tétetik, vagy legalább is mérsékeltetik. 
Ez utóbbit czélozza azon szállítási kedvezmény, 
mely az osztrák vasúti hivatalos lapban közzé 
van téve, mely szerint emberi élvezetre alkal-
matlan denaturált zsákokba csomagolt marhasó 
küldemények után az összes osztrák vas-
utakon , teheráruként való . szállítás mellett 
a darabáruk és fél waggonban való szállí-
tásért egységes viteldíj lesz fizetve. Ezál-
tal a marhasónak szállítási költsége ott lénye-
gesen olcsóbbodott; a mi szállítási költségeink-, 
hez viszonyítva ez 30—35%-os kedvezmény ; 
teljes waggonokban való szállítás mellettvaz 
osztrák vasutakon a 3 külön díjszabás díjté-
tele lett engedélyezve, a mely a magyar ta-
rifákhoz viszonyítva legalább is 100% kedvez-
ménynek felel meg. Ezen kedvezménynek a 
jövő év végéig érvényes és mindenki által 
igénybe vehető. Az osztrák vasutak egy másik 
jelentős kedvezményt is nyújtottak a gazdák-
nak. Mig. nálunk a szőlőket annyira pusztító 
peronoszpóra védekezésének előmozdítása ér-
dekében a rézgálicz és azurinra kedvezményes 

. viteteldijat az OMGE.-nek kieszközölni sikerült, 
évek multak el. Sokszoros felterjesztés után 
végre sikerült oly kedvezményt kieszközölni, 
melynek révén a kicsinyben való szállítás oly 
egységtétel mellett történik, mintha valaki 
egész waggont szállítana, miáltal kicsinyben 
szállító gazda 25—30°/o-os kedvezményt élvez. 
Ezen kedvezmény azonban még nincs álta.-
lánositva; mert ezt csak azon szőlőtulajdonos 
élvezi, ki oly szerencsés, hogy szőlője az állam-
vasút mentén van. De a déli vasút vonala 
mentén fekvő szőlőtulajdonosok vagy azok, 
kiknek szőlőkertjük valamely viczinális vagy 
egyéb az állam tulajdonát nem képező vasúti 
vonalon fekszik, egyáltalán nem élveznek ked-
vezményt. Ezeknek érdekében hívjuk fel az 
illetékes tényezőket azon kedvezményre, mely 
az osztrák hivatalos lapban rézgálicz és jege-
czesedett azurin küldemények részére hirdettetik. 

Nem tekintve azt, hogy az osztrák vasutak 
helyi forgalmában 60% lett ezen küldemények 
után a fuvardíjból leengedve, ott találjuk az 
osztrák vasutak között a cs. kir. szab. déli 
vaspálya-társaság osztrák vonalát is felsorolva. 
Ugyanily joggal kívánjuk a kedvezményt a 
magyar területre is kiterjeszteni. A többi 
magán- és viczinális vasutakat illetőleg föltéte-
lezzük, hogy van a miniszternek annyi befolyása 
reájuk, hogy ezen kedvezmények általános kiter-
jesztésének neín fognak útjában állani. 

Ujabb borhamisítások. A szerencsi járás 
főszolgabírója Mádon, Tokaj-Hegyalja legneve-
zetesebb helyén Qutglasz és Bendetz borkeres-
kedő czég pinczéjében az egészségrendőri 
szemle alkalmával a több száz hordó bor közt 
sok hamisított bort talált. A főszolgabíró az 
esetet, mely a Hegyalján nagy feltűnést kel-
tett, ugy a főispánnál és a közigazgatási bizott-
ságnál, mint a földmivelési és kereskedelmi 
miniszternői feljelentette. Székesfehérvárott 
pedig Armuth Lajos bornagykereskedő pinczé-
jét kutatták át s a borok legnagyobb része 
mesterséges és hamis bornak bizonyult. Az 
elsőfokú hatóság a., tárgyalást befejezve, ítéletet. 
hozott, amelynek értelmében Atmuthot mester-
séges bor készítésében ős annak forgalomba 
hozatalában vétkesnek mondta ki s ezért egy 
havi elzárásra. s 1820 frt, pénzbüntetésre Ítélte. 
Ungváron az ottani rendőrkapitányság Oold-
blatt Dávid ungvári korcsmárost 87 forintra, 
Moskovics Bernát szobránczi születésű korcs-
márost pedig 97 forintra büntette hamisított 
borok forgalomba hozatala miatt. Ezt az Ítéle-
tet egyszersmind tudatták Tauber és fiai 
német-kereszturi ós Goldberger Ármin liszkai 
borkereskedők felettes hatóságával is. Ugyanis 
ezektől a czégektől kapta a két korcsmáros a 
hamisított borokat. 

Az amerikai gyümölcs veszedelme. Csak 
nem régiben ejtett aggódásba bennünket az a 
hír, hogy egy Németországba irányított ame-
rikai gyümölcsküldeményben a kaliforniai gyü-
mölcspaízstetüt konstatálták. Most Hamburgból 
ismét ez az értesítés érkezik? hogy ott az 
utóbbi időben az amerikai gyümölcsfélékben 
ismét fölfedezték a paizstetveket és természe-
tesen az árukat vissza is küldték Amerikába. 
Leginkább a Kaliforniából érkezett száritolt és 
friss körtén s befőtt gyümölcsféléken fordult 
elő ez a kártékony parazita és minthogy a 
szállítmányok egymást követő napokon érkez-
tek a hamburgi kikötőbe, föltehető, hogy Ame-
rikában az idén nincs is parazita nélküli gyü-
mölcs. Mindenesetre kívánatos: volna, hogy 
földmivelésügyi kormányunk figyelemmel kisér-
tesse az ügyet, mert ha a hir valónak bizo-
nyul, tartozó kötelességünk a magyar gyümölcs-
termelés irányában, hogy az Amerikából eredő 
gyümölcsszállitmányok ellen behozatali tilalom-
mal védekezzünk. 

A mezöhegyesi állami ménes felosz-
latásáról néhány lapban megjelent hirre vonat-
kozólag illetékes helyről vesszük azt az értesítést, 
hogy az egyáltalán nem felel meg a valóságnak. 
Erre az intézkedni hivatott körökben még csak 
nem is gondolnak. A valóság az, hogv Gödöllőn 
is létesíttetett egy uj ménes, és hogy jövőre az 
egy éves korban vásárlandó méncsikók részint 
az ottani nagy lólétszám miatt, részint a járvá-
nyos betegségek esetleges behurczolásának ki-
kerülése czéljából nem Mezőhegyesen, hanem 
egy más alkalmas telepen fognak elhelyeztetni, 
de ez a mezöhegyesi ménes fennállását leg-
kisebb mérvben sem érinti. 

A mesterséges borok ^készítésének és 
forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló 
törvény álapján indított kihágási ügyek elinté-
zésének gyorsítása érdekében, a földmivelés-
ügyi miniszter legközelebb azt az intézkedést 
tette, hogy a borvizsgálatokat teljesítő bpesti 
orsz. kir. kémiai intézetnél a hivatalos órákat 
naponkint 3 órával meghosszabbította és 
intézet összes személyzetét utasította, hogy 
más ügyek félretételével a borvizsgálatokat 
soron kivül végezzék. 

ALAPÍTTATOTT 1872. 

