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AZ OMGE. K Ö Z L E M É N Y E I . 

XIY. tenyészállatvásár. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

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

A kiválóbb tenyészállatok díjazására a 
földmivelésügyi miniszter 3000 f'rtot adomá-
nyozott. 

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 gépgyárosoluiak márszétküldötte. 

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

A XIV. ienyészállatvásár 
rendező- bizottsága. 

Tavaszi luxuslóvásárok. 
A folyó évi luxuslóvásárok a Tatter-

sallban április lió 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. 

Föld miv esi sk oláink. 
A „Köztelek" hasábjain többször volt ar-

ról szó, hogy, a földmivesiskolák berendezésük 
és szervezetüknél fogva tulajdonképpen . nem 
felelhetnek meg annak a czélnak, amely 
végett azok alapitvák. A földmivelésügyi mi-

nisztérium a földmivesiskolák fejlesztésére és 
színvonaluk emelésére a mult évben külön 
tanfelügyelői állást szervezett, ezenkívül a folyó 
évi költségvetésben is, . mint minden évben, 
ujabb földmivesiskolák felállítására jelentékeny 
összeg van felvéve. Mindezt magában véve, 
mint ezen valóban fontos intézménynek fejlesz-
tésére irányuló intézkedést csak helyeselhetjük, 
de emellett nem szűnhetünk meg sürgetni, 
hogy a földmivesiskolák a kellő mederbe terei-
tessenek, mert a gyakorlati élet azt mutatja, 
hogy az" elébük ^ kitűzött czélt nem képesek 
betölteni. 

A földmivesiskolák czélja nem lehet más, 
minthogy értelmes • parasztgazdákat neveljen, 
kik az ujabb kor vívmányainak egyszerűbb és 
alkalmazhatóbb részeit a nép között terjeszteni 
segítsenek, kik a hasznosabb ős okszerűbb, 
újítások hirdetői legyenek s kisbirtokokat akként 
és ugv kezeljék, hogy a jövedelem fokozatosan 
mindig nagyobb legyen, ezáltal az anyagi gya-
rapodást előmozdítsák s földjeiket az idegen 
kézre kerüléstől megóvják. Ha azután ezen-
felül a nagyobb birtokosok számára ez iskola 
jó munkaerőket nevel, munkavezetők, major-
gazdák, kulcsárok, hajdúk és magtárosok alak-
jában, ugy ez bizonyára az intézménynek csak 
előnyére szolgál, de egyúttal egyik hivatása is. 

Ezen czélok szemelőtt tartásával a taní-
tás és nevelés főképpen a gyakorláti útmutatá-
sokra volna fektetendő s elméletileg csak addig 
szabadna menni, mig a tanitók egyszerű mo-
dorukat, alárendelt voltuk tudatát nem vesztik. 
Az elméleti oktatásnál a fősuly arra volna fek-
tetendő, hogy a kiválasztott tantárgy lehetőleg 
kevés legyen, egyszerű, érthető, modorban, 
legczélszerübben elbeszélés alakjában , adassék 
elő, kísérve és érdekessé téve példák illusztrá-
lásával. , 

A számolásban való jártasság nagyon 
szükséges lévén a gazdasági térről vett példák, 

gyakorlati feladatok minél többször ismétlen-
dők; növénytermelés, talajisme, kimutatások 
kíséretében a szükséghez képest előadandó; 
szóval a tanító arra törekedjék az elméleti 
oktatásnál, hogy tanítványai minden előadás 
után lélekben gazdagabban hagyják el a tan-
termet. De óvakodjék előttük választékos elő-
adási modorban oly dolgokról beszélni, mit 
nem értenek meg, mert nagyon könnyen meg-
esik azután, hogy ilynemű oktatási mód 
mellett a növendékek az életbe kilépve, kettős1 

könyvitelről, gőzekéről, mezei vasutakról, ten-
gerentúli versenyről tartanak „tudományos" 
dissertácziót a nálunknál még csekélyebb lát-
körrel biró környezetnek. A földmivesiskolák 1 

főczfjja, nézetünk szerint, a gyakorlati oktatás 
lévén az időszakonként előforduló munkákat 
magukkal a tanulókkal kell végeztetni. Szántsa-
nak, vessenek, arassanak és csépeljenek; a 
takarmányfélék kaszálása, gyűjtése, behordása 
és azok összerakása velők végeztessék; az 
állatok gondozása és ápolása iránt fogékonynyá 
teendők. Magtári dolgok, mint nagyon lényeges 
teendők szem előtt tartandók; úgyszintén a 
raktári szerek rendben tartása s azok pontos 
számba vétele lényeges tényezők, gyümölcsfák 
ojtása, szőlőojtványliészités s n kertészkedés 
terén főfontosságu legyen a gyakorlati kiképzés. 

