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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP . 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Aj országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
MegjeM miHden szerdái és szombaton. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B n d a p e : 
Ü l l ő i - Ö t » 5 . szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

rendkívüli közgyűlésére, 
mely 1897. évi február hó 14-én (vasárnap) 
délelőtt 10 órakor fog Budapesten a Köztelken 

megtartatni. 
Tárgyai: 
1. Az egyesület alapszabályainak megvál-

toztatása, mely változtatások, részint a Gazda-
sági Egyesületek Országos Szövetségének meg-
alakulásából, részint a természetes fejlődésből 
kifolyólag szükségessé váltak. 

2. Határozatilag kimondása annak, hogy 
az OMGE. a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetsége központi teendőit elvállalja. 

3. A Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetsége központi költségeihez a hozzájárulási 
összeg megszavazása. 

4. Az egyesület tisztikar, segéd- és szolga-
személyzet szolgálati és fegyelmi szabályzatá-
nak megerősítése. 

Budapest, 1897. január hó 16rán. 
Gr. Dessewffy Aurél s. k. 

Gazdasági előadások. 
(1897. február 15., 16., 17.) 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
által a földmivelésügyi miniszter támogatásával 
a f. évben rendezendő gazdasági előadások 
tervezete a következő: 

Első nap. Február 15. {Hétfő.) 

Havas Miksa: „A jelzálogos kölcsönök és 
ázok konvertálása". 

Cserháti Sándor: „Talajmivelésünk leg-
gyakoribb hibái". 

Délután Műtrágya vita, 

Második nap, Február 16. (Kedd.) 

Hensch Árpád: „A belterjes gazdálkodás 
Magyarországon milyen viszonyok között in-
dokolt?" < 

Kerpély Kálmán: „Takarmánynövények 

Rovara Frigyes: „A répabogár irtása." 
Molnár István: „Mezőgazdasági gyümölcs-

termelés". „A gyümölcsértékesítés módjai". 
Központi vásárcsarnok megtekintése. 

Harmadik nap. Február 17. (Szerda) 

K. Ruffy Pál: „Szarvasmarha és sertés 
gazdasági hizlalása". 

Baross Károly: „A szőlők újjáalakítása." 
Nadányi Miklós: A szőlők fásojtásá. 
A gazdasági előadások és műtrágya vita 

részletes tervezetét a „Köztelek" '8-ik számá-
ban közöltük, melyet az egyesület irodája az 
érdeklődőknek kívánatra' megküldi. 

Változás a Gazdasági előadások tervezetében. 

Az OMGE. által f. hó 15., 16. és 17-dik 
napján rendezendő gazdasági előadásoknak ter-
vezete ujabb előadással bővült. Ugyanis 17-én 
(szerdán) délelőtt a Baross Károly előadását 
követőleg Nadányi Miklós is előadást fog tar-
tani a szőlők fásojtásáról s bemutat két saját-
találmányu gépet, melyek a szőlők- fásojtási 
munkálatait megkönnyítik. E gépek az előadá-
sok tartama alatt közszemlére lesznek kitéve 
a Köztelek helyiségében. , 

Tavaszi luxuslóvásárok. 
A folyó évi luxuslóvásárok a Tatter-

sallban április hó 4., 5. és 6-án, továbbá 
május hó 3., 4. és 5-én fognak megtartatni. 

Bejelentési ivek ezen lóvásárokra kapha-
tók a Tattersall titkárságánál, Bpest külső 
Kerepesi-ut (Tattersall), vagy az OMGE. titkár-
ságánál. 

A díjlovaglás és díjugratás pedig május 
12-én fog megtartatni. 

Előleges értesités. 

Az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" tenyészállatvásár rendező bi-
zottsága í. hó 29-én tartott ülésében el-
határozta, hogy a f . é v i t e n y é s z á l l a t -

v á s á r B u d a p e s t e n m á j a s 2,3, é s 4 - é n 
t a r t a s s é k m e g . A vásárra szarvasmarha, 
juhok és sertések bocsáttatnak. Sertések 
azonban csakis a földmivelésügyi m. k. 
miniszter külön engedélye alapján en-
gedtetnek a vásárra. 

Ugyancsak elhatározta azt is, hogy 
ezen tenyészállatvásár alkalmából — mi-
után megfelelő fedett helyiségekkel fog 
rendelkezni — g é p k i á l l i t á s , m ű t r á g y a 
és a b r a k t a k a r m á n y k i á l l í t á s is ' ren-

Midőn is ezen körülményre az ér-
deklődök figyelmét felhivjuk, egyúttal tu-
datjuk, hogy a tenyészállatvásár és ki-
állítás programmja legközelebb ki fog 
dolgoztatni és az érdeklődök rendelkezé-
sére bocsájtátni. Igazgató. 

Dohánykivitelünk hanyatlása. 

Az a szomorú proczesszus, a mely 
hazánk dohánytermelésének általános 
hanyatlásában évtizedek sora óta végbe-
megy, hatását dohánykivitelünkre is ér-
vényesiti. Magyarország majdnem egy 
századévig Európa legjelentékenyebb 
dohánytermelő állama volt, a melynek 
dohánytermékei nemcsak Ausztria gyárait 
látták el és az ottani fogyasztást fedez-
ték, hanem az összes nyugat-európai ál-
lamok fogyasztói előtt igen keresett és 
jó l megfizetett czikkeket képeztek. A leg-
régibb adatok szerint p. o. egyedül 
Trieszten át 1779-ben 1007 mázsa burnót 
és 32,731 mázsa nyers levél vitetett a 
külföldre, 1780-ban pedig Fiúmén és 
Buccarin keresztül 24.905 mázsa leveles 
dohány. 

A dohánykivitel ez időben még tel-
jesen szabad volt, mignem az osztrák 

M a g y a r M e z ő g a z d á k S z ö v e t k e z e t e 

B u d a p e s t A l k o t m á n y u t c z a 31. szám. 

Tavaszi mag-árjegyzékünk 
e lap 190. oldalán található. 

M a i számunk 12 oldaL 
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kormány az „Abaldő" elnevezés alatt 
ismert kirendeltségeket létesítette Magyar-
országon is, melyek az osztrák akkor 
már egyedárusági jövedéknek magyaror-
szági fiókjait képezték arra a czélra, 
hogy áz osztrák jövedék a magyar do-
hányt ezek utján vásárolja meg. 

Az Abaldő létesítése után a dohány-
kivitel annyiban szenvedett korlátozást, 
hogy a dohánykivitelre a kirendeltségek 
valamelyikétől kéllett a kiviteli szabadal-
mat megvásárolni ugy, hogy 1783-tól 
kezdve a magyar dohánykivitel az osz-
trák jövedék égisze alatt történt. 1783— 
1818-ig terjedő 35 év alatt 4.287,674 
mázsa dohány vitetett ki Ausztriába, a 
mi évi átlagban 120,779 mázsát tett ki. 
1819-től kezdve Ausztria mindnagyobb 
mértékben veszi igénybe a magyar do-
hányt, a mi 1824-ben 163,740 mázsára. 
1831-ben 234,255 mázsára, 1836-ban 
327,641 mázsára, 1840-ben 336,473 
mázsára, 1846-ban 363,675 mázsára 
ment. 

Ugyanekkor a szorosabb értelemben 
vett külföldre való kivitel is jelentékeny 
lendületnek indult s 1818-ban 43,016 
mázsát, 1825-ben 44,078 mázsát, 1830-
ban 49,754 mázsát, 1841-ben 72,832 
mázsát, 1846-ban 77,447 mázsát tett ki. 
Egészben véve ezen időszakban a szo-
rosabb értelemben vett külföldre szóló 
dohánykivitel 25%-át tette ki az Ausztriába 
kivitt dohány mennyiségének. 

Az osztrák dohányjövedék Abaldő 
nevü kirendeltségének életbeléptetése után 
már látszott a törekvés, hogy a magyar 
dohányokat Ausztria részére minél ol-
csóbban vásárolják. Ezt mutatják azok 
az árak, melyeket a magyar dohányok a 
szabad piaczokon elértek és mélyeket 
azokért az Abaldő fizetett. így : 
1800—1804-ig a pesti piaczon átlag 

fizettek . . 10 frt 46 
az egyedáruság 5 13 

1805—1809-ig a pesti 
piaczon . „ 31 „ 58 
az egyedáruság 11 „ 42 

1810—1814-ig a pesti 
piaczon . . 36 „ 30 
az egyedáruság 4 „ 36 

1815—1818-ig a pesti 
piaczon . . 43 „ 11 
az egyedáruság 10 „ 34 

Igaz, hogy az árak közötti óriási 
különbségnek az is oka, hogy az egyed-
áruság ezüst készpénzben fizetett, mig a 
piaczon az 1800. év óta folyton hanyatló 
értékű papírpénz forgott, azonban ennek 
daczára a jövedék által ily nagy mérték-
ben leszorított árak mellett Magyarország 
egyik legjelentékenyebb nemzeti jöve-
delme óriási veszteségeket szenvedett, és 
a kényszerbeváltásnak ezen bizonyos 
mértékű szelídebb neme által oly óriási 
versenyt nyert, hogy ezzel szembén a 
külföldi kivitelben is csökkenteni kellett 
az árakat annál inkább, mert az osztrák 
jövedék érdekeinek megvédése szempont-
jából a külföldre . kivitt dohányra 1824 
óta mázsánkint 20 ezüst krajczár vám-
tétel fizetése volt kötelező. 

A szabadságharez után osztrák pro-
vizórium alá került Magyarországon az 
osztrák kormány a dohány monopóliumot 
1851-ben szintén életbeléptette és az 
1867-ig az osztrák jövedék igazgatása alá 
tartozott. 

Ezen időszakban a dohánykivitel 
különösen az olasz államokba, mint 
Sardiniába, Toscanába, Modena és Parma 
herczegségekbe jelentékenyen fellendült. 
E kivitel részben a termelök részéről, 
akik bizonyos feltételek mellett kivitelre 
szabadon termelhettek, részben magán-
kereskedők részéről, akik szabadon vi-
hettek ki, részben azonban, különö-
sen nagyobb kereslet alkalmával, vagy 
akkor, amidőn a csekélyebb termés miatt 
kivitelre kisebb mennyiségű dohány állott 
rendelkezésre, az osztrák jövedék készle-
teiből történt, mert az osztrák jövedéki 
kezelőségnek gondja volt arra, hogy a 
magyar dohánynak megnyert külföldi 
piaczai megtartassanak és az ilyen mó-
don bekövetkezett hiányt a jövedék 
inkább saját szükségleteinek a külföldről 
való fedezésével pótolta. 

A magyar dohánykivitel ily körül-
mények' között igen élénk volt. így 
1851-ben 190,686 mázsát tett ki, 1855-ben 
ez 6844 mázsára csökkent, de ez idő-
től fogva ismét fokozatos emelkedésnek 
indulván, 1860-ban 65,765 mázsára, 
1864-ben 81,983 mázsára, 1865-ben 
156,989 mázsára, 1866-ban 123,113 má-
zsára rúgott. 

Ebben az időszakban a magyar do-
hánykivitelének már számos akadálya tá-
madt, egyrészt a külföldi államok magas 
védővámjaiban, másrészt a nyugat-euró-
pai államokban meghonosodott és mind-
nagyobb mértékben terjedő dohányter-
melés folytán, mely a szükségletek egy 
nagyrészét fedezte, részben pedig abban 
is, hogy a magyar dohányok a külföldre 
nem eléggé megválogatott és osztályozott 
állapotban kerülvén ki, dohányaink hite-
lét nagyban megrontották. 

Ennek tulaj donitandók azok az 
aránylag alacsony árak is, amelyeken a 
kiviteli kereskedők a dohányokat meg-
vették, s melyek 1860, 1861, 1862-ben 
10, 15, illetve 20 irtot, 1863. 1864-ben 
a dohánytermelés szaporodtával 7—15 
frtot tettek ki, 1865-ben pedig még ezen 
alul is csökkentek.Ennek daczára azonban 
Ausztriától eltekintve Magyarország a 
60-as években évenkint átlag egy millió 
forint ára dohányt exportált a külföldre. 

A magyar kormány a dohányjöve-
dék kezelését az 1867-iki kiegyezés évé-
ben vette át. Ez időben Magyarországon 
112,093 kat. holdon termeltetett dohány, 
a mely terület 1894-ben már 64,462 k. 
holdra csökkent. És pedig nem kell azt 
hinni, mintha ez csak részben is az át-
lagtermések fokozásának volna tulajdo-
nitható, mert mig ez 1867-ben 443, 
1868-ban 508 kg. volt, 1894-ben 533 
kg.-ot tett ki, a mi semmiesetre sem 
indokolná a termelési területnek majd-
nem 50 százalékkal való csökkentését. 
Már inkább világot vet a dohánytermelő 

terület csökkentésének indokára az, hogy 
az osztrák jövedék 1889. óta folyton 
kisebb mennyiségű magyar dohányt vesz 
át. E csökkenést legjobban a következő 
tanulságos táblázat mutatja: 

Az ültetési területből 
magyar osztrák 

jövedékre eső rész kat. holdakban 
1883. 40,000 55,000 
1884. 43,000 50,000 
1885. 32,000 58,000 ' 
1886. 35,000 55,000 
1887. 32,000 60,000 
1888. 36,000 50,000 
1889. 29,000 51,000 
1890. 30,000 . 49,000 
1891. 33,000 47,000 
1892. 36,000 37,000 
1893. 39,000 31,000 
1894. 35,000 29,000 

Még inkább világot vet a dohány-
termelés csökkenésére a külföldi kivitel 
csökkenése. Ez 1869-ben 81,312 méter-
mázsa volt, 1871-ben 147,104 méter-
mázsára, 1872-ben 121,862 métermá-
zsára emelkedett, innét kezdve azonban 
majdnem fokozatos sülyedésnek indulva, 
lb94-ben 22,376 méterniíizsára szál-
lott alá. 

Hogy ezt az óriási csökkenést más-
ban, mint dohányunk rossz minőségében 
keresnünk nem lehet, az teljesen világo-
san áll előttünk. Ámde a minőség csök-
kenésének nem maguk a termelők az 
okai, akiket a dohányjövedéki igazgatás 
teljesen a kezében tarthat, akiket dohány-
termelési politikájával teljesen irányithat. 

A föbaj ugy az osztrák átvétel 
mint a külföldi kivitel csökkenésénél 
kétségkívül az, hogy a magyar dohány 
minősége hanyatlott, mert a jövedék a 
minőségi termelés terén semmiféle ösz-
tönző eszközt foganatba nem vett; mert 
a jövedék a dohányjövedéket tisztán 
fináncziális szempontból fogva fel, nem 
törődött azzal, hogy a magyar termelők 
nagy része tönkre megy, ha a dohány-
termelés megszűnik. Vette a dohányt 
külföldről, ahonnét alkalmasabbat kapott, 
amelyből a gyártás és eladás utján na-
gyobb jövedelmet tudott előállítani, de 
arra nem törekedett, hogy a magyar 
dohánytermelés minőségileg akár áldo-
zatok árán is emeltessék, mert ennek a 
nemzet életében nagyobb a jelentősége, 
mint két-három millió forint dohányjöve-
déki jövedelem esetleges elmaradásának. 

A jövedéknek mi sem lehet fonto-
sabb kötelessége, mint immár az utolsó 
órában megtenni az intézkedéseket a 
magyar dohánytermelés minőségi emelé-
sére, ellenkező esetben a pusztulás a 
dohánytermelés terén rövid idő alatt tel-
jesen befejeződik nemcsak a magyar do-
hánytermelők, de a jövedéknek is leg-
nagyobb kárára. 

Ennek megakadályozását az amúgy 
is súlyos válságban sinlödö termelők a 
jövedéktől méltán várhatják, de méltán 
várhatja az egész magyar közvélemény, 
hogy a nemzet jelentékeny produkliv ré-
szét az állam pusztulni ne engedje, ha 
már kihasználta, Se, 
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NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Ozukorczirok és durratermesztés, 

(Egyúttal félelet a 80, számú kérdésre.) 

A magyar gazdaságok takarmánytermesz-
tésének alapját a luczerna, lóhere, zabosbük-
köny ős a sürüvetésü tengeri (csalamádé) képe-
zik; ezeknél háládatosabb és értékesebb növé-
nyekre nem igen fog szert tenni. Mindenütt ott, 
a hol a csalamádé jól sikerül, az egyéb e fajta 
takarmánynemüek közül ezt illeti meg az el-
sőbbség. A czukorczirok és durra tehát — 
daczára egynémelyik jó tulajdonságaiknak — 
a csalamádé mellett csak kisegitö szerepet 
vihetnek, a mennyiben ennek részbeni pótlására 
egészen jól felhasználhatók. 

A mi a czukorczirkot illeti, előnye a 
csalamádéval szemben abban áll, hogy a szá-
razságot nem sinyli meg annyira s viszont ked-
vező időben 2 kaszálást adhat. Ha a czukor-
czirok kelésében 1—2 esőt kap, akkor a későbbi 
szárazságot jól birja, mint azt az 1894-diki 
esztendő is megmutatta; mert ott, a hol a 
csalamádé elsült, a czukorczirok elég jó kaszá-
lást adott. Ily esetben azonban sarjura ne szá-
mítsunk, legjobb esetben csak annyira fejlődik 
ki, hogy legeltetni lehet. Ha azonban az ideje-
korán végzett s magas tarlóval vágott első 
kaszálás után 1—2 esőt kap, sarjufejlődése 
kielégitő. 

