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Ü l lő i -ó t 35. mám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissz*. 

Egyről-másról. 
(A jégbiztosítás reformja. — Mezőgazdasági szesziparo-
sok mozgalma. — Próbavágások. — Az OMGE. tenyész-

állatvásárja. — Amerikai liszt-kartel.) 
A jégbiztosítás reformjának kérdése élén-

ken foglalkoztatja a gazdaközvéleményt, vagy 
helyesebben szólva, a szövetségi nagygyűlés 
által kiküldött bizottságot, mert hisz maga a 
gazdaközvélemény alig ad magáról életjelt. 
Különösen a folyó évi nagy jégverés alkalmá-
ból lehetett tapasztalni, hogy azoknak száma, 
akik a jégverésből hasznot igyekeznek húzni, 
igen felszaporodott s ugyanezzel nagyon bajos 
a realitás hangsúlyozásával prozelitákat sze-
rezni az ügynek. Ez az üzleti kizsákmányolása 
a jégveréseknek azonban természetszerűleg 
közrehat a dijak emelkedésére, ami mégis csak 
meggyőzi a reformok szükségességéről a gazdák 
többségét. 

A szövetségi nagygyűlés által a jégkartel 
okozta bajok elhárítására kiküldött bizottság 
azzal kezdte működését, hogy átirt az összes 
kartelben levő részvénytársaságokhoz, tájékoz-
tatandó magát azok jövő terveit illetőleg s 
általában aziránt, hogy a jelen tarthatatlan 
helyzethez, ameilyet a mostani magas dijak és a 
lik vidáczió jelenlegi módja teremtett, a jövőben is 
ragaszkodnak-e, sőt vájjon igazak-e azon hirek, 
amelyek a jégdijak további emelését is kilátásba 
helyezik? A gazdák tehát nem akarják min-
denáron a háborút s a részvénytársaságok 
magatartásán múlik, ha a gazdatársadalom ér-
dekeinek védelmében olyan eszközökhöz nyul, 
amelyek aligha válnak a biztosító, társaságok 
előnyére. 

Nagy a megütődés a mezőgazdasági szes?-
termelők körében, hogy a pótkontingens ki-
osztásánál szerintük megrövidíttettek. A kér-
dés azonban ugy áll, hogy a pénzügyminisz-
ternek nincs módjában a kívánalmaknak meg-

felelni, miután kellő mennyiségű pótkontingens 
felett nem rendelkezik, Mint minden, évben, 
ugy az idén is a kampány megkezdése előtt a 
mezőgazdasági szeszgyárak által igénybe nem 
vett, de a törvény értelmében őket megillető 
kontigens az ipari gyárak között osztatott fel, 
mig a mezőgazdasági szeszgyárak pótkontin-
gensszükségletét a pénzügyminiszter a mező-
gazdasági szeszgyárak által visszabocsátott 
kontigensből remélte fedezhetni. Az ezévi ki-
tűnő burgonyatermés mellett azonban ezen 
kontingens visszabocsátás oly csekély mérvű, 
hogy a pénzügyminiszternek nincs módjában a 
pótkontigenst oly méretekben osztani ki, mint 
ez a múltban történt. 

Nincs tehát pótkontingens, mert a üiező-
gadasági szeszgyárak valamennyije oly ked-
vező helyzetben van a folyó évben, hogy kon-
tingensét önmaga égetheti ki s nincs, mert a 
pénzügyminiszter a szeszégetési idény kezde-
tén a mezőgazdasági szeszgyárak által igénybe 
nem vett, de őket jogosan megillető kontin-
genst az ipari gyárak között osztotta ki. Ez 
érzékenyen sújtja különösen azokat a szesz-
gyárosokat, a kik 7 hektoliteres szeszgyárakkal 
birnak, miután ezek a 7 hl. napi termelésnek 
megfelelőleg az 1680 hektoliteres kontingenst 
eddig is csak pótkontigens' adományozása ut-
ján kaphatták, meg, amennyiben az 1888. évi 
XXV. törvényczikk intézkedése folytán a maxi-
mális alapkontigens 1375 hektolitert meg nem 
haladhat. 

Ilyen eset másodszor fordul elő 1888. 
óta s mindenesetre mindkét esetben igen ked-
vezőtlenül hatott a mezőgazdaságra, mert épp 
akkor csökkent a gazda: kontingense, a mikor 
a jó termés folytán alkalma lett volna nagyobb 
kontingens kiégetésével előbbi veszteségeit pó-
tolni. 

Ezen két eset reméljük elég alap lesz 
arra, hogy a pénzügyminiszter meggyőződjék 

I arról, hogy mily helytelenül jár el, amidőn a 

mezőgazdasági szeszgyárak pótkontingensét 
minden számítás nélkül az ipari szesz-
gyáraknak előre kiosztja s talán arra indítja 
a minisztert, hogy ne oszsza ki az összes 
fölös mezőgazdasági kontingenst az ipari szesz-
gyáraknak, hanem tartson fent egy bizonyos 
mennyiséget szabad rendelkezésre meghatáro-
zott ideig, addig, mig a termés eredménye is-
meretes lesz s csakis akkor bocsássa azokat 
az ipari szeszgyárak rendelkezésére, amelyek 
még azt ugy is elég korán kapják meg. 

Az OMGE. a mult év folyamán kétizben 
tett kísérletet próbavágásokkal kapcsolatos 
hizott állat-vásárok rendezésével, de mint isme-
retes, eredménytelenül, mert a kellő számú 
és minőségű állatok felhozatálát biztosítani 
nem sikerült. Egyelőre tehát a vásárok rende-
zésének eszméjét az OMGE. elejtette, de viszont 
a próbavágások végzését még a folyó hizlalás! 
szezonban azoktól függetlenül megejteni hatá-
rozta el. 

Azok a nézeteltérések, melyek az élő- és 
vágósuly közötti különbség .tekintetében a 
gazdák és mészárosok között fennállanak, vala-
mint az, hogy kimutathassuk a nálunk szokásos 
hizlalási módok eredményeit s hogy megbízható 
adatokat nyerjünk arra nézve, mi különbség 
van a magyar, nyugati és a szerb marha 
vágósulya, husmin őségé és faggyutartalma 
között, szükségessé teszik a próbavágások meg-
ejtését, mert ezekből ugy a gazdaközönség, 
az állatkereskedők, valamint a mészáros-iparosok 
a kellő tanulságokat le fogják vonhatni. 

E szempontok figyelembevételével a ha-
zánkban tenyésztett magyar és nyugati fajtájú, 
gazdaságilag, valamint szeszgyárilag felhiz-
lalt kölönböző korú és nemű állatokkal 
fognak a próbák végeztetni. Szerb marhából 
a rendesen felhozni szokott minőségből válasz-
tatnak ki ei próbavágás alá veendő állatok. 

42 állat levágatása van tervbe véve. 

Mindennemű erőtakarmányok 
mint 

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

Gabonanemüek 
ft l e g e l ő n y ö s e b b e n 

* * értékesíthetők 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél 

V., Alkotmány-utcza 31. 

Mai számunk I S oldal. 



1836 KÖZTELEK, 1898. DECZEMBER HO 14. 100. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. 

Miután a próbavágások ellenőrzését és a mé-
réseket a gazdák és a mészárosok részéről 
közösen alkotott bizottság fogja végezni, a nye-
rendő adatok hitelességében, egyik félnek sem 
lesz oka kételkedni s a nézeteltérések kölcsö-
nös megelégedésekre ki lesznek egyenlíthetők. 

A próbavágások által kiderítendő adatok 
nemcsak gyakorlati, de tudományos szempont-
ból is fontossággal birván,: nem kétkedünk, 
hogy a földmivelésügyi miniszter ezek végzését 
erkölcsi és anyagi támogatásával hathatósan 
elő fogja mozdítani. 

Ehelyütt szóvá kell tennünk az OMGE. 
által a jövő évben rendezendő tenyészállat-
vásárt is. Az állattenyésztési felügyelőségek 
életbeléptetése óta a felhozatal e vásárokra, 
miután a felügyelők a tenyészállatok nagyrészét 
a helyszínén vásárolják össze, mennyiségileg 
ugy, mint minőségileg tetetemesen csökkent, 
ugy hogy, e lapok hasábjain a gazdaközönség-
hez kérdést intéztünk, indokoltnak tartják-e e 
vásároknak jövőben való fentartását vagy 
sem. A válasz igenlő volt, de a tenyésztők a 
vásároknak bizonyos mérvű reorganizáczióját 
mondották szükségesnek. 

E kívánalmak figyelembevételével a jövő 
évi tenyészállatvásár jóval korábban — február 
végén — fog megtartatni, mint az előző évek-
ben. Ezenkívül a vásár tartama három napról 
két napra szállíttatott le, a résztvételi költsé-
gek apasztása czéljából s ugyané szempont-
ból az eladásoknál szedni szokott 3% jutalék 
2'5°/o-ra csökkentetett. A bírálati,' eljárás is 
módosíttatott, amennyiben a biráló-bizottság 
minden tagja az értékszámozás elvei alapján 
külön-külön fog pointirozni, s az értékszámok 
átlaga alapján hozatik meg az itélet. Az érték-
számozás a dijat nyert állatok álláshelyei fölött 
ki fog függesztetni. Tekintettel a tuberkulin-
ojtások fontosságára, s hogy ezek foganatosí-
tása előmozditassék a díjazásnál a tuberkulin-
ojtásra nem reagált állatok 10 értékszámmal 
előnyben részesülnek. Díjazásra a földmivelés-
ügyi miniszter által rendesen kitűzni szokott 
3000 frton kivül Budapest főváros is 500 frtot 
tűzött ki e czélra. Ha még felemlítjük, hogy 
kilátás van arra, miszerint a földmivelésügyi 
miniszter a Budapesthez legközelebb eső három 
állattenyésztési kerület részére szükséges tenyész-
állatokat e vásáron fogja bevásároltatni, akkor 
tenyésztőinknek kétségkívül érdekükben áll s 
kívánatos, hogy a jövő évi tenyészállatvásáron 
minél nagyobb számú, s kiváló minőségű 
tenyészállattal részt vegyenek. 

Ha a német „D. L. Z."-nak hitelt adha-
tunk, ugy újévtől kezdve óriási malomtröszt 
képződik az Egyesült-Államokban City mitt 

trust of New-Tórk czim alatt. A ezé! elérése 
szempontjából eddigelé 40 millió dollárt irtak 
volna már össze, hogy miért, az persze is-
meretes : mesterségesen ugy alakitapi az ára-
kat, amint a szövetkezetbe lépetteknek érdekei 
kívánják. Hogy az uj szövetkezet roppant hord-
erejéről fogalmunk legyen, csak a társult ma-
lomtulajdonosokat s eddigi évenkénti produk-
tumukat kell szemügyre vennünk. Itt van pél-
dául a Hecker-ié\e malom, mely naponta 
11,000 barel (1 barel = 88 kg.) gabonát őröl. 
A Pittsburg-Washbourn, Minnepolisban 25 ba-

rellal s a többi malomóriásiak is többeí-keve-
sebbet őrletnek naponta, vagyis összszániokban 
kifejezve, Amerikában a molnárok oly kartelje 
verődik össze, mely naponta 8.445,500 kg. 
lisztet állit elő. 

Ennek napi foglalkoztatása végett 175,000 
hl. gabonára van szüksége. 

Vannak, kik a szövetkezéstől azt várják, 
hogy ezután a liszt sokkal olcsóbb lesz, mert a 
malmok adminisztraczionálís költsége csökkent, 
a gabonát nagy tömegben, komoly versenytárs 
nélkül, olcsón vehetik meg, ámbár arra meg mi 
lehetünk elkészülve, hogy a páratlan szövetke-
zet által előállított liszt a vén Európa piaczán 
fogja a hazai termés árát lenyomni s a ver-
senytársakat le is gyűri. 

Hiszen már eddig is Angliát az ameri-
kaiak látták el a lisztszükségletet illetőleg 2/s-ad 
részben, már most, hogy az európai piaczokat 
is okkupálhassák, létrehozták az amerikai 
nagymalmok fuziójukat, mely tekintve, hogy ' 
azok tulajdonosai a nagytőkét is képviselik — 
nem is volt nagyon nehéz dolog. 

A német sajtó Németország védekezésé-
nek módját egyedül abban látja, ha Ameriká-
val szemben a lisztnek 7 márka 50 pf. vám-
ját 10 márka 50 pf.-re emeli. Bőszünkről a 
liszttröszt megalakulását korántsem véljük olyan 
veszedelmesnek, amilyennek azt többen látják. 
A finom magyar lisztet bizonyos finomabb pék-
sütetekhez még ma is nélkülözhetlennek tart-
ják. Bizonyság erre, hogy mig jpl. deozember 
12-én a londoni, piaczon legfinomabb ame-
rikai lisztet 25 — 26 shilinggel, a francziát 
23—24 shillinggel, addig a finom magyar lisztet 
33—36, a közönségest pedig 26—33shillinggel 
jegyezték. A finom magyar liszt versenyképes-
ségét egyelőre tehát nincsen okunk félteni s a 
tröszt versenye inkább csak abban az irányban 
képezhetné aggodalmas mérlegelés tárgyát, hogy 
malomiparunk kivitelre való dolgozását előrelát-
hatólag a legszigorúbb korlátok közé szorítaná. 

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

Abortáló tehenek. 
H. 8. ur a „Köztelek"-hez a következő 

tartalmú levelet intézi: 
Van egy tehenészetem, melynek 70—80 

drbból álló állományát vásárokon összeszedett 
állatok teszik ki. 

A teheneket hasas vagy szoptatós álla-
potukban szedem össze, a jó tejelőknek bizo-
nyulókat felhágatom, a rossz tejelőket felhiz-
lalom s borjukból tehenekké nem nevelek fel 
egyet sem. 

Kezdetben telivérü, inkább félvérü sim-
menthali bikákat használtam hágatásra, mely 
utóbbiak közül idők folytán 4 drb gümőkórban 
pusztult el. 

T^heneneimben is többször konstatálta-
tott a gyöngykór s volt közöttük egypárgümő-
kóros is. 

A kőt év előtt száj- és körömfájáson át-
esett állatok jelenleg jó kondiczióban vannak, az 
istállóból, — melyet fertőzteleniteni szoktam — 
még inni sem járnak ki s csak nyáron tartóz-
kodnak egy pár hétig jó legelőn. 

Mult nyáron több, jelenleg megint egy 
tehenem elvetélt, egy félvérü bikával történt 
hágatás pedig ismételten eredménytelennek bi-
zony odott valamennyi tehénnél. 

Megjegyzem, hogy hágatás után a tehe-
neknél nagyfokú erőlködések mutatkoznak. 

Kérdezem: mi ennek az oka ? Hogyan 
orvosolható ? Tanácsos-e a gyógyítást állator-
vosra bízni s volna-e ennek eredménye ? 

A leírtakból ítélve, majdnem bizonyosnak 
mondhatom, hogy kérdésttevő tehenészétében 
a tuberkulózis oly nagy mértékben benne van, 
hogy az állománynak bizonyára 50—60°/o-ja se 
mentes attól s az elvetéléseket és nemfogamzá-
sokat valószínűleg ós első sorban éppen ez a 
baj okozza. 

Azért mondom hogy valószínűleg, mert 
a nemfogamzásnak és elvetélésnek számos más 
oka is lehet, amint azt már igen sok alkalom-
mal kifejtettem e helyen s az orvoslásra nézve 
is tanácsot adtam.*) 

Ajánlom, hogy forduljon sürgősen állat-
orvoshoz s csodálom, hogy egyátalán felteheti 
valaki a kérdést, hogy tanácsos-e a gyógyítást 
állatorvosra bizni. Hát ugyan kire bizhatná inkább 
mint a szakemberre ? Hogy eredménynyel fog-e a 
gyógykezelés járni, az gümőkórság esetén tel-
jesen kétséges, de tenni kell azért valamit. Ez 
a valami állhat az állatorvos által tuberkulati-
kusoknak itélt példányok kiselejtezésében, fel-
hizlalásában, húsra való értékesítésében, a szó-
ban forgó bika kimustrálásában, más okból 
nemfogamzó és elvetélő példányok gyógyke-
zelésében stb., mely utóbbi beavatkozásra 
nézve a „Köztélek" imént jelzett számaiban — 
melyeket a kiadóban megszerezhet— talál 
kellő felvilágosítást. 

Jelezhetem egyébiránt, hogy azt a sze-
dés-ve vést nem tartom helyes eljárásnak. 
Egészséges, jó tejelő hasas, vagy szoptatós 
tehenet igen ritkán visznek vásárra, ellenben 
majd mind odaviszik azokat, amelyek tuber-
kulózisra gyanúsak. Eként kérdésttevő valóság-
gal összeszedte, összehordta istállójába a gümő-
kórságot s még azon individuumait is befertőzte, 
amelyek egészségesek voltak. Emiatt a tuber-
kulózis ellenében teendőre is felhívom a figyel-
mét s utalom e tekintetben azon általam mon-
dottakra, melyek az „Erdély' Gazda" 1896. évi 
10-ik számában foglaltatnak, s Bang-féle el-
járás néven már széltében ismeretesek. M. 

T R Á G Y Á Z Á S . 
Rovatvezető : Cserháti Sándor. 

Parasztgazdaságok részére leg-
megfelelőbb trágyatelep és trágya-

kezelés. 
A „Köztelek" pályázatán dicséretet nyert pályamű. 

Irta: Mészöly Károly. 
Jelige: „Kis trágyadombnai 

kis magtár a szom-
szédja." 

Mielőtt valamely, épület emeléséhez hozzá 
akarunk fogni, tervet kell készítenünk, a költ-
ségvetést megállapítanunk, nehogy formátlan, 
a czélnak nem megfelelő, s tehetségünkön 
felül hágó költséges alkotmányt nyerjünk. Mert 
a mai óriási küzdelemben, ahol az erők min-
den korlátnéikül érvényesülhetnek, arra kell 
törekednünk, hogy czélirányosan és olcsón köl-
tekezzünk. 

Ezt nem szabad szemelől téveszteni akkor 
sem, a midőn- csak egy egyszerű, közönséges 
trágyatelepet akarunk készíteni. Sajnos a 
legtöbb gazda, a trágyatelepére, e kincses^ 
ládára fordít legkedvesebb gondot, azt hivén, 
hogy ha az istállótrágyát az udvarra ki, s 
innen a mikor ideje engedi a földjére -szét-
hordja, feladatát pontosan és jól teljesítette, s 
fenhangon hirdeti, hogy ennyi és annyi kocsi 
trágyát kihordott. Mikor azonban az aratás 
nem ugy üt ki, a mint számítása szerint ki 

*) L. „Köztelei" 1896.17., 71. ; az 1897. 60., 93.; 
az 1898. 3., 5., 12., 21. számait. 
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kellett volna ütni, csodálkozva káromolja az 
időjárást. 

Közönségesen vagy alegmagasabb dombra, 
innen a trágyadomb elnevezés is, vagy éppen 
valamely gödörbe szokták összegyűjteni a trá-
gyát, az első esetben ugy gondolkodván, hogy 
esős időben a kihordás könnyebb, mig a má-
sodik esetben, hogy az esőviz alá futván, a 
kiszáradás megakadályoztatik ; pedig helytelen 
mind a két eljárás, mivel a magas helyre ra-
kott trágya a szélnek, a nap hevének, a fagy-
nék a legnagyobb mérvben kitéve levén, nem 
csakhogy az időjárás változandóságánál fogva 
a trágya nagyon kiszárad, hanem nagy eső-
zések alkalmával a trágyáié elfolyik s igy 
a vegyi bomlás és kilugzás folytán a trágya 
a legértékesebb részeit elveszti, mig a gödörbe 
hordott trágyánál szinte igen sokszor előfor-
dul az eset, hogy már kisebb esőzések alkal-
mával is a felszaporodott s a gödörbe összefu-
tott esőviz a trágyagödör határain kicsapván, 
a kiázott értékes részek valamely közeli árokba 
elfolynak s elvesznek. 

A mi primitív módú kisgazdaságainkban 
szerte hever a trágya anélkül, hogy annak 
legnagyobb részét értékesíteni gazdáinknak 
eszébe jutna, pedig a széltében elszórva levő 
különféle szervesanyag, mely összegyűjtve, a 
legjobb trágya, készpénz, csak le kell érte ha-
jolni, felvenni és értékesíteni. De gazdáink ezt 
nem teszik, mert az apjuk sem tette, mégis 
megélt. Nemcsak hogy tanulni nem akarnak, 
de még gondolkodni is lusták, mert ha gon-
dolkodnának, a magyar embornek veleszületett. 

de azért egy méternél (fél öl) nem tanácsos 
mélyebbre ásni, mert a trágya kihányása 
nagyon is megnehezittetnék. Egyáltalán a tele-
pet mélyre ásni inkább csak ott lesz helyén, 
a hol az istálló-vizelet levezettetik s csak 
ez által tudunk a lefolyásnak kellő esést 
adni. Ha ez nincs, elég, ha csupán a 
föld színére épitjük és csak ugy adunk neki 
egy kis esést a telep azon része felé, a hol a 
felesleges trágyáié felfogására szánt kutat el 
akarjuk helyezni. A trágyatelep nagyságának 
meghatározásánál irányadó, hogy mennyi állat 
számára szükségeltetik. A telepen a trágyát 
három hónapig elegendő tartani, mert ha tovább 
hagyjuk, igen sok növényi tápanyag megy ve-
szendőbe. A trágyát másfél méternél (4V2 Inb) 
nem szabad magasabban rakni, mert ha ma-
gssabbra rakjuk, az aljában a nagy nyomás 
következtében penészedés áll be, mely a trágya 
értékének rovására megy. Ezek szem előtt tartá-
sával egy nagy marhára vagy lóra négy négyzet-
méter vagy egy négyzetöl területet kell szá mita-
nunk. Ezek előrebocsájtásával hozzáfoghatunk a 
telep építéséhez, tudjuk, hogy hová és mekkorát 
kell épiteni. A már kiszemelt és kimért 
helyet elsősorban vízszintessé kell tennünk; 
a telep alakja téglaalaku legyen, még pedig 
olyan, hogy az keresztben két részre osztva, 
két egyenlő nagyságú és egyforma oldalú 
négyszöget adjon. A kétfelé osztás azért 
szükséges, hogy a telepen a trágyakeze-
lésre legyen hely," mert ha a telep megtelt, 
nem lehet a trágyát azonnal a földre hordani, 
hanem azt pár hétig ott érni hagyni kell, te-

180. ábra. Trágyatelep és kut. 

talpraesett észjárásánál fogva ezekre önma-
guktól is rá kellene jönni. 