Ezen fontos dolgok helyett azonban mást 
látunk, s ha nem volna szomorú, nevetségesnek 
volna mondható, hogy mennyire elhalmozzák 
a teljesen előkészültség nélküli tanulókat elmé-
leti tantárgyakkal; ha végig nézzük egyik-
másik ily iskola tananyagát, látni fogjuk, hogy 
azokban 30=—32 tárgyat is tanítanak. így pl. a 
beszterczei, földvári, medgyesi iskolák értesítője 
bárkit meggyőzhet arról, hogy tanítanak nemzet-
gazdaságtant, üzlettant, becsléstant stb. szóval 
oly tantárgyakat, a melyeket vétek e szegény 
gyerekeknek előadni. Temészetesen hogy ennek 
azután az a következménye, hogy az ezen is-
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kólákból kikerülő félmüvclt^ tanuló minden 
egyébre érez magába hivatást, csak munkave-
zetői, ellenőrzői s ehhez hasonló állások betöl-
tése iránt nem. 

A tanulók felvételénél ma divó szokások 
is nagy mértékben • kifogásolhatók; ,e tekintet-
ben nézetünk szerint a fősuly arra volna fek-
tetendő, hogy csakis parasztfiuk vétessenek fel; 
szigorúan mellőzendő volna a 2-^4 gymnasium, 
vagy más iskolákban agyonbuktatott ifjak fel-, 
vétele, mert ezek a kézimunkától irtóznak, e 
helyett leginkább ők terjesztői az urhatnámság-
nak, a rossz erkölcsöknek. 

Hanem hát éppen a helytelen rendszer 
az oka, hogy a falusi kisgazdák oly nagy 
mérvben idegenkednek a földmivesiskoláktól, 
annyira közönyösek irántuk, hogy gyermekeiket 
odavinni még akkor sem hajlandók, ha az évi 
dijat helyettük más fizeti. Gazdasági egyesüle-
tek ős magános egyének, által tett ösztöndíjas 
helyekre csak nehezen sikerül egy-egy paraszt 
fiút'fogni, legtöbb esetben arra csak a szük-
ségtől kényszerítve vállalkozik. Miután az iskola 
nem maradhat üresen, á felvétel körül a kellő 
szigor nem alkalmazható, s ekkor csúsznak be 
kellő számmal a félmivelt fiuk, kikből a mai 
irány nem kulcsárokat, nem munkaveze-
tőket, s nem a gazdatiszteknek alárendelt 
értelmes közegeket, hanem tiszttársakat nevel. 

Földmivesiskoláinknál a legnagyobb hiba 
tehát az, hogy az egyszerűség helyett — ha-
bár önkéntelenül is — túlságos igényeket tá-
masztanak tanulóikban, ennek a következménye 
azután az, hogy a földmivesiskolákból kikerülő 
ifjak valamennyié gazdatiszti állásra vágyódik, 
kevesli azt, a mit méltányosan elérhet,'állásá-
ban elégedetlen, viszont a földbirtokosok egy 
része gazdatiszteiül alkalmazza őket, holott 
arra nem valók. Ezáltal az igazán tanult és 
arra való intelligens gazdatiszteknek oly ver-
senyt csinálnak, a mi igazságtalan és nagy 
mértékben károsítja ugy a birtokosokat, vala-
mint egész mezőgazdaságunk fejlődésére káros 
hatással van és a gazdatiszti állás tekintélyé-
nek aláásására szolgál. 

I Ezen a bajon segíteni kell. A földmives-
iskolák szervezetében gondoskodni kell arról, 

'hogy azok valódi hivatásukat betöltsék, ellen-
kező esetben az ezen intézetekre fordított sok 
ezer forintnyi költség, fölöslegesen költetik el 
oly czélra, ' amelyre azt a törvényhozás meg 
sem szavazná. Reméljük, hogy amidőn a gazda-
sági szakoktatás terén kilátásba helyezett refor-
mok megkezdődnek, abból a földmivesiskolák 
első sorban fognak részesedni. 

