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Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t ( K ö l t e l e k). 
í l l ő i - n t S S . s z á m . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 
ffieaelGBií m i i e n szeröáa és szombaton. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület ker-
tészeti és gyümölcstermelési szakosztályának 
1897. évi február hó 26-án (pénteken) d. u. 4 
Órakor a Köztelken tartandó ülésére. 

Tárgyak-. 
1. Nádból készült ojtványvédö köpenye-

g,ek bemutatása. 
2. A közutaknak gyümölcsfákkal való be-

ültetése. 
3. Gyümölcsértékesitési szövetkezetek lé-

tesítése. Báró Lipthay Béla s. -k., 
szakosztályi elnök. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

doliánytermelési szakosztályának 
/ . évi február hő 27-én {szombaton) d . u . 
4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. 

Tárgy: A dohánytermelök helyzeté-
nek megbeszélése és a dohánytermelés 
állapotának javítására irányuló javaslatok. 

: . Gróf Dessewffy Aurél, 
elnök. 

XIY. tenyészállatvásár. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

a nagyméltóságú földmivelésügyi miniszter tá-
mogatásával a f. év május lió 2., 3. és 4-ik 
napjain tartja meg díjazással egybekötött XIV. 
tenyészállatvásárját az Erzsébet-királyné-utja 
mentén fekvő volt ezredéves kiállítás állatkiál-
litási csarnokaiban. 

A. tenyészállatvásárra hozható : szarvas-
marha, juh és sertés; sertések azonban csakis 
a földmivelésügyi miniszter külön engedélye 
alapján engedtetnek a vásárra . 

A tenyészállatvásárral kapcsolatban gép-
kiállítás, műtrágya- és abraktakarmány kiál-
lítás is fog rendeztetni. 

A vásár tervezetét és bejelentési iveket 
a rendező-bizottság az ismertebb tenyésztők-
nek és gépgyárosoknak márszétküldötte. A kik 
a tervezeteket nem kapták m e g s arra igényt 
tartanak, azoknak kívánatra a rendező-bizottság 
megküldi a szükséges nyomtatványokat. 

Minden a tenyészállatvásárra és gépkiál-
lításra vonatkozó felvilágosítással s bejelentési 
ivekkel készségesen szolgál az OMGE. titkári 
hivatala (Budapest, Köztelek). 

A XIV. tenyészállatvásár 
rendező-bizottsága. 

Tavaszi luxnslóvásárok. 
A fólyó 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. 

Közgazdasági szakosztály ülése. 
(1897. február 20.) 

Jelen voltak gróf Eszterházy Miklós Móricz 
elnöklete alatt gróf Desseívffy Aurél az OMGE. 
elnöke, Ballay Lajos, Bálint Imre, Bálintffy 
Pál, Bernát István, dr. Csillag Gyula, Dubravszky 
Róbert, Felbert Gyula, gróf Festetits Andor, 
Qalgóczy Károly, György Endre, Heller. M., Ko-
dolányi Antal, Landesz József, Lejthényi György, 
Löcherer Andor, dr.' Mandello Gyula, gr. Peja-
csevics Arthur, Eenner Gusztáv, Szevera Károly, 
Szontag Andor, szakosztályi tagok. A tisztikar 
részéről Forster Géza igazgató, Szilassy Zoltán; 
szerkesztő-titkár, Buday Barna segédtitkár, 
Jeszenszky Pál társszerkesztő és Bubinek Gyula 
ügyvezető-titkár előadó. 

Gróf Eszterházy Miklós Móricz szakosz-
tályi elnök üdvözölyén a megjelent tagokat, az 
ülést megnyitja, melynek első tárgya a cs. kir. 
bécsi gazdasági egyesület át irata az európai 

| vámunió és a börze reformja tárgyában. 

Előadó: a bécsi gazdasági 1 egyesület . ez-
irányú átiratát a választmány tette át tárgyalás 
és véleményadás végett a szakosztályhoz. ( F e l -
olvassa az átiratot.) Az átirat két részből áll, 
az egyik része vonatkozik az európai vámunió 
megteremtésére, a másik a börze elleni állás-
foglalásra. Az utóbbira vonatkozólag a szak-, 
osztály már formálta véleményét s az OMGE. 
e tekintetben már a mult évben előterjesztést 
tett a földmivelésügyi és kereskedelemügyi mi-
niszterhez, még mielőtt Ausztriában az ily ará-
nyú mozgalom megindult volna. Sőt éppen az 
OMGE. állásfoglalásából kifolyólag a kereske-
delemügyi miniszter ankétet is tartott, melyen' 
a gazdaközönség képviselőinek alkalmuk nyilt 
a gazdaközönség kivánalmait nyilvánosságra 
juttatni. Ez irányban tehát oly választ kellene 
a bécsi gazd. egyesületnek adn;, hogy. örömmel 
üdvözöljük az osztrák gazdákat, hogy a tőzsde-
reformok tekintetében akcziót inditanak, s egy-
úttal tudomásukra hozzuk mindazon tevékeny-
séget, melyet az OMGE. ez irányban már ki-
fejtett, azon felkéréssel, hogy az OMGE.-nek 
már határozatai vannak, fogadják el . ezeket ők 
is tárgyalás alapjául s illetékes kormányuknál 
sürgessék azok keresztülvitelét. 

Ami az európai vámunió kérdését illeti, 
ez nem uj kérdés, főként osztrák részről. A 
mult évi nemzetközi gazdakongresszusoh az 
osztrák kormány és gazd. egylet képviselői 
ugyanezen vámunió javaslattal járultak a szak-
osztály elé, de a szónokok túlnyomó része ezt 
visszautasította s az ellen nyilatkozott. 

Szóló ezt természetesnek találja, mert ha 
a vámuniót akár mezőgazdasági, akár ipari 
szempontból tekintjük, ugy az mindenképp 
hátrányos volna monarkiánkra. Mert melyek 
azok az országok, melyek hozzájárulására a 
vámunió esetén számithatunk? Minden esetre 
azok, melyek bevitelre szorulnak, tehát a 
territoriális államok. Az átirát azt mondja , 
hogy a vámunió a tengerentúli konkurrenczia 
•ellen -irányulna.. De vájjon elzárkózhatnék-e 
Oroszország versenyével szemben a vámunió, 
s vájjon haj landó volna-e Oroszország ebbe 
belenyugodni? 

Szóló azt hiszi, hogy semmi körülmények 
között sem. Ez államoknak, melyek bevitelre 
szorulnak, más az érdeke, mint a mienk, ezek 
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30'millió q. buzahevitelre szorulnak, tehát a 
mi kedvünkért nem fognak olyan vámokat 
megállapítani a többi európai államok, hogy 
azáltal elzárják akár Oroszország, akár az 
Egyesült-Államoknak buzabehozatalát, mert 
nekik arra fogyasztási szükségletük kielégíté-
sére feltétlenül szükségük van. Már pedig ha 
Oroszország konkurrensünk marad, akkor reánk 
nézve a vámunió mezőgazdasági szempontból 
hátrányos, mert az orosz buza nemcsak a kül-
földi piaczokon, de védvám hián ami piacza-
inkon is versenytársunk lesz. Ugyanígy volnánk 
az ipar terén is. 

Az osztrák javaslat ugyancsak a mező-
gazdasági védvámokról szól és ezen vámuniót 
csakis a tengerentúli államokkal szemben véli 
fentarthatónak, de az ipari vámokra nem ter-
jeszti ki. 

Már most mi volna a helyzet ? Csinálnánk 
vámuniót mezőgazdasági vámokra, de állandó 
harczban volnának az ipari vámokra nézve. 
Hogyha mi ellenszolgálmányt nem adunk, az 
igazi vámok terén vájjon képzelhető-e, hogy a 
territoriális államok gabonavédvámokat hozza-
nak be Ausztria és Magyarország érdekében? 

Most azon szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy a gabonatermelés a fogyasztást tökélete-
sen fedezi, önként kínálkozik az alkalom, hogy 
teremtsünk magunknak kielégítő vamokat s 
akkor nincs szükségünk, hogy védekezzünk más 
államokkal a tengerentúli konkurrenczia ellen, 
amely ami mezőgazdaságunkat nem érinti, mert 
nincs buzakivitélünk. 

ügy a mezőgazdasági, mint az ipari ér-
dekek ellentétessége kívánja a vámunió lehető-
ségét. 

Aminő örömmel üdvözöljük tehát az osz-
trák gazdasági egylet átiratát a börze reform-
jára irányuló mozgalomra nézve, épp oly ke-
véssé csatlakozhatik a szakosztály a másik 
irányú akczióhoz, mely az - európai vámunió 
megteremtését czélozza. Elég intés ennek ke-
resztül vihetetlenségére az, amit az osztrákok a 
nemzetközi gazdakongresszuson nyertek, ahol 
az államok képviselői mind ellene nyilatkoztak. 

Javasolja tehát, hogy a tőzsdére vonat-, 
kozólag közölje az osztrák gazdasági egylettel 
az OMGE. a régebbi állásfoglalását és annak 
eredményeit, melyeket e téren a gazdaközön-
ség felmutatni tud, a másikra nézve kifejtené 
az egylet indokait, melyek alapján az európai 
vámunió eszméjét kivihetetlennek tartja. 

Löcherer Andor nincs egy nézeten elő-
adóval az európai vámunióra nézve, mert nem 
osztja az osztrák gazd. egylet azon felfogását, 
hogy nekünk az amerikai verseny ellen kell 
küzdeni, hisz Európára sokkal nagyobb vesze-
delem - és térfoglalás az, a melyet Oroszország 
a kivitel, érdekében már elért, mert sok piacz-
ról kiszorultunk. 

Mi finomabb iparczikkekben-.fogyasztói 
vagyunk Németországnak, Francziaországnak 
és Hollandiának, tehát sokkal természetesebb 
forgalom van az európai államok közt a saját 
területükön belől, semmint. Amerika és Európa 
közt. 

Előadó azt mondta, hogy alig van kivinni 
valónk, pedig ez -nem áll. 

A kölcsönös érdekkiegyenlités kívánja 
azt, hogy ha lehetséges, a többi államokkal 
ezen viszonyt erősíteni s inkább az európai 
fogyasztás terén fejlődjék ki ezen kölcsönös 
fogyasztás, mint Európa és Amerika között. 
Szóló egyébként kívánatosnak tartja az európai 
vámuniónak oly értelemben való létrejöttét, 
mint azt a testvéregylet • kívánja, különösen 
azért, hogy Oroszország ellenében nagyobb 
védelmet nyerjünk saját terményeinknek. 

Bálint Imre megjegyzi, hogy tévedésen 
alapul az előadó. egész előadása, mert az 
osztrák gazdák programmjában nem az áll, 
hogy európai, hanem középeurópai vámunió 
létesíttessék, melyben beleértetnék Németország, 
Ausztria és Magyarország, Szóló javasolja a 
szakosztálynak, hogy lépések tétessenek a i 

középeurópai konvenczió létrejövetelére nézve 
a tengerentúli versenynyel szemben. 

Gróf Dessewffy Aurél foglalkozik a szer-
ződés és vámpolitika történetével és fejlődésé-
vel s rárója annak hátrányait mezőgazdasági 
szempontból. 

Majd az átiratra tesz néhány megjegyzést. 
Szerinte a középeurópai vámunió létesülésének 
akadálya a tégtöbb kedvezményes klauzula,, 
amely szerint ugyanazon vámtétel, mely Német-
vagy Francziaország által megállapíttatik, egy-
szersmind az ugyanazon államokkal kereske-
delmi viszonyban levő többi államokra is ki-
terjesztetik. Mig tehát ezen klauzula létezik, 
addig azon bizonyos differencziális vám, azaz 
bizonyos zóna szerint megállapított differencziá-
lis vám, amely az osztrák agráriusok által ezen 
átiratban is, mint kérelem felhozatik, keresztül 
nem vihető. 

Különben szóló is ugy fogja fel a kérdést, 
hogy. a közép-európai vámuniónak Oroszország 
kizárásával kell létrejönnie, mert Oroszország 
mostam fejlődése és erőfeszítése s a nagy terré-
numok folytán, melyek a szibériai vasutak kiépí-
tése által a mezőgazd. kultura részére fölsza-
badulnak, mind nagyobb konkurrencziára szá-
mithatunk. , 

Most azonban, miután foglalkozunk a 
gabonavámok kérdésével, fel kellene hivni a 
bécsi gazdasági egyesület figyelmét a vámtariffa 
revíziójára. 

A börzereformra vonatkozólag előadó ja-
vaslatához járul. 

György Endre: Az autonom vámtarifákra 
vonatkozó tanulmányokat illetőleg, ha meg-
kezdjük is a lépéseket, az meglehetős üres 
dolog lesz, mert az autonom vámtarifa kér-
dése nem aktuális 1902-ig, mivel addig a szer-
ződéses tarifák vannak életben. A szerződések 
lejártakor az uj tarifák alkotásánál czélszerü-
nek látná azon állásponton maradni, melyre 
az OMGE. korábban helyezkedett, hogy t. i. a 
vámközösség alakjául szolgáló szerződéses 
tarifa e szerződésekkel egyidejűleg járjon le. 

Az autonom tarifákra vonatkozó kérdések 
tárgyalása szerinte ma meddő és czéltalan vi-
tákat provokálna, melyék elfárasztják a figyelmet. 

A másik kérdésre nézve teljesen egyet-
ért előtte szólókkal, előadó kivételével, azzal 
nevezetesen, hogy az osztrák gazd. egyesület-
nek a vámunió tárgyában tett propoziczióját 
ne hallgassuk el, abba á magunk részéről 
menjünk bele. 

A középeurópai vámszövetség eszméje 
mi tőlünk eredt s nem hiszi felszólaló, hogy 
bármelyik államnak oly erős érdeke volna 
ennek létrejövetele körül, mint éppen Magyar-
országnak. De világosan áll szóló előtt a ne-
hézség, mely az unió létrejövetelének akadá-
lyul szolgál, mindamellett minden erőnket meg 
kellene feszíteni, hogy a Német birodalommal 
e tekintetben egyezmény jöjjön létre. 

Gazdasági feleslegünkre — és itt nem-
csak a gabonára, de az állatokra is suly he-
lyezendő, biztosítva volnának a piaczok a 
német vámunióba belépés által. 

Nem akar annak taglalásába bocsátkozni, 
hogy mily politikát követnénk, hogyha önálló 
vámpolitikánk volna s csak mint tényt konsta-
tálja, hogy a közös vámterületre leszünk utalva 
még sokáig. Készséggel fogad mindent a mi 
az ügy előhaladásátjjelentené s a közép-európai 
vámunió nagy haladás is volna reánk nézve, 
s ha ez nem sikerülne is más országgal, mint 
Németországgal, már ez a körülmény maga is 
megérdemelné figyelmünket és rokonszenvünket. 
Nem látja át tehát az okát, hogy ezt a dolgot 
ab ovo elutasítsuk magunktól annál kevésbé, 
mert mitőlünk indult meg s a közgazdasági 
tekintetek annyira nem változtak hogy elejtsük, 
Azt kell tehát e tekintetben mondani, hogy ezt 
a kérdést már kezdettől fogva tárgyaltuk és 
erre az álláspontra helyezkedünk, ismerjük a 
nehézségeket, azonban mindent elkövetünk ezen 
czél elérésére még az esetben is, ha a közép-

európai vámunió csak a német birodalomra 
vonatkoznék is. 

Dr. Csillag Gyula nézete szerint, mielőtt 
választ adnánk az átiratra, a szakosztálynak 
tisztába kellene jönni a kérdéssel a maga kö-
rében. Simíts lovag szóba hozta ezt a nem-
zetközi gazdakongresszuson s az unió csakis 
a tengerentúli államok ellen való védekezést 
czélozza, s ki van zárva az a czélzat, amit 
Löcherer állit, hogy ennek czélja az Oroszor-
szág elleni állásfoglalás is. 

Amit . ő exczellencziája felemiitett, hogy 
az autonom vámtarifának módosítása tekinteté-
ben mozgalom indittassék, ez megfelel az előz-
ményeknek, ugyanily nézetet nyilvánított a 
kongresszus és a gazdakörök is. 

A 10 évre kötött vám- és kereskedelmi 
szerződés egyik pontja szerint öt évre az fel-
mondható bármelyik szerződő fél által; ~ György 
Endre azt mondja, hogy van rá elég idő, 
szóló azt tartja, hogy 5 év sem elég időtartam 
ily fontos mozgalom megindítására, tekintve 
a gazdasági egyesületek lassú mozgását. 

Bernát István: Ahhoz a nézethez járul, 
mely a vámunió kérdésének megpenditését 
pártolja. Lehetetlennek tartja az uniót akként, 
hogy abba Oroszország is bevonassák, mert a 
német agráriusok abba bele nem mennek, 
hogy az unió létesítésekor bevonassék a leg-
veszedelmesebb konkurrens is. Szóló látja a 
nehézségeket, melyek az unió elébe gördülnek, 
de ha nem is lehet létrehozni, ha a magyar, 
osztrák és német agráriusok szívós munkássá-
got fognak kifejteni, oly nagy eredményeket 
érünk el morális tekintetben is, melyeket igno-
rálni vagy kicsinyelni nem szabad. Azért hozzá-
járul ahhoz, hogy igenlő válasz adassék a bécsi 
gazdasági egyletnek. 

Bubinek Gyula előadó: Midőn a vám-
unióra vonatkozó akczióval szemben az OMGE. 
hozzájárulását megtagadni javasolta, tisztába 
volt az előzményekkel, melyek az osztrák 
agitácziót megelőzték. Az akcziónak magja 
nem volt s csak jelszavakból állott. Különben 
is az itt felszólalók konczedálták, hogy az unió 
nehezen vagy csak hosszú idők multán lesz 
keresztülvihető. 

Hivatkozik a német agráriusokra, a kik 
agitácziót fejtenek ki a magyar buza és állat-
bevitel ellen, ez bizonyíték arra, hogy ne ál-
lítsunk fel egy ilyen követelményt és ki ne 
tegyük magunkat, annak, hogy refuzirozzanak. 
Ott van a német ipar óriási kivitele. Vájjon 
Ausztria-Magyarország fogadja be azt? A mi 
fogyasztásunkj csekélyebb, hogy megfelelő fo-
gyasztást tudjunk biztosítani, másrészt itt az 
osztrák ipar érdeke. 

A börze reformja és a bimetallizmus 
kérdésében közösen kell eljárnunk, de ha a 
kivitelről van szó, akkor ne méltóztassék utó-
piákban ringatózni, hogy a német gazdák jó 
indulatát meg fogjuk nyerni mikor napról-napra 
éreztetik velünk a gabona és állatkivitel terén 
ellenséges érzelmeiket. 

Kéri a szakosztályt járuljon hozzá ahhoz, 
hogy a midőn az OMGE. a bécsi gazd. egylet-
nek köszönetet mond, hogy figyelmét e kérdésre 
terelte, egyúttal hivja fel figyelmét az autonom 
vámtarifa revíziója és a kiegyezés öt éves 
megkötésére, melyek sürgősebbek és keresztül-
vihetőbbek az európai vámunió kérdésénél. 

Gróf Eszterházy Miklós Móricz elnök: az 
elhangzottakból azt a benyomást nyerte, hogy 
a szakosztály nincs tisztában még aziránt, vájjon 
a bécsi gazd. egylet átirata csakis a tengeren 
tuli import, vagy az orosz importra is irányul. 
Azt a közvetítő indítványt teszi, hogy a szak-
osztály vegye tudomásul a bécsi egylet átiratát, 
de mivel e kérdések kapcsolatosak a kiegye-
zési tárgyalásokkal, melyek politikai kérdést ké-
peznek véleményünket nem nyilvánítjuk. 

Szüassy Zoltán javaslatba hozza, hogy tekin-
tettel azon súlyos indokokra, melyeket előadó 
ur és a felszólalók felBoztak, a szakosztály egy 
kisebb bizottságnak adja ki a kérdést tárgyalás 
és javaslattétel végett. Gróf Dessewffy Aurél 
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mindenek előtt azt szeretné tisztába hozni, 
vájjon a bécsi egylet kontemplálja e az uniót 
az orosz terményekkel szemben is. 

György Endre nem pártolhatja azt a 
nézetet, hogy a bizottságnak adassék, ki ez 
átirat, mert az unió kérdésében pro vagy kontra 
meg van mindenkinek a tiszta nézete, melyen a 
bizottsági tárgyalás nem fog változtatni. 

Bulinek Gyula előadó: megjegyzi, hogy 
sem ő, sem a felszólalók egyike sem állította 
azt, hogy az európai vámunió helytelen dolog, 
csak a kivihetőség tekintetében merültek fel 
aggályok, s ezeket kellene tárgyalás alá venni 
a kiküldendő bizottságnak, már pedig e fölött 
tárgyalni nem lehet s igy bizottság kiküldése 
fölösleges. 

Javaslatát oda módosítja, hogy adjon ki~ 
fejezést az OMGE. az osztrák gazd. egylethez 
intézendő átiratában annak, hogy a vámunió 
eszméjét, mint olyant, helyesnek és elfogadha-
tónak tartja, s közremunkál arra, hogy ez 
eszme diadalra jusson, de a kivihetőségre 
nézve aggályai vannak. Ezzel kapcsolatban 
azonban felhívja a társegyesület ^figyelmét két 
aktuális kérdésre az autonom vámtarifák reví-
ziója és a kiegyezés kérdésére, mely öt évre 
volna megkötendő. A szakosztály előadónak e 
módosítási javaslatát fogadja el. 

Félolvasás a Tcartdehröl. 
Ezután Rubinele Gyula előadó tartott fel-

olvasást a kartelekről. 
Gróf Eszterházy Miklós Móricz elnök kö-

szönetet mondott a szakosztály nevében az elő-
adónak tartalmas előadásáért s az ülést be-
rekesztette. 

