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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MACYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. * ' " Ö f ^ v T M 

Az srszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési dí j : 

Egés* érre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
MegjelBBilc l i M e i szerdái és szomliatoH. 

és kiadóhivatal: B u d a p e s t (Külte lek ) . 
Ü l l ő i - d t SS. szám. 

Kéziratokat a szerkesztSség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Figyelmeztetés. 
Az alapszabályok 8. §. értelmében 

ugy az alapítványi kamatok, mint az év-
dijak az OMGE. tagjai által márczius hó 
végéig befizetendök; miután tagjaink 
közül még igen sokan nem tettek eleget 
a folyó évi kötelezettségüknek, söt van-
nak, kik a mult évre is hátralékban van-
nak, tisztelettel felkérjük tehát tagjainkat, 
miszerint kötelezettségeiknek eleget tenni 
szíveskedjenek, hogy az egyesületet az 
intőlevelek postaköltségeitől s önmagu-
kat az intésektől megkíméljék. 

Igazgató. 

Burgonyakiemeló'-géppróba. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület a földmivelésügyi minisztérium támoga-
tásával f. évi szeptember hó 25. és 26. nap-
jain burgonyakiemelő-géppróbát rendez, mely 
a f. évi április hó 20-án megtartott burgonya-
ültető-géppróbának folytatását képezi. A 
próba Budapest közelében, Rákos-Keresztu-
ron gróf Vigyázó Sándor uradalma területén 
tartatik meg. Részt vehetnek ugy bel- mint 
külföldi gépgyárak. A legjobbnak talált két 
kiemelő gép állami aranyéremmel, az ezek 
után legjobbnak talált gépek állami ezüst- és 
bronzérmekkel és oklevelekkel füntettetnek ki. 

A gépek behozatala vámmentes. Be-
jelentéseket az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület titkári hivatala augusztus hó 81-ig 
fogad el; a gépeknek legkésőbb szeptember 
hó 20-ára a próba színhelyén kell lenniök. 

A géppróba tervezetét az OMGE. bár-
kinek rendelkezésére bocsátja. 

Igazgató. 

Egy gazda diszszónoklata. 
A „Zalamegyei Gazdasági Egyesület" 

f. évi julius hó 5-én Keszthelyen, hazánk 
ezredéves fennállásának ünnepe alkalmából 
díszközgyűlést tartott. E díszközgyűlést, mely 
a gazdasági egyesületek kebelében e ezélból 
eddig az első, igazán díszessé az a diszszó-
noklat tette, a melyet a közgyűlésen Herte-
lendy Ferencz egyesületi tag diszszónok 
mondott. 

A beszéd, mely magas szárnyalásával, 
mély értelmű fejtegetéseivel szélesebb körű 
érdeklődésre és méltatásra érdemes, mint az 
az aránylag szük kör, a melyben elhangzott, 
nemcsak hazafiúi szempontból, hanem kivált 
mezőgazdasági szempontból eseményt képez. 

Zalamegye egyik, legelőkelőbb gazdája 
a legünnepélyesebb alkalommal mutat rá a 
mezőgazdaságnak nemzetfentartó fontossá-
gára, de egyúttal arra is, hogy ez a foglal-
kozási ág súlyos bajokban szenved éppen 
elhányagoltatása folytán. 

Vajha ezt az ünnepélyes pillanatban 
elhangzott komoly, hazafias szózatot meg-
hallanák és követnék nemcsak azok, a kik-
nek a hatalom birtokában elsősorban mód-
jukban van a fennforgó bajok enyhítése, 
hanem meghallaná és megszívlelné a gazda-
közönség minden egyes tagja és felhagyva 
az eddig általánosan tapasztalt . egykedvű-
séggel, a maga érdekei érvényesítésére tö-
mörülne. 

Hertelendy szónoklatát az alábbiakban 
közöljük. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Magyarország, ez a mi annyira szere-

tett édes magyar hazánk, ezredéves fenn-
állását ünnepli! — Ezen örömteljes és ma-
gasztos ünneplésben részt vesznek az összes 
politikai és társadalmi faktorok, — a ma-
gyar nemzetnek összesége és egésze. — 

Részt vesz a magyar nemzetnek ez örömé-
ben a legelső magyar ember, a felkent 
apostoli magyar király, ő felsége I. Ferencz 
József, kinek az isteni gondviselés meg-
engedte, hogy midőn letehette az első 
ezredéves történet küzdelmeinek és dicsősé-
gének zárkövét, — egyúttal akkor alapját 
tehette le annak a nagy, dicső, fényes al-
kotásnak, melyen a második ezredéves 
Magyarország felépülend; — letette annak 
alapkövét bölcsesége, — alkotmányos érzü-
lete, — fenkölt nemes gondolkozása és 
atyai szeretete által, a mely tehetségekben 
és érzésekben népével összeforrt! 

Ezen örömhöz csatlakozott minden ma-
gyar ember, mint egy ember, mint egy 
sziv, mint egy lélék, az elsőtől az utolsóig, 
— hálát adva az isteni gondviselésnek ezért 
a küzdelmes, de annál dicsőbb és annál 
drágább múltért, és lekönyörögve a nemze-
tek sorsát intéző láthatlan kéznek irgalmát, 
áldását és vezérlő utmutatását, egy még 
dicsőbb, egy még fényesebb jövőért! I 

Ehhez a lelket felemelő örömhöz, — 
ehhez a mély hálához — és buzgó fohász-
hoz csatlakozik a Zalavármegyei Gazdasági 
Egyesület is, ezen — külön e ezélból ma 
megtartott ünneplő díszközgyűlése által, 
hogy mint az érintkezés és személyesités 
egységének külső kifejezője, tagjai összesé-
gének érzéseit osztatlatn egészében tolmá-
csolhassa. 

Mélyen tisztelt díszülés! Mi gazdák, 
az annyi szenvedéssel, küzdelemmel és annyi 
dicsőséggel telt mult emlékének olyan öröm-
mel, olyan lelkesedéssel áldozunk, mint na-
gyobb belső örömmel, büszkeséggel és hálá-
zal egyik polgára sem áldozhat ezen nemzeti 
ünnepnek! 

Mi gazdák a haza népességének 75 
százalékát képviselve, nemcsak a zömét — 
nemcsak a gerinczét alkotjuk államtestünk-
nek — hanem ezen államtest tápláló anya-
gának — ennek az apáink küzdelmével, 
szenvedésével és vérével megszerzett és 
fenntartott ezeréves magyar földnek örökösei 
is vagyunk, kik egész szellemi és anyagi 
életünknek gyökereit a földben fogantattuk 
meg; és abba ültetjük át utódainkét is, 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, Alkotmány-utcza 31., Váczi-körut sarok. 

Gabona zsákokat, 
Lisztes zsákokat, 
Takaró ponyvákat, 
Szalonnát, 
Zsirt, 
Kötél árukat, 
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Cséplési szeneket, 
Gépolajokat, 
Petroleurnot, 
Kocsi-kenőcsöt, 
Olajfestéket, 
Állatorvosi gyógyszereket, 
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Vasneműeket, 
Tejgazdasági szerekét, 
Gazdasági faeszközöket, 
Mérlegeket, 
Műtrágyát. 
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hogy ott tenyészhessenek, mint fenntartó 
elemei a második ezredéves magyar hazának. 

Ki szerethetné jobban ezt a magyar 
földet, mint mi gazdák, kik bölcsőnk altató 
dalaiból már megtanultuk becsülni értékét, 
mert apáink vérrel vagy munkával szerezték 
meg, evvel tartották meg nekünk, •—• ebben 
porladva csontjaik; ennek a földnek álduz-
zuk mi szellemi és anyagi képességeinket, 
hogy az visszaadhassa nekünk megélheté-
sünk feltételeit, ezért a földért küz-
dünk, hogy az gyermekeinké maradhasson; 
ezért vagyunk mi összeforrva e földdel a 
múlt emlékében, a jelen szeretetében és a 
jövő reményében elválaszthatlanul. 

Szakítsák ki életgyökereinket e földből, 
egy talán termékenyebb, egy talán hálásabb 
földbe átültetve, mi ott élni nem tudunk, 
mert e földnek tápanyagához, — és ennek 
az égaljnak viszonyaihoz vagyunk szokva, 
ehhez teremtve! 

Ki szerethetné jobban e földet, mint mi, 
kik a szó tág értelmében még az önzés által 
is erre vagyunk utalva, ebben találván fel 
megélhetésünket; — ki szerethetné jobban, 
mint mi, kik viszont, önzetlenül fel is tud-
juk érte áldozni életünket, ha kell, hogy 
megmaradhasson ez a föld annak, a mi ezer 
évig volt: magyarnak 1! 

De ha mi teljes hazafias érzetünket ez 
ünneplés örömének szenteljük, éppen nekünk 
kell a mult tapasztalásából erőt és jeményt 
meríteni a jövőre, mert sajnos, éppen mi 
gazdák vagyunk azok, kik a jelent legnehe-
zebben érezzük reánk sulyosodni! 

Azért nem térhetünk ki az elől, hogy 
midőn ezen diszülést az ezredéves magyar 
hazának emlékére mi Zalamegyei Gazdasági 
Egyesület megtartjuk — akkor ne hangsú-
lyozzuk azt, hogy mi a nyomasztó helyze-
tet érezzük, és nemzetünk ezen nagy ünne-
pén ne tegyünk egy szent fogadalmat: hogy 
minden téren kötelességünknek ismerjük a 
12 milliónál több gazdatestvéreinknek élet-
fenntartásáért küzdeni, hogy azon súlyos 
gazdasági válság, mely éppen az ezredévre 
vált elviselhetlenné, — a hazát és nemzetet 
fenntartó nagy magyar gazdaközönséget össze 
ne törje. 

Mert kik foglalják el helyeinket, ha 
mi elpusztulunk? Lehet, hogy uj, és talán 
jobb adófizetők, mint mi vagyunk. — — Itt 
e gondolatnál valóban elszomorodva emlék-
szem vissza pár év előtt egy-két, hála Isten-
nek csak egy-két, politikusunk igazán el-
iszonyitó nyilatkozatára, hogy a mostani 
középosztály és földmives pusztulásán bu-
sulni felesleges, mert egy uj, egy tevékenyebb, 
egy értelmesebb . elem fog helyére tolulni, 
— és végre is az államhatalom szempontjá-
ból kevésbbé fontos az, hogy ki az adófizető, 
csak jó és pontos legyen az. — Valóban 
exorbitans aberráczia a potitikus felfogásnak 
és gyászos megnyilatkozása az ál-hazafi-
ságnakü — 

Hát csak az anyagi czól képezheti egy 
állam hatalmi funkczióját?!! — Az erkölcsi 
értéke annak, ki ezt az államhatalmat táp-
lálja, -fenntartja, védi, nemzetiessé teszi, az 
nem ponderál?!!— 

Azt hiszem, hogy éppen az erkölcsi 
értéknek és érzésnek támasza az, a mi meg-
hozza égy államhatalomnak anyagi erejét 
is*!! — 

S ha mi elpusztulunk, ujak, mások 
jönnek, kiket nem köt e hazához, ehhez a 
földhöz, sem- á régi,múltnak dicső tradicziója, 
sem a vérnék, sem az anyanyelvnek átörök-
lött édes kapcsa, sem a rajongássá vált 
hazaszeretetnek szent kultusza; csak a lét-
kérdés hideg mérlegelése, hogy az a pontos 
adófizetés meddig hoz itt több kamatot, mint 
másutt, mily magasan gyümölcsözteti a tőke-
befektetést ez a föld és az államkötelékijog? 
— Nem fogja sem vagyonát, sem életétérte 
áldozni, könnyű szívvel keres uj hazát, mert 

legyen bár állampolgári joga magyar vagy 
más, csak állampolgári kötelessége legyen 
előnyösebb és hasznosabb I! — — 

Hazafiságot, hazaszeretet importálni nem, 
azt csak nevelni és örökölni lehet ! 

A második ezredév küszöbén fel kell 
ébrednünk tespedésünkből, meg kell törnünk 
a jelennek súlyos fojtó nyomását, teljes aka-
rattal, munkával és erővel egy szebb jövő-
nek megalkotására önmagunkért, mi termé-
szetadta jogunk, — és a hazáért, mi honfiúi 
kötelességünk!! — 

E feladat megoldására a magunk köré-
ben a Zalamegyei Gazdasági Egyesületnek, 
mint hivatott úttörőnek, jut a fő szerep, 
hogy felölelje magába tagjainak érdekeit, 
megmutassa munkásságuknak irányát, meg-
valósítsa czéljaikat, — összeforrasztva egy 

i egységes akaratnak erejévé mindazon módo-
zatokat, a melyek által minden méltányos és 
jogos követélésük kielégítésére találhatnak. 
Legyen szabad ez emlékezetes közgyűlésen 
felújítanom t. tagtársaim emlékében, hacsak 
pár rövid szóban is, egyesületünk történetét, 
melyből láthatjuk, hogy az mindig megyénk-
nek nemcsak legjobbjait, de annak tekinté-
lyes részét gyűjtötte össze a közös munkál-
kodásra. 

A. Z. G. E. létesitésp még a Bach-
korszak alatt kezdődött, a mikor is több 
lelkes birtokosa megyénknek erre a mozgal-
mat megindította. — A Z. G. E.-nek irattá-
rában ma is meglevő névjegyzékben me-
gyénknek akkori birtokosai közül feltalál-
hatjuk minden régi megyei családnak tagját, 
kik az alapítás körül fáradoztak. 

Az engedély az egyesület megalakítá-
sára még 1859-ben adatott meg, de mivel ló-
tesülésében politikai tendencziáktól tartottak, 
sok halogatás után létesülhetett csak, első 
alapszabályaival német nyelven, — melynek 
eredetije ma is meg van irattárunkban; de 
végleg az Egyesület 1860-ban alakult meg, 
ekkor már magyar alapszabályokkal. 

Jelenleg az aíapitó tagok száma 128, 
— a rendes tagoké 280, — évdijas tagjaié 
6—700. — Az egyesületnek ingó vagyona 
35.085 frt, ingatlanban Z.-Egerszegen, mint 
székhelyén lévő háza és kertje 11600 frt, 
összesen 46685 frt értékben. 

Egyesületünk 36 évi fennállása óta, 
bár eleinte elég szük mederben mozogha-
tott, hivatásának mindig tudatában volt, és 
idővel, hogy a körülmények folytán mindig 
tágult munkaköre, megfelelt jótékony fel-
adatának. — De ma különösen fontos sze-
repkör háramlik reá, mert a mai gazdasági 
válság közepette a külföldi és a magas 
fokú technika szülte modern gazdasági rend-
szernek versenyében nekünk sem szabad 
elmaradnunk és egyesületünknek hivatása 
és kötelessége is, hogy megjelelje a mérté-
két és irányt, melyet specziális viszonyaink 
közt alkalmaznunk nemcsak lehet, de e 
verseny által arra egyenesen kényszerítve 
is vagyunk. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! Nem tehe-
tem feladatommá, hogy részletezve jeleljem 
meg egyesületünknek sokoldalú és fontos 
feladatait, de tekintettel ez alkalomra, mely 
ma minket összehozott, mégis kötelessé-
gemnek tartom ezeréves történelmünket 
gazdasági szempontból igen röviden vázolni, 
megtanulva abból, hogy mennyire nem sza-
bad leroskodnunk a jelenlegi válságos hely-
zet nyomása alatt, hanem minden erőnk 
egyesítésével egy jobb jövőt teremteni, a 
hazát és a nemzetet fentartó munkában az 
oroszlánrészt magunkra venni, mi számunk-
nál, képességeinknél és hazánk kulturális 
viszonyainál fogva minket, gazdákat meg-
illet. 

Midőn őseink e haza földjét elfoglal-
ták és megalapították, hosszú ideig igen 
kevés, majdnem semmi volt az a tevékeny-
ség, melyet a gazdálkodás lekötött. Kevesen 

is voltak, igényük pedig még kevesebb; a 
mire akkor szükségük volt, azt majdnem 
minden munka nélkül megadta a föld 
maga, vagy megadta az ellenség kényszerű-
ségből. De az állandó letelepedés csakhamar 
meghozta azt, a mi a vándorlás korszaká-
ban ismeretlen volt, hogy ugyanazon hely-
nek kellett évről-évre megadni az élet-
szükségletét. A helyhez kötöttség megkí-
vánta az első kapavágást és ez meghozta az 
első kalászt. 

Gazdasági viszonyaink fejlődése hazai 
mivelődéstörténetünk keretébe tartozván és 
abból ismeretes lévén, itt csak röviden je-
lezhetem, hogy a honalapítás küzdelmei 
után mindjárt első bölcs ,és szent királyunk 
István alatt a keresztény vallás felvételével 
csatlakozott nemzetünk a többi nyugot-
európai nemzetek kulturális törekvéseihez, és 
az idegen hittéritők, kik a hazában elszéle-
dének abból az országból, mely az ó-világ 
miveltségének és kultúrájának már száza-
dok óta fészke volt, az uj vallással uj er-
kölcsöknek — és kulturális eszmék magvai-
nak elhintőivé is váltak. — Annál inkább 
terjedett ez, midőn a szomszéd nemzeti súr-
lódások folytán a nyugati népekkel jövének 
őseink érintkezésbe — midőn az Arpádház-
beli királyaink a nyugati népek fejedelmeivel 
családi és szomszéd érdekközi összekötteté-
seket léi esitettek, midőn az Anjou-házbeli 
uralkodók, kiket nem kis számmal követtek 
olasz hiveik, — uj izlést, látkört és igénye-
ket terjesztettek szét, ami csak tágult és 
fokozódott a dalmát és velenczei háborúk, 
ugy Nagy Lajosnak olaszországi diadalmas 
hadjáratai, valamint a keresztes hadak át-
vonulásai által. 

A majdnem folytonos háborúk miatt a 
szomszéd népek és olygarchák ellen állan-
dóan fegyveres hadak és zsoldosok fentartá-
sára lévén uralkodóinknak szükségük, a 
nemesség is kizárólag a fegyverforgatást 
tartotta hivatásának, igy csak a nép kis 
része foglalkozik földmiveléssel, nem is a 
magáén, hanem mint jobbágy és az összes 
termelés a belfogyasztásra szorítkozik, mely 
oly mérvben emelkedik, a mint a népesség 
szaporodik és a mennyiben a fegyveres 
hadak és zsoldosok szükségletei azt igénylik. 
A nehézkes és igen kis mérvű kereskedés 
folytán, inkább csere-, mint pénzbeli üzletek 
közvetítésével a termelés és tenyésztés fe-
leslegéből oly czikkek szereztetnek be, mely 
az idegen népekkel történt érintkezés foly-
tán előállott igényekkel uj szükségletet ké-
peznek. 

A népeknek mind sürübb érintkezésével 
és biztosságával azonban uj ipari és gazda-
sági czikkek lesznek ismertekké és szükség-
letté — a csereüzlet megkönnyíti a pénzfor-
galom, uj gazdasági termények meghonosí-
tásával már nem a direkt fogyasztást, hanem 
az uj igények szülte szükségletek megszer-
zésére fordított termelésfelesleget hozza meg. 

Az 1848-iki forradalom nemcsak nálunk, 
de Európaszerte oly társadalmi és gazdasági 
átalakulást teremtett, melynek óriási kiha-
tásai és eredményei nem maradhatak el. — 
Nálunk nemességünk nagylelkű áldozattal 
megszünteti a jobbágyságot és s föld tulaj-
donjogát biztosítja mindenkinek, ezáltal 
megszűnik a robotmunka, mindenki magára 
és a magáéra fordítja fáradságát és értel-
mét, — magáénak biztosítja a földet, melyet 
mivel, ápol, javit, — szereti, mert ez biz-
tosítja létét és gyermekeinek hagyhatja 
örökül! 

Korunkban végre, a tökélyre vitt köz-
lekedés könnyűsége, gyorsasága és elég 
olcsósága, valamint az ipar ós. kereskede-
delem óriási fejlettsége a műveltség és izlés 
finomításával, — a gazdasági tevékenység 
sokoldalúsága a hatalmas technikai vívmá-
nyok alkalmazása mellett, meghozta a nem-
zeteknek közelségét, versenyét, — ugy, hogy 
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ma az összes államoknak politikai funkczió-
ját jó részben azon versenygés veszi 
igénybe, hogy minél olcsóbban szerezhesse 
meg polgárainak a szükségeset és minél 
drágábban értékesíthesse külföldön feles-
legét: ezzel emelve a polgári jólétet, és ez 
által szilárdítva meg az állam hatalmát és 
tekintélyét"! Szóval, előállt a világkeres-
kedelem képzeletet fölülmúló arányaiban, 
áldást hozva az összemberiség kultu-
rális haladására és jólétére, de megteremtve 
ez által természetesen és viszont a nemze-
teknek egymás közti gazdasági-, ipari- és 
kereskedelmi harczátl 

E három tevékenységi körnek fölvirág-
zása kétségkívül elválászthatlanul van egy-
másra utalva, — de mégis, — miként a 
kulturális világversenyek eredménye, okvet-
len azon jogos törekvése mindegyik állam-
nak, hogy saját jólétét kivivhassa, — e 
három tevékenységi kör mindegyikének 
épp ugy jogos aspirácziója azt fejleszteni, 
hogy megteremtse azon osztálynak, mely 
azzal foglalkozik, természetadta jogát, a 
tisztességes megélhetést, valamint fáradsá-
gos munkája gyümölcsének élvezhetését! 

Azért bármelyik osztálynak ezen tö-
rekvéseit nem elitélni és akadályozni, 
de becsülni és elősegíteni kell, ha az a má-
siknak rovására vagy elnyomására nem akar 
érvényesülni: — hiszen ez oly természetes 
és jogos, mint az életfentartás ösztöne. 

És hogy mi, daczára azon óriási fejlő-
désnek, melyet e rövid visszapillantásban 
ecseteltem, ma mégis egy elviselhetetlen 
gazdasági helyzet nyomorúságát szenved-
jük, annak vájjon mi lehet oka, és miben 
állhatna elháritása? 

Meg fogom kisérteni, csak főbb voná-
saiban reá mutatva. 

Meghódított országunk geográfiai fek-
vésénél fogva is, majdnem az egész 1000 
éven át folytonos létküzdelmét vívta, nyugati 
szomszédai folyton beolvasztani törekedtek, 
keleti szomszédai pedig teljesen megsemmi-
síteni.. 

És e két tüz közé szorítva, ez a ma-
roknyi magyar nép nemcsak fentartotta 
hazáját, hanem a nyugati czivilácziónak meg-
nyitva azt, erősbödni, független hatalommá 
fejlődni is tudott; sőt elgázolhatlan akadálya 
lett a kelet romboló hadjáratainak, mely 
Európát és a kereszténységet fenyegette. 

E folytonos létért való küzdelemben 
találta az 1848-iki újjászületés európai moz-
galma hazánkat, mi ismét csak minden erőt 
az elnyomatás küzdelmében emésztett fel, 
erre következvén egy korszak, mely minden 
fejlődést czélzatosan elfojtott. 

A történelmi alakulás kedvező fordu-
lata és egy nemesen érző uralkodó akarata 
visszaadta szabadságunkat és alkotmányun-
kat, és most, midőn egyszerre a békés 
munkára fordíthattuk erőinket, — készület-
lenül és messze elmaradva a külföld eddigi 
haladásától, talált minket a fellendülésnek 
ezen aerája. 

Tapasztalatlanul, anyagi erő nélkül 
kellett felvennünk a versenyt minden téren, 
a modern igények szerint, gazdasági újjá-
alakulásunkban. 