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

VI. , Andrássy-iít 2. V I . , Réray -n . Í6 . 
Foliciére-palota. (Saját telepen.) 

látorkodik a t. cz. érdekelteknek ' 
pHelios" istálló- és gazdasági viharlámpáját 

vélve drb ónként frt 2.80. 

Van szerencsém egyúttal kitütiő minőségű tartós. 
Dsikójegyü aczél trágya- és széna-viiláimat, 
minden egyes darabot jótállás mellett 3 ággal drbonként 
75 krral, 4 ággal darabonként 90 Krral ajánlani. 

Az őszi bekötésre legolcsóbb árakon ajánlok leg-
jobb minőségű Unom sodrott szem ti 

n a a r S f l a E á n c s o k a t s 
sodronyerősség | 4V2 | 5 | 51/2 | 
ár darabonként | 89 
Legolcsóbb beszerzési forrás 10 és szarvasmarha 
nyíró ollókban, valamint minden egyéb méző-

gazdasági szükségleti czikkben: .. 

„REMINGTON" 
Í R Ó G É P E K 

v i l á g h í r ű e k . 

VALLÁS- és KÖZOKTATÁSÜGYI 
magy. kir. minister 

Hivatalos Közlöny-bői. 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minit ter a 
Remington írógépet (kapható 

Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai tr-:-
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 sokszorosító képességgel. 
A REMINGTONT nagy sikerrel használják. ^ 

földm ê̂ é̂ â̂ igâ áĝ â̂ ionTédelmi-̂ és avallás-!és 
közoktatásügyi minisztériumok,—Fiumei kormányzóság, 
gâ ságâ M™*?. 'államvasutak UzletveStSségei, — M. 
kir. államvasutak gépgyárai, - Magyar általános hitel-
bank, — Ganz és Társa, — Budapest székes főváros, Ki-
tábla Budapest, Győr atb, — Gr. Károlyi Imre urad. iga 
gatósága, Mágocs. — Magy. Mezőgazdák szövetkeze 
Bpest. Reé Jenő püspöki urad. bérlő Veszprém. E 
Kéler Zoltán, grőf Festetich urad. ügyésze Budapest, — 
Győri püspökségi központi iroda Győr. Osztr. m. "' 
társ. urad. igazg. Budapest. Zichy 
gróf urad. számvevői hivatala Bpest., I., Kris 

22. M. kir. állami jőszágigazgatőság Arad 
Továbbá számtalan pénzintézetnél, gyárban, kerei 
nél, iparkamaránál, ügyvédeknél, megyéknél, 
közjegyzőknél, erdészeknél, irók—' 

= ^ .nélkül küldünk saját költ-
ségünkre az ország bármely részébe dijmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak, saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinket — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

Remington írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 
jogosított eladási telepe. 
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Amerikai 
mezőgazdaság 

• .'Irta.:. . . . . 
S 3 1 L A S S 7 S O X , T Á N 

az 0. M, G. E. szerkesztő titkárja. 
A 352 oldalas, firiom. papírrá nypmctf, ,102 képpel dí-

szített munka, 
b o l t i á r : i 4 f o r i n t ; 

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

kedvezményes áron rendelhetik meg 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalában 
(Budapest, IX., Xjllöi-ut 25.) 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 
(Guttmann és Wahl budapesti termény bizományi 

czég jelentése.) 
Budapest, 1898. deczember 10. 

Az időjárás a hét nagyobb felében esős és borús 
volt és csak a hét vége felé derült ki az égboltozat, 
A hőmérséklet e mellett állandóan nagyon enyhe és 
nincs semilyen arányban az előrehaladott idénynyel. 
A vízállás tovább is alacsony. A vetések felől beérkező 
hírek mindenünnen állandóan kedvezők, a mi egyébként 
a jelen időjárás mellett könnyen képzelhető. Külföldön 
ugyancsak kedvezőek a jelentések. Arigliaban a buza-
vetés nagyobbára erőteljes és sürü. Franczioországban 
is meg vannak elégedve, habár egerek és rovarok sok 
helyütt károkat okoztak. A balkán államokban száraz 
volt az ősz, az utóbbi időben bekövetkezett csapadék 
azonban ezen panaszt is megszüntette. Oroszország déli 
vidékein az időjárás a vetésekre szintén kedvező, mig 
a tengerentúli piaczok jelentései szerint Argentínában 
a kilátások némileg csökkentek. Ez iránt azonban biz-
tosat állítani még nem lehet. 

A külföldi piaczok üzletmenetét illetőig, az irány--
zat nagyobbrészt csendes és az árak mérsékelt váriá-
czióknak voltak alávetve. Amerikában a hozatalok to-
vábbra is bőségesek, a látható készletek gyarapodása 
e mellett azonban csak kisebbmérvü. A hét végefelé az 
árakban erősebb visszaesés következett be a mult hét-
hez viszonyítva ezek ca. 2 c. olcsóbbak. Angliában az 
üzlet lanyhuló árak mellett nagyon korlátolt maradt. A 
franczia piczok is csökkenő irányzatot jelentettek. Az 
összes többi kontinentális piaczokon a fogyasztás tar-
tózkodó maradt és a gyenge kínálat daezára az árak 
csak nehezen voltak tarthatók. 

Az általános üzleti szituáczióban, valamint az 
ár állásban a lefolyt jelentési hétben nem történt 
nagyobbszerü változás, de az irányzat a vevőknek ked-
vezett, kiknél hagy az. óvatosság és tartózkodás vásár-
lásaikbari. Nem . ismerhetik ugyanis félre a veszedel-
met, mely a jelenlegi árakban rejlik, l:a tekintettel a 
mult év mindinkább kétségtelenebbé váló igen nagy 
világprodukcziójára — mindjobban erősödik azon meg-
győződésük, hogy jövőben meglehetős árubőséggel kell 
majd számolniok. 

Mint már előző jelentéseinkben volt alkalmunk 
kifejterii, az orosz kormány igen bő termésbecslése és 
az evidenter rendkívül nagy amerikai termés szük-
ségessé teszik, hogy a világ mult évi búzatermésének 
becslését újból felemeljék. Tényleg egész világos már 
most, hogy az 1898. év világtermése búzában messze 
felülmulta az előzőket. Kétséges tételt most már az 
argentiniai és ausztráliai termés képezhet az előbbi a 
jelenlegi becslések szerint körülbelül 9 millió qurre 
lesz tehető a multévi 6?/a miihóval, az utóbbi pedig 
körülbelül'5 millió quartert igér szemben a tavalyi 4 

_ millióval. 
Ezek előrebocsátásával és az összeállítások résẑ  

leteinek méllőzősével, következőkben csak az 1898. évi 
világtermés legutóbbi becslésének hozalszámát adjuk, 
viszonyítva az ezt megelőző 5 év totalszámához. Ezen 
becslések ezer kvarterekben kifejezve a következők : 
1898. . 1897. 1896. 1895. . 1894. 1893. 