A folytonos vetés következtében kimerült 
föld kevesbedő termését a természet mostoha-
ságának, nem pedig saját rablógazdálkodásuknak 
tulajdonítják. Hogy ez az állapot megváltozzék, 
arra kell törekedni, hogy elsősorban jó, czél-
szerü trágyatelepünk legyen, hol azután álla-
taink ürüléke, a szétszórva levő trágyaszámba-
menő sok szerves anyag kellő gondozás mel-
lett odajusson, hogy a bennök levő növényi 
tápanyagok a legmegfelelőbb alakban a növé-
nyek által könnyen felvehetők legyenek s ér-
tékveszteségük a minimumra redukáltassák. 

A trágyatelep építésénél elsősorban szem-
előtt tartandó, hogy az istállóhoz közel, s jó 
agyag legyen az alja; hogy a telep ne legyen 
a sima földre építve, de túlságos mély se 
legyen; minthogy a trágyát nem szabad ma-
gasra rakni, legyen a telep elég nagy, s a 
hozzáférés könnyű, s arra ügyeljünk, hogy 
alacsony helyre, ahol esetleg a talajvíz felve-
heti, vagy ahol az udvarból az esőviz le szokott 
folyni, né építsünk: azonkívül, ha csak lehet 
óvjuk, hogy az erős szél és naptól, melyek 
száritólag hatnak reá, védve legyen, e végből 
helyes és czélszerü a napos oldalt elég jó 
árnyat adó fákkal beültetni, milyenek a fehér 
és szürke nyárfa. 

Tekintettél arra, hogy kisgazdaságoknál 
az emberi ürüléket csekélységénél fogva külön 
értékesíteni nem lehet, illetve nem czélszerü 
tehát az árnyékszéket a trágyatelep egyik 
oldalára kell épiteni, még pedig oda, hol a 
felesleges trágyáié felfogására a trágyalé-kutat 
készítjük. A telep mélysége lehet tetszőleges, 

hát hacsak egy telepünk lenne, megtelés után 
nem tudnánk a trágyát hova hordani, de igy 
ha az egyik fele meg is telt, hordhatjuk a má-
sik felére akkor, amikor leginkább ráérünk. 

A telepnek igy kétfelé osztása után az 
osztó vonalra, de ennek is az egyik végére 
megfelelő esést adjunk, a hová az építendő 
kútba a felesleges trágyáié a lejtőn leszivárog-
hasson. A lejtő esése a következő lehet: ha a 
telep nem egyenlőoldalu négyszög, akkor a 
hosszabbik esés a kut felé méterenként két és fél 
cm. azaz ölenként egy és háromnegyed hüvely, 
szélességben pedig szintén a kut felé méterenkint 
öt cm., az az ölenként három, háromnegyed 
(38A) hüvelyk. Ennek figyelemben tartása után 
a telep alját, 30—32 cm. (1 láb) mélyen ki-
ássuk, a kikerülő földből a széleit feltöltjük, 
mintegy gátat készítünk belőle, hogy a lefolyó 
viz a telepre ne jusson. 

A telepről nem éppen azért kell a földet 
kihánynunk, hogy abból csináljuk a gátat, ha-
nem hogy ha a telep alja nem jó anyag, oda 
jó, vizet át nem bocsátó agya-ot hordjunk, az 
ekként odahordott anyagot jól ledöngöljük, 
mely azután meg fogja gátolni a trágyalének 
a földbe való leszivárgását. 

Ezután hozzáfoghatunk a trágyalé-kut 
készítéséhez, ennek a telep hosszú oldalának 
közepére az esés központjára kell jönni. A kut-
nak czélja, hogy a felesleges trágyalevet felfogja, 
amelyet azután a trágya öntözésére fordítunk. 
A kut nagyságát tekintve, tetszőleges, kisebb 
gazdaságok telepénél (8—10 tehén) egy petró-
leumos hordó kielégítő, melynek oldaldeszkái 
jól legyenek összeeresztve, ledöngölt agyag-
fenékkel, mely vízhatlan. (180-ik ábra.) Az 

alakban kerüljenek a földre ki s hogy az igy 
feloldott részeket a vetemény számára meg-
őrizzük, nehogy azokat az eső kimossa, a szél 
kiszárítsa vagy a nap elpárologtassa. Midőn a 
trágya a telepen érik, egy vegyi folyamat megy 
végbe, melynek különböző, a növényekre nél-
külözhetlen terményei- vannak; mint a szén-
sav, viz és ammóniák, melynek legnagyobb 
része elpárolog. 

Ami a trágyakihordásnál az orrunkat 
facsarja, a szemünket eszi, az nem más, mint 
szabaddá lett ammóniák, melyben agyán más 
elemek is vannak, mint szénhidrogén, kénhid-
rogén, melyek a növényzetnek szintén értékes 
tápanyagai. Ezek azok, melyeket gondozás által 
a trágyában benszoritani, megkötni kell, ez a 
feladata a trágyakezelésnek. A trágya bomlásá-
nak, érésének előidézői a levegő és viz, 
melyek a mily arányban férnek a trágya közé, 
az érés ehhez képest gyorsabb, vagy lassúbb. 
Ha a trágya közé sok levegő jut és kevés a 
nedvesség, a korhadás oly gyors, hogy ott jó- 1 

formán égés keletkezik, s a trágya elszenese-
dik, ha pedig a viz sok, annyira, hogy-a leve 
gőt majdnem teljesen kiszorítja, lassú, úgy-
nevezett hideg érés áll be. Az érés alkalmá-
val keletkező ammóniák és humuszsavak egy-
mással érintkezve, humuszsót alkotnak, mely 
trágyának barna szinét kölcsönzi. A trágya 
közt levő szalmaszálak az érés által szintén 

árnyékszéket a trágyalé-kut mellé s ugy kell 
állítani, hogy az ürülék egyenesen a kútba 
jusson, anélkül, hogy a trágyáié kimérését az 
épület akadályozná (I. a 181 ábrát); az ürülék 
levezetésére szolgáló csatorna tisztántartása 
végett hetenként egyszer egy-egy vödör vizzel 
leöblítendő. A trágyalé-kutnak befödöttnek kell 
lenni, egyrészt a kellemetlen szag terjedésének 
korlátozása, másrészt az apróbb állatok bele-
hullásának megakadályozása czéljából, végül 
hogy az elpárolgás s ezzel együtt az érték-
veszteség csökkentessék. 

A trágyalének a kútba való jutásánál 
ügyelni kell, hogy szalma s más nlyan anyag, 
mely a kimérést akadályozza, a kútba ne jut-
hasson, e végből czélszerü a beömlő nyílásra 
szűrőkészüléket tenni, igen megfelelő a fűzfa-
vessző, nád vagy fonott oldal. A kut rámája 
félig a földbe jusson s a kiálló részből, ott, 
ahol a lé a kútba folyik, kivágunk egy dara-
bot s a már emiitett szűrőkészüléket jól oda-
illesztjük, vagy legjobb, ha a deszkát megfele-
lően kifurkodjuk. 

A trágya kezelése a telepen. 

A telepre hordott trágyát azért kell ke-
zelnünk, ápolnunk, hogy a benne levő növényi 
tápanyagok feloldva és igy könnyen felvehető 

181. ábra. Kettősámyékszék a trágyáié kútra. 
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átalakíttatnak, könnyen szakadnak, sőt a túl-
ságos érésnél annyira elkorhadnak, hogy alak-
jukat egészen elvesztve, humuszszá lesznek. 
Minőségre nézve háromféle trágyát különbözte-
tünk meg. 1. Melyben a korhadás éppen, hogy 
csak megindult, a szalmaszálak épek és erő-
sek, ez a trágya a súlyából alig veszített, ezt' 
nevezzük friss trágyanak. A bennefoglalt nö-
vényi tápanyagokból még igen kevés ment 
veszendőbe, tehát a legértékesebbnek kellene 
lenni, de minthogy ezek a tápanyagok még 
nincsenek olyan alakban, hogy a növények 
által könnyen felvehetők lennének, csak a 
második helyen áll. 2. Az érett trágya, sötét-
barna szinü, a benne lévő szalmaszálak fel-
ismerhetők, de már könnyen szakadnak, a 
növényi tápanyagok készen, felvehetően állanak, 
tehát hatásuk a leggyorsabb; súlyra nézve 
azonban a friss trágyánál könnyebb. 3. A 
szalonnás trágya, a midőn a trágya a telepen 
olyannyira elkorhadt, hogy a szalma elvesztette 
alakját, fényes-barna szinü lesz s egynemű 
földes szerkezetűnek tűnik fel. Ez már súlyából 
30—40°/o-ot veszített s értéke is feltűnően 
hanyatlott, hatása csekély s a földbe kerülve, 
ott sokáig összeállva marad. Mint látjuk, leg-
hatásosabb az érett trágya, mely nemcsak 
tápanyagra nézve a legteljesebb, hanem szer-
kezeténél fogva a szántófölddel könnyen keve-
redvén, azt lazábbá, porhanyóbbá teszi, habár 
a lazaságot a friss trágya is előidézi, talán 
még jobban, de ennél a felvehetöség lassú és 
nehéz. Trágyázásnál mindenekelőtt szabály az, 
hogy homokos földre érettebb s agyagos földre 
szalmásabb trágyát vigyünk. 

Ezek után lássuk, hogyan kell hát & 
trágyával a telepen bánni. A telep már az 
emiitett módon két részre lett osztva, tehát a 
trágyát csak az egyik részre kell hordanunk, 
a másik felére csak majd, ha az első betelt. 
Kisebb gazdaságoknál, a hol a különböző ál-
latok trágyája, söpredék és más hulladékok 
mind egy" helyre jönnek, ügyelnünk kell, hogy 
azok lehetőleg egyenlően kevertessenek, illetve 
osztassanak meg, mivel a különböző állatok 
trágyája különböző értékkel bir, de még egy 
és ugyanazon fajta állatok trágyája is külön-
böző, a mint az állat egyszerűen takarmá-
nyozva, vagy hizlalva lesz. 

A hizó állat ürüléke kétszerannyi érték-
kel bir, ha szemes eleséggel hizlaltatik, mint 
a közönséges takarmányozással táplált állaté. 
Az ürülék víztartalma is befolyással van a 
trágyára, a szárazabb juh- és lótrágya gyorsan 
érik, azért heves mivel hatása a növényzetre 
hamar bekövetkezik, a marha és sertéstrágya 
nagy víztartalmánál fogva lassan érik, ezért 
ezek hideg trágyának neveztetnek. 

Hogy tehát a különböző állatok trágyái 
egyforma idő alatt érjenek és egyforma értékkel 
bírjanak, azokat egymással lehető egyenlően kell 
összekevernünk. A z istállóból kikerülő trágyát 
naponként a telepen rétegenként kell eltere-
getni, hogy a friss trágya más és más helyre 
jusson s hogy az ürülék a szalmával jól össze-
keveredjék. A trágyatelepre jusson az istálló-
trágyán kivül még mindenféle korhadó anyag, 
kazlak és boglyák aljából kikerülő vizes dudva, 
mely már alomnak nem alkalmas, az udvarban 
összeseprett szemét és falevél. Az olyan anya-
gokat, melyek mint pl. a rostaalj sok gyoin-
anyagokat tartalmaznak, helyesebb elégetni s 
csak a hamut a telepre szórni, vagy pedig egy 
félreeső helyre elhinteni, hol azután a kikelés 
után, mint zöldtrágyát a földdel együtt a te-
lepre egyenletesen elhinteni. Mindenesetre a 
telepre kell kerülni a hamunak, koromnak, 
szobasöpredéknek, a falakról lekerülő vakolat-
nak, mésznek, a baromfi- s ha netalán van, a 
galambtrágyának, e két utóbbi a legértéke-
sebb az összes trágyák között. A lug készítés-
nél, szappanfőzésnél visszamaradó anyagokat 
sem szabad veszendőbe menni engedni, hanem 
a telepen egyenletesen elhinteni. Az emberi 
ürülék, melyről már a telep építésénél szólot-
tam, szintén a trágya közé jut, csakhogy nem 

közvetlen, hanem a trágyalében, ahova leve-
zettetik, ahol aztán a trágyalével keveredve a 
trágya öntözésére fordittatik. 

Most már, midőn tudjuk, hogy hogyan 
kell a trágyát a telepre hordani, azt ott elte-
regetni, meg kell tudnunk azt is, hogy a már 
telepre került trágyából keletkező, könnyen el-
párolgó, illetve elillanó anyagokat hogyan kell 
legkönnyebben felfogni, lekötni és minél ol-
csóbban. A rendelkezésre álló kötőanyagok 
között első helyen áll olcsóság tekintetében a 
föld, második helyen a gipsz, harmadik a tő-
zegpor, negyedik a timsó, melyeket rétegen-
kint vékonyan kell a trágyára elhinteni, de 
mégis oly mennyiségben, hogy a trágyát sú-
lyánál fogva is már megnyomja, hogy a leve-
gőt jobban kiszorítsa s az elpárolgást lassít-
ván, egyenletessé tegye. Kisgazdáknak a két 
első a legmegfelelőbb, minthogy olcsóságuk 
mellett eredményesek. Földet szerezhetünk ár-
kokból, csatornák készítésénél, különösen az 
ezek tisztogatásánál kikerülő föld felhaszná-
landó, mert ez már magában véve is kö-
zepes trágyaértéket képvisel. A kiszáradt 
tavak alján, patakok, folyók partján szin-
tén igen sok értékes anyag hever, mely igen 
alkalmas a telepre hordva a megkötésre. 
Az ilyen anyaggal kellően kezelt trágya külö-
nösen homokos talajokra igen jelentékeny ha-
tással van, azt szilardabbá és kötöttebbé teszi. 
A gipsz szinte olcsóságánál és könnyen kezel-
hetőségénél fogva ajánlatos, melyet a követ-
kező mennyiségben alkalmazhatunk, számítva 
arra is, hogy a trágyáié az emberi ürülékkel 
keverve, a telepre jut s hogy az abban levő 
anyagok is megköttessenek. Minden nagy marha, 
illetve állat után ^4-ed kilogramm naponkint. 
Gipszet lehet kapni minden nagyobb kereske-
désben, de sokkal jobb, ha nagyban hozatjuk, 
több gazda összeáll egy vaggonra, igy alig kerül 
métermázsája többe 80 krnál. A timsóhulladék 
alkalmazása csak ott fizeti ki magát, hol közel 
esik, mert a szállítás drága, s igy sokba kerül. 
A tőzegpor szintén. A kisgazda sok esetben 
takaróföldhöz nem jut kellő mértékben, pénzért 
ilyen anyagot, ba csak véletlenül tőzegtelepe 
nincsen, egyáltalján nem fog venni, igy nem 
marad más hátra, mint trágyatelepét lejtős 
oldalakkal rakva, azt naponta állataival tip-
ratni. 

Az elpárolgó növényi tápanyagoknak meg-
kötése magában nem elégséges a trágyakeze-
lésre, hanem, hogy a trágya érését, mivel a 
telepen több hónapig hever, lassítsuk, egyen-
letessé tegyük, más gondozásban is kell 
részesítenünk; ez pedig a trágya víztartal-
mának szabályozása, hogy ezt elérhessük, 
a trágyát a telepen állandóan locsolnunk 
kell. A locsolás a trágyalé-kutban össze-
gyülemlett felesleges trágyalével történik és 
pedig nyáron hetenkint egyszer, télen és az 
esős idők beálltával két-három hétben egyszer. 
Ha nincs elég trágyáié, ugy tavi vagy kutvizzel 
pótoljuk. Czélszerü a kútba öntözni a mosásnál 
kikerülő szappanos vizet és a mosogatólevet. 

Az öntözést a következőleg hajtjuk végre. 
Készítünk a kúthoz egy közönséges ágasos 
merőkészüléket, a vödörrel a kútból, a levet 
csatorna segélyével, mely odább rakható lábakra 
készül (182. ábra), a telepre vezetjük. A csa-
torna két keskenyebb (oldal) és egy szélesebb 
(fenék) deszkából készül, azt a végét, a hol 
merünk, beszegezzük. A kifolyó résznél pedig 
attól kezdve, a hol csatorna a trágya felé jut, 
a fenékdeszkát kilyuggatjuk fúróval. A lyukak 
távolsága egyenlőtlen legyen, a kezdetén rit-
kábban, a vége felé pedig sűrűbben látjuk el 
lyukkal, hogy igy a megoszlás folytán a ló a 
csatorna egész lyukgatott hosszában locsolja a 
trágyát. Ilyen módon a csatornát — megfelelő 
eséssel a lyukas vége felé — tovább rakva, 
az egész telepet könnyen megöntözhetjük, arra 
ügyelve különösen, hogy a trágya széle, mivel 
oldalfal hiányában jobban szárad, elegendő 
nedvességet kapjon. 

Midőn az egyik rész megtelt, akkor azt 

jól lelocsoljuk, elegendő földet, vagy a fentebb 
emiitett kötő anyagokból megfelelő mennyisé-
get hintünk rá. Az igy befejezett részt legalább 
2—3 hétig érintetlenül hagyjuk, hogy a leg-
utóbb oda került trágyának elegendő ideje 
legyen a megérésre, s csak ezután hordjuk ki. 

Az esős időszak beáltával a kútban 
annyira felszaporodik a trágyáié, hogy a tele-
pen felhasználni lehetetlen, a felesleges lével 
megöntözhetjük a réteket, különösen a répára 
van előnyös hatással. De mivel hatása gyors 
és erős, nem szabad tisztán alkalmazni, hanem 
3—4-szer annyi vizzel keverni. A trágyatelep 
és kut alja habár vízhatlan agyagból készül is, 
magába mégis nagymennyiségű trágyaíevet 
szí, igy a terméstöbblet mégis nagyon megér-
demli a fáradságot, hogy évenkint egyszer az 
agyagot különösen a homokos földekre kihord-
juk, s a telepen friss agyaggal pótoljuk. 

A mondottak alkalmazásával megnő a 
magtár és megfogy az adó. 

GAZDASAGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. Liebermann Leo. 

Hazai termőtalajok mész-és mag-
néziatartalmáról. 

Irta: Bittó Béla. 

A toTcaj-hegyáljai szőlőültetvények szénsavas 
mésztartalmáról. 

Hazai szőlőültetvényeinknek a filloxera 
által történt kipusztítása folytán szükségessé 
vált az elpusztult szőlőknek amerikai szőlő-
fajokkal, illetőleg azokba beojtott európai fa-
jokkal való betelepítése. Az amerikai szőlő-
fajok sajátságos fejlődési feltételei következté-
ben azonban az ujjátelepitések megkezdése 
-előtt rendkívül fontos megállapítani: először, 
hogy a talajok általában mennyiben alkalma-
sak az amerikai fajok termelésére; másod-
szor, hogy különösen mely fajok tenyésznek 
jobban a betelepítendő talajban. 

A talaj alkalmas voltára vonatkozó vizs-
gálatok . úttörőjéül Sahut *) tapasztalatait kell 
tekintenünk. Legelőször tapasztalatilag ő álla-
pította meg, hogy az amerikai szölőfajok fej-
lődéséhez és diszlóséhez minő talaj szükséges 
s a talajokat az amerikai szőlőfajok fejlődése 
szempontjából ő foglalta 10 osztályba. 

A tizedik osztályba azon talajokat so-
rozta, amelyben az amerikai szőlő a legjob-
ban fejlődik, az elsőbe pedig azokat, melyek 
az amerikai szőlőfajok tenyésztésére legke-
vésbé alkalmasak. E két talajféleség közé 
igtatja a többi talajokat, melyeknek szőlőtele-
pítésekre való alkalmazhatósága különböző s 
melyekben leginkább csak az általa határozot-
tan megnevezett fajok díszlenek. 

Szerinte a tizedik osztályú legjobb 
talajnak kevés meszet, sok kovasavat, sok 
vasat kell tartalmaznia ; ez utóbbi alkatrész 
szabja meg, hogy a föld szine vörös (sötét) le-
gyen. Fizikai szempontból e talajnak lehető mély-
nek ős lazának kell lennie. Az első osztályba 
tartozó legkevésbé alkalmas talaj igen sok 
meszet tartalmaz, nagyon kevés anyaggal és 
kevés vagy semmi kovasavval. Ennek a talaj-
nak a szine vas hiánya folytán fehér, maga a 
talaj pedig át nem eresztő tömött, kevésbé 
mély s mint ilyen az amerikai fajokra kivétel 
nélkül alkalmatlan. A közbeeső osztályzatok 
pedig e két szélső határ között lehetséges vál-
tozatokat foglalják magukban, melyekben csak 
bizonyos amerikai szőlőfajok telepíthetők si-
kerrel. 

Hasonló czélból s nagyjában a vázoltakon 
alapuló szőlőtalajvizsgálatokat végeztem a Hegy-
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alján az 1894 és 1895. években. Tekintve, 
hogy aránylag rövid idő alatt sok talajvizsgá-
latot kellett végeznem, tekintve továbbá, hogy 
a Hegyaljáról feltételezhettem, hogy az már 
geologiai alkatánál s kőzetei minőségénél fogva 
is elegendő kovasavat tartalmaz, vizsgálataim 
alkalmával csak a talaj mésztartalmára és 
fizikai szerkezetére fordítottam nagy gondot. 