A külföldnek hatalmas gazdasági fej-
lődése a nagy termelést idézte elő, és ne-
künk drága hitellel, nehéz viszonyok közt 
kellett e Versenyt felvenni, ha teljesen el-
nyomatni nem akartunk. Idegen, uj világ-
részek őserejü, beláthatlan kiterjedésű terü-
letei óriási termeléssel árasztották el Európa 
piaczait, támogatva az olcsó szállítási ké-
pesség által, igy rákényszerítve gazdálko-
dásunkra az intenzív átalakításokat: a mi 
midőn gyümölcseit hozta volna meg, — 
akkor uj ellenségek támadtak ellenünk az 
idegen államok versenyében és vámrend-
szereiben, ügy, hogy a dunamenti államok 
és Oroszország nemcsak kiszorított bennün-

ket fogyasztó államainkból, de még hely-
telen vámpolitikánk által elöntötték saját 
piaczainkat is. — Németország védvámok-
kal vette magát körül; — a nagy, sőt a 
kis tőke is kihasználta hiteligényünket uzso-
rával és az államhatalom intéző körei el-
mulasztották egy olcsó hitel • megDyitására 
olyan agrár-bank létesítését, a mely oly 
alacsony kamatláb mellett dolgozhatott volna, 
mint egy sem ezen kivül; hisz már a köz-
vetett haszon a legnagyobb adófizető osz-
tály megmentésével elég kamatozás lett 
volna; — nagy iparunk ós kereskedelmünk, 
azzal az állami támogatással, melyet oszten-
tative és teljesen megvontak a gazdaközön-
ségtől, nem helyesen felfogott érdekében 
gazdasági fejlődésünk rovására és annak 
elnyomásával törekedett felvirulni, a helyett, 
hogy vele együtt, lépésről-lépésre akart 
volna haladni, megteremtve önmagának a 
biztos fogyasztót a nagy gazdaközönség jó-
léte által; — az összes hatalmak óriásilag 
szaporított hadereje minket is ily mérvű 
fegyveres felszerelésekre kényszeritett és e 
mellett az államháztartás gépezete roppant 
kiterjedésében és követelményeiben, enormis 
terheket is rótt reánk; legújabban a tőzsdei 
különbözeti üzletek rettenetes játéka, — az 
árakat a termelési költségen alól mestersé-
gesen lenyomva és minden piaczot megmé-
telyezve ez üzérkedésével; — az őrlési en-
gedélyek; — a merkantilista érdekek felka-
rolása egyes nagy pénzhatalomnak kedvó-
ért; — a nagy tőkének s pár hatalmas kép-
viselőjének befolyása egyes politikai és 
társadalmi mérvadó körökre, hogy vakság-
gal verte meg azokat, kik sorsunkat 
intézték, mert csak vaksággal vagy bű-
nös érdekkel lehet egy államban, mely 
tisztán agrárállam, a gazdaosztályt meg-
fojtani akarni, hogy a másik 25%-nyi nép-1 
nek ismét l°/o-a halmazokra gyüjthesse kin-
cseit; mert a merkantil érdekek felkarolása 
csak akkor válhat nemzeti vagyonosodásunk 
eszközévé, ha az agrártörekvéseket el nem 
öli; nálunk pedig egyenesen öngyilkosságot 
követ el, ha minket tönkretesz; a fényűzés 
mely társadalmi érintkezéseinkben olyan 
nagy követelésekkel lép föl velünk szemben, 
hogy a mi vagyoni helyzetünk azt meg nem 
bírhatja, az az általános stréberség és gazda-
godási vágy, mely éppen a példát adni hi-
vatott körökben előttünk áll, megtántoritja 
szerény igényét is, elvesztve erköcsi és 
anyagi egyensúlyát; s végül felemlíthetném 
talán a monometallizmust, egy nehéz és sok 
oldalról megfontolandó tanulmányt igénylő 
kérdést, és én nemcsak a fokozódó térhódí-
tás által, mely mindinkább a bimetallizmus 
felé fordul, hanem a kérdés lényegéből me-
rített meggyőződésből kifolyólag is, gazda-
sági érdekeink ellen valónak tartom és min-
denesetre egyik okozójának a rohamos árak 
csökkenésére. 

Mindez és még bizonyára egyéb ok is 
egyszerre nemcsak elég, de feleslegesen sok 
volt, hogy a magyar gazdát a tönk szélére 
juttassa; elég volt, hogy általánossá és 
mélyrehatóvá tegye a gazdasági válságot. 

Ma már a válság felett még legmeg-
rögzöttebb elleneseink sem vitatkozhatnak, 
annál kevésbé, mert oly ajkról is el lett 
ismerve és hangsúlyozva, a mely ajk meg-
nyilatkozásának igazsága elnémít minden 
ellenkezést, ez koronás Királyunknak ismert 
kijelentése volt a millenniumi kiállításon. 

És ezért a hagyományos rajongásszerü 
szeretethez és törhetlen hűséghez fűződő 
lánczszemét a legmélyebb hálának elszakit-
hatlanul biztosította magának népének szi-
vében, Felséges Királyunk! 

Bajainknak ezen legmagasabb helyről 
jött hangsúlyozása is biztosítékot és reményt 
nyújt, hogy rajtunk segítve leend ! Buzdítás 
ez, hogy egységes erővel és akarattal a 
jogos téren kivívjuk helyzetünk javulását! 

Minő módon érhetjük el ezt, azt for-
málják ugy a politikai, mint a gazdasági 
viszonyok, de mindenesetre vannak általános 
értékű eszközök, melyeket minden áron meg 
kell ragadnunk. — Itt sem kell és lehet azt 
részletesebben kifejtenem, hisz mindnyájan 
ismerjük a IIÍ. Országos Gazdakongresszus 
határozatait és jól tudjuk, hogy azokból 
melyek a legaktuálisabbak, eleget lesznek 
hangsúlyozva szakkönyvekben és lapokban, 
tanácskozmányokban és parlamentben is, és 
ezért csak arra szabadjon felhívni igen tisz-
telt tagtársaimat, hogy Egyesületünknek e 
millenáris disz-ülésen vésse lelkébe mindegyi-
künk, hogy mindazon alkalommal és helyen, 
midőn a magyar gazdaközönségnek vitális ér-
dekei forognak szóban, tekintsen el minden más 
érdektől-, csoportosuljon és' tartson össze; ne 
húzzon szét másodrangú kérdések miatt! 

Yan alkalma, tere, helye és ideje, hol 
és mikor folyton ébren tarthatjuk e kérdése-
ket, melyek igy közönségünknek vérébe 
mennek át és dirigálni fogják a politikai és 
társadalmi akcziójának kifejtésében és ki-
merem leplezetlenül, mondani, hogy nem-
csak jogos, de ma már elodázhatlan érde-
keiknek megvédését és keresztülvitelét csak 
akkor remélhetjük biztosan és alaposan, ha 
a társadalmi térről átvisszük érdekeink kép-
viseletét a parlamentbe is; elég szomorú és 
érthetetlen és csakis igy juthattunk e vál-
ságba, hogy daczára annak, hogy ek ország 
választóközönségének legnagyobb százalékát 
a gazdaközönség teszi ki, még sem tudott 
saját jól felfogott érdekében oda érvénye-
sülni, hogy érdekeinek képviselői köréből 
kerüljenek a parlamentbe ; kiknek ismeretei, 
tapasztalásai, érintkezései a néppel tehetővé 
teszik, hogy érzékkel és elhatározással bír-
janak arra, hogy a birtokos osztálynak, a 
földmives népnek érdekeit nemcsak ezekért, 
hanem a haza jólétéért is képviseljék. — 
El merem azt is mondani, hogy nálunk, ki-
zárólag agricol államban, jó politikus csak 
az lehet, ki vagy érzékkel vagy tapaszta-
lással bir a gazdasági érdekek körül és iránt! 

Törekvésünk igazságos, méltányos és 
jogos; dédelgetést más keresetforrások rová-
sára nem hogy nem kívánunk, de el sem 
fogadnánk; de nem akarhatunk áldozatai 
lenni egy pár szükkörü és szűkkeblű érdek-
csoportnak. 

Követelhetjük a megkötendő vámszer-
ződésben, hogy érdekeink megvédessenek és 
az annál inkább keresztülvihető, mert talál-
kozni fog az ausztriai agrár törekvésekkel. 

Követelhetjük, hogy államhatalmunk 
tekintélyének egész súlyát latba vesse a 
nemzetközi vémszerződóseknól, nehogy oly 
megfoghatatlan hibába essünk, hogy millió-
kat áldozunk szőlőink rekonstrukcziójára, de 
lehetetlenné tesszük az ugy is háromszoros 
költséggel járó bortermelést az által, hogy 
beeresztjük az olasz borokat és nem tudom, 
ha nem akarunk-e engedni a franczia nyo-
másnak, hogy még ezekét is, illetőleg az 
algíri bort is nyakunkra zuditsuk, talán 
azért, hogy a franczia kormány valamivel 
jobb díjtétellel ereszsze be az állami erdők-
ből a dongafát ?! A kincstár haszna nem 
lesz egy századrésze annak, mit elveszít a 
nemzeti tőkéből, mert ha a franczia bor is 
beözönlenék az országba, akkor non sens 
volt ugy a filloxera, mint szőlőink ujjáala-
kitási törvénye, akkor elvesztek ez ország-
nak milliói a szőlőbirtokosok pár milliójá-
val; a hamis borgyártás tilalma necsak tör-
vényben legyen, de az teljes szigorral ellen-
őriztessék és végrehajtassók! 

Követelhetjük, hogy reformáltassék a 
tőzsde és a különbözeti üzletek szünttetesse-
nek meg, mint Németország szakbizottsága 
is ezt törlendőnek mondja ki, csak a szállí-
tási üzletét jelezve meghagyandónak. 

Követelhetjük az őrlési engedély teljes 
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megszüntetését és nemcsak hivalalosan, de 
tényleg. 

Követelhetjük, hogy gazdasági termé-
nyeink legalább is oly védelemben részésül-
jenek, mint az ipar termékei. 

Követelhetjük, hogy állategészség-
ügyünk viszonyainknak meglehetőleg rendez-
tessék, a köteles állatbiztosítás államilag, s 
nemcsak tüsvész, hanem ragály vészes ese-
tek ellenében is, mert ezt államilag szervezve, 
roppant csekély díjtétel mellett lehetne ke-
resztül vinni, mint éppen ugy az állami tűz-
biztosítást is, hogy a milliók ne idegen rész-
vényesek zsebébe vándoroljanak, hanem a 
gazdaközönség eladósodását némileg enyhít-
sék; adóhátralékai abból kitelnének. 

Követelhetjük, hogy a gazdasági válság 
és elviselhetetlen közterhek folytán eladóso-
dott kisgazdák birtokminimuma meghatároz-
tassék, az ennek megmivelésére szükséges 
eszközökkel együtt, mely el nem árverezhető, 
le nem foglalható; hisz ha védjük az állam-
hivatalnokot, a katonát, a nyugdíjast, hogy 
fizetéseiknek egy bizonyos minimuma le nem 
foglalható, kérdem, miért ne védhetnők igy 
a kisbirtokost ? Ennek a munkásságára ta-
lán kevesebb szüksége van az államnak, 
mint azokéra? 

Mélyen t. Közgyűlés! Felesleges, hogy 
tovább menjek felsorolásaimban; hisz ma 
már előttünk fekszik a magyar gazdaszövetség 
agrár programja, melyet keresztül vinni és 
elősegíteni, mindnyájunknak önmaga és 
családja iránti szent kötelesége! 

Épen a jelen viszonyok közt háramlik 
a magas kormányra, főleg a földmivelésügyi 
minisztériumra, ezen elodázhatlan reformok 
keresztül vitelei 

Az a kormányfő vagy földmivelésügyi 
miniszter, ki ezeket megvalósítaná, olyan 
halhatatlan érdemet, olyan soha el nem évülő 
emléket szerezne magának, olyan félisteni 
munkát végezne, hogy egy második ezredév 
leteltével méltán az ő emlékének áldozna az 
utókor, mint a 2-ik ezredév honalkotójának 1 

Tisztelt Közgyűlés 1 Letűnt egy ezredév, 
melynek elmúlt szenvedése, de fennmaradt 
dicsősége; ez öntsön testünkbe uj erőt, lel-
künkbe uj reményt és szivünkbe régi testvéri 
összetartást; s mind e képességeink összhang-
jába lángoló hazaszeretetet!! 1 

Ezen a dicsőségen épüljön fel a második 
ezredéves nagy Magyarország, melyhez egy 
uj honfoglalás kell ugy tudományban, erkölcs-
ben és művelődésben, mint gazdasági, ipari 
és kereskedelmi tevékenységben; elől a nép 
atyja, a király, körülte gyermekeivel, az ő 
hü magyar népével! 

E nagy munkában mi is ott leszünk 
verejtékével, s ha kell vérével, lelkünk egész 
rajongásával 111 

Emlékezünk bíboros egyház fejedelmünk 
aranyszavaira: „Kard szerezte, leereszt tartotta 
fenn", — mi hozzátehetjük: „és az eke táp-
lálta e hazát". — ! E fegyverek hármas szö-
vetsége fogja a jövőben is intézni sorsunkat, 
az erő s hatalom, — a jólét s kultura, a 
szeretet s vallás fegyvereinek szövetsége, 
lassan-lassan fogyva az elsőnek, mind job-
ban-jobban emelkedve a másodiknak és örök 
dicsfényben és igazságban ragyogva az utol-
sónak ereje I 

Forduljunk a legnagyobb hatalomhoz, 
a mindenható isteni Gondviseléshez azzal az 
imával. 

Áld meg és éltesd a második ezredév 
honalapitóját, felséges apostoli Királyunkat, 
— áldd meg éltesd és tedd hatalmassá a ma-
gyar hazát; áldd meg és támogasd munkás-
ságában megyénk Gazdasági Egyesületét! 

E Z R E D É V E S KIÁLLÍTÁS. 

Gróf Teleki Arvéd gazdasági 
rendszere. 

A mezőgazdasági csarnok egyik kisebb, 
külsőre nézve kevésbé feltűnő fülkéjében 
foglal helyet gróf Teleli Arvéd kiállítása, 
mely nem czifra látványosságaival vonzza a 
látogatókat, hanem a kiállításában látható 
hosszú évi munkásság feltűnő eredményei-
vel. Gróf Teleki Arvéd neve „a magyar 
gazdaközönség előtt ismeretes. Ő a mag-
termelésnek Magyarországon valóságos út-
törője, a ki tapasztalatait nagy és sokoldalú 
elfoglaltsága daczára mindenkor közrebo-
csájtja, hogy azokból másoknak is hasznuk 
legyen, ha a megfelelő viszonyok között 
utánozzák és követik. 

Gróf Teleki kiállítása főként azon kü-
lönböző vetőmagvakból kerül ki, a melye-
ket ő a kezelése alatt álló gazdaságokban 
termel, továbbá bemutatja azon eszközöket, 
melyeket legnagyobbrészt a saját tervei 
alapján ezen magvak piaczképessé tételére 
használ. Ezenkívül térképekben és kimuta-
tásokban egész gazdaságának rendszerét 
közli. 

Gróf Teleki gazdasági rendszere nem-
csak különlegességénél, hanem azon alap-
eszménél fogva különösen érdekes és tanul-
ságos, a melylyel a jelenbeni jövedelmet 
nem nyújtó egyoldalú szemtermelést gazda-
ságaiban annyira redukálja, hogy az da-
czára terjedelmes birtokainak, egészen má-
sodrendűvé lett. 

E gazdasági rendszert, a következők-
ben ismertetjük: 

Gróf Teleki Arvéd vezetése alatt álló 
gazdaságok e Királyhágón tul szétszórtan 
feküsznek. Mintegy 8—9 év előtt történt 
átvételük idején a müveltetési módjuk ugar-
rendszernek felelt meg azon kivétellel, 
hogy a gazdaságok bizonyos részein a ló-
here mivelésével is történtek kísérletek. A 
birtokok legnagyobbrésze nemrég menvén 
át a tagosításon, talajuk számtalan paraszt-
földből keletkezvén, rendkívül egyenlőtlen 
termő erőben és változó miveltségi fokon 
állott, épületekkel, eszközökkel és igavonó 
erővel igen hiányosan voltak a gazdaságok 
felszerelvé és a takarmány hiánya folytán a 
haszonmarha is csekély számú volt s ennél-
fogva a szántott területekre alig került 
huszonöt évenként trágya. 

Mindez az előző évtizedek magas ga-
bonaárai és a birtokrendezések folytán tör-
tént átmenetek által teljesen indokoltnak 
mutatkozik. De miután a birtokviszonyok 
konszolidálódtak a müvelés intenzivebbé 
tétele önként értetődő szükségletté válván, 
az istállók megkétszerezése, a legjobb talaj-
mivelő eszközök, így pl. 60 Sack-eke, 30 
db; Howard és Laake-borona, 15 db grubber 
és 19 darab sorbavetőgép s az ezek szol-
gálatára való szaporított fogatok beszerzése 
volt a, tulajdonos grófnak első gondja. 
Hogy az eddigi csekély trágyatermelés foly-
tán sem igen elkényeztetett földek az ugar-
rendszerből való rövid átmenetelt a rend-
szeres fordarendszerre kibírják, ezen átváltoz-
tató müvelettel kapcsolatosan aránylag olcsó 
áron beszerzett körülbelül 40 waggon kon-
czentrált marhatrágyát alkalmazott gr. Teleki. 
A 2 éven át megelőzőleg folytatott kísérletek 
ugyanis más műtrágyákra nézve negatív 
pénzügyi eredményeket mutattak fel, míg a 
konczentrált marhatrágya a búzánál meg-
felelő kamattal visszatérítette a befektetett 
tőkét és nagy átlagban holdankint 5 méter-
mázsa szalma- és polyvatöbbletet adott 
tiszta nyereségképp, nem számítva az utó-
hatást, mely a lóheréseken mindenütt ész-
lelhető volt. 

E közben a búzaárak a mostani 
alacsony állásuk felé közeledtek. Minden 
évben azzal vigasztalta magát a gazdakö-
zönség, hogy ez már tovább nem tarthat 
igy, hanem vissza kell jönni a régi jó 
áraknak. 

Gróf Teleki Arvéd ezt be nem várva, 
gyors elhatározással a búzatermelést nagy 
mértékben redukálta behozva gazdaságaiba 
egyelőre a nagybani lóheretermelést. A lóhere 
sok takarmányt adott, és sok magot és 
eleinte: 1889-ben holdankint 810 kilóra fel-
ment a termés magban, s ez 42 krajezárjá-
val értékesittetvén, holdankint kereken 130 
forint bevételt szerzett, mit átlagban 6 mázsás 
búzatermés és 7 frtos ár mellett 3 holdon 
is alig lehetett volna elérni. 

Egyidejűleg kísérletek tétettek Drassón, 
mint főkisérletező helyen a legkülönfélébb 
növényekkel, köztük fümagvakkal és konyha-
kerti növényekkel. Hogy pedig a talajok 
humusz tartalma mielőbb hathatósan növel-
tessék az összes gazdaságokban, összesen 
több száz hold csillagfürt és bükköny szán-
tatott alá mint zöldtrágya. A mütrágyázási 
kísérletek, melyekről a „Köztelek"-ben is 
történt részletes jelentés, tovább is folytak, 
de sajnos mindvégig negatív vagy legfeljebb 
olyan eredménynyel, hogy el lehetett mon-
dani : veszteség nem volt, de a jobb zseb-
ből a bal zsebbe ment át a pénz. Viszont 
za istállótrágyával ellátott földek egy holdon 
már az első évben 3—5 q-val eredményeztek 
nagyobb termést s az utóhatás pedig 3—5 
évig szemmnl láthatólag felismerhető volt s 
több esetben történt számitások az istálló-
trágya q-ként való értékét még 30 krajezár-
ral felvéve sem tüntették fel tulmagasnak. 
A marhaállomány folytatólagos szaporítása 
tehát minden veszélynélkülinek mutatkozott. 

Időközben a gabonaárának csökkenése 
tovább folyt, viszont a lóheremag ára éven-
ként 10—12 frttal emelkedett, mely körül-
mény szerencsésen közreműködött, hogy a 
lóhere magjának holdankint folyton csökkenő 
átlagtermése mellett még némi jövedelmi 
egyensúly fentartható legyen. 

Mindenesetre azonban intelemnek hat-
hatós volt ezen termés hanyatlása a lóheré-
nél tehát éppen azon terménynél, melynek 
kiválasztása, javítása, tisztítása, cséplésének 
megkönnyítése gróf Teleki Arvéd időt, fá-
radságot és költséget nem kimélő beható kí-
sérleteket tett. De miután már a herének 
nemcsak a magtermése csökkent — meg-
jegyzendő, hogy akkor minden földön még 
csak egyszer ment volt keresztül a lóhere, 
— hanem már takarmányul is alig adott 
valamire való terméseket, előállott annak a 
szüksége, hogy a fentemiitett kísérletezések 
közben bevált növények is bevonassanak a 
termelésbe. 

Mint ilyen, első helyen a luezerna emlí-
tendő. Ezen növény idáig a Királyhágón tul 
csak elenyésző terjedelemben miveltetett, 
majdnem kizárólag csak a községek legköz-
vetlenebb közelében pl. puszta telkeken volt 
feltalálható s nagy gazdaságok is aránylag, 
csak kis területekre szorították. 

Ezen növényt, ugy nagy takarmány-
termelő képessége, mint azon körülmény, 
hogy több egymásután következő éven 
át is elfogadható magtermést képes adni, 
különösen alkalmassá teszi, hogy a hanyatló 
lóhere kisegítéséül szolgálhasson. Igy például 
1895-ben egy 50 holdas luczernatábla 1500 
q zöldtakarmányt 2000 q szalmát és polyvát 
75 q á 50 frttal értékesített plombozott vető-
magot és 3-ik termésében 200 marhának 2 
heti legelőt adott. Teljesen a lóherét persze 
nem pótolja, mert a talajjal szemben válo-
gatósabb, de szerencse, hogy létezik, mert 
az átlattenyésztés egyik leghathatósabb se-
gédeszköze. 

Teljes mértékben bevált ezután a halta-
czim, mely szintén igen mélyen gyökerező 
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növény kitűnően ellenáll a szárazságnak és 
különösen a szeleknek és napsugaraknak 
kitett helyeken szolgáltat termőhelye gya-
kori silányságával örvendetesen ellentétes 
eredményeket. így például 1895-ben egy 20 
holdas baltaczimtábla 80 hold vetőmagot 
500 q feltakarmanyozható szalmát és husz 
marhának 2 havi legelőt szolgáltatott. Ezidén 
pedig ugyanezen föld 200 drb marhát május 
5—25 évig folyton javuló állapotba hozva 
kitartott, julius elején pedig egy — kis mag-
terméssel lepett meg. 

Beváltak továbbá a fűfélék közül a 
komócsin, csomós ebir, és franczia perje tisztán 
fümagtermelésre is. 

De eltekintve a luczernának a neki 
teljesen megfelelő talajokon való miveléstől, 
legkedvezőbb eredményt azon kísérletek mu-
tatják fel, melyeknél fent elősorolt pillangó-
sok és fűfélék kevert vetése alkalmaztatott. 

Időközben emelkedett a munkabér, 
helylyel-közzel a mezei munkások indoko-
latlanul dupla árakat kezdtek követelni 
kaszálás és aratás idején, midőn látták, hogy 
a gazdának munkája torlódik és a munkás 
kézre nagyon rászorul. Hogy az ebből eredő 
tulkiadások és a termények romlása elkerül-
hető legyen 1890/91-ben 16 darab lógereblye, 
16 darab Wood-féle kaszáló és 12 darab 
marokrakó aratógép szereztetett be, és egy 
csapással megszűnt a termények letakaritá-
sának minden nehézsége s a mellett a 
munkásoknak is maradt illő keresete az V2 
részért nekik kiadott természetes réteken 
nyert szénából és a géppel learatott termé-
nyek kötözése további kezelése körül; nem-
különben a régi szokás szerint továbbra is 
feles, részint pedig harmados művelésre ki-
adott tengeriföldekből. így munkaadó és 
munkás mindegyik részen megtalálván szám-
adásukat szent a szocziális béke. 

Mindazonáltal az évi béres cselédek 
fizetése folytonosan emelkedő, a termények 
ára pedig csökkenő irányukat megtartván, 
az eddigi főtermény a lóheremag 1894—95-
ben hanyatlását, a mennyiségről már az 
árra is átvivén gróf Teleki Arvéd szüksé-
gesnek látta az előző évek trágyázási és 
növénytermelési kísérletei körül szerzett 
eredmények alapján a gazdaságok rendszerét 
igy reformálni, hogy 

1. kevesbbittessék a szántott terület 
tehát a gabona és lóhere müvelése. 