Ha azt akarjuk, hogy az állatok jól egyék 
és sok izéket ne hagyjanak, korán kell kaszálni: 
mielőtt bugája megjelenik. 

Ily esetben, igaz, hogy a csalamádénál 
levélben szegényebb s fásabb, de azért eléggé 
jóminőségü takarmányt szolgáltat, de hozamá-
ban ily esetben mögötte áll a csalamádénak; 
ehhez viszonyítva körülbelül -Ve-addal kisebb 
termést ád. Ha a korai kaszálást elmulasztjuk, 
erősen megfásodó takarmányt ád, az állatok 
nem szívesen eszik, sok izéket hagynak; ezen-' 
kivül az elkésett kaszálás után a sarjufejlődése 
sokkal bizonytalanabb. Etetését tekintve oly 
adagokban adhatjuk, mint a csalamádét. A takar-
mányozásnál azonban csak másodrendű szere-
pet játszik s leginkább a csalamádé mellett 
szorítanak neki helyet. Megjegyzem, hogy neve 
daczára is, a czukorczirokban kevesebb a czukor, 
mint a csalamádéban s éppen ezért nem oly 
Ízletes mint utóbbi; az állatok hamarább meg-
unják. Némely gazdaságban felváltva etetik a 
csalamádét s a czukorczirkot azért, hogy az 
állatok azután a csalamádét annál mohóbban 
egyék. A czukorczirok termesztésére alapítani 
a takarmánytermesztést nem lenne helyes dolog, 
de kisebb területen termelni megfelelő viszo-
nyok között indokolt, mert száraz időben pótol-
hatja a csalamádét. 

A czukorczirok nagyobb igényeket támaszt 
a talajjal s klímával szemben, mint a csalamádé. 

' Csakis jól trágyázott földön ád megfelelő ter-
mést és sarjút, csakis jó meleg időjárás esetén 
bir kielégitő fejlődéssel. Éppen azért korán vetni 
nem lehet, csakis ha az időjárás kellőképpen 
felmelegedett április hó végén, május hó elején; 
ilyenkor tehát a kései vetésű csalamádét pótol-
hatja. A czukorczirok — épp ugy mint a durra — 
eleinte igen lassan nő (különösen ha kissé hűvö-
sebb az időjárás) miért is a gyomok könnyeb-
ben elnyomhatják; ily esetben kapálni vagy 
erősen fogasol.ni kell. 

A czukorczirok a talajt nemcsak hogy 
jobban kiszárítja, de tápláló anyagaiban (külö-
nösen nitrogénben) is jobban kimeríti a csalamá-
dénál ; ezen oknál fogva az őszieknek távolról 
sem oly jó előveteménye, mint a csalamádé, a 
mely különbség különösen szárazabb őszszel 
szokott igen feltűnő lenni. 

Magtermelése is bizonytalanabb; magja 
későn érik s ennek következtében, különösen a 
madarak okoznak benne jelentékeny károkat. 

Röviden összefoglalva az itt elmondotta-
kat, kitűnik, hogy a czukorczirok a talaj s klí-
mával szemben nagyobb igényeket támaszt a 
csalamádénál; á talajt jobban kiéli, kissé vé-
nültebb állapotban kórós takarmányt szolgáltat 
és az őszieknek kevésbé jó előveteménye; 
előnye ezzel szemben, hogy a szárazságot nem 
sinyli annyira és esetleg sarjufejlődésre is ké-
pes, miért is különösen a kései vetésű csala-
mádé részbeni pótlására használható. 

A mi a durrát illeti, ez tenyészeti felté-
teleit tekintve megegyezik a czukorczirokkal. 
Szintén nagy meleget igénylő növény, miért is 
az Alföld televényes talajain figyelmet érdemlő 
takarmánynövény, mely a szárazságnak még 
nagyobb mértékben képes ellentállani mint a 
czukorczirok. Hűvösebb klíma alatt s hideg, 
nedves agyágtalajban nem jól diszlik. Az Alföld 
televényes talajain van a legjobb helye, hol a 
csalamádét részben pótolhaja. Sarjadzó ké-
pessége igen erős-, ugy hogy csak kissé kedvező 
időben 2—3 kaszálást könnyen megad. Takar-
mánya levélben gazdag, jó minőségű, az álla-
tok szívesen eszik, de a czukorczirokhoz ha-
sonlóan korán, a buga megjelenése előtt kell 
kaszálni s a sarjufejlődésre való tekintettel, 
magas "tarlót kell hagyni. Vetési idejét tekintve 
megegyezik előbbivel; az erősen megtrágyázott 
földbe 24—36 cm. sortávolságban vetjük azért, 
mert bokrosodási képessége nagyobb, mint a 
czukorcziroké (utóbbit legfeljebb 24 cm.-es so-
rokba vetjük). Miután a durra igen gyakran 
sok csiraképtelen magot tartalmaz, a vetőmag-
gal fukarkodni nem szabad, hanem a kellő sű-
rűségű állás, biztosítására, kat. holdanként leg-
alább 25 kg. magot kell vetni, (czukorczirok-
ból 35—40 kg.-ot), és legalább is egyszer meg-
kapálni. Megjegyzendő, hogy a durrának a 
magja is egyike a legkitűnőbb takarmányoknak 
s miután bőtermősége mellett (kat. holdankint 
12—18 q mag), az Alföldön október havában 
megérik, e tekintetben is figyelmet érdemlő ta-
karmánynövény. Az őszieknek épp oly rossz 
előveteménye, mint a czukorczirok. A durra 
termesztésével az országos növénytermelési 
kísérleti állomás, több éven át végzett nagyobb 
szabású kísérleteket, melyeknek eredményei az 
állomás 1891 és 1892-diki évi jelentésében 
feltalálhatók. Miután ezen jelentések az érdek-
lődőknek díjtalanul megküldenek, tessék ez 
ügyben az országig növénytermelési kísérleti 
állomást (Magyar-Óvár) megkeresni, a hol a 
durratermesztési eredményeket teljes terjedel-
mében áttanulmányozhatja. 

Kerpely Kálmán. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Magyar ökrök hizlalása. 

(II. félélet a 47. sz. kérdésre.) 

t\ Eltekintve attól, hogy habár néhány 
hétig pihentetett, de korosabb s magyar fajta 
ökrök kihizlalására 5 hó határozottan kevés és 
legalább hat hónap okvetlenül szükséges (ám-
bár lesz néhány példány, a mely esetleg 5 hó 
alatt is elkészül, ez az individuumtól függ) 
mégis helyesnek tartom a hizlalási időtartamot 
3 egyenlő 50 napos részre osztani s a táp-
arány-elmélet szerint takarmányozni a göbö-
lyöket, mert utóvégre is gondos kezelés, rend-
szeres tisztogatás, kellő meleg, de azért tiszta 
légkörű istálló (hol az ammóniák elpárolgását 
gipsz vagy szuperfoszfátgipsz gátolja s szellőz-
tetés van), emberséges s nem goromba bánás-
mód, egészséges takarmány, csend és nyuga-
lom, jó ős nem hideg ivóviz az istállóban adva, 
minden mozgását kerülve az állatoknak s kü-
lönösen szem előtt tartva azt a régi jó ma-
gyar közmondást: „a gazda szeme hizlalja a 
marhát" és e szerint lehetőleg minél többet 
időzve a sőrék között, talán sikerülni is fog 

ezen aránylag rövid idő alatt is kihizlalni kér-
désttevő urnák az ökreit. 

I. időszakban kapnának: 

1-670 0-160 1 178 0-034 

2-037 0-295 l ' l lO 0"Ó75 

0-816 0-313 0-247, 0-076 

0-399 0-250 0-048 0-051 

6-720 0-660 6-000 0-060 

4-794 
4-566 
3-028 

0-324 
0-432 
0-064 

2-460 
2-154 
1-464 

0-060 
0-066 
0-024 

24-030 2-498 14"661 0"446 

27-000 2-500 15-000,0-500 

2-970 0-002 0-339 0-054 

2 kg. árpadarát 
2*5 „ fin. buza-
korpát . . . . 

1*5 kg. pogácsát, le-
gyen ebből 1 kg. 
napraforgó . . 

ós 0'5 kg. tökmag-
pogácsa . . . 

60 kg. takarmány-
répa . . . . 

6 kg. középszerű réti-
széna . . 

6 kg. zabosbükköriy 
4 „ zabpolyva. . 

Egyben 
Kellene lenni a 

theoria szerint 
tehát mutatkozik 

hiány . . . . 

A különbözet tulajdonképpen 
mert a fehérjében úgyszólván semmi 
fő hizlalóanyag, szénhydrátban és zsírban is 
édes kevés, mit utóvégre is a szénának vagy 
zabosbükkönynek némileg jobb minősége már 
kiegyenlít, azonban a szerves anyagnál nagy a 
differenczia, majdnem 3, ezt ne tessék az I. 
időszakban figyelmen kivül hagyni, mert ez 
azon idény, mely alatt a marha bendőjét, beleit, 
szóval gyomrát, hasát tágítani kell nagyobb 
volumenű takarmányokkal, hogy a bordák is 
kitáguljanak lassankint s igy successive a 
bőrre is nyomást gyakorolva, azt is kifeszítsék, 
hogy legyen aztán meg a kellő testalkat (alak, 
formaj az izomrostok, hus, zsir lerakodására. 
Szerény nézetem szerint, ha a zabpolyva-ada-
got 3 kg.-mal megszaporítja s igy 4 kg. helyett 
7 kg.-ot ad, akkor meglehetősen megfelelt az 
elmélet és gyakorlat kívánalmainak, mert Wolf 
tabellái szerint, hozzá jönne a fentiekhez még: 
2-271 szerves anyag, 0 048 fehérje, 1'098 szén-
hydrát, 0'018 zsir és ezek után lenne az összeg 
26'301 szervesanyag, 2 546 fehérje, 15,759 
szénhydrát, 0"464 zsir, táparány 1 : 6'6. 

Az ne aggassza kérdésttevő urat, hogy a 
.szénhidrát kissé több,- hisz aránylagosan sza-
porodott a fehérje is és a polyvaadagot foko-
zatosan hetenkint lehet kevesbíteni, a mint át 
tetszik menni a második időszakra; különben 
is egyik takarmányféléről a másikra hirtelen 
átmenni sohasem szabad, hanem csak lassan-
kint, hogy hozzászokjanak annak izéhez 
marháink. 

II. időszakban kapnának: 

2'5 kg. tengeridara 
3 kg. fin. buzakorpa 
3 „ napraforgó-

pogácsa . . . 
0'25 kg. tökmag-

pogácsa . . . 
4 kg. zabosbükköny-

széna . . . . 
6 kg. vöröshere-

széna . . . . 
60 kg. tat-répa . 
3 kg. zabpolyva 

anyag f<*érje 

2 102 0-212 

2-445 0-354 

2',448 0-939 

0-199 0-125 

3-044 0-288 
4722 0-420 
6-720 0-660 
2-271 0-048 

hydrát zsir 

1-515 0-130 
1-332 0-090 

Q'741 0-228 

0-024 0-025 

1-436 0-044 

2-286 0-072 
6-000 0-060 
1-098 0-018 

Összesen 23"951 3V46 14-432'0.667 
Kellene lenni az el-

mélet szerint. . 
Táparány . . 
Kellene lenni az 

26-000 3-000 14-800 0700 
1 : 5-3. 

elmélet szerint 1.: 5'5. 

Tehát van némi különbözet, t. i. hiány 
2'049 szerves anyag, többlet 0'046 fehérje, 
hiány 0'368 szénhidrát, 0'033 zsir. 

Tekintettel arra, hogy az adagolt meny-
nyiségben némi szárazanyaghiány van és kü-
lönben is igen is Szűk' a táparány, minek foly-
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tán esetlég étvágytalanság is állhatna be, tul-
buja levén a takarmányozás (geil), melegen 
ajánlom a zabpolyvaadagot még 2 kg.-mal 
megszaporítani s 3 helyett 5 kg.-ot adagolni, 
mely szerint még 1-540 szerv, anyag, 0'032 
fehérje, 0732 szénhydrát és 0*012 zsir jönne 
fentihez és lenne az összeg 25*491 szerves 
anyag, 3'078 fehérje, 15'164 szénhydrát, 0*679 
zsir ős 1 : 5*5 táparány, mi már jobban meg-
felel az elméletnek s nem kellene attól félni, 
hogy marháink ráunnak étkükre. 

Végül a III. időszakban kapnának: 

; kg. szerv, fehérje szénhidrát zsir 

5 tengeri dara 4*205 0*420 3*030 0*240 
3*25 finom buzakorpa 2*648 0*383 1 443 0 097 
075 tökmagpogácsa 0'599 0*075 0 W 2 0'077 
075 napraforgó „ 0*612 0*234 0'185 0*057 
8 vöröshere széna 6*296 0*560 3*048 0*096 

60 takarmányrépa 6720 0*660 6 000 0 060 
3 zabpölyva 2"271 0*048 1*098 0-018 

Összeg 23-351 2*680 14*876 0 645 
Elmélet szerint kíván-

tatnék . . . . 25-000 2700 14-800 0-600 
Táparány 1 :6' 1 
Elmélet szerint kívántatnék. 1:6'0 

Ez oly igen megközelíti a theoretikus 
mennyiséget, hogy jobb összetételt alig lehet 
kívánni s itt a szervesanyag is csak 1*649 
kg-mal marad az elméleti mögött, a fehérje 
pedig 0*020 kggal áll alacsonyabban, mi szá 
mitásba sem jöhet; ellenben a 0*076 kg szén-
hydrát és 0*045 kg zsirtöbblet elenyésző cse-
kélység, szót sem érdemel. Legfeljebb, hogy a 
tak. répa jobban keveredjék polyvával, darával, 
korpával és pogácsával, lehetne még 1 kg zab-
polyvát is keverni a már felvett 3 kghoz és 
így összesen 4 kgot adagolni; ezzel a száraz-
anyaghiány is majdnem egészen ki lenne kü-
szöbölve. Egészben véve tehát a takarmány-
összeállítás tökéletesen megfelel a táparány-
elméletnek és a gyakorlatadta követelmények-
nek is. 

A takarmány előkészítésére nezve a praxis 
szerint következőket mondhatom: 

Reggel és este, mondjuk 5, illetve 7 
órakor etetendő a leapritott takarmányrépa, mi 
rétegenként keverendő polyvával, zabosbükköny-
szecskával (III. időszakban 2 kg vöröshere-
szecskával) erre hintendő a dara, korpa és 
apróra zúzott olajpogácsa, (a pogácsaj beázta-
tását nem igen ajánlom, mert könnyen avas 
vagy kozmás olajizt kap s a ba,rom hamar el-
undorodván tőle, étvágyát veszti s nem eszik 
jóizüen, ezt pedig mindenáron meg kell gátolni, 
mert különbén visszamarad a súlygyarapodás), 
valamint a napi 30, gramm sóadag is. Szerény 
nézetem szerint .gőzölni vagy főzni nem a kell 
e takarmányokat, ugy is jól emészthetők, csak 
azt ajánlom, hogy mindig azt tessék etetni, mi 
24 órával előbb lett keverve, ezen idő alatt a 
répától megpuhul az esetleg kissé kemény 
szecska is, -a zabpölyva ugy is elég puha szokott 
lenni. Déli tizenkét órakor pedig tessék a 
hízóknak I. időszakban 6 kg rétiszénát, II-ikban 
és Ill-ikban pedig 6 kg vöröshereszénát szálasan 
adni. Háromszori itatást czélszerübbnek tartom 
a kétáíerinél, különben itt a körülmények, víz-
minőség, istállóbérendezés, kuttávolság, béres-
mennyiség, stb. határoz többnyire, tehát a helyi 
körülmények mérvadók. Még azt bátorkodom 
megjegyezni, hogy a reggeli s esti keverék 
etetésénél nem szabad egyszerre az egész 
porcziót az ökrök elé dönteni,*) mert eltekintve 
attól, hogy a mohó falásnál a telt jászolból 
könnyebben s többet hányhat szét (illetve ki) 
a marha, hamarább is hagy izéket és köny-
nyebben unja meg a takarmányt, mert turkáló-
dik a nagy tömegben, amit már összepiszkított 
nyálával, leheletével az illető barom, vagy vala-
melyik szomszédja, arra többet rá sem néz, 
otthagyja s ha a cselédség nem ügyel és nem 

takarítja ki minden etetés után a jászlakat 
megsavanyodik a takarmány s a hízó éppen, 
nem fogja akarni enni. Egyáltalán, a pedánteriáig 
terjedő tisztaság az istálló falain, padlóján, 
padlásán s legkivált jászlaiban okvetlenül szük-
séges ott, hol .gyors eredményű hizlalást óhaj-
tanak' elérni, mit a bő s puha alom is nagyon 
elősegít. 

Ezzel befejezve gyarló firkantásomat, azon 
reménynek adok kifejezést, hogy az élemedett 
magyar ökrök tökéletes kihizásának (persze 
150 nap alatt) nem igen fog valami útjában 
állni s kérdéstevő ur a legjobbat várhatja, ha 
lelkiismeretes pontossággal jár el mindenben. 