A vasat egyelőre nem határozhattam meg 
minden talajban, mert a vizsgálatok nagy ter-
jedelme és sürgős volta miatt a vizsgálati 
eredményeket csak hosszú idő múlva bocsát-
hattam volna az érdekeltek rendelkezésére; de 
nem is tartottam szükségesnek a vasmennyi-
séget minden esetben meghatározni,*) mert vé-
leményem szerint Sahut a vasra inkább mint 
szintadó alkatrészre volt tekintettel. 

Vizsgálataimból és a helyi viszonyokból 
a Hegyaljára vonatkozó következtetésem az, 
hogy a tállyai hegyvonal a mésztartalom, a 
fizikai és egyéb tulajdonságok alapján czél-
szerüen három zónára osztható. Az alsó zóna 
a hegyalján, a lábán elterülő földteriilet, mely 
csak kis mennyiségű meszet tartalmaz s mely-
nek fizikai szerkezete is eléggé megfelelő. 
A középső zóna már több meszet tartalmaz és 
fizikai szerkezete is kisebb-nagyobb mérték-
ben megfelelő. A középsö zóna felső részén 
egy erősebb ér vonul át, mely úgyszólván 
tiszta mészkőből, vagy legalább is igen sok 
meszet tartalmazó kőzetekből áll s bevezeti az 
igen sok helyen fehér kőzetekből álló, kevesebb 
meszet tartalmazó harmadik, felső zónát. 

A mádi hegyvidékről azt mondhatom, 
hogy a hegy alján és derekán elterülő földek 
az amerikai fajokkal való telepítésre eléggé 
alkalmasak, ellenben a hegy felső része és 
teteje kevésbé használható. A talaj fizikai 
szerkezete és szine az alsó és közép részen 
mindenütt eléggé jó s kevés szénsavat tartal-
maz) azonban a felső részeken és a tetőn a 
fizikai tulajdonságok sokkal kevésbé kielé-
gítők, a talaj szine sokkal világosabb, sok 
helyen fehér s már több meszet tartalmaz. 

Az itt mondottak nagyjában a tokaji 
hegyvidékre is ráillenek. 

Termeszetes, hogy minden zónában vannak 
kisebb-nagyobb foltok, melyek az illető zónát 
általánosan jellemző tulajdonságoktól teljesen 
elütnek. Vagy márgásak, vagy sok meszet 
tartalmaznak, vagy megfordítva: mészben sze-
gényebbek és az amerikai szőlőre nézve ked-
vezőbbek egy nagyobb, mészben dúsabb és 
kevésbé alkalmas talajrészen. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy ezeket a részeket a telepítő a 
telepítések megkezdése előtt felkutassa, mert 
kétségtelenül sokkal könnyebben küzdhet meg 

*) Néhány esetben a vastartalmat is meghatá-
roztam ; azonban az eredményeket e közleménybe nem 

4 vettem fel. 

Tállyai hegyvidék. 

Kalczium-

a kezdet nehézségeivel az, a ki a telepítésre 
szánt talaj tagozódását a telepítéseknél már 
figyelembe vette, mint az, a ki azt elhanya-
golván, talajába nem alkalmas fajokat ültetett. 

A mi vizsgálataim gyakorlati eredményét 
illeti, meg akarom említeni, hogy a Hegyalján, 
de különösen Tállyán olyannyira elterjedt 
Portalis csak ott díszlik, a hol a talaj nagyon 
kevés meszet tartalmaz, ügy találtam, hogy e 
fajnak legjobb, ha a talaj híg ásványi savakkal 
leöntve nem is pezseg. A Rupestris Monticola 
és Solonis a mészben gazdagabb talajban is 
szépen fejlődik; különösen szépen fejlődik az 
első. Az egyes területeken található szőlőfajokat 
külön-külön nem sorolom fel, mert még sok 
utánjárással is nehéz megállapítani, hogy melyik 
féleség a túlnyomó, minek következtében ezek 
az adatok nem megbízhatók. 

Mielőtt vizsgálataim eredményére térnék 
át, néhány szóval a mintavételről és a mész-
meghatározás - módjáról is megemlékezem. A 
talajmintákat vagy ásóval vétettem az ismert 
módon, mindazonáltal nagyon ügyelve arra, 
hogy egyéb mélységbeli föld a bizonyos mély-
ségből vett és meghatározásokhoz szánt földbe 
ne keveredhessék; másrészről vettem még min-
tákat az u. n. Gerson-éle földfuróval is. Ez a 
földfurót, melyet Georg H. Gerson szerkesztett, 
tudtommal ez alkalommal én használtam elő-
ször hazánkban. 

Ez a furó alakra eléggé kényelmes vas-
bothoz hasonlítható, melynek vége jő hegyes, 
s mely az egész hosszában ki van vájva. Épp 
ezért használata alkalmával lehetővé van téve, 
hogy nem csak a talaj minőségét, hanem még 
a talaj egyes földrétegeinek a vastagságát is 
megítélhessük egész 70 cmnyi mélységig •— a 
meddig ugyanis a bot használható. A botnak 
fogantyúja egy levehető kalapács, amelylyel a 
botot még magát olyan talajba is leverhetjük 
s ez által még olyan talajból is vehetünk min-
tát, amelybe különben kézi erővel a botot le-
nyomni nem birnók. Ha a botot nem használ-
juk, hegyét tok védelmezi, ntely olyképpen van 
szerkesztve, hogy vele a csatornából a föld-
minta kiszedhető, kivájható. 

E földfuróval ugy járunk el, hogy a botot 
azon a helyen, a hol a mintát akarjuk venni, 
a megkívántató mélységig a kalapács alakú 
markolattal a földbe lenyomjuk, vagy ha a 
megkívántató mélységig már lenyomni nem 
birjuk, a kalapácscsal beverjük, azután pedig 
a kalapácsot helyére visszaerősítvén, vele a 
furóbotot a talajban 3—4-szer jobbról balra 
egy irányban megforgatjuk. 

Ez a bot a szőlők ujjátelepitésénél a 
gazdáknak nagy szolgálatot tehet, mert a 
rigolozási munkálatok ellenőrizését nagyon 
megkönnyíti. 

A vett mintákban a meszet a laborató-
riumban a Scheibler-Finkener-féle szénsav-

A. Bátorka tető, feltalaj... 
A. „ „ altalaj... 
A. Bátorka derék, feltalaj... 
A. „ „ altalaj... 

^.Bátorka aísó rész, feltalaj 
A. „ „ „ altalaj 
B. Bátorka alsó rész, altalaj 
B. „ felső rész, feltalaj 

B. „ „ altalaj ... 
B. „ középső rész, al-

talaj 
Bátorka, a tetőről /3 cm. 

mélyről — 
Bátorka, a tetőről fövenyes 

rész, feltalaj 
Bátorka, a tetőről fövenyes 

rész, altalaj 

karbonát a talai fizikai szerkezete 
. (Ca COs) . - , . 
tartalom es egyeb megjegyzesek : 

%-okban: 

1-58 Homokos agyag, kevés kővel. 
0-81 Áteresztő köves talaj. 
— Agyagos, kötöttebb töld. 

Eléggé áteresztő, laza, agya-
— gos föld. 
— Agyagos,kevéssé áteresztő föld. 

Ö-53 Laza, köves talaj. 

Eléggé áteresztő, homokós 
— agyag. 

14-27 Világos, laza köves talaj. 
Homokos, kövei kevert eléggé 

2-06 laza agyag. 
Homokos, kővel kevert eléggé 

1-54 laza agyag, . 

31-30 Fehér, laza, köves föld. 

— Laza, áteresztő homoktalaj. 
Kötöttebb, kevésbbé áteresztő 

— talaj. 

B. Bátorka, a legtöbb me-̂  
szet tartalmazó helyekről 

B. Bátorka, a klorotikus 
tőkék mellől... 

B. Bátorka, a kihányt te-
tőről ... -•-

A. Bátorka, sárga talaj .klo-
rotikus homlitás mellől 

Gomboska: 
alsó derék, feltalaj I. ... 

„ altalaj I. ... 
feltalaj II. — 

„ „ altalaj I I— 

meghatározóval kapott széndioxyd mennyiségből 
határoztam meg; ha pedig a helyszínén dol-
goztam, a meghatározásokhoz a „Calcimeter 
Bemard" készüléket használtam, a melynél 
ugyancsak a széndioxid mennyiségéből számí-
tottam ki a mésztartalmat. Ez a készülék 
egyébként lényegileg nem is különbözik a 
Scheibler-Finkener-féle készüléktől. 

Ha n a vizsgálathoz felhasznált tálaj 
mennyisége grammokban, ha r a széndioxid 
mennyisége köbczentiméterekben, ha egy köb-
czetiméter széndioxid súlya 20° C.-on és 760 
mm. légnyomás alatt 1*8 milligramm : akkor 
a talaj széndioxid, illetőleg mészkarbonattar-
talma százalékokban kifejezve a következő : 

= CaC03 = - ^ - • 
n n 

(szénsav) (szénsavas mész) 

Ha még szabatosabban akarunk dolgozni, 
akkor a leolvasott cm3 CO-höz még 3'0 cms-t 
hozzáadunk a sósav által absorbeált széndi-
oxid javítása czéljából ;*) de másrészről még 
gondoskodunk arról is, hogy a készülék gáz-
mérő csövében levő viz is telittessék szénsav-
val, hogy a mennyileges meghatározásnál a viz 
abszorpcziója következtében származó vesztesé-
get elkerülhessük. 

Tudom, hogy sokan az ilyképpen végzett 
mész, illetőleg kalcziumkarbonat meghatározáso-
kat csak nagyon megközelítőnek fogják tartani, 
minthogy a talajok a kalcziumon kivüi még más fé-
meket is tartalmaznak szénsavhoz kötve. Azonban 
legyen szabad megjegyeznem, az efféle, a talaj 
használhatóságának megállapítására irányuló 
vizsgálatoknál a kalcziumkarbonat mennyiségé-
nek a széndioxidból való kiszámítása közmeg-
egyezésen alapul, melytől az elemző önkényü-
leg már azért sem térhet el, mert akkor az 
adatok összehasonlítása lehetetlen. 

Különben is az nem oly lényeges, hogy 
egyéb szénsavhoz kötött bázisok is figyelem-
ben részesüljenek, illetőleg, hogy a jelenlevő 
összes szénsavmennyiséget kalcziumkarbbnátra 
számítsuk át, mert egyrészről az egyes talaj-
nemek osztályai között a határok szorosan nem • 
vonhatók meg, másrészről pedig 1—2% különb* 
sóg a kalcziumkarbonát mennyiségében, a gya-
korlat érdekeit nem sérti. 

Az alább közölt táblázatokban feltalajon 
a 10—15 cm. altalajon pedig a 60—>70 cm. 
mélységből kiemelt talajmintákat értem. 

Az ondi, zombori, szerencsi határból, 
továbbá az özv. gr. Zichy Rezsőné bodókö-
váraljai uradalmából vett talajminták vizsgá-
latát e közleményem keretében csakis azért 
vettem fel, mivel ezek ismertetésére különben 
alig kínálkoznék alkalom. 

*) Ha t. i. a talaj megbontásánál következetesen 
10 cm3 hig sósavat alkalmazunk. 

mesz- Fizikai szerkezet 
tartalom , ^ . 
(CaCOs) e s egyéb megjegyzések: 

\ A feltalaj általában lazább, 
. . . . Inagyobb áteresztő képesség-

(̂ gel, mig lefelé menve, az át-
„ .Z' íeresztő . képesség csökken, 

különben vas és kövasav 
/elegendő mennyiségben van. 
\ A feltalaj általán lazább,. 
könnyen áteresztő, vasat és 

fi.oR vkovasavat tartalmaz, az al-
(talaj áteresztő . képessége 

1 07 gyengébb, mert az inkább 
/homokos agyag, kevés kővel. 

— Teljesen megfelelő. 
Kötöttebb agyagos talaj, gyen-

— gébb áteresztő képességgel, 
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Gomboska, felső derék, klo-1 
rotikus foltról, feltalaj... 

Gemboska: 
felső derék feltalaj II._„ \ Bernáth. Béla 

„ altalaj II I 
„ „ feltalaj III I 

„ altalaj II1...J 
„ „ fel-és altalaj Hedry E. 

Gomboska: 
alsó rész, feltalaj I. ... 
: „ „ altalaj I. ... .5 

„ feltalaj II. ... 
„ altalaj II. ... 1x1 

Gomboska, a tető nyugoti „ 
oldaláról vett feltalaj — ^ 

Gomboska, a tető nyugoti •<« 
oldaláról vett altalaj ... ö 

Gomboska, a tető keleti £ 
oldaláról vett feltalaj ... m 

Gomboska, a tető keleti 
oldaláról vett altalaj ... 

felső rész, I—II. feltalaj 
„ I—II. altalaj 
„ III. feltalaj... 
,. 115. altalaj... 
„ IV. feltalaj... -
„ IV. altalaj ... 

Bányász, a felső rész egy 
. foltjáról, feltalaj 
Bányász, az alsó rész egy 

foltjáról, feltalaj ... ...' 

Bányász, a tetőről 
„ a fe'lfeő garádics 

alatt véve ... 
Bányász, a 3-ik garádics 

alatt véve 
Bányász, felülről a 4-ik ' 

garádics alatt véve 
Bányász, a nagy kő felett 

Bányász, alul véve ... 

Sasalja, alsó rész, feltalaj) 
„ „ „ altalaj 
„ a tető keleti ol-l 

daláról, feltalaj... _..> 
Sasalja, új rigolozás I 

„ „ „ fehér 
foltról J 

Sasalja, felső rész, feltalaj\ 
„ „ „ altalaj I 
„ a tető feltalaja ... 
„ a „ legfelső ré-

széről vett feltalaj V 
Sasalja, a tető egy foltos 

helyéről ... ... j 
Sasalja, a legalsó részen 

lévő homokos foltról .../ 
Sasalja, feltalaj -

Kalczium-
karbonát A talaj fizikai szerkezete 
(Ca COs) 
tartalom és egyéb megjegyzések : 

%-okban : 

10-75 — 

1-41 Teljesen megfelelő. 
1 • 28 Lazább, homokos agyag. 

13-54 \ Olyan mint Gomboska, kö-
3-22 Jzépderék, fel- és altalaja. 

1 0-43 
i , 4-94 
a 

1-50 

1 « 1-29 
2-15 

2-15 

Özv. 
2-58 

Bocskay 5-80 
Ignáczné 4-30 

1-07 
2-36 

1 
1-93 

1 
3-01 

1 4-94 

3-87 

A tállyai 
szövetkezet 
egyleti te-

telepe 

felső rész, feltalajl 
„ „ altalaj! 

Hasznos, a feljárat melletti\ 
sarokból — — —I 

Hasznos, a két birsalma-1 
fától délnek-

Hasznos, a felső tábla szé-> 
léről, á két almafa előtt 

Hasznos, a legfelső részi 
közepéről ' 

Kis-Hasznos, feltalaj ... — 
„ I. feltalaj . 1 

II. feltalaj .../ 

Szabó Gyula 
Ev. ref. egyház -

Ritka palotába tetejéről...i 
„ „ a középről. 
„ „ az alsó részrőli 

A feltalaj általában lazább, 
nagyobb áteresztő képesség-
gel, mig lefelé menve, az át-
eresztő képesség csökken; 
különben vas és kovasav 
elegendő mennyiségben, van 

Laza, áteresztő talaj. 
Kötöttebb agyagos föld, kisebb 

áteresztő képességgel. 

Í
E talajok általábanvasasak, 

meglehetősen tartalmaznak 
agyagot, de azért eléggé át-
eresztők. 

A talajok általában vasat 
tartalmaznak és a meglehe-
'tős agyagtartalom daczára 
's áteresztők. 

I A minták forgatatlan föld-
iből, 45-65 cm. mélységből 
I voltak véve. 

A feltalaj lazább és át-
I eresztőbb mint az altalaj, 
>mely eléggé agyagos; az 
| E.-Ny. oldalon foltonkint több 

[Nagyjában itt is a fenti 
megjegyzés áll, azzal a 
különbséggel, hogy a leg-
felső részén a talaj jóformán 
tiszta fehér és több meszet 
tartalmaz. 

Í
Foltonkint erősen márgás, 

különben elég vastartalom 
mellett a feltalaj elég áteresz-
tő, ellenben az altalaj már 
kevésbbé. 

}A feltalaj eléggé laza és 
áteresztő, ellenben az altalaj 

I A minták forgatatlan föld-
iből 45—65 cm. mélységből 

\ A túlnyomóan mészből és 
I márgából álló, még be nem 
í ültetett talaj aligha fog meg-
) felélni. 

!
Állítólag vadvizes. Ezzel 

akarták magyarázni, hogy a 
tőkéket nem állotta s azok 
gyorsan, ritkultak. Onnét 

Nagy palota, felülről... 
„ „ a mandolafa 
alatti hosszú szárny alul, 
a szekérúttól feljebb 8 
lépésnyire ... 

Nagy palota, keletről a man-
; dolafa felett 80 lépésre 

Nagy palota, a mandolás-
. tói keletre 20 lépésre... 
Nagy palota, alulról, 20 

lépéssel a gr. Szirmay 
kerítése felett 

Nagy palota, a. gönczi mes 
gye mellől 

Ghiczy-palota, az aljáról 

Kalczium-
A talaj fizikai szerkezete 

(Ca COs) 
tartalom és egyéb megjegyzések : 

A minták forgatatlan föld-
ből, 45—65 c 
voltak véve. 

Palota ... Kéler Imre 
„ — ... ... Gönczy János 

Palota tető Szabó Józsefné 

Bártfai, közepe,. feltalaj ... 

— Laza, megfelelő talaj. 
— Részben kötött, sötétszinü talaj, 

kevés Megfelelő talaj. 
eurós jozsei a roltokon sok Egészben véve megfelelő. 

Gr. Andrássy Géza sok Kevésbé megfelelő. 
Csecskovits István a foltokon sok Megfelelő. 

Kevésbé megfelelő, kötöttebb 
agyagos, sárga föld. 

I A talaj eléggé megfelelő, 
^csakhogy foltonkint részint 
I a mészkőtől, részint egyéb 
kőzetektől fehér. 

Botka Géza 

„ murányi oldal, aV 
tetőről ... . ...( N o r b e r t 13.11 
„ murányi oldal,! 

alsó részéről ... ) 7'09 
Bártfai, murányi oldal, kö-\ g . g g 

Bánfaiba gomboska" oldalrólí Lippóczy Norbert 2-79 
„ uj rigolozás ) 10"75 

Bártfai, Asbach-féle, felülről! — 
középről!- Görgey Gyula — 

„ Pulszky-fél. „ J — 
Boldoganya, felső jobb sa-1 

rokból oj 0-43 
Boldoganya, közép részről, '8 

a domb felett ... 2 4-73 
Boldoganya, a Bocskayné ^ 

aljával egyiránt ... . — 
Boldoganya, az alsó gará-í' £ 

dics alatt 4 lépéssel véve m 5'37 
Boldoganya, az első gará- j 

dics tájáról -3 1 • 07 
Boldoganya, az alsó bal K 

sarokból , . — 

\ A talaj eléggé megfelelő, 
/ csakhogy foltonkint részint 
1 a mészkőtől, részint egyéb 
) kőzetektől fehér. 

A minták forgatatlan. föld-
ből, 45-65 cm. mélységből 
voltak véve. 

özv. Szabó 
\ A feltalaj erősen köves ; 

— I az altalaj kötöttebb agyagos; 
igen kevés í foltonkint sok mészszel, kü-

' lönben eléggé megfelelő, 
sok Eléggé megfelelő. 

1 Ugyanaz áll itt is, mint 
hajlásból R. kath. plébánia 3-22 5-a mi a Boldoganyánál volt 

Dukát, a keresztút alatt... — 0-21 J mondva. 
Sipos ... »_ Mariássy Ferenczné fol'onkint sok Megfelelő. 

„ - Klein Móricz Megfelelő. 

;; a S f ' . : : : : : : H u p k a J ó z s e f 

Görbe ... ... ... Özv. Szirmay I.-né 
az uj rigolozás egy 

fehér foltjáról .. — 
Görbe, az uj rigolozás me» Özv. Szirmay 

szes foltjáról ... ... ... Istvánné 
Görbe, az uj rigolozás vö-

röses földjéből „ . Kovácsy Gábor 
Dorner fa 

Kis János 
. Ev. ref. egyház 

. Győry "istván 

. Berzeviczy Egyed 

Kalina kevés 

| Megfelelő. 

Eléggé áteresztő, barna talaj, 

i Nem megfelelő (u. n. fehér 

e foltonkint sok a mész. 

Sötét szinü, kötöttebb agya-
ffos föld. 

lazább, az alsó 

Nyerges ... Mariássy í 
Nyerges 
Dongó ... 

kötöttebb. . 
Különben megfelelő. az alsó részen t 

helyenkint 
.. Gr. Keglevich István — fiiéggé megfelelő. 
.. Özv. Kovács Fer.-né — Laza föld kőtörmelékkel. 

» - „-„> » — Megfelelő. 
» a tetőről ... ... Gr. Andrássy Géza heiyenkint sokNem rigolozott. 

Vároldal .. Bernáth Béla — Megfelelő. 
» ... Fiedler Sándor — » 

Hegyes tető „_ ... özv. gr, Zichy Rezsíné 
Tökös májtető Lippóczy Norbert 
Kis bányász ... ... .. Terényi Henrik 
Turóska ... _ Gr. Andrássy Géza 
Tatajka Dorozsnyák Gyula 
Sas ... ... ... ... Berzeviczy Aladár 

1 Foltonkint fehér, de külön-
/,ben eléggé megfejelő, 
Laza, humuszban gazdag, 
í A föld túlnyomóan fehér; 
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Mádi hegyvidék. 
Szénsavas 

A birtokos adó-
tartalom 

neve: ( c a COs) 
°/o-okban: 

. Palóczy József 
Zipser Adolf 
Kocsis Gyula 

. Mariássy Ferencz 
Borsai Miklós 
Kocsis Antal 

. R. kath. plébánia 

Fizikai szerkezet 
is egyéb megjegyzések: 

Ez a dülő általában elegen-
dő nyirkosságot tartalmaz. 
A talaj szép vöröses-barna. 
A hozzávetőleges becslés sze-
rint a túlnyomó portalis 
•alanyba ojtott tőkék szépen 
díszlenek. Kivételesek a fe-
héres foltok, melyek rend-

Makovicza, a tetőről Özv. gróf Zichy Rezsóné 19-56 

Kéler Imre 
Özv. gróf Zichy Rezsőné 

Schnitz L. 