2. Szaporittassanak a luczernás, balta-
czimes és kevert fűfélék területei. 

3. Kevesbbittessenek az igavonó 
állatok. 

4. Szaporittassanak a tenyésztett és 
nevelt haszonállatok. 

Ezen uj rendszernek előnyei a követ-
kezők : 

1. A szántott terület csökkentése folytán 
több gond, munka és trágya fordítható a 
szántókra, tehát növekednek a termésátla-
gok, ugy hogy a végeredmény mind jobban 
megközelíti azon állapotét, melyben minden 
terület eke alatt állott; a talajtőkeérték 
azonban* emelkedésnek indul. 

Továbbá a biztos és állandó kiadások 
apadnak, mi a jelen körülmények között, a 
midőn „csupán a pénznek van ára" fontos 
dolog. 

2. A luczernás területek szaporítása 
pótolja ugy a nyert nagymennyiségű takar-
mány, mint a magnyerés által a luherénél 
előálló kevesbletet. Hogy a luczernások 
értékét a józan parasztnép is mennyire el-
ismeri, arra bizonyíték azon tény, miszerint 
1896-ban 30 hold luczernaföldnek egy nyári 
használatáért mintegy 45 parczellára osztot-
tan holdankint ötven forint haszonbért 
fizetnek a tulajdonos grófnak. 

A baltaczimföldek gyengébb kiadás-
ban hasonló eredményeket adnak, mint a 
luczerna, mert pl. egy harmincz holdas 
olyan meredek lejtő, mely uradalmi marhá-

val kihasználható nem lévén, 
lakóinak összesen 45 lorint értékű hordási 
napszámért volt kiadva, most baltaczimmel 
lévén' bevetve, éveken át 40—45 fuvar balta-
czimszénát, vagy magbaltaczimot szolgál-
tat, mi az előbbi bevételnek fuvarát csak 
10 forintjával számítva, éppen tízszeresét 
teszi ki. 

A fűfélék termelésének előnye az, 
hogy 4—6 éven át minden talajmivelés nélkül 
közepes — de a búzáét többnyire megköze-
lítő pénzügyi eredményű — magterméseket 
adnak, egy holdról alig exportálunk egy 
métermázsa anyagot, a szalma és tarló, 
mint jól használható takarmány otthon 
marad és késő őszig legelőül szolgál a 
föld, mialatt visszapótlás is történik; a talaj 
ereje tehát nem fogy, a ráfordított költség 
azonban csökken. 

Fokozott mértékben állanak ezen elő-
nyök a kevert vetésű táblákon. 

így például egy 1894-ben buza közé 
vetett ilyen keverék 1895. szolgáltatott 40 
holdon 40 q (holdankint 1 q) 45 forintjával 
eladott és 6 q vetőmagul megtartott franczia 
perjemagot. Alig volt ezen termény sarlóval 
letakarítva, már megindulhattak a kaszáló-
gépek letakarítani az időközben beért balta-
czimmagot, mely 20 q (holdankint 50 kg.) 
magot és a közte maradt franczia perje 
levelekkel szénaszerü minőségűvé vált szal-
mából 400 q-t (holdankint 10 q-t) adott, a 
learatott franczia perje szalmája pedig kö-
rülbelül 200 q-t tett ki. 1896-ra ugyanezen 
táblán a báltaczim teljesen besürüsödött 
úgyszintén az ezzel egyidejűleg elvetett 
komócsin is. Az 1895-beli müvelet ismétel-
tetvén, 1896-ban is holdankint 1 q franczia 
perjemag, 1 q baltaczimmag és 30 q-át 
meghaladó takarmány van begyüjtve, mely 
utóbbi a tavalyinál is jobb minőségű, mint-
hogy a késői fejlődésü komócsin a balta-
czim kaszálásakor még csak alig hányta 
volt ki kalászait és igy teljes tápértéke 
meg volt őrizhető. 

Most alig három héttel a kaszálás 
után a fentemiitett füfajok annyira meg-
vannak sarjazva, hogy dus legelőül hasz-
nálhatók, vagy pedig hatalmas sarjutermés 
volna kaszálható még egy hónapi várako-
zás után. 

Ezen kevert vetéseknek tehát főelő-
nyük az, hogy, ha fümagvakat termelni kí-
vánunk, azt eredményesen tehetjük ez uton 
is, ha azonban erre nem reflektálunk, nagy 
mennyiségű és kitűnő minőségű takarmányt 
termelhetünk földeinken, végül pedig, ha 
még kevesebb munkát kívánunk felhasználni 
gazdaságunkban, legelő marháinkat küldjük 
ezen területek hasznosítására s a marhák is 
könnyen meg fogják adni azon 10—12 frt 
holdankénti hasznot, melyet a buza müve-
lése utján már oly nehezen tudunk még ki 
is mutatni, hát még tényleg be is venni. 
Ezenfelül ezen termelési rendszer mellett a 
talaj ereje épségben marad gondunk, fárad-
ságunk és költségünk pedig csökken. 

3. Az igavonó állatok kevésbitése, a 
drága állandó személyzet számának csökken-
tése és a kevés trágyát és semmi hust nem 
szolgáltató ökröknek haszonállatokkal való 
helyettesítése folytán kézzel fogható előnyö-
ket nyújt. 

4. A haszonállatok szaporítása előnyös, 
mert a bevételeknél ellensúlyozzák az állati 
termékek és az eladott állatok, maguk azon 
nagyobbmérvü ingadozásokat, melyeket a 
szemes terményeknél tapasztalunk s továbbá 
kevesebb személyzet és készpénzkiadás szük-
ségeltetik egy bizonyos mennyiségű bruttó-
bevétel elérésére, mint a szemtermelésnél és 
ezen eredmény természeti esélyeknek is ke-
vésbbé van kitéve. Helyes istállózási rend 
és nyári hordozható és pl. 2 naponként to-
vább rakott aklok utján meglepő módon ja-
vítható a föld termőképessége, istállói trágya 

utján a szántók és luczernások, aklok utján 
a többi terület. 

Végül összefoglalva a gróf Teleki Arvéd 
által most követett gazdasági rendszer elő-
nyeit, azt találhatjuk, hogy kevesebb bajjal 
és költséggel érhető el ez uton a megfelelő 
vidékeken a jelen nehéz helyzet hátrányai-
nak elkerülése s a mellett, ha kedvezőbb 
terményárak, a birtokos személyében beáll-
ható változás vagy bármely körülmény, egy 
más rendszerre való át vagy visszamenetelt 
tenné szükségessé, ez könnyebben vihető 
keresztül s a talaj érték kisebb veszélyezte-
tésével, mint megfordítva. 

A fentvázolt elvek alapján jelenleg kö-
vetkezőleg találjuk a gróf Teleki Arvéd által 
kezelt gazdaságokat berendezve : 
1. Drassói uradalom (Alsó-Fehérmegyében.) 

Éghajlat: télen a hideg — 32° C.-ig 
leszáll, hó csak minden 3—4-ik évben fedi 
folytonosan a vetéseket nyáron a hőmérsók 
a napon felmegy majdnem 50° C.-ig, esők 
rendetlenül és csekély mennyiségben hulla-
nak ; a széljárás heves és majdnem foly-
tonos. 

A talaj televényes agyag a hegyeken 
és homokos agyag az áradmányi lapályta-
lajokon. 

Erdő = 360 hold, tölgyes. 
Szőlő = 12 hold, Oportó, Carbenet, 

Rizling. 
Természetes legelő = 70 hold. 
Vetett legelő, melyen fümagtermelés is 

űzetik — 1200 hold. 
Természetes rét = 150 hold. 
Luczernás = 120 hold. 
Állandó tengeriföld = 50 hold. 
Zöldséges kert, holdankint 50 frtért 

bérbeadva — 20 hold. 
Fordában kezelt szántók = 480 

hold. (1. Tengeri. 2. Buza. 
3. Zab. 4. Lóhere. 5. Tengeri. 
6. Bükköny. 7. Buza. 8. Zab.) 

Igavonó ökör 48 darab 
Igás ló 10 1 „ 

Haszonmarha: 
Tehén 60 „ 
Növendék állat 500 „ 
2. Járai gazdaság (Torda-Aranyosmegyében). 

Éghajlat: A tél hosszú és egyenlőbb, 
a nyár melege mérsékelt; a csapadék ren-
desebben eloszló. 

Talaj: többnyire könnyű erdőtalaj; 
helyenkint meszes, majd agyagos részekkel, 
lapályokon: homokosagyag. 

Erdő = 1100 hold legnagyobbrészt 
tölgyes. 

Term. legelő = 90 hold. 
Szántó = 60 hold. 
Vetett legelő fümagtermeléssel — 200 

hold. 
Term. rét == 30 hold. 

Igás ökör: 16 darab. 
Haszonmarha: 160 darab. 

3. Tancsi uradalom. (Kolozsmegye északkeleti 
sarkán.) 

Éghajlat: Tél egyenlő, nyár meleg, 
csapadék eléggé rendesen eloszló. 

Talaj: agyag. 
Erdő . . . . . . . . 1100 hold. 
Szőlő 14 „ 
Term. legelő 125 „ 
Vetett legelő . . . . . 100 „ 
Term. rét 130 „ 
Luczernás . . . . . . . 60 
Kertek, gyümölcsös . . . . 20 
Fordában kezelt szántó (1. Ten-

geri. 2. Buza, 3. Bükköny. 
4. Buza. 5. Zab. 6. Lóhere. 
7., 8., 9., 10. Vetett legelő) = 1000 „ 

Igavonó ökör 40 darab 
Igásló . . . . . . . . 10 „ 
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Növendékmarha 1, 2, 3,4, éves 
igás ökörnek való összesen= 400 „ 

Tehén . . 12 „ 
és szaporulata. 

4. Faragói gazdaság. (Iíolozsmegye.) 
Éghajlat: mint Tancs. 
Talaj: Televény. 

Vetett legelő . . . . . >60 hold. 
Luczernás 40 „ 
Fordában kezelt szántó. (1. Ten-

geri. 2. Bükköny. 3. Buza. 
.4. Répa tengerivel felváltott 

sorokban. 5. Magrépa tisztán, 
többi részen tengeri. 6. Zab. 
7. Maghere. 8. Maghere eset-
leg füvei , keverten. 9. Ten-
geri. 10. Árpa.) 400 „ 

Ezenkívül van egy külön fekvő és sza-
bad gazdálkodás alapján kezelt luczerna, 
tengeri, búzával stb. vetett.tábla = 110hold. 
Igás ökör . . . . . . 40 darab. 
Igás ló 2 „ 
Tenyésztehén 60 „ 
Növendékállat . . . . . 60 „ 

5. Nyárád-Sárd. (Maros-Tordamegye.) 
Éghajlat: mint Tanes. 
Talaj meszes agyag. 

Erdő 120 hold. 
Szőlő . . 12 „ 
Term. legelő . . . . . . 30 
Állandó baltaczimes . . . . 50 „ 
Luczernás . . . . . . 15 
Vetett legelő 28 „ 
Fordában kezelt szántó. (1. Ten-

geri. 2. Buza. 3. Bükköny. 
4. Buza. 5. Tengeri. 6. Zab. 
7. Lóhere.) . . . . . 21 „ 

Igás ökör . 20 darab 
Igás . ló . . . . . . . . 6 „ 
Haszonmarha = 120 „ 

A gazdaság bérel hasonló forgóval egy 
szomszédos 130 holdas birtokot. 

6. Mézö-Szent-Márton. (Maros-Tordamegye.) 
Jelenleg tagosítás alatt áll s e miatt 

még ugarrendszerben, összterülete 400 hold. 
A 3, 4, 5, 6 alattiak kiskora gróf 

Teleki Artúr tulajdonát képezik. 
Valamennyi gazdaságban saját nagy 

cséplőkészleteken történik a cséplés. Á 
magvak termelése, letakaritása, ugyanazon 
elvek alapján történik, különösen pedig a 
magvak tisztítása, első sorban pedig az 
arankamentesités, mely mivelet két gróf 
Teleki Arvéd saját tanulmányát és szaba-
dalmát képező s több példányban meglevő 
,200 kiló munkaképességű gépen történik. 

A magvak ezután varratlan zsákokba 
töltve a budapesti m. kir. magvizsgáló állo-
más kiküldöttjének vizsgálata alá vettetnek, 
ki minden féleségből hivatalosan mintákat 
vesz, a zsákokat állami ólomzárral lezárja a 
mintákat Budapesten vizsgálatnak veti alá 
és minden zsákhoz az állomás bizonyítvá-
nyát leküldi. Ez tartalmazza, az összes mag-
vaknál a csiraképesség és tisztaság százalé-
kait, hereféléknél az arankamentességet/ mi-
ről már a lezáráskor meggyőződik a kikül-
dött, a répamagvak egyik hivatalos mintája 
a m. kir. növénykisérleti termelési állomás-
nak is megküldetik Magyar-Ovárra, hol a 
mag termelési kisérletnek vettetik alá, hogy 
megállapítható legyen, miszerint tényleg pl. 
sárga Oberndorfi-e a'beküldött répamag. Ilyén 
vizsgálat 1895-ben több történt, mind kitűnő 
eredménynyel, ezidén szintén vizsgálat alatt 
állanak a faragói és drassói répamagvak. A 
csiraképességi és tisztasági vizsgálatok min-
dig a 90-es százalékokon felüli számot szok-
tak eredményezni a legtöbb magnál s igy 
pl. a fentebb emhtett 40 q s a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezetének eladott franczia perje-
mag, mely egyike a gyengébben csírázó 

magvaknak a zürichi magvizsgáló állomá-
son 97% csiraképességünek találtatott. 

Megemlítendő gróf Teleki Arvédnak 
azon eljárása is, melyet a hohenheimi mag-
vizsgáló állomás is újnak és előnyösnek je-
lez, a melynek folytán a franczia perje és 
csomós ebfümagvak polyvatokjuktól megfosztottan, 
60—70 kg. hl. sulylyal Jcerülnek zsákba, mely 
alakban a vevő jobban megítélheti, hogy mit 
vesz, de elvetése is sokkal könnyebb és 
biztosabb. 

Gróf Teleki Arvédnek legújabban sza-
badalmazott találmánya, melylyel bármely 
cséplőgép felszerelhstő és ekkor gabonanemü-
ket, hereféléket, fü vagy más magvakat egyszeri 
működésben csupán csak a rosták változtatása 
által megszakított gyors egymásután csépelhet, 
csakis terjedelmes voltánál fogva nincs ki-
állítva; de láthatók gróf Teleki Arvéd kiál-
lításában a Mezőgazdasági csarnok balolda-
lában a hámozott franczia perje és csomós 
ebir más magvak mellett, továbbá a fent-
említett hererosta ÍU nagyságú modellje és 
többek között azon térkép, mely feltünteti a 
gróf Teleki Arvéd kezelése alatt álló gazda-
ságok vetőmagvainak forgalmát e szerint meg 
van valósítva a gróf azon elve, hogy a ter-
melők és fogyasztók a közvetítés mellőzésé-
vel direkt kapcsolatba hozassanak. 

GAZDASÁGI ÁLLATTAN. 
Rovatvezető : Jalblonowski József. 

A szalmadarázs. 
— Cephus pygmaeus L. — 

Az aratást közvetetlenül megelőző idők-
ben, mikor a gabonának legnagyobb része 
csak a kaszát várja,' bizonyára feltűnik sok 
gazdának az a szanaszét heverő szalmaszár, 
a mely a lábon álló gabona között vagy a 
földön hever, vagy a szomszédos szárhoz 
támaszkodik. 

Az efféle szárakból egyik helyen sok 
van, másik helyen csak elvétve akadunk 
rájuk. A hol sok van, ott a gabona képe 
csakugyan olyan, mintha azon marha végig 
gázolt volna, vagy mintha jég érte volna. 
Ámde ha az ilyen kidűlt szárakat már kül-
sőleg is megvizsgáljuk, fel fog tűnni, hogy 
itt sem marhacsapással, sem jéggel nincs 
dolgunk; mert előbbi esetben ott van min-
den letört szál mellett a taposó állat nyoma 
is, ellenben a jégveréstől nagyon különbö-
zik a sérülés külső alakja. Mert ha jég 
érte volna a szálat, az egy vagy több he-
lyen megtörik, elhajlik, de ritkán eltörik, 
ellenben az itt szóban lévő száron azt fog-
juk látni, hogy azok már mind elváltak a 
bokorból, tehát valójába letörtek róla. S ha egy 
ilyen kibukott, letört szárat megvizsgálunk, 
meglátjuk, hogy annak Vége le van ugyan 
törve, de e törés nem egyszerű lehajlás, 
hanem vannak rajta határozott nyomok, a 
melyek elárulják, hogy e szárat köröskörül 
valami elrágta. És csakugyan igy van! Mert 
hogy erről meggyőződhessünk, nem kell 
más, mint a kézbe vett szárat felhasítani s 
rögtön látjuk, hogy annak belseje tele van 
finom, porral, az itt élt állat rágásnyomai-
val. Állatot azonban nem találunk; hová 
lett ? 

Erre választ aratáskor ritkán kap-
hatnánk, kivált a már kibukott szárak nem 
igen adnának felvilágosítást arra. Hanemha' 
a buza', vagy rozsföldet már junius elején 
és kivált közepe táján figyelemmel kisér-
jük, itt-ott találunk olyan szárakat, a me-
lyek időelőtt fehérednek s hogy ha most 
ezek közül sokat tövestül kiszedünk, akkor 
akadunk bizonyára több olyan szárra is, a 
melynek alsó- felében egy mintegy 8—9, sőt 
néha 14 millim. hosszú, lábatlan, csontfehér 

szinü álcza él s a mely — mihelyst a szár-
ból kiveszszük, vagy mihelyest abból ki-
bukik — s-betü alakjára görbül. 

Ez az állat, a mely a kártételt már ka-
lászhányáskor kezdheti s aratásig folytatja, 
a mikor a megtámadott szárakat a föld szine 
táján, de gyakran azon alul is elrágja. 

Ez a kártevő álcza a szalmadarázs — 
Cephus pygmaeus L. — álczája. 

De e kártételt gazdáink nemcsak a 
marhacsapással és jégveréssel, hanem a 
hesszeni iégygyel, valamint a csikós lábu 
buzalégygyel is összetévesztik. Mielőtt a 
szalmadarázszsal közelebbről foglalkoznánk, 
lássuk hát előbb ezt is! 

A hesszeni légytől okozott nyári sérü-
lés csak annyiban hasonlít a szalmadarázs 
rágásához,, hogy szintén a szár alsó felén 
(első, második, ritkábban harmadik bütyök 
a gyökér felett) van; de az nem rágás, ha-
nem ha a hesszeni légy korán, még csak 
fejlődése elején támadta meg a szárt, akkor 
az ott összezsugorodik, megvékonyul, kihe-
gyesedik, elbarnul s legvékonyabb részén 
letörik és néha a törés felett a leesett szá-
ron, máskor pedig a gyökéren megmaradt 
részén ott tapad a hesszeni légy lenmag-
alaku, de annál valamivel keskenyebb báb-
tokja. A szalmadarázs rágása esetén a le-
hullott szár soha sem hegyesedik s néha 
megbarnul, de megvékonyodás sohasem lát-
ható rajta. Aztán a hesszeni légy rágása 
esetén a szár belsejében nincisen semmi rá-
gott por, mert a hesszeni légy álczája csak 
kívülről szívogat a szalmaszáron s ezzel 
okozza annak satnyulását. 

A csikós lábu buzalégy tavaszi (helye-
sebben szólva nyári) generácziója nem a szár 
alsó felén, hanem közvetlenül a kalász alatt 
lévő ízen rág*) és pedig még akkor, amikor 
a kalász benne van a hüvelyben. Ez az álcza 
sem rágja át a szárat, nem megy annak 
belsejébe, hanem csak a kalászburok alatt 
a szár felületén rág: a szalmadarázs élet-
módja, mint már láttuk, teljesen ellentétes, 
a mennyiben inkább lent a szár második 
harmadától kezdve lefelé a föld felé halad 
és mindig bent a szárban, annak belsejében 
él, a nélkül, hogy e rágás nyoma a szár kül-
sején látható volna, kivévén természetesen 
azt az esetet, a mikor a darázs rágását tel-
jesen bevégezte, megnőtt, bebábozódni ké-
szül s a szárt — mint mondtam — a föld-
szin táján belülről köröskörül elrágja. 

Ezeknek az általános ismertető és meg-
különböztető jellemvonásoknak előre való 

*) Azt, hogy a csíkos lábu b-uzalégy (Chlorops 
taeniopus) a buzaszárnak a kalász alatt levő első, izen 
rág, szükségesnek látom, e helyen is több okból ki-
emelni. Egyik okom az, hogy sokféle (legutoljára 
Nógrád vármegyében) éppen a csíkos lábu buzalégy 
nyári nemzedékétől származó ezt a feltétlenül jellemző 
rágását — hesszeni légynek tulajdonítják. Hogy a té-
vedés hol rejlik, azt a fönnebb adott párhuzamból 
könnyen kideríthető. Másik okom az, hogy dr. Sza-
niszló Albert a Páter Béla kis könyvéről („Állattan 
Földmives Iskolák Számára" 1896.) a Mezőgazdasági 
Szemlében (1896. VI. jun. p. 281.) adott birálatában 
azt mondja, hogy Chlorops-légy nem a szárban rág 
menetet, mint azt Páter mondja és ábrában be is mu-
tatja, hanem — s ezek dr. Szaniszló saját szavai — 
a Chlorops-légy álezái oly karacterisztikus barázdát rág-
nak végig a kalászon (nem a szárban), a mely baráz-
dában be is bábozódnak, hogy arról a rágott baráz-
dáról a Chloropsra biztosan ráismerünk." A dolog ugy 
áll, hogy az álfeza rág egy keveset a kalászon is, de 
annál többet a kalász alatt lévő közvetlen Ízületen, a 
mely éppen ezen álcza bántalma folytán megvastago-
dik. Megengedem, hogy igen ritka esetben, vagy pl. 
(hűvös és esős) időjárás folytán e rágás némileg mó-
dosul, de ez kivétel és száz meg száz Chloropsos szár-
nál csak nagy ritkán akadtam olyan kalászra, a me-
lyen az álczarágás feltűnő lett volna. Ezt a rágást, 
t. i. a száron dr. Szaniszló is már „ Vezérfonal "-ában 
(1896) p. 202—203 is kiemeli, de most Páterrel szem-
ben a kalászra tehát az esetleges jelenségre, fekteti 
a fősúlyt. Ezt az utóbbi megjegyzést nemcsak azért . 
tartom szükségesnek, hogy a gazdák tévedésének 
elejét vegyem, hanem azért, mert a Pátertől adott 
Ghlorops-ábra nagyon is jó s éppen a vezetésemre bí-
zott intézet, a m. kir. Rovartani Állomás utján került 
a Páter könyvébe. Jáblonowski, 



59. SZÁM. 6-IK fiVFOLYAM. 

bocsátása után lássuk magának a szalma-
darázsnak életmódját. 

A szalmadarázs (Cephus pygmaeus L.) 
tulajdonképpen a fadarazsak csoportjába 
(Siricidae) tartozik, tehát rokona annak a kar-
dos potrohú fadarázsnak (Sirex gigás), a mely 
frissen döntött fenyőfákkal, gvakran a mag-
tárak belső helyiségében kerül. Életmódjuk 
azonban e két rovart meglehetősen távolra 
veti egymástól. 