A földmivesmunkások mozgalma. 
Mezőgazdák és politikusok egyaránt meg-

vannak ma már arról győződve, hogy a mező-
gazdasági munkások szocziálisztikus törekvései-
vel számolni kell, mely azonban csak ugy ve-
zethet a bajnak orvoslására, ha az indító okokat 
nemcsak felismerjük, de meg is szüntetjük. 

A munkászavargások története kétséget 
kizárólag igazolja, hogy azok minden esetben 
az elégületlenségre vezethetők vissza, mely 
elégületlenség keletkezése kétféle eredetű, a 
mennyiben részben a helyi körülmények által 
okozva indokolt, részben külső befolyásolások 
következtében eredő és indokolatlan. 

A bajok orvoslásánál tehát két irányban 
kell hatni, nevezetesen: a helyi körülményeken 
sarjadt okok megszüntetésére egyedenként és 
társadalmi intézkedésekkel, a külső befolyáso-
lásokból eredő okokkal szemben azonban — 
minők a szocziáldemokratikus bujtogatások — 
tágabb értelemben véve társadalmi uton s az 
államhatalom közbelépésével. 

Amig a munkásosztály viszonyaival meg 
van elégedve, mindaddig nem fogékony a lá-
zító tanok elfogadására, mindaddig nem társul 
a közrend és béke megháboritására. Ma már 
azonban nemcsak a Budapesten megtartott 
munkástanácskozás éles hangja, de azon szám-
talan ügy és baj is, mely a vidéki mező-
gazdasági munkaadó és munkás között felme-
rül — bizonyítja, hogy a földmives munkás-
osztály forrong, mert elégületlen. Elsőrendű 
feladattá válik tehát megbírálni, hogy van-e 
mezőgazdasági munkásainknak okuk az elégü-
letlenségre és nem-e csupán a külső lázítás 
eredményezte azt? 

Azon 25 esztendőben szerzett tapasztala-
tom, melyet mint gazdatiszt, a munkásnéppel 
való folytonos érintkezés közben szereztem, 
indít arra, hogy e fontos kérdésben szót emel-
jek, mert ha nézeteim talán nem is minden-
ben elfogadhatók, hiszem, hogy soraimnak egy 
része mégis elő fogja mozdítani, a segély tár-
gyában teendő lépések helyes arányba való 
terelését. 

Az utolsó évtizedekben kétségbevonhatla-
nul nagyon sok oly intézkedés történt, melyek 
révén a mezőgazdasági munkásosztály mivelt-

ségének színvonala nagyot emelkedett, evvel 
kapcsolatban azonban nemcsak igényei, de 
közvetlen vagy közbevetett irányban terhei is 
szaporodtak. Az igények fokozódása emelni 
szokta a vágyat is azok kielégithetésének meg-
szerzésére, emeli a szorgalmat, a takarékossá-
got és az erkölcsösséget. 

Ha már most a fenti igazságnak kapcsán 
azt a kérdést vetjük fel, hogy a magyarországi 
mezőgazdasági munkásosztály van-e azon hely-
zetben, hogy fokozódott igényeit és terheit ki-
elégíthesse ? Határozottan azon választ kell 
adnunk, hogy nincsen. Ezen tagadó válasznak 
igaz voltában senki sem' fog kételkedhetni — 
a ki tudja vagy el akarja hinni — hogy a 
mezőgazdasági válságnak hátrányait Magyar-
országban mai napig a munkaadó birtokoson 
kivül a munkásosztály még nagyobb mértékben 
érzi. Különösen áll ez a nagybirtokosokra és 
azon vidékekre nézve, a hol a nagybirtokok 
tömege túlnyomó, a mely vidékek, mint a 
mezőgazdasági munkások elégületlenségének 
bölcsői ismeretesek. 

Hogy a birtokososztály megélhetési vi-
szonyai, daczára a mezőgazdasági válságnak 
és daczára a fokozódott közterheknek, nem 
rosszabbodtak oly arányban, mint a munkás-
osztályé, az részben a termelési költségek 
egyéb irányú apasztása által volt elérhető, mely 
apadás nagyrészt a munkásosztály terhére for-
dulván, oka az elégületlenség mindinkább fo-
kozódó hangoztatásának. Alig hiszem, hogy 
ezirányu meggyőződésem általánosan el ne 
fogadtatnék, mert más irányban kutatva is 
ugyanazon eredményhez jutunk, nevezetesen 
ha a munkásosztálynak mai keresetét a régebb 
időkben szerzett keresetével összehasonlítjuk. 

Kis emberekről lévén szó, elkerülhetlen 
ezen pontnál, hogy kicsinyes körülmények is 
fel ne említtessenek, mert azok százezerszere-
sedve mégis nagy különbségeket képeznek. 
A munkásosztály helyzetének megítélésénél 
különbség teendő a cselédség és az időszaki 
munkás között. A mezőgazdasági éves cselédnek 
a fizetése a legtöbb vidéken ma is ugyanaz, 
ami volt 20—30 évvel ennek előtte, s éppen 
ezen körülmény teszi a cselédet ma nyomorul-
tabbá, mert régente a cseléd zsoldgabonájából, 
ha megtudott valamelyest takarítani, a gaboná-
nak nagyobb ára lévén, azért többet kapott, 
mint ma; a cselédségnek legelőre járó jószág-
tartása nem volt annyira megszorítva, ma a 
birtokos önmagának használ Jki minden tal-
palatnyi legelőt; a legtöbb birtokon tiltott ma 
már a cselédnek a libatartás is. "Régibb idők-
ben a cselédgyermekek 9—-10 éves koruktól 
már kenyérkereső számban mentek, az iskola-
látogatási kényszer ma már ettől elüti őket. 
Ezek mellett a cselédek adóterhe is magasabb 
ma, mint volt, ugy, hogy mindent egybevetve 
a cseléd ma hasonlithatlanul rosszabb helyzet-
ben van, mint volt régente. Rendszeres urasá-
goknál, habár nyomorúságos lakásviszonyok 
között és szegénységben is, de csak meg van 
a cseléd valahogy, de hány példa van rá, hogy 
a cseléd betegségében ellátás, gyógykezelés 
nélkül, minden legkisebb vétség vagy mulasz-
tásért pénzbirsággal sújtva, ünnep- és vasár-
napokon is munkákkal zaklatva a baromnál is 
rosszabb bánásmódban részesül. 

Vagy hány példa van arra is, kivált bér-
lőknél, hogy a téli időszakra mindenféle ürügy 
felhasználtatík arra, hogy lelketlen elbocsájtás-
sal a cselédtartás terhe enyhittessék. Régente 
kevesebb volt a bérlő s ritkább az ilyen ura-
ság, de mert a zsellérré vált elbocsájtott cse-
léd megélhetése is könnyebb volt, az ilyen 
gazda nem kapott volna tavaszszal újra cselé-
det, de ma a nyomor sok embert rá szőrit 
még az ilyen helyekre való beszegődésre is, 
kivált oly vidékeken, ahol a népesség ezen 
osztályában felesleg mutatkozik, ahol tehát a 
zsellérember megélhetése is nehezítve van. 

A mezőgazdasági időszaki munkás még 
az éves cselédnél is bizonytalanabb helyzetbén 
van. Ezen néposztálynak legfőbb keresete volt 

a részes földek elvállalása, a kapalás, kaszálás, 
aratás, cséplés és a nyomtatás, nemkülönben a 
sok fuvarozgatás, az ez iránybani bő munka-
kinálat biztosította szerény viszonyai közötti, 
bu nélküli megélhetését. Az ipar fejlődésével 
elterjedtek azonban a legkülönfélébb mezőgaz-
dasági gépek, melyek a kézi munkásszükségle-
tet mód nélkül apasztották; a részes földmi-
velést vagy egészen elkerülhetővé tették, vagy 
a munkásra nézve különféle robotkikötmények-
kel igen megdrágították; a vasúthálózat fejlő-
désével sok fuvarozástól is elestek, másrészt, 
mert a népesedési mozgalom és a válság kö-
vetkeztében tönkrement sok kisbirtokosok révén 
is megszaporodtak, a munkásbérkinálat ma már 
— daczára hogy szaporodó iparvállalatok és 
építkezések sok munkáskezet lekötnek — tény-
leg általánosságban szólva nagyobb, mint volt 
régen, mi a munkabérnek kielégítő emelkedé-
sét gátolta.. 

Ha ezekhez még hozzáadjuk ezen mun-
kásosztálynak szaporodott terheit is, be kell 
látnunk, hogy ugy az időszaki, mint az éves 
mezőgazdasági munkások helyzete ma sokkal 
rosszabb, mint régente volt s hogy törekvésük 
helyzetükön javítani indokolt, miért is addig 
kell bajaikon segíteni, amig az erőszakos rend-
szabályok alkalmazása nélkül is tehető. Már 
itt hangoztatom, hogy a munkaadók — a bir-
tokosok — első sorban vannak hivatva körül-
ményeikhez mérten segíteni, nemcsak azért, 
mert ők eddig a mezőgazdasági válság hátrá-
nyait aránylag kevésbbé érezték, de azért is, 
mert egy elharapódzott mezőgazdasági munkás-
zavargás esetének első sorban úgyis az ő 
jövedelmük esnék áldozatul. 

A birtokosok részéről nyújtandó segély 
módozatait soraim végpontjaiban tárgyalván, 
elsőbb kiemelendőnék vélem, hogy minemű 
feladatok várnak a kormányra, hogy a munkás-
zavargások okai megszüntettessenek. 

Nézetem szerint ezen liberális korszakban, 
az érdekszövetségek megtürése idejében a mun-
kások mozgalmával szemben nem tanácsos 
fegyvercsörtetéssel válaszolni, hisz az államnak 
a polgárság ezen legszegényebbjeivel szemben 
nemcsak jogai, de kötelességei vannak. Joga 
van követelni, sőt ha kell, fegyveres erővel is 
megvédeni a közrend fentartását, kötelessége 
azonban hozzájárulni mindenképpen a mozga-
lom okainak megszüntetéséhez, különös köte-
lessége pedig megóvni a nemzetközi szocziál-
demokraták izgatásaitól, a mi nemcsak lázító 
nyomtatványok, de még inkább munkakerülő 
kóborló vándorok segítségével szittatik. 

Megbotránkoztató, hogy hány keresetnól-
küli ember — melyek között magyar születésű 
is találkozik — kujtorogja be az országot. Mi-
vel pedig ezen vándorok kóbor élettengődésé-
nek a hatóságok részéről erélyesen gát nem 
vettetik, fel kell tételeznem, hogy még nem 
általánosan ismert, hogy éppen ezen semmire-
kellők a szocziális tanoknak nem ellenőrizett, 
de legveszedelmesebb terjesztői, mint arról már 
nem egyszer volt alkalmam meggyőződni. Ha 
ez nem igy volna, a lapokat nem igen olvasó 
mezőgazdasági munkásnóp között a rendbontó 
szocziális nézetek még aligha volnának any-
nyira elterjedve, hogy azokról a cselédség ma 
már minden istállóban értekezik. Hogy az ilyen 
kóborgó, elzüllött népség télen hol tartózkodik, 
azt nem tudom, de tavasz nyiltával kezdődőleg 
kettesével, hármasával barangolják be a vidé-
ket. Szükségesnek vélném a legszigorúbb uta-
sításokkal oda hatni, hogy az ilyen kóbor 
életű emberek, ha belföldiek, illetőségük he-
lyére, ha külföldiek, a határon kivül tolonczol-
tassanak; vándorló mesterlegényeknek pedig 
csak záros időre adassék vándorlási engedély. 

Bujtogató iratok terjesztése a legszigo-
rúbban volna tiltandó és üldözendő, ellenben 
a törvényes formál között megtartani tervezett 
munkásgyüléseket megakadályozni kár, elég 
volna azokat hatósági felügyelet alatt tartani; 
A gyülésezés korlátozása titkos szövetkezésre 
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vezet, már pedig egy ismert bajjal könnyebb 
megküzdeni mint egy ismeretlennel. 

A 'közigazgatás államosítása sok cseléd 
és munkáspörnek fogja az igazságosabb elbí-
rálását maga után vonni. Az emberi gyenge-
ségekkel ugyanis minden esetben kell számolni, 
az pedig nyilvánvaló, hogy ha a szolgabíró 
előtt nem egy választója egy nem választóval, 
hanem munkaadó és munkás, mint két egyenlő , 
mérvben figyelembe veendő polgár van érdek-
ellentétben, az igazságos ítélkezés valószínűbbé 
válik. 

Az 1876-ik évi XIII. törvényezikknek 
egyes szakaszai szintén helyesbbitendök vol-
nának, sok szegény cselédnek sérelme szűnnék 
meg az által a gazda észrevehető károsodása 
nélkül. 

Feladata volna továbbá a kormánynak 
figyelmét a cselédek lakásügyének rendezésére 
kiterjeszteni, mert az hogy egy 20—32 köb öl 
űrtartalmú szobában 3, sőt 4 család is lakik, 
valljuk meg igazán, hogy elég botrányos. Hát-
rányai egészségi és erkölcsi tekintetben is nyil-
vánulnak. 

Nagyobb szigor volna továbbá kifejtendő 
a tanköteles cselédgyermekek iskoláztatása te-
kintetében, hogy ezen legszegényebb néposztály 
gyermekei ne nőhessenek fel teljes tudatlan-
ságban hitoktatás nélkül. 

Nem állitható, hogy a földmives munkás-
osztálynak a helyzete országszerte egyenlő 
rosz volna, mert amíg egyes vidékeken a mun-
káskéz kínálat nagy, máshol abban hiány van, 
azért valóban üdvös volna a munkásügy ren-
dezését szélesebb mederben megindítani; 
a kezdeményezés, ami ez irányban eddig tör-
tént, nem elégséges, nem tájékoztatja kellőleg 
sem a munkaadót,\ sem a munkátkeresőt. A 
felállíttatni tervezett mezőgazdasági felügyelőkre 
várna ezen feladat helyes megoldása, kik helyi-
ismeretük ős szerzett informácziójuk alapján 
szolgálhatnának a kérdésttevőknek a kellő fel-
világosítással, ámbár nem ütközne nagy nehéz-
ségekbe a munkáskongresszuson hangoztatott 

. munkásfelügyelők alkalmazása sem, mert ezek 
fentartási költsége a szedendő mérsékelt mun-
kásközvetitő dijakból ugy hiszem, hogy nagy-
részt megtérülne. 

Nagy ügyelet volqa továbbá a különféle 
háziipar fejlesztésére is fordítandó, a szalma 
és füzvessző, a czirokszakál és állati szőrök 
feldolgozásával s gyermekjátékok faragásával 
sok ezer kézpár találhatna téli foglalkozást. 
Nem kevésbbé figyelmet érdemlő az eperfa-
ültetések czél és észszerű intézkedésekkel való 
létesítése révén a selyem-ipar fejlesztése. 

Nem uj dolgok ezek, de hogy a haladás 
mégis oly igen lassú, az csakis a végrehajtás 
és, az alkalmas vezetőférfiak hiányán kell hogy 
múljon. 

Az eddig hangoztatott összes intézkedések 
azonban lassúbb hatásúak, semhogy olyan vi-
déken is hamarosan segíthetnének, ahol a 
munkáskinálat a kereslethez mérve igen nagy. 
Ilyen vidékeken, csakis a felesleges munkáskéz 
máshová irányítása segíthet, még pedig nem 
időszaki munkaadás, hanem t állandó telepítéssel. 
Kell, hogy ezen kívánság mellett a birtokos 
osztály latba vesse befolyását, de anyagi támo-
gatását is; mert az elégületlen munkakeresők-
nek szervezkedése és a lázitásszülte tulkövete-
lés úgyis nagyon megkárosítaná őket. 

"Ezek volnának nézetem szerint azon esz-
közök, melyek a bajok orvoslására a törvény-
hozó testületet, a kormány és a tágabb érte-
lemben vett társadalom feladatát képezik.' 

Ezeken felül vannak azonban az egyes 
munkaadóknak is feladataik, melyeket már sa-
ját jóvoltukból sem volna szabad szem elől 
téveszteniük. Mint ilyenek felemlithetők a cse-
lédség és munkásokkal az émberséges bánás-
mód, keresetüknek igazságos kiszolgálta-
tása, a munkabér és szegődményeknek mél-
tányos megállapítása. A magyar mező-
gazdasági munkásnak a béresnek a föld kerek-
ségén párját hiába keresnők, nyári időszak-

ban hónapokon át hajnali 3 órakor fel-
költve, éjjeli 11 óráig pihenőre nem hajthatja, 
le fejét, az ilyen cseléd dédelgetést érdemel, 
a magyar cseléd pedig ezt zúgolódás nélkül 
megteszi, olyan zsold mellett; melyből öreg 
napjaira félre sem- tehet. A magyar mező-, 
gazdasági cseléd megérdemli, hogy ha munká-
jában tönkrement, vagy elaggott, róla és csa-
ládjáról a birtokos legalább is annyira gon-. 
doskodjék, hogy a koldusbot ne jöjjön oly 
gyakran forgalomba. Nem nagy áldozatába 
kerülne a birtokos osztálynak Járásonkint 
cselédsegélyalapot létesíteni, mely alaphoz 
minden birtokos és bérlőnek évenkint minden 
családos cselédje után bizonyos összeggel 
kellenék hozzájárulnia. Az ilyen alaptőkének 
csak kamatai volnának a segélyigényesek között 
évenkint kiosztandók. A segélyalapot kezelné 
a gazdasági egyesület, vagy a közigazgatási 
hatóság, a segélykiosztás felett pedig egy bi-
zottság határozhatna, mely bizottságnak min-
den olyan birtokos vagy megbízottja tagja le-
hetne, aki bizonyos számú évescselédet tart. 

Nemcsak az éveseseléd, hanem az időszaki 
gazdasági, munkás is igényelheti az emberséges 
bánásmódot; nem ok nélkül lett hangoztatva 
a törekvés, hogy csak készpénzfizetésért és 
nem is szakmányban, hanem csak napszámért 
dolgozzanak. Bizony igaz, hogy a munkásokat 
sokhelyt a gabona aljával elégítik ki, vagy a 
megművelt területet hamisan mérik fel, hogy 
a munkadíj kevesebb legyen. Jogorvoslást ugyan 
kereshetne a munkás, de irtózik a percztől, 
nemcsak mert az reá nézve a legtöbb esetben 
balul üt ki, de azért is, mert keresménye képez-
vén a mindennapi kenyerét, azt nem nélkülöz-
heti a lassú pörös eljárás kimeneteléig s inkább 
elfogadja megcsonkított keresményét semhogy 
pereljen, de mellette zúgolódik s szidja az ura-
kat. Feles vagy harmados tengeri földek után 
ma már bizonyos munkák is lesznek kivetve 
p. o. 1 hold tengeri föld u'tán 2—3 holdnyi 
kaszálás. Én tulosnak tartom a különféle körül-
mények között kikötött robotot. 

Segítsen a kormány a munkásügyön 
s az egyesek is tehetségük szerint s létesíttessenek 
cselédsegélyző alapok, s a munkászavargások 
hullámai le fognak csillapodni. 

PóJcay Dezső. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Nélkülözhetlenek-e a légenysavas 
sók akulturnövéiiyek fejlődésére? 

Ő JPitsch kutató ezen kérdés felderítésére 
már hat évre terjedő kísérleteket tett. 

A mint a vizsgálatok mutatják, a chilisa-
létrom a czukorrépánál és az őszi árpánál sok-
kal kedvezőbben hatott, mint az ammoniaksók. 

Legszembetűnőbb volt a salétrom hatása 
a növények fejlődési stádiumában; az érés is 
előbb bekövetkezett; ezen anyaggal való trá-
gyázás mellett termelt czukorrépa több czuk-
rot tartalmazott, mint ha ammoniáksót adtak 
nitrogéntrágyául. 

Nevezett kutató van Haarst-tal egyetem-
ben folytatta a kísérleteket (1. Landw. Vers. 
Stat. 1896. és Biedermann Ctllbl. 1896) külö-
nösen annak kiderítésére, hogy a chilisalétrom 
milyen hatást gyakorol a búzára.' 

Tavaszbuzával megejtett kísérlet szolgált 
ezen kérdés megoldására. 

A kénsavas ammóniákkal trágyázott buza 
hozama — szilárd anyagra számítva — 43°/o:ar' 
volt kisebb a salétrommal trágyázott buza ho-
zamánál, -mely hozam még csökkent, mikor a 
kénsavas ammoniákadagot nagyobbították. 

Egy ujabbi vizsgálatnak azJÖn a feladata, 
hogy az egyes években megfigyelt, a hozamra 
vonatkozó eltérő különbségek, amelyek a chili-
salétrom és kénsavas ammóniák alkalmazása 

mellett mutatkoztak, felderítessenek, mikor is 
kitűnt, hogy ezen eltérő különbségre a trágyá-
zás nagysága, a változó időjárás és a talaj 
természete van befolyással. 

Az emiitetteken kívül még azon czélból 
ejtettek meg kísérletek, hogykiderittessék vájjon 
az ammoniáksók (kénsavas, illetőleg foszfor-
savas) hatása klorkálium vagy klornatrium 
hozzáadása által fokozható-e vagy sem. 

A kísérletekhez probstéi-i és belga sátga 
zabot választottak. 

A probstei-i zabbal megejtett kísérletek 
eredménye abban foglalható össze, hogy 

1. a salétrom itt legkitűnőbb nitrogén-
trágya, mert a hozam száraz anyagra számítva, 
27, sőt 40?/o-al volt nagyobb a kénsavas ammó-
niákkal trágyázott növények legnagyobb hoza-
mánál ; 

2. ugy a klorn^triumnak, mint a klor-
káliumnak a kénsavas ammoniákhoz való hozzá-
adása a hozamot tetemesen növeli ; 

3. A kénsavas ammóniák nagyobb ada-
golása a hozamot itt csökkenti, de hogyha 
ezen erősebb trágyázásnál még chlorkáliumot 
avagy chlornatriumot is alkalmazunk, akkor 
nem áll be csökkenés. 