349,900 282,450 303,125 313,050 350,250 309,260 

valóban colossalis volt. Hogy mindazonáltal — legalább 
eddigelé — az árak a normális niveaun felül tartották 
magukat, annak okait itt ismételten volt alkalmunk 
kifejthetni és itt csak röviden recapituláljuk. hogy —» 

addig, mig ezeri készletek a normális riiagasságot ismét 
el nem érték, vagy legalább meg nem közelitették, az 
eladóközönség tartózkodását érthetővé, indokolttá és: 
meglehetősen veszélytelenné tüntette fel. Hogy ezen 

viszonyokben időközben 'nagyobb- változás állott be -és' 
hogy az árállás és az e melletti "további spekuláézió az 
eddiginél még jóval nagyobb rizikóval jár, már legutóbb 
kifejtettük és- ezén nézetünket a fentiékre való utalással 
csák újból hangsúlyozhatjuk. Ha a még hátralevő 
tengerentúli, már küszöbön áii'ó termések csakugyan 
beválnak,- ez az áralakulás -nagy1 fordulatát jelentheti. ' ' 

Nálunk a forgálom ugyancsakkorlátolt Kereé-
let-álig mutatkozik és habár áz árirányzat -az- összeg 
gábonaczikkekben lefelé gravitáló, erősebb . visszaesés' 
á gyenge7 kínálat mellett éddig még: "sem állhatott: be. 
Tengerit kivéve", különben1 az összes - erikkek ''-válani^ 
val olcsóbbak. 

Az" üzleti" hét részleteiről a ''kővetkezőkéi jelent-
hetjük : 

Buza már a hét elején csendes irányzatban in-
dult. Az állandóan kedvező időjárás lehetővé teszi a 
még útban levő hajórakományok feljövetelét és egyben 
azt is, hogy a malmok az előrevasárolt búzamennyisé-
gek átvétele folytán nyersárakészletek felett is rendel-
kezzenek ; a nehézkes lisztüzlet pedig nem nyújt impul-
zust, hogy a malmok ennél" nagyobb beszerzésekhez 
forduljanak. Minthogy igy a lisztgyárak szükséglete 
egyelőre fedezve van nem is tanusi'anak vételkedvet 
és ez természetesen az árak visszaesésével kapcsolatos.' 
Hogy eme visszaesés nem öltött nagyobb mérvet, az 
csakis a kínálat gyenge voltának tulajdonítandó, mind-
azonáltal az árak 15 krral olcsóbbak és az összforga-
lom nem több 80,000 mm.-nál. Eme összegben körül-
belül 25,000 mm. oláh és, szerb áru is szerepelt. A 
hetihozatalok összege 259,000 mm. 

Rozs kezdetben gyenge kínálat mellett " 

ben úgymint Budapest távolságában átvéve 8.3o—35 
frtnál több nem érhető el. 

Árpa (takarmány és há.ntolási czélokra) továbbra 
is el van hanyagolva és gyenge forgalom mellett 5—10 
krral csökkent. Minőség szerint 6.30—40 frtig fizetnek. 
Külföldi származékokat nem kínálnak. Jobb fajtákban 
állomásokon átvéve az üzlet pang. 

Zab elég jól van kínálva és megfelelő vételkedvre 
talált, az árak változatlanul tartattak és a forgalomban 
volt kb. 5000 mm. szín és tisztaság szerint 5-70—6" 10 
fizettek. 

Tengeri (ó áruban) 5'50 frtig, prima oláh áru 
valamivel drágában is kelt el. Uj tengeri szilárd volt, 
és a kezdetben vátozatlan árak, utóbb 5—7l/a krral 
emelkedtek Budrpest távolságában átvéve prompt 
áruért 4'30, helyben 4-45—50 frtig fizettek. 

Olajmagvak. Készáru Mposztarepcze üzlet nélkü1 

névleg 11. 12.50 frton jegyez. Bánáti repcze 11-25 
—1175 frton, vadrepcze 5-50—6.20. frton, lenmag 
10.50—11.50 frton, gomborka 9"25—10'— frton. üj 
káposztarepcze 1899. augusztusra 12.10—20 forinton. 
Kendermag 11. 11.SO frton jegyzett. 

Hüvelyesek : Báb (uj) változatlan csendes üzlet 
nélkül. Névleg trieurt aprószemü bab Gyöngyös-Félegy-
házán 7—7-25 frtot, gömbölyű Baja-Zomboron 6.50— 
6.75 frtot, barna bab Kalocsán 6-80, Nagy-Károlyban 
6-50—75 frton jegyez. Köles helyben 4.25—4-50 frton 
értékesíthető. 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan üj bánáti 
vöröshere 45. 49— frt, felvidéki áru 48.-57 — 
frt. Luczernát 50.—58.— forint. Muharmag 5.50—6-50 
írt, bükköny 5-50—6"— forint. Battaczim 12. 
13.— frt között jegyzünk helyben. 

Napi jelentés 1898. deczember 13. 
Készbuza ma mérsékelten kináltatott, mindazon-

által a malmok csaknem teljes visszavonulása folytán 
a vételkedv egészen ellanyhult. Az összforgalom alig 
néhány ezer mmázsára szorítkozik, melyek 10—15 
krral olcsódb árakon adattak el. 

Rozs szintén ellanyhult. Bubapest távolságában 
talán 8-25—8-30 frt érhető el. 

Hivatalos jelentés nem adatott ki. 
Árpában az üzlet csaknem teljesen szünetel. 

A kereslet néhány, vaggon takarmányárura szorítko-
zott, melyek 6'25—6'35 frt készpénz érnek el, ab itt, 
illetve Kőbánya.1 

Zab teljesen el van hanyagolva 5-70—.5-85 ab 
Bpest adatott el. . , 

Tengeriben az üzlet változatlan. O-tengeriért 
helyben 5'35—5'40 ab itt ér el. . 

Határidők a lanyha külföld hatása alatt válto-
zatlanul indulnak, később részvét hiánya folytán telje-
sen ellanyhulnak, mig fedezési kedvre ismét szilárdab-
bak lesznek. 

Köttetett. Déli zárlat. 

9-64—-62—-54—-25 9-54—55 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
. A ^zegzüzletben e hétriek elején az üzletmenet 

valamivel gyérebb volt és á véfe'lkedy korlátolt, ennek 
faltán a finomított- és élesztőszesz ára 13 krral ol.-sáli-
ban zárul. Elkélt finomított szesz budapesti gySráktól 
54-25 frtig, vidéki gyáraktól 54-13^54-á5 frtig azonnali' 
és deczemceri szállításra: Élesztőszész ; nagyban 54-50 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingenŝ nyers--
szesz e hétnek, elején 15 krral olcsóbban volt kinálva 
és több zárlat i.——1.20 frt béc£i; kontingens 'nyers-
szesz jegyzése álul létesült is. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17.50— 
17.75 forint. 

Bécsi jegyzés 18.—18.20 frt kontingens nyers-

Buza márcz. . 
„ áprilisra . . 9'43—"40—32—33— 

Rozs márcz. . , . 817—"15—-12—'11 
Tengeri máj. . .. . 4.84—-81--79—•— 
Zab márcz. . . ' . 5-91—'87 
Káp.-repcze aug.-szept. 12-10—12-15—-

Prágai jegyzés 53.75—54.— forint adózott és 
17.50 frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 11.50—11-63 frt cseh kiviteli 
szeszért 90°/o hektoliterje. 

A kivitel néhány tétel finomított s zészt vásárolt, 
mely Üszkübb felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. Ke-
nyérmező, Arad, Losoncz 13 krral. drágábban. 

Budapesti zár latárak e héten: finomított szesz 
54-50-54 75 frt, élesztőszesz 54 50—55'— frt, nyers-
szesz adózva 53 25—53 75 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 14- 14-25 frt, denaturált szesz 21-25 
—21-75 frt. Kontingens nyersszesz —. .—. 

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

á központi vásárcsarnok árnjegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. deczember hó 10-ről. 