Görbe-Szent-Tamás 
Hegymögi fensik „ 
Mrágya ... 
Mrágya a magasabban fek-

vő részekről... 
Középhegy, alsó rész Zimmerman"Adolf 

» középső rész... 
a tetőről 

tetőn az eltérések nagyob-
bak, mivel a talaj változó. 

Vöröses-barnás talaj, lent 
kevés mészszel,mig a tető fol-
tos, több-kevesebb mészszel. 
[egfelelő. 

Nem teljesen megfelelő. }A talaj szép vöröses-barna, 
de a tetőn foltos, több-ke-
vesebb mészszel. 

Tokaji hegyvidék. 

király 4-73 Király-szőlő ... ... Ő Félsége 
Prémontrei szőlőbirtok alsó 

része, tarczali határ, 
szarvas-dülő .. Prémontreiek 

Prémontrei szőlőbirtoknak 
megfelelő telep Antalházy 

Tokaji ojtvány-telep Tisza Kálmánné 
Vasutmenti ojtvány - telep Kicsinkó Antal 
Garai, alsó részről Kohn Áron 
Garai, a tetőről > 
Vörös szőlő, a középről... Lindenbaum Fülöp 

„ „ „ „ — Verebes Soma 
Kis-Verebes, a közepes fek-\ 

vésü helyekről ( c • , . 
Verebes, a közepes fekvésű B n e « e r ISnácz 

I Az amerikai szőlő ala-
l nyokba ojtott európai fajok 
| egészben véve szépen dísz-
lenek. A talaj megfelelő, 

| Nyirokszőlő, 

i Megfelelő. 

helyekről... „ 

Borsány, feltalaj 
„ altalaj ... .. 

Ondi hegyek. 
Tóth András 

Ev. ref. -egyház 
Ev. ref. lelkészi 

szőlőföld 

A talajok megfelelők; a 
I minták nem rigolozott föld-

_ [bői 45—65 cm. mélységből 
i voltak véve. A vizsgálat ide-
I jén még nem volt amerikai 

— ) szőlő telepítve. 

Zombori határ. 
Zombori királydülő, rigolo- Selbstherr test-

zott rész... vérek 2-15 
Zombori királydülő, nem 

rigolozott rész _. . „• 2'15 

Szerencsi dombok. 
Kertész, a tetőről, feltalaj Vitányi Bertalan — 
. » ,, .. altalaj . „ — 

„ „ „ feltalaj Csuka Miklós. — 
,» „ altalaj „ — 
„ • a legalsó részről feltalaj ... Molnár József 0-65 

Kertész, a legalsó részről 

Kertész, feltalaj a közép-
. részről 

Minthogy ez adatok nem 
rigolozott talajra vonatkoz-
nak, a fizikai szerkezetről 
még határozattan nyilatkozni 
nem lehet. 

A birtokos mész- Fizikai szerkezet 
tartalom , . , , 

n e v e = (Ca COs) és egyéb megjegyzések: 
%-okban: 

Kertész, altalaj a közép-
részről 

, „ altalaj 
Vida, feltalaj ... ... 

„ altalaj ... ... . 
Beltelek, legalsó részről, 

barna föld 
Beltelek, középső részről, 

barna föld ... 
Beltelek, a felső rész egy 

foltos helyéről 

Ev. ref. egyház 

Molnár István Minthogy ez adatok nem 
rigolozott talajra vonatkoz-
nak, a fizikai szerkezetről 
még határozottan nyilatkozni 

Özv. gr. Zichy Rezsöné bodóköváralja szölötelepének talajmintái. 

2'15 A feltalajában kevés 
a mész. 

I l i 

Vízkelet, altalaj 
Baskó-tér hegytető, feltalaj 

» Ignáthegy tetejé-

Baskó-tér, Ignáthegy közép-

Baskó-tér, a kassai hegy 
tetejéről (1) 

Baskó-tér, a kassai hegy 
tetejéről (2) 

Baskó-tér, a kassai hegy 
(1) 

2-37 

15-27 

2-15 

4-05 

-srs c 

Mészben dús foltról. 

A tarczáli m. 

Ortliebi pótlás a hegyről 
Az amerikai gyüjtemény-

tábla fehér meszes talaja 
Gyérítésre új rigolozás a 
1 hegyen 
1895. évi ojtványültetés 

mellett a hegyen levő 
nagy út alatti részről 

Berlandieri-tábla a hegyen 
A gyéritett olasz rizling 

telepe 
A gyéritett olasz rizling 

A hegy keleti határáról ... 
A kitérő domb mellől a 

Rupestris monticola-ül-
tetvény talajából ... 

A Rupestris monticola fe-
letti amerikai telepről ... 

Az amerikai telep telepí-
tésének uj talajából és 
pedig az ojtványtáblától 
az amerikai borház felé 

. eső részről vévén a 
mintát 

k. vinczellér-iskola jellegzetes talajai. 

0-43 Sárga, nem teljesen laza talaj. 

7 • 96 Fehér, köves, eléggé laza talaj. 

16-77 — 

— Dugós ojtványtelep. 

15 • 05 Az olasz rizling itt klorotifcus. 
Az olasz rizling itt nem klo-

7 • 53 rotikus. 
6-88 Solonis-tábla; e faj szépen 

díszlik. 

Kassa sz. kir. város szántói szölőtelepe. 

Sátor, a középterületről.-. 
„ a „fekete" neve te-
rületről 

Sátor, a „gelenczér" nevű 
terület közepes fekvésé-
ről (1) - -

Sátor, a „gelenczér" nevű 
terület közepes fekvésé-
ről (2) 

10-75 I 10 ,£=2 

3-87 / 

Mészben dús foltról. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Németország. A mezőgazdaság védelme 
a kormány részéről. A német Landwirthschafts 
Rathnak a napokban a kormány elő terjesztett 
jelentéséből tisztán kitűnik, irja az „J. L. Z.", 
miszerint a német gazda, tekintve a mind-
inkább intenzivebben folytatott mezőgazdaság 
folytatása mellett, képes ma s képes lesz a 
jövőben a nép táplálására szükséges kenyér-
gabonát maga produkálni, ha a hazában ter-
melt gabona kenyérkészitésre leend felhasz-
nálható. Okvetlenül szükséges azonban, hogy a 
német mezőgazdaság is azt az állami védelmet 
nyerje, mely alatt az ipar s a kereskedelem a 
mai virágzását elnyerhették s abban az eset-
ben biztosra lehet venni, hogy a német gazdák 
egy szem idegen gabona nélkül eleget tesz-
nek a hazai szükségletnek. Hogy azonban a 
gazda ezt megtehesse, erre nézve az állam 
s törvényhozásnak, törvényalkotás alkalmával 

nem azt kell nézni, valamely intézmény az 
ipar s kereskedelemnek hasznára van e, de 
arra terjeszsze ki figyelmét, nem-e árt a mező-
gazdaságnak? A keleti tartományokban több 
ipartelepet akartak létesíteni, hogy a gazda 
terményén annál jobban adhasson tul a gyár-
telepeken. De ha az orosz határon az orosz 
olcsóbb termék majdnem vámmentesen jöhet 
be, akkor bizony a fogyasztó inkább onnan 
fedezi szükségletét s a német gazda magának 
tarthatja áruját. 

A keleti tartományokból ezidőszerint a 
munkások a nyugati iparezentrumokba húzód-
nak s a gazda orosz munkásokkal kénytelen 
magát kárpótolni. Nos, ha Keleten ipartelepek 
képződnek, a hazai munkás akkor azokba 
megy dolgozni s a mezőgazdaság — mint 
annakelőtte — munkáskéz nélkül marad. Ér-
dekes, hogy a Keleten lakó {tőkepénzesek óva-
kodnak pénzüket vidékünkön ipari vállalatokba 
fektetni, ami elég világos jele annak, hogy a 
prosperálásra ugy se volna kilátás. 

Nem ipartelepekre, hanem helyesen kiszá-

mított védvámokra van a német gazdának 
szüksége — irja az idézett lap. 

Francziaország. A fogyasztási adók tör-
lése. Peytral pénzügyminiszter a mult héten 
tartotta értekezését a Bourbon-palotában a 
fogyasztási adók bizottsága előtt, melyben az 
1897-ik év deczember havi törvény életbelép-
tetését illetőleg, mely a bor fogyasztási adóját 
1899. január elsejére rendeli törülni, halasztani 
kéri. A miniszter elismeri, hogy szabálytalan-
ság az, ha a kormány részéről tétetik indít-
vány, valamely törvény életbeléptetésének ha-
lasztása iránt, de rámutat arra, hogy már 
január hó 1-én csak azért is bajos a törvényt 
alkalmaztatni, mert ezidőszerint 248 községnek 
kárpótlási propozicziójával mindezideig nem 
foglalkozott a kamara, tehát nem is fogadhatta 
azt el, azonfelül 44 község még aziránt sem 
nyilatkozott, hogy a törölt fogyasztási időt minő 
más adónemmel kívánják pótoltatni ? A minisz-
ter indítványára most a bizottság ugy oldotta 
meg a kérdést, hogy a kamara asztalára egy 
javaslatot helyezett, melynek értelmében egy-
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évi halasztás nyujtatik azon községeknek, kik 
eziránt folyamodásukat benyújtják. Páris vá-
rosa kivételt képez, mert a kamara a napok-
ban fogja statuálni a községi tanács által 
elaborált kárpótlási javaslatot. 

Az idegen munkások inváziója :eüen. A 
Kamara elé ez idő szerint több 1 törvényjavás-' 
latot nyújtottak be, melyekben az idegen 
munkásnak Francziaországban való letelepe-
dését' akarják gátolni. Az Office de. Travail: 
által megejtett ankétek arra a meggyőződésre 
vezettek, miszerint az idegen elemnek a 
franczia iparban való térfoglalása nagy verseny-
társat támaszt a hazai iparosoknak s igy szár-
maznak a mindinkább ismétlődő sztrájkok is. 

Szó sincs róla, hogy az idegen munkást 
a franczia területről teljesen kiűzni kivánná a 
törvényhozás, csak hatását szándékozik csök-
kenteni, hogy az iparostestületek nagyon is 
sürgősen követelt óhajának, részben eleget 
tegyen. Persze most ezer módját hozzák elő 
az orvoslásnak, de a választást illetőleg nehéz 
lesz eljárni. A törvényhozók az idegen munkást 
havonkénti 5 franknyi adóval, avpgy 100,000 
lakossal biró városban, annak gazdáját éven-
kénti 72 frankkal nem akarják sújtani, a hogy 
tervezve volt, mert itt a személyes szabadságon 
gondolnak csorbát ejteni, de meg azt hiszik, 
több kárt tennének vele, mint hasznot, mert 
az uj adónem előbb-utóbb, végre is a fran-
czia munkás, vállát sértené. Dehát valamit 
azért kell tenni már most, mert az idegen 
elem nap-nap után hatalmasabban tódul be s 
ha igy folytatódik, az .1900. kiállítás után 
évekre kiható munkáshiány fog beállani. Min-
denáron meg kell tehát mentené a franczia 
munkásosztály most fenyegetett érdekeit; már 
csak azért isi, mert az idegen munkások ha 
Francziaországban letelepednek, nem tartoznak 
sem személyi, sem .fináncziális terheket viselni, 
melyek alól a franczia honpolgár ki nem von-
hatja magát. Ez oknál fogva van azon javas-
lat szentesítésére legtöbb kilátás, mely a fran-
czia ipar s gazdasági gyári vállalatokban csak 
10%-ban engedi meg az idegen elem jelenle-
tét. A franczia munkás ilyformán csökkenteni 
fogja látni azt a veszedelmet, mely exiszten-
cziájára tört. Előreláthatólag a javaslat a ka-
marában a legérdekesebb vitának fogja tárgyát 
képezni. 

L E V É L S Z E K R É N Y . 

Kérdések. 

453. kérdés. Az 1898-ik évben vásárol-
tatott egy kis birtok, amelynek vételárát a 
tulajdonosnak a bank és pedig oly feltétel 
mellett hitelezte, hogy a kölcsönösszeg a 
banknak 50 év leforgása alatt lesz kifizetve. 
És most az első vevőtől a jogot átvettem 200 
forint többlettel és a banknak most már én 
tartozom. A birtok vételára eddig nem volt 
százai ékolva, daczára, hogy áttelekkönyvelték. 
Tehát• tőlem; mint uj. átvevőtől-a kétszeres 
százalékot, t. i. az első ős most újra a má-
sodik átvételért is követelik. Kérdem, hogy 
tartozom-e én a régi átruházási illetőket is 
fizetni ? 

Puszta-Kis-Kopány. B. I. 

454. kérdés. Mit kell tenni az olyan idei 
borral, mely nem forrta ki magát? 

Nagy-Karácsony. _ B. F. 

455. kérdés. Tartoznak-e részes aratók az 
uj munkástörvény értelmében, az aratórészük 
után jégkárbiztositási dijat fizetni ? N. O. 

456. kérdés. A mezőrendőri törvény tiltja 
arankatartalmu heremagvak termelés czéljából 
történő elárusitását, hanem aziránt nem találok 
intézkedést, vájjon nincs e korlátozva ugyan-
csak arankatartalmu heremag — kereskedők 
között — csak adásvevési czélból történő el-

árusitása. T. i. ha a vevő, valamint az eladó 
szintén kereskedő. 

Botfa. . II. S. 
457. kérdés. A merinó gyapjas juh' 

saponáriávai, tehát meleg vizben mosva, hány 
százalék veszteséget szenved, arányosítva a 
szennyes állapotban nyírt gyapjú súlyához ? 

Alsó-Nyárasd. 0. D. 

,. 458.. kérdés. Magyar nyelven írott szak-
munkák közül íneiyik tárgyalja á „ JúMeftyészi 

tést", a tudományok mai állapotának légmeg-
felelőbben. B. S. 

459. kérdés. I. Mily arányban s, mely 
állatnak adagolható a tiszta konkoly tengeri-
darával keverve? 

II. Néhány malaczom mintegy 3—4 hete 
megbetegedett. Alig evett, sokat ivott. ' Léleg-
zetet igen gyorsan vett. Most, hogy meggyógyult, 
illetve eszik, a füléről elhányta a szőrt, azon 
varak mutatkoztak. Most pedig azt veszem 
észre, hogy füleik darabonként leválnak. 

S. D. 

460. kérdés. 2Q drb. anyakoczát és 2 
drb 3 éves kant óhajtván januárban hizóba 
befogni : tanácsos-e e koczákat a tél folyamán, 
tekintettel a hidegre •— kimiskároHatni és a 
kant kiheréltetni, illetve nem veszedelmes-e e 
műtét a téli hideg időben? K. E. 

461. kérdés. 1. Olasz czirokot egy ma-
gyar holdon termelve, minő átlag, seprőnek al-
kalmas mennyiség várható, és kb. m. mázsá-
ját mily árban lehet értékesíteni? — hol van 
gyár, mely ezt feldolgozza és kik azok Magyaror-
szágon kikkel ezen termelési ág iránt nagybani 
termelésnél szerződés köthető ? ! 

Vájjon gazdatársaim közül van-e valaki, 
ki ennek nagybani termelésével foglalkozva, 
azt jövedelmezőnek állithatja? 

2. Sok vörös lóhermagom termett, ennek 
polyváját növendék tinóborjukkal szeretném 
leletetni. Miután a mag kikoptatása után ezt 
a gép egész porrá törte, lehetséges-e ezt 
előnynyel ezen jószágnemmel megetetni és 
minő arányban kellene ezt etetni, hogy annak 
tápértéke kellőleg kihasználtassák? 

3. Humusz-talajunkban a takarmányrépa 
kitűnően diszlik, mesés átlag termés érhető el 
holdanként; ez indokból bátorkodom megkér-
dezni gazdatársáirnat, lehetséges volna-e ezen 
terményt szesz nyerési czélból termeszteni és 
kifizetné-e magát ezen termelési ág czéljából, 
a szeszgyár felállítása ? Egyáltalán van-e szesz-
gyár, mely ezen terményből szeszt előnynyel 
készíthet ? ! 

Sumony. K. A. 
462. kérdés. Takarmányos , kertemben a 

luczernás már. ötéves és igy kiszántandó. 
Milyen takarmányfélét vethetnék utána, mely 
ugy, miként a luczerna több évig'tartó takar-
mány? A föld kötött agyag. 

Arád. V. M. 

463. kérdés. Buzavetésero, melyet árpa-
és zabföldbe vetettem, tele van árpa- és zab-
hajtással, kérek szives felvilágosítást, hogy ez 
kivész-e a tél folyamán a búzából? 

Balaton-Magyarod. L. 8.. 

Feleletek. 

Ideiglenes tengerigóré-készités. {3-dik 
felelet a 430. számú kérdésre.) ű A készítendő 
ideiglenes górénak fenekét ugy készítsük el, 
mint a rendes góréét; és pedig a földre ke-
resztbe teszünk vastagabb fákat (azok lehet-
nek ölfának nem "alkalmas hengerfák is), csak 
a felületeken faragjuk meg egykissé, hogy a 
deszka rendesen feküdjék rajtok. 

Ha a fenék készén van, mellé rakjuk 
kétfelől az ölfát, még pedig ugy, hogy az ölfa 
vége képezze a kukoriczagóré falát; azt 3 
méter magasan lehet rakni. Ha a falak elké-
szültek, a kukoriczát először, a végein, hordjuk 
be,, mig 1—IV2 méterig megtelik, azután az 

oldalra támasztott létrán töltjük meg egész az 
ölfa tetejéig. Mikor ez készen van, a góré vé-
geit újból azon módon rakjuk be ölfával, mint 
előbb elmondottam volt. Ha egy ilyen góréval 
készen vagyunk, a tetejét takarjuk be oly mó-
don, hogy keresztben az ölfa tetejére rudakat 
teszünk éa azt jő vastagon előbb kukoricza-
szárral, azután rözsszalmával fedjük be egész 
csucsosan, s akkor jó erős póznákat rakunk 
reá. Igy elkészítve bármeddig eláll a kuko-
ricza, nem lesz annak semmi baja; talán még 
jobban eláll benne a kukoricza, mint a rendes 
gőréban, mert az ölfa darabjai között több a 
hézag, mint a rendes górénál és'mivel a góré 
fala sem oly egyenes, nem is tömődik ugy 
össze a kukoricza. Ha cséplésre kerül a sor, 
akkor az oldalon rést csinálunk és ugy hor-
dunk a góréból. . • ' . ' • . . . . . : 

Én ezt a módot többször használtam és 
mondhatom épebb volt a kukoriczám, mint a 
rendes góréban; cséplés után az ölfát ölbe 
rakattam újból és elhasználtam, ez olyan he-
lyen nem kerül semmi költségbe,' ahol1 van 
ölfa és igen. gyorsan történik az elkészítés, 

Imrék Antal. 

Sertéshizlalás jövedelmezősége. [Felelet 
a 449. sz. kévdésre.) Ha a süldők páronként 
100—130 kg.-ot nyomnak és 1—IV2 évesek, 
ugy 150—165 nap alatt 280—300 kg. súlyt 
érhetnek e l : kétéves sertés már valamivel 
lassabban hízik s ezért a teljes kihizlaláshoz 
hosszabb idő szükséges, (58A—6 hó) a- miért 
is mig előbbi esetben 8 mm. takarmányt fo-
gyaszt el páronkint a sertés, addig 6 hónapot 
igénybevevő hizlalásnál 10—12 mm.-rá is-szük-
ség lesz. 

A mi az elérhető hasznot illeti, az attól 
függ tehát, hogy meddig hizlalunk és hogy 
mennyi takarmányt eszik meg a serlés. 

Kőbányán egy hizlalási esetnél például a 
beállított egyéves malaczok páronként . átlag 
1077 kg. élősúly mellett megettek az első 30 
nap alatt, 68-7 kg. száraz tengerit és 16 kg. 
áztatott árpadarát, a második 30 nap alatt 
116-66 kg. tengerit és 17'33 kg. árpadarát, a 
harmadik 30 nap alatt 107 66 kg. áztatott ten-
gerit, 68'98 kg. áztatott tengeridarát és 22'8 
kg. áztatott árpadarát s az utolsó 75 nap alatt 
152 kg. áztatott tengerit, 287-29 kg. tengeri-
darát és 99'85 kg. árpadarát. Összesen a 165 
nap alatt egy pár sertés megevett 445'02 kg. 
tengerit szárazon és áztatva, 155*98 kg. árpa-
darát szárazon és áztatva és 356'27 kg. ázta-
tott tengeri darát. A 165 nap elteltével egy 
pár sertés sulyszaporulata 201*47 kg. volt. 

Ha a feletetett 8 métermázsa tengerit 
5'70 frttal számítjuk, ugy az 45'60 frtot tenne 
ki. Az árpát ugyancsak 6"30 frttal vévén szá-
mításba, ugy a 1'55 mm. árpa 9"76 frtba ke-
rül. Az egy pár süldővel feletetelt takarmány 
tehát 55 frt 36 krt tesz "ki: A 309'17 kg. élő-
-sulyu pár sertés a szokásos 45 kg. levonással 
126 frt és 80 kron értékesíthető 48 kros hús-
árak mellett. Levonva ebből a feletetett takar-
mány értékét marad egy pár süldő után 7'1'44 
frt. A mérleg készítésénél azonban a kiadások-
hoz irandó és illetőleg számításba, veendő; a 
szállítás költsége Kőbányára és onnan talán 
Szt.-Marxra, ha ott adatnak el, a két vagy há-
rom etető, a szállásdíj,, a darálás 'költsége, a 
sózás, az esetleges alkuszdij stb., a mely költ-
ségek előre pontosan meg nem állapithatók, 
de a melyek a 71.44 frtból levonva, még min-
dig szép nyereséget helyeznek kilátásba. 