A szalmadarázs, ha meleg a tavaszi 
időjárás, már április hó végén, legtöbbször 
azonban május havában, ritkábban julius hó 
elején mutatkozik. A szalmadarázs 6—7 
millim. hosszú. Feje széles, hátul ki van 
metszve, szemei szélről kifelé domborodnak 
s köztük nyúlik előre a szétálló csap; a 
szájszervek sárga szinüek, mig a fej többi 
része fekete. A mellkas előre keskenyül, a 
négy szárny átlátszó, erezete barna; a fekete 
mellkas oldalán a szárnyak tövénél, vala-
mint a középső lábak felett is sárga fol-
tocskák vannak. A lábak szine más a hím-
nél és más a nősténynél; a hím lábai fe-
keték, kivéve a ezomb felső felületét, mely 
sárga; a nőstény első lába a lábszár végé-
től, a hátsó pedig egészen fekete. Ugyan-
csak fekete-sárga foltos a potroh is: a 
nőstény potrohának harmadik és ötödik izé-
nek hátsó szélén egy széles harántsáv, a 
hatodikon pedik csak egy keskeny kis sárga 
folt van; végül az utolsó iz hasi fele, vala-
mint hátán a hátsó végén egy sáv ugyan-
csak sárgák, a többi mind fekete. A him 
harmadik, ötödik, hatodik iz hátsó végén, 
valamint a far hegyén sárga gyűrűk, 
mig a második, negyedik, hetedik iz hátsó 
felének oldalán csak sárga foltocskák láthatók. 

Első megjelenése idején a szalmadarázs 
igen lomha és hűvös időjárás esetén tunyán 
vesztegel a különféle gabonanemüek szárán. 
Szép időjáráskor azonban igen élénk és nagy 
tömegben lehet reá akadni különféle virá-
gokon, melyek közel vetésekhez pl. a mes-
gyéken, legelőn vagy füves partokon nyila-
doznak. Egy-egy virágon pl. ebtejen egy-
egy nőstényért egyszer-másszor 5—6 darázs 
is viaskodik. A megtermékenyített nőstény 
petéjét a szalmaszár felső részébe tojja, és 
pedig nem annak felületére, hanem a potroha 
végén levő kis késalaku tojószerve segélyé-
vel a szár belsejébe. Egy szárra ugyanaz a 
nőstény csak egy petét tojik s aztán tovább 
száll, hogy ezt a müveletet más szárakon 
még vagy 12—14-szer megismételje, ameny-
nyiben egy nőstény összesen csak 12—15 
petét tojik. 

A peterakás ideje változik a szerint, a 
mint a darazsak korábban vagy későbben 
rajzanak: de leginkább csak akkor folyik, a 
mikor a kalász kifelé kezd bújni a takaró 
hüvelyéből. S akkor a petéből kikelő álcza 
(mely a peterakástól számítva mintegy 10 
nap múlva jelenik meg,) a szár belsejében 
rágva lefelé veszi útját s átfúródva, átrágva 
a bütyökön igyekszik a szár töve felé ha-
tolni. Egy-két hét lefolyása alatt már 6 
millim. hosszú, de aratás előtt már 10—14 
millim. hosszú. Ez az álcza lábatlan, csont-
fehér szinü, csak a feje barnás sárga. Tes-
tének első három ize a legvastagabb, hátra-
felé az izek, melyeknek különben mindegyike 
apró szemölcsös és az előzőtől egy kis össze-
füződéssel el van választva, egyre keskenyed-
nek, miért is az egész álczának egész kül-
seje fehér csontfúróhoz hasonlít. Ha pedig 
a szárból kiveszszük, amelyben majdnem 
mozdulatlanul szorong, akkor rögtön girbe-
görbe mozdulatokat tesz, melyek közül leg-
jellemzőbb az S betűszerű hajladozása. 

A szalmadarázs álczája csak a szalma-
szál belsejéből élősködik: kikezdi annak 
falát s azon rágódva, anélkül hogy azt egé-
szen elrágná, egyre lejebb tart, miközben 
maga megett hagyja a fehéres ürülékét és a 
meg nem emésztett, de ugyancsak porrá rá-
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gott egyéb szárrészeket. Ilyen életmód mellett 
nem csoda aztán, ha a megtámadott szalma-
szár már korán feltűnővé válik s mig a 
szomszédos, meg nem támadott szárak kalásza 
szépen fejlődik és a növekedő magvak sú-
lyától zölden lefelé konyul, addig a megtá-
madott szár kalásza felfelé áll s előbb-utóbb 
száradási foltokat mutat, sőt egészen el is 
szárad. Minthogy azonban tudjuk, hogy a 
száradás ilyen esetekben egyéb okból is 
származhatik, azoknál fogva tévesztett dolog 
volna, minden száradó szálra, avagy kalászra 
ráfogni, hogy a szalmadarázs bántalma 
miatt jött létre, azt csak akkor mondhatjuk 
annak, ha a szár belsejében tényleg ott ta-
láljuk az álczát, vagy annak jellemző rágás-
módját. 

A szalmadarázstól száradó kalászok, 
illetőleg szárak rendszerint csak elvétve 
fordulnak elő: 5—6 ölnyi területen akadt 
egy-kettő. Nagyobb támadás esetén azonban 
egy négyszögméternyi területen van belőle 
4—5, sőt némely folton már minden máso-
dik, harmadik szár is meg van támadva: 
ezekben a kalászokban nincs szem, üresek. 

De nem minden szalmadarázs tesz 
ilyen észrevehető kárt; kivált azok nem, 
melyek későn lepik el a gabonát. Mert ha a 
darázs akkor tojja le petejét a rozs- vagy 
buzaszárra, mikor annak kalásza nemcsak 
tökéletesen kifejlődött, elvirágzott és szeme 
is már teljesen kinőtt, akkor a szárban élő 
álcza kétségén kivül sietteti a szár és ezzel 
a kalász száradását s a szem ez oknál fogva 
nem nyeri azt a kifogástalan érettséget, a 
melyet a darázs bántalma nélkül nyert 
volna, akkor a kár legalább szemre nézve 
már csekélyebbnek látszik. Valójában azon-
ban szintén lehet jelentékeny s a mutatkozó 
darazsak számához képest apadhat a szem-
termés súlya. 

Az az álcza, mely igy rágva a szár 
belsejében; aratás idejére teljesen megnőtt, 
lehúzódik egészen a szár alsó végére s 
közvetetlenül a gyökér felett telepedik le. 
Majd megfordul s akkor, a mennyire a 
szárt fejével eléri, belülről annyira körös-
körül rágja, hogy az majdnem legelső szól-
ingásra letörik és leesik. Az igy lerágott és 
földben maradt szárnak nyitott részét az 
álcza részint ürülékével, rés. zint rágott por-
ral betömi, maga egy kicsit lejebb húzódik 
és finom szálakból hártyaszerű kis gubót 
készit. Itt összehúzódik, hogy bevárja az 
ősz és tél elvonulását sőt a tavasz egy 
részét is : csak mikor melegebb napok kö-
vetkeznek s közeledik ismét az az idő, a 
mely majd a szalmadarázst ismét ujabb 
kártételre fogja csábitani, akkor a szalma-
darázs álczája mintegy 14 nappal a kikelés 
előtt bebábozódik. 

A szárnak ez az előbb ismertetett őszi 
elrágása azonban nem következik be min-
dig. Hiszen tudjuk, hogy a darázs nem mind 
egy időben szállja meg a gabonát, tehát 
ivadéka sem fejlődhetik egy időben. Egyik-
másik szalmadarázs-álcza aratáskor még 
fejletlen, még sokáig kellene rágnia, amig 
teljes korát elérhetné. Az ilyen álcza tehát 
a levágott gabonával vagy szérűre kerül, a 
hol legtöbbször elpusztul, vagy még a tarlón 
kiszabadulva a földre esik és ha véletlenül 
a sors kedvez neki, hát belejuthat egy le-
vágott szalmatőbe, amelyben aztán tovább-
fejlődhetik. Ez azonban a szalmadarázs lá-
batlan álczájára nézve ritka és igen véletlen 
szerencse s az ilyen elkésett álcza sorsa 
rendszerint a biztos pusztulás. 

Vannak azonban esetek, amikor a da-
rázs álczája aratás előtt egy vagy két héttel 
nem éppen a szár vége felé igyekszik. Ha 
az ember egy szárt péld. felhasit, azt fogja 
találni, hogy ugy az álcza felett, mint alatt 
rágás nyom van, s hogy az álcza barnás 
feje nem a gyökérrészek, hanem a kalász 
felé van fordítva. Mi ennek az oka? Egy-
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szerűen az, hogy az álcza mintegy érezte, 
hogy neki még sokáig kell rágnia, amig 
teljesen megnő, és jól tudta, hogy ha lefelé 
halad, az ut sokkal rövidebb, mintsem hogy 
azon a maga ellátására elegendő táplálékot 
találna: tehát e hiány kipótlása végett kes-
keny aknájában megfordul és rendes szoká-
sától eltérve felfelé haladva még annyit rág, 
amennyi a kipótlásra még szükséges. Ha ki-
pótolta a hiányt, akkor ismét visszafordul, 
hogy most már végleg lefelé haladjon. 

Ebből látjuk, hogy a szalmadarázs ál-
czáinak legtöbbje aratás előtt mind a föld-
del egy szintájon van. Az igy mélyre húzó-
dott álczákat nem bántja az aratók kaszája, 
sarlója: azok bántatlanul maradnak nyugvó 
helyükön, jövő tavaszig. 

A szalmadarázs noha előszeretettel vi-
selkedik a buza iránt, egyformán bánthatja 
a rozsot és árpát is, sőt ezek hiányában a 
vadon termő füveket is. Van azonban egy 
más fajú szalmadarázs, a Cephus tr dodytes 
L., a mely csak tisztán a rozs-szárakban él. 

A szalmadarázs ellen való védekezésre 
utmutatást ad nekünk annak életmódja. 
Tudjuk, hogy körülbelül aratástól kezdve 
jövő évi április közepéig álczája, majd rövid 
ideig bábja, is földön maradt,, irtására tehát 
ez a meglehetősen hosszú idő különös al-
kalmas. Maga az irtás nem igényel különös 
munkát, az a rendes földmegmunkáltatással 
is összeköthető és következőkből áll. Hol 
sok volt a kibukott, szalmadarázs-rágta szár, 
ott aratáskor rendesnél magasabb tarlót 
hagyunk és ha a tarlóra közvetetlenül ara-
tás után mint legelőre feltétlen szükségünk 
nincs, akkor azt a gabona letakaritása után 
fölégetjük: ilyen módon a szár alsó részébe 
húzódott álczák felperzselődnek. 

Ha az a tarlóégetés nem volna alkal-
mazható, akkor még segithet a bajon bár-
mikor a tarló alászántása akkor, a mikor 
azt az időjárás, munkaerő, a vagy a gazda-
sági üzem megkívánja. Nem késő a tarló-
szántás, illetőleg szántás még tavaszszal 
sem, de annak április elejéig már okvetet-
lenül el kell végezve lennie, nehogy a 
darázs már a szántás előtt kikeljen. E tarló-
szántásnak az a rendeltetése, hogy a meg-
huzódőtt álczák olyan mélyen kerüljenek a 
földbe, hogy a belőlük kifejlődő darázs 
földszinére felhatolni ne birjon. Ezért igen 
kívánatos, hogy a tarlószántás e tekintet-
ben alapos legyen és föld alá kerüljön a 
tarló minden szára, mert nem lehet tudni, 
hogy melyikben van álcza, melyikben nincs. 

A mely gazdaságban extirpátorral is 
dolgoznak, ott tanácsos lesz jelen esetben 
ezt is igénybe venni, ós a kiirtott tarlót, ha. 
elég száraz, akkor egymagában fölégetni, ha 
pedig nehezen égne, akkor egy kis száraz 
szalmával keverve elhamvasztani. De lehet 
a kiirtott tarlót trágyagödrökbe is szóratni, 
de akkor csak arra kell vigyázni, hogy a 
tarló ott a trágyalében egyszer-kétszer jól 
átázzék s az álczák igy megfulladjanak. 

A felesleges mesgyékkel és partokkal 
hasonlóképpen kell elbánni; legjobb azokat 
is leperzselni, mert tudjuk, hogy a szalma-
darázs álczája áttelelhet azokban -is. 

Azokat az irtványmaradékokat, amelyek 
boronálás alkalmával a borona után össze-
gyűlnek, sohasem kell szabadon hagyni 
szerteszét a szántóföld szélein, vagy halomra 
gyűjtve a szántóföldek végein, ezeket is ta-
nácsos fölégetni, mert az ilyen maradékok-
ban nemcsak a szalmadarázs, hanem a mező-
gazdaságra egyéb kártékony rovarok is ta-
nyáznak. 

Ezek mint látjuk — mind olyan mun-
kák, a melyek a rendes gazdasági élethez 
tartoznak, és ennek tulaj donitható, hogy a 
szalmadarázs csak igen ritka esetben tesz 
feltűnő kárt, a gazdák irtják e rovart, a 
nélkül, hogy tudnák mikor ? 
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A rovar azonban megérdemli, hogy a 
gazdák ne érjék be egyszerűen azzal a tu-
dattal, hogy a darázs igy is pusztul, jó ha 
maguk is igyekeznek végrehajtani azt, ami 
irtását tökéletesbbé teszi s a mit az előzők-
ben előadtam. Jablonowsky József. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rov*tT«z«t8: Dr. Hutyra Ferenci. 

Védőojtások a sertésvész ellen. 
A „Köztelei"-ben több alkalommal ol-

vastam a sertésvész gyógyitásáról, vagy a 
sertésvész elleni védekezésről szóló közle-
ményeket; ez a körülmény bátorít fel arra, 
hogy én is, ki a sertésvész elleni védő oj-
tással kísérleteztem, ojtásaim eddigi ered-
ményét megismertessem. 

Midőn Töri Adolf p.-kengyeli bérletén 
f. évi január hóban a sertésvész fellépett, 
azon gondolatra jöttem, vájjon nem lehetne-e 
az egészséges állatokat, a beteg sertésből 
vett vérsavóval (melyet desztilált vízzel 
higitok és töménykarbollal keverek) a be-
tegség ellen megvédeni. Kisérletképpen 6 db 
egészséges sertést, melyeket Törk A. ur 
átengedett, jobb fülökön történt megjegyez-
tetésök után, ojtóanyagommal beojtottam. 
A beojtás után az állatok a beteg ser-
tések közé tétettek. 

A beojtás előtt volt 220 db malacz 
közül ma csak az 5 db beojtott (jegyes 
fülü) van meg, a többi mind a sertésvész-
nek esett áldozatul. 

Ezen kedvező eredményen felbátorodva, 
f. évi május hó 4-én gróf Almássy Kálmán 
p.-szt.-tamási birtokán, hol április 2-án a 
sertésvészt hivatalosan konstatálták, beoj-
tottam 511 db 3 hónapos malaczot. 

A malaczok igen rosszak és gyengék 
voltak s már sertésvészszel fertőzöttek, mi-
dőn az ojtás történt. 

Ennek daczára a malaczokból 208 
db állat (40'7°/o) maradt meg. Ezt nem ve-
hetjük kedvező eredménynek, habár más 
helyen, pl. gróf Almássy tenyői uradalmában 
hol ojtás nem történt, 600 drbból csak 5 
drb, P.-Kengyelen 220 drbból csak az 5 drb 
beojtott maradt meg. 

Május hó 7-én beojtottam 196 darab 
másféléves és 152 db 8 hónapos süldőt. 

A beojtás előtt, azaz május hó 2—7-ig 
a másféléves süldők közül sertésvészben 
elpusztult 24 drb a 8 hónapos süldők közül 
40 drb. A 8 hónapos süldők közül a beojtás 
utáni 4-ik napig elpusztult 4 drb sertés, a 
10-ik napon mind szomorúak, nem esznek 
és nem isznak,a. 12-iknapon mára betegség 
legkisebb jele sem látszik rajtok igen fürgék 
és jó étvágyuak s ez idő óta köztük a mai 
napig egy megbetegedés vagy elhullás sem 
volt. Az ojtás utáni elhullás tehát e falká-
nál 2-5°/o. 

A másféléves süldők a megbetegedésen 
az ojtás után mind átmentek, hánytak és 
szomorúak voltak, az ojtás után elpusztult 
160 db; (8-1%), a többiek most igen jó 
étvágyuak, elannyira, hogy most párja 200 
kg.-mot nyom. 

Május 9-én beojtatott 160 dbból álló 
2Va éves, 2 éves s 1 éves vegyes korú kocza 
sertés falka. 

Ezekből ojtás után elpusztult 30 darab 
azaz lS^/o. A cselédeknek ugyanazon;rriajor-
ban, hol a koczák tartózkodnak, 82 db kö-
zül, melyek beojtva nem voltak, sertésvész-
ben elpusztult 52 db, azaz 63"40/o. Többi 
uradalmakban végzett ojtási kísérleteimről 
ez , idő szerint nem számolhatok be. 

Az ojtás hatásának ' kipróbálására 
á hivatalosan a helyszínére kiküldött 
Marék állami állatorvos beteg sertés-
nek megtámadott tüdejéből vett véres fo-

lyadékkal 6 drb p.-szt.-tamási beojtott ma-
laczot és Kovásznay Zsigmond p.-püspöki 
bérletéről való négy teljesen egészséges oj-
tatlan malaczot fertőzött. 

Á 6 drb p.-szt.-tamási beojtott malacz-
nak ez ideig semmi baja, mig aKovásznay-
féle négy drb ojtatlan közül egyet a fertő-
zés utáni 10-dik napon, miután igen beteg 
volt, Marék leszuratott, a többi három pedig 
a fertőzés után 14-dik napon súlyosan meg-
betegedett, vagy talán midőn e sorokat irom, 
már el is pusztult. 

Ezen próba tehát ez ideig a mellett 
szól, hogy az általam eszközölt ojtások a 
sertéseket az eredeti fertőzés ellen meg-
védik s hiszem, hogy a kísérletezést tovább, 
folytatva s az ojtóanyagot tökéletesbitve s 
a sertésvész elleni ojtás jónak fog bizo-
nyulni. 

Midőn ez ismertetést közöljük, meg kell 
jegyeznünk, hogy a felsorolt adatok nézetünk 
szerint még távolról sem elegendők arra, 
hogy a védőojtási kísérletek értéke felől bár-
mely irányban véleményt lehessen mondani. 

Az eljárás csak annyiban hasonlít az 
ujabb időben több betegség ellen eredmé-
nyesen alkalmazott vérsavó-győgymódhoz 
(szérum-therapiához), hogy a megvédendő 
állat bőre alá itt is vérsavó fecskendeztetik. 
Eddig azonban jó eredményeket csak olyan 
állatok Vérsavójával értek el, melyeket elő-
zőleg mesterségesen, erős hatású kulturák 
vagy ezek mérgező kémiai terményeinek, 
toxinjainak, ismételt bőr alá fecskendősével 
magas fokú immunil ássál ruháztak fel. Az 
ilyen állatok vérsavója antitoxinokat azaz 
ellenmérgeket tartalmaz. Az itt ismertetett 
eljárás közben azonban nem immuni?ált, ha-
nem ellenkezőleg már beteg állatok vérsa-
vója vétetik igénybe, melynek toxin vagy 
antitoxintartalma még nem ismeretes teljes 
határozottsággal és melynek azért netaláni 
imnjunizáló hatása és nagyon kétséges. Az 
eljárás egyébiránt aggodalmas is azért, mert 
a vér tényleg tartalmazza a betegséget okozó 
baktériumokat s ilyenek a vérsavóban is 
lehetnek jelen vagyis ez utóbbi esetleg fer-
tőzhet is. Mindezeknél fogva az ilyen kísér-
letek értékének megítélésénél a legnagyobb 
óvatosság és az összes lehetőségek számba-
vétele szükséges, melyeknek a látszólag ked-
vező eredményre szintén lehet befolyásuk. 

Rovatvezető. 

Szarvasmarha-importunk és a 
gümőkór. 

A „Köztelel* hasábjain ismételten volt 
szó a gümőkórról, mint oly betegségről, 
mely a nyugati fajta szarvasmarhatenyé-
szetekben folyton terjedőben van és azokat 
nagy veszedelemmel fenyegeti. Szintén ismé-
telten hivtuk fel a figyelmet a tuberkulinra, 
mely a gümőkór felismerését annak egészen 
kezdeti szakában is lehetővé teszi és ezen 
tulajdonságánál fogva rendkívül becses esz-
köz a betegség elleni védekezés czéljaira. 
Utaltunk egyebek között Dániára, hol a 
tuberkulin okszerű alkalmazásával már ed-
dig is igen szép eredményeket értek el és 
hol a szépen átgondolt védekezési terv czél-
tudatos végrehajtása a gümőkór jelentékeny 
gyérülésót fogja eredményezni. 

Ezúttal a franczia kormány egy intéz-
kedésére hívjuk fel a figyelmet, mely annak 
jele, hogy Francziaországban már kellő mó-
don méltatják a gümőkórnak veszedelmes 
jellegét a szarvasmarhatenyésztésre nézve 
és hol ebből folyólag ujabban már erélye-
sen kezdenek ellene védekezni. 

A franczia köztársaság elnöke ugyanis 
1896. évi márczius hó 14-én, abból a czél-
ból, hogy a gümőkór terjesztése külföldről 
behozott beteg állatokkal megakadályoztas-

i sék, a következő rendeletet bocsátotta ki: 

„1. §. Szarvasmarhák, melyeket kül-
földről Francziaország területére behozni 
szándékoznak, a turberkulin-próbának veten-
dők alá és ebből a czélból a határszélen az 
importálók költségére 48 órai megfigyelés 
alá helyeztetnek. 

Közülök azok, melyek a próba alkal-
mával a gümőkórra jellemző reakcziót mu-
tatják, megjelöltetésök után visszautasittat-
nak, hacsak tulajdonosuk azonnali levágat-
tatásukba bele nem egyezik. Ebben az eset-
ben a levágás a vámhivatalhoz kirendelt 
állatorvos felügyelete alatt, helyben történik. 

2. §. A tuberkulin-próba kötelezettsége 
alá nem esnek a vágóhidra szánt szarvas-
marhák. Ezek az állatok csak olyan közsé-
gek vásárjaira szállíthatók, a hol közvágó-
híd létezik. Az állatok megbélyegezendők s 
ezenkívül a marhalevélen a rendeltetési 
hely megjelölendő. A marhalevelet, a levá-
gatást igazoló bizonyitványnyal együtt, a 
vágóhídon felügyelő állatorvos 15 napon 
belül megküldi azon állatorvosnak, ki a ha-
társzélen a marhalevelet kiállította. 

Abban az esetben, ha a határszél át-
lépésekor megjelölt helyen az összes álla-
tok nem vághatok le, a továbbszállítás 
csak az utóbbi hely maire-je által kiállított 
marhalevél kíséretében és szintén csak köz-
vágóhiddal rendelkező községekbe van meg-
engedve. A levágatás igazolására vonatko-
zólag az előbbi pontban foglalt szabály 
irányadó. 

3. §. A jelen rendeletet a földmivelés-
ügyi miniszter hajtja végre és az az 1896. 
évi április hó 15-én lépett életbe. 

Ez a nagyfontosságú rendelet szövege, 
mely mindenekelőtt ujabb hivatalos elisme-
rése a tuberkulin kiváló diagnosztikai érté-
kének, melyet egyébiránt, a tavalyi nemzet-
közi állatorvosi kongresszus óta, illetékes 
szakemberek nem is vonnak többé kétségbe. 
Ennek a ténynek csak természetszerű folyo-
mánya a szernek gyakorlati értékesítése és 
pedig első sorban ott, hol alkalmazásával 
szemben a legkevesebb akadály merül fel. 

A „Köztelek" 1895-dik évi 2-dik számá-
ban egyebek között a következőket mon-
dottuk : 

„A külföldről évonkint az országba be-
hozott tenyészmarhák igen aggályosak a 
gümőkór szempontjából. . . Nagyon óhaj-
tandó, hogy a jövőben lülföldi állatol importja 
alkalmával a tuberlulin-próba előzetes megejtése 
liköttessék és a megvétel e próba negatív 
eredményétől tétessék függővé." 

Ez az álláspont ugyanaz, a mely a most 
közölt franczia rendeletben nyer kifejezést 
s részünkről csak óhajtjuk, hogy nálunk 
is hasonló eljárás lépjen életbe a külföld-
ről évenkint behozott állatokkal szemben. 

A közölt rendeletnek azonban a mi 
szempontunkból még nagyobb a jelentősége 
abban az irányban, hogy végrehajtása igen 
könnyen káros visszahatással lehet a mi állat-
egészségügyünkre. 