A még mindig tartó enyhe időjárás következté-
ben, a hét kezdetén észlelt rossz üzletmenet még is 
tart. Burgonya igen nagy készletben kerül a piaczra, 
minek folytán ára gyengült. Vad kevés érkezik, ára 
mindazonáltal nem javult. Vaj magasabb ár mellett 
élénk keresletnek örvend, 

Elkelt: 
Marhahús la 51—56, Ha 50—52, borjúhús 55— 

70, füstölt sonka 90—100, füstölt kolbász 50—80 kr 
kgja. 

Vágott csirke 40—60, kacsa 1- 1-30 drbja, 
liba 46—50 kgja. 

Teavaj 110—130, főzővaj 85—90, tejfel 20—30. 
Tojás ládánkict 40—42 frt, teatojás 100 drb 

3-80 frt. 
Burgonya la 150—170, Ha 80—130 kr q-ként. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898. deczember l'2-ről. 

Hus. Marhahús hátulja 1. oszt. 1 q frt 52—54, 
II. oszt. 48—52, III. oszt. 42—48, eleje I. oszt. 48—50, 
II. oszt. 46—48, III. oszt. 40—46, borjúhús hátulja 1. 
oszt. 60-65, II. oszt. 55—60, eleje I. oszt. 40—55, H. 
oszt. 30—40, birkahús hátulja I. oszt. 38—40, II. oszt. 
34—38, eleje I. oszt. 34—38, II. oszt. 30—34, bárány 
eleje 1 db 0. 0'—, hátulja •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 48—50'0, vidéki 40—46, sza-
lonna nélkül elsőrendű 46—52, vidéki 40—46, sertés-
hús pörkölt 40 0-46, sertéshús szerb szalonnával — 

-, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 
, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 

70—90, füstölt belf. csonttal 0 70—1-0, csont nélkül 1-10 
—1-20, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 53 0—55:0, füstölt 56 —57-, sertés-
zsír bordóval 57-0—575, hordónélkül 55-5—57 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 50—80, szalámi belföldi 180 
—190, külföldi , malacz szopós élö 1 db 0 00—0-—, 
tisztított 0-70—75. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-10—1-40, 
csirke 0 60—1-20, kappan hizott 1-30—2 00, sovány — 
0.—, récze hizott 180—3'00, sovány 1-40—2-50, lud 
hizott 4 00—6 00, sovány 1-80—3 50, pulyka hizott 3-00 
- 5 00, sovány 2 50—3-00. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
050—0-75, 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—1-30, 1 kg. , félkövér 1 db 
0-70—1-00, lud hizott 1 db 2-50—3-50, 1 kg. 48—0-53, 
félköv. 1 db 1-50—2-00, 1 kg. — , pulyka hizott 
1 db 1-80—2 00, 1 kg. 48—52, félkövér 1 db 1- 1'50, 
1 kg. , ludmáj 1 db 10—0-80, 1 kg. 1-20—1-50, 
ludzsir 1 kg. 0 8—1-10, idei liba 1 db . 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-00, csuka 0 80 
—1 00, ponty (dunai) 0 40—0 60, süllő —• •—, ke-
csege 0-—0-0, márna —-40—'50, czompó 0 50—0-60, 
angolna 0- 0"—, apró kevert 0-35—0 50, lazacz , 
pisztráng — • •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08-0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszín 0- 0-—, tejföl 0-20—0-30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-95—1'10,1. rendű 0-85—0-90, II. r. 
0-50—60-—, olvasztott 0-60—60, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0'—, tehéntúró 0-06—0-16, juh-
turó 45—48, liptói 0-48—0-60, juhsajt 0'48—60, emmen-
thali sajt 1-10—1-10, groji sajt 0'45—0'65, 
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Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
13-0—18-0, barna kenyér 11"0—14 0, rozskenyér 110 
—11-0. 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—22, bab fehér apró 7—8, 
nagy 7—9, szines 7-00—10. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 40-0—41-50 
ü. oszt. (1440 db.) 35-0—36-0, meszes , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 3 80—3 90, törött tojás 0" 0-— 

váló 0-0—0-0, vörös —•—, aszalt 8—12, cseresnye faj 
, közönséges 0 , meggy faj , közön-

séges , ringló —• , baraczk kajszin —, 
őszi , dinnye görög nagy 1 db 0 00, kicsi 

—, sárga faj 0 0—0 —, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-30—0-50, csemege , dió (faj, papir-
héju) 18—24, közönséges 13-5—16, mogyoró 24—32, 
gesztenye magyar 0 , olasz 14—18, narancs messi-
nai 100 db —-0—0-0, pugliai 0'9—3'0, mandarin 0-00— 
0-00, czitrom 0-80—1-20, füge hordós 1 q 18—20, ko-
szorús 20-—22—, datolya 36—48, mazsolaszőlő 50—70, 
egres 1 lit. 0 , eper 1 kg. •— kr. 

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

. mák 1 q. frt 25—30, méz csurgatott 0-30— 
0-45, sejtekben 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 palaczkhs -

Hideghusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1898. decz. 13-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
23 árus 42 db sertést, 1 árus 27 db süldőt, 1300 kg. 
friss hust, 850 kg. füstölt hust, 1200 kg. szalonnát, 900 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czegléd. 10 árus 131 sertést, 
Nagy-Kőrös 10 árus 121 sertést, Nagy-Székely 3 árus 
gO sertést, Brecska 1 árus 19 sertést, Szegzárd 1 árus 
H sertést, Monor 1 árus 6 sertést, Paks 1 árus 7 
sertést, Duna-Földvár 2 árus 11 sertést, Madocsa 3 
árus 28 sertést, Bölcske 1 áras 9 sertést, Dunavecse 
2 árus 11 sertést, Paks 1 árus 7 sertést, Tas árus 7 
sertést, összesen 37 áras 418 drb sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 52—60, 1 q 4300—4600, süldőhus 1 kg. 
60—72, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 64—72, 
1 q 5800—6400, szalonna zsirnak 1 kg. 50—56, 1 q 480C— 
5400, füstölt szalonna 1 kg. 64—72, 1 q — , háj 
1 kg. 54—60, 1 q 5000-5400, disznózsír 1 kg. 64—66, 
1 q 5600-5700, kocsonyahús 1 kg. 36—44, 1 kg. 3000 
360Ö, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q krig. 

Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1898. 
decz. hó 13-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
70 árus 102 db sertést, 0 árus — db süldőt, 4770 kg. 
friss hust, 280 kg. füstölt hust, 1400 kg. szalonnát, 
— kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Harta 1 árus 5 sertést, 
Solt 2 árus 5 sertést, Tata 1 árus 4 sertést, Ráczkeve 
2 áras 5 sertést, Dömsöd 2 áras 6 sertést, összesen 8 
árus 25 drb sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 50—70, 1 q 4600-4800, süldőhus 1 kg. 

, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 50—72, 
1 qi , szalonna zsirnak 1 kg. 54—58, 1 q 
5200—5300, füstölt szalonna 1 kg. 58—60, 1 q 

, háj 1 kg. 56—60, 1 q — 54C0, disznózsir 1 
kg. 60 , 1 q , kocsonyahús 1 kg. 28—44, 
1 q — 2600, füstölt sonka 1 kg. , 1 q 

krig, kolbász 1 kg. —, Disznósajt 1 kg. 
—, hurka 1 drb , töpörtő 1 kg. krig. 