Felső-Szeli. Fehér Zoltán. 

A Jaskó ur által adott 1-ső és ezen 2-dik 
felelet közti számfejtési különbségeket az okozza, 
hogy Fehér ur finom buzakorpával és tökmag-
pogácsával a Wolf-féle tabellák, Jaskó ur pedig 
durva buzakorpával és napraforgópogácsával a 
Dietrich-König-féle tabellák és a Ruffy-féle 
kulcs szerint számol, mit azért jegyzek meg, 
mert az olvasó előtt a mutatkozó eltérés eset-
leg érthetetlen. Rovatvezető. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 

Hogy vált be az „Adriance" 
kévekötő aratógép a praxisban. 

A „Köztelek" mult évi 84. számában 
Rovara Frigyes egy hosszabb s igen érdekes 
czikkben irta le az Osborne-féle kévekötő arató-
gépet. Érdekes fejtegetéseit azzal végzi, hogy 
ha hazai gazdáink az általuk alkalmazott gépek 
használhatóságáról jelentést tennének, akkor 
nem fognánk többé a sötétben tapogatózni s a 
kereskedők reklámjainak felülni, hanem világos 
képet nyerhetnénk ezen valóban praktikus 
gépekről. 

E czikk megjelenése után már akkor el-
határoztam, hogy az aratógépek használható-
ságáról én is beszámolok, annyival inkább, 
mivel már két éve dolgoztatok velők, de előbb 
még be akartam várni a harmadik évet, mert 
sikereimen felbuzdulva, szomszéd gazdatársam 
is hozatott az idén egy gépet és aratás alatt 
még egy másikat,, ugy, hogy vidékünkön (ha-
tárunkban) a folyó évben 5 Adriance kévekötő 
aratógép működött. Három évi tapasztalataim 
alapján már- most kötelességemnek tartom, 
hogy az eredményekről beszámoljak. 

Ezúttal azonban nem az Osborne-féle, 
hanem az Adriance-féle kévekötőgépről óhajtok 
szójani. Az Adriance-Platt-féle kévekötőgép, 
(melynek kizárólagos magyarországi képviselője 
a Magy. Mezőgazdák Szövetkezete) köztudo-
más szerint majdnem minden nagyobb arató-
gépversenyen az első dijjal lett kitüntetve s ez 
a gép volt az, a mely az internaczionális nagy 
aratógépversenynél Nyíregyházán is a pálmát 
elvitte. 

Főelőnye: egyszerű, áttekinthető szerke-
zete, aránylag csekély súlya, kifogástalan mun-
kája, valamint szolid anyaga. Már azon körül-
mény, hogy az Osborne-gépnél három ponyva 
működik, holott az Adriarice-nél csak. egy, te-
temesen egyszerűsíti az utóbbi szerkezetét. 
Hogy az Osborne-gép anyaga kifogástalan'-e, 
azt nem tudom, de azt határozottan állitha-
tom, hogy az Adrianee-féle kévekötő anyaga 
minden tekintetben szolid. Természetes, hogy 
a legjobb gép, a legjobb anyag is romlik, ha 
hozzá nem értő vagy hanyag ember kezében 
"van s mindenki tudja, hogy egy elegendően 
meg nem kent csapágy, pláne gyorsan forgó 
tengely hamar kikopik. Feltétel tehát, hogy az, 
a ki a gépet kezeli, ismerje a gépet alaposan 
s gonddal, mondanám szeretettel kezelje, nem 
pedig nembánomsággal. Sok gazda most azt 
fogja gondolni: hja, hol kapunk olyan embert? 
Nekem erre az a válaszom, hogy képezd ki, 

tanítsd magad. Manapság szükséges, hogy a 
gazda maga értse a gépek kezelését, még pe-
dig alaposan, mert másképp nem fogja azokat 
jól kihasználni. 

Az érdeklődés az aratógépek iránt nálunk 
még igen csekély. Mindenki *) azzal áll elő, 
hogy bizony dűlt búzát nem vág, meg négy ló 
is alig birja, meg tudom is én mi minden ki-
fogása van, s. ha az ember kérdezi, hogy lá-
tott-e már egy mai aratógépet, speczielle ezt 
az Adriance-t működni: vagy az a felelet, 
hogy nem, vagy igen,. csakhogy 10—-15 év előtt. 
Igaz, hogy aratáskor minden gazda el van 
foglalva s nehezen jut hozzá máshova menni 
gépet nézni; de csak ugy tanulhatunk. Pedig 
nem csekélységről van szó, mert 3 óv alatt 
szerzett tapasztalataim alapján modhatom, hogy 
az Adriance géppel ingyen arat az ember. 

Állok a szónak, s be fogom bizonyítani. 
A gép ára (a magyar mezőgazdák szö-

vetkezeténél) 630 frt. 

15% amortizáczió és 5% kamat 126 frt 
4 ló, egy betanított kocsis mint 

gépkezelő és egy lóhajtó 
gyerek 10 napig á 2 frt . . 20 , 

5 napszámos á 50 kr 10 nap 25 „ 1 

2 napszámos á 80 k'r 10 nap 16 „ 
112 kg. manillazsineg á 55 kr 61 „ 60 kr 
10 kg. olaj á 40 kr . . . . 4 „ 
tartalékrészek esetleges kopás 20 „ 

272 frt 60 kr 
learatott terület 150 hold. 

Esik egy kis holdra 1 frt 82 kr ; az a tény-
leges kiadás, de most a gép javára esik kö-
vetkező : 

Az Adriance gép helyes kezelés mellett 
oly jó munkát végez, hogy a gép mögött alig 
találni elhullajtott szemet; a különbség viszo-
nyítva a kézzel való aratáshoz, oly szembeötlő, 
hogy azt nagyon is számításba kell venni. 

Nemcsak hogy a vágás alatt nem hull el 
szem, de e kéve lerakása oly elmés, hogy még 
itt is a szem veszteség számba sem vehető. 
Ehhez jön még azon körülmény is, hogy a he-
lyesen kezelt gép mögött megtakarittatik a ge-
reblyézés. Minden gazda tudja, hogy aratás 
után ha kissé nedves az idő kizöldül a tábla 
az elhullott szem folytán; az Adrianceval való 
aratásnál ez megnem történik s a gép által 
megtakarított szem legkisebb számítással 50 
kg.-ra tehető holdanként! 

Egy további előnye az Adriance kévekö-
tőnek az hogy a géppel és pedig helyes nagy-
ságban (tehát nem túlságosan kicsire) kötött 
kévéből álló gabonát sokkal gyorsabban és 
egyenletesebben csépeli a cséplőgép, mert a 
kévék egyformák, és a kalásza egy helyen van. 
A napi munka átlag nagyobb, mert egyformább 
és könnyebb az etetés; amellett a kévét ösz-
szetartó zsineget megtakarítjuk ós zsákmadzag-
nak használhatjuk. 

És még egy előnye van, mely abban áll, 
hogy miután a gépkévében a gabona kalásza 
egy helyen van, azt a cséplő dobja először 
éri, a cséplése tökéletesebb s ennek következ-
tében nem marad annyi szem a szalmában, 
mit szinte 2% megtakarításként kell a kéve-
kötő aratógép javára irni.' 

A felsoroltak után a gép javára esik 
: holdankint 50 kg. gabona . . . 3 frt 
a gereblyézés megtakarítása . . MQ. kr 
egy hold (6 mázsa) termésének -

cséplésnéli megtakarítása (12 kg. 
á 6 kr 72 kr 

a frt 82 ki-
Ebből levonva 1 írt 82 krt tényleges ki-

adás fejében, marad holdankint tiszta haszon 
a 2 frt !**) 

*) A ki az aratógépe^et csak felületesen ismeri. 

**) Czikkiró számítása nem egészen helyes, i 
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Már most ami a gép munkáját' illeti, 
nincs az á kaszás a ki ugv tudjon takarni, 
mint a helyesen kezelt Adriance-féle kévekötő; 
a tarlót tetszés szerinti magasságban hagyja 
maga után és a dűlt gabonát is, kivéve ha az 
a menet irányában a földhöz tapad, ugy vágja—-
feltételezve és hangsúlyozva, mindig, hogy a 
kezelője ügyesen bánik vele — hogy a kaszát 
is megszégyeníti. 

Ha kavart, vagy oldalt dűlt a gabona s 
nem tulnedves, leberetválja úgyszólván, szem-
közt dültet épp úgy mint az. állót, csak a menet 
irányában dültnél nagyobb ügyesség szükségel-
tetik, hogy azt szépen letakarja. 

Négy középerős ló megerőltetés nélkül 
húzza egy nap (természetesen különbség van 
egy rendben, tartott jói járó s egy piszkos, nem 
jól kent, vagy pláne súrlódó gép vonóerőszük-
séglete között). 

Munkabirsága körülbelül 15 magyar hold. 
Váltott lóval deleltetés nélkül fokozin lehet 

"18—20.-ra. Természetes, hogy a tábla alakja 
és a kezelő ügyessége sokat határoz. Buza, 
zab, árpán kivüí a gépet még köles aratására 
is használtuk tökéletes sikerrel. 

Egy hátrányát azonban nem hallgathatom 
el s ez -az, hogy a tartalékrészei meglehetős 
drágák. A ponyvát azonban, mely gyors for-
gása miatt hamar kopik, egész , jól lehet» (de 
szigorúan a minta Után) házilag készíteni. 
Nekem a beszerzési ár egy negyedrészébe 
került. 

A mi az anyag szilárdságát illeti, azt 
hiszem elegendő megemlítenem, hogy mély 
vízlevezető barázdádon ós kis árkokon keresz-
tül még munkában is minden kár nélkül ke-
resztülereszthető. 

Ezek után bátran állithatom, hogy helyes 
kezelés és a leginkább kopásnak kitett alkat-
részek készenlétben tartása mellett (melyek 
leginkább a gyorsan forgó ponyva, henger, fogas-
kerék és láncz), az Adriance kévekötő-gép, 
igen használható eszköz, melylyel nemcsak sok 
kiadást takaríthatunk meg, hanem az aratók 
túlkapásai ellen is legjobban védekezhetünk. 

Ezúttal még azt jegyzem meg, hogy az 
Adriance kévekötő egész jól vontatható ökör-
igával, szemben más gépekkel, melyek a gyor-
sabb léptű lovat megkívánják. Aránylag csekély 
súlya és jó teherelosztása képesiti az Adriance 
kévekötőt lejtős és dombos vidéken való alkal-
mazására is. 

Ami a kötőzsineget illeti, csakis legjobb 
minőségű eredeti manillazsinegek használatát 
ajánlom, mert a kévéket szorosan köti, a gép 
silány kötőanyaga sokszor szakad és akkor 
sokszor meg kell állni, ami egyenlő idő ós 
munkakésedelemmel. 

Ezek azon szempontok, melyek megvilá-
gítását kötelességemnek tartottam, mintegy en- . 
gedve azon felhívásnak, amelyet Rovara Frigyes 
ur tavalyi czikkében azon gazdákhoz intézett, 
kik aratógépet használnak. Paikert Henrik. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
74. sz. kérdés. Hogy a répát már leg-

zsengébb korában lókapával lehessen mivelni, 
sorjelzőre van szükségünk; eddig ezen czélra, 
néhány százalék árpát szoktam a répamag 

tényleg nem állhat meg. De nem áll meg a holdanként 
megtakarított 50 kg gabona sem minden körülmények 
között, mert ha túlérett a gabona, azt az aratógép is 
kipergeti s ha rendes az aratási körülmény, a kasza is 
kevesebbet ver ki, bár az tény, hogy jól kezelt arató-
géppel ugyanazon körülmények közt csak félannyi a 
magveszteség, mint a kézimunkánál. Nincs okunk két-
ségbevonni, hogy czikkiró ur gazdaságában tényleg a 
feltüntetett eredmények mutatkoztak, de ezt általános-
ságban elfogadni alig lehet. Mindenesetre üdvös lenne, -
ha minél többen közzétennék az aratógéppel dolgoztató 
gazdák közül az e téren szerzett tapasztalataikat, mert 
nagyon kívánatos lenne végleg tájékozva lenni e do-
logban. Szerit. 

közé keverni, a mi felette jónak bizonyult, 
mert bármily hibás volt is- a répa kelése, az 
egyes árpaszálak oly világosan jelezték a soro-
kat, hogy a lóvezetést 10—1? érés gyermekekre 
is bátran rá lehetett bizni. 

A mult évben azonban megtörtént, hogy: 
a hideg szeles időjárás folytán a répa lejlödé-

: seben visszamaradt, Ugy, hogy a szokottnál 
: sokkal későbben lehetett csak egyezni; az árpa 
; ezen késedelmet felhasználva, gyenge répa*-
" szomszédjai között annyira .elhatalmaskodott, 
j hogy az egyezés sokkal fáradságosabb és ter-
mészetesen sokkal költségesebb is volt, mint 
egyébkor; hogy a jövőben ez ne ismétlődhessék 
sorjelzésre olyan növényt szeretnék alkalmazni, 
mely az árpánál jóval lassabban fejlődik, de e 
mellett az árpának azon tulajdonságaival bír-
jon, hogy a rovarok ném kedvelik és az áprilisi 
derek vagy fagyok által el nem pusztul. Tisz-
telettel kérdem tehát, melyik növény volna erre 
alkalmas. 

B. . S. Z. 

75. sz. kérdés. Alkalmam lenne itt hely-
ben szeparátorral lefölözött soványtejet lVa 
krért literenkint vásárolni, és szeretném azt 
borjunevelésre felhasználni, és pedig olyformán, 
hogy a tejnek- hiányzó zsírtartalmát lenmag-
pogácsával pótolnám és azt a tejet a borjúnak 
a teljes tej helyett adnám, melyet én literen-
ként 6 krért értékesítek. 

Ennélfogva tisztelettel kérem szívesked-
jék következő kérdéseimre felvilágosítást adni: 

1. Hány hétig adjunk a borjuknak teljes 
és hány hétig sovány tejet és mily mennyi-
ségben ? 

2. Pótolható-e a tej hiányzó zsírtartalma, 
lenmagpogácsával és mennyit kell adni 1 1. 
tejhez, és hol szerezhető be a lenmagpogácsa 
és mily árban ? 

3. Mily állapotban nyújtsam a tejet a 
borjuknak, meleg vagy hidegen és szoptató 
edényben vagy nyitott sajtárban-e? 

Gyóró. U. M. 
76. sz. kérdés. Azon kérdést intézem ez 

uton gazdtársaimhoz, szíveskedjenek velem tu-
datni, hogy hol lehetne ültetésre való tölgyfa-
makkot beszerezni. 

P.-Sz.-Tamás. G. I. 
77. sz. kérdés. Melyik ez idő szerint, és 

hol kapható a legtökéletesebb marha-, juh- és 
sertésbélyegző ? A szarvasmarhát hol czélsze-
rübb bélyegezni; a szarvon, vagy a faron? 
illetve melyik biztosabb ? 

Hedschek. B. L. 

78. sz. kérdés. Rendelkezésemre áll éven-
ként buzaszalma, buzapolyva, tengeri szár és 
héj, széna (középminőségü) korpa-és kukoricza-
vagy árpadara. 

Lehet-e és minő adagokban ezen takar-
mánynyal teheneket hizlalni, de ugy, hogy a 
főczél a tejhozam növelése lenne? 

Ha a repczepogácsa elmaradhatatlan, hol 
lehet azt beszerezni és mi az ára? 

, - Nagy köszönettel venném, ha e takarmány-
nemek alkatrészeit (szárazanyag stb.) is külön-
külön kimutatnák s felvilágositanának, hogyan 
számithatjuk ki a táparányt? 

Nagy-Kőrös. P. G. 
79. sz. kérdés. Egy állandó rétamet külön-

féle káros behatások, jelesül a cserebogár pa-
jorja és drótféreg pusztítása, úgyszintén a 
mód felett elszaporodott vakondturások folytán 
termőképességében csökkenvén, két óv előtt 
feltörettem ős istállótrágyával dúsan megtrá-
gyázva, két éven át kapásnövényeket termel-
tem rajta. 

A talajt ekként megjavítván, újból állandó 
rétét szeretnék azon létesíteni. A talaj nagyon 
laza, rendkívül finom tapintású televényes ho-
mok, nem nagyon száraz és folyóvíz mentén 
fekszik, elárasztásnak azonban magasabb fek-
vése miatt nincsen kitéve. 

Tisztelettel kérdem, miféle fümagkeverék-
kel vessem be, hogy állandó jó rétet kapjak, és 
hogy a tavaszszal vetni szándékolt zabosbük- | 

könv jó védő növénye lenne-e az ajánlandó' fü-
: keveréknek? 

A beszerzendő magvakat csiraképesség és 
azonosságra nézve a budapesti magvizsgáló 
állomással megvizsgáltatni óhajtván, annak a 
közlését is kérem, hogy ez miképpen eszkoz-
lendő, jelesül, hogy. az illető magkereskedöt 
esetleg a mezőgazdák szövetkezetét a megren-
delés alkalmával a magvaknak a magvizsgáló 
állomáshoz leendő áttételére utasithatom-e ? 

• Zólyom. II. I. 