Minthogy ugyanis Francziaországba 
kizárólag csak gümőkórtól határozottan men-
tes szarvasmarhákat fognak bebocsátani, azért 
az exporteurök s ezek között a sváczi te-
nyésztők is iparkodni fognak csakis ilyen 
állatokat küldeni oda. A tuberkulin segélyé-
vel könnyen kiválogathatják a teljesen egész-
séges állatokat erre a czélra, mig azokat,, 
melyek a próba alkalmával reagáltak, visz-
szatartják és másutt fogják értékesíteni, ott 
hol a lappangó gümőkorral szemben nem 
tartják még szükségesnek a védekezést. 

Ilyenképpen kilátás van reá, hogy S vájcz-
ból az eddiginél nagyobb százalékban fog-
nak hozzánk is jönni gümőkóros állatok és 
ez a kevéssé kecsegtető kilátás eléggé indo-
kolja a lehető legnagyobb óvatosságot a be-
vásárlás közben. 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
2SJ5. kérdés. Egy kis dobozban néhány 

répalevelet küldök, mely előttem ismeretlen 
rovarokkal van ellepve. Kérem meghatározni, 
miféle rovar ez és mi volna ennek leghatá-
sosabb irtóneme ? 

P.-Sz.-Mihályfa. B. G. 

226. kérdés. Kitűnő tejelő berni tehenem-
nek 7 hónapos bikaborja zöldherétől meg-
döglött s bár annak már egy hónapja a 
tehén, mely azelőtt naponta 18—20 liter 
tejet adott, most csak 2—3 liter tejet ereszt 
egy fejésre, azt is csak ha az alászoktatott 
idegen borjúval sokáig szoptatjuk ereszti 
cseppenkint. Ha uj takarmány evésével el 
van foglalva s nem figyel semmire, gyors 
fejő fej tőle 12 litert is egyszerre. Mi a 
teendőm, hogy a tehén tejét rendesen le-
eressze? — Másik szintén igen jó fejős te-
henem 7 nappal ezelőtt miután csak 8 napig 
állott szárazon, igen szép bikaborjut ellett, 
a tehén_ és borjú igen jó konditióban voltak 
ellés után. A tehénnek teje még ma sem 
jött meg, ugy hogy borját is más tehénnel 
kell szoptatnom. A tehén importált telivér 
szimmentháli. Mit kell tennem, hogy a te-
hénnek teje megjöjjön? 

Sz.-Somlyó. B. J. 

227. kérdés. Egy 60 holdas luczerna-
táblámat másodszori kaszálás után, a küldött 
lepkék oly iszonyú mennyiségben lepték 
meg, hogy az hajtani nem képes és igy a 
harmadik kaszálást megsemmisítették, szí-
veskedjék ezeknek nevét és átalakulási idejét 
velem tudatni, megjegyzem, hogy a luczerna 
gyökerei teljesen egészségesek és csak tavalyi 
vetés. G. 1. A. Sz. P. 

228. kérdés. Egy tehenészetben, mely 
rétiszénával, vermelt csalamádéval és szárí-
tott csalamádéval körülbelül egyforma meny-
nyiségben rendelkezik, mennyi takarmányt 
kell naponta etetni, hogy a tehenek folyton 
jó erőben és jó tejelők legyenek ? Megjegy-
zendő, hogy naponta 5 kg. abraktakarmány 
adatik, a téli hónapokban pedig naponta és 
darabonkint 10 kg. burgonya is. 

Szent-Miklós. L. B. 

229. kérdés. Szíveskedjék b. lapján 
megírni a legnagyobb juhvásárokat, melyek 
julius—október hónapokban itt Magyar-
országban lesznek. Én gazdaságom számára 
juhokat tenyésztés czéljából venni akarok. 

Zsadány. M. J. 

Feleletek. 
Zabosbükköny zsonibolyázása. 

Felelet a 221-iJe számú kérdésre. Zabos 
bükkönyt szintén lehet zsombolyázni, csak 
azon elővigyázattal kell élnünk, hogy ha a 
takarmány nem teljes friss, azt mihamarébb, 
lehetőleg egy nap alatt összehordjuk és azon-
nal beföldeljük. Szalmaburkolás felesleges. 

20 m. hosszú, 5 m. széles és 4 m. ma-
gas zsombolyai kazal tartalmaz 400 m3 ta-
karmányt. És miután 1 m3 nyers takarmány 
300—400 kgrot nyom, a kazal tartalma 
1200—1600 q. zöldtakarmány lesz. 

A mi vidékünkön az idén nem sikerült 
a zabos bükköny, a katasztrális-holdankinti 
termés csak 10 q. széna, de miután kérdést-
tevő ur jól megtermett bükkönyről ir, min-
denesetre nagyobb hozamra kell számítani. 
Egy holdon teremhet 60—100 q. zöldbűkköny, 
a mi 12—20 q. száraz takarmánynak, vagy 

20—30 q. enszilásnak felel meg. 20 hol-
don teremhet tehát 1200—2000 q. zöldbük-
köny, ugy, hogy a 20 m. hosszú, 5 m. szé-
les ós 4 m. magas kazal körülbelül megfelel 
a czélnak. B. F. 

Altalajmélyitő. 
Felelet a 222. számú Jeérdésre. A Sack-

féle ekéhez illesztett altalajmélyitő megfelel 
czéljának mindazon esetben, a mikor a talaj 
nem tulkemény, vagy tulkötött. Csak ha ez 
utóbbi esetek egyike vagy másika áll, kell 
külön e czélra szolgáló altalajmélyitő ekéket 
használni. 

Zöldtrágyázással egybekötött műtrágyázás. 
Felelet a 223. számú Jeérdésre.' Kérdést-

tevő helyesen gondolkodik, mikor azt mondja, 
hogy a zöldtrágya által nem nyujtjuk mind-
azon növénytápanyagokat a földnek, melye-
ket az istállótrágyában adhatunk és a me-
lyekre a növénynek szüksége van. A zöld-
trágyanövények mint nitrogéngyüjtők tény-
leg csakis nitrogénben gazdagítják a talajt 
és ha a talaj más alkatrészekben hiányt 
szenved, akkor azokat pótolni kell. 

Legczélszerübbnek tartanám, ha a zöld-
trágyát követő gabonát műtrágyával látná 
el és pedig szuperfoszfáttal, a melyből ma-
gyar holdként 100 kg., legfeljebb 150 kg. 
elég. A szuperfoszfát a vetőszántás előtt ki-
szórandó és alászántandó. 

Kálitrágyára csak ritka esetben van 
szükség, tudniillik csak akkor, ha a talaj 
nagyon homokos vagy nagyon laza, vagy 
ha láp, esetleg tőzeg, tehát ha nagyon hu-
mozus földdel van dolgunk. 

Mint emiitettem, csak a zöldtrágyanö-
vény alászántása után, tehát direkte a gabona 
alá adjuk a szuperfoszfátot; csak azon eset-
ben, ha a zöldnövény foszforsavtrág^a nélkül 
nem diszlenék, lesz tanácsos a szuperfoszfá-
tot egyenesen a zöldnövénynek adni, a mire 
azonban alig lesz szükség. 

A szuperfoszfát műtrágyát bármely mű-
trágyagyárban megrendelheti, ára 24—25 kr. 
pro kiloperczent, vizben oldható foszforsav-
val, loco vevő állomására. U. F. 

Luczernát pusztító rovarok. 
Felelet a 224. Jeérdésre. A luczernáról 

gyűjtött és bődéhez hasonló színezetű rova-
rok, nem bödék (katiczák) hanem luczerna-
bogarah (Phytodecta fornicata vagy Gonioctena 
sexpunctata)-hoz tartoznak. Ugy e bogár, mint 
földes szinü kis álezája a luezernának hír-
hedt ellensége. 

A szürke orrmányos bogár a Sitones 
lineatus nevű fajhoz tartozik; ez a luczer-
nára csak akkor veszélyes, ha a növény 
még piczi, s nem bir annyit nőni, mint a 
mennyit a bogár rág. 

Mindkét bogár ellen csak rovarhálóval 
való szedetést ajánlom. A háló hasonló az 
ismert zöldszinü lepkehálóhoz, de erős házi 
vászonból, erős karikából és ugyancsak 
munkásember markába való erős nyéllel ké-
szítendő. Zsákjának hosszúsága 50 cm., 
szélessége 30 cm- Ugyanilyen (30 cm.) át-
mérővel bir a drótkarika, melyet erős drót-
ból vidéki kovács is készíthet. 

Az igy készített hálókkal bejárják a 
munkások a fertőzött luczernát s jobbra-
balra kaszálva összegyűjtik a bogarakat, 
melyeket aztán forró, vagy benzines (de 
lehet petroleumos) vizbe fojtanak. Ez a 
rovarháló több rovar ellen jó és nem szabadna 
hiányzani egy gazdaságban sem. 

A luezernabogarakat persze többször 
kell szedetni, mert igen szapora. J. J. 
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Halálozás. Megele Bertalan a Wenkheim urada-
lom nyugalmazott uradalmi kasznárja meghalt Mező-
Berényben. A megboldogu't az egész környékben 
köztiszteletnek örvendett, a gazdaság terén s >k éven 
át mint kiváló szakférfiú és szenvedélyes gazda mű-
ködött. Halálával érzékeny veszteség érte a vidék 
gazdaközönségét, melynek egy igazán tipikus 
patriárchalis alakja volt. 

IV. országos gazdakongresszus. 
Az országos gazdakongresszus részletes 
tervezetét a rendező-bizottság az összes 
gazdasági egyleteknek, gazdaköröknek, 
megyei mezőgazdasági bizottságoknak és 
gazd. egyleti tagoknak megküldötte. A ki 
nem vette volna kézhez a tervezetet, a 
„ Gazdasági egyesületek ezredéves kiállí-
tási irodájától" (Budapest, Üllöi-ut, Köz-
telek) díjmentesen megkaphatja. Egyes 
esetekben a „hivatalos" és „rendeződ-
tagok értelmezése körül zavarok állottak 
be. Hivatalos tag mindaz, a kit valamely 
gazdasági egyesület képviseletében kiküld 
s mint ilyet, a rendező-bizottságnak be-
jelent. A hivatalos tag tagsági dija 5 
korona. A ki nem valamely gazdasági 
egylet képviseletében küldetik ki, az ren-
des tag és tagsági dija 10 korona. A 
tagsági jogok és kedvezmények tekinte-
tében a hivatalos és rendes tag között 
megkülönböztetés egyáltalán nincsen. 
Minden bejelentett vagy jelentkező tag 
csak abban az esetben tekintheti magát 
felvettnek, ha tagsági diját legkésőbb 
augusztus 20-ig befizeti. Amennyiben a 
befizetés megtörtént s a végrehajtó-bi-
zottság a jelentkezetteket tagul felveszi: 
tagsági jegyek fognak kiszolgáltatni. 
Ezeket a tagsági jegyeket csak augusztus 
hó folyamán küldik szét. Megjegyzendő 
végül, hogy a mennyiben a kongresszusi 
tagok több irányú igényeinek nyilvántar-
tásáról van szó, a tagul való jelentkezés 
leghelyesebben ugy történhetik, ha a je-
lentkező a tagsági illetményekre vonat-
kozólag is mindjárt nyilatkozik; még 
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pedig: 1. Hányadik osztályú vasúti kocsi-
ban óhajt utazni? (a tagokat az állam-
vasutak vonalán féljegy illeti meg). 2. 
Reflektál-e az öt kiállítási belépő-jegyre? 
3. Óhajt-e a rendezö-bizotfság utján 
szobát biztositani, ha igen,, hány sze-
mélyre berendezettet és mikortól-meddig ? 
4. Részt vesz-e a szeptember 24-én d. u. 
6 órakor tartandó díszlakomán ? kí-
vánatos, hogy a jelentkező megfeleljen e 
pontokra, még akkor is, ha határozott 
nem-mel kell válaszolnia, nehogy az iroda 
egyik vagy másik pontra nézve ujabb 
kérdezösködésekkel legyen kénytelen ter-
helni a tagokat. 

Kísérleti ügy szervezése. A gya-
korlati gazdáknak már rég óhajtásuk, hogy 
a mezőgazdasági kísérletezés ügye hazánk-
ban is alaposan szerveztessék és oly in-
tézmények létesüljenek e czélra, amelyek 
alkalmasak arra, hogy a mezőgazdasági 
termelés minden ágában a gazdáknak út-
mutatással szolgáljanak részben a terme-
lés tökéletesebbé fejlesztése, részben pe-
dig a termelést gátló okok megszüntetése 
tekintetében, ügy a gyakorlati gazdák, 
mint az elméleti téren működő szakfér-
fiak körében nem hiányoztak a javasla-
tok ,sem. De a leghatározottabb állást 
foglalta el e téren a III. orsz. gazdakon-
gresszus, mely tanügyi és kisérletezésügyi 
szakosztályában a hazai mezőgazdasági 
kísérleti ügy szervezésére részletes, ki-
merítő javaslatokat is tett. Ezeket a ja-
vaslatokat a földmivelésügyi miniszter 
most, a midőn kivált a m.-óvári m. kir. 
növénytermelési kísérleti állomás munká-
latai a hazai mezőgazdasági termelés terén 
oly kiváló eredményeket mutat fel, leg-
alább részben megvalósítani akarja. E 
czélból, mint jó forrásból értesülünk, a 
f. év őszén a földmivelésügyi miniszté-
riumban széles körű szakértekezlet fog 
tartatni, a mely a mezőgazdasági kísérle-
tezés ügyének szervezetével foglalkozva, 
a miniszter ezirányu tervei megvalósítá-
sát elősegítse. Kívánatos is, hogy a mező-
gazdasági kísérletezés ügye végre alapo-
san megoldassák és ez a fontos ügy 
maga a folytonos kísérletezés stádiumá-
ból a végleges megoldás útjára tereitessék. 

Állategészségügyi értesítés. A földmi-
velésügyi minisztérium a marhavész és egyéb 
ragadós állatbetegségek állásáról julius hó 
15-én a következő kimutatást teszi közzé: 
Magyarországon: Keleti marhavész: Magyar-
ország, Fiume és környéke, valamint Horvát-
Szlavonország egész területe ez idő szerint 
vészmentes. — Lépfene: öszzesen 76 község-
ben 102 udv. —• Veszettség: összesen 172 
község, 179 udv. — Takonykor és bőrféreg: 
összesen 85 községben 108 udv. — Ragadós 
száj- és körömfájás: összesen 133 községben 
1462 udvar. — Ragadós tüdölob: összesen 2 
közs. 2 udv. — Himlőöseszsen — községben 
— udv. Tenyészbénaság és az ivarszerveken 
keletkező hólyaqagoskiütés: összesen 14 köz-
ségben 72 udvarrsl. — Rüh-kór: összesen 108 
községben 309 udvar. — Sertésorbáncz: ösz-
szesen 234 községben 1287 udv. — Bivaly-
vész: összesen 3 község 3 udvar. — Sertés-
vész : összesen 1601 község. 

Zavorgó aratók. A budapesti szocziális-
ták igazgatói szorgalmasan működnek a vi-
déKen a nélkül, hogy a hatóság a legtöbb 
esetben tudomást venne vándorutjaikról, 

melyeket a mezőgazdasági munkások rend-
szeres elbolonditására a budapesti pártkassza 
terhére megtesznek. Hogy az alföldi három 
év előtti munkászavargásokról egészen el-
térő okok idézik elő az idén az itt-ott elő-
forduló renitencziát, ezt az ország két kü-
lönböző s egymástól egészen távoleső vidé-
kéről ma vett értesülésünk is bizonyítja. Az 
egyik értesülésünk szerint Biharmegye 
Csökmő községéhez tartozó palasi és kisbá-
nomi pusztákon Őrley Kálmán birtokán a 
Csabáról és Mezőberényből szerződtetett ara-
tók, mindjárt az aratás kezdetén elégedet-
lenkedni kezdettek és a szerződésszerüleg 
kikötött jutalék helyett napiátalányuk van, 
mert Békésmegyében szerintük kihirdették, hogy 
erre joguk van. Az elégedetlenséget az aratók 
között két uri ruhában járó, dologtalan csabai 
szocziá'ista-apostol támasztotta, s az aratók 
nriha a termés szépen áll, s megfelelő részre 
számithatnak, hallgattak a csábító szóra s 
285 -en abbahagyták a munkát, egyrészük a 
helyszínéről meg is szökött, másrészüket 
pedig a berettyó ujfalusi szolgabírónak kel-
lett karhatalommal munkába állítani. :A lá-
zítók eltolonczolásaután a rend ismét helyre-
állott. A másik eset Sopronmegyében a sül-
töri uradalom csapodi gazdaságában történt. 
Itt, hogy a szerződést felbonthassák, minden 
áron Pöchtl ispánba akartak belekötni, a 
kit midőn őket erélyesen rendreutasította, 
az egyik arató kaszájával támadta meg, s 
az ispánt a biztos haláltól csak ügyessége 
s a véletlenül arra sétáló Balkay Árpád 
csendőrfőhadnagy közbelépése mentette meg. 
Yalóban szükség volna már az izgatók eré-
lyes mogrondszabályozására is egy megfe-
lelő, gyorsan végrehajtható cseléd- és mun-
kás törvényre. 

Lisztkivitelünk Angliába. Mig az ameri-
kai liszt, a mely czikk az angol piaczokat 
rendesen elözönli, a lefolyt junius hónapjá-
ban 300.000 angol mázsánál is többet csök-
kent, addig a magyar malmokból a hoza-
talok körülbelül 35.000 angol mázsával nö-
vekedett. Britt-Észak-Amerikából is közel 
90.000 angol mázsával kevesebb liszt érke-
kezett junius hónapjában, mint 1895-ben, 
ugyancsak junius hónapjában. A mágyar-
országi gőzmalmokból ez év első felében ér-
kezett az angol piaczokra összesen 680.700 
angol mázsa liszt, szemben a mult évi 650.260 
angol mázsával. A magyar termények értéke 
az 1896. évben meghaladta a 3,675.000 arany 
forintot, 1895-ben (első félév) 3,455.000 arany 
forint értéknek felelt meg a lisztimport. Ta-
lán nem csalódunk, ha ezt részben azon kö-
rülménynek tulajdonítjuk, hogy kiviteli mal-
maink az idei első félévben fokozott mér-
tékben voltak kénytelenek lisztet exportálni 
az őrlési engedélynek a folyó év elején tör-
tént szabályozása folytán. Az amerikai Egye-
sült Államokból az összes liszt import 
8,010.400 angol mázsára rúgott, a melynok 
értéke 33,094.000 arany forint volt. Anglia 
liszt importja az ez év elsó hat hónapjában 
viszonyítva az előző félévhez, a következő-
leg alakult: 

1896-ban 1895-ben 
a n g o l m á z s a 

Magyarország. . . 680.700 650.260 
Németország i . . 103.380 90.570 
Francziaország . . 831.610 330.900 
Amerikai Egy. Ali. 8,010.400 7,644.030 
Britt-Észak Amerika 428.700 333.850 
Más államok . . . 83.300 108.880 

Összesen 10,138.090 9,lp8.580 
Anglia búzaimportja közel 6 millió an-

gol mázsával volt kisébb az idén, mint a 
mult évben. A visszaesés főkép az argentínai, 
ausztráliai és britt-ószakamerikai buzahiány-
nak tulajdonitható. 

Biztos szer a sertésvész ellen. A „M. II." 
hétfői számában a következő hirdetést olvas-
suk: „Sertésvész ellen kipróbált biztosan 

ható gyógyszert küld a „Reménységhezíl czim-
zett gyógyszertári vegylaboratórium, Maros-
Déda (Erdély), stb." Azon mi nem csodál-
kozunk, hogy az országos kalamitást ké-
pező sertésvész ellen ugy terem a biztosnál 
„biztosabb" gyógyszer, mint eső után a 
gomba, de hogy e „bolondgombák" ellen 
hathatós gyógyszerünk nines, vagy ha van, 
nem alkalmazzuk, azon már nemcsak cso-
dálkozunk, hanem meg is botránkozunk. 
Mert vagy jó az á sok hirdetett „biztos" 
szer, vagy nem. Ha jó, akkor elengedhetet-
len kötelessége az intéző köröknek az, hogy 
az ily szereket kipróbáltassa és országszerte 
alkalmaztassa; vagy nem jó s akkor köte-
lessége, hogy használatukat országszerte 
eltiltsa, ha egyébért nem, hát azért, hogy 
a gazdák ugy is elég lapos bugyellárisa 
még laposabbá ne váljék. Mert hiszen pl. 
a szóba hozott szert is 4 sertés számára 2 
frtért „vesztegetik", száz sertés számára 200 
vagy mondjuk 100 frtért; azért tehát annyi 
fáradságot csak megérdemel az ügy, hogy 
utána nézzenek azok, a kik hivatva vannak 
a gazda érdekeit lehetőségig védeni. A tit-
kos gyógyszerek forgalomba hozatala külön-
ben is tilos, de azt már még se tehetjük 
fel, hogy ez a maros-dédai szer hivatalo-
san megvizsgáltatott, a mondott czélra al-
kalmasnak találtatott, s forgalomba hozatala 
megengedtetett, mert ha igy állna a dolog, 
csak mégis tudnánk felőle mi gazdák, állat-
tenyésztők is valamint, mert hiszen minket 
érdekel az, nem a chikagói „New People" 
színház súgóját. Felkérjük egyébiránt olva-
sóinkat, hogy az ilyenféle szerekről szerzett 
tapasztalataikat, hozzák tudomásunkra. 

Hizott szarvasmarhák etetése és itatása 
szállítás közben. A hizott szarvasmarhák 
szállítása körül érdekelt körök már régen 
fájlalják azt a nagy sulyveszteséget, melyet 
hosszabb vonalokon szállított, gyakran 2—3 
napig etetés és itatás nélkül útban levő hi-
zott ökrök — különösen melyek moslékkal 
hizlaltattak — szenvednek, mely veszteség 
5—600 kimre terjedő szállításnál, különösen 
nagy melegben darabonkint 60—80 kg.-ot 
is szokott kitenni. Ennek elejét veendő a 
bpesti Saborsky czég oly szarvasmarha-
szállitókocsit szerkesztett, melyben 12 ökör 
a kocsi tengelyével egyirányban egymás 
mellé állítva és egymástól elkülönítve el-
helyezhető, mig a kocsi hosszoldalán meg-
felelő viz és abraktartányok vannak alkal-
mazva. Ezen kocsival a m. k. államvasuta-
kon kísérletek történtek, melyek tényleg azt 
eredményezték, hogy az ezen kocsiban 
Aradról és Hatvanról Bécsbe etetés és itatás 
mellett szállított hizott ökrök csak 30—40 
kg.-ot vesztettek sulyokból, tehát csak fél-
annyit, mint a közönséges kocsikban, táplá-
lás és itatás nélkül szállítottak. De konsta-
táltatott az is, hogy közönséges szarvasmarha 
kocsikban szállított ily ökrök, ha azok út-
közben hasonló mérvben ettek és ittak szin-
tén csak annyit vesztettek sulyokból, mint 
a Saborsky-féle kocsikban szállítottak. 
Minthogy a Saborsky-féle kocsiban ennek 
különleges berendezésénél fogva sokkal egy-
szerűbben eszközölhető az etetés és itatás, 
ezen kocsi az osztrák-magyar vasutak mű-
szaki bizottsága által beható tüzetes tanul-
mány tárgyává tétetett. E bizottság habár 
elismerte a Saborsky-féle kocsi előnyeit 
ennek, alkalmazását nem ajánlotta, mivel 
ennek önsúlya 16 tonna nem áll arányban 
az abban szállítható 12 állat 8—8-5 tonnát 
kitevő súlyával, az egyes állatok számára 
rendelkezésre álló hely nem elégséges, a 
czementpadozat nem tartós és a többi be-
rendezés is nem egészen megfelelő és nehe-
zen kezelhető. Végre az ily kocsik beszer-
zese és fenntartása tetemes költséget igé-
nyelne, ugy hogy a rendesnél jóval maga-
sebb díjtételeket kellene beszedni. A mű-
szaki bizottság ajánlja, hogy az amúgy is 
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nagyszámú különleges kocsik száma ne 
szaporittassék, az óhajtott czél a közönséges 
szarvasmarhakocsik használata mellett is 
elérhető, miért is ajánlja, hogy tétessenek 
tanulmányok és kisérletek hogy mily beren-
dezések létesitessenek a végből, hogy a 
hizott szarvasmarhák utközbeni etetése és 
itatása a jelenleg használatban levő közön-
séges állatszállító kocsikban is végbevihető 
legyen. 