Páll Miklós. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

A répa helyettesítése szemes és 
gyári hulladéktakarmánynyal. 

{Felelet a 156. ss. leérdésre.) 

A A hizlalásnál azért szokás a vizenyős 
takarmányokat — mint amilyenek a répa, bur-
bonya, moslékfélék stb. — oly kiváló mérték-
gen használni, mert ezen takarmányokból a 
víznek egy része a szövetek közé is felvétetik 
s ennek folytán ilyen takarmányok után a súly-
gyarapodás is nagyobb, mint olyan takarmá-
nyok után, melyek vizben nem bővelkednek. 

Hogy ez tényleg igy van, nx i8 mutatja, hogy 
növendék és tenyész és gyorsmozgásra hiva-
tott állatoknak nem szokás vizenyős takarmá-
nyokat adni, mert a szervezetre petyitőleg hat-
nak. "És hogy a víz tényleg a szervezetbe jut 
ős ott le is raktározódik, mutatja azon körül-
mény, hogy vizenyős takarmányon tartott álla-
tok csekély munkát végeznek s már ennél is 
izzadnak. 

A gazdának az a ezélja a hizlalásnál, 
hogy az állatok minél súlyosabbak legyenek. 
Hogy a súlygyarapodást mi okozza, a gazda 
nem igen nézi, mert ma még a hízóárak el-
adásánál a jó minőségű hus, mely tényleg hús-
ból és nem egyszersmind a szövetek közé 
lerakott vizből is áll, mint ilyen nem igen 
fizettetik meg. Erre példa, az, hogy gazdasági 
hizlalás után előállított hízók a bécsi vásáron 
mindig alacsonyabb áron- értékesülnek, mint 
szeszgyári hizlalás után, mert bár tudvalevő-
leg a hizlaló takarmány legnagyobb részét a 
vizenyős moslék teszi ki, de szemre, az ilyenek 
tetszetősebbek. 

S mindezeket pedig azért bocsátottam 
előre, mert a kérdésttevő hízóinak ezután 
vizenyős takarmány helyett vizben nem dus 
takarmányokat akar adni, igy tehát el kell 
készölve lennie arra is, hogy állatai ezután 
súlyban nem fognak annyit gyarapodni, mint 
gyarapodtak eddig, míg viaetiyős takarmányo-
kat is kaptak. Ebből aztán önként következik, 
hogy a répa és burgonya, mint ilyen, korpa, 
tengeridara és lenmagpogácsával teljesen nem 
is helyettesíthető, már csak azért sem, mert 
különösen a répát az állatok sokkal sziveseb-
ben megeszik Ízletes volta miatt, mint a hogy 
eszik pl. a lenmagpogácsát. 

Más kérdés az, hogy a takarmányossze-
állitásban a répa és burgonya nem etetése 
által keletkezett táplálóanyaghiány pótolható-e 
a lenmagpogácsa, tengeridara és korpával. És 
hogy ha pótolható, melyik takarmányozás 
olesóbb, répa és burgonyával-e, avagy pedig 
ezek nélkül lenmagpogácsa, tengeridara és 

' korpával ? 
A hiányzó táplálóanyag igenis pótolható, 

mert táplálóanyagot ezen széna-zab összeállí-
tású takarmányok a vizenyősekhez viszonyítva 
bőven tartalmaznak. 

. A másik kérdésre, hogy melyik olcsóbb 
takarmányozás, megfelelhetünk a következő 
számitások eredményeivel: 

Ha 1000 kg. élősúlyra a második iáő^ 
szakban 20 kg. répát és ugyanennyi burgonyát 
etetünk — mint a hogy etetett a kérdésttevő 
eddig —• akkor már, hogy a>z állatok megkap-
ják a szükséges táplálöanyagmennyísőget^ adni 
kell 5 kg. répát, 10. kg. szénát, 4 kg. lenmag-
pogácsát, í kg> tengerit és 1 kg. polyvát. 

Burgonya és répa nélkül pedig adni kell 
18 kg. szénát, 6 kg. tengerit, 3 kg. korpát, 3 
kg. leranagpogácsát és 1'5 kg. szalmát. 