A berkshirei malaczok 1000 kg. élősúlyra 
s naponta kapjanak : 

száraz- fehérje, szénhyd.; arány J 
anyag zsír 

Alaptakarmány 40—42 5\0—7/5 26—301:4—1:67 

Bozskorpa 20 kg. 17-500-2..400 0-720 9-300 
Tengeridara 20 kg. 17M20 1680 0-96Ó 12"120 
Luczernaszéna 

10 kg. 8-470 0-990 0.110 • 3-150 

. ' . : ' . ! t Összesen 43"090 5-070 1'790 24-570 
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Táparány. 1.: 57. 
Ezen összeállítás közelíti meg még leg-

jobban a 2—3 hónapos' malaczok számára 
előirt tápanyagszabványt. Szűkebb táparány 
mellett nagyobb fehérjemennyisóget a mala-
czokba pusztái! ezen ányagokkal bevinni nem 
lehet, mert. akkor a takarmány összteriöiéje 
lesz tulnagy, ha akár a tengeriből, akkár a 
luczernából többet veszünk számításba. Az öt 
hónapos korban a luczernából mindig keveseb-
bet etótünk s a korpa adagját is lejebb szál-
líthatjuk s helyette 3—6 kg. tengerivel többet 
adagolunk, olyformán, hogy a táparány 1: 6"5— 
1 :65 legyen. 

A súlygyarapodás naponként és darabon-
ként 0-70—0"75 kg. maximum 0-80—0 85 kg., 
de rossz takarmányértékesités eseteiben 0 45 
0'50 kg. is lehet. Két-három-hónapos malaczok 
feljavítása czéloztatván, ugy '6 hónapos korban 
a süldők súlya 60—70 kilogrammra mehet s 
értékesíthetők levonás nélkül 36—40 krajczár-
ral. A takarmány értékét a javítandó süldők 
száma és illetőleg súlya szerint kiszámítva s 
hozzáadva ugyancsak az ápolás, istállókopás, 
világítás és szállítás költségeit, a fentiek szerint 
az elérhető hasznot megkapjuk, ha a 60—70 
kg. suly, átlagos 40 krral szoroztatik s a költ-
ségek levonatnak. 

Ritkaságszámba megy az olyan vidék, a 
hol még sertésvész nem volt s éppen azért 
csak szerencsés lehet, ha olyan vidékeken ser-
téseket vehet. Immúnisnak látszik lenni ugyan 
a' sertesvészszel szemben az a sertés, a mely 
a vészen már átment, de kétségtelen, hogy a 
helyes állategészségrendőri intézkedések szem 
előtt tartásával, az erős edzett szervezetű ma-
gyar kondorszőrü sertés a betegséget ma már 
nehezebben, kapja meg, mint ezelőtt 1—2 év-
vel. Viszont arra is volt már elég példa, hogf 
immúnisnak híresztelt s a vészen át is esett 
falka később, talán először, talán ismételten, a 
vészt újból megkapta. Tény azonban, hogy a 

• sertésvészen átment falka nehezebben betegszik 
meg újból, mint egy még teljesen vészmen-
tes, ugyanolyan viszonyokat feltételezve, de le-
hetnek esetek, mikor ez a szerzett immunitás 
sem véd meg a bajtól. 

Egészséges vidéken egészséges edzett 
sertést bátran vásárolhat. J. O. 

Fekete ugar. (.Felelet a 450. kérdésre.) 
A második évre legelőnek hagyott lóher csak 
azon esetre tekinthető fekete ugarnak, ha a 
lóher által elfoglalt föld az utána következő 
őszi vetés alá olyformán készíttetik elő, mint 
ez egyéb, fekete ugarnak hagyott földeknél az 

, illető, vidéken szokásos. Rendszerint 3—4 szán-
tást adnak a fekete ugarnak, minélfogva a 

' lóhereföldet is 3—4 szántásban kellene része-
síteni. Azon körülmény, hogy a lóhert legel-
teti,' nem vetkőzteti ki ezt a területet fekete 
ugar jellegétíől, mivel ugarnak hagyott gabona-
tarlót is május végéig, sőt junius elejéig legel-
tetni szokás. 

Ha ellenben a lóherföldön a legeltetés 
túlságosan kiterjesztetik, ezt pl. julius végéig 
folytatják, mely esetben az utána következő 
őszi gabona alá csak két szántás adható, akkor 
az ily módon kezelt lóherfÖld a fél ugar fo-
galma alá esik. 

Erdőirtásokon nem szokás ugyan az első 
években fekete ugart tartani, mivel a föld ter-
mészetes termőe-reje ezt rendszerint felesle-
gessé teszi, ha azonban a haszonbéri szerző-
désben kiköttetett, hogy a szántóföldnek Vio 
része évenkint ugárnak hagyassék és ezen 
földekbe az irtásföldek is beleesnek, akkor az 
ugartartás nem mellőzhető, de a bajon esetleg 
ugy segíthető, hogy az irtásföldek arányában 
az ugar a régi szántóföldön kiterjesztetik. 

A perutat csak a végső esetben ajánl-
juk, ha t. i. a kétségbevonhatatlan jogcsorbi-
tás forog fent, ellenkező esetben tanácsunk 
az, tessék bérbeadónak a gazdaság jövőbeli 
vetőtervezetét beküldeni, abban a fekete ugar-

, nak szánt területeket pontosan és világosan 

megjelölni és bérbeadót felkérni, hogy ezt "a 
vetőtervet a haszonbéri szerződés érteimébén 
jóváhagyja. Igy minden pernek és szekatúrá-
nak a legegyszerűbb módon van eleje véve. 

Hensch Ár-pád. 
Kaszáló feltörése. (Felelet a 451. sz. 

kérdésre.) Nézetünk szerint a „feltörés" tilal-
mas fogalma alá a kaszálónak csak oly fel-
szántása esik, amelynek czélja a volt kaszálót 
szántóvá alakítva, gabonatermelésre felhasz-
nálni. Ha a kaszálót a bérlő csak javitás czél-
jából szántja föl, és szakadatlanul kizárólag 
takarmányt termel rajta, nem vét a tilalom 
ellen, mert semmi mást nem tett, minthogy a 
rossz természetes kaszálót jó mesterséges 
kaszálóvá alakította át, mely utóbbi a tulaj-
donosra nézve is több értéket képvisel. 

Kártérítési per biztosítási ügyben. 
(Felelet a 452. kérdésre.) A kártérítési pernek 
föltétlenül sikere lesz, ha a már folyó per a 
bérlőre nézve kedvezően dől el és ha a bérlő 
igazolni tudja, milyen és mennyi effektív kára 
származott abból, hogy nem volt akla. 

A dolog összefüggése nagyon átlátszó; 
mert ha a tulajdonos tartozik 600 frttal meg-
elégedni, akkor tartozott volna annak meg-
fizetésekor azonnal az akol felépítéséhez látni. 
Ha ezen kötelességét teljesíteni elmulasztotta, 
a mulasztásból eredő kárt megtéríteni tartozik. 

Átruházási illeték. (Felelet a 453. kér-
désre.) Átruházási illeték minden egyes átru-
házásnál a teljes vételár után fizetendő. Az 
ingatlan tulajdonosát az ingatlan után fize-
tendő illeték erejéig jogelődjeért 3 évig dologi 
felelősség terheli. Más szavakkal a kérdésttevő 
tartozik az egész érték után, amennyiben e 
birtokot átvette, az úgynevezett százalékot 
megfizetni s ha az előbbeni tulajdonos száza-
lékkal adós maradt, ki van léve annak, hogy 
ezt ő rajta veszik meg. Természetes dolog, 
hogy neki visszkereseti joga van, jogelődje 
ellen. 

Ki nem forott bor kezelése. (Felelet a 
454. sz. kérdésre.) A ki nem forott bor való-
színűen igen hűvös helyiségben állott és ez 
okozta a tőkéletlen erjedést. Lehetséges egyéb 
iránt az ellenkező eset is, mely szerint a túl-
ságos magasra főiemelkedett hőmérséklet akasz-
totta meg az erjedést. Ezt azonban kevésbé 
tartom ez esetben valószínűnek. Harmadik ok 
lehetne még az is, hogy a borban, illetve 
mustban nagy mértékű eczetesedés, vagy más 
oly káros mellékfolyamat indult meg, mely a 
szeszes erjedést, illetőleg az azt előidéző élesz-
tőt elnyomta. 

Tanácsom az, hogy ha a boron nem lát-
szik egyéb hiba, vagy betegség, akkor tessék 
azt csapra venni, sajtárokba és ezekből tiszta 
kádba, vagy más hordóba átönteni, a hordót 
alaposan kitisztítani és a bort újból beletöl-
teni. Ha aztán igy a bor jól meg lett levegőz-
tetve és a helyiség befütése által, vagy a bor 
egyrészének fölmelegitése és visszaöntése által 
a bor hőmérséklete legalább 20—25 fokra föl 
lett emelve: az erjedés bizton meg fog indulni, 
föltévén, hogy a bor még tényleg nem erjedt 
ki, tehát czukrot tartalmaz. 

Az erjedés biztosabb megindítása végett 
czélszerü lesz a borhoz valamely egészséges 
ujbor seprőjéből keveset hozzáadni. Ha aztán 
mindez esetekben sem indulna meg a forrás, 
akkor biztos, hogy a borban már kierjedetlen 
czukor nem foglaltatik és ez esetben csak ugy 
lehetne az erjedést újból megindítani, ha a 
borban hektoliterenként legalább egy kilógramm 
czukrot oldana fel. 

Ha a bor esetleg gyanúsnak látszik, a 
beküldött mintát szívesen megvizsgáljuk. 

Dr. Gy. I. 
Jégkárbiztositási dijak levonása. {Felelet 

a 455. kérdésre.) ^A részes aratók nemcsak 
hogy nem tartoznak aratórészük után jégkár-
biztositási dijat fizetni, hanem az 1898. évi 
II. t.-cz. 32. §-a egyenesen tilosnak mondja ki 
az ily dijaknak e bérből való levonását. A ti-
lalom megszegése az 58. §. b) pontja értelmé-

ben 30 napig terjedhető elzárás és 600 koro-
náig terjedhető pénzbüntetést von maga után 

A hereféle magvak forgalomba hozatala 
felett rendelkező törvények. (Felelet a 456. 
kérdésre) Az 1894 : XII. t.-cz. 51. §-a igy szól: 
„Lóhere- és luczernamagvákat, ha azok nem 
teljesen arankamentesek, termelés czéljából 
forgalomba hozni tilos," Ennek a törvénynek 
más §-ai sem rendelkeznek a kereskedők egy-
másközti forgalmáról. Ugyanezen rendelkezést 
az 1895. XLIV. t.-cz. végrehajtási rendelete 
is megismétli s megengedi azt, hogy egyik 
-kereskedő a másiknak, avagy a gazdd kereskedő-
nek arankás magot adhasson el. Az utóbb 
idézett törvény a kereskedők egymás közötti 
adás-vevésénél csupán azt rendeli el, hogy 
ezen forgalomban is köteles az eladó vevőjének 
bevallani a mag eredetét, származását, illetve-
fajazonosságát. Thaisz Lajos. 

Mit vészit súlyából a zsiros gyapjú, 
mosásnál. (Felelet a 457. kérdése. A felvetett 
kérdésre érdemlegesen felelni add'g nem lehet,, 
mig kérdésttevő meg nem mondja, hogy mily 
minőségű gyapjúról van sző (finom, középfinom, 
durva, vagy posztó- vagy fésűs merinóról stb.) 
Tájékozásul csak annyi közölhető, hogy egy 
összehasonlító mosási kísérletnél 

mosásnál 

Hideg vizben 
Meleg vizben 
Saponariával 

negretti fésűs merinó 
veszitett a zsiros gyapjú °/o-ot 

35-4 46"8 
47-0 52-1 
48 0 55-3 

Dr. B. 
Juhtenyésztés! szak müvek. (Felelet a 

458. sz. kérdésre) A juhtenyésztést a tudomány 
mai állapotának megfeleJően tárgyaló szak-
munkánk nincsen,; azonban az egyes ágazatok-
ról több becses munkálatunk van. Fajtatani és 
a tenyésztési eljárásokra vonatkozó ^tájékozást 
meríthet Kiss József tanár urnák a keszthelyi 

.gazdasági ' évkönyv 1890. és . 1891-ik évfolya-
mában közölt tanulmányaiból. A czigája juhról 
dr. Szentkirályi Ákos, a frizjuhról dr. Roditzky 
Jenő igazgatók irtak monografikus tanulmányo-
kat. A magyar juhtepnyésztési irodalom leg-
teljesebb jegyzékét • pedig megtalálhatja dr. 
Rodiczky Jenőnek 1892-ben megjelent „a juh-
és gyapjú ismertetése" czimü müvében. 

Konkolyetetés, fül-elüszkösödés. (Felelet 
a 459-ik kérdésre.) Csak imént a „Köztelek" 
99-ik számában mondottam el, hogy vemhes 
ős növendékállat kivételével naponta adagolni 
lehet konkolyt bármely állatnak oly keverék-
ben, amelyben mintegy 15—20%-ban foglalta-
tik a konkoly. 

A második kérdésre nehéz felelni, mert 
nem nyerünk semmi tájékoztató adatot. 

Nem lehetetlen, hogy a malaczok füle 
megfagyott, helyileg meghalt (elüszkösödött) s . 
emiatt esett le. Nincs kizárva azonban az sem, 
hogy konkolyös, még inkább anyarozsos elesé-
get kaptak s ez okozta nevezett testrészük 
helyi halálát, amire a gyakorlatban több pél-
dát láttam. 

Vájjon nem estek-e át a malaczok ser-
tősvészen, melynek . következtében szőrpusz-
tulás be szokott következni — azt is kőrdést-
tevő tudja legjobban megítélni. m. k. 

Kimustrált öreg tenyészsertések ivarta-
lanitása. (Félélet a 460. sz. kérdésre.) A hideg, 
ha ugyan nem nagyfokú és tartósan nem hat, 
előnyös a miskárolási és hérélési sebek gyó-
gyulására. Veszélyessé tehát nem ezf hanem 
az a körülmény teszi az ivartalanitást, hogy 
az állatok öregek. 

Megemlítvén, hogy a nem ivartalanitott 
sertések is baj nélkül felhizlalhatok, mert 
hova-tovább bizva, mindinkább lefokozódik a 
közösülési vágyuk — ajánlom, hogy mig az 
ivartalanitás sebei begyógyulnak, tartsa serté-
seit lehetőleg oiy helyen s oly alomban, amely-
ben a sebek szólei meg nem fagyhatnak, mert 
csak a fagvás az, ami veszélyt hozhat, s nem 
maga a hideg időjárás s csak még a jelzett 
öregség és az esétlegesebb fertőződés még az, , 
a mitől az ivartalanitásban félni lehet.. 
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Az ivarzás fellépését a koczákban meg-
akadályozandó, minden egyes méhhüvelyén át 
3—l4 szem nyulsrétet juttathat a méhbe ; ez 
esetben a miskárolás kikerülhető, mert példák 
mutatják, hogy az ekként „megterhelt" méhü 
sertéseknél a rühetés elmarad. Mi. 

Olasz seprőczirok termelése. Lóher-
polyva feletetése. {Félelet a 461. kérdésre.) 
1. Jó erőben álló televényes talajon, az olasz 
seprőezirokszakálból magyar holdanként 6—8 
métermázsa szakái terem, melynek métermá-
zsáját 10—14 írtjával lehet értékesiteni; ezen-
kívül ad még 6—8 q magot, melyet takarmá-
nyozási czélokra kitűnően lehet használni. A 
czirokszakált megveszik a hazai seprőgyárosok 
(pl. Braun Lipót és Tsa Kassa, Tombát és 
Tsa vagy Szobotka testvérek Szeged, Ungár J. 
fia Budapest, Falk Ármin és Tsa Debreczen 
stb.) Nagyban termelik a seprőczirkot Jász-
N.-K.-Szolnokmegyében, a honnan a gazda-
sági egyerület utján, megkapja a kivánt felvi-
lágosításokat. 

2. A lóherepolyva, ha nem földes, akkor , 
bármely jószággal feletethető. Legjobb a ren-
des polyva helyett a takarmány közé keverni. 

3. Takarmányrépa szeszgyártási czélokra 
nem való. Ky. 

Luczerna pótlása. (Félelet a 462. sz. 
kérdésre.) Olyan növényünk, mely a kiszántandó 
luczerna helyébe vetve, ennek teljesen meg-
felelne, tulajdonképen nincsen. Legjobban meg-
közelíti még a baltaczim, mely szintén évelő 
s értékes, minden jószág által szeretett takar-
mányt nyújt, de éVenkint legfeljebb kétszer 
kaszálható, tehát nem oly bőtermő, mint a 
luczerna. Igen helyes lenne jövőre nézve a 
takarmányos kertet kétfelé osztani, az egyes 
részeken felváltva luezernát termeszteni, akkor 
olyan baj, mint á mostani nem fordulna elő. 
Ha esetleg a baltaczimes fükeverékkel óhajt 
kísérletet tenni, a szükséges felvilágosításokat 
szívesen megadom. K. K. 

Tisztátlan Ibuzavetés. (.Felelet a 463. 
számú kérdésre.) Az őszi buzavetés között 
kikelt tavaszi árpa és zab, a száraz fagyos 
időben ki fog pusztulni. Csak azon esetben, ha 
a fagyok beállta előtt hótakaró fedné a földeket, 
fordulhat elő az, hogy a tavasziak is áttelel-
nek. A mostani időjárás különben olyan, hogy 
a tavasziak megfagyása valószínű, mert száraz 
fagyos idő jár. Ő 
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Eljegyzés. Ifj. Petatich Pál jegyet váltott Boncsek 
Nellike kisasszonynyal Vajszkán. 

Halálozás. Jattka Mátyásné, sz. Leden Mária 
Anna folyó hó 15-én életének 75-ik évében Hornyan-
ban elhunyt. A megboldogultban a „Köztelek" munka-
társa, Jat'ka Ferencz édesanyját gyászolja. 

A földmivelésügyi miniszter adománya. 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter a 
„Gazdatisztek és erdőtisztek nyugdíjintézete" 
alap vagyonának gyarapítására 4000 frt állam-
segélyt engedélyezett. Darányi miniszter a 
gazdatisztek nyugdíjintézete iránt kezdettől 
fogva meleg érdeklődést tanusit s minisztersége 
óta minden évben a jelzett segélyben részesiti. 

Burgonya rothadása. Amint több helyről 
értesülünk, a vermekbe eltett burgonya nagy 
mérvben rothad, főként a jövő évi ültetési 
czélokra eltett apróbb gumók. Ugy látszik, \ 
ezen apróbb gumók nem jól értek be, és a 
mostani tartós lágy idő a rothadást előmoz-
dította. Figyelmeztetjük tehát gazdáinkat e zm 
körülményre ; a burgonyavermeket vizsgáltassák 
át és a netalán romlásnak induló készleteket 
czélszerü lesz átválogattatni, nehogy a tavaszszal 
abban a meglepetésben részesüljenek, hogy a .ve-
tőmag nem lesz elegendő. 

A m. kir. dohánytermelési kisérleti 
állomás működéséről. A „Magyar Dohányujság" 

deczember 16-iki számában a hírek között egy 
rövidebb közlemény jelent meg D. V. aláírás-
sal, mely azon nézetnek ad kifejezést, hogy a 
„Köztelek"-ben megjelent czikk, mely a dohány-
termelési kisérleti állomás berendezését és 

működésének irányát ismerteti, felesleges volt, 
m$rt a gazdák az állomás működési irányát 
már ismerik, hanem az elért eredmények 
kőálése lenne felette kívánatos. Ezekre nézve 
következőket bátorkodom megjegyezni. Az 
állomás működésének és berendezésének ismer-
tetése egyáltalában nem volt felesleges, mert 
ily irányú közlemény még nem jelent meg, 
s igy kívánatos volt, hogy a gazdaközönség 
ezen uj állomásról is kellő tájékozást szerezzen 
s annak munkaprogrammjáról részletes fel-
világosítást nyerjen. A dohánykisérleti állomást 
ezideig csak azok ismerték, kik azt vagy 
személyesen felkeresték, vagy ezen ügyben velem 
beszéltek, de a nagyközönség kellően tájékozva 
nem volt. Pedig a kellő tájékozottság valamely 
állomás működésének bírálatánál igen fontos 
dolog. A mi pedig az állomás első évi műkö-
désének eredményeit és ezek közlését illeti, 
hát erre a felelet igen egyszerű. A dohány-
termelési és kezelési kísérletek eredményei 
csak akkor hozhatók nyilvánosságra, ha azok 
teljesen befejeztettek. Ehez tartozik a dohány 
simítása, osztályozása és beváltása is. A külön-
böző kísérletek tényleges eredményét csakis 
ezen munkálatok befejeztével lehet megtudni, 
vagyis akkor válik nyilvánvalóvá, hogy az egyes 
kísérletek milyen gyakorlati értékkel bírnak. 
Miután a dohány simítása és osztályozása most 
van folyamatban, beváltása pedig a jövő évi 
január 10-én fog megtörténni, igen természe-
tes, hogy az eredményeket nyilvánosságra még 
nem hozhattam. Nem 'hozhattam nyilvános-
ságra annál kevésbé, mert e tekintetben a 
békés-csabai fiókállomásnak és a kísérletekben 
résztvett gyakorlati gazdáknak jelentéseit is 
meg kell várnom, melyeket azonban a dohány 
beváltása előtt nem kaphatok meg. Ez nagyon 
természetes és könnyen érthető, felesleges ma-
gyarázatokra nem szoruló dolog. A dohányter-
melési kisérleti állomás első évi működésének 
eredményéit a beváltás befejeztével első sor-
ban „Kisérletügyi Közleményeklen" mint ezen 
czélra szerkesztett hivatalos organu tiban fogom 
részletesen ismertetni, a dohánytermelő gazdák-
nak pedig az egyes időszakok szerint szüksé-
gesnek látszó rövidebb szakczikkekben fogok ta-
nácsokkal szolgálni. Kerpely Kálmán. 