80. sz. kérdés. Kérem azon gazdatársa. 
mat, akik a czukorczirokkal kísérletet tette^" 
szíveskedjenek tapasztalataikat közölni, ho*"> 
ezen takarmánynövénynek vannak-e előnyei gy 
tengeri felett és melyek azok; besavanyitható-a 
ugy, mint a tengeri, igaz-e, hogy a marha olye 
szívesen eszi s állítólagos na£y czukortartalma 
nem okoz-e emésztési zavarokat? továbbá ké-
rem a Durrát termelőket, szíveskedjenek közölni 
mily tapasztalatokat tettek, mert tudtommal 
már igen sokan termesztik, mint zöld takar-
mánynövényt. 

Tajna. P- A. 

Feleletek. 

Borok derítése csersav és gelatinnal. 
(Felelet a 73. sz. kérdésre.) A csersav és gela-. 
tinnal való derítés akképp történik, hogy először 
is facsappal megcsapoltatik a hordó. A tiszta 
derítő csersavból veszünk a derítendő bor 
minőségéhez képest 3—6 grmot. Ezt beletesz-
szük egy fertálysajtárba és a csap alá tartva 
lassanként bort eresztünk hozzá, közben pedig 
egy tiszta nyirfaseprővel .folyton keverjük. 
Midőn a sajtár félig van, elvesszük • a csap 
alól és egy kis nyirfaseprővel habzásig felver-
jük, majd a borhoz töltjük és még 1—2 fer-
tály sajtárral leeresztve újra a borhoz töltjük, 
hogy mentől tökéletesebben elvegyüljön a cser-
sav a borral. 

Ezután állani hagyatik a bor 12—24 
óráig, közben pedig veszünk 15—20 gr. tiszta 
szagnélküli gelatint, azt egy cserépmázas lábas-
ban 5—6 dlit. vízzel tűz fölé helyezzük és fel-
olvasztjuk, közben folyton keverjük, hogy az 
edény fenekéhez ne égjen. Tökéletes felolvadás 
után, kihűlni hagyatik és azután ugy bánunk 
el ezzel is, mint fentebb a csersavnál emlitém, 
azzal a csekély eltéréssel, hogy a gelatint fel-
osztjuk 2—3 adagra és mindegyiket külön nem-
csak habzásig felverjük, hanem egyik edényből 
addig töltjük a másikba, a míg sürü habos 
tömeggé nem vált a gelatinoldat, mire a bor-
hoz töltjük. TTgvanigy járunk el a második, 
esetleg harmadik adaggal is. Ezután a fertály 
sajtárok kiöblitésére egyrészről, másrészről,1 

hogy a derítő anyag mentől jobban elvegyüljön 
a borban, leeresztünk még néhány sajtár bort 
és ismét feltöltjük; majd előveszünk egy tiszta 
tölgyfakanalat, vagy, ha van, derítő-ostort és 
azzal a lehetőségig felkeverjük a bort. Ezután 
15—20 napig nyugodni hagyatik, mire, feltéve, 
hogy megtisztult, vigyázva lefejtjük égy másik 
tiszta hordóba. 

Rövidre fogva, ennyiből áll a kérdezett 
anyagokkal való derítés, melyhez még csak azt 
kívánom megjegyezni, hogy mivel e téren kér-
désttevő teljesen járatlannak látszik, tanácsos 
lesz előzetesen deritési próbákat tenni. Vesz pl. 
a kérdéses borból, hanem üvegbe egy-egy litert, 
vagy akár decilitert. Az egyikhez tisztán cser-
savat, a másikhoz tisztán gelatinoldatot és a 
harmadikhoz mind a kettőből ád néhány csep-
pet. Pár nap múlva meglátja: melyiktől derül 
a legszebben a bor, azt használhatja aztán 
nagyban is, a midőn a sikerről már eleve is 
biztosítva leend. A. D. 

Répasorok jelzésére alkalmas növény. 
Felelet'a 74. számú kérdésre. A répasorok jel-
zését (közbeszúrt növényekkel) mindinkább 
elhagyák, azon oknál fogva, mert a jól előké-
szített" földben, jóminőségü répa mag gyorsan 
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s egyenletesen csírázik. Ha pedig a mag rossza-
sága, vagy pedig az időjárás folytán hiányosan, 
lassan kél a répa, használjunk a sorjelzésre 
bármily növényt, ez elhatalmaskodva, csak bajt 
fog okozni. Á sorjelzésre az árpán kivül a 
kendert lehet, használni, a mely eleinte lassan 
nő, nem bokrosodik, a répával egy időben vet-
hető, a földből könnyen kihúzható s rovarok 
egyáltalán nem bántják. Hogy a czukorrépát 
még rendes kikelése előtt megkapálhassák, 
hogy az úgynevezett „vakkapálást" alkalmaz-
hassák, emiitett növények közbevetése helyett 
használják a „sorjelzést". Ez abban áll, hogy a 
vetőgép sarui mögé kis hengereket szerelnek, 
melyek a czukorrépasort szalag alakjában 
jelzik s igy a nagyon korai kapálást lehetővé 
teszik. Ilyen vetőgépeket használnak többek 
között — ámbár nem a vákkapálás czéljából 
a diószegi czukorgyár gazdaságában azért, hogy 
a mag kikelését sietessék. Ha sorjelzés „czél-
jából akarjuk használni, akkor á földet a vetés 
előtt csakis jól apóra megfogasoljuk. A hengeres 
saru külömben Moravek János zelizi uradalmi 
tisztartó találmánya s Kühne Ede gépgyárosnál 
megrendelhető. Ő 

Borjutáplálás lefölözött tej felhasználá-
sával. [Felelet a 75. számú Jcérdésre.) A' centri-
fug-ből kikerülő édes sovány tej 100 részben 
és középszámitással, következő perczentekben 
tartalmaz emészthető -anyagokat: 

Fehérje 3 - 9 % . Zsir 0 - 4 % . Szénhydrát 4.5°/Q, 
a teljes tej pedig: 

3'2%. 3'6°/o • - . 5-0%. 

Ezenkívül még az előbbinek víztartalma 
90'%, az utóbbié 87'5% és ásványtartalmuk 
egyformán 0'7°/o. 

Eszerint az édes soványtej vízben vala-
mivel gazdagabb, zsirban jóval szegényebb-,, 
mint a. teljes tej; nyilt tápláló arányánál fogva 
tehát ujjszülött borjak táplálására alkalmatlan, 
élemedettebb borjak számára már alkalmasabb, 
de kevés zsírjánál fogva szintén csak akkor 
igazán megfelelő, ha e hiánya alkalmas módon 
és anyaggal pótoltatik. 

E hiány pótlására kérdésttevő által kije-
lölt lenmagpogácsa teljesen alkalmas s ez be-
szerezhető a „Magyar Mezőgazdák Szövetke-
zete" közvetítésével, (Budapest, Alkotmánv-
utcza 31.) ára pedig megtudható ott, vagy a 
napi börzei tudósításokban. 

Lenmagpogácsa felhasználásával már most 
a következő etetést ajánlom: 

Szoktassa meg az ujjszülöttet azonnal 
sajtárból való ivásra s adjon neki az első na-
pon az anyja fecstejéből 3-szorra Va—3/é liter 
teljes tejet; minden másod- vagy harmadnap 
szaporítsa ez egyszeri adagot 1h liter teljes 
tejjel ugy, hogy mikor 3 liter egyszeri s illető-
leg 9 liter napi adagig ért, akkor adja ezt 3 
napon keresztül, ezután pedig minden két-háróm 
nap múlva vonjon le a teljes tejadagból V4—V4 
litert s pótolja a levonást mindannyiszor Va—Va 
liter lefölözött tejjel. 

Vagyis tehát, ha pl. február 5-én elletnék 
a borjú,' az itatás menete a következő volna: 

Nap Teljes tej Nap Teljes tej 1 Lefölözött 
5. *U Üt. február 25. 2B/4 lit. Va lit. 
6. 1 „ „ , 27. 2Va „ 1 „ 
8. lV'4 márcz. 1. 2Vi „ IV2 „ 

10. iVa l 3. 2 „ 2 „ 
12. l8/4 „ 5. 13A „ 2Va „ 
14. 2 „ - „ . 7. IV2 „ 3 „ 
16. 2V 4 „ 9, 1V4 „ 3l/a „ 
18. 2r/a „ 11. 1 4 „ 
20. 23/4 „ . * 13. 8/4 „ 47a „ 
22. 3 „ „ 15. V 2 a 5 „ 
23. 3 „ „, 17. l ! i „ 8 V 2 „ 
24. 3 „ „ 19. l/i „ 6 „ 

E mellett adjon a borjúnak 4 hetes korá-
tól kezdve 6 hetes koráig minden liter sovány 
tejre Viö-ed kilót számítva zab- vagy árpadara 
és lenmagpogácsa keveréket, tehát felében po-

gácsát, felében darát és pedig ugy, hogy eze-
ket az abrakféleket a sovány tejben lehetőleg 
ivóssá, vagy kásává főzze, nehogy az idegen 
tej valami ragadós kört vigyen be állataiba. 
Ez eleségeken kivül 4—6 hetes borjuknak nyújt-
son még finom szálú, jó szénát is, mintegy 200 
grámmot számítván egy-egy adagra, s mindez 
elesőgeket nyújtassa nekik külön-külön egymás 
után; pl. előbb a tejes kását vagy ivóst, aztán 
a tejet italul, a széna pedig (nyalósó kisereté-
ben) álljon előttük mindig. 

A 6 hetet meghaladott borjuknál a teljes 
tejet beszüntetvén, , adjon nekik az imént mon-
dott arányban dara és pogácsával, vagy csak 
pogácsával avagy csak darával kevert sovány 
tejet naponta 3-szorra 18 litert és szénát ad 
libitum: a 8—12 heteseknek ezt 20—22 liter 
mennyiségben is nyújthatja, a 14—16.heteseknél 
pedig a sovány tejet beszüntetvén, a nagyobb 
adagu darát vagy pogácsát meleg vizben elka-
varva adhatja, de azon kell lennie, hogy akkorra 
már egyéb eleségekbez is hozzá legyen szokva 
a borjú, ugy hogy legkésőbb félesztendős ko-
rában az ilyenforma etetéssel végleg fellehes-
sen hagyni. 

Az itt ecsetelt módon is sok teljes tej 
takarítható meg, de még több a következő 
módon: 

Adunk a borjúnak 7 napos koráig na-
ponta 3—4 liter teljes tejet, 7—14 x̂ apos ko-
ráig pedig 6—8^liter tejet; ettől kezdve a tel-
jes tejet tőle végleg megvonván, adunk lefölö-
zöttet és pedig 4—6 hetes korában egy napra 
8—12 litert; 6—8 hetes korában 15—20 litert,. 
10—12 hetes korában 20—24 litert, 3 vagy 
négyszeri itatásra, minden egyéb anyag nyúj-
tása nélkül. 

Ez utóbbi táplálással inkább hizlalás, az 
előbbivel inkább tenyészállatá való fölnevelés 
czéloztatik, kérdésttevő tehát ehhez .képpest 
választhat közülök, észrevevén persze, hogy az 
az első példa szerinti táplálás drágább, de a 
felnevelés czéljának megfelelőbb. Hogy azon-
ban még az illető példában felhozott táplálás 
is elég jutányos, azt kiszámíthatja kérdésttevő, 
ha az itt következő 3-dik példával összeveti: 

Tegyük fel, hogy 5—600 kilós tehenektől 
születéskor 45—50 kilós borjaink vannak, me-
lyeket az első 3 hónapban a jelzett czélhoz 
képest lehetőleg olcsón, de jól kívánunk 
táplálni. A fecstej kicsapatása után külön rekesz-
tett egy-egy borjúnak itatás és etetés formá-
ban 1 napra és adagra számítva nyujtjuk a kö-
vetkezőket : 

Hétben Naponta 
teljes tejet 

Naponta 
zablisztet 

Naponta jó 
szénát' 

1 6 litert — — 

3 10 _ 
4 11 „ 250 grm ' 250 grm 
5 
6 

11 
11 

ugyanaz ugyanaz 

7 
8 

11 
12 l 

9 
10 
11 
12 

10/ 
• 8 

6 
4 ' 

t egy-két 

langyos 

- higitva 

500 grm 
1000 „ 
1000 „ 
1000 „ 

500 grm 
• 1500 „ 
3000 „ 
•5000 „; 

Összesenj 756 lit. á 5 ]~33,250kl. á I 78,750 ki. á 
3 hónap | kr = 37.80 | 5 kr = 1.66 | 2.5 kr = 2.36 

Tehát 41 forint 82 krba vagy a különféle 
viszonyokhoz képpest valamivel kevesebbe, vagy 
többe van az igy nevelt borjú, amely 3 hóna-
pos korában valószínűleg 100 kilónál többet 
nyom, amelyért azonban a mészáros kilónként 
45 krnál többet nem ad. 

De hiszen nem is a mészárosnak nevel-
tük, hanem tenyésztésre, s igy 46 forintnál az, 
élve, bizonyára'többet ér. 

Ezekből észreveheti kérdésttevő, hogy több 
körülménytől függ az, hogy vájjon 6 kros tel-
jes tej eladása és IV2 kros sovány tej bevá-
sárlása mellett számadását megtalálja-e, mert 

hiszen e dologban nemcsak ezen tejek árkülön-
bözete és tápláló hatása, hanem egyéb szük-
séges takarmányoknak s pénzbe kerülő dolgok-
nak mibenléte is dönt. 

Annyi nagyon valószínű, hogy ha minden 
egyéb körülmény kedvezően játszik közre, lucra-
tiv lesz a sovány tejjel való manipulácziója. 

Ilyen kedvező körülmény a soványtejnek 
friss állapotban való kézhez kapása; ilyen an-
nak kevésbe kerülő felforralása; ilyen a széná-
nak, lenmagpogácsának s általában bármely 
takarmánynak jutányossága s több egyébb. 

Mert meg kell jegyeznem, hogy a savanyu 
s egyáltalában az állott sovány tej, különösen 
fel nem forralt 'állapotban, Számos veszélyt rejt 
magában. Egyikre — a ragadós betegségek át-
ültetésére — már rámutattam. A második lé-
nyegessé válható kalamitása abban áll,, hogy 
az ilyen sovány tej súlyosabb természetű has-
menéseket okozhat, névszennt egymagában 
nyújtva és nagyobb adagban itatva. . 

Ebből következik tehát 3. kérdésére az a 
felelet, hogy forralás után langyosan kell azt 
itatni, vagy ivós és illetőleg kása alakban 
etetni. Monostori Károly. 

Állatok jelzése fülgyüriikkel s bélyeg-
zőkkel. (Felelet a 77. számú kérdésre.) Mind-
három állatnem jelzésére egyformán alkalma-
sak a fülgyürük, a melyekre a megkülönböztető 
betűk vagy számok vezetnek. Juhok és serlé-
seknél olcsóbb a fülek jelzése kicsipéssel, mely 
műveletre külön fogók vannak használatban. 
Szarvasmarhákat legczélszerübb a szarvon Lé-
lyegezni, mert a jelzés ezen módja nem rontja 
a bőrt és igy nem csökkenti ennek értékét. 
Szilaj mahánál azonban ezen bélyegzés alkal-
mazása nehézséggel jár, valamint később a 
jelek leolvasása, ennél tehát megfelelőbb lesz 
a faron, vagy a nyak oldalán való sütőbélyeg 

A taetoválás leginkább csak juhok és_ 
fiatal borjuknál felel meg a czélnak. 

Mindenféle jó kivitelű bélyegző szerszá-
mok kaphatók Dréher Ignácz és fia czégnél 
Budapesten, Kossuth Lajos-utcza 14. Tessék 
tőle árjegyzéket kérni. W. N. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
Oldal 

Meghívó. — Gazdasági előadások. — Tavaszi 
luxuslóvásárok. — Előleges értesítés. , ___ 193 

Dohánykivitelünk hanyatlása. 193 
Növénytermelés. 

. Czukorczirok .és durratermesztés, Kerpely Kálmán. 195 
Állattenyésztés. 

Magyar ökrök hizlalása. Fehér Zoltán,...' — • 195 
Gazdasági gépészet. 

Hogy. vált be az „Adriance" kévekötő aratógép a 
praxisban. Paikert Henrik. ... ... — — 196-

Levélszekrény. 197 

Kereskedelem, tőzsde. - 200 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — Élelmi-

ezikkek a budapesti hetivásáron. — Állatvásá-
rok : Budapesti szurómarhavásár. — Bécsi vágó-
marhavásár. — Bécsi szurómarhavásár. — 
Bécsi sertésvásár. — Bécsi juh vásár. — Párisi 
juhvásár. 201' 

Szerkesztői üzenetek. 201 

Személyi liir. MauHmer Ödön budapesti mai-
nagykereskedő, akit nemcsak itthon, de a külföldön is 
előnyösen ismernek, a kairói- nemzetközi gazdasági 
kiállításon bemutatott majívar rajta tengeri gvüjteme-
nyeért az első , kitüntetésben részesült. Örülünk, hogy 
ezen kiváló hazai terményünk a külföldön is elis-
merésre talál.. 