A belga sárga zabbal megejtett kísérletek 
megerősítik a . fentieket. A chilisalétrommal 
elért h o p m ugyanis, átlagban 42'6%-al haladta 
meg a kénsavas ammóniákkal és chlornátrium-
mal trágyázott növények hozamát. 

A kénsavas ammóniákkal és chlornátrium-
mal trágyázott növények hozama pedig, a ki-
zárólag csak kénsavas ammóniákkal trágyá-
zöttakat 68°/o-aI multa felül. 

A chlornátriumnak az ammoniáksókhoz 
kisebb vagy nagyobb adagbani hozzáadása 
hozamkülönbséget nem idézett elő. 

Ama kérdést, hogy miképpen hat a két 
só a növény fejlődésére, azt a fenti kísérletek 
ki nem derítették. Valószínűtlen, hogy a chlórok 
közvetlen hatással birnak, inkább ugy .látszik, 
hogy a hatás közvetett; lehetséges, hogy a sók 
a talajban a növényre előnyös átváltozásokat 
idéznek elő. K—i. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 

A motorikus szántás helyhez 
kötött motorral. 

(.Egyszersmind felelet a 105. sz. kérdésre.) 
Nincs már messze az az idő, mikor egy 

központi erőtelepről fogjuk a gazdaságban szét-
szórtan alkalmazott, illetve igényelt erő leg-
nagyobb részét szolgáltatni. A villamosságnak 
naponként tökéletesedő alkalmaztatása nem-
sokára a gazdasági üzemben is fontos tényező 
gyanánt fog szerepelni. Alkalmazni már ma is 
lehet, mert tudvalevő dolog, hogy a villamos 
erő átvitele még 100—200 kilométer távolságra 
is aránylag kevés erőveszteséggel sikerült. Tiz 
husz kilométerre átvitt villamos erő ma már a 
mindennapi dolgok közé tartozik s mivel a 
gazdaságok legnagyobb része csak ily vagy 
ennél kevesebb távolságra igényli az erőt az 
erő fejlesztő központtól, azért a villamos erő-
átvitel technikai okokból a gazdaságban sem 
képezhet akadályt. Egyedüli akadály csak a 
pénzkérdés és az intelligenczia kérdése. 

Ez utóbbi: annyiból áll, hogy kevés még 
azon gazdasági alkalmazottak, első sorban 
gazdasági gépészek száma, kik a villamos erő 
kezeléséhez szükséges szakértelemmel ős gya-
korlottsággal bírnának. 

Éppen ezért első sorban ezen a bajon 
kellene segíteni s ugy a gazdának mint 
gépészének meg kellene ismerkedni a villamos 
erő és a villamos gépek fogalmával. Ezt pedig 
már egy valóban kitűnő magyar könyvből is 
megtanulhatják (Straub Sándor. Az elektro-
technika kézikönyve). Mert a legjobb gép sem 
sokat ér, ha nem tudnak vele bánni, már 



• - - * - . - -

16. SZÁM. 7 - IK É V F O L Y A M . K Ö Z T E L E K , 1 8 9 7 . F E B R U Á R H Ö 24. 265 

ped ig ' a villamos gépek, hogy jól működjenek, 
ugyancsak pontos és helyes kezelést igé-
nyelnek. 

Addig, míg ezzel tisztában nincsenek 
gazdák, az egész villamos berendezés a gazda-
ságban inkább csak pium desiderium marad 
s néhány intelligensebb, modernebb gazdaság-
ban látványosság gyanánt fog szerepelni. 

így vagyunk a villamos ekével is, mely-
lyel, mint a kísérletek bizonyítják, tényleg lehet 
már szántani s h a nincs is még tökéletesítve, 
már nincs messze az az idő, mikor a villamos 
eke is csak oly jól fog működni, mint a gőzeke. 

De a villamos ekéről már most mint bár-
hol alkalmazható berendezésről beszélni még 
korai dolog. 

Lehet azonban más erővel is: egy köz-
pontról gépi szántást végezni, ha a viszonyok 
olyanok, hogy a felszántandó terület az illető 
erőtelep közelében van. Ilyen erőtelep lehet 
például még a vizerőtelep is, hol elegendő 
nagy a vizierő, s ilyen lehet a gőzerőtelep is, 
minőt -éppen kérdésttevő emlit fel kérdésében. 
Hogy a vizerőtelepet eddig ilyen czélra nem 
használták fel, az nem azért volt, mintha a 

. vizerő nem lett volna elegendő az illető munka 
végzésére, hanem azért, mert a víz erejét, 
mely pedig a legolcsóbb erőforrás, még ma is 
csak nagyon hiányosan használják fel ott is, 
a hol az bőviben van.-Hogy ez igy van, azt 
bizonyítja az idei technikus kongresszus hatá-
rozata is, mely a parlagon heverő vizierők 
minél nagyobb felhasználását czélozza. 

Megfelelő berendezéssel igen sokat lehet 
e téren elérni. E sorok írója látott már egy-
szerű molnárembernél cséplőgépet vizerővel 
hajtatni , még pedig igen jó sikerrel. 

Ez esetben most csak a kérdésttevő erő-
telepének szántásra való kihasználásáról né-
hány szót. 

A husz lóerős erőtelep segélyével az erő-
telep mellett elterülő 120 magyar holdnyi-
szántóföld gépileg felszántható. Ez esetben — 
véleményem szerint — az úgynevezett álló, 
egy lokomobilos gőzeke-rendszert lehet alkal-
mazni, melyet Fowler gőzekegyáros is készit. 
E rendszernél a hajtógép, mely lehet álló gőz-
gép — lokomobíl — vagy mozgó gőzgép — 
lokomotív —~ a felszántandó területen kivül 
lesz felállítva. 

Az ily álló egy lokomobilos rendszerű 
gőzszántás általános elrendezési módját az 
28. és 29. ábrák mutat ják. Ezeknek kombinálá--
sánál lehetne a 'ké rdéses esetben a gőzszantást 
berendezni. Az I. sz. ábra muta t ja a régibb 
rendszert, melynél a haj tó lokomobíl mellett 
egy külön kötél-kocsi ál l ; ' melynek hajtóműve 
direkt a lokomobíl főtengelyével van egyetemes 
kapcsolás segélyével összekötve. A kötél a 
kötélkocsiról (az ábrán Windewagen-nel jelezve) 
a szántandó területet körülfutva az ekevezető 
horgonykpcsin átmenve az ekéhez van kap-
csolva. Hogy út jában a földön ne súrlódjék s 
igy ne kopjon túlságosan, alá van támasztva 
u. n. kötéltartó bakokkal, (az ábrán Seiltrager-
rel jelölve). Hogy pedig a kötél a szántott 
területre ne jusson és az ekének út jába ne 
essen, ez esetben a szántás sarkán beerősített 
és vezető koronggal ellátott sarok horgony 
kocsin lesz körülvezetve, honnan azután; a 
tulajdonképpeni ekevezető horgony kocsi (az 
ábrán Ankerwagen) kötéldobjára csavarodik 
fel s csavarodik le az ekéhez. Az ekevezető 
horgonykocsik mögött láthatók még (az ábrán 
Klauenanker-reí jelzett) horgonyok is, melyek 
arra valók, hogy az ekevezétő horkony-kocsit, 
mikor az eke a barázda végére ért, az u j -
barázda sornak megfelelő távolra magukhoz 
húzzák és pedig a lokomobíl erejével, mely 
ilyenkor a horgony és a vezető horgony-kocsi 
közt levő kötelet a horgony kocsinak e czélra 
készített dobjára csavarja fel. 

Ezen rendszernél a munkafolyamat oly-
formán történik, hogy a kötélkocsit és a két 
ekevezető kocsit a szántandó terület egyik 
szélére állítva a kötelet a már leirt módon az 

ekéhez vezetik s azután a kötélkocsi dobjait 
váltakozva mozgásba hozzák s igy az eke is 
két vezető kocsi közt ide-oda fog járni. Ha a 
vezetőkocsik a horgonyokhoz értek, akkor 
azokat kiakasztják helyükről ós tovább, hátrább 
akasztják újra be. 

E rendszernél a teljes felszerelés áll a 
kötélkocsiból, két ekevezető kocsiból a hozzá 
való horgonynyal, egy vagy két sarokhorgony-
ból, mintegy 1300 méter sodronykötélből s 
vagy 10 drb kötéltartó bakból. Ezenkívül van 
még a motor és a szántóeszközök. Az egyes 
felszerelési tárgyak szerkezete a következő. 

A sodronykötél-kocsi — melyet a . 30. 
ábra mutat — szerkezete a köcsialjzatra sze-
relt két kötéldobból áll, mely kötéldobok fogas-
kerék áttevéssel éppen ugy hozhatók mozgásba, 
mint a gőzeké-lokomobil kötél dobjai. A fogas-
kerék-áttevést két kúpkerék eszközli, melyek 
közül a vízszintes tengelyűt az illető gőzmotor 
ha j t j a vagy egyetemes kapocs segélyével vagy,, 
a mi ritkább, szijáttevéssel. 

Minden kötéldob felett van egy-egy, gör-
dülő csigával ellátott sodronyvezető kar, mely 
a' szükséghez képest beigazodik s melynek ren-
deltetése a sodronykötélnek á dohokra való 
fel, illetve lecsavarodását mindenkor egyenle-
tessé és rendszeressé tenni. 

Az ekevezető kocsi szerkezetét a 28. ábrá-
ból könnyen meg lehet érteni, a mennyiben-
az nem egyéb, mint egy alacsony kocsiáll- ' 
ványra szerelt kettős dobu kötélvezető, az egyik 
dob körül a horgony kötele s a másik dob 
körül az eke kötele vezettetvén. Épp ily egy-
szerű szerkezetűek a sarok kötélvezetők, melyek 
a' földbe erősített egyszerű vezető korongból 
állanak. 

A kötélvezetők, melyeknek szerkezetét a 
3Í . ábra mutat ja három kerekű talyigák, me-
lyeken a kötélvezető csiga van felerősítve. 

A 29. ábrán az álló egy lokomobilos 
gőzeke rendszernek más elrendezése látható, 
melynél a haj tó motorra vannak a kötéldobok 
felerősítve és a kötél a motortól direkte megy 
az ekevezető kocsikhoz s ezeken át az ekéhez. 

Itt a szántást a motortól legtávolabb eső 
részen kezdik s ugy szántanak a motor felé. 
E szántási módot az ujabb szerkezetű önmű-
ködően előre mozgó s megálló ekevezető hor-
gonykocsik tették lehetővé. 

Az önműködőlég mozgó ekevezetö kocsi 
képét az 32. ábra mutat ja . ; 

Az ekevezető kocsi erős vaskeretes kocsi 
aljzatból áll, melyre a kötélvezető korong van 
felerősítve. A kocsi kerekei közül három, mint 
az áb rán is látható, talp helyett éles tányérban 
végződik, ugy, hogy a kerekek ilyenformán, a 
kocsi önsúlya következtében bevágnak a földbe 
s nem engedik a kocsit-helyéből oldalt kimoz-
dulni. A negyedik kerék rendes talppal bir. 
A kocsi keretén azonkívül néhány — ez eset-
ben három •— különböző magasra beállítható 
véső, vagy inkább csoroszlya van megerősítve, 
melyek nem engedik a kocsit egyenes irány-
ban helyéből kimozdulni. A nagyobbik kerék 
tengelye felett van a kiemelő készülék, melyet 
az ekét huzó kötélen levő gomb hoz műkö-
désbe s melynek működése következtében a 
vésők és a kocsi kerete felemelkednek. 

Munkaközben az eke vezető kocsiknak a 
barázdáknak megfelelően előre felé kell ha-
ladni s ezen előrehaladás a fent ismertetett 
ekevezető kocsiknál tisztán csak motor segé-
lyével történik, minden kézimunka beavatkozás 
nélkül. 

A 29. ábrán látható ugyanis az ekét huzó 
kötélen az eke előtt és mögött egy-egy gomb, 
mely, mihelyt az eke az ekevezető kocsihoz 
megfelelő közelségbe jutott , rányom a kocsi 
emelő szerkezetére. A kocsi kerete, valamint 
a keretbe erősített vésők a nyomás következ-
tében felemelkednek s a kocsit már most a 
motornak huzó ereje helyéből a sarokhorgony 
felé előre húzza. Ezen előre haladás mérvét a 
motorról lehet szabályozni, illetve az ekén ülő 
munkás jelezheti, mikor ment eléggé előre 9, 

kocsi. Amint a nyomás megszűnt, a kocsi ön-
súlyánál fogva újra lesülyed, vele együtt a 
földbe mélyednek az éles keréktányérok ós 
vésők is, sőt ezen lesülyedést az ekének 
visszafelé való menetele még jobban elősegíti, 
lefelé húzván a kötelet a kocsiról. 

Ilyenformán tehát a kocsik önműködően 
mozognak előre felé s a nem köves talajon, 
hol a vésők s keréktányérok jól a földbe sü-
lyedhetnek, a kocsik a szántás < alatt szilárdan 
megállnak helyükön. 

E kétféle rendszerből lehetne á kérdéses 
gőzmüvelést olyformán berendezni, hogy az 
erőtelep mellé, lehetőleg közel a lokomobilhoz 
egy kötélkocsit állítani, ugy, mint az az 28. 
ábrán látható s azután olyan ekevezető kocsi-
kat alkalmazni, mint a minő az utóbbi rend-
szernél van, t. i. az 32. ábrán látható eke-
vezető kocsit. 

Ami ezen gőzekerendszer beszerzési költ-
ségeit illeti, arra nézve pontos, adatokat csak 
a helyi viszonyok ismerete után lehetne adni. 
Nevezetesen függ a beszerzési.: költség nagy-
sága a kőtél hosszától s - ez ismét amivé lendő 
terület' alakjától s annak az erőtelephez való 
fekvésétől. Igy tehát csak tájékoztató adatokat 
lehet adni és pedig John Fowler gőzekegyá-
rösnak árjegyzéke szerint f 
1 m. legjobb sodronykötél körülb. 1 frt. 
Az önműködő ekevezető kocsi kö-

rülbelül . . . . . . . . . 805 „ 
Kötéltartó taliga a 3 kerekű . . 16—24 „ 

.»'..'- „• 4 72 „ 
4 vasú lengő gőzeke . . . . . 1691 -„ 
7 vasú Grubber az egy lokomobi-

los rendszerhez . .. .- . . 1790 „ 
Bóroná és Groskilí henger . . . 4430 „ 

Egyébiránt -á Fowler-féle gőzekegyár buda-
pesti telepén (Kelenföldön) az egész berende-
zésre nézve kérdésttevő pontos felvilágosítást 
kaphat. 

Hogy azután a gőzmivelés a jelen eset-
ben tényleg haszonnal fog-e járni , annak meg-
ítélése illetve kiszámítása már csak kérdést-
tevőt illetheti. Tessék a befektetési- és üzem-
tőkét a remélhető haszonnal egybevetni s ha 
az mutatkozik eredményül, hogy a gőzmivelés 
okozta terméstöbblet á befektetés kamat já t és 
10% amortizációját megadja, á gőzmivelés nye-
reséggel lesz alkalmazható. 

i f j . Sporzon Pál. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
Rovatvezető: Angyal Dezső. 

A téli ojtás és az ojtvánjok 
rétegezése. 

A hol az ojtványokat nagy mennyiségben 
állítják elő, gyakran a szükség parancsól ja , 
hogy már a tél folyamán megkezdjék az 'oj tást 
s a korán készült ojtványokat kiültetésük ide-
jéig elvermeljék. Arra, hogy még java télben 
kezdjünk ojtani, csak a végzendő munkával 
nagy aránytalanságban álló csekély munkaerő 
mellett lehetünk ráutalva. Viszont azonban • 
kevés, ojtványokat nagyban előállító termelő 
van oly szerencsés helyzetben, hogy az ojtás 
és iskolázás munkáit ugy tudná beosztani, 
hogy egyik munka a masikkal lépést tartson, 
azaz, hogy ojtványszükségletét abban a korlá-
toltabb időben megtudná készíttetni, melyben 
az ojtvány elkészülté után mindjárt ki is" 
ültethető. ' 

Ezt még nemrég a körülmények által 
reánk, erőszakolt szükséges rossznak tekintet-
tük, melyet lehetőleg kisebbíteni iparkodtunk 
egyrészről azáltal, hogy az ojtási munka java-
részét azon időre hagytuk, mikor már ki is 
ültethetők az ojtványok s ekkor alkalmaztuk a 
legtöbb ojtót, másrészt hogy az ültetés idejét 
a legszélsőbb határig toltuk ki, melyen belül 
az csak kár nélkül végezhető volt, 
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3. ábra. Fowler-féle egylokom£>bilos rendszer köleldobos lokomobillal. 

zott mértékben kell a kötözőanyagnak meg-
rongálódnia a stratifikáezió alatt, mert ekkor 
az ojtványok nedvesebben s oly hőmérsékben 
tartatnak, mely minden bomlásnak inkább 
kedvez. 

A kötöző anyagot valamely szerrel meg-
óvni a rothadástól valóságos veszedelem, mert 

vagyunk vele, hogy ojtványainkat hetekkel az ül-
tetés megkezdése előtt kezdjük készíteni, rakjuk 
el azokat ugy, hogy meg ne induljanak, s el-
vermelésüknél legyen az egyedüli czél, hogy 
azokat kiszáradni ne hagyjuk. 

Vimmer Károly. 

Ma másként áll a dolog. Megszületett a 
stratifikáezió elmélete, mely szerint némelyek 
nemhogy bajt , de határozott előnyt várnak 
attól, ha a megkészített ojtvány kiültetése előtt, 
bizonyos körülmények közé juttatva s bizonyos 
kezelésben részesítve, hosszabb ideig áll. A 
stratifikáezió abban áll, hogy az ojtványokat 
alkalmas helyiségben, homokba egymásra réte-
gezzük s kellő nedvesség mellett a helyiséget 
ugy temperáljuk, hogy az ojtványok bizonyos 
fokú életműködésre, a callusképzés megindítá-
sára képesek legyenek. Ez eljárás hasznának 

28. ábra. Fowler-féle álló egylokomobilos gözekerendszer kötélkocsival. 

abban kellene mutatkoznia, hogy az ojtvány 
metszlapjain már a kifejlődött forrszövettel a 
callussal kiültetve vagy legalább oly szöveti 
átalakulások közt, melyeket közvetlenül követ 
a callusképzés megindulása, jutván a földbe, 
mindjárt kezdettől fogva nagyobb energiával 
dolgozhatik forradásának, gyökérzetének s 
egész szervezetének kifejlesztésén, mire az 
ojtványnak, melyet nem ültethetünk ki /kora 
tavaszszal, ugy. sem sok ideje marad őszig. 

A stratifikácziónak ez az előnye azonban 
csakis akkor állhat be, ha az ojtvány a földbe 
helyezve azonnal zavartalanul ós megszakítás 
nélkül felytathatja a rétegezés alatt megkez-
dett életműködését. Ha ellenben az ojtvány 
kiültetésével oly körülmények közé jut, melyek 
a megindult szövetképzést megakasztják, ugy a 
stratifikáczióval nemhogy használtunk volna, 
de határozot tan ártottunk, mert a vessző, kü-
lönösen pedig annak a metszlapok körül levő 
szöveteinek reprodukezionális képességét hasz-
talanul fogyasztottuk és igy gyengítettük. Ez 
esetben a stratifikaczió alatt képződött kallusz 
elfonnyad s az u j kallusz képzésének, melyet 
a vessző már a földben hozva létre, csak aka-
dályául szolgál. 

Ha pedig ojtványainkat heteken át ültet-
jük, mint az nagyobb mennyiségek iskolázásá-
nál lenni szokott, teljes lehetetlenség, hogy 
azoknak csak nagyobb része is ép oly legked-
vezőbb körülmények közt kerüljön ültetés alá, 
melyekben a rétegezés alatt megkezdett élet-
működését úgyszólván minden megszakítás 
nélkül folytathatná. De ezenkívül még egy fon-
tos ok szól az ojtványoknak stratifikáezió 
u t j án való előkészítése e l len : a használható 
kötöző anyagoknak romlékonysága. Praeperálat-
lanul egyetlen szőlőojtványok kötözésére hasz-
nálható anyag sem állja ki a hosszabb ideig 
tartó stratifikácziót. Tavaly aránylag nem nagy 
munkaerővel tekintélyes számú ojtványt szán-
dékozván készíttetni, kénytelen voltam az 
ojtást jó 5 héttel azon idő előtt, melyben az 
ojtványok már kiültethetők voltak, megkezdeni, 

bármelyike legyen is az, az ily czélra hasz-
nálni szokott anyagoknak mindig maró vagy 
mérges hatású s a metszlapok közé jutva a 
szöveteket megöli s az ojtvány megforrását tel-
jesen meggátolhatja. Ezenkívül az ilyen prepa-
rált kötözőanyag kelleténél tovább is'tart aztán, 
ami pedig a forradás kellő előhaladására és 
időben való megfásödására nagyon kártéko-
nyán hat. 

Még csak egy példát említek, mely szin-
tén az ojtványok rétegezése ellen szól. Tavaly 
néhány ezer kézbén készült sima ojtványt me-
leg szobába állított ládában, moha között el-
gyökereztettem. Az ojtványok, mikor a sza-
badba, iskolába tétettem őket, a legszebben 
köröskörül voltak forrva. Az egész metszlap 
szélét egyenletes kallusz borította. Több ujjnyi 
hosszú gyökereik s egész szép haj tásaik voltak. 
A haj tásokat természetesen a kiültetés alkal-
mával vissza kellett csipni, annyival is inkább, 
mert mélyen a moha közül törve elő egészen 
fehérek s gyöngék voltak. 