Az első esetben kapnak az állatok 25'97 
kg. száraz anyagban 3 02 kg. fehérjét, 078 kg. 
zsírt és 14'91 kg. szőnhydrátot 1 :5'5 arány 
mellett. 

A második takarmányozás mellett kapnak 
27'09 kg. száraz anyagban 3'00 kg. fehérjét, 
0"96 kg. zsirt és 14"11 kg. szőnhydrátot, 1 :5'5 
arány mellett. 

Tehát mindkét esetben, ugy a tápláló-
anyagok egymáshoz való aránya, valamint azok 
mennyisége egymással megegyezik. 

A korpa ós tengeridara ára mmázsánként 
és a kérdésbe^ foglaltak szerint 3 frt. Ez eset-
ben 1 mmázsa széna 2'10 frtot ér. S ha a 
répa 1 mmázsája 1 frtba kerül, ugy 1 mmázsa 

' burgonya 2'27 frtót ér- a szokásos számitások 
szerint. 

Egy napi takarmányozás tehát kerül az 
első esetben 1 frt 30 krba; a másodikban 84 
krba, a feletetendő szalma csekély mennyisé-
gét és értékét mindkét esetben figyelmen kívül 
hagyva. Vagyis tehát a kérdésben jelzett árak 
mellett az utóbbi takarmányozás mikor is 
répa és burgonya nem adagoltatik olcsóbb. 

Á kérdés tőbbí rőszéfe ezekben megtalálja 
a feleletet már a kérdésttevő. Ugyan állatait 
& jelzett takarmányokon tarthatja, inert már 
azok bejutottak a hizlalás második szakába. 
Ha pedig állatai a hátra levő .3 havi hízlaksi 
időtartamon belül ezen taehhyiségü takarmányt 
már nem birnák elfogyasztani, ugy mikor a 
hizlalás 8-ik szaka következett már be, akkw 
adhat nekik 1000 kg. élősúlyra 1 hapra: Í8 
szénát, ^ 6 kg. tengerit) 3 kg. korpát, 1"5 kg. 
lenmagpogáesát és '2 kg. szalmát. Ez szintén 
megfelelő összeállítás a harmadik szakra, mert 
ézen jelzett takarmányokban foglaltatik 26\1;8 
kg. száraz anyag mellett 2*68 kg. fehérje, 0'8:3 
zsir és 13-91 "kg. saénhydrát hé'Ó aráhy mellett. 

Minthogy a kérdésben nern jelzi, hogy 
milyéii szálas takarmányt etet, éppen ezért 
vertem fel .a számításoknál mint általánosan 
használt takarmányt: a szénát. 

Ezekből az is kitűnik, hogy a hiányzó 
tágaíiyaföt, melyet a répa és burgonya elha-
gyása okozott, nem egy, hanem mind a három, 
a kérdésben jelzett takarmánynyal kell pótolnia 
ős pedig azért, mert egymagában egyik sem 
volna teljesen megfelelő. 

A mi az átmenetre vonatkozik, leghelye-
sebben teszi a kérdésttevő, ha égyik takarmá-
nyozásról a másikra való átmeneteikor a foko-
zatos le-, illetőleg hozzászoktatást tartja szem 
előtt és pedig ugy, hogy fokozatosan csökkenti a 
répa és burgonya mennyiségét naponkint egész 
addig, mig készlete tart. Pl. naponkint 1'5 
kg.-mal csökkentheti a répa- és ugyanannyival 
a burgonyamennyiséget. Ezt azért czélszerü 
betartani, mert igy az állatok apródonként 
szoknak el a nekik Ízletesebb répától, mi pedig 
ha egyszerre történnék meg, esetleg étvágy-
talanságot, de a bélben zavarokat , is idéz-
hetne elő. Sztanlcovics János, 

Elválasztott bárányok hizlalása. 
{Felelel a 157, Mrdéssre.) 

A A hizlalni Szándékolt és elválasztott 
bárányokat már az elválasztás után mindjárt 
'élő kell készíteni a hizlaláshoz. Éppen ezért 
az ilyen állatoknak már ilyenkor is kedvezni 
kell, hogy mikorra elérkezik a hizlalás megkel-
desének id k' <>> n < < \ i n< 'k 
kerüljenek a hívóba. 