Véglegesítés. A földmivelésügyi miniszter' Szüts 
Mihály ideiglenes mmósegu m. kir. gazdasagi tanintézeti 
igazgatót állásában véglegesítette és továbbra is a 
debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet vezetésével 
megbízta. 
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Kinevezések. A földművelésügyi miniszter Kndopp 
Alfréd végzett gazdászt a magyar-óvári m. kir. gazda-
sági akadémia növénytani és növényélettani tanszéké-
hez két tanév tartamára tanársegéddé kinevezte. Szilágy 
\ umi I i 1 1 l , ' (Usa„i elő-
adóvá Kovdcsy Miklós földbirtokost nevezte ki. 

Megbízatás. A földmivelésügyi miniszter Szikszay 
Béla fogarasi lakost Fogaras vármegye fogarasi járá-
sára nézve, s Kaczvinszlcy Andor hidegkut-pusztai la-
kost Bihar vármegye cséfíai járására nézve az állandó 
gazdasági tudósitói tiszttel bizta meg. 

Halálozás. Ruttkay János, a Csekonics uradalom 
nyugalmazott tiszttartója, 83. éves koráin meghalt 
Temesvárott. 

Köztelek estély és felolvasás. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
a február hó 15—17-ig tartandó gazda-
sági előadások alkalmából, a vidéki gazda-
társak társas összejövetelére február hó 
15-éll (hétfőn) esti 7Vs órakor az István 
főherczeg szállodában 'társasvacsorát ren-
dez, a melyet megelőzőleg a Magyar 
•Gazdaszövetség részéről Bernát István a 
„ Tözsdereformjáról" felolvasást fog tartani. 
Kívánatos, hogy a gazdatársak minél szá-
mosabban megjelenjenek és ebbeli szán-
dékukat a mennyiben lehetséges az OMGE. 
irodájában febr. 15-ének délelöttjéig tu-
dassák. 

Ragadós tüdőlob kiirtása. Dará-
nyi Ignácz földmivelési miniszter a raga-
dós tüdölob kiirtásáról szóló 1893. II. 
tcz. módosítására a következő törvény-
javaslatot nyújtotta be a képviselőházhoz: 

' l.'§. Az 1893. II. tezikk 3. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép életbe: 

A ragadós tüdőlob gyökeres kiirtása czél-
jából hatósági rendeletre való leölés végett az 
államkincstár által felvett szarvasmarháért' az 
állatbirtokosa a következő kártalanítást kapja: 

a) a ragadós tüdőlob-betegség miatt, vagy 
«zen. betegségnek gyanúja miatt levágott állatért 
a becsértéknek kilenczven százalékát; 

b) ellenben a fertőzésnek gyanúja alatt a 
szabályszerű becslés utján az államkincstár 
tulajdonába átment és leölés végett vágóhidra 
hatóságilag eltávolított szar-vasmarhákért az 
állat birtokosa a teljes becsértéknek megfelelő 
kártalanítást kap. 

2. §. Az 1893. II. .tezikk 7. §-a'hatályon 
kívül helyeztetik. 

3. §. Jelen törvény végrehajtásával a föld-
müvelésügyi miniszter bizatik meg. 

Az 1893. II. tcz. 3. §-a értelmében 
a ragadós tüdölob-betegség elfojtása czél-
jából hatósági rendeletre levágott szarvas-
marháért — tekintet „nélkül arra, hogy 
az állat levágása után betegnek vagy 
egészségesnek találtatott-e. •— az állat 
birtokosa a becsérték °/io-ed részének 
megfelelő kártalanítást kapta. Ez a szűk-
keblű kártalanítás, nem csak az állattulaj-
donos gazda fejére mért nagy csapást a 
tüdőlob fellépése esetén, de a ragály 
gyökeres kiirtásának is útjába állt. Öröm-
mel üdvözöljük tehát a földmivelésügyi 
minisztert, midőn végre előterjesztette e 
kiválóan fontos törvényjavaslatot, mely-
ben az ország gazdaközönségének régóta 
sürgetett óhaja jutott kifejezésre. 

A magyar ipar védelme. A kiegyezési 
tárgyalások folyamán több illetékes tényező 
nyilatkozata után mind több megerősödést 
nvert az a hír, hogy a magyar kormány haj-
landó eleget tenni az osztrák kormány azon 
kívánságának, mely szerint a közszállitásoknál 
a magyar ipart az osztrák iparral egyenlő ked-
vezményekben részesifi. Az országos iparegye-
sület komoly szükségét látta, hogy e tenden-
cziával szemben erélyesen állást foglaljon s 

memorandumot intézett a miniszterelnökhöz 
és a kereskedelmi miniszterhez, melyben rá-
mutat arra a világos veszélyre, mely az osztrák 
iparnak a közszállitás terén való pártfogolása 
esetén a magyar ipart fenyegetné. A memoran-
dumot e hó 5-én terjesztette be a miniszterek-
hez az iparegyesület küldöttsége, élén gróf 
Zichy Jenő, egyleti elnökkel. Kifejti a memoran-
dum, hogy a kormány a hetvenes évektől fogva 
maga is abban látta a hazai ipar fejlesztésének 
egyik főeszközét, hogy egyes iparágakat a köz-
szállitásokban kiválóan részeltezzen. Ez a hat-
hatós eszköz az, mely a közös vámterület mellett 
a hazái ipart fentartani s annak versenyképes-
ségét megóvni képes. Kérik a minisztert, hogy 
számos hazai iparágnak e nélkülözhetlen lét-
feltételét ne vegye el, hanem a hazai ipart a 
közszállitásoknál ezután is az eddigi mértékben 
támogassa. A miniszterek kijelentették a kül-
döttségnek, hogy a magyar ipar által élvezett 
eddigi előnyöket csorbítatlanul kívánják fentar-
tani. A küldöttség teljes megnyugvással vehette 
tehát tudomásul, hogy a kormány a kiegyezés 
megkötésénél az iparpártolás politikáját érvé-
nyesíteni kívánja az osztrák ipar konkurren-
czíájával szemben, amelyiyel mindenesetre 
csak a magyar ipar legelemibb 'létszükségletei-
nek tesz eleget. Más kérdés természetesen az, 
hogy a kormány ennek az iparpártoló politiká-
jának nem fogja-e egyenértékét adni másnemű 
engedményekbén, amire nézve Büinshi osztrák 
pénzügyminiszter, kijelentése után alapos okunk 
lehet kétséget táplálni. 

A Il-ik agrárius felolvasás Nyitrán a f. 
február hó 25-én csütörtökön d. e. 11 órakor 
a Il-ik téli gazdasági tanfolyam záró-vizsgája 
után a városháza nagytermében fog megtartatni. 
Előadást tartanak gróf Zseléns/ei Róbert az uj 
adóreformról, Bernáth István pedig a börze 
reformja és. a gazdák érdeke czimü kérdésről. 
A nyitramegyei gazdasági egyesület ez uton is 
meghívja a gazdaközönséget agrár mozgalmaink 
ezen fáradhatlan harezosai által tartott felol-
vasáshoz. Külön meghívók nem küldetnek. 
A felolvasók kíséretében gazdamozgalmaink 
több kitűnősége érkezik Nyitrára. 

A budapesti központi vásárcsarnokba 
szállítandó áruk kedvezményének kiterjesz-
tése. Lapunk közelmúlt számában a :budapesti 
központi vásárcsarnokba szállítandó áruk ked-
vezményes szállítására vonatkozó közlemé-
nyünkben felsorolt áruk vasúton való szállítási 
kedvezménye a Fiúméból szállított árukra is ki 
lett terjesztve. A budapesti Jcözponti vásárcsarnok 
nevü uj vasúti állomás megnyitása. A folyó év 
február hó 1-én a közforgalomnak átadott Bu-
dapest, központi vásárcsarnok nevü állomás 
csupán gyors- vagy teherárukért szállítandó 
élelmiczikkek fel- és leadására van berendezve. 
Ezen állomásra csak oly áruk vehetők fel, 
melyek a központi vásárcsarnok vagy valamely 
hatósági közvetítőnek vagy végre valamely el-
árusító hely bérlőjének neve vagy' czégére van 
a Budapest, központi vásárcsarnok állomásra 
czímezve. A hatósági közvetítő megnevezése 
nélkül feladott szállítmányok a hasonnemü 

. áruk értékesítésével foglalkozó, illetve a sor-
rendben levő hatósági közvetítőnek fognak át-
adátni. A szállítmány megérkezéséről a czim-
zett értesíttetik; ha ez elárusító helyén nem 
találtatnék, az értesítő a vásárcsarnok felügye-
lőségének adatik át. Kocsirakományokban fel-
adott árak a czimezettek által rakandók ki és 
szállitandók el a kirakás helyéről még pedig a 
kocsi rendelkezésre bocsáttásától számított 3 
ora alatt. Ha a -kirakás ezen idő alatt meg 
nem történik a vasút ezen időn tul terjedő 
-•időre a dijszabásszerii kocsiálláspénzt felszá-
mítja (minden óra után 20 krt) és a körül-

. ményekhez képest a szállítmányt a fél költsé-
gére és veszélyére -maga kirakja: a mennyiben 
pedig ez lehetséges nem volna, a ki nem ürí-
tett kocsikat Budapest-dunaparti teherpálya-
udvarára visszaszállítja a dijszabásszerii vitel-
dijak felszámítása melleit a rakományt a félnek 
ottani raktáraiban állítja rendelkezésére. A ki-

rakást ily esetben a vasút csomagolt áruknál 
1, nem csomagolt árukról ellenben 2 krért tel-
jesíti 100 kg.-ként. -Darabáruként feladott szál-
lítmányok a vasút által lesznek kirakva és az 
értesítés, vitelétől számított 12 óra alatt át-
veendők. Ezen határidő elmultával dijszabás-
szerü fékbérilleték lesz felszámítva. Ha a Bu-
dapest-központi vásárcsarnok részére rendelt 
küldeményeket az ezen állomásra beágazó vá-
gány nagyobbmérvü igénybevétele folytán be-
állítani nem lehetne, a vasút fel van jogosítva 
ezen szállítmányokat a Budapest-dunaparíi te-
herpályaudvaron a ezimzett rendelkezésére bo-
csájtani. A megérkezett szállítmányok reggeli 
2 órától déli 12 óráig és délutáni 2 órától 
esti 9 óráig fognak kiszolgáltatni. Hivatalos 
utánmérlegeléseket a vasút a fél kívánságára 
csakis a megérkező darabáruknál teljesit; míg 
a kocsirakományi áruknál — a mennyiben ez 
lehetséges — kizárólag a darabszámnak kívá-
natra való megállapítására szorítkozik. A vásár-
csarnokba rendelt vagy onnan származó vám-
köteles küldemények vámhivatali kezelése egye-
lőre Budapest-dunaparti teherpályaudvaron fog 
eszközöltetni. 

Szerb sertés a béesi piaezon. A bécsi 
marhakereskedők a napokban beadványt intéz-
tek az alsó-ausztriai helytartótanácshoz, mely-
ben azt kérik, hogy az ölött szerb sertéseket a 
béesi piaezon csak bizonyos előre meghatáro-
zandó napokon lehessen árusítani. A bécsi 
marhakereskedők e beadványára okot az szol-
tatott, hogy a helytartó-tanács az előtt szerb 
sertéseknek minden hétköznap. való árusítását 
megengedte. Ezzel szemben a belföldi sertések 
csak meghatározott napokon adhatók el. Ezt 
az intézkedést a bécsi marhakereskedők sérel-
mesnek találják, mert egyenes következménye 
az, hogy mig a szerb sertésbehozatal emelke-
dik, addig a belföldi sertések ára csökken. 
.Kétségtelen, hogy a leöft szerb sertések eladási 
engedélyének kiterjesztése Bécsnek sertéshús-
sal való ellátását olcsóbbá teszi, így tehát az 
alsó-ausztriai helytartó-tanácsnak minden egyéb 
indoktól eltekintve is érdekében fekszik a 
szerb sertésbehozatal emelése, a minek. azon-
ban természetes következménye az, hogy a 
magyar sertés ára is csökken, s az olesóbb és 
közepesebb szerb sertéssel szemben mindin-
kább tért veszít az osztrák piaezon. A má-
sik következmény pedig az, hogy a domináló 
szerb sertésbevitel révén Galiczia is versenyez-
het a sertéseivel a bécsi piaezon holott a ma-
gyar sertésekkel a versenyt ki nem állaná. A 
magyar sertések bevitele a 120 kilogrammon 
aluli sertések beviteli tilalmával amúgy alapcs in 
meg van nehezítve ; ha,most számba veszszük 
a szerb sertésbevitel mesterséges emelését, ugy 
mindez majdnem annyit jelent, mintha az 
osztrák piaezok sertéseink előtt egyszerűen so-
rompót zártak volna. Ezzel ismét egy ujabb 
tényt nyert az a sorozata az osztrák tarto-
mányi helytartóságok évek óta panaszolt ön-
hatalmú intézkedéseinek, a melyek ausztriai 
állatkivitelünk sorsát az áprilisi időjárásnál is 
bizonytalanabbá teszik. 

Gazdák a czukorkartel ellen. Mint már 
megírtuk, a Nyitramegyei gazdasági egyesület 
kezdeményezézére az OMGE. felhívta a vidéki 
egyesületeket, hogy vidékenként tárgyalásokat 
indítsanak meg a ezukorrépatermelő gazdák 
és a ezukorgyárosok között, amely tárgyalások 
folyamán a felek érdekeinek méltányos kiegyen-
lítését kísérlik meg, amennyiben- pedig nagyobb 
dífferencziák maradnának fenn, ezek egy majd 
összehívandó, országos értekezletnek fogják 
tárgyát szolgáltatni. Az OMGE. által ínszeeni-
rozott mozgalom már több vármegyében meg-
indult. A Heves/negyei gazdasági egyesület igaz-
gató-választmány január hó 24-én tartott ülé-
sén foglalkozott a ezukői-répatermelők ügyével 
s kimondotta, hogy a ezukorrépa termeléssel 
foglalkozó gazdák elért eredményei az utóbbi 
években távolról sem feleitek^ meg _ a hozzá 
fözött reményeknek, minek oka főként az ala-
csony. ezukorrépaárakbaa keresendő, melyek 
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a termelők fokozodó kiadásaival nem állanak 
arányban. Baj áz lŝ  hogy a czukórgyárak a 
czukorrépa átvétele alkalmával a felek által 
el nem oszlalhátó,! nehézségeket támasztanák 
s á szerződések egyes pontjai lényeges módo-
sításokra szorulnának, miket azonban a gyárak 
nem hajlandók végreháj tani. ' E sérelmes álla*-
potok javítása érdekében csákis a'téfmélő gaz-
dák együttes fellépésétől s egyöntetű Megállapodá-
saitól remél eredményt. Felkéri evégből az 
OMGE. t áz országos értekezlet egybehívására.; 
Az értekezlet egybehivásának tervét a Vas-
megyei gazdásági egyesület is pártólja. A maros-
tordamegi/ei gazdasági egyesület & hó lí-ére 
hivta egybe a czukorrépatermélőket és gyáro-
sokat. És értékezlet — melyen áz OMGÉ. is 
képviseltetni fogja magát, szintén azt tűzte ki 
czélul, hogy.az érdekelt gazdák sérelmei és 
követelményéi vita trágyává tétetvén: a meg-

- beszélés eredményei anyagot s gyakorlati tám-
pontokat szolgáltassanak egy mielőbb egybé-
hivandó országos értekezletnek. Kívánatos volna, 
miszerint a többi vidéki gazdasági egyesületek 
is minél előbb megtegyék a czukorrépaterme-
léssel foglalkozó gazdák érdekéberf a szükséges 
lépéseket; hogy az országos értekezlet olyan 
kiindulási pontokat nyerjen megállapodásaihoz, 
amelyek a gazdák minél nagyobb kontingensé-
nek kifejezésre juttatván serelmeit s kívánal-
mait, az egyöntetű állásfoglalásra helyes ala-
pot nyujtrnak. 

Az állatorvosi szakoktatás reformja 
Ausztriában. A költségvetési vita alkalmából 
az osztrák cs. le. közoktatásügyi miniszter be-
jelentette, hogy ő Felsége az osztrák . állator-
vosi iskolák tíj tantervét jóváhagyta s hogy 
ezzel az oktatás főiskolai jelleget fog nyerni. 
Az uj tanterv szerint, mely előreláthatólag a 
jövő tanév elején fog életbelépni, az állator-
vosi tanfolyamra való felvételhez a középiskola 
teljes elvégzése és az érettségi vizsga letétele 
lesz szükséges és a tanfolyam négy évig fog 
tartani. Ezzel kapcsolatban a tanitóerők számát 
szaporítani és a felszereléseket bővíteni fogják ; 
tervbe van véve továbbá az ambulatorius 
klinika és a hallgatók külső helyeken való fog-
lalkoztatásának szervezése. 

Helyiségráltoztatás. Friedlaender József 
mezőgazdasági gép-, szélmotor- és szivattyú-
gyárának budapesti képviselősége és főraktára 
értesiti igen tisztelt üzletbarátait, hogy jelenté-
kenyen megnagyobbított és a jelenkor igényeinek 
megfelelőleg berendezett helyiségeit VIII., 
Külső-Kerepesi-ut 1. szám alatt a keleti pálya-
udvarral szemközt a mai napon megnyitotta. 

Az eddig birt helyiségek, u. m. VIII., 
Kerepesi-ut 17. sz. és a raktár, VII., Dohány-
utcza 28. szám. alatt azonnal bérbeadandók. 