De az előleges kallusképzés ezeknél az 
ojtványoknál oly tökéletesen el volt érve, hogy 
az semmiféle stratifikáezió mellett sem sikerül-
het jobban. Az első tapasztalatom az volt, hogy 
az ojtványokkal nem lehetett elégge vigyázni, 
hogy el ne tőrjének. Akármily óvatos kezelés 
mellett is mintegy 2 0 % eltört s igy ment tönkre. 
A megmaradt 80%-ból mintegy 5 % adott hasz-
nálható ojtványt, a legnagyobb részén pedig 
mintegy 70%-on a szép kallus az első 2 nap 
alatt megfonnyadt s az ojtvány tönkre ment 
annélkül, hogy ki is hajtott volna mégegyszer. 

Ez, habár talán kisebb mértékben is, mert 
ott a vegetáczió még sem halad annyira előre, 
igy van a stratifikácziónál is. A szemek is ki-
haj thatnak az alatt is, a mi pedig az ojtvány 
életképességét már nagyban gyengíti. 

Mindent összevéve az egész eljárásnak 
legfeljebb kerti, pepecselő kezelés mellett lát-
hatni némi előnyét. 

A nagy gyakorlatban, ha már kénytelenek 

Az ojtványok nem lettek stratifikálya, 
csak egészen hideg helyiségben homok közé 
rakva. A homokot csupán annyira tar tot tam ned-
vesen, hogy az ojtványok kiszáradásától ne 
kelljen tartanom. Mégis azokon az ojtványokon, 
melyek 3—5 hétig álltak igy elrakva a raffia, 
mely pedig a legjobb minőségű volt, annyira 
megrongálódott, hogy a felszedés s a kiültetés 
helyére való szállítás alkalmával igen sok ojt-
vány megrongálódott volna s ezt elkerülendő, 
a homokban feküÚt ojtványokat a felszedéskor 
új ra kellett kötözni. Még a csomók összekötö-

zésére használt jő erős spárga is annyira meg-
sérült, hogy két ujjal elszakítható volt. Foko-
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LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
105. sz. kérdés. Birtokain szélin 20 ló-

erejü gőzmalom áll; ennek közelében 120 
magyar hold. Érdemes volna-e ezen 120- hold 
részére villamos- vagy gőzeke készüléket be-
szerezni és mibe kerü l? 

Kadarkút. ' 8. Ö. 
106. sz. kérdés. Csövestengeri csutkával 

együtt darálva adható-e lónak utóbaj nélkül? 
Hizóökör értékesiti-e a fenti e leséget? 

Szépfalu. 8. A. 
107. sz. kérdés. Szeszgyári moslékot ete-

tek ; teheneimnek farktövén varas sebek mutat-
koznak, melyeket haj landó volnék mosléksömör-
nek tartani, de mivel a teheneken tetvek is 
vannak, kérdezni bátorkodom, nem-e a tetvek 
okozzák ezen sebeket a farkon és a nyakon, 
mely szőrtől fosztott, vagy pedig .a sömör 
okozza. A sebek nagyon viszketnek, miért is 
a téhenek azt ledörzsölik, ha gyógyulnak, ú j ra 
kinyőlnek: Miféle szert használjak mindkét ár-
talom ellen. 

Budapest. M. S. 
108. sz. kérdés. Mi a lehullott száraz 

akáczfalevélnek vegyi összetétele? 
K.-Nyék. B. K. 

a kol.era baktériumait szelídítette annyira, hogy 
tenyészetek tvuk bőre alá ojtva már nem oko-
zott általános, hanem csak múlékony és hely-
beli megbetegedést. Az ilyen eléggé hosszadal-
mas betegségen keresztül esett állatok később 
teljes erejű fertőző anyag beoj tása u tán sem 
betegszenek meg többé. Azonban nem minden 
tyúk lesz immúnissá már az egyszeri .beojtás 

hártyájára, hanem hegyes szálkáikkal bele i 
hatolhatnak abba, s onnan egyhamar él nem 
távolodhatnak mert t ísszafelé irányuló tüskéik 
ezl megakadályozzák. Könnyen érthető, hogy 
ennek következménye égy olyan gyuladásos 
folyamat, a melynek a kimenetele igen bizony-
talan már csak azért is, mivel nehezen diag-
nostizálható á ba j székhelye, dé másrészt olyan 

31. ábra. Fowler-féle kötéltartó bakok az egylokomobilos gőzeke rendszerhez. 

által, hanem némelyeknél fokozatosan erősebb 
anyaggal 2—3-szor ismételni kell az eljárást. 
Későbbi kísérletek, minőket Kitt, Cagny és 
mások végeztek, kimutatták, hogy maga az 
ojtás koronkint jelentékeny veszteséget okoz. 
Minthogy másfelől a mentesítő hatás sem ér-
vényesül minden esetben, azért a barómfikolera 

>. ábra, Fowler-féle kötélkocsi az álló egylokomobilos gőzeke rendszerit 

109. sz. kérdés. A beküldött kutyatej-féle 
növény zsombolyai kazalba rakott csalamádé-
ban található, a mely csalamádé etetése után 
szarvasmarháink közt több megbetegedés for-
dult elő. Kérdem: mérges-e ez a növény, 
ninös-e etetésének káros hatása 
m a r h á r a ? 

Pta-Hatrongyos. 

elleni védőojtásnak még akkor sem 'vo lna va-
lami különösebb gyakorlati értéke, ha a költ-
ségek arányban állnának a megvédendő allatok 
értékével. Tényleg ma talán sehol sem veszik 
azokat igénybe s nem is tudjuk, vájjon készi-
tik-e egyáltalában szétküldés ' czéljából az ojtó-
anyagot. — y.— 

gyógyszernek a szervezetbe való bejuttatása 
a mely a ba j előidéző okát eltávolítva nem 
lehetséges. A tokiászok igen könnyen létesít-
hetik a szájüreg gyuladását, továbbá garat-
gyuladást, a midőn is a nyelési képesség te-
temesen meglehet nehezítve s azt a gyuladá-
sos folyamatot maga az állat is folytonos eről-
ködéseivel, s azon peristaltikus mozgásokkal, 
melyet a bárzsing a nyelésnél végez, növelheti 
s a már befurakodott szálkákat még jobban 
a nyálkahártya mélyebb rétegeibe nyomhatja . 
Hogy az árpa szúrós tokiászai a kérődzők 
gyomrában is többé-kevé'sbbé képesek ktfejteni 
ezen gyuladásos folyamatot, az kétségtelen, 
ámbár itt a többi — részben már felpuhított 
és vizenyős — takarmány nemüekkel való ke-
veredés ezen esélyt tetemesén csökkenti. Leg-
nagyobb a veszély azonban magában a száj-
üregben azért, mert a takarmány itt még fel-
puhítva nincsen s a sugárgomba betegség 
(Actynomices bovis) itt létesülhet. Ugyanis né-
mely vidéken az árpa kalászokon is, de több-
nyire a vad árpa (Hordeum murinum) -tokiá-
szain, egy a Clatodrix-ek családjába tartozó 
hasadó gombafaj spórái találhatók, a melyek 
ha a toklászszal a szájürbe kerülnek s a tok-
iász. a száj nyálkahártyájába magát befurju, 

• ott egy még az állkapczák csonthártyájára, sőt 
magára a csontra, is á t ter jedő olyan gyuladá-
sos proczesszust idéz elő, a melyet azután 
egy te temes — néha emberfej mekkoraságu, , 
folyton növekedő daganat alakjában veszünk 
észre. A betegség s az ellene való védekezés 
kürülményesen le van. irva dr. Hutyra Ferencz 
állatorvos akadémiai tanár „Állatorvosi belgyó-
gyászatának" I. kötetében. . 

Erre való tekintettel, az árpapolyva és 
törek feletetésénél a következő eljárásokat ajánl-

; hatom t ehá t : 1. a takarmány füllesztését. Ez a 

Feleletek. 
Juhok mételykórja. (Felelet a 102. sz. 

Icér'désre) A juhok mételykórja ellen nincsen 
orvosság, azonkívül, hogy a betegeket jó .táp-
lálással lehetőleg erőben tart juk mindaddig, 
míg a métélyek a májból kivándorolnak és a 
betegek i ly módon megszabadulnak tőlük. Az 
hiu remény, hogy akár a borókabogyó, akár a 
büzászat a mételyeket elölje; Kár a fáradságért 
és a költségért. Tekintettel a kezelésnek ilyen 
sikertelenségére nincs mit tenni, mint kiadó 
takarmányozás mellett figyelemmel kisérni a 
nyájat és azokat az állatokat, melyeken súlyo-
sabb betegség jelei (vérfogyottság, soványodás) 
mutatkoznak, levágatni, mielőtt értékükből még 
többét veszítenének. — y — 

Yédőojtás a baromfikolera ellen. (Fele-
let a 103. sz. kérdésre.) A baromfikolera ellen 
igenis lehet a szárnyasokat beojtani. Pasteur 

32. ábra. Fowler-féle önműködő ekevezetőkí 

Árpapolyva és törek etetése. (Felelet a 
104. sz. kérdésre.) M Árpapolyva és törek 
különösen, ha nagyobb mennyiségben nyujtat ik 
az, bizonyos előkészítést igényel. Az á rpa tok-
iászai ugyanis érdes voltuknál fogva, nemcsak 
hogy izgatólag hatnak a tápcsatorna nyálka1 

sik az egylokomobilos gőzeke rendszerhez. 

tokiászokat lágyakká, hajlékonyabbakká teszi s 
a többi takarmányokkal jól összekeverve, annak 
a veszélynek ném leszünk kitéve, hogy a nyálka-
hártya felsebeztessék. Kivitele abban áll, hogy 
a kellőleg összekevert takarmányt ládákba 
helyezzük, melyeknek egyik oldala kivehető a 
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takarmány be és kirakása végett. Annyi ládára 
legalább is szükség van, mint a mennyi az 
etetések száma. A takarmány legkevesebb 24 
óráig fülíesztendő; több láda beszerzéséről 
kell azonban gondoskodni, ha a ládákat szellőz-
tetni is akarjuk időközönként, ami szükséges. 
Az árpapolyva és törek, keverve a dara, repcze-
pogáesa és répával, rétegenként beletapostatik 
ezekbe a ládákba s 60—70 sulyperczent vizzel 
belocsoltatik. Czélszerü a ládába betaposott 
takarmány közé porrá tört kősót is hinteni, 
ami a takarmány izletességét csak fokozza. 
A ládát, ha tele van, befödik és sulyokkal 
megterhelten legalább ,24 óráig állani hagyják 
s miután a keverék megpuhult s körülbelül 
40° C.-ra felmelegedett, feltakarmányozzák. 
Viz helyett moslékot is lehet használni, de 
sokat venni nem czélszerü, mert a füllesztési 
időt hosszabbítjuk vele. A füllesztés által a 
takarmány nem válik ugyan emészthetőbbé, 
hanem sokkal 'Ízletesebb lesz ugy a polyva, 
mint a törek és így nagyobb mennyiségben is 
nyújtandó szarvasmarháknak. 

Egy láda füllesztett takarmányt azonban 
egyszeri etetésnél fel kell használni, mert a 
füllesztés alkalmával fejlődött meleget csak 
ugy vagyjmk képesek értékesíteni s takaríthat-
juk meg vele azt a bizonyos takarmányquan-
tumot, amelyet különben bő termelésre fordí-
tottunk volna. Fentebb már említettem, hogy a 
ládákat a füllesztett takarmány kivétele u tán 
kiszellőztetni lesz czélszerü; a szellőztetésen 
kivül különös gondot kell _ fordítani . a tiszta-
ságra, a mennyiben nemcsak jól levakarandók 
a láda oldalai a benmaradt takarmányféléktől, 
hanem időközönként mósztejjel is bekenendő 
lesz az, s csak akkor, midőn teljesen meg-
száradt, kell ismét füllesztésre igénybe venni. 
A betaposás és megnedvesités legyen egyen-
letes, mert a takarmány helyenként dohos 
szaguvá válhat s ezen kellemetlen szagtól a 
marha idegenkedvén, az illető takarmányrész-
ietet nem eszi meg. 

2. Pártós által is előkészíthetjük a takar-
mányt olyformán, hogy üstbe teszszük a már 
összekevert takarmánvnemüeket s lezárva lyu-
kacsos csövön keresztül gőzt bocsátunk azon 
át 20—25 perczig. Párlással egyrészt a takar-
mány felpuhul, másrészt a forró vízgőz bizto-
sabban megöli a tokiászokon lévő különféle 
gombákat és mérges anyagokat. Különösen, ha 
nagymennyiségű árpapolyvát akar etetni, a 
párlást inkább ajánlom, mint a füllesztést. 

Szükséges lesz azonban a párolt árpa-
polyva mellett szalmafélét is etetni, mert a 
párolt polyvafélék egyedüli etetése a kérődzést 
és emésztést hátrál tatná, de ha emellett szal-
mát is etet, ez a bendőt helyes kérődzés és 
emésztésre fogja serkenteni. Á párolt takar-
mány közé is czélszerü lesz konyhasót keverni. 
Felhasználása félig kihűlt állapotban legaján-
latosabb ; az üst kitisztítása, éppen oly lelki-
ismeretes gonddal végzendő, mint azt a füllesz-
tésnél fentebb ecseteltem. 

A repczepogácsát külön vizzel keverni 
nem ajánlatos dolog azért, mert igen gyakran 
.mustárolaj képződik benne s igy a pogácsa 
ártalmassá válik. J. G. 

Csöves tengeridara M e t e t é s e . (Feleiet a 
106-iJc kérdésre.) Münchenben, megejtett vegyi 
vizsgálat szerint, a csöves tengeri darája a kö-
vetkező összetételű Í 

-Cinquantino 
O/o ' 

M , r 

Száraz anyag . . , . , . 87;9 
Légenyes anyag. . . _, 8-2 -TI 
Nyers zsir . . . . • 3 '9 3'9 
Keményítő . . . . . 49 '6 '50'8 
Egyéb légenytelen anyag 17-6 18-8 
Növényi rost . . . . 7-2 6 '3 
Hamu . . 1-4 1-5 

Akár cinquantino, akár magyar tengeri 
áll tehát kérdésttevő rendelkezésére, az bizo-
nyos. e tápláló anyagtartalomból, hogy a ..csöves-
tengeri darája fehérjében és zsírban szegényebb, 

hogy sem egymagában igazán alkalmasnak 
volna mondható ló számára, de bizonyos az, 
hogy pl. korpa, babdara, olajpogácsa kíséreté-
ben, melyek rendszerint még mindig olcsóbbak, 
mint .a zab, igen elsőrendű abrakját képezheti 
az kiváltképpen a gazdasági munkáslónak, sőt 
a közönségesebb általános használatra való ló-
nak is, de még —• az egész adag a/3-ad részé-
ben nyújtva •— adható a gyors mozgásra hiva-
tott, nemesebb lovaknak is, minden utóbajtól 
való félelem nélkül az esetben, ha a tengeri-
csövek s igy á dara is, hibátlan, vagyis egész-
séges. . 

Mert akármelyik állatnál is hátrányossá 
a csövestengeri dara csak akkor válik, ha a 
szem vagy csutka penészes, avagy másként 
romlot t ; az egészséges . ilyen . anyag éppen 
csutkatartalmánál, illetőleg növényi rostban 
való gazdaságánál fogva egészen alkalmas arra, 
hogy a zab által kifejtett izgatáshoz hasonló 
hatást fejtsen ki a ló gyomrában és beleiben 
s alkalmas arra is, hogy némi fehérje és zsír-
pótlék, t ehá t pl. az egész adag XU, vagy egy-
harmad részében nyújtott olajpogácsa, korpa 
vagy babdara közé keverése esetén az állatot 
megfelelően táplálja és erőben tartsa. 

Elegendő széna és szalma s illetőleg egyéb 
szálastakarmány mellett e szerint 3—4, vagy 
több kilónyi napiadagot nyújthat egy-egy lónak 
tisztán a csövestengeri darából is, avagy aztán 
még czélszerübben az imént mondott egyik 
vagy másik abraknak a hozzákeverésével. 

Ökrök, munkában abrak gyanánt kaphat-
ják ez anyagot s alkalmas keverékben hízó-
marhák is jól értékesítik, ez utóbbiak számára 
azonban inkább a szemes kukoricza darájának 
felhasználásával szoktunk hizlaló takarmány-
keveréket összeállítani. A 

Viszkető bőrbaj. (Felelet..a 107. .se. kér-
désre.) A viszkető bőrbaj lehet mosléksömör, 
de okozhatják a tetvek is, sőt nem lehetetlen, 
hogy rühatkák vannak a varak alatt, a nagyon 
erős viszketés legalább állandó jelenség- az 
u. n. farrüh lefolyásában. A kérdés eldöntése 
végett a varakat pontosan meg kellene vizs-
gálni. Ha szakember erre a czélra nem áll 
rendelkezésre, akkor ajánlatos a beteg bőréről 
a varakat szappanos vízzel eltávolítani,. azután 
pedig a bőrt, különösen a kisebesedett része-
ken, 3%-os kreolin- vagy lysol-oldattal lemosni. 
A fertőtlenítő szer el fogja, ölni ugy a tetveket, 
mint a netalán jelenlevő rühatkákat is s ha a 
viszketés a kezelés ismétlése után sem szűn-
nék, akkor mosléksömörnek kellene tekinteni a 
baj t . Utóbbi esetben a bőr tisztán és szárazon 
tar tása mellett kevesbíteni kellene a . szesz-
moslék napi adagját és több száraz takarmányt 
adni az állatoknak. 

Mi a lehullott száraz akáczfalevélnek 
vegyi összetétele 1 {Felelet a 108. számú kér-
désre.) Az akáczfalevél vizsgálata általában, de 
különösen a lehullott száraz akáczfalevélé, a 
mint Dietrich és König 1891-ben megjelent 
„Zusammensetzung und Verdaulichkeit der 
Futtermittel" czimü müvéből kitetszik, nagy 
ritkán képezte csak vegyvizsgálat tárgyát, miért 
is nem vagyunk azon- helyzetben, hogy erre 
vonatkozó átlag számokat közölhessünk kér-

, désttevőyel, hanem szorítkoznunk kell a fent-
emlitett műben található . egyetlenegy teljesen 
elemzett „ szénaszáraz akáczfalevelek"-ről szóló 

. adatok idézésére, .a mely szerint a „széna-
száraz akáczfalévelek" a következőket tartal-
mazták ; 

. o/o 
Víz • k> • . , . - . . . < 17-41 
Nitrogéntartalmú anyag . ' . . 4"68 
Nyers zsir 2*46 
Nitrogénmentes vonatanyag . 33'28 
Nyers r o s t . . . . . . . 35*71 
Hamu . 6-46 
A teljesen szárazanyag összetétele a kö-

vetkező i 
• "/P 

• Nitrogéntartalmú anyag , . . 5'67 . 
Nyers zsir . . . . . . 2 9 8 

Nitrogénmentes vonatanyag . 40 '25 
Nyers rost . ' 43'18 
Hamu . . 7'92 

Dr. Könyöki A. 
Kutyatejjel kevert csalamádé. Felelet a 

109. sz. kérdésre. A beküldött növény tényleg 
valami kutyatej (Euphorbia), talán a sarlós 
kutyatej (Euphorbia falcata L:J. Miután hazánk-
ban 40 ' Euphorbia faj található, csak magából 
az összeszáradt levelekből s a szárrészekből 
a faj t nehéz biztosan meghatározni. 

Az Euphorbiák általában mint az emberre 
és az állatokra mérges növények ismeretesek, 
a melyek felvétele erős hasmenést majd kóli-
kát és lázat okoz. 

Arra nézve, hogy a házi állatokra a ku-
tyatej növények minő káros hatással vannak ? az 
irodalomban csak kevés és igen eltérő adatot 
találni. Igy Dr. Damman: „Die Gesundheits-
pflege d. landwirthschaftlichen Haussaugethiere" 
czimü jeles munkájában csupán 3 kutyatejnö-
vényről, u. m. a farkas kutyatejről (Euphorbia , 
Cyparissias L.),' a dudva kutyatejről (Euphorbia 
Peplus L.) ós a napraforgó kutyatejről (Euphorbia 
helioscopiaL.), vannak adatok felsorolva, de ame-
lyek szintén nem adnak teljes tájékozást, mert a 
könyvben felsorolt adatok szerint az említett 
növények etetése után többször mérgezési tü-
netek állottak be, másszor azonban az állatok-
nak mi bajuk sem lett. 

A kérdésttevő által beküldött növény 
semmi esetre sem tartozik az elébb felsorolt 3 
fa j közé — mert levelei elütnek a fajok leve-
leitől — s igy annál bajosabb nyilatkozni arra 

. nézve, hogy mennyiben lehetett része a bekül-
dött kutyatejnek a szarvasmarhák megbetege-
désében. 

Mivel tény az, hogy a kutyatejnövények 
többször mérgezési tüneteket okoztak, a gyanú 
helyén van s minden esetre elővigyázatot kö-
vetel. Miért is jó lesz .a kérdéses csalamádét 
csak kis adagokban etetni s fejős teheneknek 
nem adni, . mert nincs kizárva^annak lehetősége, • 
hogy ,a méreganyag a, tejbe is átmegy. Dam-
mann például — ámbár, bizonyos kétkedéssel 
kisérve —• felemlíti, hogy Malta szigetén angol 
tengerészek," a kik kutyatejjel tartott kecskék 
tejével éltek, koíeraszerü tünetek között bete-
gedtek meg. 