A magunk részéről a „D. ?7."-nak csak 
azt ajánljuk figyelmébe, hogy a „Köztelek" 

közleményeinek megválasztását hagyja reánk. 
Hogy mely közlemény időszerű, vagy fölösle-
ges, annak megítélése teljesen reánk tartozik, 
ebben a „D. U." tanácsára szükségünk nincs. 

Szerk. 

„Magyar Szesztermelő.4' E czimmel alapí-
totta meg egy évvel ezelőtt a Magyar Mező-
gazdasági Szesztermelők Országos Egyesülete 
hivatalos lapját, mely a mezőgazdasági szesz-
gyártás egyedülálló organuma ezidőszerint 
hazánkban s január elsejével második évfolya-
mába lép. A „Magyar Szesztermelö" most meg-
jelent száma az egyesületi közleményeken 
kivül műszaki közlemények rovatában Lázár 
Pál műegyetemi, tanár ismerteti behatóan a 
Paucks-féle Cornwall-kazánt, Finitzer Fülöp 
szeszgyárigazgató az „Antiseptikumról" közöl 
érdekes adatokat, dr. Szilágyi Gyula pedig a 
tiszta élesztőkultura alkalmazásáról értekezik 
az erjesztéssel termelő iparágakra nézve. A 
lap ismerteti az 1899. év január elsejével 
életbelépő szeszforgalmi adóról szóló törvény 
értelmében a szeszgyárosok által követendő 
eljárásokat. A kérdések és feleletek rovata 
pedig a szeszgyártás terén fölmerülő vitás kér-
désekre ad kimerítő tájékozást. A rovatokat 
szeszüzleti tudósítások egészik ki. A „Magyar 
Szesztermelö" minden hó 1-én és 15-én jelenik 
meg, előfizetési ára egész évre 10 korona, fél-
évre 5 korona. (Kiadóhivatal Budapest, Köztelek.) 
A Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők Or-
szágos Egyesületének tagjai a lapot ingyen 
kapják. 

Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezete. A „Köztélek" f. évi 100. számá-
ban megemlékeztünk arról, hogy Darányi föld-
mivelésügyi miniszter a szövetkezetnél az ál-
lami intézmények részére 176 üzletrészt 17,600 
korona értőkbei? jegyzett és ezenkívül a folyó 
évre 10,000 korona állami segélyt engedélye-
zett. Szomorú volna azonban, ha a szövetke-
zet léte tisztán az állami hozzájáruláson ala-
pulna. A szövetkezeti tagok maguk is jelenté-
keny mértékben igyekeztek a szövetkezet alap-
tőkéjét és forgó tőkéjét szaporítani. A szövet-
kezet ügybuzgó üzletrészesei és uj tagok ösz-
szesen 20,300 korona névértékű üzletrészt je-
gyeztek. Ezek a következők: Abaffy Emil 1 
üzletrészt 100 koronával, Ambrózy István báró 
4 üzletrészt. 400 koronával Bálás Antal 1 üz-
letrészt 100 koronával, Bálintffy Pál 10 üzletrészt 
1000 koronával, Bors Frigyes báró 1 üzlet-
részt 100 koronával, Darányi Gyula dr. 10 üz-
letrészt 1000 koronával, Fóth községe 2 üzlet-
részt 200 koronával, Gedeon Dezső 1 üzlet-
részt 100 koronával, Gosztonyi Miklós 1 üzlet-
részt 100 koronával, Gosztonyi Tibor 3 üzlet-
részt 300 koronával, Halász Zoltán, 1 üzletrészt 
100 koronával, Harsányi Józsefné 1 üzletrészt 
100 koronával, Károlyi Sándor gróf 160 üzletrészt 
16000 koronával, Kvassay Jenő 2 üzletrészt 
200 koronával, Löcherer Andor 1 üzletrészt 
100 koronával, Vigyázó Sándor gróf 1 üzletrészt 
100 koronával, Teleki Arvéd gróf 1 üzletrészt 
100 koronával, Záv'odszky Titusz 2 üzletrészt 
200 koronával. Ezen jegyzett üzletrészeken ki-
vül a szövetkezet régi üzletrészesei közül 45-en 
önként ajánlkoztak az üzletrészek után esetleg 
járó kétszeres szavatossági összeg befizetésére. 
Ennek összege 14,800 koronát tesz ki, a 
melyet a szövetkezet, mint. tagjaitól fel-
vett kölcsönt forgó tőkéje növelésére használ. 
A pótbefizetésekre ajánlkozottak a következők : 
Abaffy Emi) 1 üzletrész után 100 koronát, 
Abauj-Tornarnegyei Gazdasági Egyesület 1 üz-
letrész után 200 koronát, Bálintffy Pál 1 üzlet-
rész után 200 koronát, Bernát István dr. 1 üz-
letrész után 200 koronát, Burchard-Bélaváry 
Bezső 1 üzletrész után 100 koronát, Bissingen 
Rudolf gróf 1 üzletrész ulán 200 koronát, Bittó 
István 3 üzletrész után 300 koronát, Bujano-
vies Sándor 2 üzletrész után 400 koronát, özv. 
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Debreczeni Endréné 1 üzletrész után 100 
koronát., Dessewffy Aurél gróf 3 üzletrész után 
600 koronát, Dirhán Ede 1 üzletrész után 100 
koronát, Forster Géza 5 üzletrész után 1000 
koronát, Gedeon Aladár 1 üzletrész után 100 
koronát, Gedeon Jenő 1 üzletrész után 200 
koronát, Ghillány Imre 1 üzletrész- után 200 
koronát, Gorove László 10 üzletrész után 2000 
koronát, Gosztonyi Tibor 1 üzletrész után 200 
koronát,. Házy Zsigmond 1 üzletrész után 200 
koronát, Hegedűs János dr. 1 üzletrész' után 
200 koronát, József Főherczeg Ö Fensége 10 
üzletrész után 2000 koronát, Keglevich Gábor 
gróf 1 üzletrész után 200 koronát, Koppélv 
Géza 1 üzletrész után 200 koronát, Körmendy 
Lászlóné 1 üzletrész után 200 koronát, Kvassay 
Jenő 1 üzletrész után 200 koronát, Luczen-
bacher Miklós 1 üzletrész után 200 koronát, 
Mihályi Péter 1 üzletrész után 200 koronát, 
Nyáry József 1 üzletrész íjtán 100 koronát, 
Paikert Henrik 1 üzletrész után 100 koronát, 
Perczel Lajos 1 üzletrész után 200 koronát, 
Rauseh Férencz 1 üzletrész után 100 koronát, 
Reusz Henrik 1 üzletrész után : 100 Koronát, 
Rubinek Gyula 1 üzletrész után 200 koronái, 
Rudnay József 1 üzletrész után 200 koronát, 
Szalay Imre 1 üzletrész után 100 koronát, 
Szilassy Zoltán 1 üzletrész után 200 koronát, 
Szemes Árpád 1 üzletrész után 200 koronát, 
Szent-Erzsébeti Tej-Szövetkezet 1 üzletrész 
után 200 koronát, Szevera Károly 2 üzletrész 
után 200 koronát, Szobonya Bertalan 1 üzlet-
rész után 2C0 koronát, Szontágh Antal dr. 1 
üzletrész után 200 koronát, Teleki Arvéd gróf 
1 üzletrész után 200 koronát, Tóth Ede 1 üz-
letrész után 200 koronát, Tschida Arthur 1 
üzletrész után 200 koronát, Vancsó Gyula 1 
üzletrész után 200 koronát, Wilcsek Sándor 1 
üzletrész után 100 koronát, Zoltán József 1 
üzletrész után 100 koronát. A Vásárcsarnok 
Ellátók Szövetkezete tehát felfrissült erőben a 
legjobb kilátásokkal folytathatja működését a 
magy ar gazdák javára. 

Fatenyésztési jutalomdijak kiosztása. 
A Földhitelintézet által a gyümölcsfatenyész-
téssel foglalkozó és azt oktató tanítók részére 
az 1898. évre adományozott 2500 frtnyi 21 
jutalomdíj elnyerése iránt beérkezett pályázati 
kérvények közül a földmivelésügyi miniszter 
által egybehívott biráló-bizottság a következő 
faiskolakezelő tanítókat találta jutalomra érde-
meseknek : A 300 frtos első pályadíjra : Szapáry 
Albert kis-kun-félegyházai városi kertészt; 
továbbá a két 200 frtos második pályadíjra: 
Albáni Miklós, alsó-szombatfalvi; Mihusz Ágost 
alibunári faiskolakezelő tanítókat; végül a 18, 
egyenkint 100 frtos harmadik pályadijakat a 
következők nyerték el: Dömötör Ferencz nap-
kori, Weigel Samu bakabányai, Siménfalvy 
Szabolcs nagy-tarnai, Greisinger Ede petro-

. váczi, Kubinyi Sándor técsői, Körösi Antal 
disznós-horváthi-i, Lénárd Sándor szilágy-nagy-
falui, Maityasovszky Frigyes villa-ludrovai, Merkle 
Adolf kékesdi, Pillér József tisza-ujlaki, Héricz 
Sándor nemes-pátrói, Nagy József nemti-i, 
Azbé István facseti, Laezkovits Lihály kis-
vicsápi, Grofcsik János sztropkói, Simrák László 
bátai, Grosz Márton jaádi és Rátskay Vendel 
hladovkai faiskolakezelő tanítók. 

A hegyaljai borhamisítás ellen. A zem-
plénmegyei gazdasági egyesület borászati szak-
osztályának Molnár István főispán elnöklése 
alatt a napokban tartott gyűlésén Staub József 
főispáni titkár jelentést tett a Mádon, Tolcs-
ván és Szerencsen foganatosított borvizsgála-
tokról, mely alkalommal több borkereskedőnél 
gyanús állapotot találtak. A jelekből arra lehet 
következtetni, hogy sajnos, a Tokaj-Hegyálján 
is vannak borkereskedők, kik a borhamisítás 
bűnös mesterségével foglalkoznak. A gyanús 
borokból vett minták Budapesten az országos 
borvizsgáló állomáson várják a szakértők véle-
ményének kimondását. Kun Frigyes egyesületi 
elnök indítványára - sürgős fölterjesztésben arra 
kérik a földmivelési minisztert, hogy a borha-
misítás hathatósabb meggátlása ezéljából S.-A.-

Ujhelyen is állítson fel borvizsgáló állomást. 
A pénzügyminiszter értesítette a szakosztályt, 
hogy a borfogyasztó és boritaladót a jövő év-
től kezdve a hegyaljai községeknek fogja bérbe-
adni és ezeket szerződésileg kötelezni fogják 
a borhamisítás ellenőrzésére. 

Kúriai döntvény tiizbiztositási ügyletben. 
A kúria legközelebb egy biztosító társaság el-
len, a megtagadott kártérítésért indított per-
ben érdekes döntvényt hozott. A kúria ítéle-
tének lényege szerint kétséget nem szenved, 
hogy tűzkár elleni biztosítás elvállalásánál fontos 
körülmény az, vájjon az ajánlatot tevő megelőző 
időben már szenvedett-e tűzkárt? mert a tüz-
esetek száma a szenvedett, illetve megtérített 
kárösszege és az idő rövidebb vagy hosszabb 
tartama, a melyen belül ezen tüzesetek előfor-
dultak, a biztositási szerződésnek egyáltalán 
megkötésére, de különösen annak feltételeire 
nagyfontosságú befolyással birnak. Midőn a 
haszonbérlő a bérlemény tárgyát képező in-
gatlanon levő, a bérbeadó tulajdonát képező 
épületeket, a haszonbérleti szerződésben elvál-
lalt kötelezett alapján tűzkár ellen biztosítja, á 
bérbeadó megbízásából, ennek vagyonjogi ér-
dekeinek megóvása ezéljából járt el, a bérbe-
adó érdekében megkötött ilyen biztosítási szer-
ződés alapján tehát tűzesetnél a károsodás is 
nem őt, hanem a bérbeadót éri. Ily tűzkárok 
bemondásának elmulasztása a biztositási szer-
ződés érvényességét befolyásoló körülménynek 
nem tekinthető. 

Szeszfőzői tanfolyam. A kassai m. kir. 
gazdasági tanintézeten nyolez hétre terjedő 
szeszfőzői tanfolyam rendeztetik. E tenfolyam 
1899-ik évi február hó 1-én veszi kezdetét. 
Czélja ezen tanfolyamnak mezőgazdasági szesz-
gyárak részére szeszfőzőket gyakorlatilag és 
elméletileg kiképezni. A tanfolyamon részt ve-
het az, aki okmányokkal igazolni képes, hogy 
valamely szeszgyárban már huzamosabban al-
kalmazva volt, aki a magyar nyelvben járatos, 
irni, olvasni és számolni tud és ezt bizonyít-
ványokkal, esetleg felvételi vizsgával igazolni 
képes. A tanfolyamra legfeljebb 15 jelentkező 
vehető fel s előnyben részesülnek azok, akik 
gépkezelői szakvizsgát is tettek. A tanfolyamra 
jelentkezők a szeszgyárban előforduló összes 
munkálatokat végezni kötelesek, kötelesek to-
vábbá a szeszgyártás elméletéből tartott elő-
adásokat szorgalmasan látogatni, a szeszgyár-
táshoz szükséges vizsgálati módok elsajátítása 
végett a laboratóriumi munkálatokban részt 
venni. A tanfolyam befejezésével a jelentkezők 
gyakorlati ős elméleti vizsgát tesznek, amely-
nek eredményéről a szaktanár és a szeszfőző 
által aláirt és az igazgató által ellenjegyzett 
bizonyítványt nyernek. Tandíj és vizsgadíj fe-
jében minden jelentkező a beiratás alkalmá-
val 22 forintot, a netalán szükséges felvételi 
vizsgáért pedig 8 frtot tartoznak űzetni. A je-
lentkezők élelmezésükről és lakásukról saját 
maguk tartoznak gondoskodni. Szóbeli vagy 
írásbeli jelentkezéseket 1899-ik évi január hó 
15-ig elfogad a kassai m. kir. gazdasági tanin-
tézet igazgatósága. 

Marharakodó állomások engedélyezése. 
A földmivelésügyi miniszter a magy. kir. állam-
vasutak kezelésében levő püspök-ladány—füzes-
gyarmati h. é. vasút vonalán, Bihar vármegye 
területén fekvő Hosszúhát, Bihar-Udvari, Bihar-
Nagybajom és Csillagtanya állomást marha-
akodó állomásul engedélyezte. 

Á Borsodmegyei Gazdasági Egyesület 
folyó hó 11-én Miklós Ödön elnöklete alatt ig. 
választmányi és rendes őszi közgyűlést tartott. 
Az igazgató-választmányi ülésen a folyó évben 
lefolyt állatdijazások eredményéről tétetett je-
lentés, s bemutattatott az 1899. évi költség-
előirányzat is; A közgyűlésen felolvastatott 
az egyesület folyó évi működéséről és jövő 
évi munkaprogrammjáról szóló jelentés, továbbá 
az igazgató-választmány által bemutatott 1899. 
évi költségelőirányzat elfogadtatott. A közgyű-
lés Miklós Ödön elnöknek buzgó működéséért 
egyhangúlag köszönetet szavazott. 

ALAPÍTTATOTT 1873. 

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

VI., Andrássy-iít 2. VI. , Rávay-u. 16. 
Fonciére-palota. (Saját telepen.) 

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

Ara teljesen felszerelve drbonként frt 2.80. 

Van szerencsém egyúttal kitűnő minőségű tartós. 
Csikójegyii aczél trágya- és széna-villáimat, 
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 finom sodrott szemit 

raa^a S á r s c z o k a i : 

ár darabonként j" 39 | 40 
Legolcsóbb beszerzési forrás ló és szarvasmarha 
nyíró Ollókban, valamint minden egyéb mező-

gazdasági szükségleti czikkbon. 

„REMINGTON" 
Í R Ó G É P E K 

v i L á ü n m ü E K . 

Hivatalos Közlöny-b. 
vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister a 
Remington írógépet (kapható 

Gfogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai 
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. 

korm 
közoktatásügyi minisztériumok, — Fiutnei'kormányzőság, 
Magyar parlament, - Magy. kir. államve-*^ -
gatősága, M. kir. államvasutak üzletvezete_.0__, kir. államvasutak gépgyárai, — Magyar általános hitel-
táMa' Budapest, Győr stí). — Gr. Károlyi Imre urad.: 
gatősága, Mágocs. — Magy. Mezőgazdák szövetk 
Bpest. Reé Jenő püspöki urad. bérlő Veszprém. 
Győri püspökségi központi iroda Győr. Osrfr. m. 411 
grőí urad. számvevői hivatala Bpest., I., Krisztii 

R e m i i i i t o n i r ó g e t ^ K S S 6 ® 
ségünkre az ország bármely részébe dijmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak saját költségUnkre küldjük ki 
tisztviselőinket — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

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

jogositott eladási telepe. 
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„Borászat i Lapok" 
BTROS S*PK ARO L Y. ENGELBMCH^KÁROLY. 

Dr. DRUCKERSJENŐ. 
1 BORÁSZATI LAPOK 

a legelterjedtebb magyarországi szőlészeti szaklap, 1899. 
január 1-én 31. évfolyamába lép, ami legélénkébben 
bizonyítja, bogy a magyar szőlőtermelő osztálynak ma 

már életszükségletét képezi. 
Előfizetési ára: egész érre 5 frt, félévre 2 frt 50kr. 

negyedévre 1 frt 25. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal; 

Budapest. Üllöi-út 25., Köztelek. 
Mit akar a „BORÁSZATI LAPOK?" 

akarja, hogy emelkedjék régi magaslatára a 
magyar szőlőtermelés. 

jfet akarja, hogy az elpusztult. hegyeken újra zöl-
•".' 'dűljön a kincset érő szőlőtőke és viruljon a homoki 

szőlőtermelés is. 
akarja, hogy kapjon olcsó kölcsönt szőlőjének 

v' újra ültetésére a magyar nép. 
fet akarja, hogy legyenek nagy számmal vinczel-

lériskolák, vándortanítók, akik ingyen tanítják a népet 
az uj szőlőmivelésre. 

fet akarja, hogy az állam is segítsen a népnek a 
szőlő adójának és dézsmaváltsági tartozásának elengedé-
sével. 

akarja, hogy értéke legyen a bornak. Büntessék 
és irtsák a borpancsolókat; szorítsuk ki az olasz lőrét 
a2 országból, mely a mi terményünknek áldatlan ver-

V senyt csinál. 
' S3Ó3nál több munkatárs és tudósító felvilágosítást ad 

- minden szakkérdésben, termelési, szüretelési és borel-
adási tudósításokat küld az ország minden részéből. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 
(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 

Budapest, . 1898. decz. 1.7. 
héten, csak' a 

hideg szá-
Derült, száraz idő járt 

hét vége felé járt zivataros eső, ....... — . 
raz idő következett, a hőmérséklet a mellett a hét 
gyobb felében állandóan nagyon enyhe volt és nem állt 
semmiféle aránvban az előrehaladott idénynyel. Hazánk-
ban a vetések állása kifogástalan, kivéve a Tiszavidék 
egyes határaiban, a hol a gazdák a búzatáblákban ész-
lelt foltok miatt panaszkodnak. A hesszeni légy is né-
hol kárt okoz zsenge vetésekben, általánosságban azon-
ban kedvezőek a gazdasági állapotok. 

- Külföldön szintén igen enyhe volt az időjárás, 
| ott az esős, ködös idő szintén derült ég mellett szá-

razra változott. Németországban e hosszú ősz lehetővé 
tette, hogy a hátramaradt öszivetést pótolhatták. A 
vetések állása az egész birodalomban kielégítő. Angol-
ország nagy részében a tél már beköszöntött, a veté-
sek azonban nagyon jól állanak. Francziaországban 
hideg időre volna szükség, mert a különösen szépen 
álló vetésekben bogarak és egerek lényeges károkat 
okozhatnak. Oroszországnak déli részén az időjárás 
aránylag nagyon enyhe még és a vetések fejlődésére 
kitűnő hatással van. Északoroszországban szintén enyhe 
időjárás uralkodik és az őszi vetések állása is kedvező. 
Amerikában ugyan már nagyrészt hó takarja az őszi 
vetéseket, de amint megítélni lehet, azok állása igen 

js kedvező. 
Thoman szakértő szerint a búzával bevetett te-

rület 38 millió acrere tehető, azaz a tavalyi már igen 
magas terjedelemnél még 15 százalékkal többre. 

Argentiniából a hét elején több magántávirat te-
• temes jég és eső okozta kárt jelentett, melyet néme-

lyek 20 százalékig becsültek. Későbbi jelentések a vár-
ható exporttöbbletet még mindig körülbelül 6 millió 
kvarterre teszik, a mi egy 9 milló kvarternyi termés-
nek felelne meg. A mennyire a helyzet jelenleg meg-
ítélhető, minden arra vail, hogy Argentinia mostani 
terméséből nagyobb cxporttöblet fölött fog rendelkezni, 
mint az 1893/94 óta lefolyt termések bármelyikéből. 

A látható készletek felszaporodása a mérvadó 
nagy piaezokon még folyvást tart. Az amerikai látható 
búzakészletek a lefolyt héten 3.800,000 bushelnyi gya-
rapodást mutatnak és igy már csak 5 millió bushelial 
állanak a tavalyi megfelelő időszak készletei mögött. 
Ez annál feltűnőbb mert az amerikai látható készletek 
gyarapodása rendszerint már november végén tető-
pontját szokta elérni, de feltűnő azon másik okból is, 
mert egyidejűleg Amerika csoporttevékenysége még 
sohasem öltött oly nagy arányokat, mint ezidén. 