Tagadhatatlan leg-
jobb vetőgége a je-
lenkornak a Melichár 
"He 

„Unicum Drill" 
rendkívül egyszerű 
és feltétlen szolid 
kivitelű. 

s árajánlattal bérmentve szolgál 

M E L I C H Á R F E R E N C Z 
cs. és kir. szab. vetögépgyira, 

= B U D A P E S T , = = - — ~ r . 
V . kor . , Vácsi-lsör-u-fc 7 S . s s á m . 

Ne mulaszsza el egy 
gazda sem a legjobb 
hírnévnek örvendő 

egyetemes aczélekéimmel 
kísérletet tenni, melyek anyag, kivitel és olcsó áruknál 
fogva, az összes eddigi konkurrencziát legyőzni 
képesek. 

Árajánlattal bérmentve szolgál 

B Á C H E R R U D O L F 
cs. és kir. szab. kizárólagos eke és talajmivelö eke és 

talajmivelő-eszközök gyára 1446 
B u d a p e s t , V á c z i - k ö r u t 78 . s z á m . 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

Budapest, 1896. julius 21-én. 
A lefolyt hét időjárása nagyobbára kedvező ma-

radt, a hőség gyenge légáramlatok által tűrhetőbbé 
! vált s csak elvétve fordultak elő záporesők. A hét 

vége felé az égboltozat azonban borús és országos 
esőzésekről érkeznek jelentések. Az aratási munká-
latok mindenütt folyamatban vannak és csak az utóbbi 
napokban történt megszakítás. Próbacséplési eredmé-
nyek minták alakjában, már érkeznek és ugy szin, 
mint minőség tekintetében kielégítő eredményt tüntet-
nek fel, biztosabb képet azonban csak a jövő héten 
lehet majd alkotni. Rozsban szintén kedvező a ter-
méshozam és az árpa is sokatigérő módon fejlődik. 
Tartósabb esőzések esetén azonban félő, hogy minő-
ségéből veszíteni fog. A zabot részben aratják már. 
A vízállás csökkenőben volt. Külföldön az időjárás 
nagyobbára száraz volt — északi Európában esős — 
és a hőmérséklet magas. 

A külföldi piaezok továbbra is eddigi álláspon-
tukat foglalják el; bár a kinált gyenge, a vevők is 
tartózkodóak, a speculáczió semmilyen impulzust nem 
talál, hogy az üzleten részt vegyen és igy a forga-
lom állandóan gyenge. Amerikában kisebbszerü va-
riatiok fordultak elő, a hét végével azonban fedezési 
vásárlásokra árak megszilárdultak és V-/a c. maga-
sabbak. Angliában a hangulat továbbra is csendes 
árak inkább csökkenőek és ugyanezen irányzatot kö-
veti Németalföld, Belgium és a Swajcz. Német- és 
Francsiaországban változatlan árakat jelentettek is 
csak a legutóbbi napokban érkeztek valamivel maga-
sabb jelentések. 

A mi piaezunk — a külföldiekkel ellenkező 
irányzatot követett. Gyenge kínálat és jobb vételkádv 
az árak szilárdulását vonta maga után és takarmány-
árpa kivételével az összes gabonaczikkek árjavulás 
tüntetnek fel. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket je-
enthetjük. 

Buza a hét kezdetével csendes volt, mert mal-
mok tartózkodóak maradtak; a következő napon 

azonban jobb vételkedvre , ismét megszilárdult az 
üzlet, sőt mérsékelt áremelkedések is voltak keresz-
tül vihetők. Emelkedett határidőárak hozzájárultak 
ahhoz, hogy tulajdonosok; most követeléseiket ma-
gasabbra tegyék és minthogy a kínálat aránylag 
gyenge meradt a malmok pedig jó vásárlási kedvet 
tanúsítottak árak fokozatosan ca 1TJ/8 krral emel-
kedtek. A hetiforgalmat 120,000 mmra tesszük; á ho-
zatalok 98,000 métermázsára rúgnak. Uj búzában 
e héten történtek az első effektív eladások. Minőség-
ért 80 kgrt garantáltak és tiszavidéki 6ruért minta 
szerint 6.67Va—7.— frtot, egy nagyobb tételért 80 
kgr. julius-augusztusbani szállításra minta nélkül 
6.70 frtot 3 hóra ab Budapest fizettek. 

Rozs csak gyéren van kínálva és ugy látszik a 
készletek elfogytak. Minőség szerint 6'10 frtot fizettek 
budapesti paritásra. . Uj rozs juliusi szállításra élénk 
keresletnek örvendett és 5.677a—5.65 frtig fizettek. 
Prompt szállítandó uj áruért a szállítási terminus 
közelségének megfelelő'eg 5.75 frtig paritásra 
8.82VS frtig ab Budapest volt elérhető. 

Árpa (takarmány ős hántolási csélokra) állan-
dóan el volt hanyagolva, a kisebb tételek 3.75—3.90 
frt között keltek el. Uj-árpa üzlettelen. Szokvány 
árpa őszre helyben 4.— frt van kínálva. 

Zab gyengén van kínálva, mig ellenben a fo-
gyasztázi kereslet élénk. Az árak igy tehát fokozato-
san kb. 15 krral emelkedtek és szin és tisztaság 
szerint 6.20—6.55 frtot fizettek. 

Tengeri csak szállítási czélokra érkezik és el-
adások alig történtek. 

Olajmagvak: káposztarepeze 6 áru 10.25 frt, bán-
ságirepeze á 8.50—9.60 frt, vadrepeze 4.50-75 frt, 
gomborka 8.—8.25 frtot jegyez. Uj áruban a káposzta-
repeze á 10.10 frt, bánáti repeze á 9.60 frtot jegyez a 
forgalom azonban gyenge, Alsóbbrendű áru továbbra 
is el van hanyagolva. 

Hüvelyesek: Babban e héten sem volt üzlet és 
árak továbbra is csak névlegesek. Jegyez trieurt 
aprószemü Gyöngyösön, Félegyházán 7.—, fehér Baja, 
Mohács, Zomborban 6.50—.75 frt, barna bab Nagy-
Károly 6.—, erdélyi 5.75 állomásokon átvéve. Bükköny 
4.75—5.—, Muhar 5.50—.75, Kendermag 8.50, Lenmag 
9.50—9.75 frt Budapesten. Köles üzlettelen 4.75—C" 
frt helyben. 

Napi jelentés 1896. julius 21. 
Készbuza ma bőven volt kínálva, a malmok 

nagyon kevés vételkedvet mutattak és különösen az 
uj-buza kínálat iránt nagyon tartózkodóan viselked-
tek, lanyha irány mellett néhány ezer mázsa kelt el 
5 krig olcsóbb árak mellett. 

Készrozs tartotta magát, ó-rozs 5'95 frttal pesti 
paritásban, uj-rozs prompt feladással 5'62Va frrtal, 
augusztusra 5'40 frt, szeptemberre 5.30 frttal pesti 
paritással .adatott el. 

Árpa elhanyagolt czikk, uj-takarmányárpa 3'70 
—3-80 frtig adható el. 

Tengeri forgalom nélkül volt. 
Zab tartja magát, jobb fajtájú ó-zab kere-

settehb. 
Erotakarmányok változatlanok. 
Határidők szép időre és realizálásokra lanyha 

irányt követtek. 

Következő kötések történtek: 

Köttetett déli zárlat: 
Köttetett Zárlat 

Őszi buza 6 - 3 2 — 6 - 3 9 — „ 6.29-30 frt. 
Tavaszi buza 6 76—6-68—-— frt 6 61—64 „ 
Őszi rozs 5-24—5-21—• - „ 5'20—22 , 
Őszi zab 5-14 - 5-12—•— „ 5-12-13 , 
Julius tengeri 3 68—3'64—•— „ 3 64—65 „ 

Tavaszi zab —• •-—-•— , —• „ 
Augusztusi tengeri 3 - 7 1 — 3 - 6 8 — , 3.67—69 , 
Szeptemberi „ ... 3'78—3'75—••— „ 3.74—76 „ 
Uj tengeri 1897-re_„ 3-91—3 9 i - 3'89 „ 2-89-90 , 
Repczeaug.-szept.-re —• • , 10-40—50 , 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása a „Köztelek* részére.) 
Lanyha forgalom és nagyobb kínálat folytán 

a szeszáru e hétnek elején változatlanul a multheti 
jegyzés szerint záródtak, Finomított szeszben meg-
lehetős élénk kereslet volt, vidékre is több tétel 
azonnali és juliusi szállításra 5.75 frtig kelt el. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens 
nyersszesz mai nagyon gyéren lesz kínálva és né-
hány piaezra került 14.50—14.60 frtig kelt el. 

G-alieziáhól is még nagyon szilárd árakat jelent, 
Kontingens nyersszesz ott 14.50 frtig kelt el tartá-
lyokban szállítva. 

A budapesti piaezvn finomított szesz 50.50— 
51-75 frt, élesztőszesz 52 frt, nyersszesz adózva 50.75 ' 
—51 frt, adózatlan 12.50—13 frt, adózatlan dena-
turált szesz 17.50 frtig kelt el. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 15. 
15-25 frt. 

Bécsi jegyzés • 15.70-15.80 frt kontingens 
nyorsszeszért. 

Prágai jegyzés 50.70—50.90 adózott burgonya-

Brünni jegyzés 10-50—10-75 frt exkont. finom, 
szeszért. 

A kivitel e hét elején 100 q szeszt vásárolt. 
Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. 
Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 

51-50—51-75 frt, élesztőszesz 52. 52.13 frt, nyers-
szesz adózva 50.75—51.— frt, nyersszesz adózatlan 
12.50—13.— frt, denaturált szesz 17.50—18.— frt. 
Kontingens nyersszesz —• •—. 

Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés 
mellett értendők. 

Szárazmoslék. Lanyha 5.20-5.25 frt 100 kilón-
kint zsák nélkül. 

Élelmiczikkek a budapesti hetivásáron. 1896. év 
julius 2l-én. (A székesfővárosi vezérigazgatóság 
jelentése a., „Köztelek" részére.) 

Halvásár a haltéren. A fővámtéri, Ferencz József-
rakparti és haltéri piaezra 10 helybeli halász ós 
halkereskedő által 40 q és vidéki kocsikon 4 q, 

Yiszontelárusitók fizették a hal q-át: nagy élő 
80—100, nem élő 40—65, közép nagy élő 45—65, nem 
élő 26-40, apró élő 20—30, nem élő 12—16 frtig. 

Baromfi. Hozatott a fővámtérre vaspályán kb. 
8000 db, hajón kb; 900 db, — kocsin kb. 2100 db, 
helybeli árusoktól kb. 2500 darab, összesen kb. 13500 
db. A vásár élénk volt. Nagybani árak páronkint: tyúk 
110—120, csirke 60—100, (idei kiv. ——), kappan 
hizott , kappan sovány . récze hizott 
— , (idei —) lud öreg h lud (liba) u j 
hiz. 420—550, uj lud sovány '- -, öreg ), 
pulyka hizott idei —, félköv. 250—300, gyöngy-
tyúk 130—140, galamb pecsenyének krig. 

Az István-téri élelmi piaezra élő baromfi hely-
beli é s vidéki árusok által kb. 700 pár hozatott fel, 
árak B következők: páronkint tyúk 140—150, csirke 
idei 70—120, kappan hizott , sovány , 
recze hizott 180—200, sovány 140—150, hizott lud 
500—6C0, sovány 300—400, pulyka hizott , 
sovány krig. A forgalom élénk. 

Az ujvásártéri piaezra felhozatott a szokott köz-
ségekből vasp. kb. 900 db, kocsin 400 db, gyalog-
árusok 220 db, helybeli árusok 850 db, összesen 
2380 db baromfi. A forgalom élénk. Az árak páron-
kint következők: tyúk 110—140, csirke 50—120, 
idei , hizott kappan , sovány , 
hizott récze 200-260, sovány récze 120—140, hizott 
lud (liba) 380—550, sovány lud 230—280, hizott pulyka 

, sovány pulyka , gyöngytyúk , 
galamb pecsenyének krig. 

Tojás. Hozatott a fővámtérre vasp. kb. 11,5C0' 
db, hajón kb. 6500 darab, 5 kocsin kb. 24,500 db. 
helybeli árusoktól 31,000 db, összesen kb. 71,500 
db. A vásár élénk. Nagybani árak: 1 láda friss (1440 
db) 2350—25C0 kr., 100 db 190—210 kr., tojás me-
szes 1 láda (1440 db) k., 210 db 
kr., 1 db krig. 

Zöldség. Hozatott a Ferencz József-rakpartra vasp. 
500 q, hajón 40 q, kocsin 300 q, helyb. árusok 
kb. 1000 q, össz. kb. 1840 q vegyes zöldség. A vásár é. 
Nagy. árak sárgarépa 100 k. 4 0 - 400,1 q , 
petrezselyem 100 cs. 50-500, 1 q , zeller 
100 db 60 120, karalábé 100 db 60-140, vöröshagyma 
100 db 20—250, 1 q 450—550, fokhagyma 100 f. 
100—700, 1 q 1000-1200, fehérrépa 100 darab , 
fejeskáposzta 1 q krajezárig, vörösrépa 100 
darab 50—140 krajezárig, fejeskáposzta 100 darab 
300—800, kelkáposzta 100 db 60—200, vöröskáposzta 
100 db , fejes saláta 100 db 50-200, kötött 
saláta 100 db 40-140, burg. belföldi 1 q 170—300, 
külföldi , fekete retek 100 db 40—180, 
hónapos retek 100 csomó , Ugorka s. való 
100 db 30—70, ugorka savanyu 100 db 80—150 
zöldpaprika 100 db 20—150, tök 100 db 400—600, 
paradicsom 1 kg. 70—200, zöldbab 1 1. 3—7, zöld-
borsó 1 kg. — — zöldborsó fejtett 1 1. 25-60 krig 
Zöldtengeri 100 cső 60—100 krig. 

Félhozatott az ujvásártéri piaezra a szokott köz-
ségekből szekéren k. 438 q, gyalog és helyb. árusok által 
275 q, vasp. — q, összesen,mintegy 773 q vegyes 
zöldség. A forgalom élénk. Arak a következők: Bur-
gonya 1 zsák 55—120, uj 1 q 200—230, fejeskáposzta 
100 db 300—700, vöröskáposzta 100 db , kel-
káposzta 100 db 80—140, paradicsom 100 db — 
1 puttony , fejes saláta 100 db 160—180, kötött 
saláta 100 db 60—70, ugorka savanyítani való 100 db 
25—70, ugorka savanyu 100 db 100—110, zöld paprika 
100 db 20—50, zöldbab hüvelyes 1 kg. 8—10, 1 zsák 
30—120, zöldborsó héjas 1 kg. , zöldborsó fej-
' " 1 liter 18-24 krajezárig. 

A Hunyady-téri piaezra felhozatott kocsin 550 q, 
gyalogárusóktól kb. 50 q, helybeli árusoktól kb. 200 q, 
össz. 800 q ; élénk forgalom mellett a következő árak 
jegyeztettek: burgonya 1 zsák 100—140, 1 q 250-350 
fejes káposzta 100 db 400—700, vörös káposzta 100 db 
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i , kelkáposzta 100 db 130-161 paradicsom 100 
db 6 0 - 2 ) 0 , 1 puttony , fejes saláta 100 db 151— 
—160, kötöttsaláta 100 db 30-40, ugorka sav. való 100 
db 50-60, savanyitott 100 db 80—90, zöld paprika 
100 db 50-60, zöldbab hüvelyes 1 kg. 4 - 8 , zöldbab 
hüvelyes 1 zsák 50—60, zöldborsó héjas 1 kg. 
—, zöldborsó fejtett 1 liter 25—40 krig. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz-József-rakparti 
piaczra vaspályán kb. 400 q, hajón kb. 200 q. kocsin 
150 q, helybeli árusok által kb. 400 q, összesen 
kb. 1150 q vegyes gyümölcs. A vásár élónk volt. 
Nagybani árak : Fajalma 1 q , köz. alma 
1 q 1000—2000, fajkörte 1 q közönsége 
körte 1 q,1000—2'0C0; köz. dió 1 q , 
magvaváló 1 q —, szilva vörös 1 q 1200 
szilva aszalt 1 q , cseresnye faj 1 q 

, cseresnye köz. 1 q 1400—20 0, meggy faj 
l | q í — — , meggy köz. 1 q 700—1400, mogyoró 
1 a , gesztenye belföldi 1 q , gesz-
tenye olasz 1 q r, czitrom 1 láda 200 250, 
füge 1 kg. 16-17, baraczk kajsz n 100 db 100-200 
öszi baraczk 100 db 150—400 krig. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vaspályán kb. 16 q, kocsin kb. 35 q, gya-
log és helybeli árusók 63 q, Összesen 114 q vegyes 
gyümölcs. A forgalom élénk. Arak a következők: 
Fajalma 100 db , 1 kg. , 1 db — , 
közönséges alma 100 db 40-300, 1 kg. 12—25, 1 db 
1/2—4, szőlő csemege 1 kg. —, szőlő köz. 1 kg. 
— kr, cseresznye faj 1 puttony 100—200, cseresznye 
faj 1 kg. 18—25, cseresznye köz. 1 put. , cze-
resznye köz. 1 kg. , cseresznye köz. 1 1. 8—12, 
meggy faj 1 k g . 18 25, meggy faj 1 1. 14 -20 
meggy köz. 1 putt. 80—90, meggy köz. 1 liter 8—12 
baraczk kajszin 1 puttonff 200—300, baraczk, kajszin 
V 0 db 180—250 krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vaspályán 10 q, kocsin 10 q, helybeli és 
gyalogárusoktól kb. 20 q, összesen kb. 40 q vegyes 
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a követke-
zők: fajalma 100 db , 1 kg. 20-30, 1 db 
2—5, köz. alma 100 db -—, 1 kg. 12-15, 1 db 
1—2 kr, cseresznye, faj 1 kg. 35—40, cseresznye faj, 
1 1. 14—16, cseresznye, köz. 1 put. , cse-
resznye 1 kg. , cseresznye köz. 1 1. , 
meggy köz. 1 kg. 28—35, meggy, faj 1 1. 20—22 kg. 
Baraczk, kajszin 100 db 120—170 befőzni való. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester 
utcza, 1896. julius 2 1. A székesfőv. vásárigazgató-
ság jelentése a „Köztélek" részére). Felhozatott a 
szokott községekből 164 szekér réti széna, 3 szekér 
muhar, 18 szekér zsupszalma, 2 szekér alomszalma, 
— szekér takarmányszalma, — szekér tengeriszár 
14 szekér egyéb takarmány (lóhere* luczerna, zabos-
bükköny, köles stb.), 1000 zsák szecska. A forgalom 
közép. Árak q-ként a következők : réti'széna 200—270, 
muhar u j 290—320, zsupszalma 185—210, alomszalma 
120—150, egyéb takarmány —, lóhere 

, takarmányszalma , tengeriszár lu-
czerna sarjú , szalmaszecska 210— 
235 u j széna , zabosbükköny 220—250. 
Összes kocsiszám 211 suly 168,800 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. Julius hó 21-én 

A székes fővárosi közvágóhíd és marhavásári igazgató-
ság jelentése a „Köztelek" vészére.) 

Felhajtatott: 422 drb belföldi, — drb galicziai, 
— drb tiroli, 18 drb növendék élő borjú, — drb élő 
bárány; — drb belföldi, — db galicziai, — drb ti-
roli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, di 
ölött bárány, 94 db élő kecske. 

Borjú- és birkavásár vontatott lefolyású volt. 
Arak a következők. Élő borjuk: belföldi 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 30—40 frtig, kivé-
telesen 43 frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig drbonkint, 20—21 frtig súlyra. 
Ölött borjú: belföldi ———, tiroli _ — frtig, 
galicziai frtig, növendék borjú frtig 
dbonkint, bárány frtig, bécsi — - frtig súlyra 
Élő bárány —' '— forintig páronkint. Elő kecske 
12 50—16 frtig páronkint, kivételesen — frtig. 

Bécsi vágómarhavásár. 1896. julius 20. (A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése a „Köztelek" részére.' 

Összes felhajtás 4836 db. Ebből magyar 3392 db, 
galicziai 586 db, bukovinai 165, németországi 693 db, 
hizott 3630 db, legelő db., fiatal 1206 db., ökör 
3411 db, bika 441 db, tehén 753 db, bivaly 231 db. 

A szombati vásárra .367 darabot hajtottak fel. 
A mult heti felhajtáshoz képest a jelenlegi felhajtás 
mintegy 900 dbbal csökkent. Daczára ennek, a vásár 
állandóan kedvetlen és lanyha, a mi valószínűleg a 
nagy készleteknek tulajdonitható. Vontatott eladások 
mellett általában csak mult heti árak voltak elérhe-
tők. kivételt képeznek könnyű, gömbölyű, vidéki 
szükségletre szánt ökrök, melyeknél 100 kg.-ért 50 
krnyi áremelkedés volt észlelhető. A vásár zárlat 
rossz eladások nehézkesek, valószínűleg eladatlan is 
marad. 

Arak : príma magyar 30 -88»/a ( - ) frt, szekunda 
) frt, tertia 24—27 frt. Galicziai prima 31—3372 

) frt, szekunda 28 -30 frt, tertia 25—27 frt. Német 
prima 34— 86V2 (3TVs), szekunda 31—33, tertia 26—30 
frt. Legelőmarha: szerb és magyar é. s., rossz 
minőségű frt é.s. Bika 21—31 frt é. s„ tehén 19—30 
frt é. s.,' bivaly 15—20 frt é. s. (Kizárólagosan élő-
súlyra, minden °/o levonás nélkül történnek. Az érté-
kesítésben kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy 
egy és ugyanazon eladó, a jobb minőségű állatok 
kg.-jáért p. 0. 40 krért, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : 
Magyar hízó ökrök. 

Eladók: 
Ar Ar 

Blau testvérek, Temesvár ... ... 321/2. — 30»/a — 
Hacker J., Sopron „ 32 — 30 — 
Hacker Miksa, Sopron 28 — — — 
Józsefv. spirituszfinomitógyár, 

Temesvár 88»/* - 29 -
Kellner Dávid, Pápa 28 — 28»/a — 
Löw Sámuel B.-Szt-György "... 23 — — — 
Neumann testvérek, Arad S&h — 29 — 
Nyitray Jakab, Nagy-Kanizsa ... 28 — 27 — 

Erdélyi hízó ökrök. 
Eladók: 

Br. Bors és társa, M.-Vásárhely 32 ' 1 — 28'. — 
Urmánczi F. Toplicza 33 — 32 — 

Német liizó ökrök. 
Eladók: 

Blau testvérek, Temesvár Ö6Vs — 341/2 — 
Frisch F., Yersecz 361/2 — 341/2 — 
Hacker Miksa, Sopron 30 — 273/4 — 
Neumann testvérek, Arad 36V2 J - — • ••—. 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
április hó 25-től az eddig minden hét hétfőjén 

megtartott vesztegvásár ezentúl szombaton tartassék 
meg. A vesztegvásárra felhajtandó állatok a vásárt 
megelőző pénteken kell, hogy rendeltetésük helyére 
megérkezzenek. Az eddig elzárolt megyék közül 
április hó l-től kezdve további rendelkezésig csakis 
a következő vármegyék vannak száj- és körömfájás 

" "; zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből 
hajthatók fel állatok a vásárra és pedig : Baranya, 

Liptó, Nógrád, Pest - Pilis-Solt-Kis-Kun, Sopron, 
vármegyékből és Sopron sz. kir. városból. Az 
itt elő nem sorolt vármegyékből az ismeretes feltéte-
lek mellett állatok szabadon szállíthatók a veszteg-
vásárra. A cs. k. belügyminiszter f é. junius hó 24-én 
kelt, a száj- és körömfájás kihurczolását meggátló 
rendelete folytán a Párisba átmeneti forgalomra 
szánt juhok, további rendelkezésig csak közvetlen 
forgalom utján via Penzingi etető és itató állomáson 
" szállíthatók. 