A budapesti közúti vaspályatársaság 
10,000 drb 100 frt névértékben részvényeket 
250 frt vételár mellett bócsájt részvényesei 
rendeletére. Az elővételi fog 5 drb részvény 
után 1 uj részvényre gyakorolható és pedig 
febr. hó 15-ig. 

L 
F e l h í v j u k 

a t. ez. gazdaközönség 
f i g y e l m é t 

Bejelentéseket elloeafl és telyilápsitásottal szolgál: 

H E L L E R M, S T Á R S A , 
BUDAPEST, 

— V . ier., ErzsáM-tér 13. f 

Ajánlom az 1896.' évi." szep. 
1-én Hódmezö-Vásárhelyen 

tartott ekeversenyen 
arany, ezüst és bronzéremmel díjazott 

egyetemes aczélekéimet, 
melyek anyaga kivitel s olcsó áruknál fogva az összes 

eddigi konkúrrencziát legyőzni képesok. 

BÁCHER RUDOLF 
es. és kir. kizáró agos eke és talajmivelö eszközök gyéra, 

BUDAPEST, VI., Nagyniező-utcza 68. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Leírás és árajánlattal bérmentve szolgál 

M E L i C H Á R F E R E N C Z 
cs. és kir. szab. vetó'gépgyára, 

- n B U D A P E S T , • • 
VI. ker., Nrg/mező-utcza 68. sz. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 
(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 

czég jelentése.) 

Napi jelentés 1897. február 9. 
Készbuza ma gyengén volt kinálva, a maimok 

azonban semmiféle kedvet sem mutattak a vételre, 
lanyha irány mellett csak- néhány kisebb tétel adatott 
el, a zárak 5 krig olcsóbban mutatkoznak. 

Említésre méltó eladások nem történtek. 
Készrozs szintén lanyha, egyes waggonok 6-45 frt 

ab itt és paritásban adattak .el. 
Árpa keresetlen. 
Tengeri csak kisebb tételekben adatott el' 3-61— 

65 frt ab itt. 
Zab tartott. 
Határidők lanyha Newyorkra és lanyha készáru-

piaezra lanyha irányt követett. 
Következő kötések történtek : 

Köttetett. Déli zárlat. 
Tavaszi buza . . 7'77—770 • 7-71—72 
Máj.-jun. buza . . 776—7-69' •• 770—71 
Őszi buza . . . 7'36—7-31—• 7"31—32̂  
Tavaszi rozs . . 6-46—6"49 • 6-41—43 
Tavaszi zab. . . 6', 6" 01 
Öszi zab . . . . • • • • • 
Uj tengeri . , . 3-82—3-80-̂ -— 3-80—81 
Üj repeze . . . 11- • 1 i • 05 

Heremagvak plombozása. 
A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-

más az 1896/97.- idényben f. évi február hó 5-ig*) az 
alant megnevezett magkereskedők és termelők számára 
a következő mennyiségű vetőmagvakat plombozta: 

Luczerna Lóhere Összesen 

Mauthner Ödön, Budapest **) 819 130 949 
Haldek Ignácz, Budapest ... 378 240 618 
Klein' Vilmos Szatmár 68 295 363 
Magy. mezőgazd. szöv 118 231 349 
Gr. Teleki Arvéd, Drassó """) 129 162 191 
Deutsch Gyula, Budapest ... 91 188 279 
Frommer A. H. utóda Bpest 95 167 262 ' 
Beimel és fia Budapest ... 29 87 116 
Kramer Lipót Budapest — 49 28 1 77 
Nöthling Vilmos Budapest... — 63 - 63 
Radváner I. L. ... ... ... 13 — : 13 

Összesen.,.. 1789 1591 3380 

. *) Lapunk mult számában tévesen közöltük febr. 
5-t, január 22 helyett. Szerk. 

***) 28 q répamag.' 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Ooldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő' 

tudósítása.) 
Jobb kereslet és gyérebb kinálat folytán a szesz-

üzletben e héten változatlan szilárd- irányzat uralkodott 
és a szeszárak azonnali szállításra, változatlanul a mult 
heti későbbi szállításra-25 krral drágábban jegyeznek. 

A szeszüzlctbeu e hétnek elején valamivel lany-
hább irányzat uralkodott és minthogy .a készletek nem 
nagyon nagyok, ugy az árak változatlanul a mult heti 
jegyzés szerint záródnak. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontigens nvers-
szesz azonnali szállításra .14 frt 25 krral kelt el. felső-
magyarországi és Vas, soppo'nmegyei állomásokhoz 
szállítva. Erdélyi állomásokhoz szállítva kontigens nyerst 
szesz 13-50—IS frtón kelt el. 

A kontingens nyersszesz ára Budapetten 14-50— 
14-75 frt. 

Bécsi jegyzés 15-50—r5'60 frt kontingens nyers- -
szeszért. 

Prágai jegyzés 51-——51-25 adózott burgonya-
szeszért. 

Srünni jegyzés '11* 11-25 frt exkontigens-
finom nyersszeszért. 

Trieszti jegyzés 8-50—8-63 frt magyar kiviteli 
szeszért. 

A budapesti piaezon élénk forgalom, mellett fino-
mított szesz 51-75 frt, élesztő-szesz 51-75 frt,. nyersszesz, 
adózva 50-75—51 frt, adózatlan (exkontingens) 12-2̂  
frt, denaturált szesz 17-50—18 frton kelt el. 

A kivitel e hét elején 200 q finomított szeszt 
vásárolt. 

Vidéki szeszgyáraid közül Temesvár, Arad 25 
krral drágábban, a többiek változatlanul jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított, szesz 
5175—5.4— frt, élesztőszesz 51.75—52.— frt, nyers-
szesz adózva 50.75—51.— frt, nyersszesz adózatlan. 
12.25—12.50 frt, denaturált szesz 17.50—18.— frt. 
Kontingens nyersszesz —. -.—. 

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

Élelmiczikkek a budapesti hetivásáron. 1897. év 
február 9-én. A székesfővárosi vásárigazgatóság je-

Halvásár. A belvárosi pjaczokra 11 helybeli halász, 
és halkereskedő által 37 q és vidéki kocsikon — q, 
összesen 37 q kevert hal hozatott. A vásár lanyha. 
Az árak métermázsánkint változatlan. 

Viszóntelárusitók fizettek a bal q-át nagy élő. 
80—100, nem élő 60—70, közép nagy élő 50—60, nem. 
élő 36—40, apró élő 32—40, nem élő 12—18 frtig. 

Yad. Hozatott a fővámtérre vaspályán 400 db, 
hajón — db, kocsin 100 db, gyalogosok által 200 db,, 
összesen 700 db; a forgalom közép volt. Nyul 
90-—140, Vadlúd Vadrécze 70—100, Fáczány 

, Szalonka erdei —. .—, Fogoly 
Fürj Fenyőmadár 18—20 kr. 

Baromfi. Hozatott a fővám-térre vaspályán kb-
7000 drb, hajón kb. drb, kocsin kb. 1500 drb, 
helybeli árusok által kb. 2000 drb; összesen kb. 10500> 
drb. A vásár élénk volt. Tyúk 130—150, csirke 85—120, 
kappan hizott 170—240, kappan sovány 130—170, lud 
(liba) hízott 700—800, lud(liba).sovány360—450, pulyka, 
hizott 500—600, pulyka sovány 400—450, gyöngytyúk 
11.0—140, galamb, pecsenyének 40—60 kr. 

Az uj-vásártéri piaezra felhozatott a szokott köz-
ségekből, vaspályán kb. 700 drb, kocsin kb. 320 drb, 
gyalogárusok kb. 200 drb, helybeli árusok által kb. 
860 drb : összesen kb. 2080 drb ; a forgalom élénk. 
Tyúk 120—200, csirke 85—130, kappan hizott 180—200, 
kappan sovány 150—160, récze hizott , récze 
sovány 160—200, lud (liba) hizott 600—800, lud (liba) 
sovány 340—350, pulyka hizott 450—600, pulyka sovány 
380—400, gyöngytyúk , galamb, pecsenyének 

Az István-téri élelmi piaezra élő baromfi helybeli 
és vidéki árusok által kb. 1000 pár hozatott fel, árak 
a következők: páronkint tyúk 100—140, csirke idei 
70—120, kappan hizott 150—180, sovány 120—140, 
récze hizott 200—260, sovány 150—160, hizott lu<$ 
400—500, sovány 200—300, pulyka hizott 400—500, 
sovány 200—300 krig. A forgalom élénk. 

Hideg-liusvásár az István-téri élelmi piaezon. 1897, 
február hó 9-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság: 
jelentése a „Köztelek" részére,) 

Felhoztak Budapestre a szokott községekből > 
90 árus 40 db sertést, — árus 10 db süldőt, 2500 kg, 
friss hust, 1000 kg. füstölt hust, 600 kg. szalonnát és 400> 
kg. hájat. 

füstölt hust, — kg. hust és db malaezot. 
A forgalom élénk. 
Arak a következők : Friss sertéshús 1 kg. 52—68, 

1 p 4400—5000, Süldőhus 1 kg. 56—70, 1 q 4800—5000, 
füstölt sertéshús 1 kg. 68—72, 1 q 6200—6500, sza-
lonna zsírnak 1 kg. 54—56, 1 q 5200—5300 füstöl 
szalonna 1 kg. 60—76, 1 q 5400—5500, háj, 1 kg. 56-
—58,' disznózsír 1 kg. 60—64, 1 5400—5500, ko-
csonyahús 1 kg. 28—44, füstölt sonka 1 70—80, 
1 q krajezárig, malacz 1 db — kg.— frt, 

To'ás. Hozatott a fővámtérre yasp. kb. 60,000 db 
hajón kb. darab, .4 kocsin kb. 30,000 db, hely-
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belí árusoktól 30,000 db, összesen kb. 120,000 db. 
A vásár élénk. Nagybani árak: 1 láda friss (1440 db) 
3000—3100 kr., 100 db 280—300 kr., tojás meszíes 
1 láda (1440 db) 2400—2600 k., 100 db 180—200 kr., 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vasp. kb. 12000 db, „kocsin db, 
gyalogárusok 5000 darab, helyb. árusok 17000 darab, 
összesen 34000 darab friss tojás. A forgalom 
élénk. A következő árak jegyeztettek : friss tojás 
1 db 2V2—3, 100 darab 200—230 40 krért 16—20 db, 
1 láda 1440 darab 2700—3100, meszes tojás 1 darab 
2—21/2 190—220, 40 krért 18—21 darab, 1 láda 
1440 db 2800—2900 krig. 

Zöldség. Hozatott a Ferencz József-rakpartra vasp. 
— q, hajón q, kocsin 80 q, helyb. árusok kb 90 
q, össz. kb. 170 q vegyes zöldség. A vásár középszerű. 
Nagy. árak sárgarépa 100 k. , 1 q 450—500, 
petrezselyem 100 cs. , 1 q ' 400—600, zeller 
100 db 60—200, karalábé 100 db 80—200, vöröshagyma 
100 db , 1 q 270—300, fokhagyma 100 k. 

, 1 q 800—1000, fehérrépa 100 db , 
fejeskáposzta 1 q — , 100 db 200—800, vörösrépa 
100 db 100—180, kelkáposzta 100 db ,100—240, vörös-
káposzta 100 db 450—1000, fejes saláta 100 db 

, kötött saláta 100 db , burgonya belföldi 
1 q 220—250, külföldi , fekete retek 100 db 
80—2Ó0, hónapos retek 100 csomó — , ugorka 
savanyítani való 100 db , ugorka savanyu 100 
db , zöldpaprika 100 db , tök 100 db 

—, paradicsom 1 kg. —, zöldbab 1 L 
zöldborsó 1 kg. , zöldborsó fejtett 1 I. } , 
zöldtengier 100 cső — krajczárig. 

Felhozatott az ujvásártéri,piaczra a, szokott köz 
gégékből szekéren kb. 498 q, gyalog és helybeli áru-
sok által 88 q, vaspályán q, összesen mintegy 
586 q vegyes zöldség. A forgalom élénk. Árak a kö-
vetkezők: Burgonya 1 zsák 55—130, uj 1 q 170—180, 
fejeskáposzta 100 db 350—700, vöröskáposzta 100 db 

, kelkáposzta 100 db 90—140, paradicsom 100 
db ,1 puttony — •—-. fejes saláta 100 db 
—, kötött saláta 100 db , ugorka savanyítani 
való 100 db, ugorka savanyu 100 db , zöld 
paprika 100 db , zöldbab hüvelyes 1 kg. 
1 zsák , zöldborsó héjas 1 kg. — , zöldborsó 
héjas 1 kg. zöldborsó fejtett 1 liter krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott kocsin 180 q, 
gyalogárusoktól kb — q, helybeli árusoktól kb 120 q, 
össz. 300 q; élénk forgalom mellett a kővetkező árak 
jegyeztettek: burgonya 1 zsák. 70—100, 1 q 180—220, 
fejes káposzta 100 db — , vörös káposzta 100 db 
80—140; kelkáposzta 100 db , paradicsomi 100 
db ^ .—, 1 puttony , fejessaláta 100 darab 
— ;——, kötöttsaláta 100 db , ugorka sav. való 
100 db , savanyitott 100 db ————, zöld 
paprika 100 db ——, zöldbáb hüvelyes 1 kg , 
zöldbab hüvelyes zsák , zöldborsó héjas 1 kg 

, zöldborsó fejtett 1 liter — krig. 
Gyümölcs. Hozatott a Ferencz-József-rakparti 

piaczra vaspályán kb. 500 q, hajón kb — q, kocsin 
—— q, helybeli árusok által kb. 300 q, összesen kb. 
800 q vegyes gyümölcs. A vásár lanyha volt. Nagybani 
árak: Fajalma 1 q 2500—5000, köz. alma 1 q 700— 
1600, fajkörte .1 q , közönséges körte 1 q 
1400—1700, köz. dió 1 q 1400—1800,, szilva magbaváló 
1 q—, szilva vörös , szilva aszalt 1 q 1300-2000-
1 q füge 1 kg. 15—16, mogyoró 1 q 2400—36Ö0, gesz-
tenye belföldi q , gesztenye olasz 1 q 

, czítrom egy láda 280—340, narancs 1 láda 270— 
—380—, szőlő közönséges 1 q ——, szőlő cse-
mege 1 kg krig, dinnye görög nagy 100 db 

—, dinnye görög kicsiny 100 db , sárga faj 
100 db , dinnye sárga közönséges 100 db 
— frt. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vaspályán kb, — q kocsin kb. — q, gyalog 
és helybeli árusok 65 q, összesen 65 q vegyes gyü-
mölcs. A forgaloir^ élénk. Árak a következők: Fajalnia 
100 db .— 1 kg. 20—40, 1 db 2—5, közönséges 
alma 100 db , 1 kg. 10—16, 1 db 1—2, köz. 
alma 1 put. , körte, fajt 100 db 
körte faj 1 kg. , körte faj 1 db 2—5, szőlőcse-
mege 1 kg. 60—70, szőlő köz. 1 kg. 30—40 kr, dinnye 
görög, nagy 100 db" , dinnye görög nagy 1 ' 
db , dinnye görög kicsiny 100 db .dinnye 
görög kicsiny 1 db , dinnye sárga faj 100 db 

, dinnye sárga faj 1 db dinnye sárga 
köz. 100 db. , dinnye -sárga köz 1 db , 
sztflőcsemege 1 kg 60—70, szőlő közönséges 1 kg. 

krajczárig. 
A Hunyadi-téri piaczra felhozatott a szokott 

községekből vasp. — q, kocsin — q, helybeli és gyalog-
árusoktól kb, 25 q, összesen kb. 25 q vegyes gyümölcs, 
középforgalom mellett árak a következők: fajalma 100 
db , 1 kg. 32—40, 1 db 4—7, köz. alma 100 
db -—, 1 kg. 10—16, 1 db 1—2 kr, körte faj 
100 db , körte faj 1 kg. 40--52, körte. faj 3—7, 
őszi baraczk 100 db — í , dinnye, görög nagy 100 

-, dinnye görög 1 db , dinnye görög 

dinnye görög kicsiny 1 db -
db , dinnye sárgafaj 
köz. 100 db . dinnye sárga kőz. 
szőlőcsemege 1 kg. , szőlő közönséges 1 kg-

Budapestl takarmányvásár. (IX. kerület "Mester-
utcza, 1897. február 9. A székesfőv. vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből — szekér réti széna, 98 szekér muhar, 
80 szupszalma, 23 szekér alomszalma, 13 szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, — szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb.), 
6 zsák szecska. A forgalom gyenge. Árak q-ként a 
következők: réti széna 240—280, muhar uj 220—250, 
zsupszalma 110—130, alomszalma 130—145, egyéb 
takarmány — —, lóhere , takarmány-
szalma -, tengeriszár , luczerna 1 

, sarjú 210—240, száhnaszecska 190—200,_szén» 
, uj , zabosbükköny ., Összes 

kocsiszám 227, suly 181.600 kg. 

Állatyásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. Február hó 9-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése. 