Ippén ezért az anyatejet és a tejben 
íeVő zsírt is pótlandó, igen alkalmas az .elvá-
lasztott bárányoknak lenmagot vagy lenmagpo-
gáfcsát adagolni addig is, mig azok tényleg 
hizlaltatnak, 

A hizlalás juliusbah megkezdhető. A kéí-
désben jeízött takarmányokból a hizlalás kez-
detén adhat 100 kg élősúlyra 1 napra: 4 kg 
-zöld luezernát, 0'7 kg árpa és Q'7 kg tengeri-
darát ós Q'Q kg luezemaszénát; 

Ezen takarmánykeverőkhöz hozzá kell 
még adni annyi szalmasze'cskát is, amennyi 
elégséges arra, hogy állatok kényszeríttessenek 
a szemes takarmányokat jól mégrágni és fae-

. Ezenkívül a zöld luezerna is szecs-
kázottan s kevés szalmával keverten, etetendő. 

A hizlalás. második szakában, mig zöld 
luezerna van, adni. kell 100 kg. élősúlyra: 2'5 
zöld luezernát, l'O kg luezemaszénát, 0'5 kg 
árpa és 0'65 kg tengeri darát. Ézen összeállí-
tás azonban nem tartalmazza azon tápláló-
anyagmennyiséget, amely ez időszakban a 
hizó juhoknak elegendő. Ezen taakarmányhoz 
adni kell még 100 kg élősúlyra 0'35 kg len^ 
pogácsát is, 

A zöld luezerna azonban nem tart ki az 
egész hizlalás alatt, sőt a hizlalás második 
szakában sem. Éppen azért — bár ugyan jobb 
volna azzal a takarmánynyal befejezni a hiz-
lalást, melylyel megkezdtük — a zöld luezerna 
fogytával még a hizlalás második szakában a 
következőleg tarthatja állatait: 

Adjon 100 kg. élőSulyra 1 napra 1'5 kg. 
luezemaszénát, 0'6 kg. árpadarát, 07 kg. ten-
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geri darát és 0'43 kg. lenmagpogácsát. Itt azt 
kívánom megjegyezni, hogy a zöld takarmá-
nyozás beszüntetése és a száraz takarmányo-
zás megkezdése, illetőleg a fokozatos átmenet 
egyikről a másikra, nem tévesztendő szem elől. 

A hizlalás harmadik szakában adhat szin-
tén a jelzett élősúlyra és időre 17 kg. luczerna-
szénát, 0'6 kg. árpadarát, 0 7 kg. tengeridarát, 
0"1 lenmagpogáesát. 

Ha állatait ekként takarmányozza, ugy 
azok a következő táplálóanyagmennyiséget kap-
nák 100 kg. élősúlyra: 

Az első időszakban: 2'83 kg. szárazanya-
got, 0 36 kg. fehérjét, 0'07 kg. zsirt és 143 
kg. szénhydrátot 1 : 5"3 arány mellett. 

A második időszakban zöldet is etetve: 
279 kg. szárazanyagban 0\36 kg. fehérjét, 0"09 
kg. zsirt, 1 "33 kg. szénhydrátot 1 : 4'3 arány 
mellett. Száraztakarmányozáskor: 275 kg. 
szárazanyagban 0-36 kg. fehérjét, O'IO kg. zsirt 
és 1'36 kg. szénhydrátot 1 : 4'4 arány mellett. 

A harmadik időszakban 2'63 kg. száraz-
anyagban 0'29 kg. fehérjét, 007 kg. zsirt és 
1-34 kg. szénhydrátot 1 : 5 1 arány mellett. 

Mint ezekből láthatja, az abraktakarmá-
nyok közül a lenmagpogácsát kell még besze-
reznie, mint olyat, mely a hizójuhoknak éppen 
ugy, mint az elválasztott bárányoknak igen 
megfelelő takarmánya. Sztankovics János. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 

Szélmotorok alkalmazása villamos 
áram előállítására. 

A parlagon heverő természeti erőforrások 
hasznosításának problémája az iparos és tech-
nikus körökben az intelligens megfigyelés és 
szorgos tanulmány állandó tárgyául szolgál. 

Erdőink nagymérvű pusztítása, a gáz és 
olajforrások fokozatos kiapadása a már magá-
ban véve is óriási kőszénfogyasztás évenkinti 
fokozódása, arra intenek bennünket, hogy a 
világ tüzelő- és égőanyagkészlete apadóban 
van. 