Szerkesztői üzenetek. 
G. J . Yas-Simonyi. Minden kérdésre egyforma 

figyelmet szoktunk fordítani, azért az ön kérdése is 
csak olyan elbírálás alá is esik mint a többi. 

R. A. Terebezd. A. W. Engel dohányfüstölője 
előttünk ismeretlen s azért nem is ajánlhatjuk. Egy 
időben a feltaláló maga is járt itt, főt az állatorvosi 
akadémiához utasítottuk, hogy találmányát próbál-
tassa ki. Mi történt vele ? — nem tudjuk. 

F. O. Nagyhát. A búzát pusztító rovarokra vo-
natkozó kérdésére a „Köztelek" mai számának „állat-

rovatában van a felelet. 
V. S. Csatka. Három polgári iskolai előképzett-

séggel biró fiát csak földmivesiskolábá adhatja. A 
feltételeket attól a földmivesiskolától tudakolja, a 
melybe adni kívánja, mert ezek különbözők. Ha a 

"fiu a földmivesiskolai két évi tanfolyamot elvégezte, 
mint rendkívüli hallgató a gazd. tanintézetekbe is 
felvétetik. 

T. S. Gerlaho. A czikkre vonatkozó kérdésével 
forduljon a szerzőhöz (Pa-Tiszakürt, u. p. Jászkisér), 
ő bizonyára elfogja aggodalmait oszlatni, mert az 
adatok nem légből kapottak. A mi a nemzetközi 
gazdakongresszushoz intézett kérdését illeti, szíves-
kedjék azt egyenesen a kongresszus titkárságához 
(Bpest, Y. Alkotmány-utcza 8.). intézni. Annyit azon-
ban mondhatunk, kogy furcsa nézeteket nyilvánít, a 
midőn a gabona áresé.-ét annak tulajdonítja, hogy az 
államok pontos terméstudósitásokat közölnek. Az 
amerikai példára való hivatkozása teljesen sántit, mert 
nem tudja, hogy Amerikában a készletek folyton szem 
előtt vannak, mert vagy a közraktárakban vagy a 
szállítási vállalatoknál lévén nyilvántarthatok., A ke-
reskedőket pedig senkisem bántja, hanem igenis 
azokat a merkantilistákat, a kik munka nélkül, az 
állapotok elferdítésével illetéktelen hasznot keresnek 
és mindenáron . zsebre is vágnak. Csodáljuk, hogy 
gazda létére özeket oly nagyon védelmébe veszi. Le-
velét egyébként-jól megérdemelt sorsának : a papír-
kosárnak adtuk át. 

Bécsi sertésvásár. 1896. julius 14-én. Be lett 
jelentve: 7637 drb. Felhajtás: 2748 drb fiatal sertés, 
3617 drb kövér sertés, drb rideg sertés. Össze-
sen: 6365 drb. 

A vásár irányzata igen élénk volt, később el-
lanyhult. 

Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül 
prima 40V2—42"— (—) kr., közepes 39' 40, könnyű 
36 -38 — kr., fiatal sertés 3 5 - 4 3 kr. 

Bécsi sznrómarhavásár. 1896. julius 16-án. Fel-
hozatott: 3014 borjú, 1868 élő sertés, 791 kizsigerelt 
sertés, 223 kizsigerelt juh, 84 bárány. 

Borjuk lanyha üzlet mellett változatlanul jegyez-
nek, sertések változatlanok, azonban áraknál inkább 
visszaesés látszik, a mi valószínűleg zárlatkor tapasz-
talható lesz. 

Arak klgrammonkint: kizsigerelt borjú 
kr., prima kr., primissima kr., élő 
borjú 25—34 kr., prima 36—42 kr., primissima 44—50 
(—) kr., fiatal sertés 35—43 kr.f kizsigerelt sertés 
nehéz 44—48 kr., süldő 4 4 - 6 6 kr., kizsigerelt juh 
26—40 kr., bárány páronkint 4—9 frtig. 

Bécsi juhvásár. 1896. julius 16-án. Felhajtás. 
2479 drb juh. J 

Amennyiben a kivitel a vásárzár miatt lehetet-
len, a csehországi vidéki vevők is kísérletet tettek és 
pedig eredménynyel az árak leszállítására. A vásár 
nehézkes volt, daczára ennek, a felhajtás 1 frt ár-
eséssel eladatik. 

Árak: export juh páronként 17—2250, raczka 
, selejtes juh 12—16. 

Pál-isi juhvásár. 1896. junius hó 29-én. Felhajtás 
17106 drb juh. 

Irányzat nehézkes. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
O. S. Csorvás. Előfizetését julius hó l-től szá-

ik. . 
N. J . Abrudbánya. A czimváltozást eszközöltük. 

Az Orsa. magyar gazd. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aurél, Bernát 
István, dr . Darányi Gyula, Forster Géza, Galgóczy 
Károly, dr. Bagara Viktor. — Főszerkesztő és ki-
adásáért felelős: Forster Géza az O. M. G. E. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
O. M. G. E. szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: 

Jeszenszky Pál. 

Gőzcséplúk 
I C Szigorúan a magyar gazda-

sági viszonyokhoz alkalmazott gyárt-
mányok. ~VH| 

Az összes gazdasági gépeket 
tartalmazó árjegyzékkel, szakba-
vágó felvilágosítással és tanács-
osai, árak és feltételek köz-
lésével szívesen és díjmentesen 

szolgál 

ELSŐ M A G Y A R 
GAZDASÁGI GÉPGYÁR 

részvény-társulat . 

t, IM váczi-it 7. 
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Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, VIII., J ó z s e f - k ö r u t 8 . 

Elnök: Géza gróf. Alelnök: C S Í V O S S Y -Géla. 
Igazgatósági tagok: 

ANDItlSST GÉZA gróf. BÜJANOTICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCHT TAMÁS, PÜSPÖKY EMII, BÜB1NEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZÖNY1 ZSIGMOND, SZTÁRAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNDOR. 
Vezérigazgató: SZŐHYI Zsigmond. 

Az Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövet-
kezet a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatá-
sának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 
megelégedését vivta ki magának, az 

épület é s á t a l á n y (pauschal ) b iz tos i tásná l 
rendkívül mérsékelt d;jaival tetemes megtakarítást tesz, lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

A takarmány és termények (szalmás eleség) 
biztosítása szintén a legkedvezőbb feltételek mellett eszközölhető. A dijak itt 
is a lehető legmérsékeltebbek. 

{[SSt- Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nelkul a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5% díjengedményben részesülnek. "TSS® 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztositiák, 10% engedményben részesülnek. 

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

Kisküküllő megyében Bethlen-Szt.-Miklós és Alsó-Kápolna községek terüle-
iz építendő viczinális vasút mellett és 5/i órányira Balázsfalva vasúti állo-

mástól fekvő, tagositott, a nagyszebeni piesbiterium kezelése alatt álló 

i Diri 
mely 2000 holdnál valamivel nagyobb területű, ebből körülbelül 814 hold szántói 
380 hold rét, 692 bold legelő, 62 hold kert és szőlő, 32 hold udvar és beépített 
terület, 28 hold ut, 7 hold patak és levezető árkok, a hozzá tartozó tágas lakó és 
gazdasági épületekkel, egy négyjáratu őrlő malommal, orsz. vásár- és kompátkelés 
regáljogaival ezennel 10,000 o. ért frt kikiáltási ár mellett, miután a f. é. julius 
hó 3-án megtartott árverés eredménye nem hagyatott jóvá, ujabb szóbeli árverés 
tartatik. 

A szóbeli árverés 1896. évi augnsztus hó 14-én, délelőtt 10 órakor Nagyszeben, 
Huet-tér I. szám alatt az ev. presbyterium üléstermében veszi Kezdetét, mely nap 
délelőtti 9 órájáig előírás szerint bélyegzett, lepecsételt és 1000 frt bánatpénzzel 
ellátott ajánlatok is az alulírott presbyteriumnál nyújthatók be. A bánatpénz kész-
pénzen kivűl valamely nagyszebeni hitelintézet takarék betétkönyvei vagy jelzálog-
levelei, vagy az állam által óvadékképesnek elismert papírokban is letehető, mely 
utóbbi az árfolyam 2/s értékében fogadtatik el. 

A presbyterium fentartja magának a jogot, hogy a bérbevevővel annak 
kívánságuk egy gazdasági szeszfőzde berendezése tárgyában tárgyalásokba bo-
csátkozzon oly alapon, hogy a gyárépületek és az istállók az uraság által építtet-
nek, mig a bérlő a belső gépberendezést sajátjából tartozik beszereznie 

A presbyterium fentartja továbbá azon jogot, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül szabadon választhasson. 

A bérlet 1896. november l-én kezdődik és 1908 évi október 31-én jár le. 
A közelebbi árverési feltétélek Bonfert János urad. intézőnél Bethlen-Szt.-

Miklós (u. p. Szépmező) vagy pedig Nagyszebenben a hivatalos órák alatt dr. 
Kirchgatter Lajos jószágigazgató irodájában (Kleíner Ring No. 8) yagy a pres-
byterium irodájában (Huet-tér) betekinthetők. 

Nagyszeben, 1 
Az ev. presfeyterinm. 

A legelterjedtebb néppárti heti élczlap, változatos szöveggel, mulattató eredeti ké-
pekkel, a politikai romlott korszellemnek szatyra és gúny által ostorozott heti ese-
ményeivel, versekkel, adomatárral, kép-, szám-, sakk- és szórejtvényekkel és sok más 

mulattató dologgal. 
Szerkesztő i MARKOS GYULA. 

ElSfise-fcési á r a : ogésa é-ö-re fr-fc, f é l évre 2 fr-fc, n e g y e d é v r e 1 fr-fc. 
A szegényebb, de olvasni szerető közönség számára a „HERKÓ PÁTER" 

népies kiadását egész évre 2 frtért, negyed évre 50 krért küldjük. 
A „HERKÓ PÁTER" tót nyelven is megjelenő heti élczlap egész évre 2 frt, 

fél évre 1 frt, negyedévre 50 kr. 
Márczius hó óta német nyelven is megjelenik a „HERKÓ PÁTER" heti élczlap. 
Naptáraié, magyar, német és tót nyelven, az idő előrehaladottságánál 

fogva már csak 20 kr. darabonkint. 
Szerkesztőség: és kiadóhivatal: 

BUDAPEST, IV. kerü le t , Z s i b á r u s - u t c z a 7-dik s z á m . 

A Zalatknai kénkő vaud ipar r. t. 

Brassói kénsav-és műtrágyagyára 
ajánl: mindennemű száraz és könnyen szórható s z u p e r -
f o s z f á t o t , r é p a - , s z ő l ő - é s á r p a t r á g y á t , T h o m a s -
s a l a k l i s z t e t , c h i l i s a l é t r o m o t , k é n s a v a s a m m o -
n i á k o t é s m i n d e n e g y é b m ű t r á g y á t szavatolt 
béltartalommal. 

Fölvilágositásokkal és részletes árjegyzékkel szivesen 
szolgál 
a g y á r v e z e t ő s é g 1 B r a s s ó n , v a l a m i n t 

a központi iroda 
BUDAPEST IV., Bécsi-utca 5. szám. 

35677/96. sz. Magyar kir. államvasutak. 
P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

Az alulírott igazgatosag a magy. kir. államvasutak részére a jövő 1897. évben 
illetőleg 1899. év végéig a következő csoportokban sorozott anyagokból felmerülő 
tényleges szükségletnek szállítását biztosítani kívánván, ezennel nyilvános pályázatot 
hirdet m. p: 

I. Kő- és földnemü anyagokra, nevezetesen: Chamotte-agyag, füstvezető csövek 
és tűzálló tégla. 

II. Lámpa és lámpásalkatrészekre fémből. 
III. Fémnemü anyagokra, u. m. fehérréz és horgany-bádog, ólomcső, tiszta horgany; 

sárgaréz és vörösréz-huzal, hengerezett ólom, phosphor és mangánréz, vörösréz, 
szegecsek, sárgaréz-szövet' stb. 

IV. Restarting lövettyükre, Teudloff és Friedman-féle. 
V. Kidolgozott kisebb kocsi-alkatrészekre, fémből. 

VI. Aczél- és vasnemü anyagokra, u. m. különleges igen kémény aczél; aczélbádog, 
tál, fehérbádog, bordázott és horganyozott vasbádog, kidolgozatlan kovácsolt és 
vágott csavarház, vontvas- és gőzfütesi-cső, vashuzal fonat, fűrészlapok, kötő és 
vashuzal, horganyzott huzalkötél, lapos- és sodrottszémü láncZ, horganyzott sodrott : 
keritési aczélpánt, vashuzal peczek, szegek, szegecsek és vashuzal-szövet. 

VII. Alkatrészek öntöttvasból, cső vízvezetékhez, gőzhenger stb. 
VIII. Alkatrészek a katona és sebesültszállitási kocsik berendezéséhez. 
IX. „Westinghouse'' fékalkatrészeK. 
X. „Westinghouse"-féle féktömitö bőrök. 
A kijárás tárgyát képező egyes czikkeket előtüntető jegyzékek, melyek egy-

szersmind ajánlati mintákul szolgálnak, valamint a szállításokra vonatkozó részletes 
módozatok valamennyi hazai kereskedelmi és iparkamaránál és a magy. kir. állam-
vasutak üzletvezetőségeinél megtekinthetők és a magy. kir. államvasutak igazgatósága 
anyag- és leltárbeszerzési (az V. szakosztályánál, Budapest Andrássy-ut 73. sz. II. 
emelet 54. ajtó szám) ingyen kaphatók. 

A szabályszerűen kiállított, ivenkint 50 kros magy. kir. okmánybélyeggel 
ellátott ajánlatok lepecsételve legkésőbb f. évi augusztus hó 29-ike déli 12 óráig a 
magy. kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályában átadandók, ille-
tőleg posta utján oda küldendők és a boríték ezen külczimmel látandó el; „Ajánlat 
35677/96. számhoz." 

Később benyújtott ajánlatok valamint olyanok, melyek nem pontosan a rész-
letes módozatok betartása mellett állíttatnak ki, nem vétetnek figyelembe. 

A? igazgatóság. 

Rács Sándor. 
Ára 1 forint 50 kr. 

Mindennemű 

Z S A K O K - a t 
• a legolcsóbb gyári áron szállít az 

ELSŐ OSZTRÁK JUTE FONÓ ÉS SZÖVŐGYÁR 
íiókgyára 1453 

ÚJPEST. Bécs, MáriaTheresienstrasse 22. 

Értesítés. 
Lapunk julius hó 18-iki — 58-ik — számában megjelent 

hirdetményre, mely a 6. hadtest kerületébe tartozó katonai állo-
mások széna, szalma és ágyszalma, valamint tűzifa- és kőszén-
szükséglet beszerzésének nyilvános árlejtésére és az eziránti 
kérvények beadására vonatkozik, az érdekeltek figyelme ezennel 
felhivatik. 

Kassa, 1896. julius 10. 

A cs. és kir. katonai élelmezési raktár 
1478 Kassán. 
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L a p u n k M a d é M i a t a l á t o i ^ B u d a p e s t , Í M ö i - u t 2 i * ( » t < « . ) 
a köve tkező g a z d a s á g i s z a k m u n k á k és r e g é n y e k leszál l i tot t á ron k a p h a t ó k : 

mBzöoazflasáprdl 
mezöreilrségrö'l 

szóló 1894. hl XII. töríéwatt, 
a végrehaj tására vonatkozó 

minisz ter i r ende le t , 
magyaráza tokka l el-
látva, e gy füzetben. 

Ára bérmentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

M a g y a r Gazdaság i Czimtár 
n a g y a e g - y e d a l a l c , 3 6 ív t e r j e d e l e r e i b e a . 

Tartalmazza az összes 
gazd . egyesü letek , g a zdakö rök , fö ldb i r tokosok , 
u r a d a l m a k , h i tb izományok, bé r l ők , gazdatisztek, 

e rdészek 
pontos és legmegbízhatóbb czimeit. 
Miután a? össze? gazdasági egyesületek tagjainak névsora a lakhely és utolsó posta pontos 

megjelölésével benfoglaltatik, 
a gazdasági egyesüle teknek és ke re skedő vi lágnak nagyon a j án lha tó . 

A r a f ő zve 7 f r t , kötve 7 f r t 5 © k r . 

A sertés javítása 
és 

M z l a l a s a 
gazdák és hizlalók hasz-

nála tára . 
Irta: 

H u f f y P á l 
uradalmi főtiszt. 

3ES Ára portómentes küldéssel 
1 frt 10 Kr. ra 

A 

mesterséges borok 
Igfen érdekes regények leszállított áron s A mezőgazdaság és mezőrendőr-

ségről szóló 1KU4, évi XH-dik 
törv.-czikk alapján összeállított: 

L 
Káté községi mező- és hegyőrök 

A 

mesterséges borok NEM SZABAD SZERETNIE, EGY CSODAEMBER KALANDJAI, 
Lajos. Ara portómentesen megküldve 1 forint Irta Conan Doyle, fordította Fáy J. Bela. Ara 
helyett 40 krajczár. portómentesen megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

AZ ERDÉSZ ÜR FIA. A MALOM TÖRTÉNETE. ™ , s f a r ; 
Ára portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

ÓT?! T R Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- JUTflVilT 170 Á D T \ Á f IrtaMathers Helén 
D í l L L / l . mentesen megküldve 1 frt helyett A u u I A i l f i i ) U f t ü v / U . Ara portómente-

40 krajczár. • sen megküldve 1 frt helyett 40 krajczár. 

MI A SZERELEM? ^Lrion^cáwforV, BONDA MIKLÓS. p o r t ó m e X ^ n ^ m t g ! 
fordította: Fáy J. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajczár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

A mezőgazdaság és mezőrendőr-
ségről szóló 1KU4, évi XH-dik 
törv.-czikk alapján összeállított: 

L 
Káté községi mező- és hegyőrök 

k é s z í t é s é n e k 
forgalomba hoza ta lának 

tilalmáról szóló 

T ö r v é n y . 
Magyarázó jegyzetekkel el-
látta : Dr. Lónyay Ferenez. 

Ara 8 0 k r . 

NEM SZABAD SZERETNIE, EGY CSODAEMBER KALANDJAI, 
Lajos. Ara portómentesen megküldve 1 forint Irta Conan Doyle, fordította Fáy J. Bela. Ara 
helyett 40 krajczár. portómentesen megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

AZ ERDÉSZ ÜR FIA. A MALOM TÖRTÉNETE. ™ , s f a r ; 
Ára portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

ÓT?! T R Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- JUTflVilT 170 Á D T \ Á f IrtaMathers Helén 
D í l L L / l . mentesen megküldve 1 frt helyett A u u I A i l f i i ) U f t ü v / U . Ara portómente-

40 krajczár. • sen megküldve 1 frt helyett 40 krajczár. 

MI A SZERELEM? ^Lrion^cáwforV, BONDA MIKLÓS. p o r t ó m e X ^ n ^ m t g ! 
fordította: Fáy J. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajczár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

Ára portómentes küldéssel 20 kr 
II. 

Káté az uradalmi csőszök 

k é s z í t é s é n e k 
forgalomba hoza ta lának 

tilalmáról szóló 

T ö r v é n y . 
Magyarázó jegyzetekkel el-
látta : Dr. Lónyay Ferenez. 

Ara 8 0 k r . 

NEM SZABAD SZERETNIE, EGY CSODAEMBER KALANDJAI, 
Lajos. Ara portómentesen megküldve 1 forint Irta Conan Doyle, fordította Fáy J. Bela. Ara 
helyett 40 krajczár. portómentesen megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

AZ ERDÉSZ ÜR FIA. A MALOM TÖRTÉNETE. ™ , s f a r ; 
Ára portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

ÓT?! T R Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- JUTflVilT 170 Á D T \ Á f IrtaMathers Helén 
D í l L L / l . mentesen megküldve 1 frt helyett A u u I A i l f i i ) U f t ü v / U . Ara portómente-

40 krajczár. • sen megküldve 1 frt helyett 40 krajczár. 

MI A SZERELEM? ^Lrion^cáwforV, BONDA MIKLÓS. p o r t ó m e X ^ n ^ m t g ! 
fordította: Fáy J. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajczár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

Ára portómentes küldéssel 20 kr. 
Összeállította: dr. BALKAY BÉLA. 
Mindkettő csinos zsebkönyvalaku 
keménytáblába van kötve és 20 
oldalas jegyzék-naplóval ellátva. 

M. k i r . ál lami m é n e s p a r a n c s n o k s á g M e z ő h e g y e s e n . 

893 ikt. szám 

Ló-árverés. 
A m e z ő h e g y e s i m . k i r . á l l a m i 

m é n e s b ő l f. évi julius hó 26-án 
reggel 8 órától k e z d v e az a l ább 
fe lsoro l t 84- drb. kiselejtezett 
ló n y i l v á n o s á rve ré s u t j á n készpénz -

fizetés mel le t t M e z ő h e g y e s e n a p iacz té ren e lada tn i 
fog . — É s p e d i g : 

Anyakancza 7 d rb . 
5 éves kancza — 1 „ 
4 J „ ... • - . . . . 1 „ 
3 „ „ - 11 „• 
2 „ „ L 2 „ 
1 „ „ P - 3 „ 
választott „ — . . . 1 „ 
igás ló — — 1 „ 
nyerges ló — v 5 
5 éves herélt 2 „ 
4 „ „ 20 „: 
3 „ „ . . . • _ . . . . . . 18 , 
2 „ „ . . . . . . . . . 12 „ 

A m e z ő h e g y e s i m a g y a r kir. á l lami 
m é n e s p a r a n c s n o k s á g . 

Majfyar királyi államvasutak. 

Legolcsóbb utazás IJoliitsch fürdőhelyre. 
Az utazó közönség figyelmeztetik, hogy Budapestről Rohitschra legolcsóbban 

Zágráb-Krapinán át lehet átutazni, mely útirányon át Budapest keleti pályaudvarnál 
Krapinára és vissza, 60 napig érvényes menettérti jegyek is adatnak ki kővetkező 
árakon. Gyorsvonattal: I. oszt. 22 frt 20 kr. II. oszt. 16 frt 40 kr. Személyvonattal: 
I. oszt. 19 frt II. ószt. 14 frt III. oszt. 9 frt 50 kr., különösen kiemeltetik, hogy ezidőszerint 
Zágrábon át a legkényelmesebb csatlakozás áll fen a mennyiben a Budapestről 7 óra 
15 perczkor reggel közlekedő luxusvonat használata esetén az utas ugyanazon napon 
6 óra 21 perczkor, este érkezik Krapinára, illetve ha -5 óra 27 perczkor reggel indul 
ICrapináról, akkor 8 óra 25 perczkor tér vissza Budapestre, ugy hogy Zágrábban meg-
hálni nem kell. 

A luxusvonat használata esetében az I. oszt. jegyre 2 frt pótdíj ráfizetendő. 
Krapináról Rohitschig egy négy üléses kocsi, mely a krapinai állomás főnö-

kénél is megrendelhető, 6 frtba kerül. 
A fentemiitett menettérti jegyek Budapest keleti pályaudvar állomáson vala-

mint a városi menetjegyirodában (Budapest, Hungária szálló) kaphatók hol e tekin-
tetben kívánt egyéb felvilágosítás is nyerhető. 

Budapest, 1896. junius hó 27-én. 
(Utánnyomás ném dijaztatik.) Az igazgatóság. 