Felhajtatott: 181 drb belföldi, drb galicziai, 
— drb tiroli, 50 drb növendék élő borjú, 120 drb élő 
bárány; 131 drb belföldi, 180 drb galicziai, — drb 
tiroli, 129 drb bécsi, ——drb növendék borjü, 40 .drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjuvásár élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 37—43' frtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék borjú — frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—221/2 frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 54—02, tiroli frtig, gali-
cziai 54—64 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
bárány 6- 8 — frtig, bécsi 60t— 64 frtig súlyra. Élő 
bárány, 6- 8— frtig páronkint. Élő kecske ——— 
frtig páronkint, kivételesen frtig. 

Bécsi vágómarliavásár. 1897. február 8. A bécsi. 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 3743 db. Ebből magyar 2479 db, 
galicziai 569 db, bukovinai 14, németországi 681 db, 
hizott 2827 db, legelő — db, fiatal 916 db, ökör 
2831 db, bika 378 db, tehén 486 db, bivaly 48' db. 

A szombati vásárra 1419 dbot hajtottak fel. A 
mai felhajtás több mint 500 db hizott álattal volt na-
gyobb a mult heti felhajtásnál. A mészárszékek kedve-
zőtlen üzletmenete és a: nagyobb kinálat, a vásárt 
lanyhává tették, anjinek következtében prima áru, da-
czára hogy felhajtása nem volt tul nagy, métermázsán-
ként 1 frtot vesztett. Még lanyhábban irányultak a kö-
zépminőségü áruk, ezeknél egész 2 frtig terjedő áresés 
volt észlelhető métermázsánkint. Gyengébb minőségek 
alig jöttek tekintetbe s változó árak mellett az üzlet 
ezen fajtákban nehézkes volt. 

Árak: prima magyar 35—37.50 ,(—) frt, szekunda 
30—34 frt, tertia 25—29 frt Galicziai prima 35. 38.— 
(44-50) frt, szekunda 30-34 frt, tertia 26—29 frt. Német 
prima 39—45-50 (—.—), szekunda 34—38, tertia 29—33 
frt. Legelőmarha. 20' 28'— é. s., rosszabb, minőségű 

frt é. s. Bika 20—30 frt é. s.; tehén 18—30 
frt. é„ bivaly 16—19— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra, 
minden u'o levonás nélkül történnek. Az értékesitébesn 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. 0. 40. 
krért, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások: Magyar liizó ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Blau testvérek, ,Teníesvár — 37 — — — 
Hacker L., Sopron ___ 29 — — — 
Hacker Miksa, Sopron ... 34 — 32 —. 
Neumann testvérek, Arad ... ... 37Va •— 31 — 
Schwartz M., Mátészalka ... 36 — 32 —. 
Weisz M. & fia, Munkács ... ... 37 — 34>/a — 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók : 
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 36 — — • — 
Farkas & Mendl, Szászrégen. ... 35 .',. • — 32 . . , — 

Német liizó ökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár 4 1 — 3 9 — 
Hacker Miksa, Sopron ... ... 37 — 35- t —' 
Neumann testvérek, Árad 41 % — ' 37 . — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárolt 
megyék közül november 14-től kezdve további rendel-
kezésig csakis ,a következő vármegyék vannak száj- és 
körömfájás miatt zár alá helyezve, ós csakis ezen vár-
legy ékből, nem hajthatók felállatok a vásárra és pedig: 

Nyitra, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Pozsony, Sáros, S01 
Sopron, Szatmár, Szepes, Tolna, Trencsén, Ung, vas, 
Veszprém, Zala, Zemplén és Zólyom vármegyékből' és 
Debreczen, H.-M.-Vásárhely, Kassa, Kecskemét, Nagy-
várad, Pozsony és Szeged sz. kir. városokból. Az itt elö 
nem sorolt vármegyékből az ismeretes feltételek mellett 
állatok szabadon szállíthatók a vesztegvásárra. 

Bécsi sertésvásár. 1897. február 8-án. (Schleifel 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás : süldő 4019 db, bakonyi sertés 2729 db' 
Üzlet vontatott. 
Árak kilónként, élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 49 50 kr, kivételesen 54— kr, közepes 
46—48 kr, süldő 32—40 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1897. febr. 4-én. Fel-
hozatott: 3556 bórju, 1332 élő sertés, 2821 kizsigerelt 
sertés, 609 kizsigerelt juh, 1267 bárány. 
' A borjuvásár rendes üzletmenet és mult heti' 

árak mellett folyt le.'Kizsigerelt sertésekben, bár a mult 
héthez képest árváltozás nem történt, a hangulat barát-
ságosabb és könnyebb volt. Többi áruk változatlanul 
irányultak. 

Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 34—38 
lcr., prima 40—46 kr., primissima .48—58 kr., élő borjú 

kr., prima kr,, primissima — •(—} 
kr., fiatal sertés 30—38 kr., kizsigerelt sertés nehéz1 

44-48 kr., süldő 40—50,. kr., kizsigerelt ?juh 24—36 kr., 
bárány páronkint 4—11 kr. 

Bécsi juh vásár. 1897., február 4-én. Felhajtás 
1476 db juh. 

A mult héthez képest ssm az iránvzatban, sem-
az árakban változás nem történt. 

Árak: export juh páronként 19—22,— (—.—) 
raczká selejtes juh 12.—15—. 

Párisi juhvásár. 1897. február ' 
16,602 db juh: 

Irányzat rossz. 

Felhajtás: 

Szerkesztői üzenetek. 
E. V. E. urnáit. Ilyen rendeletről nincs tudomá-

sunk. Lehet azonban, hogy az intézkedésnek megyei, 
vagy községi szabályrendelet szolgált alapul, vagy tán 
az-egész nem egyéb hivatali túlbuzgóságnál. Legjobb., 
fölvilágositással az illető közigazgatási hatóság szolgál. 

I! J. urnák. A központi vásárcsarnok eladási fel-
tételeit a rKőztelek" ez évi 8-ik számában ismertettük. 
Ha közelebbit akar, tessék „Útmutatást" kérni a központi • 
vásárcsarnok felügyeiőségétől. , 

P. D. urnák. Tessék kérdésével az ezredéves • 
országos kiállítás irodájához fordulni (Budapest, Alkot-
mány-utcza'7.)" , 

Sz. I. urnák. i- Állások közvetítésével nem foglal-
kozunk, hanem tessék a „Magyar gazda- és erdőtiszték 
országos egyesületéhez" fordulni (Budapest, Lónyay-utcza 
7.), a mely'egyesület a gazdatiszti állások közvetítésével 
hivatásszerűen foglalkozik. Állások elnyerésére vonat-
kozó hirdetések lapunk kishirdetései. között is közölhe- \ 
tők, hirdetési díj minden szó után 2 kr. 

A. L. urnák. Mezőtúr. Beküldött dolgozatát neflSp 
használhatjuk.1 fel. ; 

Az orsz. magy. grazd. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aurél, Bernát 
István, dr. Darányi Gyula, Forster Géza, Galgóczy 
Károly, dr. Hagara Viktor. — Főszerkesztő és kiadá-
sért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igazgatója. 
— Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 0. M. G. E. 
szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Jeszenszky Pál. 

„ H U N G A R I A " 

műtrágya, I t w ós n m ipar részvénytársaság: 

SUPERFOSZFÁTOT, 
CHILISALETROMOT 

B U D A P E S T , V., Váczi-körut 31. sz. 
Herényi Gotthard Sándor és Rovara Frigyes 

jjjflvét érdeklődőknek ingyen s bérmentve küldjük még. 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 
BUDAPESTEN, VIII., József-körut 8. 

Alakult 188.2. évbnn. 
Elnök: TELEKI Géza gróf. Alelnök: CSÍVOSSY Béla. 

Igazgatósági tagok: 
ANDILÍSST GÉZA gróf, BUJANOYICS SÁND03, DESSEWPFT ARISTIB, KOMJÁTIIY BÉLA, 
PÉCHT TAMÁS, PÜSPÖKY EMIL, BUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, SZTÁBAY ISTYÁN gróf, TELEKI SÁNDOB gróf. 
Vezérigazgató: SZŐNYI Zsinmond. 

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

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkivül mérsékelt dijaival 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. 

OTT Gazdasági egyesületi tagok - tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. " M 

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. 3019 

Hirdetmény. 
Karsai Vilmos és néhai Karsai Albert örököseinek, Paszta 

Nagy Teleki gazdaságában 

eladó 100 méterm. tavaszi bükköny 
á 6 frt 50 kr. per 100 kilogram, továbbá 

eladó 3 db. egy és fél éves pinzgaui bika. 
Vasút posta és távirda állomás Ha tvan , Hevesm. Tudakozódni 
Somogyi Sándor tiszttartónál lehet. 3290 

Vető-árpa. 
Elsőrendű uradalmakból származó legfinomabb 

eredeti morva- és legjobb magyar vető-árpát ajánl 
jutányos feltételek mellett 3302 
SAM. & JAG, REIF Uiig. Ostra (Momorsz.) és Bécs. 

Vadász-kastély, 
a kiállítás területén lévő díszes erdészeti csarnok, 
mely különösen vadászkastélynak alkalmas, 

:m# o l c s ó n e l a d ó . 
Bővebbet Lőwy Dávitl és fiai vállalkozó czég-

nél Újpesten. . 3291 

A zalathnai kénkovand ipar r. t. 

kénsav- és műtrágya-gyára 
ajánlja legjobb minőségű mindennemű 

M Ű T R Á G Y Á I T 
a t. cz. gazdaközönség' b. figyelmébe. 

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 

Központi iroda, Budapest, IY,, Bécsi-utcza 5, 

•f. kir. 41 

A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK. 

Hirdetmény. 
sa-lornai és szepsi-

A Tornáról jelenleg reggel 
reggel 3 óra 54 perczkor indul s KÍ 
Kassáról jelenleg d. n. 1 óra 50 pe = perczkor fog érkezni; a Kassáról jolenleg.esfce 8 óra 83 perézkc 
későbben, azaz éjjel 10 óra 47 perczkor fog érkezni, ezeken kiy 
5 óra 15 perczkor és Kassáról jelenleg " " 

igymint jelenleg reggel 6 óra 12 perczkor érkezik ; a 

|S ezeken kivülmég & Tornáról1 jSenleg'd.0'n. 
51 perczkor induló vonatok is lényegtelen vél-

|elenleg'éjjel 10™ 
Meczenzéfról jelenleg éjjel 3 óra 34. perczkor induló 81 

reggel 4 
perczczel korábban, azaz 

jaöbben, azaz 10 óra 25 'perczkor fog 
•égül a Szepsiröl jelenleg d. u. 3 óra 

(Utánnyomás nem di 

^ Magyar királyi államvasutak. 

H i r d e t m é n y . 

Sajtóhiba helyesbítés. 

'év^IugiiszttL^ 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága egyszersmind a 
köteléki vasutak nevében is. 

Lapunk bekötési táblája 
I f r t 36 k r é r t (portomentesen) 

k a p h a t ó k i a d ó h i v a t a l u n k b a n . 

Fedező mén, 
angol teli-, esetleg félvér 

kerestetik bérbevételre. 
Ajánlatok a s z á r m a z á s , f a j , s z in , 
m a g a s s á g és k o r é v megjelölésével, 
valamint a bérfeltételek közlésével teendők. 

Czim a kiadóhivatalban. 3304 ' 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhvatalban 
BUDAPEST, 

Űllől-ut 25-dik szám. 

Méltóságos Gróf Esterházy Sándor ur 
Puszta -Kcmenesi gazdaságában 

utolsó posta N ' e m é s - M a g a s i , 
eladó: százezer drb. 2 éves akácz-csemete 
ezre 5 frt; hazai fajtiszta sima szőlővessző 
ezre 4 frt; amerikai gyökeres r. seleotione 
vessző ezre 15 frt; 93-iki somlói fehér bor 
hektója 30 frt; 96-iki somlói fehér bor hektója 
'25 frt; 96-iki kemenesi vörös bor hektója 24 frt; 
vevő literezett hordójába vasútra szállitva. '3295 

M e g j e l e n t 

.KÖZTELEI! ZSEBNAPTÁR' 
wmm I G S T - d i k é v r e HMH 

Szerkesztik: 

RUBINEK GYULA é s S Z I L A S S Y ZOLTÁN . 
az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, titkárjai. 

A „ZSEBNAPTÁR" 
praktikus uj beosztással, gazdag tartalommal s terjedelmes könyvviteli 

részszel és jegyzéknaplóval jelent meg. 
S o l t i á r a 1 f o r i n t 5 0 

Á r a e lő f izetőknek és az Orsz, Magy . Gazd . Egyes , t a g j a i n a k 1 f r t 20 kr , 
Pos tad i j IO kr . 

Megrendelhető a „ K Ö Z T E L E K " kiadóhivatalánál, 
Budapest, ÜllSi-út 25. (Köztelek). 
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KIS H I R D E T É S E K . sak mezőgazdák és a szakirodalom terményei, 
ivábbá állást keresők és adók hirdetményei 

Tétetnek fel e kedvezményes rovatban. 

Csak oly leveb-kre yálaszolunk, melyekkel válaszra szükség-es levélbélyeget vagy levelezőlapot Uüldeuek. 

Tisztelettel kérjük 
mindazokat, kik vala-
mely jeligés hirdetésre 
ajánlatukat kiadóhi-
vatalunkba küldik, 
azokhoz a megfelelő 
levélbélyeget csatolni 
szíveskedjenek, mert a 
kiadóhivatal azt saját 
költségén nem továb-
bithatja. 

.Tó 

peif k̂ resztjn̂  13 

íesen̂ lfnáU .̂bSfímf Inásbai 

tós^ugymfnt^gazdpág^öbb 
ben is jártas, kitűnő bizonyit-
bi?,7őly conventiraális°kezel8-
tisztl tUítt óliajt. lehetőleg slkabb 
fokvésü magyarajka vidéken 
fejemé é̂ 0lszaktome?etei 'áttaí 
némíjövőt biztosíthatna. Szíves BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

Magán gyakornok, 

szükséges egy évi gyakSlalőt 
... . ML . . . . 

mazást nyerhet. Bővebb fel-
világosítás _ iránti ajánlatok 
hivatalban.ÍeUSe alatt "̂ SMeÍ 

.Tó 

peif k̂ resztjn̂  13 

íesen̂ lfnáU .̂bSfímf Inásbai 

tós^ugymfnt^gazdpág^öbb 
ben is jártas, kitűnő bizonyit-
bi?,7őly conventiraális°kezel8-
tisztl tUítt óliajt. lehetőleg slkabb 
fokvésü magyarajka vidéken 
fejemé é̂ 0lszaktome?etei 'áttaí 
némíjövőt biztosíthatna. Szíves BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

Magán gyakornok, 

szükséges egy évi gyakSlalőt 
... . ML . . . . 

mazást nyerhet. Bővebb fel-
világosítás _ iránti ajánlatok 
hivatalban.ÍeUSe alatt "̂ SMeÍ 

Gépész-kovács 

18 év óta egy nagy gazdaság-
kiadóhivatalban megtudható. 

Gépészkovács 

kerestetik lSOÔ hofdas flihér-
kiadóh\vftaZlbaSn8ba' 

Számtartó 

sági gyakorlattal, nős, 40 éves, 
a kiadóhivatalban. ' 3266 Központi 

írnoki állás ez évi márezius liő 
ezen állásra oly ' egyének? kik 
magasabb gazdasági tanfolya-
mot végeztek s kik legalább 
2 évi gyakorlattal bírnak, a 

tok b̂izonyitvány-másolatokkal 
e hő 20-ig a Taranyl Uradalom Főbérnökségéhez, Taranyba 
(Somogym.) küldendők. 329S 

Számtartó 

sági gyakorlattal, nős, 40 éves, 
a kiadóhivatalban. ' 3266 Központi 

írnoki állás ez évi márezius liő 
ezen állásra oly ' egyének? kik 
magasabb gazdasági tanfolya-
mot végeztek s kik legalább 
2 évi gyakorlattal bírnak, a 

tok b̂izonyitvány-másolatokkal 
e hő 20-ig a Taranyl Uradalom Főbérnökségéhez, Taranyba 
(Somogym.) küldendők. 329S 

Gépész, 
vizsgázott, 33 éves, ki az összes 
gőz és gazdasági gépek keze-
lésében teljesen jártas, az ösz-
SVkTváS^és esztergáfyo*-
zásrt 

ártézíkutfurTásoka.t̂ jó sikerrel 
met,CZmagyarT Serb és" oláh 
.nyelveket tökMetê sen̂ birjâ  

áÛ ll̂ lm á̂sban̂ ó̂11 MzonyiK 
ványok és ajánlatokkal van 
ellátva, április hó 24-ére állá-
sát változtatni óhajtja. Ozime 
a kiadőhivatalban. 3260 

í rnok i 
állás május hó 1-j'ére a mar-ozali-i uradalomban tetöltendő, évi 
200 forint készpénz és teljes 
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ellátással. Megkívántatik, hogy 
az illető jó családból, gazdasági 
tanintézetet végzett, az irodai 
teendőkben jártas legyen, több 
évi gyakorlattal bíró katona-
mentes egyének előnyben része-
tokkal" ell̂ ott̂ l̂ modványok 
a Marczali-i uradalmi intéző-
tatéhendőkarCZelÍ (S°m0g3189 

Ápri l is l - r e 
gazdatiszti állást keres, gazd. 
dalmakbaísLr'zett̂ évigyakor. 
latról, szóló jő bizonyitványők-
jő családből származó, ̂ nőtlen' 

ispán felmondatlan állásban 
van, beszél magyar nyelven 
sések kéretnek e lap kiadóhiva-
talához. 3267 

Ispán, 
több évi gyakorlattal bíró nőtlen 
fiatal̂  ember,̂  azonnali .vagy 
Czim a kiadóhivatalban.' 3266 
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állást keres egy vinczellér-
képezdét és földmives-iskolát 
jó sikerrel végzett egyén, kl 
alföldi gazdaságban 10 év óta 
működik, ̂ beszél magyarul éa 

h í t j a . ^ S v e s ' a j i ' 

Gazdasági 
segédivagy ispáni minőségben 
alkalmazást nyer nőtlen flatal 
ember, ki gazdasági képzettség-
gel, némi. gyakorlattal bir, a 

fárUs. vSSeíyik ̂ szfiv 'nĵ elv. 
birása igen kivánatos. A teljes 
ajánlkozó képességéhez mérten 
megállapodás tárgyát képezi Tarisch Kajetán, Bars-Füss. 3262 
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évi praxissal, állását április 

' alktadóhivatalbLaiT°rekVÖ 3238 

Állásnélküli 
gazdatisztek addig ia, mig mint 
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Tejgazdasági 
szakiskolát jó sikerrel végzett 28 éves kiscsaládú. szorgalmas 

keres5szives megkeresések a 
kiadóhivatalnál „B. J." jelige 

Á L L Á S T KERESŐK, 
Gazdatiszt, 

42 éves, nős, 26 évi gyakorlattal, 
kitűnő bizonyítvány és kiváló 
referencziákkal rendelkezik, a 
gazdálkodás ' minden ágában 
teljesen jártas, .̂ugy a belső 
ellátásában gyakorlati _ teljes 
â öldî ll̂ k.̂ holdaŝ  belt̂ es 
birtoknak önálló ! ^ > 

állást kereŝ Ozlmí ktadóítfva° 
talban. 32SS 
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Gazda, 

ÍevésISényai' M í̂tebreraení 
földmives iskolát jő sikerrel 
végezte, jelenleg is egyik állami 
birtokon van alkalmazva, állást 
kezeléset, vagy nagyobb ura-

i .1 •:..: 
Állást. Szives tudakozódások e 
lap kiadóhivatalához kéretnek. Gazdálkodó, 

kinek eddig saját bérlete volt. 
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Állást. Szives tudakozódások e 
lap kiadóhivatalához kéretnek. 