Annak megállapítására, hogy a kérdést-
tevő szarvasmarhái csakugyan a csalamádóban 
levő kutyatej miatt betegedtek-e m é g ? czél-

. szerű volna egy-két szarvasmarhán etetési kí-
sérletet tenni, a melynél a kérdéses csalamádé 
etetéséből, majd ezzel váltakozva annak teljes 
elvonásából, de még inkább a csalamádéból 
kiválogatot kutyatej fokozatos etetéséből kide-
ríthető volna, hogy mily része volt a beküldött 
növénynek az emiitett megbetegedéseknél. A 
kisérletaél azonban mindenesetre czélszerü lesz 
valamely szakavatott állatorvos közreműködését 
is igénybe' venni, nehogy esetleg a kísérletezés 
annyira menjen, hogy a kísérlet alá vett álla-
tok komolyabb veszélynek tétessenek ki. 

A jó müvelés, különösen a jó trágyázás 
mellett a szántóföldeinken található kutyatej-
növények legtöbbje lassankint kivesz, miért is 
az e növényekkel begyömosodott földek mive-
lésóre különös gond fordítandó. 

A vásár-ügy rendezése. 
Alig néhány hét előtt foglalkozott az 

OMGE. a vásárügy országos rendezésének kér-
désével s ugyanez alkalommal e lapok hasábjain 
is beható részletességgel tárgyaltuk azon oko-
kat, melyek a mielőbbi gyökeres rendezést 
szükségesekké teszik. Most ismét aktuálissá 
lett e kérdés a kereskedelemügyi miniszternek 
egy leirata alkalmából, melyet az összes ke-
reskedelmi és iparkamarákhoz intézett. 

Mint ismeretes, a ( vásárügy rendezését 
már évek óta sürgetik az összes közgazdasági 
tényezők a kormánynál, ezideig azonban csak-
nem minden siker nélkül. A kormány a sző-
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vetségbe lépett gazdasági egyesületeknek az 
1887. évben megtartott nagygyűlése alkalmából 
hozzá felterjesztett javaslatok és , sürgetések 
folyományaképen tett ugyan némi intézkedése-
ket ez ügyben s azokat az 1888. VIL t.-czikkbe 
foglalta, ennek daczára azonban e kérdés úgy-
szólván „nyilt kérdés" maradt és hiányosságai 
nagyon szembeötlők. Ez indította azután arra 
a gazdasági .egyesületeket, kereskedelmi és 
iparkamarákat, valamint a többi érdekelt té-
nyezőket, hogy a kormánynál a nagyon is érez-
hető hiányok pótlását, illetve a vásárügy tör-
vény utjáni reorganizáczióját sürgessék: 

Az iparkamarák ez iránybani akcziójának 
eredménye az a leirat, melyet a kereskedelem-
ügyi miniszter e napokban intézett a kamarák-
hoz ; a leiratban a miniszter kifejti, hogy ös-
meri azon viszás állapotokat, hogy az ország 
számos helyén ma is sok az oly jelentéktelen 
vásár, melyeknek fenlartását közgazdasági és 
közforgalmi szempontok egyáltalán nem teszik 
kívánatossá, mert nemcsak a helyi forgalom 
kielégítésére alkalmatlanok, hanem gátolják a 
kereskedelmi emporiumokra hivatott nagyobb 
vidéki városok fejlődését, s károsítják az ipa-
rosok és kereskedők anyagi érdekeit. Ezen 
okokból tehát a miniszter belátja, hogy a ka-
marák joggal sürgetik a rendezést s hangsú-
lyozza, hogy valahányszor vásárengedélyezési 
kérvényeket terjesztettek fel hozzá, mindany-
nyiszor bekivánta az illető kamara véleményét 
s annak figyelembe vételével döntött a törvé-
nyek sorsa felett; de kiemeli a miniszter, hogy 
a kamarák eddigi véleményükben rendszerint 
csak azon körülmények kiderítésére szorítkoz-
tak, vájjon a helyi szükségletek kielégítése 
indokolttá teszi-e a vásárjog engedélyezését, 
míg viszont ő azon mozzanat mérlegelését 
tartja első sorban szükségesnek, hogy az en-
gedélyezendő vásárok minő befolyással lehet-
nek a környéken levő nagyobb vásárok fejlő-
désére. 

Leiratában kifejti a miniszter, hogy a 
vásári forgalomnak egyes góczpontokra való 
konczentrálása a nagyobb vidéki városok fejlő-
dését van hivatva előmozdítani, mert a forga-
lom ily irányú , központosítása azt eredmé-
nyezné, hogy ezen vásárokban ujabb és ujabb 
szükségletek és igények keletkeznének (város-
rendezési, nagyobb építkezési szükségletek), a 
melyek mig egyrészről az ottani iparosság és 
kereskedők. hasznos foglalkoztatására vezetné-
nek, addig a keresetforrások ezen uj megnyi-

, lása azt is eredményezné, hogy a vidéki mező-
gazdasági kézimunka erő nem gravitálna 
másfelé, hanem a mezőgazdaság czéljaira meg-
volna óvható. 

Mindezen indokokra való tekintettel a 
miniszter a kereskedelmi és iparkamarákat fel-
hívja, hogy miután jövőre a fentebbiekben ki-
fejtett elvek alapján szándékozik eljárni a vá-
sárengedélyek iránti kérvények elintézésénél, 
ezért a kamarák véleményes jelentéseikben ezen 
szempontokra is kiváló súlyt helyezzenek. 

A kereskedelemügyi miniszter ezen meg-
nyilatkozásából három tényt kívánunk konsta-
tálni ; az egyik az, hogy a miniszter a tényleges 
hiányokat ismeri; a másik az, hogy a vásár-
jogok adományozásánál nem is érinti az állat-
vásárok ügyét, végezetül a harmadik az, hogy 
a miniszternek nincs szándékában törvényho-
zási uton gondoskodni a vásárügy reorganizá-
cziójáról s ebből folyólag a vásártartási jog 
adományozása sem fog törvényhozásilag ren-
deztetni, hanem azt a kormány ezentúl is 
tetszése szerint óhajtja osztogatni. 

E tények mérlegelésénél nem helyeselhet-
jük a kereskedelemügyi miniszter álláspontját, 
mert ugy a gazdasági egyesületek, mint a többi 
közgazdasági tényezők a vásárügy törvény-
hozási uton való reorganizáczióját sürgetik, 
holott iíynemü szándékról említést sem tesz a 
miniszter. Ha a vásártartási jog adományozásá-
nak kritériumai nem fognak törvényileg preczi-
ziroztatni, az esetben nézetünk szerint nincs 
semmi biztosíték az iránt, hogy a kormány 
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— itt közelebbről nem szellőztethető okok-
ból — a jövőben is nem fogja-e figyelmen 
kivül hagyni egyes vidékek forgalmi s egyéb 
érdekeit s e jogoknak a szükségesnél na-
gyobb mértékben való adományozása által 
nem fog-e a vásárügy egészséges fejlődésének 
ő maga korlátokat emelni, a mint erre a múlt-
ban elég gyakori példákat láttunk; hiszen ál-
talánosan ismeretes, hogy a kormány túlságos 
bőkezűsége a vásárjogok adományozásánál 
eredményezte a vásárok túltengését s teszi 
szükségessé a törvényes korrekcziót. 

Ez egyik főok, a miért mi a törvényho-
zási uton való rendezést sürgetjük s a mely-
nél fontosnak tartjuk, hogy a tenyésztők egy 
jogos kívánságát a kormány figyelmen kivül ne 
hagyja, — a mely -a forgalom és értékesí-
tés szempontjából egyaránt fontos — t. i., hogy 
a vásárjog adományozásánál az állatvásárok 
szigorúan megkülönböztessenek az egyéb vásá-
roktól s hogy azok engedélyezésénél csakis az 
állatforgalom érdekei tartassanak szem előtt. 

Ha pedig a kormány ezen elengedhe-
tetlen feltételnek meg akar felelni, akkor nem 
elég, hogy a vásártartási jog adományozásánál 
csak a kereskedelmi és iparkamarák vélemé-
nyét kérje ki, hanem szükséges, hogy súlyt 
helyezzen a gazdasági egyesületek és mező-
gazdasági bizottságok véleményére is, mint a 
melyek ez irányban a kormányt a legalaposab-
ban tájékoztatni vannak hivatva. 

Hogy mik azon részletkérdések, a melyek-
nek tekintetbe vételével a vásárügy reorganizá-
cziója törvényes uton keresztülviendő, arra a 
jelen alkalommal nem kívánunk kiterjesz-
kedni, mert azokat csak a közelmúltban fej-
tettük ki e helyen. De szükségtelen ez azért 
is, mert az OMGE. egy memorandumban már 
kifejtette azon elveket, melyeknek alapján a 
gazdaközönség a reorganizácziót óhajtandó-
nak tartja. 

Most csak arra óhajtjuk a földmivelésügyi 
miniszter figyelmét felhívni, hogy oly nemű 
részleges intézkedéseket, mint. a milyeneket a 
kereskedelemügyi miniszter fentebbiekben több-
ször érintett memorandumában tett, távolról 
sem tarthatunk elegendőknek a bajok orvos-
lására. Méltányoljuk ugyan, hogy a kereskede-
lemügyi miniszter tudomást vett a hiányokról; 
és súlyt is helyezünk arra, de csak azért, 
mert annál nyomatékosabb okunk van a 
hiányok törvény szerinti orvoslását sürgetnünk. 

Áliatértékesitési viszonyaink oly silányak, 
hogy azok érdekében gyökeres segítségre van 
szükség; erre igen alkalmas tényezőnek ígér-
kezik a teljesen züllött állapotban levő vásár-
ügytink reorganizácziója. Ez azonban részleges 
intézkedésekkel meg nem oldható. Törvényes 
intézkedéseket sürgetünk, olyanokat, melyek 
a tenyésztők igényeit is kielégítik s az állat-
forgalmat, is biztosabb alapokra fektetik. Ilv 
irányban kérjük a földmivelésügyi miniszter 
erélyes és gyors intézkedését. J. P. 

A gazdaszövetség szervezkedése. 
Az agráreszmék feltartózhatatlan terjedésé-

ről tanúskodik az a felszólítás, melyet Károlyi 
Sándor grófhoz intézett a pozsonyi gazdasági 
kaszinó elnöksége, kérvén az agráriusok vezé-
rét, hogy Pozsonymegyében szervezze a gazda-
szövetséget. Az agilis vezér készségesen tett 
eleget a kérelemnek, s f. hó 2l-én megjelent 
Pozsonyban a szervezkedő gyűlésen. 

A jelentőséges gazdaülésre Károlyi Sándor 
gróf kíséretében a fővárosból Okolicsányi László 
országgyűlési képviselő, Bujanovics Sándor, 
Kodolányi Antal, Bernát István, Szilassy Zoltán, 
Jeszenszky Pál, Bálint Imre, Jancsó Dezső, 
Áldor Ármin s még több érdeklődő és lelkes 
barátja és támogatója a gazdaszövetségnek, a 
nyitramegyei gazdasági egyesület részéről pe-
dig MesTcó Pál vezetésével küldöttség utazott 
Pozsonyba, a hol az érkezőket Eszterházy 
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Mihály gróf vezetése alatt a pozsonyi gazda-
sági kaszinó küldöttsége fogadta. 

A rendkívül látogatott szervezkedő gyű-
lést a kaszinóban 1 órakor Eszterházy Mihály 
gróf nyitotta meg, felkérvén Károlyi Sándor, 
grófot előadásának megtartására, a ki az aktu-
ális gazdasági kérdések egész soíozatát ismer-, 
tette s végül szervezkedésre szólította fel a 
nagyszámban egybegyűlt pozsonyvidéki gazdá-
kat. Károlyi gróf beszéde mély benyomást tett. 
a jelenvoltakra, a kik annak hatása alatt el-
határozták a szövetség megalakítását s ki is 
küldtek egy bizottságot, mely Pozsonymegyébe n 
a gazdaszövetséget szervezni fogja. 

Károlyi Sándor gróf beszédében hang-
súlyozza, hogy . a gazdákat jelenlegi nehéz 
helyzetük a tömörülésre szorítja. Elmondja, 
hogy mily nagyot változtak a gazdaságpolitikai 
irányok az utolsó tíz évben. Mig azelőtt a 
gazdaságpolitika legfölebb a pártpolitika egy • 
tartozéka volt,, melyet a pártválasztófalak kor-
látoztak, addig most a körülmények-nyomása-
alatt a kormánypárt is kénytelen az agrár-
programm számos pontjának propagandát csi-
nálni. Azelőtt a legnagyobb megütközéssel fo-
gadták, ha az agráriusok az agrárvámok eme-
lését követelték, ma a kormánypárt oszlopai 
agrárvámemelést, sőt buzakiviteli prémiumot 
javasolnak. Erre őket a gazdasági .válság kény-
szerítő körülményei szorították rá. 

Ezeket a válságos tüneteket érzi a nagy-
birtokos, középbirtokos és" törpebirtokos egy-
aránt, s azért ezeknek közösen kell szövetkez-
niük. Csakhogy az a baj nálunk, hogy a néppel 
nem érintkezik a közép és felsőosztály. A pa-
raszt nem szereti a kaputos embert, a papot, 
a zsidót, a polgárt, egyiket sem, mert egyik 
sem érdemesíti őt szóra, egyik sem foglalko- . 
zik vele. 

Tanítani kell a népet, meg kell vele ér-
tetni baját, és a segítő eszközöket a kezébe 
kell adni. Nem kívánja tőlük, hogy a vámkér-
désben nyilatkozzanak, hogy a valutakérdésben, 
tőzsdekérdésben véleményt adjanak, de azt el-
várhatjuk a néptől is, hogy azokon a bajokon,, 
melyek legégetőbben bántják, a hitel hiányán 
s más hasonlókon szövetkezés utján maga se-
gítsen. A jegybank kamatlábja 4 százalék; az 
ilyen pénz a vidéki gazda kezébe 12—16, sőt 
néhol 25 százalékos kamattal jut, beleszámítva 
'a kezelési és más czimen jelzett tételeket. i 

A mindenkor mobil tőke világutra kel 
inkább, semhogy a közeli bajokon segítsen. 
Európai tőke ment ki például milliókban Ar-
gentiniába, ezt a koldus országot behálózta 
vasutakkal, csatornákkal,; az oda települőkön 
segített, azért megalkották ott a földmivelést. 
s most odajutottunk, hogy az európai mobil 
tőke részvényes emlőin fölcseperedett Argen-
tinja roppant termésével az európai gazdák 
ellen folytatja a versenyt, felhasználva az 
európai tőke által teremtett közlekedési esz-
közöket s ezeknek olcsó viteldijait. Ez csak 
egy példája annak, hogy milyen utakon mozog 
a mobil tőke. Ennek szolgálatában áll az élel-
mes közvetítő kereskedelem, a mely fényes 
eredményt tud elérni, nagy forgalmat tud terem-r 
teni, a minek az övé a haszna, a gazdának a 
kárára. 

Azután ott találjuk a mobil, tőke szolgát 
latában a börzét, a mely nagy fölénynyel dik-
tálja az árakat, folytat üzleteket, spekulál a 
gazda termésével, folyton azon törekedve, hogy 
a gazdaság termeivényeit és termékeit olcsón 
megszerezze. Teszi pedig ezt a baisse-spekm • 
láczió, főleg termin-üzleteivel adva és megvéve 
egy év alatt papíron olyan tömeg gabonát, a 
milyent a világ összes népessége tíz esztendő 
alatt sem tudna megemészteni. 

Ezeken a bajokon segíteni kell. Meg kell 
adni a gazdának a módot arra, hogy saját 
termésével rendelkezhessék s ne kelljen gabo-
náját akkor piaczra vetni, mikor annak árát 
éppen lenyomják a börzén. Felszólítja a gaz-
dákat, hogy tömörüljenek és alkossák meg a 
pozsonymegyei gazdák szövetségét. 
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Lelkes éljenzés fogadta gróf Károlyi 
Sándor beszédét, melyért gróf Eszterházy Mihály 
mondott köszönetet, bejelentve, hogy a pozsony-
rriegyei gazdaszövetség helyi szervező-bizottsága 
megalakult, melynek tagjai egyelőre a követke-
zők : Gróf Eszterházy. Mihály, báró Fekete Aladár, 
báró Vay Dénes, Bacsak Pá l , Bittó Béni, Lede-
rer Ignácz, Petheő Imre, ifj. gróf Páljfy János, 
Spitzer Mór, Ábrahámffy Gyula. A szervező-
bizottság legközelebb megtar t ja első ülését' s 
még több taggal kiegészíti magát. 

Ennek kijelentése után Bujanovich Sán-
dor szólalt fel s mutatott rá a gazdák politi-
kai szereplésére. A gazdáknak kötelességük 
politizálni, de csak gazdasági politikát csinálni, 
melyre egyedül hivatottak. Pártkülönbség nélkül 
igyekezzenek agrárpolitikai hangulatot csinálni, 
mer t végre mégis a. gazdák tart ják fenn az 
országot. Nem szabad osztályok és vallások közt 
különbséget tenni, de ha a gazdákat a reakczió 
az antiszemitizmus vádjával illeti is, akkor sem 
szabad az agrárius gazdasági politika követe-
lésétől eláll ani. 

Károlyi,Sándor gróf a. társadalmi jelsza-
vak magyarázatául megjegyzi, hogy mindenféle 
üres vádakkal illetik az agráriusokat. Az em-
reket képességeik és cselekedeteik szerint kell 
megbecsülni. Meg kell/becsülni a kereskedőt, 
az iparost a maga köreben s nem szabad sem 
osztály, sem felekezeti jelleget belevinni a küz-
delembe. Az agráriusokat vádolják reakczioná-
riussággal, holott éppen az agráriusok követe-
lik a liberalizmust minden téren s szembészál-
lanak a „liberális'-' körök antiliberális törekvé-
seivel, melyek a Polizeistaatra vezetnek. Az 
államszocziálizmust a végletekig elleneznünk 
kell s az igazi liberalizmus alapján szervezzük 
a gazdasági érdekek védelmére a gazdák szö-
vetségét. 

Bittó Béni kijelenti, hogy szívesen beállt 
a gazdaszövetség szervező-bizottságába s da-
czára annak, hogy koránál fogva nem képes 
már oly élénkséggel működni, mint ahogy 
kellene, mégis a tőle telhetőt meg fogja tenni 
s ezért számithat rá a szövetség. 

Bacsák Pál szólalt fel azután, megköszönve 
a beléje helyezett bizalmat. Noha mint a köz-
ügyek terén működő, nagyon jól ismeri a je-
lenlegi hatalom embereit, az. uralkodó politikai 
irányzat fojtó erejét, mégis szívesen követi a 
gróf Károlyi Sándor által kitűzött zászlót s 
minden erejével közre fog hatni, hogy a magyar 
gazdatársadalom elfoglalja Magyarországon azt 
a helyet, mely öt joggal megilleti. 

Kodolányi Antal rövid, de velős szavak-
kal buzdította kitartó működésre a lelkesülő 
gazdákat. 

Meskó Pál lendületes beszédben ecseteli 
azt a hatást és eredményt, melyet gróf 
Károlyi Sándor Nyitramegyében elért. Alig két 
esztendeje, hogy kiadták Nyitrán a hitelszövet-
kezetek alapításának jelszavát s ime jelenleg 
már husz községben működnek ilyenek áldá-
sosán. Kéri a jelenlevőket, hogy jöjjenek el e 
hó 25-én Nyitrára, a hol megszervezik a gazda-
szövetséget s nézzenek el majd legközelebb 
Tarnóczra, hova igazi parasztgyülést fognak 
rendezni. 

Meskó Pál beszéde után az ülés lelkes 
hangulatban, véget ért s az u tána megtartott 
répatermelő értekezlet röviden kijelentette, 
hogy hozzájárul az eddigi határozatokhoz. 

Népszerű gazdasági előadások. 
Csak nemrég hallottam, egy a gazdasági 

titkári pályán több éven át működött gazda-
társamtól, hogy mily könnyű dolog a gazda-
sági előadás, a szó legszorosabb értelmében 
vett népszerű, tisztán gyakorlati alapon álló 
gazdasági előadás tartása. 

Hát én azt tel jesen el is hiszem, hogy 
könnyii dolog ott, a hol a falusi gazdák, 
mondjuk a falusi nép, 'egy bizonyos fokú 
intelligencziával, a világ haladásával járó ujabb 

és u j abb dolgok iránti előítélet nélküli fogé-
konysággal bir, de nagyon nehéz olyan vidéken 
népies gazdasági előadásokat tartani, a hol a 
nép kevés kivétellel semmiféle intelligencziával 
nem bir, irni, olvasni nem tud és a nadrágos 
emberre kis korától fogva sanda szemmel te-
kint, mert régen megszokta már, hogy az em-
beriség ezen fa j tá ja mindig az ő nadrágtalan 
zsebére szokott utazni. 

És mégis ha nehéz is az ilyen népnek 
gazdasági dolgokról beszélni, az úttörő mun-
kának mindig meg vannak a maga hasznos és 
közgazdasági szempontból megbecsülhetetlen 
eredményei. Folyó évben január ős február hó 
folyamán Sárosvármegye területén eddig 11 
községben tartot tam népies gazdasági előadást. 
Egy-egy ily községben 2—7 község gazdái 
gyűltek össze s a mint feljegyzéseimből láttam, 
a 11 előadáson 46 községből voltak hallgatók, 
tehát átlag egy-egy előadásra 4—4 k ö z s é g j u t , 

A hallgatók száma igen változó volt. 
•Egyes nagyobb községi központban 250—260 
hallgatóm is volt, míg másutt , a hol a községek 
távolabb vannak egymástól 40—50, de annál 
kevesebb alig. 