Budapesti takarni ányvasar. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898. decz. 13. A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 148 szekér réti széna, 45 szekér muhar, 
33 zsupszalma, 15 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, 10 szekér L tengeri szár, 11 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbfikköny, köles sík), 
1000 zsák szecska. A forgalom közép. Árak q-ként a 
következők: réti széna 200—310, muhar uj 26Ö—330, 
zsupszalma 140—160, alomszalma 120—130, egyéb 
takarmány , lóhere —-——, takarmány-
szalma — , tengeriszár 700—900, luczerna 

, sarjú 240—260 szalmaszecska 180—2C0, széna 
, uj zabosbükköny 260 — 295. összes 

kocsiszám 272, suly 244800 kg. 

Allatvásárok. 
Budapesti szErómarhavásár. Deczember hó 10-én, 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
Jelentése. 

Felhajtatott: 269 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 12 db növendék élő borjú, 17 db élő 

bárány; — drb belföldi, — drb galicziai, — drb 

tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske | 

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

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 35—47 frtig, kivé-
telesen ——48 frtig súlyra, növendék borjú — frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 18-—21 frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi frtig, tiroli frt, gali-
cziai — frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 0-—0-— frtig, bécsi ölött borjú , kir. 
— frtig súlyra. Elő bárány 8—10-— frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint, Hizlalt ürü — — . 

Budapesti jubvásár. 1898. deczember hó 12-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a *Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 361, feljavított 
juh 419, kisorolt kos —, kiverő juh 40, bárány , 
kecske ——, boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár lassú lefolyású volt.. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 18—59— 

frtig páronkint, 20— 21-0— frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. — frtig, feljavított juhok 14'0—17-— páronkint, 18-— 
19-50 frtig súlyra, kisorolt kosok — — — ' — pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 7-0 -11"— páronkint, 15-,—17-—, kiv. 
frtig súlyra, bárány, kecske —' , kiv. frt pár. 
anya juh 0'- '— pár., suly, szerbiai —• . 
boszniai 0- •— frtig páronkint, 100 kiló után—frt, 

Bécsi vágómarhavásár. 1898. decz. 12. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4547 db. Ebből magyar 2878 db. 
galicziai 666 db, bukovinai 340, németországi 693 db 
hizott 2896 db, legelő 593 db, fiatal 1058 db, ökör 
3435 db, bika 475 db, tehén 546 db, bivaly 91 db. 

Szombaton a veszte gvására 343 darab volt fel-
hajtva. A mult heti felhajtásnál circa 150 drbbal ki-
sebb volt, az üzlet azonban mégis a régi képet nyúj-
totta, miután a kereslet igen gyenge volt. A vásár a 
mult héti árakon kezdődött, később annyira rosszra 
fordult az üzlet, hogy csak árengedménynyel voltak az 
áruk eladhatók. A rossz minaségü fajták eladatlanod 
maradtak. 

Árak: prima magyar 36—38 50 (— •—)frt, szekunda 
31 — 35 frt, tertia 26—30 frt. Galicziai prima 35' 36- — 
(—•—) frt, szekunda 30—34 frt, tertia 26—29 frt. Német 
prima 37—40'— (—.—). szekunda 33—36, tertia 29—32 
frt. Konzervökrök. 21'—28'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 23—33-50 0 frt é. s., tehén 21-32 
frt és bivaly •— frt ó. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások: Magyar liizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Gruhitsch V, Kopháza 30 — 29 — 
Hacker L., Sopron 36 — 40 — 
Hacker Miksa, Sopron ... 33 — 29 — 
Lederer Kálmán, Nagyvárad ... 39 — 36 — 
Moskorits Ad., Nagyvárad 39 — — — 
Neumann testvérek, Arad 37 — 34 — 
Weisz M. & fia, Munkács 35 — — — 

Német hizóökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár 40 — 38 — 
Frisch Gy., Versecz 3c — 34 — 
Hacker Miksa, Sopron 38 — 36 — 
Neumann testvérek, Arad. 41 V'2 — 36 — 

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

Bécsi szurómarhavásár. 1898. decz. 7-én. Fel-
hozatott: 3214 borjú, 844 élő sertés, 1822 kizsigerelt 
sertés, 444 kizsigerelt juh, 688 bárány. 

A felhajtás csekély számú volt, á kereslet az 
ünnepek közeledtével igen nagy volt s ennek folytán 
az üzlet élénk volt és kgkint 4—3 krral javultak az 
árak, éppen igy a sertéseknél is. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 38—44 
kr., prima 46—50 kr., primissima 52—60 kr., élő borjú 
— — kr., prima kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés 8̂—49 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
48—54 kr., süldő 52—58 kr., kizsigerelt juh 28—38 kr., 
bárány páronkint 5—12 kr. 

Bécsi sertésvásár. 1898. decz. 13-án. (Schleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek" részére). 

Felhajtás : 3942 lengyel, 4738 magyar sertés, össze-
sen 8680 drb. 

A vásár forgalma változatlan. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 44—45 kr, kivételesen 45 50. kr, közepes 
38—43 00 kr, könnyű 38-43 kr, süldő 35—44 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. decz. hó 7-én. Felhajtás 
1487 db juh. 

Lanyha és változatlan üzletmenet mellett jegyez-
tetett : 

Árak : export juh páronként 20- 22 00, kivét. 
—, raczka •—, selejtes juhpárkint 8—12'— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. J. uruak. N.-Zellő. A sértéskiállitás két fő-

csoportra oszlik és pedig: a) Tenyészsertések, b) Hizott 
és fogyasztásra alkalmas (azaz .zsir és hus) sertések 
csoportjára. A tenyészsertések csoportjában kiállítha-
tok : 1. Hazai Kondor (szőke-fekete); 2. Husfajták (fe-
hér : Jorkshire és egyéb angol fehér szőrű sertések, fe-
kete : Berkshire Polland-China és egyéb angol, végül 
keresztezések). A hizott sertések csoportjában kiállítha-
tok : zsirsertések: Hazai Kondor-féle fekete. Hus-serté-
sek : különféle fajtájú sertések. — Amint tehát látja a 
külföldi fajták nincsenek kizárva a kiállitásból. 

G. Ö. urnák, Terebesd. Szarvasmarhák s egyéb 
gazdasági haszonállatok nyírására, ha kézi nyiró ollót 
nem akarnak használni, a szab. gyorsnyiró-gép, — 
melyet Kann és Heller árusit Budapesten 85 frtért, — 
fog megfelelni. De ezen olló késének élesítését otthon 
nem igen lehet -végeztetni, ha csak a hozzá való kü-
lönleges köszörükövet meg nem hozatják. Különben 
legjobb a géppel egyúttal 6 drb kést is hozatni s azo-
kat, amint megkoptak, élesítés miatt valamelyik j< 

nak. Nyírás előtt egy csepp olaj a késekre nagyon jó. 
Ifj. J. K. urnák:, Arad-Gály. T-isztavérü emdeni 

ludakat nem különben plimut és bráma tyúkokat kap-
hat a gödöllői m. kir. baromfitenyésztő-telep és muri-
ká>'k( >!/í; iskolánál U <>;.;.''k 
tendő baromfitenyésztés módozataira nézve és a szük-
séges baromfiak beszerzését illetőleg .Hreblay Emil m. 
kir. állattenyésztési felügyelő úrhoz Budapest földmive-
lési minisztérium, mint a ki jelenleg az ország baromfi-
tenyésztésének ügyeit vezeti, fordul, ő szívesen ad azon-
nal felvilágosítást. 