, i: !. 
körül kellő gyakorlattal bir. 
óhajt nagyobb uradalomban 
gépészi állomást elnyerni. Czim 
a kiadóhivatalban. 3206a 

Gazdatiszt, 
földmiveslskolát végzett, 26 
daság minden ágában jártas,' 

őhajtja, beszél magyarul és 

Angol 

ffuhbótelIués 2áprüasSa|l™én! 
szavatolássâ ho|y egészsége-
az Í88ő-iki orsz. killitáson több-
szörösen̂ kitüntetet̂ tenyészet, 

tókosnálBaCrs-FUss'án t̂&BS 

i Eladó 
1 vetőmagvak: ̂ Qrőf Széchenyi 

tormelye, igen nagyszemü vál-
faj. Mintával és ár iránti fel-
világosítással szolgál Höfer 
megyekaSZ"ár' UP°r' ZeW%Í"r Egy 

24 éves, róm. katb. vallású, 
nőtlen egyén, kí 10 évig volt 
gazdaságban alkalmazva, jó 
bizonyítványokkal rendelkezik, 
mint gazdasági gyakornok vagy 
segédtiszt kiván szerény fizetés 
•mehett alkalmazást. Czimê a 

Vészen 

átment̂  elsőrendű ̂ kondorserté-

testvérek ^bbsz^ kitüntetett 
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Tavaszbuzát 
kiünő minőségben ajánl 

E X i L L D E X C 
magkéreskedése 3344 

B u d a p e s t , 
Károly-kSrut 9. sz. 
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Több 

részben bábolnai Pedlgré, rész-
vét mén által8efed™ettek9lÍa 
datnak! Bladőtotábbá egy több 
év óta használt telivér mén is 
600 írtért. Közelebbi értesítést 
ad Tarisch Kajetán, Bars-Füss. 
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magkéreskedése 3344 

B u d a p e s t , 
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33 éves, 
nős, izr. vallású egyén, ki több 

is egy nagyobb uradalomba van 
mint ispán alkalmazva, április 
1-ére szerény igények mellett 
állást keres, jártasa dohány és' 
jelige alatt Nagyhát "Hajdú-
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tisitáíf 1e°SőDmiinőSs:ééP'- Tá* tó' föld, megfeleífi'ngaSzdaUsági é"pü' letekkel bérbeadandó:. O^a 
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YEGYESEK, 
Csillagfürt. 

"kalmascslllagfflrtőHLtlpinus) 
kisebb'nagyobb mennyiségben. 
Minták ̂ és árajánlatok kttlden-

Síógrádmegyében 

tisitáíf 1e°SőDmiinőSs:ééP'- Tá* tó' föld, megfeleífi'ngaSzdaUsági é"pü' letekkel bérbeadandó:. O^a 

Á L L A M , 
Tenyészkanok, 

s/4 évesek, (telivér mézőhegyesi) 
kaphatók vészen átesett nyáj-
ból. Czim a kiadóban. 3283 
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A keményszemü 

"Tmult'évl ezredéves'kw|itá-

FÍÁIÍP!1 u. p! Sár-Bnogárd!S3269 

Vetésre 
Gondosankiválasztott csövek-

ről kézzel morzsolt vetíímagmé-
termázsánkint 9-00 frt, legelső-
rendű piaczi áru mmázsánkint 
másra szállítva (zsákon kivül) 
í'Ki-iulíik. A iiir.czi nnil.ót 

pé̂ êlől̂ 'ê beküídéŝ m Ûett 
Illetve előjegyzéseket a vető-
magra mig a készlet tart, elfo-
gad: a főherczegi gazdasági intézőség Fehérvár-Acsa. 3246 

Nagyobbrészt 
püizgaui Jiszta. vagy Í̂ Ivérü Olajpogácsa 

bármely mennyiség, kocsi-
rakományban kapható. 

Minta és árajánlat kívánatra 
bérmentve. Leveleket „A 
8,03." alatt közvetít 3254 

Rudolf Mose, Wien. 
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Olajpogácsa 
bármely mennyiség, kocsi-

rakományban kapható. 
Minta és árajánlat kívánatra 
bérmentve. Leveleket „A 
8,03." alatt közvetít 3254 

Rudolf Mose, Wien. 

2 s z a b , h í d m é r l e g 
1000 kf.',' LníPá Ségyaméég uf 
valódi Bugányi-féle, az elsők 
minden nagyobb gyár, gazda-
malomréslér̂ ' 1008 frtlg êrjed-
ttörvényesen előirt, hatóságilag 
megvizsgált, hivatalosan pecsé-
telve, olcsón eladók. Sofle v. H. 
magánzónő Bécs, IV., Panigl-
gasse 8. sz. ajtó 6. (A szigorú 
vásár-rendőri felülvizsgáláso-
kat ép most eszközük minden-
felé). Továbbá uj tizedes mér-
legek 60—1000 kilóig egyenkint 

Eladó 
a Marczali uradalom magyar 
fajta törzsgulyájáből 7 <*rb2— 3 

Bővebb felvilágosítással szolgái 
az uradalmi intézőség Marczali 
Somogy megye. 3287 

Szabadalmazott 
tiz évig is e l tar tó 

p o r t i ó k ö t e l e k 
6 m/m vastag, 200 c/m. 
hosszú, egy posta csomag 
100 drb 1 frt 60 kr. 1000 
drb 15 frt. Ugyanily 

k é v e k ö t e l e k 
4Va m/m vastag, 150 c/m 
hosszú egy próba posta-
csomag 200 drb-al Ifrt 60 kr 
1000 darabot 7 frtért szállít 
utánvét mellett; úgyszin-
tén más gazdasági kötélne-
müeket ajánl legjutányo-
sabb árakon 
Bellán Mátyás, 

Bács-Cséb. 8033 
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40 drb félvérsimmenthali tehén 
kis borjukkal április l-ig át-
duljanak Szakái Mihály tulajdo-
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Bérbeadás. 
A marczaltői uradalomhoz tar-
tozó Pusztâ JSmilháza, Győr-
évi márezius 15. vagy szeptem-
ber 16-től k̂ezdődőleg ̂ 12 évre 

p. Pápa.UÜgynMk"kizárva.̂  
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Megvételre 

mag, Anthyllnf Vulnerária. 

Ő csász. és kir. Fensége 
József főherczeg és 
Ő királyi Fensége Fülöp 

Szász-Coburg-
Gothai herczeg udv. 

szállítója 

Dr. Lendl Adolf, 
praeparatoriuma 

tanszerkészitő-
Intézbte 

B U D A P E S T , 
II. Donáti-u. 7. 

Legmagasabb és magas elis-
merések ; aranyrrmek, dísz-
oklevél stb. stb. miniszteri 

ajánlások. 2Ö36 
AJállllfOzilt 

emlősök és madarak 

Az állatok friss állapotban 
előleges preaparatio nélkül 

küldendők be. 
Temes-Gyarmatán 

Báró Ambrózy Béla méhészeté-ben 5 klgr. legfinomabb méz, 
világos szinü, franco 3 frt 50 kr. 
éltető nedű gyengélkedőknek, 
szakmunka 149. rajzzal, 'franco 

1000-ed éves kiállításon leg-
magasabb díjjal: díszok-
levéllel Mtiintetve. Ré-
pamag. Sárga Oberndorfi 
állami .ólomzár alatt, 50 
kilonkint 12 forintért 500 
kilónként 100 írtért kapható 

Gróf m Arféi 
drassói uradalmában u. p, Konca. 
Szétküldés ab Alvincz és. 
Szászrégen utánvéttel. A 
pénz előre küldőjének 
áru franco megy. Továbbá 
lucerna mag, vörös ló-
here mag, baltaczim, 
fehér paszuly, Heine-
féle és Dupaui zab 

VÁLLALKOZÓ GAZDA 
kerestetik 3 0 — 4 0 , 0 0 0 forint tökével, 

feles gazdálkodásra 
egy a főváros közvetlen közelében levő 1000 holdas birtokra, melyen 15 
hold. rekonstruált termő szőlő, tehenészet és ipari vállalatok van-
nak, amelyek fejlesztendők. 

Különösen a szőlő volna nagyobbítandó 
Az egyezség hosszabb időre szólana. A gazdasági üzemet az illető 

vezetné, kint lakna a birtokon. — A vállalkozó csak te l jesén gyakor -
lati gazda lehet. Ajánlatok „Feles gazdálkodás" czim alatt a 
kiadóhivatalba kéretnek. ' H 
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Bérszántás gözekével. 
A legújabb eredeti Fowler- fé le Compound g-fízeKéfeKel talajmive-

.lésre vállalkozik 3171 

WOLFF ERNŐ gözszántási vállalkozó, 
B - u d a p e s t , K e l e n f ö l d , P o w l e r - t e l e p . 

S W B T E l a d o k ~ M 
jól OaszefoiroH -13.0D0 "VÖIÍCI'OS sẑ Iő párositiíst, 100.000 Imzai vrsszOi. 
Ripária portálison, Olasz Rizling, Budai zöld, Bálint, Bakator, ezre 110 frt. Csemege-
fajok Portalison: Schassla piros és fehér vegyesen, Muskat Lunel, ezre 120 frt. 
Rupestris monticolán: Passatuti, ezre 130 frt. Berlandierin Mézesfehér, ezre 
200 frt.. Hazai vesszők: Juhfark, Bálint, Olasz Riezling, Budai zöld, Fehér szőlő, 
Oportó, Zsíros fekete, ezre 3 frt. A vesszők épek, s minden károsodástól mentek. 
Kívánatra eddigi vevőimtől számos elismerő levelet mutathatok fel. Megrendelés-
nél az ár Va-át foglalóul kérem. Ojtványok készítésére 1897-re előjegyzést elfogadok: 

B U R G Y Á N L A J O S 
3045 K ö i r e s - K á l l a , ( Z a l a n a e g - y e . ) 

gg: K L A I I V I T 5 
nagyban és kicsinyben. 

Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titká 
hivatalánál (Budapest Közteleit). 

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldsháll-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti száJlitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 130—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt ,80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel ..egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

1HARRIS0N Wk GREGOR & <M 
I 
m m m 

Álbion 
i 

U J 

Álbion 
%» % % 

daráló-gépei 
. a legjobbak. Kapható 

Graepel Hugónál, 
Budapest, V., kiilsö váczi-ut 46. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

s o c i a l i s r a u s . 
E czimen jelent meg 

RSjBINEK GYULA az 
0. M. G. E. ügyvezető 
titkárjfaaknagyérdekü ta-
nulmánymüve hazai szo-
cziális bajaink okairól, 
keletkezéséről s azok or-
voslásáriak módjairól. A 
füzet 1 forintért lapunk 
kiadóhivatalánál megren-
delhető, a pénz előleges 
beküldése mellett. 

Hoioteilfl telepítése. 
Irta: Ráca Sándor. 

Ára I frt 50 kr. 

E L A D Ó 
8 60,000 drb 3 éves f eke te f enyő Ő (pirras 0 

>. s á r g a h 0 austriaca) c s e m e t e , ezre 3 frt; 3 5 m m . s á r g a n 
q oberndo i ' l i t a k a r m á n y r é p a m aj*-, méter- fi 
^ mázsája 20 frt. 3286 

STEPHANI LAJOS, Fülek, Nógrádra. 

80%> 
olajmegtakaritás. 

ö n m ű k ö d ő 
siirii zsiradékhoz 
vas-* és rézből, 

elsőrendű 

80% 
olaj megtakarítás. 
-

Kenoszelencék 
egészen rézből , 

vagy egészen vasból, 
minőségben. 

T O V O T E kellőzsiradék. 
Az eredeti T O V O T E k e n ő z s i r a d é k egyedüli elárusítója. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

K a n n é s H e l l e r , 
Budapest. 

J\z állatfeengésztásnál és gazdaságban gzükségelfe ggóggáfül 
lilllWimilHII(IMIi(ill é s v e g y s z e r e k e t , | — — I 

különösen: gentian és Kálmosíí.röliérpor, karbolsav, kehepor, kénvirág, 
keserüsó, marhapor, patakenőcs, rézgálicz, sálieylsav, salicylsavas nátron, szap-
pangyökér, üditőnedv, vasgáliez, salétromsav, kénsav, sósav, börsav, csersav, 
borkősav, kén-aether, szalmiákszesz, kreolin, vaselin, kötszerek stb. jutányos 

árak és pontos kiszolgáltatás mellett ajánl: 

Detsinyi Károly Budapest, Fördő-u. 10. 
Árjegyzékkel kívánatra szolgálok. — Pontos czimezést leérek. 3135 

Tavaszi vetésre ajánlok: 

liémet ©lif e - taHórépát 
(Németországi eredeti dugványokból termelve.) 

Oberndorfi sárga óriás hengeres ... _„_ á frt 21.— 
Eckendorfi vörös , , _ á „ 24 — 
Mai; muth Elvanthams á „ 20.— 

plombált eredeti zsákokban bruttó 100 kgr. ab Prag készpénz-
fizetés mellett levocás nélkül. 
Tranczia elite ezukorrépa 

polarizált anyarépákról tenyésztve: 
1. Exeelsior (hozamra nézve minden kül- és belföldi 

terményt fölülmúl) sacharin tartalom 17°—18°. 
2. Javított Brabant longueigen magas hozamú és 16°—17" 

sacharin tartalom. 
3. Keresztezett és eredeti Pologne (mennyiségre nézve 

rendkívül nagy hozamú és 14°—16° sacharizáczió). Vaíamennyi 
fajta á frt 36.— pr. bruttó 100 kgr. készpénz fizetés mellett, 
scontó nélkül, ólmozott zsákokban á 30 kgr. ab Prága. 
Valódiság, tisztaság és csiraképességért teljes jótállást vállalunk. 

Fizetési módozatok: Nagyobb tételek egyezség szerint. 
L e v e l e z é s magyar, német, franczia és angol nyelven. 

A D A L B E R T W E R N E R , 
magkulturák Német- és Francsiaországban. 

Iroda: Prag-, Porié IVo 1894. 3154 

Birtok bérlet. 
Vasvármegyében, a déli vasút Dömötöri állomása mellett 

Szombathelytől mintegy 16 kilométerre fekvő Puszta-Tarotháza, 
körülbelül 1000 hold (1200 • öles) térfogattal melynek 8/j része 
szántóföld, a többi rét és erdő, elegendő és jó épületekkel, kényel-
mes uri lakkal, jó kertekkel vizi malommal, szép vadászattal 

folyé év október hó 1-től 
12 évi időtartamra bérbe adatik. 

Az élő és holt leltár készpénzben lesz megváltandó. Óvadék 
kívántatik. 

Bővebb felvilágosítást ad 

OBERMEYER JENŐ számtartó, 
S o r k i - T ó t f a l u b a n u. p. Dömötö r i . 3266 

JJKJ- K ö z v e t í t ő k t e l j e s e n k i z á r v a , -jpg 

.Pátria" irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Kőztelek). 