A gőzgép a 19-ik század- czivilizácziójá-
nak minden elemével oly szoros összefüggés-
ben áll, hogy feljogosítva érezzük magunkat 
annak állítására, miszerint a mai kulturát a 
gőzgép tette lehetségessé. Midőn ezt kell, 
hogy. elismerjük, szinte nehezünkre esik kon-
statálni, hogy ez a gőzgép még mindig ^meg-
lehetősen tökéletlen s tékozló alkotás! Ez 
állitásnak valóban hitelt kell adni, ha figye-
lembe veszszük, hogy mily aránytalanul nagy 
az általa konzumált tüzelő anyagnak meny-
nyísége a hasznos munka teljesítményének 
nagyságához képest. E tékozlás a tüzelő anyag-
ban azonban oly számos évekre terjed ki, 
hogy szükségességét már természetes ténynek 
tekintjük. Minden darab ily módon elhasznált 
kőszén egy darab a potencziális energia azon 
nagy készletéből, melyet századok oly bőkezűen 
alkottak a mai igényekkel telt emberiség kom-
fortjának és-jólétének megszerzésére; készlet, 
mely ha egyszer elfogy, soha többé nem 
pótolható. 

Talán egy Tesla elméjének sikerülend a 
modern elektrochemia kutatásainak eredményei 
nyomán egy oly gyakorlati és oekonomikus 
módot vagy eljárást feltalálni, melynek segélyé-
vel a kőszén potencziál erélye direkt lesz át-
változtatható elektromosságá a most alkalma-
zásban lerö methodusok által involvált hő-
'veszteségek nélkül. 

Addig azonban miképpen nyerjen kielé-
gítést az olcsó hajtóerő iránt folyton fokozódó 
kereslet ? 

A gőz bevezetése napjáig csakis a szél 
és víz e két hatalmas erőforrás kínálkozott al-
kalmas munkaerőül az emberiség számára. 
Mind a szél, mind a vizi motort nagy mérték-
ben használták oly nehezebb munkák végzésére, 
melyek kézi erővel teljesíthetők sem voltak. De 

egyrészt a nyers eljárások és tökéletlen eszkö-
zök másrészt a mechanikai törvények csaknem 
teljes ignorálása ezen erőgépek kifejlődésének 
nagyban akadályul szolgáltak és csakis a leg-
újabb időben emelkedhettek a motorok oly 
szerkezeti tökéletességre, melynek alapján ke-
reskedelmileg jó hatásfokú gépeknek tekint-
hetők. 

A vizi motorok elfoglalták már méltó he-
lyüket a hajtó erők sorában, miért volnának 
a szélmotorok oly általánosan mellőzendők ? 

A szélmotorok fejlődésének bármily rövid 
ismeretetésébe is bocsátkozni tulmenne e lap 
keretén s jelen alkalommal számtalan hasznos 
alkalmazásának csak egy különleges nemére 
kívánok kitrjeszkedni. Kétségkívül érdekelni 
fogja az olvasót és fogalmat nyerhet legalább 
ezen iparág mai állapotáról, ha megemlítem, 
hogy csupán az Egyesült-Államokban több mint 
egy millió szélmotor van jelenleg alkalmazásban. 
Gyártásukkal mintegy husz különböző czég fog-
lalkozik és együttesen csaknem százezer da-
rabot bocsátanak forgalomba évente. 

A szélmotorok fontos jövőjéről az elektro-
mosság előállításában első ízben William 
Thompson értekezett 1881-ben. 

E kiváló angol fizikus az angol tudomá-
nyos társulatban megtartott „On the sources 
öf energy in nature available to man for the 
production of mechanical effeet" czimü szék-
foglalói értekezésében többek között a követ-
kezőket mondja: 

„Ha a 40,000 hajóból álló angol flottát 
vesszük figyelembe, melyek közül mintegy 
tízezernél a hajtóerőt a gőz szolgáltatja, har-
minczezer pedig vitorláshajó, ha meggondoljuk 
továbbá, hogy e gőzhajók gépei mily óriási 
lóerőmennyiséget fejtenek ki és hogy ez mily 
jelentékeny részét képezi azon lóerőmennyiség-
nek, mely évenkint a kőszénből az egész vilá-
gon állíttatik elő, ha továbbá más nemzetek 
vitorlás hajóit is számításba veszszük, azt ta-
láljuk, hogy éppen napjainkban a gőz uralmá-
nak tetőpontján a szél egy igen jelentékeny 
részét képezi azon energiának, melyet az em-
beriség czéljaira felhasznál. 