H. A. urnák, Lipcse. A Magyar Gazdatisztek és 
Erdőtisztek Országes Egyesületének vannak rendes és 
pártoló tagjai; az előbbiek kötelezettsége P évre, az 
utóbbiaké 3 évre terjed. A rendes tagok tajdijja, ke-
zelőtiszteké 10 korona, segédtiszteké 5 korona, a pár-' 
toló tagoké 10 korona. A nyugdíjintézetnek tagjává le-
, ; ikiil . • .1 [c:k ' 

belépne. Itt tagdijak nincsenek s a tagok csak a bizto-
sított összeg évi járulékát tartoznak fizetni. A beiratási 
dij egyszersmindenkorra 10 forint. Tessék különben az 
egyesület ügyvezetőségétől levelező lapon az alapszabá-
lyok megküldését kérni. 

A i Orsx. mary. gHtd. egyesület tulaj ácsa*. 

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

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 

j Elsőrangú hazai gyártmány. \ 

y ^ V / PoBtOSCZIB. 

$ / W MAGYAR 

RÉSZVEMY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T E N . 

Hegyarerszág legNsgyefeh és •gyatfSB 
| g a z d a s á g i g é p g y á r a 

mely * gazdálkodáshoz szükséges 

S i r S S S Z S S " Ü j 
gazdasági gépeket gyártja. 

I Rendelések megtétela előtt kérjek minden j 
gzakbav&gó kérdéssel bizalommal hozzánk I 

1 fordulni. 1 

Részletes árjegyzékkel 
| é* SKakucrS fehrilágMitáxwü dfynMteteta uot- f 
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l / i l i i rr • rr r n Kituno minőségű 
kristály mészkőből 

égetett, 

fehérmész, 
mi WotliaDiállim szállíttatik: 

1. V i d é k i á l l o m á s o k r a (különösen 
Pest-Pilis-Solt, Heves, Báes-Bodrog, 
Jász-Nagy-K.-Szolnok, Csanád, Békés, 
Esztergom, Komárom, Tolna stb. vár-
megyék állomásaira) vasúti kocsi rako-
mányokban; 

2. B u d a p e s t e n az é p ü l e t e k h e z , 
vagy a főváros körül fekvő t e l e -
p e k r e és f a l v a k r a , kocsi fuva-
ronként. 

A legjobb és legolcsóbb 
égetett mész. 

T e l j é r , i p a r i c zé l o l ^ r a k i v á l ó a n a l k a l m a s 

kristály mészkő, 
Pi l i s -Vörösvár vasútállomáson feladva, kapható 

bármily mennyiségben és tetszés szerinti nagyságú 
darabokban. 

^r Megbízható czégekkel, nagyobb mennyiségre, 
egy vagy több évre 

előngög gzéllitási szerződés \óMi\. 

Részletes felvilágosítást ad és megrendeléseket elfogad 

Baross Károly gazdasága 
X*J l i s -S zá i i t ó , (Pest vármegye) 

Utolsó vasút és táviró : 3?ilis- Vörösvár. 

BIZONYÍTVÁNY. 
(Bélyeg és pecséthelye). A kir. József 

műegyetem műszaki mechanikai laboratóriumá-
ban végzett kisérletek eredményéről. 

T á r g y : Baross Károly ur pilis-szántói, 
Pest-Pilis-Solt és Kiskun megyebeli birtokáról 
származó mészkő. 

Kísér l e t : A beküldött mészkő a követ-
kező vegyi összetételű: 

' CaO __ „ : . . ... ... ... 52,92°|0 
C02... ... ... ... ... ... 42,54 
A1A . . . . . . 0,43 
Fe203 0,24 
MgO _ . . .... 1,03 
Alkaliák 0,52 
Si02___ ... ... ... 0,35 
Nedvesség „_ 1,67 

99,70 
mely összetétel szerint a kő égetés utján ad 
tehát: 55,49% oly égetett meszet, melyben a 
CaO„.95,37°/o-ot tesz; azaz igen tiszta égetett 
meszet. 

A műegyetem mech. laboratóriumában esz-
között égetés oly égetett meszet eredményezett, 
melynek fajsúlya egész darabban (volumen-
suly) volt: 

Y=2,87 
azaz lemért 19,668 gr. égetett mészdarabnak, 
térfogata: 6,863 cm8-nek találtatott. 

A laboratóriumban égetett mészszel tett ojtási 
kisérletek a következő eredményüek voltak: 

í. 450 gr. ojtott mész, melynek tehát 2,866 volumen-
suly mellett,'térfogata 157 cm3 volt ; 957 gr., azaz 2,13 
suly arányban vizzel feleresztve, adott 1407 gr. oly pépet, 
melynek térfogata 1,076 liter volt; vagyis annak sűrű-
sége, r^l,31-et tett. Az eredetileg 157 cm3 köbtartalmu 
mészkő, az 1,31 sűrűségű pépen 1076 cm3-re oszolván 
fel az: 6,85-szörös szaporulatot adott. 

2. Ismét 450 gr. ojtott mész, 6.88 gr. vizzel meg-
ojtatván, a nyert 1138 gr. pép 845 cm3 térfogattal, azaz 
r=l ,35 sűrűséggel birt. Eme 1,53 suly arányban vett 
vizzel feleresztett pépben, a mész tehát 5,38-szoros szapo-
rulatot mutatott. 

Mind a két ojtási kísérletnél a mész a legkevesebb 
szemcse visszahagyása nélkül teljesen feloszlott. 

V É L E M É N Y i Az igen tiszta nyersanyagból nyert 
égetett mész, anyagában tömött, tehát elporlásra kevésbé 
hajla n dó; ojtási képességében és szaporaság ab an is 
igen kitűnő; mely mindkét eredmény a pilis-szántói 
meszet első minőségű, kitűnő tulajdonságú mésznek 
jellegezik. 

BUBAPEST. 

Pecsét helye: Nagy D6ZSŐ S. k., 
A m. kar. József műegyetem 

műszaki mechanikai kir- J° z s e f műegyetemi tanar, 
laboratóriuma. a mech. labor, főnöke. 
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Hirdetési 4r 15 szóig'30 ] 
szó 8 kr., feltűnő betűkkel 4 

minden beiktatásnál. SO 

r., ezen felül minden 
kr. Czim közlésénél 

kr. bélyegilleték. K I S H I R D E T É S E K , Csak mezőgazdák és a szakirodalom terményei, 

C s a k o l y l e v e l i k r e vá lasKo lunk, m e l y e k k e l v á l a s z ] ü k s é g e s l e v é l b é l y e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k ü l d e n e k . 

Az Aliások betöltésére vo-
natkozó ugy nagy, mint kis-
hirdetéseket lapunkban ezen-
túl csakis a czim Kité-
telével fog j uh: kii-
zölnl, hogy ezáltal elejét 
vegyük az esetleges viss2a' 
éléseknek és a költséges 

levelezésnek. 
Egyúttal félreérté-

sek: kikerülése végett 
tudatjuk t. Olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem, foglalkozik 

lásokat sem tartjuk 
nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-

Á kiadóhivatal. 