Az előadásokat nagyban protegálhatják a 
földesurak és a lelkészeks a h o l ily előadásnál 
a földesurak és a, lelkészek megjelentek ott a 
hallgatók száma is nagyobb volt, nyilván azért, 
mert a nép a példa után indul. 

Érdekes volt látnom a mi ünneplőbe öl-
tözött tótjaink arczán azt a bizalmatlanságot, 
melylyel addig viseltettek irányomban, migbele 
nem melegedtünk a földmivelés legfőbb kérdé-
seinek tárgyalásába, minők a földisme, a szán-
tás, vetés, állattartás és tenyésztés, trágyaisme, 
műtrágyák használatának módja és. a gazda-
sági egyesület a kisgazdák érdekében kifejtett 

. ténykedése. 
A földesúr, a pap, a tanitó, valamennyi 

példákkal illusztrálták tanításomat és a szegény 
tótok azzal a megnyugtató tudattal távozhattak, 
hogy egyesületünk, melynek valamennyi község 
tagja, érdekükben is nagyobbszabásu mozgal-
mat indított meg, minő az olcsó és jó mű-
trágya és a kiváló minőségű magvak közvetí-
tése. 

Nehéz feladat megtörni népünk bizalmat-
lanságát, de annyit mondhatok, hogy ha újból 
megjelenek egy-egy ily községi központban, 
hallgatóim száma 10-szer annyi lesz, mert a 
tanítás minden egyes szava, — mint a jó vető-
mag termékeny talajra hullott — hisz népünk 
tudatlanságában- is bir annyi józan, természe-
tes észszel, hogy felfogja a jó, a gyakorlati 
értékű' tanácsot. 

A m. földmivelésügyi kormánynak fő és 
sürgős teendői közé tartozó feladata volna a 
népet vándortanítók által oktatni a gazdasági 
dolgokra, de figyelmen kivül soha sem volna 
szabad azt hagyni, hogy az illető vándortanító 
a nép szokásait, gondolkozás- és életmódját, 
nyelvét bir ja és teljesen ismerje, mert teljes 
hatást csak akkor lehet elérni, ha az előadó 
bele tud beszélni a hallgatók lelkébe. 

Másodszor, pedig a népszerű gazdasági 
előadások megtartásának protegálása végett, 
feltétlenül meg kell nyerni a vidéki földesura-
kat, lelkészeket, tanítókat, mert csak az urak 
kellő, asszisztencziája , mellett lehet egy-egy 
helyen nagy hallgatóságra szert tenni. 

Szerény működésűnkről szóló ezen tudó-
sítást azért bátorkodom e b. lap hasábjain kö-
zölni, hogy a népies gazdasági előadások köz-
gazdasági nagy horderejére új ra felhívjam az 
illető körök figyelmét, másrészt, hogy alkalmat 
nyerjek arra, hogy köszönetet mondjak e he-
lyen azon sárosi földesuraknak, lelkészeknek, 
tanítóknak, a kik előadásaimnál szívesek voltak 
az ügyet pártolni, másrészt köszönetet mond-
jak a vm. alispánjának, főszolgabirájának és a 
körjegyzőknek, kik a néppel az előadások ide-
jét, helyét és tárgyát oly nagy figyelemmel kö-
zölni el nem mulasztották. 

Hreblay Emil. 
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Halálozás. József föherczeg kis-jenői uradalmának 
főfelügyelője, Ulrich Antal, meghalt Budopesten. Az el-
hunyt 30 évig állott az uradalom élén. 

Vásárcsarnok tudósításunk. A 
székesiövárosi Í nyilt élelmiszer piaczok 
február hó 16-ától megszűnvén, az élelmi-
szerek elárusltása a vásárcsarnokokban 
történik. A mai naptól kezdve tehát az 
eddigi élelmiszer piaczok árjegyzéseit el-
hagyjuk és helyette a központi vásár-
csarnok árujegy zíseit fogjuk minden szá-
munkban közölni. A vidéki termelökre 
első sorban a központi csarnok bir je-
lentőséggel, mert a vasúton és a hajón 
érkező küldemények csakis oda érkeznek 
és ott értékesíttetnek; ezért a többi csar-
nok árujegyzését közölni feleslegesnek 
tartjuk, mert a központi csarnok nagy-
bani elárusitásának árai a vidéki terme-
löket teljes mértékben tájékoztatják. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-
let szatócskodása. E czim alatt a „Magyar 
Kereskedők" Lapja" .czimü heti újság, állítólag 
egy olvasójától négy kérdést intéz az OMGE-
hez a kainit elárusitása tárgyában, ugy tüntet-
vén fel azt,, mintha egyesületünk a kainit köz-
vetítésével kereskedők módjára üzérkednék és 
ezáltal magának illetéktelen jövedelmekre tenne 
szert. A magunk részéről olvasóközönségünk 
tájékoztatására és nem védelemképpen az 
illető közleményre, a mely magán viseli a köz-
vetítő kereskedelemnek féltékenységét és irigy-
ségét minden oly mozgalommal Szemben, a 
midőn, a gazdák szükségleteik beszerzésénél a 
közvetlen források felkeresésével a közvetítők 
zsebeit tömni elmulasztják, a következő meg-
jegyzéseink vannak : 1. Az Orsz. Magyar Gaz-
dasági Egyesület, nem lévén közvetítő társaság, 
czégjét nem is jegyeztette be, annál kevésbé, 
mért oly adás-vételi üzletekkel nem foglalko-
zik, a melyek neki jövedelmet hajtanának, ha-
nem egyszerűen él azzal a jogával, hogy a 
kainit-termelő strassfurti bányákból szerződés* 
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szerüleg biztosított kedvezményes árakon köz-
vetíti a kainitot a gazdák részére, a nélkül,* 
hogy ebből közvetítői nyeresége származnék. 
Elég nyereség az, hogy a gazdák a kainitot 
olcsóbban kapják, mint bárhol másutt. 2. Az 
egyesületnek a közvetítésből jövedelmei nem 
lévén, adófizetési kötelezettsége nem is lehet. 
3. Kainitot hazánkban nem termelnek, a mit a 
M. K. L.-jának tudnia kellene, s igy kénytelenek 
vagyunk az egyedüli külföldi közvetlen forrás-
ból beszerezni. 4. Az áruüzlétből nyeresége az 
egyesületnek nincs. Azt az összeget pedig, a 
melyet a kálisóbányák szindikátusa az egyesü-
letnek évenkint a kainit hirdetése, a kainit 
megismertetése és a kainit közvetitéseért fel-
ajánlott, az egyesület kálitrágyázási kísérle-
tekre fordítja, s mint az az 1895/96. évi egy-
leti működésről szóló jelentés 35. lapján olvas-
ható, abban az évben mindössze 9 waggon 
kainitot közvetített. Ugyanez az évi jelentés 
67-ik lapján a vagyonmérlegben ki van tün-
tetve. Ezek azok az adatok, a melyeket ol-
vasóink felvilágosítására közölni szükségesnek 
tartottuk. A M. K. L. pedig jól tenné, ha nem 
ártaná magát oly dolgokba, a mikhez nem ért 
és jól tenné, ha magát jobban informálná, mielőtt 
valamely müfrágya-közvetitőhazudozásainakfelül. 

Kőbánya sertésforgalma 1896-ban. Az 
első magyar sertéshizlaló r. társaság most adta 
ki XXVII. évi jelentését a mult évi sertésüzlet 
állapotáról s azt oly kedvezőtlennek mondja, 
amilyen még a legkedvezőtlenebb konjunktúrák 
és állategészségügyi állapotok mellett sem volt 
eddig, mely körülményt kizárólag a sertésvész 
idézte elő. A forgalom úgyszólván csak az 
1895. év deczember közepétől január hó vé-
géig terjedő időszakban felhozott sertések, 
illetve ezek megmaradt állományára szorítko-
zott ; január hó végétől az év végéig csak 250 
drb magyarországi származású sertés hozatott 
fel; szeptember 6-tól kezdve szerb sertések 
behozatala meg lett engedve, de csak korlá-
tolt mennyiségben s a forgalom az óv zár-
táig e fajtákra szorítkozott, melyek a viszo-
nyokhoz mérten jól értékesíttettek. A piaczra 
felhozott sertések értéke az elfogyasztott ele-
séggel együtt 5.090,224 frtra, az elszállítottaké 
a készlet levonásával 4,855,280 frtra rúgott. 

^Szerbiából 45,783 db sertést hoztak be, mig 
Magyarországból csak 44,791 drbot. Románia 
a zárlat miatt nem szállított sertéseket. Német-
országba'a kivitel teljesen szünetelt. A kőbányai 
piaczra 1896-ban összesen szállíttatott 90,574 
db sertés, mig 1895-ben 447,439 db, tehát 
1896-ban a szállítás kisebb volt 356,865 drbbal. 
Elszállíttatott 1896-ban összesen 84,578 db ser-
tés, ezen összegből fogyasztott Budapest 
42,471 dbot, Bécsbe ment 13,357 db, az 
osztrák tartományokba főleg Csehországba 
16,217 db, belföldi fogyasztás 10,870 db, ipari 
czélokra feldolgoztatott 1619 db. Ezzel szemben 
az 1895-ik évben az elszállítás 426,766 drbot 
tett ki,| tehát az 1896-ik évben 342,188 drbbal 
volt kisebb az elszállítás, mint az 1895. évben. 

. Pályázat. A magyar-óvári gazdasági aka-
démiánál egy ösztöndíjas gazdasági segédi 
állásra hirdet pályázatot a földmivelésügyi 
miniszter mely állás évi 500 frt. ösztöndíj, egy 
bútorozott szoba, fűtés és világítás élvezetével 
van egybekötve. Pályázóknak nőtlen egyénnek 
kell lennie, s feladatát képezi, hogy a tansze-
mélyzet mellett segédkezzen. Az ösztöndíjas 
gazdasági segéd előadási ós tanítási képessé-
géről próbaelőadás tartásával, nemkülönben 
tudományos készültségéről, a részére kiszabott 
munkaterv figyelembe vételével, szóbeli és Írás-
beli uton számot adni tartozik. Az alkalmazta-
tás egy évre terjed s csak eredményes műkö-
dés esetén hosszabbittatik meg. A pályázni 
szándékozók szabályszerű 50 krajczáros bélyeg-

jegygyei ellátott és a szükséges okmányokkal 
felszerelt folyamodványaikat folyó évi márcsius 
hó 15-ig a földmivelésügyi m. kir. miniszterhez 
czimezve, a magyaróvári gazdasági akadémia 
igazgatóságához nyújtsák be. 

Az állatforgalom korlátozása. Az osztrák 
belügyminiszter február 20-án kezdődő érvé-
nyességgel a következő intézkedéseket léptette 
életbe : A) Magyarországot illetőleg : I. Ragadós 
tüdölob miatt a szarvasmarháknak Ausztriába 
való bevitele Magyarország következő törvény-
hatóságainak területéről tilos : a), Vármegyék : 
Árva, Bars, Liptó, Nógrád, Nyitra, Pozsony 
(Csallóköz sziget kivételével), Szepes, Trencsén, 
Turócz és Zólyom, b) Pozsony város. E tör-
vényhatóságok területéről a szarvasmarhák 
mindazáltal a bécs-szent-marxi csütörtöki és 
szombati vesztegvásárokra azonnal való lévá-
gás czéljából bevihetők. II. Ragadós száj- és 
körömfájás miatt a sertéseknek és kérődzőknek 
(szarvasmarhák, juhok és kecskék) Ausztriába 
való bevitele Magyarország következő törvény-
hatóságainak területéről tilos: a), Vármegyék: 
Bács-Bodrog, Bars, Borsod, Jász-Nagy-Kun-
Szolnok, Mara maros, Nógrád, Nyitra, Pest-Pilis-
Solt-Kis-Kun, Pozsony, Sáros, Szilágy, Szolnok-
Doboka, Vas és Zemplén, b) Városok: Kolozs-
vár és Szabadka. A ragadós száj- és köröm-
fájás miatt az ausztriai forgalomból kitiltott 
fentebbi vármegyék járványmentes községeiből 
származó egészséges szarvasmarhák a bécs-szt-
marxi vesztegvásárokra mindazáltal továbbra is 
bevihetők. III. Sertésvész miatt a sertések be-
vitele Ausztriába a következő törvényhatóságok 
területéről tilos: o k Vármegyék: Abauj-Torna, 
Arad, Bács-Bodrogh, Baranya, Bars, Békés, 
Bereg, Bihar, Borsod, Fejér, Gömör-Kishont, 
Hajdú, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Maros-Torda, 
Nógrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Pozsony, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Szilágy, Szolnok-Doboka, 
Temes, Torontál, Veszprém, Zala és Zemplén. 
b) Városok: Arad,,Hódmezővásárhely, Kecs-
kemét, Kolozsvár, Nagyvárad,- Szabadka, Új-
vidék és Zombor. — B) Horvát-Szlavonországot 
illetőleg: I. Ragadós száj- és körömfájás miatt 
a sertéseknek és kérődzőknek bevitele Ausztriába 
Horvát-Szlavonország következő törvényhatósá-
gainak területéről tilos: a) Vármegyék: Belo-
vár-Kőrös, Pozsega, Szerém, Varasd, Verőcze, 
Zágráb és az e vármegyék által körülvett vá-
rosok. b) Városok. — II. Sertésvész miatt a 
sertések bevitele a következő törvényhatóságok 
területéről tilos: a) Vármegyék: Pozsega, Sze-
rém, Varasd, Verőcze és Zágráb. 6) Városok: 
Bród, lvanics, Kostajnica, Petrinja és Sziszek. 

Gazdasági felolvasás. A népies gazdasági 
előadások üdvös intézményét nemcsak a gazda-
sági egyesületek, gazd. tanintézeti tanárok és 
földmivesiskolai tanítók karolták fel hathatósan, 
de ujabban, mint örömmel tapasztaljuk több 
helyütt egyes gyakorlati gazdák is terjesztik a 
földmiyelő gazdák közt a gyakorlati téren szer-
zett tapasztalataikat s a gazdaságra nézve fon-
tosabb tudnivalókat, mit a földmivelő nép 
annál szivesebben vesz, mert tudja, hogy az elő-
adott dolgok tisztán a gyakorlat köréből me-
ritvék. Mint értesülünk, f. é. január hó 31-én 
Szarvason ifj. Dérczy Péter földbirtokos tartott 
népszerű felolvasást „Minő ekét használjunk" 
czimmel. Az érdekes és a gazdaközönségre ta-
nulságos értekezést mintegy 250—300 főre 
menő nagyrészben kisgazdákból álló közönség 
a legnagyobb figyelemmel és érdeklődéssel, 
hallgatta végig. Ezen felolvasáson kívül Dérczy 
több izben is tartott egyes gazd. kérdésekről 
felolvasást, amely ténykedéséről a legnagyobb 
dicsérettel kell megemlékeznünk. Óhajtanok, 
hogy bár ha többen akadnának földbirtokosaink 
és.gazdatisztjeink közül, akik e szép példát 
követve tapasztalataikat a földmivelő néppel 
ez uton is közölnék. 

Tenyészkanok mérsékelt áron való be-
szerzése. A földmivelésügyi miniszter a sertés-
vész okozta elhullások által keletkezett nagy-
mérvű kanhiány apasztása érdekében a köz-
igazgatási hatóságokhoz, a vármegyei mezőgazda-

sági bizottságokhoz és gazdasági egyesületekhez 
intézett körrendelete utján ismételten tudatta 
az ország összes községeivel, hogy részükre a 
köztenyésztés fellendítése czéljából hajlandó a 
szükséges sértéskanokat igen nagy kedvezmé-
nyek nyújtása mellett engedélyezni, A mutat-
kozó kereslet födözéséről gondoskodva van, a 
mennyiben nemcsak az állami birtokok e czélra 
fehtartott 500 darab, hanem számos magán-
tenyésztőnél megszemlélt 1200 darabból álló 
tenyészanyag is rendelkezésre áll. E szerint 
tehát, egyedül a községeken múlik, hogy sertés-
kanszükségletüket a legértékesebb anyagból 
mérsékelt áron és kedvezményes fizetési feltó-
telek mellett beszerezzék. A kanok engedélye-
zéseőrt a községek akár az illetékes közigazga-
tási hatóságok, akár a budapesti, kolozsvári, 
nagyváradi, segesvári, kassai és nuiramarosszi-
geti állattenyésztési kerületi felügyelőségek ut-
ján folyamodhatnak. 

Miniszteri körrendelet a vásárcsarnokok 
érdekében. A fővárosi vásárcsarnokok meg-
nyitása alkalmából a földmivelésügyi miniszter 
az ország valamennyi gazdasági egyesületéhez 
és a vármegyei gazdasági előadásokhoz felhívást 
bocsájtott ki, melyben az egyesületeket felkéri, 
hogy minden , alkalmat felhasználjanak arra1 és 
oda hassanak, hogy a gazdaközönség érdeklő-
dését ez uj intézmény felkarolása iránt felébresz-
szék. A termékek értékesítését illetőleg felemlíti 
a miniszter, hogy a vásárcsarnokok berendezése, 
alapszabályai, felügyelete elég garancziát nyúj-
tanak arra, hogy a gazdasági értékesítési viszo-
nyokat kedvezően befolyásolják. 

Tenyészbika vásár. Abauj-Tornamegye 
gazdasági egyesülete április 5., 6. és 7. napján 
díjazással egybekötött tenyészbika-vásárt rendez; 
dijaztatni fognak 2—3 éves magyar_és 1—2 
éves nyugati fajtájú bikák. A vásárban részt-
vehetnek: Abauj-Torna, Borsod, Gömör, Sáros, 
Szabolcs, Szepes és Zemplém vármegyék, va-
lamint Kassa szab. kir. város tenyésztői, azon-
ban pénzbeli dijakra csupán abauj-tornai és 
kassai tenyésztő, mig díszoklevélre minden kiál-
lító pályázhatik. 

A német sertéstenyésztők szövetsége 
mostanában tartotta meg nagygyűlését, melyen 
a többek közt az Oroszországból szállított ser-
téshús kérdése is tárgyaltatott. Az egyesület 
ugyanis annak idején az ottani földmivelésügyi 
miniszterhez, beterjesztett azon kérelmének, 
hogy Oroszországból csak a helyi szükségletre 
legyen a sertéshús behozatal megengedve, oly 
értelemben adatott hely, amenyiben jelenleg a 
határon csak korlátozott mennyiségű sertés 
szállítható be azonnali ^leölésre. A birodalmi 
kanczellárboz beadott azon kérelemre, hogy a 
konzulátusok által a külföldön .kipuhatoltassék, 
hogy mily mértékben lehetne tenyészsertéseket, 
hízósertéseket és leölt sertések húsát értékesí-
teni, fe.szólították a külügyi hivatalok és konzulá-
tusokat, hogy jelentéseiket ez ügyben mielőbb 
megtegyék. A külföldi konzulátusoknak ez 
ügybení közmüködésétől a tenyésztők igen 
sokat reménylenek. A sertésorbáncz elterjedésé-
nek megakadályozását is tárgyalta a gyűlés, a 
Lorenz-féle védojtási anyag előállítási jogát a 
feltalálótól megvette azon ezélból, hogy az állam 
és a gazdasági kamara hozzájárulásával egy 
nagyobb szabású védojtó-anyag készítő intéze-
tet létesítsen. Ezen intézetben egyszersmind 
oly egyéneket is fognak kiképezni a kik a 
sertéstenyésztésben és áz e körül előforduló mun-
kákban alapos jártasságot óhajtanak szerezni. 

Gentry Uraiméit. Irta: Szerdahelyi 
Aladár (Florida). Szerdahelyi Aladár „Gentry 
Uraimék" czimen, a gentry világból gyűjtött 
tizennégy történetet tartalmazó müve márczius 
hó második felében fog megjelenni, tizennégy 
iven igen ízléses kiállításban. A mü ára 2 frt; 
a diszkötésü példányé 3 frt. Az előfizetési ösz-
szegek Révay Leó udvari könyvkereskedéséhez 
(Budapest, IV., Egyetem-utcza 1.) küldendők. 
Ajánljuk előre is e munkát olvasóink figyelmébe, 
melynek iróját a „Köztelek" olvasói is a tőle 
megjelent tárcsákból előnyösen ismerik. 



K Ö Z T E L E K , 1 8 9 7 . F E B R U Á R H Ö 2 4 , 16. SZÁM. 7- IK É V F O L Y A M . 

Állategészségügyi értesítés. A földmive-
: lésügyi miniszteriúm a rriáirfiavész és egyéb 
ragadós állatbetegségek állásáról febr. hó 17-én 

•a1 következő kimutatást teszi közzé : Magyar-
országon-. I . K e l e t i marhavész: Magyarország, 
Fiume és kornyéke,' valamint HorVát-Szlavon-
ország .egé&z területe ez idö szerint vészmen-
tes. — II. Lépfene: összesen 19 községben 20 
udv. — III. Veszteség : összesen 25 község 
32 üdv. —• IV. Takonykór és bőrféreg: össze-
sen 44 községben 55 udv. — V. Ragadós száj-

• és körömfájás: összesen 159 községben 1157 
udv. — VI. Ragadós tüdőlob : összesen 6 köz-
ség' 6 udv. — VII. Himlő: -összesen'— község-
b e n — u d v . — VIII. Tenyészbénaság és(az ivar-
szerveken keletkező hólyagos kiütés : összesen 4 
községben 18 udvarral . -— IX; Rüh-kór: ösz-
szesen 28 községben 44 udv. — X. Sertés-

' orbáncz: összesen 39' községben 151 udv. — 
XI. Bivalyvész: összesen 3 község 3 udv. — 
'XII. Sertésvész: 'összesen 820 község. — u d v . 