Jelentékenyen megszaporodtak a készletek az 
orosz kikötőkben is. November havában 15 orosz kikö-
tőben a gyarapodás" összesen 570;000 kvarterre 

Hasonló értelmű jelentések érkeznek a franczia, 
angol és németalföldi kikötőkből is. Igy pl. Antwerpen 
a legújabb kimutatás 220,000 quarternyi szaporulatról 
tesz emlitést, a tavalyi hasonidőszaku csak 150,050 
kvarternyi többlettel szemben. 

Nálunk a forgalom ugyancsak korlátolt. Keres-
let alig mutatkozik és habár az árirányzat az össszes 
gabonaczikkekben lefelé gravitáló, erősebb visszaesés a 
gyenge kinálat mellett még sem állhatott be. Tengerit 
kivéve különben az összes czikkek valamivel olcsóbbak. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket 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 előrevásáíolt búzamennyi-
ségek átvétele folytán nyersáru készletek felett is ren-
delkezzenek; a nehézkes lisztüzlet pedig nem nyújt 
impulzust, hogy a malmok ennél nagyobb beszerzések-
hez forduljanak. Minthogy igy a lisztgyárak szükséglete 
egyelőre fedezve van nem is tanúsítanak vételkedvet és 
ez természetesen az árak visszaesésével kapcsolatos. 
Hogy eme visszaesés • nem öltött nagyobb mérvet, az 
csakis a kinálat gyenge voltának tulajdonítandó, mind-
azonáltal az árak 15 .krral olcsóbbak és az összforga-
lom nem több 100,000 mm.-nál. Eme összegben kb. 
15,000 mm. oláh és szerb áru szerepel. A hetihozatal 
összege 213,518 mm. 

Rozs kezdetben gyenge kinálat mellett nem vál-
tozott, később azönban lanyhulás állott be. Az amúgy 
is csekély számú vevők teljes tartózkodást tanúsítot-
tak és habár a kinálat. később javult, még olcsóbb árak 
mellett sem volt képes üzletnek kifejlődnie. A multhét-
hez viszonyítva árak 15—20 krrai olcsóbbak és hely-
ben ugy, mint Budapest távolságában átvéve 8-10—15 
írtnál több nem Irhfelő el. 

Árpa (takarm. és hántolási 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 
államásdkdn átvéve az üzlet pang. 

Zab elég jól van kínálva és megfelelő vételkedvre 
talált, az árak változatlanul tartották és a forgalomban 
voltca. 5000 mm. szin és tisztaság szerint 5.70—6.10 
fizettek. 

Tengeri (ó áruban) 5.59 frtig, príma oláh áru va-
lamivel drágábban is kelt. üjtengeri szilárd volt és a 
kezdetben változatlan árak, utóbb 5—7-50 krral emel-
kedtek Budadest távolságában átvéve promt áruért 
4.40, helyben 4.45—4.50 frtig fizettek. 

Olajmagvak. Készáru káposztarepeze Üzlet nélkül 
névleg" 11. -12.50 frton jegyez. Bánáti repeze 11-25 
—11-75 frton, vadrepeze 5-50—6.20 frton, lenmag. 
10.50—11.50 frton, gomborka 9"25—10— frton. Uj 
káposztarepeze 1899. augusztusra 12.20—30 forinton. 
Kendermag 11. 11.50 frton jegyzett. 

Hüvelyesek : Bab (uj)̂  változatlan csendes üzlet 
nélkül.1 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 
"•50—75 frton jegyez. Köles helyben 4.25—4-50 frton 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan Uj bánáti 
tere 45. 49'— frt, felvidéki áru 48.-57.— 

frt. Luczernát 50.—58.— forint. Muharmag 5.50—6-50 
frt, bükköny 5-50—6"— forint. Baltaczim 12.—-
13.— frt kölött jegyzünk helyben. 

Napi jelentós 1898. deczember 20. 
Készbuza ma mérsékelten volt kínálva, a mal-

mok is mérsékelten vásároltak s igy a forgalomban 
volt mintegy 15000 mmazsa változatlan aiai I 
Egyes jobb minőségű tételek néhány krral magasabb 
árt is értek el. 

Eladatott : 
3 kg frt 10 75 3 hóra 

77 . „ 10.55 

Mindszenti : 

Bácskai: 
Szerb: 

78 „ „ 10.67Í/S „ 
76 • . „• 10:521/2 „ 
75 „ 10.30 „ 

Rozsban az üzlet csaknem teljesen szünetel. 
Árpa változatlan. 1 1 
Tengeri elég jól van keresve. Helyben uj tengeri 

4.40—45 kél el. Budapest távolságában 4.30—4.35 
fizetnek. 0 tengeri 5.50 frtig két et helyben. 

Zab változatlan 5.80—6.05 ér el helyben. 
Határidők részben a magasabb külföldi jegyzések 

részben egyes fedezések folytán szilárdabban indulnak, 
később még velamivel emelkednek. 

Déli 12 órakor következőképp áll: 

Köttetett. Déli zárlat. 
Buza márcz. . . . 9 65—'66—• •— 9-68—69 

„ áprilisra . . 9'45—-46 9-48—50 
Rozs márcz. . . . 8-23—-25—• •— 8-28—29 
Zab márcz. . . . 5-90—'92 5-93—95 
Tengeri máj. . . . 4.86—"87—' •— 4-89—90 
Káp.-repcze aug.-szept. —•— • 12-20—30 

Szeszüzlet. 
Szent. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét elején az üzletmenet 

élét kebb volt és kereslet mellett több nagyobb tétel 
finomított szesz deczember — 1899 januári szállításra 
54-50 frton kelt el. Élesztőszesz nagyban 54-50— 
54-75 frtig azonnali szállításra. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
'Szesz a hét elejéa 16.75—17 frton volt kínálva Nyitra-, 
barsmegyei állomásokhoz szállítva és ez áron több 
tétel létesült is azonnali és későbbi szállításra. 

Galicziából kinálat nem volt. 
A kivitel a hét elején 300 q finomított szeszt 

vásárolt. 
Vidéki szeszgyárak közül: Kenyérmező, Győr, 

Nagyvárad, Arad, Losoncz változatlanul, a többiek 13 
krral drágábban zárulnak. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17.50— 
17.75 forint. 

Bécsi jegyzés 18. 18.2Ö frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 53.75— forint adózott és 17.60 
frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 11.75 frt kiviteli szeszért 90% 
hektoliterje. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
54-50—55-— frt, élesztőszesz 54 50—55'— frt, nyers-
szesz adózva 5325—5375 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 14"—--14-25 frt, denaturált szesz 21-50 
—22 — frt. Kontingens nyersszesz —. ,—. 

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

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a „Köztelek" részére. Budapest, 1898. decz. 20-án. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, telj súlyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

A és B dara —.— frt. 

liszt: frt 16.80 16.Í0 15.60 15.-

takarmányliszt 
frt 5.80 

14.4013.70 12.60 10.30 
buzakorpa 

finom goromba 
3.90 3.90 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. deczember hó 17-ről. 

Az üzletmenet, daczára a közelgő karácsonyi 
ünnepeknek, nem élénkült. Áru — kivéve a vadat — 
bőven érkezik s a beérkezett áru, bár vontatottan, 
mégis vevőre talál. 

Elkelt: 
Marhahús 40—56, borjúhús 40—68, füstölt sonka 

70—100, füstölt kolbász 50—80 kr kgként. 
Vágott csirke 40—60, kacsa félkövér 70—100, 

pulyka félkövér 100—150 drbonként, lud hizott 48—54 
kr kgként. 

Tojás 1 láda (1440 drb) la 38, Ila 30—34, tea 
tojás 100 drb 3'80—4'90. 

Fajalma la 12—30, Ila 6—12 frt q-ként. 
Méz csurgltott 30—50 frt q-ként. 
Dió 16—21, frt q-ként. 
Beküldésre alkalmas leölt baromfi, hizott liba, 

félkövér pulyka, malacz és mindenféle vad, 

(A székesfővárosi vásarcsarnok-igazgatóság jelen 
t4se. Budapest, 1898. deczember 19-ről. 

Hns. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 52—56,. 
a. oszt. 46—48, ni. oszt. 44—46, eleje I. oszt. 48—50;. 
II. oszt. 42—46, III. oszt. 40—42, borjúhús hátulja I, 
oszt. 64—68, II. oszt. 55—64, eleje I. oszt. 50-64, II. 
oszt. 40—50, birkahús hátulja I. oszt. 38—40, IL oszt, 
34—38, eleje I. oszt. 34—38, II. oszt. 30—34, bárány 
eleje 1 db 0.- 0 —, hátulja • •—, sertéshús magyaf 
szalonnával elsőrendű 1 q 48—50'0, vidéki 40—46, sza-
lonna nélkül elsőrendű 46—52, vidéki 40—44, 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 —• — J 
szalonna sózott 1 q 51-0—53 0, füstölt 55-—57-, sertés-
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zsir hordóval 57 0-57%, hordónélkttl 53-0—53-5, kolbász | 
nyers 1 kg. -, füstölt 64—80, szalámi belföldi 180 
—190, külföldi , malacz szopós élő 1 db 0 00—0-—, 
tisztított 0'60—80. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-10—1-40' 
csirke 0'60—1'20, kappan hizott 1-50—2-40, sovány — 
0.—, récze hizott 2"40— 3'00, sovány 1-80—2-20, lud 
hizott 4-00—6-Ő0, sovány 1-80—3-40, pulyka hizott 3-50 
—5 00, sovány 2 20—3'00. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-50—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 ! db 
0-70—1-00, lud hizott 1 db 2-50—3-50. 1 kg. 48—0'54, 
félköv. 1 db 1 00-1-50, 1 kg. 40—44, 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. Élö. Harcsa 1 kg. frt 0'80—1 00, csuka 0 80 
—1-00, ponty (dunai) 0'50~0-60, süllő —• •—, ke-
csege 0-—0-0, márna —-50—'60, czompó 050—050, 
angolna 0- 0'—, apró kevert 025—0'30, lazacz , 
pisztráng—' •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszín 0——0-—, tejföl0'20—0'30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1-10—130,1. rendű 0-85—0 95, II. r. 

' 0-50—70-—, olvasztott 0-60—60, Margarin I. rendű 
q. n. 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. 

liszt és kenyérnemü Fehér kenyér 1 kg. frt 
13-0—18-0, barna kenyér lfO—14'0, rozskenyér ll'O 
—11-0. Búzaliszt 00 sz. l_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 39-0—40'50 
H. oszt. (1440gdb.) 28-0—34 0, meszes 34-34, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 3-80—3'90, törött tojás 0-—0"— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 1.60—3 50, 1 q 
•2 0-3-5, Petrezselyem 100 kötés 1-4—4-0, 1 q 3-00—4 00 
zeller 100 drb 0-70—1-50, karalábé 1-0—1-50 vöröshagyma 
100 köt. 0-00—O'OOí 1 q 3'- 5-5.0. foghagyma 100 köt. 
12-—16-, 1 q 16-—20-—, vörösrépa 100 drb 0-60—1-20, 
fehérrépa , fejeskáposzta 1-5—4-50, kelkáposzta 100 drb 
1-00—1.20, vörös káposzta 2— 6-— fejessaláta 1-00— 
1-80, kötött saláta 0-0—0'00, burgonya, rózsa 1 q 1-60 
1-80, sárga 1-70—2-20, külföldi —• -, fekete retek 100 
drb 0 60—1-40, uborka nagy salátának 100 db —•—•—, 
savanyítani való 100 db 0-0—0*0, savanyitott- • , 
zöld papr. 0-——0-—, tök fözö —• •—, zöldbab •—-0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—•—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső O'O—0-0, karfiol 100 db 2-5—8.5, 
paradicsom 1 kg. 0' 0-—, spárga 0-—r-0-—, torma 
1 q 10—16. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 12 —30, köz. alma 6—7, 
fajkörte 20—50, közönséges körte 8—15, szilva magva-
váló 0-0—0-0, vörös —•—, aszalt 8—12, cseresnye faj 

, közönséges 0 — m e g g y faj , közön-
séges , ringló — , baraczk kajszin —, 
öszi , dinnye görög nagy 1 db 0 00, kicsi 

„., sárga faj 0*0—0—, 1 kg. közönséges -
szőlő 1 kg. 0-40—0-60, csemege , dió (faj, papir-
héju) 18—24, közönséges 13'5—17, mogyoró 24—32, 
gesztenye magyar 0 , olasz 16—24, narancs messi-
nai 100 db —-0—0-0, pugliai 1-2—16, mandarin 2-00— 
3-00, czitrom 1" 1 20, füge hordós 1 q 18—20, ko-
szorús 20-—22—, datolya 38—40, mazsolaszőlő 48—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 , borsókamag 

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

Hideghusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1898. decz. 20-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
ielentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
37 árus 46 db sertést, 2 árus 15 db süldőt, 10000 kg. 
friss hust, 1400 kg. füstölt hust, 5000 kg. szalonnát, 3000 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czegléd 11 árus 141 sertést, 
Nagy-Kőrös 9árus 121 sertést, Nagy-Székely 3 árus 
50 sertést, Szt.-Bereg 1 árus 5 sertést, Czecze 3 árus 
21 sertést, Pásztó 1 árus 8 sertést, Szegzárd 1 árus 8 
sertést, Lőrincz 1 árus 7 sertést, Dunapataj 4 árus 19. 
sertést, Duna-Földvár 4 árus 27 sertést, Németkér 3 
árus 18 sertést, Bölcske 2 árus 15 sertést, Pereg 2 
árus 9 sertést, Tass 2 árus 11 sertést, Laczháza 2 
árus 8 sertést, Solt 1 árus 8 sertést, Dunavecse 2 árus 
11 sertést, Dnna-Szt.-György 1 árus 8 sertést, Kisharta 
2 árus 8 sertést, Madocsa 3 árus 16 seétést, Szabad-
szállás 3 árus 25 sertést, Brecska 1 árus 12 sertést. 
Felhozatott tehát vidékről 556 darab sertés, Budapest-
ről 46 drb sertés. Összes felhozatal 602 drb sertés. 

Forgalom, élénk. Árak a következők: Friss 
téshus 1 kg. 50—64, 1 q 3900—4500, süldőhus 1 kg. 
60—64, 1 q 5200—5600, füstölt sertéshús 1 kg. 64—72, 

—56, í q 46ÖC— 

kg'. 54—60, 1 q 5000—5600, disznózsír 1 kg. 64—66, 
1 q , kocsonyahús 1 kg. 32—44, 1 kg. 2200 
3000, füstölt sonka 1 kg. 72—80, 1 q krig. 

Hidcglmsvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1898. 
decz. hó 20-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
81 árus 121 db sertést, 0 árus — db süldőt, 2180 kg. 
friss hust, 350 kg. füstölt hust, 1370 kg. szalonnát, 
370 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, — kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Dunapataj 5 árus 25 sertést, 
Dunaveösé 2 árus 11 sertést, Dömsöd 1 árus 5 
rtés, 'Gzéczé 1 árus 5 sertést, Órdas 3 árus 12 ser-

est, Ráczkeve 1 árus 5 sertést, összesen 13 árus 63 
drb sertést, kilónkint 43—45 krig. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
shus 1 kg. 52-64, 1 q 4800—4900, süldőhus 1 kg. 

' i q , füstölt sertéshús 1 kg. 56—76, 
q •< i szalonna zsirnak 1 kg. 52—56, 1 q 

5CK.0—Ű2C0, füstölt szalonna 1 kg. 60—64, 1 q 
, háj 1 kg. 56—58, 1 q — 5400, disznózsír 1 

kg. (h) , l q : , kocsonyahús 1 kg. 28—30, 
2500, füstölt sonka 1 kg. , 1 q 

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

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898. decz. 20. A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 160 szekér réti széna, 38 szekér muhar, 
43 zsupszalma, 16 szekér alomszalma, 4 szekér takar-
mányszalma, 20 szekér ^ tengeriszár, 15 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb.), 
1000 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 180—300, muhar uj 260—320, 
zsupszalma 150—170, alomszalma 110—120, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-

'ma 110—120. tengeriszár 550—900, luczerna 
•, sarjú 240—260, szalmaszecska 170—2C0, széna 

uj , zabosbükköny 230—320. összes 
kocsiszám 311, suly 279900 kg. 

Allatvásárok. 
Budapesti gznrómarhavásiVr. Deczember hó 16-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 231 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 6 db növendék élő borjú, 40 db élő 

bárány ; 15 drb belföldi, — drb galicziai, 49 drb 
tiroli, 161 drb bécsi, — drb növendék borjú, 25 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

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

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 30—44 frtig, kivé-
telesen frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 22 frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 38—44 frtig, tiroli 40 - 46 frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 8--9-— frtig, bécsi ölött borjú 40—46, kiv. 
— frtig súlyra. Elő bárány 5 5—8 5 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti jnlivásár. 1898. deczember hó 19-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 943, feljavított 
juh 280,< kisorolt kos —, kiverő juh —, bárány , 
kecske , boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 17'—20— 

frtig páronkint, 19'—20'0—frtig 100 kiló élősúly szerint,, 
kiv. 21 frtig, feljavított juhok 14'0—16-— páronkint, 17-— 
18-50 frtig súlyra, kisorolt kosok —• •— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh —•— 9"— páronkint, —* , 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. 19. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4607 db; Ebből magyar 2852 db' 
galicziai 859 db, bukovinai 369, németországi 527 db> 
hizott 3035 db, legelő 560 db, fiatal 1012 db, ökör 
3628 db, bika 421 db, tehén 501 db, bivaly 57 db. 

Szombaton a vesztegvásárra 308 drb hajtatott 
fel. Azon körülmény, hogy ma nyolcz napi szükséglet 
volt fedezendő, semmit sem élénkítette az üzletet, mert 
egyrészt az enyhe időjárás, másrészt a gyenge kereslet 
folytán igen lanyhává vált az üzlet. Csupán a prima 
minőségű áru érhette el mult heti árait; minden más mi-
nőség 100 kgkint 1—2 frtot vesztett. A vásár igen ked-
vezőtlenül záródott és sok eladatlan maradt. 

Árak: príma magyar 36—38-50 (—•—)frt, szekunda 
.30-35 frt, tertia 26—29 frt Galicziai prima 35' 38-— 
(—•—) frt, szekunda 30—34 frt, tertia 26—26 frt. Német 

frt és bivaly — •— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o. levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyán-

" "' ' bb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
",ig 35 krt kap.) 

Egyes eladások: Magyar hízó ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Grubitsch V, Kopháza 28>/s — 27 — 
Hacker L., Sopron 38Va — 35 — 
Lederer Kálmán, Nagyvárad ... 39 — 36 — 
Löwinger J. Nyögér 24 — — — 
Neumann testvérek, Arad 38 — 34 — 

Német hizóökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár 40 —' 38 — 
Hacker Miksa, Sopron 39 — 38 — 
Neumann testvérek, Arad 41 — 36 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, h0gy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
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. 15-én. Fel-
hozatott: 3893 borjú, 857 élő sertés, 2562 kizsigerelt 
sertés, 471 kizsigerelt juh, 418 bárány. 

Az enyhe időjárás folytán a mult héten elért 
árjavulások ismét alászállottak. Kizsigerelt sertések 
üzlete szintén igen lanyha volt. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 32—40 
kr., prima 42—46 kr., primissima 48—56 kr., élő borjú 

kr., prima kr., primissima — (—) 
kr., fiatal sertés 35—44 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
44—50 kr., süldő 50—54 kr., kizsigerelt juh 24—38 kr., 
bárány páronkint 4—12 kr. 

Bécsi sertésvásár. 1898. decz. 20-án. (Schleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek" részére). 

Felhajtás : 5187 lengyel, 5460 magyar sertés, össze-
sen 10647 drb. 

A vásár forgalma igen nyomott. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 42—43-50 kr, kivételesen 44 kr, közepes 
36—42-00 kr, könnyű 36-42 kr, süldő 35—44 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. decz. hó 15-én. Felhajtás 
1382 db juh. 

Lanyha üzletmenet mellett az árak Vá krral 
csökkentek. 

Árak: export juh páronként 21- 23 00, kivét. 
—, raczka —:—-•—, selejtes juhpárkint 7-—13-— frt. 

A.% O r a . magy. gasd. egyesület tulajdona. 

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

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 

j Elsőrangú hazai gyártmány. | 

Pontos esi®: 

MAGYAR 
'GAZDASÁGI GÉPGYÁR 

R É S Z V É N Y - T Á R S U L A T 

J D A P E S T E N . 

i s á g i g é p g y á r a , 
. gazdálkodáshoz szükséges 

Ü T i s s z e s 
gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések magtétel® aMtt kérjük minden I 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk I 

fordulni 

HészSetes árjegyzékkel 
I és tnkuarfl f»MU«Mitá*Ml ^nestosm szót- I 
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Országos l a p p Kölcsönös IMisitó Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , VIII . , József-körut 8. 

Elna :: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 
Igazgatósági tagoli : 

ANDRÁSSY (1ÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESS SWFFY ARISTID, „PŰSPÖKY EMIL, 
BUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILA! 1SY ZOITÁN, SZONYI ZSIGMOMD, 

TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZŐNYI ZS GMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍilTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tüz- nint a jégbiztosítás terén hiven 
megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors és. méltányos kiegyenlítésével a felek 

" - 5 1 - " -—•'a ki magárnak, az 

é p ü l e t é s á t a l á n y ( p a u s c h a l ) b i z t o s í t á s n á l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán- csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más iiteték kizárásával. 

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

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

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

terményeiket biztosítják, 10% engedményben részesülnek. 
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körűt 

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

KÖZTELEK 
ZSEBNAPTÁR 

1 8 9 9 - i k ö v r e . 

Szerkesztik és kiadják: 

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

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

együtt I forint 6 0 kr. 
Bolti ára 2 forint. 

Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
Budapest, IX., Üllől-nt 25. 