Á L L Á S T KERESŐK, 
Állást kevés, 

jelenleg egy 2160 holdas gazda-
ságot kezelj Tehenészet, czu-

kiadóhivatalban 
Kulcsár, 

béresgazda, tehenészeti fel-
ügyelői állást keres javakorbeli 
16 évi gyakorlattal biró gazda 
kitűnő bizonyítványokkal. Ozim 
a kiadóhivatalban. 6818 

Q4 éves 
ath., okleveles gazdász, 
§vi gyakorlattal, mély-

tál, hőtlen, hadmeütes, évés 
keresztény fiatal gazdász, jár-
tas a gazdaság minden ágában, 
sertés, ló, szartasmiii'hatenyész-
tés, tejgazdaság, hizlalás* dö® 
hány- és cukorrépa termelés-
ben Jelénleg ié nagyobh.gd.zda-
a&allüazvaj megfölelő állást 

keres ismeretség hiánya miatt; 
Közvetítők-dijaztatnák. Ozim á. 

Teli.enész 
állási; keites 'égy fiatal 37 év.Ös 
nőtlen ember, á ki á téjgazda-
Öági Szakiskolát, jó sikerrel vé-
gezte és a, Sajt és a vajkéázi-
tésben egészen jártas.- Cáipaé 

Gazdaság 
minden ágában jártas fö 
vesiákolát végáettj 1 és J 

Szakképzett 
gépész uradalomban all 
ványok s ajánlatok. Ajánla 

A sárvári 
m. kir. tejgazdasági szakisk 
jelenlegi tanulói szerény fel 

alkalmasak. ̂ Mindnyájan pzQl-

éa szláv nye'lvê biî 'â 'Állását 
deozember 15-én elfoglalhatja. vár Zámo"y,aFeSrmeK'ere6867 

m¥kertéGsmTkÓSM0rartc!fa"k 
Bácsm. kéretnek. 6847 14 évi 

gyakorlattal bird, nőtlen 30 
Gazdasási éves gazdatiszt, ki jelenleg 

ségU°tettkflataiâ r̂̂ G}azda-
dasájtf tanintézetet nem vég-

bekötött bórgazdaságot önállóan 
káUásrfa1?haltanáavŝ to1ztataL6S 
Nevezett̂ u|y â külgazdaság 

Ságnál1Blr.bMegk̂ reséseká.Fel-Földműves 

bekötött bórgazdaságot önállóan 
káUásrfa1?haltanáavŝ to1ztataL6S 
Nevezett̂ u|y â külgazdaság 

Ságnál1Blr.bMegk̂ reséseká.Fel-

telezettség® nek már̂ ellfgit tett 
á/ilsf ketel ̂ Ajánlatok V ŝvá" 

addhivatalba kéretnek. ' 6869 
telezettség® nek már̂ ellfgit tett 
á/ilsf ketel ̂ Ajánlatok V ŝvá" Ispánl 

h«yare°Z mtéáemdíík' Szome|st1 
. tói dmlveysköfá^ eles^SS 

Ifipáni 
állást keres újévtől conventióra 
bétévi nagyobb alföldi urada-

Vallású nős, egy gyermek atyja, 
a katonaságnál mint szolgálat 
Vezető altiszt szolgált; egy 
évĝ ezerholdas ĝazdaságban, 

síkiskotót'végtÍtte'ÍÍ:éZdaS"tí van éaMmazv! min^ktlelT 

fejgazdaSg'önán^^kSsjeí* Ozim a kiadóhivatalban. 6839 
''Mgy^blft^HehrSszetEf™ 

fejgazdaSg'önán^^kSsjeí* Ozim a kiadóhivatalban. 6839 
nagybani dohánytermeléssel'és 

Gazdasági 
pályájairántelőszerê ettê vtáel-

megkereséseket a kiadőhivaW Gazdasági 
pályájairántelőszerê ettê vtáel- A szécsényi 
disz, n̂agyobb gazdaságban tejgazdasági munkásnőket 

Őrim a8 kiadóhivatalbSÍ ke6r8e4"ó 
tejgazdasági munkásnőket 

szetnek minden ágában jártas 
ugy a franczia szőlőtenyésztás, 
mint mindenféle gyümölcsfa, 
konyhakert, parkirőzás, üveg-
házi növények szaporításában 
üagyön jártas ; 5—6 évés bizo-
nyítványokkal rendelkezik,' s 
több nyelvet beszél, haaonló 
állást keres!. CjÉim e lapok ki-
adóhivatalában. 6564 

Á L L Á T O L 

(Sréves menUiall ie 

n ö v e n d é k ö k ö r 
és üsző b o r j a k a t 

mepéfelre ajánlanai: 
KLEIN ÉS SPITZER 

iis-Czelli tasMft. 
bármikorra is elfogadtatnak-

í Kuchta J. Margitta 
ryej kéretnek. 687-1 

továbbá l 
mangaliczí ilendy József 

P e c s e n y e 
0 m a l a c z 

pu lyka- , m 
vad- , h izott 

ser tést 
jó áron 

a központi vásár-
csarnokban B u d a -
p e s t e n , a közel-

gő ünnepek alatt. 
Feladási ezim: 

Magyar Gazdák 
V á s á r c s a r n ö k E l l á t ó 

Szövetkezete. 
Fasntállimís: közp. vásárcsarnok. 

i erdélyi faj, hibátlan, t 

V E G Y E S Ü L 
A sárvári 

5 • felvilágosítást nyi 
et igazgatósága, Sárví 

00 drb̂ feket 

ma" ÍTiadóliívatalban̂  ^832 

Lóhere 
luczerna 

m a g - 6418 
íégjobbaii értékesíthető 

MM 
magkereskedésében 

Budapest, Károly-köruí 9. 
SzolŐoj i r á n y o k , 

Píros, és Fehér gyoigys2ffl% 

Lapunk kiadóhivatalá-
ban megrendelhető: 

A sertés javítása 

Rupestris, Mont 
gyökeres. - Ái 

gazdák és hizlalók használatára. 
Irta K . SS II ír.v Pál . 

Ára portomentes küldéssel 

. A legjobb minőségű 
uj és hasznait 

vízhatlan • 

! takaró-
ponyvák 

olcsón kaphatók 
F I S C H E H J . 

| ponyva- és zsákgyári 
raktárában 

Btíajest, Hamoroia-ii. 18. 

üegje lent 

m 

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

RuMnek Gynlaés 
Síilassy Zoltán 

az Orsz. Magy. Gazd. Egyes. 
titkárjai. 

A zsebnaptár ára az 0. M. 
G. £ tagoknak és a „Köz-
telek' előfizetőinek bérmen-

küldéssel együtt 1 forint 
60 kr. 

Bolti ára 2 forint, 
Megrendelhető a 

„ K Ö Z T E L E K " 
öaflóMfataláliaii, 

Budapest, IX., Üllői-ut 25. 