Fontos minden járműtulajdonos részére! 
I. Wiener Neustadti gyanta-terpentiü, olajfinomító 

kátrány és zsirnemiiek gyára ' 
FRANZ v. F U R T E N B A C H 

, Nem fagy meg 
^ ' ^ J ^ y T

 nem csurog le 8 ki" 
V- S zárja a menésközben való 

fc«\/áíhevülést, n é l k ü i ö z l i e -
g-elyek s z á m á r a , bármely 

mód szerinti kenésre alkalmas. 
Vegyileg megvizsgálva. — Gyakorlatban 

kiró'oált. Savmentes, vizmentes, gyantamentes 

eredeti bátiogclobczokban küldetik szét. 
Egy dobosé ára: 

Ausztria-Magyarországban díjmentesen minden postaállomásra 2 frt 50 kr. 
Bosznia és Herczegovinában díjmentesen minden postaállomásra 2 frt 75 kr. 
Külföldre a bécsújhelyi állomástól 2 frt 25 kr. 

Csakis 5 kilograi 
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K I S H I R D E T É S E K , 
Csak o l y levelekre vtaaszoltmk, melyekkel válaszra, szükséges levéltoélyeg-et vagy levelezőlapot küldenek. 

Betöltendő állás. 
Főerdész kerestetik 

egy Nyitramegyében fekvő 
uradalom részére, ki a i •" 
gyar és német nyelvet 
kéletesen bírja, tótul beszél 
s a magyar erdőtörvények 
36. §. előirt képzettséggel 
bír, nős, fiatal, erőteljes 
és lovagolni tud, óvadék 
500 frt. Fizetés készpénz 
ea 7—750 frt, 26 hecto 
gabona, 30 heeto burgonya, 
egy uradalmi tehén, tűzifa, 
lakás kerttel és egy nyer-
ges ló. Magyar és német 
nyelven irt folyamodvá-
nyok bizonyitvány-másola-
tokkal, melyek vissza nem 
adatnak, eddigi működésűk 
megjelölésével sub R. T. 
1843. sz. Haasenstein & 
Vogler (Ottó Maas) czéghez, 
Bécs intézendők. 1464 

Gazdatiszt, a ki erdészet-
ben is képzett, kerestettk 
középbirtokba. Okmányok-

kal felszerelt ajánlatok 
Ugrón Gábornak küldendők 
Székely-Udvarhelyre. 1465 

Földmives iskolát, vagy 
vinczellér képezdét végzett, 
két-három évi gyakorlattal, 
kisebb igényű ispán keres-
tetik. Hol megmondja a 
kiadóhivatal. 1476 

A báró Stummer Ágost-
féle uradalom jószágigaz-
gatósága, Tavarnok, u. p. 
Nagy-Tapolcsány f. é. szep-
tember elsejei belépésre 
egy nőtlen legalább gazda-
sági középiskolát végzett 
gazdasági segédet keres, 
kinek szép irása van s a 
magyar, német és tót nyelv-
ben jártas. Bizonyítvány 
másolatokkal ellátott folya-
modványok német nyelven 
f. év augusztus 10-ig a 
fenti czimre küldendők. 

1473 
Zíerer Vilmos ur mikosdi 

uradalmában egy írnoki ál-
lás évi 240 frt fizetéssel és 
teljes ellátással van ürese-
désben. Megkívántatik a m.-
óvári gazdasági akadémia 
vagy pedig egy felsőbb gaz-
dasági iskolai képzettség, 
a magyar és német nyelv-
nek szóban és írásban tö-
kéletes bírása és némi gya-
korlat. Az állás azonnal 
elfoglalandó. A folyamod-
ványok bizonyítvány-máso-
latokkal ellátva a mikosdi 
Uradalom intézőségéhez Mi-
kosdra (Vasm.) czimzen-
dők. 1487 

Gazdasági segédtiszt tel-
jes ellátás, egyelőre 300 
frt évi készpénz-javadal-
mazással és próbaszolgálat 
után alapszabály szerinti 
nyugdíjjogosultsággal egy 

dunántuli uradalomban 
esetleg f. é. Október else-
jétől alkalmazást nyer. Ke-
resztény, nőtlen folyamo-
dók, sajátkezüleg irt, jó si-
kerrel végzett gazdasági 
tanintézet és már más he-
lyen szerzett gazdasági gya-
korlatról tanúskodó bizo-

nyitvány-másolatokkal, 
egészségi bizonyitványnyal 
és lehetőleg az illető fény-
képével felszerelt ajánla-
taikban a magyar és német 

, nyelvnek szóban és Írásban 
való birását igazolni tar-
toznak.— Folyamodványok 
„Gazdasági segédtiszt" alatt 
e lap kiadóhivatalába kül-
dendők. 1488 

Egy a gazdasági 
k ö n y v e l é s b e n kellő 
jártassággal biró nőtlen fia-
tal ember, ki a magyar, 
német és tót nyelveket tö-
kéletesen birja és a gazda-
ságban is nemileg jartas, 
állandó alkalmazást nyer. 
Ajánlatok a fizetésigények 
megjelölésével, Horn Dávid 
úrhoz, Budapest, V., Sas-
utcza 14. szám intézendők. 

1485 
Egy keresztény, nőtlen 

segédtiszt a eséplési idényre 
és esetleg továbbra is fel-
vétetik. Fizetés 15—20 frt 
egyhónapraés teljes ellátás. 
Czim Okolicsányi Dénes 
gazdasága Urai-Ujfalu, Vas-
megye. Bizonyítványok és 
iratok vissza nem küldet-

Allást keresők. 
Cséplési idényre alkalma-

zást keres, szerény igények 
mellett jó bizonyítványok-
kal rendelkező, gyakorlati-
lag képzelt gazdász, ki a 
nyerendő állásban október 
15-ig maradhat. Czime a 
kiadóhivatalban. 

1469 
Egy 32 éves róm. kath. 

nőtlen, földmives iskolát ki-
tűnő sikerrel végzett gaz-
datiszt, kiszolgált katona, 
ki egy 1200 holdas belter-
jes gazdaságnak 10 év óta 
önállóan rendelkező kezelő 
tisztje, besyél magyarul ro-
mánul az egyszerű és kettős 
könyvvitelben valamint a 
gazdálkodás minden ágában 
teljes jártasággal bir; -1897. 
év január 1. egy uradalom-
ban oly kezelőtiszti állást 
óhajt elfoglalni, hol tiszta 
jelleme szorgalma és szak-
képzettsége által, — vala-
mint nősülhetés czéljából 
jövőjét biztosithatná. Szí-
ves megkeresések Lunkafi 
jelige alatt Seprősre (Arad-
megye) kéretnek. 1425 

Állandó alkalmazást ke-
res, földmives iskolát jele-
sen végzett 2 évi gyakor-
lattal biró nőtlen egyén. 
Felmondatlan állásában 2 
havi felmondáshoz van 
kötve. Czim a kiadóhiva-
talban. 1467. 

Béresgazdai állást keres, 
egy gyakorlott gazda, ki 
saját 100 holdas birtokán 
gazdálkodott, érti a kül-
és belterjes gazdálkodást. 
Czim a kiadóhivatalban. 

Főkertész, 38 éves, kis 
családu, október hó 1-ére 
helyet keres nagyobb kert-
ben, a hol állandó jövőjét 
biztosithatja. Botanikus, fa-
iskola, gyümölcsészet, par-
kok .alakítását, uj divatú 
szőnyegzetet, konyhakert s 
űzdészetet, üvegházi nör 
vény szaporítását, szőlő-
szetet, fás és zöld ojtását, 
borászatot s méhészetet 
kiképzettséggel tökéletesen 
érti és magyar gróf urak 
kertészétében mint főker-
tész volt, melyről jó bizo-
nyítványai vannak. Szíves 

megkeresés egy állás 
betöltésére „B. J." főker-

ezimen Pettendre (Fe-
hérmegye) küldendők. 1489 

Kertész, kí a kertészet 
minden ágában jártás, szep-
tember llére állást keres. 
Czim a kiadóhivatalba. 1486 

Cséplési idényre vagy ír-
noki állást keres augusz-
tus és szeptember hóna-
pokra egy fiatal ember, ki 
jelenleg végezte a keszthelyi 
m. kir.' gázd. tanintézetet. 
Czim a kiadóhivatalban. 

1490 
Földmives iskolát jelesen 

végzett, 4 évi gyakorlattal 
biró fiatal nős ember azon-
nali ' belépésre alkalmazást 
keres. Czim Sipos István 
Pa.-Medgyes, u. p. Köttse, 
Somogym. 1481 

Segédtiszti állást keres 
azonnali belépésre egy 21 

éves intelligens erélyes 
fiatal ember, ld a földmives 
iskolát jeles sikerrel végezte 
s 2 évi praxissal bir. Szives 
megkeresést kér e lap 
kiadóhivatalába. 1170 

Főldtíűves iskolát vég-
zett, 32 éves, róm. kath., 
nős, 12 évi. gyakorlattal, 
jelenleg is egy nagyobb 
uradalomban mint kezelő-
tiszt . alkalmazva van, meg-
felelő állást keres október 
elsei belépésre. Czim a 
kiadóhivatalban. 1445 

Allatok. 

Kos -e l adás . 
15 drb. kiváló szép Shrop-
shire kos egy és két éves 
eladó. Czim a kiadóhiva-
talban. 1463 

angol husjuh 
kosok, melyeknél a főköve-
telvény nagy és erős cson-
tozata test; ajánlatok a 
faj, kosok és áruk meg-
nevezésével intézendők: 

Weigl J. urad. ispán úrhoz 
Badljevina, Slavonia. 

1471 

Vegyesek. 
Egy csak néhány hóna-

.pighasználatbanvolt, majd-
nem teljesen uj, Hofherr és 

Schrantz-féie locomobil 
•— effeetiv 8 ló erőre — 
jutányosán eladó. Czim a 
kiadóhivatalban. 1073/c 

WIATSCHKA JÓZSEF 

PattóiF-paszta 
patkányoknak föltétle-
.oknak ártalmatlan) sze-

l y á r i 
v e t é s r e 

tarlórépa, 
muhar, 
spergula, 
csillagfürt, 
hajdina, 
mustár, 
köles, 
biborhere, 

kitűnő minőségben jutá-
nyos árban kapható 1370 

Haldek 
magkereskedésében 

Budapest, Károly-kürut 9. 

Magyar kir. államvasutak. 
85838/C—IV. sz. 

Hirdetmény. 
(A magyar-olasz személy-

dijszabás életbeléptetésének 
elhalasztása.) 

A magyar királyi állam-
vasutak igazgatóságának 
értesítése szerint, amagyar-
olasz közvetlen személy-

forgalomban (Fiume-
Ancona illetve Fiume-

Velencén át) kiadandó uj 
dijszabás életbeléptetése f. 
évi julius hó 15-ödikéről 
augusztus hó 1-jére halasz-
tatott el. 

3. jul. 13. 

Keresek öt vagy hatszáz 
holdas jó búzatalaju, város 
vagy vasútállomás közelé-
ben lévő bérletet, jó lakó-
ház és gazdasági épületek-
kel. Közvetítők kizárva. — 
Ajánlatokata feltételek pon-
tos ismertetésével „Bérlet 
600" alatt e lap kiadóhi-
vatalába kérek. 1484 

Elsőrendű bérletek, 4000 
holdas szép, egyenes fek-
vésű, közel vasúthoz, per 
október 1-ére; 1800 holdas 
kitűnő jó minőségű, per 
október 1-ére; és 1500 hol-
das, 10 perez a vasúthoz, 
per 1897. május,, direct a 
tulajdonostól kibérelhető. 
Kisebb részletekben is le-
hetne ezekből bérelni. Kö-
zelebbit Österreicher Ber-
nátnál, Nagykanizsán. 1475 

Magyar kir. államvasutak. 
82121/96/C—IV. sz. 

Hirdetmény. 
Személy- és podgvász dij-

szabás életbeléptetése az 
osztrák-magyar-román-

szerb-bolgrr-keleti-német-
belga-angol fürt-alomban. 

A magy. kir. államvasu-
tak igazgatóságától vett 
értesülés szerint, az előbb 
emiitett személyforgalom-
ban f. é. julius hó 1-én uj 
személy- és podgyász dij-
szabás lépett életbe, mely 
a m. kir. államvasutak 
igazgatóságának díjszabás 

elárusító irodájában 
(Csengery-utcza 33.) 70 
fillérért kapható. 

Budapest, 1896. julius 
hó 13-án. 

Az igazgatóság. 
(Utánny. nem . dijaztatik.). 

Semmi előleges költség. 
Minden felTiligositáa díj-
talan. Beküldendő «takia • 
.elekkőnyvl kWonat, kataaz-
íeriY. KonrertáUa b'élT.g- ég 

llletékmenUa. Czim: 
llngatlan- és Jelzálog-

Forgalmi-Intézet. 
udapwt, Váozl-körut 38. az. 
egnafrjebb Ingatlanba Jel. 
ion arehiában egyedüli, aelr 

...atónágok és a legteklm. 
téljeaebb földblrtokoiokMI 1 ajinlra TOB, 

Eladó Szt.-János rozs mm. 
8 frt, őszi borsó mm. 7 frt, 
őszi árpa mm. 6 frt zsák 
nélkül, a hatvani állomás-
hoz szállítva. Értesítést ad 
Somogyi Sándor, tiszttartó, 
Hatvan. 1479 

Tejgazdaságra berende-
zett 200—300 holdas bérlet 
kerestetik Budapesthez kö-
zel, akár instructióval, akár 
anélkül. Czim a kiadóhi-
vatalban. 1482 

. Eladó őszi borsó vetőmag, 
elsőrendű, vasútra szál-
lítva 6I/2 frt. Megrendelé-
sek Pósa István kasznár-
hoz Kistur u. p. Ipolyság 
intézendők. 1461 

FISCHER J. 
zsák gyári r a k t á r á b a n 

BCOAPEST 
Nagy-korona-utcza 18. sz., 
vízmentes ponyvák kölcsön-
ben, valamint uj és egyszer 
használatban volt vízmen-
tes ponyvák jutányosán 
kaphatók. Repczeponyvák 
darabonként 3 forinttól 
feljebb. 1116 

Magyar kir. államvasutak 
86351/96/C—IV. sz. 

Hirdetmény. 
Zónarendszerü személy-

dijszabás életbeléptetése a 
csáktornya-zágrábi h. é. 
vasúton. 

A m. kir; államvasutak 
igazgatóságától nyert érte1-
'sités szerint a csáktornya-
zágrábi h. é. v.-on f. év 
julius hó 1-ére életbelépte-
tendőnek hirdetett személy-
díjszabás csak f. e. aug. 
hó 1-én lép érvénybe. 

Budapest, 1896. jul. 11. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik.) 
Bérlet kerestetik 500—800 

holdig, nem messze Buda-
pesthez. Czim a kiadóhiva-
talban. 1073, b 

Bérlet Baranyában 1200 
kath. hold fundus instruc-
tussal szeptemberre át-
adandó. Czim a kiadóhi-
vatalban. 1073/a 

A magyar gazdatisztek és 
erdőtisztek országos egye-
sülete ajánlja a t. ez. föld-
birtokos és bérlő urak-
nak állásközvetítő osztá-
lyánál bejelentett tagjait 
elhelyezésre. Az ez ügy-
ben való fölvilágositások 
és közvetítések dijmen-

Mezőgazd. és erdészettel 
foglalkozók nyugdíjintézete. 
Eszközöl biztosításokat: 

nyugdíjra, rokkantsági 
díjra és özvegyi dijra. 

ezekkel rokon foglal-
kozású egyének számára 
a legolcsóbb díjtételekkel, 
mert nem nyerészkedésre 
alakult vállalat. Kívánatra 
alapszabály díjtáblázattal 
és bővebb felvilágosítással 
szolgál az iroda : Budapes-
ten, IX. kerület, Lónyay-
utcza 7. sz. alatt. 

(Különösen mérsékelt menettérti jegyek kiadása Budapest-
ről Berlin, Drezda, Hamburg és Lipcsébe.) 

A magy. kir. 
értesülés szerint a f. é. júüius. hó 27-én, julius hó 16-án 
és augusztus hó 14-én Bécs északnyugoti pályaudvar-
tól Berlin, Hamburg, Drezda és Lipcsébe közlekedő 
különvonatokhoz Budapestről különösen mérsékelt áru 
30 napig érvényes menettérti jegyek adatnak ki és 
pedig ugy a m. kir. államvasutak budapesti városi 
menetjegyirodájában (Hungária szálló) ..mint Budapest 
keleti- és nyűgoti pályaudvarokon, hol "ezen jegyekre 
vonatkozó közelebbi felvilágosítás is nyerhető. 

Budapest, 1896, julius hó 13-án. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

MŰTRÁGYÁT 
minden minőségben szállít bárhova 

1349 versenyképesen 

S C H R A M A., 
kénsav- és műtrágyagyára 

j Központi iroda: PRÁGA, Heinrichgasse 27. 
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Bérszántás fősekével. 
A legújabb eredeti Fowler-féle Compound gőzekékkel talajmive-

lésre vállalkozik 527 

W O L F F E R N Ő g ő z s z á n t á s i v á l l a l k o z ó , 
Budapest, Kelenföld, Fowler-telep. 

Cs. és kir. szab. 

vizmcütes szövctgyár, 
legnagyobb1 és legrégibb az országban. 

Alapíttatott 1831. 
3 3 k i t ü n t e t é s . i fSÜli 

ELSINGER M. J. és FIAI 
B U D A P E S T , _ B É C S , 

V., M á r i a VaXéria--u.-fccaa l O . — I., V o l g l i s g a r t o n s t r a s s e 1. 

V Í Z M E N T E S T A S C A ü é K ( P O N Y V Á K ) , 
kazalok, gépek, kocsik és vasúti kocsikra olcsóbb és legjobb elpusztíthatatlan 

minőségekben, továbbá 

R E P C Z E - P O N Y V Á K , M A G G Y Ü J T Ö - P O N Y Y Á K , T Ö M L Ő K , 
E S Ő K Ö P E N Y E K és Ö L T Ö N Y Ö K kau tschukból é s anélkül. 

TŰZI- és ITATÖ-VEDREK, SÁTRAK, LINÓLEUM. 
ÁRJEGYZÉK ÉS MINTÁK INGYEN ÉS BÉRMENTYE. 

„ L E G G Y O R S A B B KISZOI-GÁLÁS." 
Minden város jobb üzleteiben a mi gyártmányainkat tartják, s szíveskedjen 

határozottan ELS1MGER gyártmányt kérni. 928 

Dr. KRÖCZER LÁSZLÓ-féle 
szabadalmazott ruggyanta ojtószalagokat Dr Krö-
czer László úrtól személyesen jóváhagyott minőség-

ben és nagyságban szállít 

SCHMEIDLER I. N. 
cs. és kir. ruggyanta és celluloidnemüek gyára 

B É O S , 1228 

Főüzlet: I Fióküzlet: 

V I I / 2 , S t i f t g a s s e 19. s z . 1 1 . S e r , , G r a t a 10 s z . 
Sürgönyczim: G U M M I S C H M E I B I i E R . 

Egy Kilogramm ára ffrt 10.40. 

Magy. kir. államvasutak 
87313/96. G. IV. 

H i r d e t m é n y . 
(Zónarendszerü személy és 
podgyász dijszabás életbe-
léptetése a pápa-csornai h. 

é. vasúton.) 
A magy, kir. államvasu-

tak igazgatóságától nyert 
értesülés szerint a pápa-
^csornai h. é. vasúton ' a 
megnyitás napjától kezdve 
zóna rendszerű személy és 
podgyász dijszabás lép 

életbe. Ezen dijszabás a 
m! kir. államvasutak dij-
szabás elárusító irodájában 
(Bpest, VI. Csengeri-utcza 
33. szám.) 10 krért kap-

: .Bpest, 1896. julius 1. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik.) 

HIRDETÉSEK 
fe lvé te tnek a kiadóhivata lban 

BUDAPEST, 
íilöi-ut 23-dik szám. 

ő Cs. és kir. apóst. Felsége 
legmagasabb elismerése. 

parafin-, Ceresin-, stearingyertyák és isiradéftírn-gyár 

Q n § t . W a g e i i i i u i i i n . H i e i i . 
Központi iroda: VI. Magdalenensttasse 16, á Theater a. d. Wien mellett, 
ajánl elismert kitűnő miiiőségben legolcsóbb gyári árakon: ásvány-, gépkenü-olajat 
és zsiradékot. Orosz ásvány-kenőolajat (Balcusine, Oleonaphta) legjobb fagymentes 
gép-kenőolajat, olívaolajt,faolajt, ásvány-gépoíajat mezőgazdasági gépekhez; Wagen-
mann-féle hengerolajat és hengerzsirt a gözhengerek kenéséhez; szabad, kocsikenőcs, 
fekete, sárga, kék, uszó, olasz világos I. és II- minőségben, szolid gyártmányok 
legolcsóbb gyári áron, teherkocsik és hegyitargonczák stb. kenéséhez. Ásvány vi-
lágító olajok: petróleum stand, white. Gyári petróleum veszélytelen, csak 40° C-nél 
gyújtható; sálon petróleum, császárolaj egészen fehér és veszélytelen. 

Sier a in gyertyák. Bécsi stearingyertya, I. minőségű, narancs vagy 
rózsaszínű csomagolás. Austria gyertya I. minőség, narancs- vagy rózsaszínű cso-
magolás, Ceresin' (ásványvia.sz), templomi gyertyák minden Vallásfelekezetnek. 

Brillant parafin disigyertyik, sárga pinczegyertyák. 
NI1. Mintákat gyártmányaimból ingyen küldök. • 

Kévekötő zsinórokat 
t legjobb minőségű 

j g a z d a s á g i k d t é l n e m ü e k e t , 

BLEIER és WEISZ, 
kötélgyári ezég Budapest. 

I Raktár és iroda: Károly-körut 9. szám, a gróf Hadik-Barkóczy féle házban 
Gyártelep : Hajtsár-ut 7307. sz . 

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos futószőnyegek, 
lábtörlőit, ruhaszárító Kö-
teleit, 

1 ólra ló k, 
Kézitáskák stb. továbbá gaz-
dasági czikkek u. m.: istráng, 
kötőfék, rudaló gabona-
zsákok, vízhatlan ponyvák, 
itató és tűzi vedrek, kender-
tömlők, hevederek, kender, 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti 

gyári árakon. 
Vidéki megreMeM pontosan eszközölteM. 
Képes árjegyzék̂  kívánatra bérmentesen 

a m ^ m m T í m m f f l m m g ^ 

87727. . CII. S: Magy. kir. államTasutak. 

H i r d e t m é n y . 
' (Keletnémet-magyar vasúti kötelék. Díjszabási pótlék kiadása.) 

F. évi augusztus 1-én életbe lép a keletnémet-magyar köteléki árudíjszabáS 
II. rész 1. füzetének IL-ik pótléka, melynek tartalma következő : 

I. Uj határozmányok élő halak szállítására; 
II. A budapesti pályaudvarok áruforgalmára vonatkozó határozmáflyok 

módosítása,- . . . 
III. Közvetlen osztályáru:dijtétéÍek Kassa és Koschmin állomások között; 

TTT Gosel-Od,erhafen állomás felvétele az osztályáru és kivételes diszabásokba; 
A következő áruczikkekre vonatkozó kivételes díjszabások i 

kiegészítése és pédig: 
aszalt gyümölcs- és szilvaiz, 
benzin földolajból, 
kénsav, 
czement, 

chamottekovek, 
gázretorták, 

l ' kilómétérmutató kiegészítése, sajtóhiba helyesbítés és állomás 

a. pótlék által előidézett dijfelemelések csak f. évi .szeptember hó 1 
érvényesek. 

A pótlék 30 krért megszerezhető a 
hivatalában (Budapest, Gsengery-utcza 33.) 

Budapest, 1896. évi julius hó 15-én. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

n. kir államvasutak díjszabás elárusító 

Újonnan szabadalmazott 

egyfogatú kocsi oszágutakra. 
Legjobb legolcsóbb kétiilésü egyfogatú kocsi 

A legrosszabb úton is lehet használni. 

Ara 130 forint. 
Sok fényes elismerő 
isis levél. 
Prospectus kimerítő 
leírással ingyen és 

bérmentve. 

. ] W E X G L , P r e r a n 
R a k t á r : W i e n , I . , N i b e l u n g e n g a s s e 4 . 

„PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, Üllői-ut 25. (Köztelek). 