Állattenyésztés Egyptomban. Mint egy 
angol gazdasági lap ir ja, Kairóbán és Alexandriá-
ban már több év óta kísérleteznek egy ottani 
belföldi tehénfaj tával a végből, hogy minél 
nagyobb tejprodukeziót legyenek képesek az 
illető fájtával elérni; Azil le tő balfőldi tehénfaj ta 
15—20 fönt (angol) t e jé t ad naponta, mely 
összetételénél fogva igen alkalmas a vajkészi-
tésre. E tehenek minden évben1 rendesen meg-
bor jaznak és 280—300 n a p alatt 3000—4000 
font tejet adnak, melyből igen jóminőségü, izü 
és szép szinü vaj készül ; még az egyptomi 
bivalytehén tejéből kéázült vaj durva szemcséjű, 

: ízetlen és egészen fehér természetellenes szín-
nel bir. Kísérletek u t j án megállapították, hogy 
két belföldi tehén és egy bivalytehén tejének 
keverékéből a legjobb vaj állitható elő. Ezen 
vajért nagyban 1*65 M-át fizetnek fontonként. 
A kairói földmivés-iskola- igazgatója a. belföldi 
fa j tá t javítás czéljából jerse-y-i és guernsey-i 
bikákkal keresztezteti, és reményük van, hogy 
ezáltal egy igen jó tejelő fa j tá t létesíthetnek. 

Porosz uradalmi bérlök állami segé-
lyezése nagyobb gyümölcsösök létesítésénél. 
A porosz földmivelósügyi miniszter elhatározta, 
hogy azokat az uradalmi bérlőket, a kik nagyobb 
kiterjedésű gyümölcsösöket létesítenek oly helye-
kén, hol a gyümölcsfa jól tenyészik, a klima 
és talajviszonyok megfelelőek, állami segélyben 
részesiti. A segélyezés a következő módon tör-
tén ik : 1. Az első berendezésnél, létesítésnél 
felmerülő költségek beleértve azokat a költsé-
geket, melyek esetleg egy szakférfiú igénybe-
vételével felmerültek, továbbá a fiatal csemeték 
ára és ültetési költségéi mind megtérí t tetnek; 
2. mindaddig, mig az -ú jonnan létesített gyü-
mölcsös rendes jövedelmet nem hoz, az illető 
gazdák évenként a fentartási költségekre egy 
meghatározott pénzsegélyben részesittetnek ; 3. 
ugyancsak a fent _ emiitett idő tar tamára a 
gyümölcsös területe minden ' adótól ment . 
Legalább ezt az utolsó pontot a mi kormá-
nyunk is alkalmazásba vehetné nagyobb gyü-
mölcsösök létesítésénél, amire nézve klimatikus 
viszonyaink kiválóan kedvezőek. Hazánkban 
éppen a sok törpegyümölcsös okozza azt, hogy 
gyümölcstermelésünkben nem tud helyes irány 
lábrakapni s kereskedelmünket sem tudjuk szer-
vezni ugy, hogy kiviteli kereskedelmünk dekadens 
irányban fejlődik. Nagyobb gyümölcsösök léte-
sítésével nemcsak helyes rendszereket l e h e t n e 
mgehonosútani, hanem a mezőgazdaság is első 
rendű jövedelmi forrást nyerne. 

Amerika gabonakészletei. New-Yorki hí-
rek szerint a gabonaárak némi emelkedést 
mutatnak, a tengeri ára azonban s tagnál ; ebből 
a czikkből igen nagy a hozatal New-Yorkba 
és a készletek is szaporodnak. A kukoricza 
jó termés-eredménye továbbra is biztosítja ezt 
az állapotot és így nagyon természetes, hogy 
jó árakat, de csak legalább is tűrhető árakat 
a kukoricza üzletnél nem lehet remélni. A 
nagytermés még az őszi feleslegnek forgalomba 
hozatalát is kizárja, noha ma már nem múlik 
el hét, hogy Európa részére 3 ^ 4 millió bushel 

kukoricza kivitelre ne kerülne. A kukoricza 
kivitele és forgalma a buzakivitelt háttérbe, 
szorí t ja ; kevesebb buza kerül mostanába kivi-
telre, mint kukoricza. A buza árá azonban 
New-Yorkban még mindig 94—97 czent, ellen-
ben a kukoriczáé már csak 29 czent bushelen-
kint. 

Felhívjuk 
a t. cz. gazdaközönség 

Bejelentésedet elfogad és t e l T i l á p s l t á s o t t a l szo lgá l : 

H E L L E R M, S TÁRSA, 
BUDAPEST, 

X ter., Erzséíeí-tér 13. * -

i Hódmezö-Vásárhelyen 
irtott ekeversenyen 

arany, ezüst és bronzéremmel díjazott 

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

eddigi konkurrencziát legyőzni képesek. 

BÁCHER RUDOLF 
es. és k i r , Kizárólagos eke és t a l a jmiye lő eszközök gyá ra , 

BUDAPEST, TI., Nagymező-utcza 68. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

.dkivül egy-
ü és feltétle-

nül szolid kivi-
• telü.. 

Leírás és árajánlattal térmentve szolgál 

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

- • B U D A P E S T , m -
VI. ker., Nsgymezö-utcza 68. sz. 

A legolcsóbb és legjobb magyar heti újság 

„Független Ú j s ág " 
mezőgazdasági és politikai képes hetilap. 

(Mk A „Magyar Gazdaszövetség" népies közlönye. ""SPJ 
Előfizetési ára: 

Egészévre 2 frt, félévre 1 frt. 
Lapunknak czélja a magyar nép értelmiségének 

emelése, kiválóan súlyt helyezünk a gazdasági szak-
ismeretek fejlesztésére, elsősorban czélunk pedig az, 
hogy a nép között veszedelmesen terjedő szoczialisztíkus 
fércz lapokat és olvasmányokat ellensúlyozzuk, illetve 
kiszoritsuk a miben minden gazda kell, hogy saját érde-
kében segítségünkre legyen. 

Ezért Kérjük a földbirtokosokat, bér-
lőket, gazdatiszteket s mindenkit a ki nép 
barátja, hogy terjessze és rendelje megr a 
„FÜGGEIXEUr UJSÁG"-Ot. 

A „ F ü g - g - e t l e m Ú j s á g - " 
olcsóságával, főleg a szerényebb viszonynak 

igényeinek felel meg. 
Előfizetési pénzek a kiadóhivatalnak 

BUDAPEST, IX., Üllöi-ut 2 5 . Köztelek küldendők 
Tessék mutatványszámot kérni. "fSKS 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Outtmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1897. február 23. 
A lefolyt hét időjárása kezdetben erősebb légáram-

latok mellett enyhe és derült volt; közvetlen reá a hő-
mérséklet tetemesen sülyed és mérsékelt fagy mellett 
- ' ! a :,. • > - .A, 
ismét enyhe, de nedves időnek engedett helyet. A Duna 
egész vonalában, jégmentes és a hajózás nébány nap 
múlva ugy itt, mint a Tiszán is teljes mérvben fog fel-
vétetni. A vízállás mindenütt emelkedett. 

külföldi piaezok forgalma felől nem jelenthetünk 

voltak, melyeket részben a politikai viszonyok, részben 
reaüzácziók és fedezések idéztek elő. Kezdetben az árak 
csökkenőek voltak, később ismét fokozatosan emelked-

Angliában az üzlet a vevők teljes tartózkodása folytán 
csendes és Francziaországból is csökkenő árakat jelen-
tettek korlátolt forgalom mellett, mely utóbb valamivel 
javult. A német piaezokon az üzlet nagyon szűk keret-
ben mozog és ugy mint itt1 az árak a többi piaezokon 
is csökkenőek. 

Nálunk a kereslet végre kenyérmagvak iránt is 
javult , és igy az összes czikkekben kellemes hangulat 
uralkodik, melynél az árak tetemesebb emelkedést 
érhettek el. 

Az üzleti hét" részleteiről következőket jelent-
hetjük : 

Buza a hét kezdetével alig talált vevőkre. Kínálat 
és kereslet egyaránt gyenge maradt és a megérkezett . 
waggonáru tulajdonosai csak olcsóbb árak mellett érté-
kesíthették gabonájukat. A tartósan enyhe időjárás be-
következtével azonban, mely a hajózás megnyitását és 
igy a malmok lisztkészleteik nagyobb részének hajón 
való elszállítását tette lehetővé, irányváltozás történt. 
A kereslet megélénkült és a készárutulajdonosok által 
a piaezra hozott raktártételek a malmoknál — melyek 
eddig teljesen tartózkodóak voltak — a felemelt árkö-
vetelések daczára gyors elhelyezésre találtak. Ca-
180,000 mm. forgalom mellett az árak a hét folyamán 
20—25 krral javultak. A hetihozatalok ca. 43,000 mm.-ra 

Rozs gyengén volt kínálva s a hét elején válto-
zatlan árak mellett kisebbszerü volt a forgalom. A búza-
piac/, szilárdulásával azonban e czikk irtot is jobb ér-
deklődés mutatkozott és jobb kereslet mellett — külö-
nösen kiviteli czélokra — az , üzlet megélénkült, ugy 
hogy 10—15 krral magasabb árak voltak elérhetők. 
Minőség szerint Budapest távolságában átvéve- 6-45—52Va 
frt helyben 6'60 írtig érhető el. 

Árpa takarmány és hántolási czélokra ugy a gyá-
rosok mint szeszégetők részéről jó keresletnek örvend 
és csupán, a mérsékelt kínálatnak tulaj donitható, ha a 
forgalom szük keretben mozgott. Az árak 5 krral .'avul-
tak és helyben minőség szerint 4-40—65 frt Cassa volt 
elérhető. Állomásokon átvéve az árak jól tartottak, 
megfelelő minőségek hiányában az üzlet azonbaff mér-
sékelt. Multheti jegyzéseink és pedig tiszavidéki 4-75— 
5-24 frt, jobb 5-75 frtig, felvidéki 6-25—75 frt, jobb 7'50 . 
frtig — állomásokon — teljes mérvben fennállanak. 

Zab mérsékelt kínálat mellett jó érdeklődésre 
talált és árban változatlan maradt. Príma áru továbbra 
is hiányzik és 5—10 krral drágábban kelt el. A forga-
lomban volt ca. 5000 mm.-ért szín és tisztaság szerint 
5.80—6.30 frtig fizettek helyben. 

Tengeri (ó) kisebb tételekben á 4. 05 frton 
jegyzett, üj áruban aránylag gyenge a forgalom és hely-
ben átvéve Kőbányán jobb kereslet mellett 3'60—65 
frtot fizettek. Állomásokon átvéve : Mezőberényen 3.— 
frt, Törökszentmiklóson 3.15—20 frt, üjszázon 3.22l/a frt, 
Zomborban 3.20 frt,. Becskereken 3.- 3.05 frt volt 
elérhető. 

Olajmagvak: káposztarepeze változatlan, forgalom 
nem volt. Készárut 11.50—12.50 frt, bánáti repezét 
10.50 frt, vadrepezét 4.75—5.— frt, gomborkát 7.75 
frton jegyzünk névlegesen. Káposztarepczét 1897. aug.-
szeptemberre csendes és 10.95—11 -05 frt között j egyez. 

Napi jelentés 1897. február 23. 
Készbuza ma gyengén volt kínálva, a malmok 

kevés vételkedvet tanúsítottak, lanyha irány mellett 
kb. 14,000 mm. kelt el, az árak 5 krig olcsóbban mu-
tatkoznak. 

Eladatott: 
Tiszavidéki-. 300 mm. 81 kg. a 8-50 frt 3 hóra 

300 „3 81 „ „ 8-40 , rozsos 
100 „ ' 80 „ „ 8-35 „ 3 hóra 

500 " 80 l * 8-461/2 " „* 
100 „ 80 , „ 8-371/2 , , 
100 „ 79 „ „ 8-37V2 „ „ 
100 '*„ 79 , „ 8 371/s , 
250 , 79 . „ 8-35 „keverék 
300 „ 79 „ „ 835 . 3 hóra 
100 » 79 , » 8-30 
200 „ -79 , „ 8-371/a „ , 
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„ 8-25 

Készrozs ma kevés üzlet mellett tartott volt és 
kisebb tételek 6'50 frt pesti paritással kelt el. 

Árpa keresetlen, etető árpa 4-60-70 frt ab itt 
'kelt el. 

Tengeri változatlan, 4-50—60 frt ab itt kelt el, 
! tíj áruban, ó-tengeri. forgalom nélkül maradt. 

Zab keresettebb, minthogy prompt áru hiányzik. 
Határidők megnyugtatóbb politikai hírekre lany-

hán indultak, később magszilárdultak, némi fedezésekre. 
- Következő kötések történtek : 

Köttetett. 
7-48—7-91 • 
7-82—7-88- •—— 

" 7'36—7'40< 
6-54—6'57 
6-05—6-08 • 

Déli zárlat. 
7-89—90 
7-87—89 
7-38—40 
6-57—58 ' 
6-08—09 

Tavaszi buza . 
, Máj.-jun. buza . 

Őszi buza . . 
Tavaszi rozs . 
Tavaszi zab. . 
Őszi zab . . . 
IJj tengeri . . 
Uj repcze . . 

A központi vásárcsarnok áru jegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. (A székesfő-
városi vásárcsarnok-igazgatóság jelentése a „Köztelek"-

.részére). Budapest, 1897. február 23-án. 
Hus. Marhahús I. oszt. 1 q frt 45—56, II. oszt. 

' 40—45, III. oszt. 25—36, - borjúhús I. oszt. 56-^62, -41.' 
oszt. 52—56, birkahús I. oszt. 34—38, II. oszt. 28—36, 
bárány 1 db 2—6, sertéshús magyar (nyers) 1 q 43— 
54, füstölt 42—50, sertéshús szerb 44.—50, sonka nyers 
1 kg. füstölt belf. csonttal 0-68—1, csont'ríélkül' 
0-80—1-—, sonka füstölt külf. csont nélkül .1-25—1'30, 
szalonna sózott' 1 q 55—56, füstölt 57—58, sertéS-zsir 
hordóval 50—56, hordó nélkül 50—56, kolbász nyers 1 

. kg. , füstölt Mi malacz szopós élő 1 db —, 
tisztított 3—4.' 

Baromfi, a) Élő. Ty'uk 1 pár frt 1-30—i"50, 
csirke 0-80—1-25, kappan hizott 2- 2"20, sovány 1-30 
—1-80, récze hizott 1-30—2-80, sovány 1-60—2—, lud 
hizott 4'——6-50, sovány 2-80—4-—, pulyka hizott 3-50 
—7-—, sovány £•—3-20. 6) -Tisztított. Tyúk 1 db frt 
1 - 1-40, 1 kg. , csirke 1 db 0-50—0'90, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0-80—1-40, 1 kg. 0'55—0'58 
récze hizott 1 db 1- 1-30, 1 kg. félkövér 
1 db 0-80—1-—, lud hizott 1 db , 1 kg. 0'56— 

•0-60, félkövér l .db f T r i 1 kg. — , pulyka hizott 
1 db , 1 kg. 0-50-0-60, félkövér 1 db , 
1 kg. , ludmáj 1 db , 1 kg. 2- 2'áO, 
ludzsir 1 kg. — idei liba 1 db 3—6. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 1- 1-20, csuka 0.-40 
—0-80, ponty (dunai) 0-50—1-20, süllő 0'50—1—, ke-
csege márna 0-50—0-60, czompó 0'4Ó—0-60, 
angolna —, apró kevert 0-20—0'40, lazacz.—— 
•pisztráng . , 

Tej és tejtermékek. Tej 1 l i t . \ f r t - 0-09—0-10, 
lefölözött 0-06—0:07, tejszin 0-24—0-36, tejföl 0 30—0'40, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1-25—1'60,1. rendű V——1'20, II. r. 
0-75—1 —;" olvasztott — , Margarin I. rendű 0'65— 
0:70, II. rendű 0-54—0'60, tehéilfuró 0'24—0'32, juh-
turó — , liptói 0-45—0-50, juhsajt — e m m e n -
thali sajt. 1-10—1-20,, groji sajt 0-76—0-76. 

l i sz t és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
Ö'i 1—0-15, barna kenyér 0-09—0-11, rozskenyér 0-09-
—0-09. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 1.0—12 stoke-
rani 20—25, borsó héjas magyar 14—16-5, koptatott 
magyar —, külföldi 20—25, bab fehér apró 10—12, 
nagy á2—14, szines 10—14. 

To:ás. Friss I. oszt. (1140 db.) 1 láda'frt 31—32, 
II. oszt. (1440 db.) , meszes —. irosz tojás 
100 db. . 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt'0-80—3-0, .jl q 
3-5—5-0, Petrezselem 100 kötés 0-80—5'0, 1 q-3'60—6'0; 
zéller 100 drb 80—2'5.0, karalábé 0-80—2-0, vöröshagyma 
100 kötés- —, 1 q 3—3-5, foghagyma 100 kötés 
— , 1 q 7-0-^8-5, vörösrépa 100 drb 0-80—1-40, 
fehér répa fejeskáposzta 4—10, kelkáposzta 
100 drb l-o—3'Q, yörős káposzta. 9—20, fejessaláta 
— , kötött saláta — — b u r g o n y a , rózsa 1 q. 2'O^r 
2.20, sárga 2-40—2-§0, külföldi 14—15, fekete retek 100 
drt> 1-0—2-40. uborka nagy, salátának 1 drb , 
savanyítani való 100 drb , savanyitott • 2—2.20, 
zöld paprika , tök —-—-, zöldborsó hüvelyes 1 
kg. — fejtett 1 lit. tengeri 100 cső-' . 

Gyümölcs. Fajalma 1 q -frt 18—35, közönséges 
alma 7—16, fajkörte. 40—45, közönséges körte , 
szilva magvaváló ———, vörös —, aszalt ——.-.-
cseresnye faj , közönséges ———, baraczk kaj-

,. iémege —, dió (faj, 
papifhéju) — , közönséges . 15—18, mogyoró 27—50, 
gesztenye magyar — — , olasz 18—1.9, narancs messi-
nai 100 drb 1-50-^2-50, pugliai , mandarin 2*50— 
2'60, czitrom 1—1-25, füge, hordós 1 q 16—20, koszo-
rús 17—18, datolya 43—48, Mazsolaszőlő 42—58. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
0-90—1-80, II. rendű 0-40—0-80, csöves , (szá-
rított) r — k ö m é n y m a g — , • borsókamag 

——. mák l kg. frt-^ i—, méz csurgatott 0-60— 
0-75, sejtekben 1 q. 1'——l--f=-, szappan szin —-. 
közönséges — , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0 40—0-60, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban l'-^—1'áO, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület -Mester-
utcza, 1897. február 23. -A székesföv. rásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 133 szekér réti széna, 79 szekér muhar, 
36 szupszalma, 15 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 15 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zai>osbükköny, köles stb.), 
13 zsák szecska. A forgalom gyenge. Árak q-ként a 
következők: réti széna 240—280, muhar uj - 225—260, 
zsupszalma 1100—1300, alomszalma 135—145, egyéb-
takarmány , lóhere : , takarmány-
szalma • —, tengeriszárj luczerna 

, sarjú 220—250, szalmaszecska 190—200, széna 
— - , uj — , zabosbükköny . Összes 
kocsiszám 291, suly 232.800 kg. 

i l la tvásárok. 
Budapesti szurómarliavásár. Február hó 23-án 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság. 
jelentése. 

Felhajtatott: 192 drb belföldi, drb galicziai, 
— drb tiroli, 85 drb növendék élő 'borjú, 423 drb élő 
bárány; 295 drb belföldi, 121 drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, drb növendék borjú, 1703 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjuvásár élénk lefolyású volt: 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 15—31 

frtig, kivételesen '44 frtig dbonkint, 34—44 frtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—22— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 52—6u, tiroli frtig, gali-
cziai 48—60 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
bárány 3- 6'50 frtig, bécsi 60—64 frtig súlyra. Élő 
bárány 2-50—7—frtig. páronkint. Élő kecske 
frtig páronkint, kivételesen frtig. 

Bécsi vágómarliavásár. 1897. február 22. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4008 db. Ebből magyar 250.4 db, 
galicziai 740 db, bukovinai 122, németországi 642 db, 
hizott 3190 db, legelő — db, fiatal 818 db, ökör 
3077 db, bika 371 db, tehén 478 db, bivaly 82 db. 

A szombati vesztegvásárra 1217 dbot hajtottak 

fel és prima áruk .IV2—2 frtot, középes és gyenge 
nőségek 2 frtot és még többet is vesztettek árban. 
Az áresés következtében élénk vételkedv fejlődött ki 
és ennek folytán majdnem az'egész felhajtás eladatott.' 
A konzervgyárosok részére nevezetes . vásárlások tör-
téntek, daczára ennek, az a hir van elterjedve, hogy az 
idén e czélra közelről sem szükségeltetnek akkora 
mennyiségek, mint az előző években. 