Szálas takarmány 
adagolására 

I> á i- l 1> n o U 

egf próbapostacsomag 
: • .-1 

100 db „MilMM" „ i— 

Legalkalmasabb 
kárácsoftyí és újév 

ajándék! 
Pósa bácsi. 

u « 
sí SÍ 

czlmű képes verses könyve. 
A szerző, ki ma már aján-
lásra nem szorult, a gyer-
mek irodalom valóságos 
gyöngyét mutatja be, gyö-
nyörű kiállításánál fogva, 
pedig eg-yik legalkalmasabb 

gyermeki ajándék. 
Ára mig a készlet. tart 

1 frt 50 kr. helyett 
c s a k I f o r i n t , 
mely összeg előleges be-
küldése esetén bérmentve 

küldetik meg. 
Ugyanott nagy választék: 
Ifjúsági iratok, Diszmüvek 
a világirodalom minden 

nyelvén 

alkalmi áraloi Mától 
Bárki részére ingyen a 
Könyvkedvelők Kalauza, 
Szilágyi Béla 
bel- és külirodalmi anti-
quariuma, könyv és zene-

mű kereskedés' 
B U D A P E S T 
IV., Károly-körnt 36 

Öszi és tavaszi szállí-
tásra ajánlok, tavak és 
folyók benépesítésére, 
gyorsnövésü, csehfaju 

egy és két éves 
mr pontyot 

és ivarérett 
B n y a h a l a t , 

továbbá 6429 
t e n j é s z s ül lőt , 

csukat, ez ompot 
és ráko t . 

Corchtjs Béla 
Haltenyésztő 

BUDAPEST, 17., Mollár-Jtea 17. 

Eladó gyök. 

s z ő l o o j t v á n v o k 

Furmint, Kadarka, Kövidinka, 

rizling, Passatufti, Szlanka-
Ark a fajok minősége sze-

Tessék árjegyzéket kérni I. ' 

az 0. IW. 8-E. kiadá-
sában a 

Ma Ricüárfl 
(magyaróvári gazd.ákádémia 

intézője) 

számvitele 
az 0. M. G. E. által 
1000 f r t pályadíj-

jal koszorúzott 
p á l y a m ű . 

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 lvi-. 

, K ö z t e l e k ' 
kiadóhivatalába, 

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

intézendők. 

T ö r l e s z t , k ö l c s ö n 
1 földbirtokokra. 

Legmagasabb Itijl-

érték alapján 20~6i 

. Csekély kamattá 

Ingatlan- és Jelzálog-
Forgalmi-Intézet, 

Budapest, VAczl-kiirut 89. 
Legnagyobb Ingatlan- és Jel-
.. - ..-..:•.. 
hatóságok és a legtekintélyesebb 
földbirtokosoktól ajánlva 
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Gőzmívelés. 
üagyobb területek szántását gözekével 
lajlandó vagyok elvállalni* épftgy 

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

Woíffl Ernő, Budapest-Kelenföld. 

Kertkodve löknek 

a legpompásabb karácsonyi és újévi ajándék 
SchmSdt L Cm magvödre 

17 legkitűnőbb f a j főzelékmag 

8 legkitűnőbb f a j virágmag 
van csomagolva, egy kis házikert részére ele-
gendő mennyiségben. Az üres vödör igen szép, 
szalóndisznek is megfelelő cserépvédőnek hasz-

nálható. 
„Egy darab á,ra 2 frt 50 kr. 

K a p h a t ó 
Radwaner é s Rónai nál 

SCHMIDT I. C. magyarországi főraktárában 
Budapesten, J., Fűrdő-utcza 4. 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egpesiilet 

„istvántelki immúnis" homoktalaju 
szőlőjéből a következő 

európai és amerikai szőlővesszők 
eladók. 

1. Gyökeres európai vesszők. 
Olasz Rizling 18,000 ezre 16 frt 
Nagy Burgundi 5,000 „ 16 , 
Mézes fehér 5,000 „ 16 » 
Madelaine angeyine 2,000 „ 16 „ 
Tramini piros 3,000 , 16 , 

2. Sima európai vesszők. 
Olasz Rizling ... ... 25,000 ezre 8 frt 
Nagy Burgundi 8,000 , 8 „ 
Mézes fehér... 4,000 „ 8 , 

Madelaine angevine 3,000 „ 8 frt 
Tramini piros 4,000 ,, 8 „ 
Piros Bakar 2,000 „ 8 „ 
Szent-Lőrincz 2,000 „ 8 , 
Nemes Kadarka 500 „ 8 „ 
3. Gyökeres amerikai vesszők. 
Jaquez 1,000 darab 10 „ 

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

0 r s z á g o s M a g y a r G a z d a s á g i E g y e s ü l ő t 
igazgatójához 

Budapest „Köztelek" intézendők. 
Az elszállítás őszszel vagy tavaszszal történik a megrendelés sorrendjében. A meg-
rendelésnél a vesszők fele ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvéttel szedetik 

be. Csomago'ásért és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. 
Igazgató. 

, H a z a i p o k r ó c z o k ' 
Czégünk a 
mak és 
telep) á 

a n. é. gazdaközönség ügyeiméibe ajánlva! 

a székesfővárós legna-

i " " aS)TJ 140, 

om. 5.20; 180/225 cm. . 

..840 

szürke, íekete, kék 

drbja 1 - frtig. 
drb erdélyi hosszúszőrű rócz, 55/95 om., drbja 2.45 

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

30 forinton fe lü l i rendeléseket bérmentve küldünk. 
I^eirél- i r a g y s-ürg-önyczina.: 

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

Országos Magyar Kölcsönös I t o i t ó Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, VIII., József-körut 8. 

Elnö t: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 
Igazgatósági tagok : 

ANDRÁSSY (iÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, PŰSPÖKY EMIL, 
RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILA! SY ZOLTÁN, SZÓNY' 

TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZŐNYI ZS GMOND. 

[ ZSIGMOMD, 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZT0Í1ITÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tiiz- nint a jégbiztosítás terén hiven 
megfelel hivatásának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdakőzönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek 
teljes megelégedését vivta ki magának, az 

épület és á talány (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 

j. . mellett mint a szövetkezetnél. 
Gazdfi gi egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 

nagyságára — a 1 szta dijbói 5°/o díjengedményben részesülnek. 
Kisgazdák, V; mszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 

terményeiket biztosítják, 10% engedményben részesülnek. 
Bővebb feiv.iágositással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 

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

Hirdetmény. 
(Uj személy- és podgyászdijszabás kiadása a magyar-olasz-franczia személy és pod-

gyász forgalomban.) 
A magy. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesülés szerint -1899. év 

január hó 1-én Fiume-Anconna-Velenczén át Olaszországba és Madane-Ventimiglián 
át Franciaországba uj magyar-olasz-franczia személy- és podgyászdijszabás lép 
életbe, mely egyrészt Budapest, Pécs és Zágráb állomások, másrészt ugy Olaszország 
több nagyobb állomása. > il u i a I i I i 1 von Méditerranée vasút Aix-les-
Bains, Lyon, Vichy, Nizza és Marseille állomás közti forgalomra közvetlen menet- és 
podgyászdijakat, tartalmaz. 

Ezen díjszabás, melylyel az eddigi 1896. évi augusztus hó 1-etől érvéuyes 
magyar-olasz személy- és podgyászdijszabás érvényen kívül helyeztetik, a magy. kir. 
államvasutak díjszabás elárusító irodájában (Budapest, VI., Csengery-utcza 33., Il-ik 
em.) 1 koronáért kapható. 

Budapest, 1898. november 4-én. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

Sok pénzt 
takaríthat meg, ha az egerek és patkányok okozta 
kiszámithatlan károk ellen védekezik. 

Európa valamennyi katonai hatóságaj sok ezer gazdál-
kodó, földbirtokos, erdész, molnár és magánzó ajánlja e 
czélra a 

Bender-féle szabadalmazott csapdákat. 
Egyszeri KiaJás! Kérjen jro;pectust ingyen és timntre. Tartós réíelem! 

K A R L B E N D E R I., W I E N , IY/iF. 

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