„A világ földalatti szénkészlete apadóban 
. van biztosan s nem oly lassan, mint azt haj-
landók volnánk hinni, a kőszén ára pedig foly-
tonosan emelkedő irányú. Ha a világ szénkész-
letét elégetik, sőt jóval az összes készlet el-/ 
égetése előtt, midőn a fenmaradt mennyiség 
oly kevés és a bányák, melyekből e mennyiség 
még kiaknázható, oly távol esnek, mélyek és 
melegek, hogy e körülmény folytán a kőszén 
beszerzési ára a fogyasztókra nézve elviselhe-
lenné. válik: igen valószínű, hogy a szélmoto-
rok újból fejlődésnek fognak indulni és a szél-
nek az emberi munka végzésében legalább is 
oly arányú szerep fog jutni a szárazföldön, 
mint jelenleg a tengeren. 

„Sőt már ma sem chimeria elhinni, hogy 
a szél bizonyos helyeken a kőszenet fontos 
rendeltetésének egyikében felül is múlhatja — 
nevezetesen a világitásnál. Valóban dynamók 
és akkumulátorok állanak már rendelkezésünkre 
és csak olcsó szélmotorokra van még szükség. 

A dinamógépek és akkumulátorok költ-
ségei nem állják útját a terv megvalósulásának 
és csak az szükségeltetik, hogy a szélmotor fel-
állítása közel hasonló befektetési költséggel 
váljék lehetővé, mint az ugyanoly erejű gőz-

.gépé." 
E szavak, miután egyik legkiválóbb, de 

egyszersmind legkonzervativebb magatartású 
tudóstól eredtek, ugy Európában, mint Ameri-
kában általános figyelmet keltettek fel s habár 

.a kérdést a technikai sajtóban kiváló tudósok 
és szakfórfiak gyakori diskusszió tárgyává tet-
ték, gyakorlatias kísérleteket ez irányban évek 
során át nem végeztek. 

Tényleg nem volt itt az ideje annak, 
hogy e gyakorlati kísérletek az eredmény leg-
kisebb valószínűségével is végezhetők lettek 
volna; egy évtized előtt a szélmotorok még 
igen költségesek és kis hatásfokualq a dinamó-

gépek még nagyon is a kísérletezés stádiumá-
ban voltak, az akkumulátorokat is bizalmat-
lansággal fogadták, mert legkevésbé, sem vol-
tak képesek megfelelni azon várakozásoknak, 
melyeket bevezetésük első évében hozzájuk 
kötöttek. Azok, kik e probléma tanulmányozá-
val foglalkoztak, ' azon eredményre jutottak, 
hogy ily világítási rendszer kommercziális -
eredményt soha sem érhet el, miiitán igen 
nagy befektetési tőkét igényel; másrészt uz 
elektromos gépeknek ily változó erőforrásokkal 
való kombinálása is igen nagy nehézségekbe 
ütközött. 

Mintegy öt évvel később Ooyon francziá-
nak az az eszméje támadt, hogy a szélmotort 
legnagyobbrészt akkumulátorok töltésére hasz-
nálja fel és a villamos áramot kisebb' birtoko-
sok és gazdák között oszsza fel. E kísérlettel 
azonban, miután igen költségesnek bizonyult, 
csakhamar felhagyott. 

A következő évben (1887) Francz iaország-
ban a közmunkák minisztere Bauman'pir mér-
nököt felhatalmazta, hogy egy szélmotort állít-
son fel a szükséges elektromos berendezésekkel 
kapcsolatosan. S telep Capé de la Heve-ben 
világítási cz él okra szolgált. Baumano^r ezen 
czélra egy Halladay-féle szélmotort választott 
a legnagyobb méretűből. A motort egy nehéz 
fenyőfa-toronyzatra szerelte fel, melyne?!: falazott 
alapzatra volt. Az elektromos berendezés a 
torony lábánál egy kis épületben volt elhelyezve, 
a motor főtengelye az épületben el lelyezett 
ellenközlő tengelylyel kupkerékpár által volt 
kapcsolva. 