Árak: prima magyar.34—36.— (—) frt, szekunda 
29—32 frt, tertía 24—28 frt. Galicziai prima 331. 34.— 
(36-—) frt, szekunda 29-32 frt, tertía 24—28 frt. Német 
prima 37—39-— (—.—), szekunda 32—36, tertía 27—31 
frt. Kónzervökrök . 22'—26'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é-. s. Bika 20—25 frt é. s„ tehén 19—31 
fr.t é., bivaly — frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra, 
minden »/0 levonás nélkül történnek. Az értékesitébesn 
kitüntetett árak ugy értelmezéndők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. 0. 40 
kr'ért, a lciverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : Magyar liizó ökrök. Eladók: 

32 — 

— 35 — 

Ár Ár 
Blau testvérek, Temesvár .. .. 36 _ _ 
Gyulavári uradalom ... ... .. .. 36 — 32 
Hacker L„ Sopron . . . ' „ 31 ' — 28 
-Lederer és Kálmán, N.-Várad.. — '331/2 
Neumann testvérek, Arad 3 6 —" 32. 
Weisz M. & fia, Munkács .. .. 34 — — 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók: 
Bí. Bors és tsa, M.-Vásárhely... 37 
Kosch & Schobel,. Sz.-Régen ... 36 

Nemet liizó ökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár ... ... 39 
Hacker Miksa, Sopron 37 
Neumann testvérek, Arád 39 

- - Az alsó-ausztriai helytartóság -elrendelte,' hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton-tartassák még. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az. eddig elzárolt 
megyék közül február 15-től kezdve további rendel-
kezésig csakis a következő vármegyék vannak száj- és 
körömfájás miatt zár alá helyezve, és csakis ezen vár-
megyékből nem hajthatók felállatok a vásárra és pedig 
Bács-Bodrog, Bars, .Borsod, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, 
Mármaros, Nógrád, Nyitra, Pest-'Pilis-Solt-Kiskun, Pozsony, 
Sáros; Szilágy, Szolnok-Bob oka, Yas és Zemplén vár-
megyékből, Kolozsvár és Szabadka sz. kir. városokból.. 
Az itt elö nem sorolt vármegyékből az ismeretes fel-
tételek mellett állatok szabadon szállíthatók a veszteg-
vásárra. 

Bécsi sertésvásár. 1897. február 22-én. (Schleijfel 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: süldő 5414 db, bakonyi sertés 3129 db" 
Az üzlet kissé élénkebb lett, mint a múlt heti 

vásáron volt. 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 47—48V2 kr, kivételesen 49— kr, közepes 
45—46 kr, süldő -28—38 kr. 

Bécsi szurómarliavásár. 1897. febr. 18-án. Fel-
hozatott: 3537 borjú, 1954 élő sertés, 2572 kizsigerelt 
sertés, 580 kizsigerelt juh, 1919 bárány. 

A borjuvásár ugy az árakat, mint az irányzatot 
tekintve, a mult héthez változá-st nem szenvedett. Ki-
zsigerelt sertések lanyha üzletmenet mellett 2—4 krt 
vesztettek minden minőségben. 

Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 34—38 
kr., prima 40—48 kr., primissima 50—58 kr., élö borjú 

kr., prima kr., primissima — (—) 
kr.,. fiatal sertés 28—38 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
46—50 kr., süldő 40—50 kr., kizsigerelt juh 24—36 kr., 
bárány páronkint 4—11 kr. 

Bécsi julivásár. 1897. február TS"-án. Felhajtás 
1978 db juh. 

Az üzlet az "árjegyzésékkor az exportőrök tar-
tózkodása folytán még ki nem fejlődött s igy az árak 
csak névlegesek. 

Árak : export juh páronként 18—'12Mi (—.—) 
raczka —.—, selejtes juh 13.—17—. 

Párisi jullvásár. 1897. február 22-én. Felhajtás: 
18,422 db juh. 

Az irányzat rossz. 

Az Orsz. magy. gazd. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aurél, Bernát 
István, dr. Bárányi 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. 

„ M N G A R I A " 
műtrágya, Imi és vegyi ipar részvénytársaság 

SÜPERFOSZFÁTOT, 

CHILISALÉTROMOT 

B U D A P E S T , V . , V á c z i - k ö i u t 3 1 . s z . 
Herényi Gotthard Sándor és Rovara Frigyes 

művét_érdeklődőknek ingyen s bérmentve küldjük meg. 
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Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, VIII., József-körut 8. 

Alelnök: C 8 Á V O S 8 Y Béla. 
Igazgatósági tagok 

ANDBÁSSY GÉZA grőf, BUJANOTICS SÍOTOa, DESSEWFFY ABISTID, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCHY TAMÁS, FL'SPÖKY EMII, BUBINEK GYULA, SZENTKIBÁIjYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, SZTÁBAY ISTVAJÍ gróf, TELEKI 
Vezérigazgató: SZŐHYI Zsigmond. 

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

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül 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. 

M T Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. " 9 Q 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztositiák, IO°/o engedményben részesülnek. 

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesitett ügynökségek. 3019 

Haszonbérlet. 
Mltsgs. gróf Károlyi Lajos ur tótmegyeri uradalmához 

tartozó 

389 kat, hold kiterjedésű salgói gazdaság 
melyből 356 k. hold jó minőségű szántóföld — a 
rajta levő majorral , élő és holt leltárral — 130 
hold őszi vetéssel, 143 hold őszi szántással tava-
sziak alá — 1897. ápril hó l-töl kezdve 15 évre haszon-
bérbe kiadatik. 

Bővebb felvilágositás nyerhető 

a z u r a d . t i s z t t a r t ó s á g n á l 
3352 Tót-Megyeren (Nyitram.) 

Hirdetmény. 
Karsai Vi lmos és néhai Karsai Albert örököseinek, Puszta 

N a g y Teleki gazdaságában 

eladó 100 méterm. tavaszi bükköny 
á 6 f i t 50 kr. per 100 kilogram, továbbá 

eladó 3 db. egy és fél éves pinzgaui bika. 
Vasút posta és távirda állomás H a t v a n , Hevesm. Tudakozódni 
S o m o g y i S á n d o r t i s z t t a r t ó n á l lehet. 3290 

ólomzárolt lóheremag 
kitűnő minőségben, mmázsánként 45 frttól, ugyanolyan ólomzárolt y 
luczernamag 50 frliól feljebb, mindenféle gazdasági és saját ter 

mésü konyhakerti és virágmagvakat jutányos árakban ajánl 

KLEIN VILMOS magkereskedése és kertészete 
Szatmáron. 3384 

m. 

rí 
D'Hénin herczegnö vágszeredi uradalmában, Pozsonymegyében, 

a nagyszombat—szered—galántha-i vasút mentén, két czukorgyár között fekvő 
és kitűnő répa-talajjal biró arrondirozott és. egymással összefüggő két gaz-
daság, u. m.: 

1. Kleinwald 804 cat. holddal, 
2. Pr inzenhof 603 „ „ 

bérbe adandó. 
A bérleti feltételek alulírott felügyelőségnél tekinthetők be, hol Klein-

waldra vonatkozólag 1600 frt és Prinzenhofra vonatkozólag 1200 frt óvadékkal 
felszerelt Írásbeli ajánlatok folyó évi márczius hó 20-ig nyújthatók be. Köz-
vetítők kizárva. 

D'Henin herczegnö urad. felügyelősége 
Yág-Szereden. 

Szeszfőzde, gazdasági és asztali burgonya 
A u g u s t d e r S t a r k e . Sárga szinü burgonya, magas erős szári a1, 

nagy és biztos hozamképességü, jó, kellemes izénél és szép alakjánál és nagy 
keményítő tartalmánál fogva, minden czélra alkalmas, igen tartós. Érési idő szep-
tember. 
J u n o . Paulsens termesztése. Sárgás hajú lapos, vörös, csiraszemekkel, fehér 
husu, erős, magas keményü tartalmánál fogva ugy szeszfőzési czélokra, mint 
eledelül egyaránt alkalmas, nagyon tartós és magas hozamképességü. — Érési 
ideje szeptember. 

Az ujabb burgonya fajtákkal évek során át nagy gonddal eszközölt összeha-
sonlító vetési kísérletek alkalmával ezen fajták fényesen beváltak 

A legmagasabb hozamot eredményezték gumókban és keményítő tartalom-
ban. — Dús szárképződés mellett a Peronospora infestanstól teljesen mentesek 
'és nincsenek sem a száraz, sem a nedves rothadásnak alávetve. 

Szíves, mielőbbi ajánlatok 

BUBER'S GUTSYERWALTUNC 
in Sniatyn-Capowce, Post Koszylovce, 

G a S i z i e n czim alatt kéretnek. Ára métermázsánként 2 frt 50 kr. 

A szé tküldés tavaszsza l történik. 

im- Magyar királyi államvasutak. 
Hirdetmény. 

;1 kötelék. - Budapest központi vásárcsarnok állomás 
kötelékbe. 

gyar vasúti kötelék forgalom II. rész 1. és 3. díjszabási fi 

Addig is, mig ezen állomás az e 
onta alatt foglalt korlátozások ezen forgalomban és mérvadók. 

Budapest, 1897. február hó. ~ 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, egyúttal a részes vasutak nevében is. 

800/o 
olajineg'takaritás. 

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

elsőrendű 

8 O ° / 0 ; 
olajmegtakaritás. 
-

kenoszelencék 
egészen r é z b ő l , 

vagy egészen vasból, 
minőségben. 

T O V O T E k e n ő z s i r a d é k . 

Az eredeti TOVOTE kenőzsiradék egyedüli elárusítója. 
Árjegyzék ingyen é s bérmentve. 

K a n n é s H e l l e r , 
Budapest . 
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rdetési ár 15 szóig 30 kr., ezen fölül mindéi 
> a kr., feltűnő betűkkel 4 kr. Czim közléséné 

minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. KIS HIRDETÉSEK, :sak mezőgazdák és a szakirodalom terményei, 
svábbá állást keresők és adók hirdetményei 

Tétetnek fel e kedvezményes rovatban. 

Csalc oly levelekre válaszolunk, melyekkel válassera szükséges levéltoély eget vagy levelezőlapot küldenek. 

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. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Állásnélküli 

almazástnyerh 
megtudható a 

kellő jártassággal 
és^rában' birja^ kerestetik 180 

• . 
és mosás nélkül) javadalmazás 
mellett. Folyamodványok bizo-
nyitvány-másolatokkal̂ (hítele.si-
Báró Baieh Milán gazdasági 
iutézőségének Pa. Etelház, 

Gazdasági Írnok 

telével). Ez állásra pályázni 
óhajtók ajánlataikat _ bizonyit-

Günsberger 

Á L L Á S T KERESŐK, 

l ágában tökéle-
tárkezelésben "üs, 

Gépész-kovács, 

Gazdatiszti, 
Iri vagy irodatiszti á] 

íretségiPvégzett okleveies i 

30 éves 
gyakorla'tal biró gazda, 
eddig 3000 holdas gazdaságot 
önállóan vezetett, az á" *• 

tenyésztés minden ágában, 
a jártassággal 

Vadász, 

íkmányai. Czim a ki 

Nőtlen 
gazdatiszt, kitűnően végzett, a 

;őgazdálkodás és szőlőkeze-
'tőleg°bLonnaUWhel%ésseí 
ini, segédtiszti vagy szőlőd 
elői állást keres, teljesen 

„..Has a ; mezőgazdálkodás, 
állattenyésztés és irodai teen-
dőkben, a borászatban, gyümöl-

Öt éves 
Ipji'Th^zia'nis6? angol telifér; 
600fraík dijat1 nyert az 88o6rízá° 
Irt? A mén Sden^eki 
vásárh^ly/ménvizsgáló 5 bTzott-
ságtól̂ nunt apaállat kit 

áves ajánlatokat 

Gazdatiszt, 
1 éves, nős, izr. vallású, jártas 
gazdaság és tehenészet̂ ágai-

Táft̂ tat̂ nî hajtja^^Cídnm^Tö-

E s y 
az egyszerű és kettő; 
vezetésben, földmive! 

sí Czim a kiadó-. 

holdas gazdaság ve-
zbiöböí. tü vállalj a, kellő biztosi-

Gazdálkodó, 
kinek eddig saját bérlete volt, 
nős, középkorú, 3 gyermek 
atyja, jártas az összes gazda-
sági teendőkben, szorgalmas ős 
rendkívül megbizható, állást 
keres. Állását bármikor elfog-

; etekkel t 
ártézi kutfurrásokat jó si 
eszközölt, jó számoló és 

fajta törzsgulyájából 7 d r b
t
2 _ j | 

Bővebb felvilá^osif^sal^zolgái 

Keresek 
' év között levő jó ugró, 

sresésükben 

VEGYESEK, 

Csemeték 
e r d ő s í t é s é h e z . 
Tölgy (quercus) 60—80 cm. ma-
gas, igen szép, 3 éves, 1000 drt 

BUDAPEST, 

PECZ ÁRMIN 
faiskola-tulajdonos. 

,n Mátyásnál 

Legkorábban 
'detr^S^e^őldőn Ytermet 

Kiadó 

világositással szolgál l 

T a v a s z b u z á t 
kiüiiő minőségben ajánl 

magkereskedése 3344 
B u d a p e s t , 

Károly-körut 9. sz. 

oberndorfi takarmány répamag. 
Ara a gyulai vasút állomásra 
szállítva, esetlegkisebbmennyi-
ségben is, zsáknélkül méter-

Cserébe 
íb különböző nagysá( 

1 szab . h ídmér leg 

hetö pénzbírság t 
megvizsgált, hivatá: 

tk 50—1000 kilóig ej 

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

M Teleli Ami 
drassói uradalmában u, p, Ko :ica. 
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 
kaphatók. 3047 

Eladó 
ryKühne-féle czirokmagfejtő-
Sp Szalai Simon urad. szám-
jvönél Puszta-Tenyőn, pálya-

Probstei 
,őmag-zabot,^sz|p, 

Eredeti 
Eckendorfi 
répamagvak. 

1895. Bécs,nagy ezüstérem, 
1896. Stuttgart, Lés II, díj, 

legmagasabb kitüntetés, 

"ach |photo9^ „ 

SCHUTZ-MARKr 
E fajtiszta vetőmag ólmo-

H. H. von Borríes-Eckendorf, 
Kizárólagos uérlö Ecteniorföan 

b e i B i a l e f e l d , 

Árjegyzékek bérmentve. 

olcsón eladók. 

ÁLLATOK, 

családi körűiméi 

Felvilágosítással 

40 métermázsa 

, felvilágosítással 
szolgál az uradalmi intézőség 1 Marczali Somogy megye. 3236 

Bérbeadás. 
A marczaltői uradalomhoz tar-
tozó Puszta Emilháza, Győr-
te'rülftfkitünő épüíetSfkel 1897. 
évi márczius 15. vagy szeptem-
ber 15-től kezdődőleg 12 évre 
c z a !t ő i3 ̂ r a d a írn iV e 1 n t é z ó's ég n é I 
p. Pápa. Ügynökök kizárva. 

I i ó h e r e m a g o t 
•esek megvételre. Minták 

elsőminőségü pil 

Weiss Adolf ^zdaságf ̂ intéző 

külföldröl h 
kígkéű™zsákkal együtt^] 

,1 czim a kiadóhiva- ; egyezés. Annamajori gazdaság, 
339 ' u. p. Becsehely, Zalamegye. 

A magryar 
gazdatisztek erdötisztek or. 
száiros egyesülete ajánlja a t. 
cz. földbirtokos és bérlő urak-
nak állásközvetítő osztályánál 
bejelentett tagjait elhelyezési e. 
Az ez ügyben való fölvilágosi-
tások és közvetítések dijmen-. 

Mezngazd. és erdészettel fog-
lalko/í; iivuardijiuté/.etc. Esz-
közöl biztosításokat: nyugdijra, 

díjtáblázattal 
lágositással s 

Ságban, ugyszmte 

waggon-hidmérlegek, 

felette olcsó áron kaphatók 
K o h n > 1 . 
vas és fém nagykereskedőnél 

0 csás'z. és kir. Fensége 
József fűherczeg és 
Ő királyi Fensége FUlSp 

Szász-Coburg-
Gothai berezeg udv. 

szállítója 

Dr. L e n d l A d o l f , 
praeparatoriuma 

és 

tanszerkészitő-
Intézete 

X3TJX9J3L X3 E S T , 
II. Donáti-u. 7. 

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

ajánlások. 2036 

emlSsfik és madarak 
természethü,művészi és tar-
lós k i t ö m é s é r é . 

Jutányos árak. 
Az állatok friss állapotban 
előleges preaparatió nélkül 

küldendők be, 
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Bérszántás gőzekével. 
A legújabb eredeti Fowler-féle Componnd gííielíékkcl 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 , F o r a l e r - t e l e p . 

K i t ű n ő m i n ő s é g ű 
1895. és 1896. évi termésű 160 h e c t o l i t e r 

Rizlingéskadarka bor eladó 
MISTKY SÁNDOR nál Puszta-Dános a. p. Pilis, 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület -

, , i s t v á n t e l k i i m m ú n i s " h o m o k t a l a j u 
szőlőjéből a következő európai és amerikai szőlővesszők eladók: 

Gyökeres Ríparia Sauvage 
alanyra készített ojtványok. 

Chasselas blanc 3150 db. száza 12 frl 
Ro'uge 400 „ „ \ 12 „ 

., bl. Croqu. 650 „ „ 12 „ 
Furmint ... ... 300 „ „ 12 „ 
Nemes Kadarka 30 „ „ • 12 „ 
Olasz Rizling... 550 „ „ 12 „ 
Nagy-Burgundi 390 „ „ 12 „ 
Mézes-fehér ... 100 ,. „ 12 „ 
Tramini piros,.. 225 „ „ 12 „ 

Gyökeres vesszők. 
Olasz Rizling ... 15000 db. ezre 
Nagy Burgundi... 300 „ „ 
Tramini piros ... 2250 „ „ 
Muse. Alex. blanc 70 „ „ 
Kanadai 80 „ „ 
Veltelini piros 150 „ „ 
Delambre... 100 „ „ 
Furmint 20 „ 

16 frt. 

Sima vesszők. 
Olasz .Rizling ... 17000 drb e 
Nagy Burgundi 6000 „ 
Chasselas blanc 3000 „ 

„ blanc cr qu.1000 „ 
„ Rouge . .. .3000 „ 

Muscat vegyes... 1500 „ 

Madelaine Ang.... 3200 
Mézesfehér . . ... 5000 
Piros bakar 1200 
Furmint... ... ... 700 
Nemes kadarka 20Ó . 

Megrendelések az 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatójához 
B U D A P E S T , K ö z t e l e k , intézendők, — Az elszállítás tavaszszal 
történik a megrendelés sorrendjében. — A megrendelésnél a - vesszők fele 
ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvétellel szedetik be. — Csomagolásért 
és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik: IGAZGATÓ. 

Tavaszi vetésre ajánlok: 

N é m e t e S í f i - l a í < i ó i < é p á t 
(Németországi eredeti dugványokból termelve.) 

Oberndorfi sárga óriás hengeres a frt 21.— 
Eckendorfi vörös „ „ á ,, 24.— 
Manmuth Elvanthams á „ 20.— 

plombált eredeti zsákokban bruttó 100 kgr. ab Prag készpénz-
fizetés mellett levonás nélkül. 

F r a n c z i a e l i t e c z u k o r r é p a 
.polarizált anyarépákról tenyésztve: 

1. Exeelsior (hozamra nézve minden kül- és belföldi 
terményt fölülmúl) sacharin tartalom 17°—180. 

2. Javított Brabant longue igen magas hozamú és 16°—17° 
sacharin tartalom. 

3. Keresztezett és eredeti Pologne (mennyiségre nézve 
rendkívül nagy hozamú és 14°—16° sacharizáczió). Valamennyi 
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 r A L B E H T W E R N E H , 
magkidturák Német- és Francziaországban. 

Iroda:: Prag:, Porié J¥o 1894. 3154 

A z a l a t h n a i b é n k o v a n d i p a r r . t . 

kénsav- és műtrágya-gyára 
" ajánlja legjobb.minőségű mindennemű' 

M Ű T R Á G Y Á I T 
a t. cz. gaztlalíözöusés I». figyelmébe. 

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 

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

Szabadalmazott 
tiz évig is e l tartó 

poriiókötelek 
6 m/m vastag, 2Ö0 c/m.. 
hosszú, egy posta csomag 
100 drb I frt 60 kr. 1000 
drb 15 frt. Ugyanily 

kéveköte l ek 
4Va m/m vastag, 150 c/m 
hosszú egy próba posta-
csomag 200 drb-al I frt 60 kr 
1000 darabot 7 frtért szállit 
utánvét mellett; úgyszin-
tén más gazdasági kötélne-
miiel'.: i ajánl legjutányo-
sabb árakon 
Bellán Mátyás, 

Bács-Cséb. 8083 

HomoMő telepítése. 
Irta: Rácz Sándor. 

Ára I frt 50 kr. 

1HARRIS0N m GREGOR & C l f 
í m m m 

Albion 
J U L i 

m WW 

Albion 
m m 

dará ló -gépe i 
a legjobbak. Kapható 

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

Árje gyzék ingyen és bérmentve. 

Magyar királyi államvasutak. 

HIRDETMÉNY. 
• és podgyász díjszabás .életbeléptetése a ma) 

r. államvasutakon az el 
léd életbe, melyben a menetdíjak egyes viszonylatokban 
leállíttatnak. Ezen díjszabással az 1892. évi julius 1-töl 
kívül helyeztetik. 

ff: K A I N I T ^ 
nagyban é s kicsinyben. 

Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest Köztelek). 

nagyban w a g g o n - r a k o m á n y ó n k é n t ab Leopo ldsha l l -S t a s s fu r t , 
ömlesz te t t á l l apo tban 106 fr t , z s á k b a n szál l í tva 130 f r t . A vas-
út i szá l l i tás iköl tség a különböző t ávo l sága rende l te tés i á l lomá-

sok szer in t 130—140 f r t közöt t vá l t akoz ik . 
Kicsinyben m m - k é n t z s á k k a l együt t budapes t i r a k t á r u n k b ó l egye-

süle t i t a g o k részére 2 f r t 80 k r . , n e m t a g o k n a k 3 f r t . 
A megrende lésse l egy ide jű leg a k a in i t á f á t egyesü le tünk pénz -
t á r á h o z b e k ü l d e n i k é r j ü k , a szá l l í tás i kö l t ségek a k ü l d e m é n y 

á tvé te léné l f izetendők. 

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