Kertkedvelőknek 
a legpompásabb karácsonyi és újévi ajándék 

SchmMt L Cm m&gvödr& 
17 l e gk i tűnőbb f a j fó ' ze lékmag 

8 l egk i tűnőbb f a j v i r ágmag 
van csomagolva, egy kis liázikert részére ele-
gendő mennyiségben. Az üres vödör igen szép, 
szalondisznek is megfelelő cserépvédőnek hasz-

nálható. 
' Egy darab ára 2 frt 50 kr. 

K a p h a t ó 
Raűwaner é s Ránai-n ú 

S C H M I D T I. C . 
e r f u r t i c z é g m a g y a r o r s z á g i f ő r a k t á r á b a n 

Budapesten, Y., Fürüö-utcza 4. 

E l a d ó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

A z „Országos M a g y a r Gazdasági Egpesü le t 

„istváiitelki immúnis" homoktalaja 
e u r ó p a i J a m e r i k a i s z ő l ő v e s s z ő k 

eladók. 
1. Gyökeres európai ves szők . 

Olasz Rizling 18,000 ezre 16 frt 
Nagy Burgundi ___ 5,000 • „ 16 „ 
Mézes fehér 5,000 „ 16 „ 
Madelaine angevine 2,000 „ 16 . , 
Tramini piros ... ... 3,000 , 16 , 

2. Sima európai ves szők . 

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 „ 

Nemes Kadarka 500 „ 8 , 
3. Gyökeres amerikai ve s szők . 
Jaquez 1,000 darab 10 „ 

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

OrszágosMagyarGazdaságiEgyesület 
igazgatójához 

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

be. Csomago'ásért és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. 
I g a z g a t ó . 

J$irtof£-ha$3onbérlet 

a s e e - í k évi ok ióke i * hó f - tő l b é r b e a d ó . 
Értekezni lehet s felvilágosítással szolgál a tulajdonos 

özv. Szepessy Andrásné Misko l c z , M indszen t -n tc za 19. 

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

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

Bender-féle szabadalmazott csapdákat. 
Egyszeri i i a i á s ! Kérjen jrospectnst Ingyen és bér ientTe . Tartós védelem. ! 

K A R L B E N D E R I M W I E N , I Y A F . 
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200 KÖZTELEK, 18Ó8. DECZEMBER HO 14. 100. SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. 

Gőzmivelés. 
Nagyobb területek szántását gozekével 
fcajlandó vagyok elvállalni} épégy 

stéiyrigolozást s z f i t ő - t e t e p i t é s e k h s s * 

Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. gőzszántási vállalkozó 
Woifi Ernő, Budapest-Kelenföld. 

A szegedi t * 

í i s g ü í f i ® 

katalógusa 
részére hirdetések felvétetnek 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalában 
Budapest, IX., OUöi-ut 25. ^ ^ f j 

' " ' " " l I l l M l l l l " ' — — 

9 H a z a i p o k r ó o z o k 1 
a n. é. gazdaközönség figyelmébe ajánlva! 

I; 180/225 ci .. 6.90 

ordürrel. 140/190 cm. 
01105 cm 5.90 
lrokVócz"PszSfea8;afaSU 

18Ódomaĝ 80,Orf50/lS80 
160/190 cm. 10.60, 1 

Szétküldés kétszei- 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. 
ZJevél- ír a g y sürg -önycz i ro . : 

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

Hirdetmény. 
Mérsékelt áru menettérti jegyek kiadása Tinnye és Budapest állomások között. 

A magy. kir. államvasutak igazgatóságának ér.tesitése szerint f. évi november 
hó 1-től kezdve egyrészt a bpest—esztergom—fiizitői h. é. vasút Tinnye állomása, 
másrészt Budapest ny. p. u. Rákos rend. p. u., Budapest—Angyalföld, Buda—Császár 
fürdő kitérő és Hajógyár állomosaink között égy napig érvényes menettérti jegyek 
az I. osztályban 180, a II. osztályban. i20 és a III. osztályban - 75 krnyi mérsékelt . 
árak mellett fognak kiadatni. 

Budapest, 1898. évi október hó1 25-én. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

4 4 4 L e g s z e b b k a r á c i s o n y i a j & o c l e b : ! ^ fe fc 

„ E 0 Y E F T O M " 
M A G Y A R T A N Á R O K T A N U L M Á N Y K Ö N Y V E . 

Á r a 6 f o r i n t . 

Megrendelhető a 

„KÖZTELEK" 
kiadóhivatalánál, 

H U D A P E S T , 

Üllöi-ut 25. sz. 
(Köztelek.) 

SZERKESZTETTE 

KÖRÖSI LÁSZLÓ. 

Gyönyörű fc $ fr 

kjálliiásban, 

páratlan $ & 

$ 4 dis^öfésscí 

100 képpel. 

.Pátria* irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Köztelek). 
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Í Geittner és Rausch 
1 ®® | műszaki és szerszámüzíet 

Budapest, V!,, Andrássy-ut 8. 
T e j g a z d a s á g i e s z k ö z ö k é s e d é n y e k , 

ilyekre Magyarországon, hála Istennek, ma már nagyban van szükség, itt szerezhetők be legjutányosabb árban, a legszo-
abb kivitelben, nemkülönben ezeknek javítása és újbóli ónozása is saját gyárukban a tisztelt vevők legnagyobb megelége-

désére eszközlik. — Legújabb tej szállító-kannák gummi-gyürü nélkül is kaphatók. 

Szőlősgazdák figyelmébe. 
A Francziaországban és ujabban Magyarországban is oly nagy tért hódított és minden más permetező fölé emelkedett 

önműködő („IS.Automatic") peronospora-permetezőket, 
melyeknek használatát nem ajánlhatjuk eléggé melegen. 

Egyedelárusitők Ausztria-Magyarország és a 
Balkán-á l lamok részére: Geittner és Rausch, 

Budapest, Andrássy-ut 8. 
Az önműködő permetező főelőnyei: 

1. Nem kell szivattyú. A készüléken nincs szivattyú, sem 
annak belsejében, sem kívülről, sem külön, (mint pl. a „syphonia*-
nál), szerkezete igen egyszerű s igy javításra sohasem szorul: mig 
ellenben a szivattyús szerkezetű permetezőknél, a szivattyú könnyen 
romlik s igy azok folytonos javításnak és foldozásnak vannak ki-
téve, minek folytán — az időveszteségen kivül — még ezen mel- • 
lékköltségek rövid időn a szivattyú vételárát is fölülmúlják. 

2. A permetezés ntm igényel külön munkát, mivel a szénsav 
feszereje teljesíti a folyadék kinyomását, a munkás minden fáradt-
ságtól meg van kiméivé; ez okból 

3. niik, sőt gyermekek is alkalmazhatók a permetezésnél, s ez 
által tetemes munkabérmegtakaritás érhető el. 

4. Ugy munkaerőben és anyagban is tetemes a megtakarítás, 
mert a készülék önműködő lévén, a munkás teljes figyelmét a per-
metező cső vezetésére fordíthatja s igy sokkal gyorsabban haladhat; 
s ezenkívül a készülék működése, annak czélszerü berendezése által 
minden pillanatban megakasztható és ismét elindítható, s igy a fo-
lyadékból egy csepp sem vész kárba. 

5. A folyadék készítésénél minden tévedés ki van zárva, - . 
aporadagok már ugy vannak készítve, hogy azzal a permetezőben 'C <54 > * ; ; 
levő vízmennyiségből pontosan a kívántató erősségű és egyenletes per- - •:,.••. . ; --
metezöfolyadék nyeretik. 

J ' s igy oly tetemes anyagmegtakaritás érhető el más permetezőkkel szemben, hogy ez 
összehasonlító kísérletek alapján 50°/o-ot tesz ki s e mellett a levelek mindenütt egyen-
letesen be vannak lepve folyadékkal, s igy a peronospora ellen teljesen mentesítve. 

8. Teljes tapadás. A kocsonyás alumínium hydrat-csapadék a hatóanyagot 
megszáradás után oly erősen hozzátapasztja a levelekhez, hogy onnan az eső le nem 
moshatja, s igv nem kell oly gyakran permetezni, illetve a már egyszer megperme-
tezett leveleket nem kell újból permeteznünk, mi ismét tetemes anyagmegtakarítást 
okoz. Ezen megtakarítás oly tetemes, hogy bár a por alakban és csomagolva adott 
anyag első pillanatra költségesebbnek látszik, mindazonáltal számos nyilvános < kí-
sérlet által bebizonyittatolt, hogy ugyanazon̂ terület permetezésére, melyre más fecs-
kendővel 100 liter folyadék használtatott fel, 
„önműködő" permetező használatánál, ugyanoly 
tökéletes munkához csak 60 liter folyadék kell. 

6. A permetező-folyadék rögtön készén van. A csomagolt por módot ad, hogy 
a folyadékot bármikor és bárhol elkészíthetjük. Nem kell azt előbb nagyobb meny-
nyiségben elkészíteni, ezen czélból edényeket beszerezni és fentartani, a folyadék 
készítését ellenőrizni, úgyszintén a fecskendők megtöltésénél arra különösen ügyel-
tetni, hogy a folyadék mindig egyenletesen felkevertessék. — Ezenkívül elkerültetik 
azon veszteség, hogy ha nagyobb mennyiségű folyadékot készítettünk el, de a per-
metezésre kedvezőtlen idő beállta miatt azt fel nem használhattuk, a folyadék meg-

> <L \o/itsen — Ezen csomagolási rendszer szerint 
azonban mindig csak annyi folyadék készíthető, a mennyi felhasználtatik és pedig 
pillanat alatt, minden időveszteség nélkül. 

7. A permetezés tökéletes volta. A szénsavnak a folyadékra gyakorolt állandó 
és egyenletes nyomása folytán annak szétporlasztása oly tökéletes, hogy a folyadék 
mindig finom harmat alakjában esik a levelekre, nagyobb cseppek nem képződnek 

Legjobb szerkezetű szénkénegezök és kénporfuvók is kaphatók. Bármily rendszerű és szerkezetű peronospora-fecs-
kendök, borszivattyuk, borprések és egyéb eszközök gyárunk által legjobban javít tatnak és száll íttatnak. 

Gazdák és a tisztelt háziasszonyok ügyeimébe. 
J L J j d o n s á g - . Ú j d o n s á g " . 

Ö n g y ú j t ó p e t p o l e u r a - l á m p a . 
Ezen szabadalmazott lámpának gazdaságban, istállóban, pinczében, 

I raktárban, üzletben, valamint egy házmesternél sem volna szabad 
I hiányoznia. Nem kell gyufa. Nagy megtakarítás petróleumban. Kényel-
| mes. Mindenkor kész. Érős és czélszerü. Nem robbanó. Könnyen tisztit-
I ható. Vihar ellentálló. Egyszerű, csinos és legtökéletesebb szerkezetű, 
t Ara darabonként 3 irt 60 kr. Az ÖNGYUJTO-LaMPA 

egyszerű, szilárd szerkezeténél és tűzbiztonságánál (mert 
ha eldűl is, nem robban, hanem tovább ég) fogva mindenki 
által könnyen kezelhető, annélkül, hogy bajtól kellene tartani és 
csakis ezen előnyöknek köszönhető, hogy a gyáros alig bír annyit 
a mennyit keresnek. 

Ugyedelárusitók Ausztria-Magyarország részére: Geittner és Rausch 
Budapest, VI., Andrássy-ut 8. 

U j ! K ü l ö n l e g e s s é g 5 
m f p R l í l É É p ^ Egjedelarusitok Magjarországoa: Geittner és Rausch, 
"Mm I f ' f W f j Budapest, VI., Andrássy-ut 8. 

\\ \\ I I / I j I .tanyagból sajtolt edényeit abroncs nélkül, viz-
w B I I H állók, hideg és meleg folyadékok és könnyű savak szá-

. -Ax\ 1 i f tfwlL-, mára. Miután a „Schoeller & Co., Hirschwa.ng"-i farost-
1 anyag edénygyár üzemét beszüntette, hogy a további 

L—--::?Sl8igMj^É||ll|ÍÍiy keresletnek eleget tehessünk, a — 
„Gebr. Adt, Vorberg"-i hírneves 

A régi favedrek vaskarimávai készítményeinek egyedeláru-
hasznáiatban szétesnek. sitását vettük át Magyarország ré-

szére. Biztos tudatában, ezen 
gyártmány kitűnő minőségének, kivitelének és versenyképes-
ségének reméljük minél gyakrabban ismétlődő becses ren-
delésűi elnyerését. A faanyag - edények előnyei: nem 
esnek széjjel, ha hosszabb ideig üresen állanak, mint a fa-
«dínyek; nem rozsdásodnak, mint a bádog stb. készítmények; 

„Belgiai lámpa" petróleum számára. 
Osztr. csász. és magy. kir. szabadalom száma 
19214. Szabadalmazva Ausztria-Magyarországban, 
Német-, Olasz-, Angol-, Francziaországban, Belgi-
umban, Amerikában. 
Mindenféle petróleumra alkalmas. 
16"' nagyságban 25 gyertyá-

nak megfelelő világításnál 
óránkénti petroieumfogyasz-
tása 60 gramml1/2kr. értékben, 
18"' nagyságban 42 gyertyá-
nak megfelelő világitásnál óránkénti petró-
leum fogyasztása 95 gramm 2Vs kr. értékben, 
25"' nagyságban 75 gyertyának megfelelő vi-
lágitásnál óránkénti petróleum fogyasztása 
115 gramm 23/í kr. értékben, 30"' nagyságban 
125 gyertyának megfelelő világitásnál órán-
kénti petróleum fogyasztása 165 gramm 4 kr. 

Ha valamely lámpa a „belgiai lámpával" pet-
róleum számára Versenyezhetne, ugy annak 
előnyeivel kellene birnia, ugyanis : 1. Xiz órán 
át egyforma intensiv fénynyel kellene égnie, 
anélkül, hogy szükséges volna a lámpabélt bármikép igazítani. 2. Világító erejének 
meg kellene felelnie,: 25 45 75 125 gyertyalángnak, 

• 60 95 115 165 gramm óránkénti petróleum fogyasz-
tás mbllett lVs . 2y.8 23/i 4 kr. értékben. 

(A petróleum ára kilónként 24 krral számítva). 
3. Ezen eredmény elérendő volna a csővéből csak 1 m/m kiálló lámpabéllel, a mely 
ennek folytán sem gyorsan el nem fogya sztatik, sem el nem szenesedik. — 4. A lámpa-
üveg átlátszósága fentartandó tízórai égés után is. 5. A láng tulipán alakban ég, ' 
minélfogva az a lámpaüveg központja felé, tör és a lámpaüveg feketedése kizáratik. 
6. A lámpaüveg szétpattanása égés közben-majdnem lehetetlenné van téve. 7. A lámpa-
bél bevezetése a legnagyobb könnyűséggel és egyszerűséggel történik. 8. A lámpának 
nyugodtan kell égnie, hogy gáz vagy szag ne támadjon, mi a lámpa üvegét többé-
kevésbé átlátszatlanná teszi és világító erejét érzékenyen csökkenti. 9. A lámpa helyes 
szerkezetének a gázok teljes elégését kell CTpriTr>ón,rp.,r,;« ~ ™ r, • 
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3fCastéiy6an és üunyüóBan 
egyaránt használják és dicsérik 

a jjendev-féle s^abadalm. 
önműködő egér- és patkányfogókat. 

Egér fogó f r t 1.40. Patkányfogó f r t 13.— 

Gyári főraktár Magyarország részére : 

Geittner és Rausch-nál 
Budapest, Andrássy-ut 8. 

Szab. Miller-féle (Extincteur) önműködő kézi 
tűzoltó-fecskendőkre, 

Egyedüli képviselők 
Ausztria-Magyarországon 

Geittner 

Rausch. 

melyek mindenkor és mindenhol, elsősorban pedig a 
tűzhely kezdetén, megmérhetlen sikerrel és hatással 
érvényesülnek. 

Hisz ismert dolog, hogy a legnagyobb tüz is, 
egy szikra szüleménye és igy igen természetes, hogy 
ha a tüz keletkezésekor azonnal működésbe hoz-
hatunk valamely hathatós tüzoltószert, ugy minden 
keletkezhető nagyobb tűznek feltétlenül elejét vettük. 

Ezidőszerint, az önműködő szab. Miller-
CExtincteur) kézi tüzoltófeeskendök azok, 
melyek mindazon előnyöket magukban foglalják s igy 

helyet foglalnak el — hathatós és erőteljes folytonos 
sugarat szolgáltatnak — szerkezetük egyszerűsége 
felülmúlhatatlan — minden gyakorlat és utasítás nélkül 
bárki által kezelhetők és müködhetők. — Működteté-
sük erőt nem igényel, tehát gyermek által a legjobban 
alkalmazhatók — nincs ellopható alkatrészük, melv a 
működést megakaszthatná: — ha meg van töltve, 
aká- azonnal, avagy évek multán is működésbe hozható 
egyetlen ülés által! 

Csakis ezen rendkívüli előnyöknek tulajdoní-
tandó, hogy hazánkban a magy. kir. államvasutak 
tek. igazgatósága néhány száz darabot vétt alkalma-
zásba, azonkivül nagyobb tűzoltóságok —' színházak, 
— könyvtárak, paloták, képtárak, uradalmak, mal-
mok, fürésztelepek, gyárak,, dé magánosok által is 
több ezer példányban szereztettek be; — s hogy 
már is mily szolgálatokat tettek ezen készülékek, 
kezeink között levő elismerő iratokból tűnik ki. 

G e i t t n e r é s R a i m e h 
s z a b a d a l m a z o t t 

g ő z - f é r e g i r t ó - k é s z ü l é k e 
(Poloska-revolyerj 

férgek irtására, különösen' poUshák, bsótánypk (smíboii), molyok 
és egyéb férgek ellen,, fó>rgó-gőzzel. ' 

Ezen Geittner és Bausch-
féle szabadálmazottgözféreg-
irtőkészülék minden eddigi, 
reevezeíesen poloska, csótány 
stb. férgek ellen használat-
ban levőket felülmúl azáltal, 
hogy teljesen szagmentes, 
tiszta, nem, tűzveszélyesen 
"működő, a tisztítandó tapé-
ták, bútorok és bútorszöve-
tek, képek, tükrök és ezeknek 
keretei nem piszkolódnak, é's 
egyáltalán semmi káros ha-
tással nincs egybekötve. 

Az első beszerzési költ-
ségen kivül egyéb kiadás n?m szükségelteik,- .. 
petróleum és több hasonló szerek egészen' szükségtelenek, g 
és alapos hatás éretik cl a férgek elpusztításánál. 

Hölgyek, urak, gyermekek, egészségesek és betegeknek 
egyaránt jó házban, kertben, iskolákban, irodában szóval mindenütt a 
legjobb sikerrel használható A világ legegyszerűbb, a mellett pedig tény-
leg legpraktikusabb és. legjobb tornaszere a „WHITELY ExER-
CISER". Feltalálta és ugy a. Geittner és Rausch czég Andrássy-uti 
kirakatában, mint számos orvos és sport-egyletnél 1898. decz. 3—7-ig 
személyesen bemutatta a. feltaláló Dr. Luis I. Phelan New-York ból. 

Szaktekintélyek által ajánlva az egészség fentartására és az 
izmok rendszeres kifejlesztésére. Egyszerű, szolid- és szakszerű kivitel. 

Vezérképviselők Magyarországon 
Geittner és Rausch. 

Vezérképviselők Magyarországon: Geittner és Rausch. 

A korcsolya 
lazulhat. 

Ára frt 8 . 5 0 . 

A penge 
f o r d it h a t ó 
s igy ugyanazon 

korcsolya használ-
ható mn-és verseny-

korcsolyázásra. 
Elveszthető ré-

szek nincsenek. 

Ára frt 8 . 5 0 . 

Pasteur-Chamberlain. 

Á l t a l á n o s h á z t a r t á s i s z ű r ő . <* 
Vezérkép viselők Ausztria-Magyarországon: Geittner és Rausclt. 

A legtöbb vidéki városban és kivált falun hiányzik azon előny, melyet eg.y nyilvános víz-
vezeték nyújt és ezzel együtt a víznyomás is. Azon feladat volt tehát megoldandó: oly 'Szűrőt 
szerkeszteni, mely minden vízvezetékből függetlenül, saját nyomása által épp. oly egészséges: és 
tiszta vizet szolgáltasson, mint a magas víznyomású szűrő. 

. Ezen, különleges szerkezet, mely „Háztartási szürő"-nek neveztetik nyomás nélkül működik. 
A szürőanyag itt is porczellán bougiekből áll, mint a nyomszürőnél Ezen szűrő a Vidéken, városok 
és faluk házai,. iskolák, kórházai és laktanyái' számára szolgál. A készülék egy kerek-felső víztartó-
ból (szűrőkészülék) és egy alsó vizgyüjtő-edényből áll; mindkettő érczből való, es finoman, mázolt. 

A felső szűrőkészülékben, hová a szűrendő víz töltetik,, a bougiek vannak, elhelyezve, 
melyek csavarok által egy érczlemezhez erősitvék. A bougiek épen olyanok, mint a fent î irottak, 
A szürött viz ;a bougiékon át az alsó gyűjtőedénybe, folyik; honnan a meglevő csápon,át leereszt-
hető. A szűrőkészüléknek.fedele is van, a viz folyton zárva tarthatására. Közepében egy érezszita 
van nlkalmazva,', részint a bougiek megvédésére, részint pedig hogy a meleg nyári idényben 
esetlég jeget is lehessen rárakni, miáltal a szűrőtől iiyert viz nemcsak tiszta, baktériummentes, 
Jianem hűs éá üdítő: is lesz. Különben hűtési czélból még az alsó edénybe is lehet jeget tenni. 

A háztartási szűrő napiképessége 34 óra alatt. 
' 1. szűrő 7 bougiéval _„ 30— 40 liter 36.— I 3. szűrő 12 bougievál... 90—100 „ 60.— 
2. , .9 ». ,. . 60-r 70 , 46.— | 4. „ 20 , 150—170 , 115.— 