Azonnal belátható, hogy a legnagyobb 
nehézség, melyet le kellett győzni, annak eléré-
sében nyilvánult, hogy a dinamógép a nagyon 
változó járás daczára is biztosan működjék. 
Baumanoir egy uj expedienst gondolt ki ezen 
nehézség elhárítására, mely két különböző 
kapaczitásu dinamó alternatív alkalmazásában' 
állott. Az alkalmazott dinamogőpek 75 Voltos 
Brush-féle gépek voltak a régi Viktória 'typus-
ból, mindegyik gép egy automatikus rhe.jstattal 
és egy automatikus készülékkel a kefék1 elállí-
tására volt ellátva. 

A kisebb gép 4, a nagyobb 6 lóerejü volt 
vagyis elegendő nagy arra, hogy a szélmotor 
által kifejtett maximális erőt is érvényesítse. 
Miután mindkét dinamót ugyanazon ellenkező 
tengely hajtotta, egy eléggé komplikált, tengely-
kötésekkel és fogas kerekekkel felszerelt beren-
dezés vált szükségessé azon czélból, hogy a 
a dinamók felváltva működésben legyenek. 

Kis szélben a kisebb dinamó használta-
tott az akkumulátorok töltésére; az áram fo-
kozatosan erősbödött a mint a szél erejében 
gyarapodó volt, ha a villamos áram végre a 
40 ampere erősséget elérte, egy az áram hatása 
alatt működő kikapcsoló készülék a kis dinamót 
kikapcsolta és a nagy dinamót iktatta be. Az 
akkumulátortelep 32 czellás volt, elegendő 
kapaczitással arra, hogy teljes megtöltésekor 
három egymásután következő éjszakán át szol-
gáltasson világítási czélokra szolgáló áramot. 

Ezen telep meglehetősen hosszú ideig 
volt gyakorlati használatban, de hogy mily 
eredménynyel, arra nézve adatok nem állanak 
rendelkezésre. 

Az utóbbi években a szél motorikus ere-
jének villamossági czélokra szolgáló felhaszná-
lásának kérdése Angliában is felszínre került. 
Kisebb kísérleti telepeket rendeztek be és tar-
tottak üzemben. Közelebbi adatok az elért 
eredmények tekintetében á nyilvánosság elé. 
bocsátva nem lettek. 

Az Egyesült - Államokban Clevelandban 
(Ohio) Brush létesített egy ily telepet, hol a 
villamos generátor hajtására szóimotort alkal-
maz. E. telep 1887. óta még ma is teljesen 
eredményes működésben van és egyike a leg-
elmésebben berendezett és leggondosabban ki-
vitt telepeknek. Minden eshetőségre van szá-
mítva. Az egész berendezés az 56 láb magas-
ságú szélkeréktől kezdve a legkényesebb elektro-
mos készülékig egészen automatikus. A szél-
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motor egy zárt négyszögű szerkezei, 60 láb 
magas és egyetlen kovács vas csapra van 
ágyazva, e csap átmérője 14 hüvelyk s mintegy 
8 lábnyira nyúlik a szilárdan falazott alapzat 
szine alá. Az egész torony teljes berendezésé-
vel, tengelyek-, korongok-, szijak-, dinamogép-

1 pel együtt, melyeknek összes súlya mintegy 
80,000 fontot tesz ki, a kovácsvas csap körül 
szabadon foroghat el. 

A torony felső részében az aczélból "ké-
szült 20 láb hosszú és 6V2 hüvélyk á tmérőjű 
főtengely van elhelyezve 26 hüvelyk hosszú 
önmagukat olajozó csapágyakban. E horizon- -
talis főtengely a főhajtókorongot forgat ja , mely 
8 láb átmérőjű és 32 hüvelyk széles koszorú-
val bir. Közvetlen alatta egy ellenközlő mü 
foglal helyet és három szijtáresát forgat, me-
lyek közül a középsőn a főhajtószij fut végig, 
mig 0 két szélső a dinamó armaturatengelyé-
nek két végére szerelt kisebb korongok segé-
lyével a: dinamót ta r t ja működésben. E koron-
gok relatív átmérői olyanok, hogy a dinamó 
armatúrájának forgása ötször akkora, mint a 
szélmotoré. A dinamógép ném nyugszik szilárd 
talapzaton, de ellensulyok alkalmazása által a 
két ha. itókorónggal részben fel van függesztve 
oly módon, hogy önsúlya csak annyiban hat a 
szíjakra, amennyiben ez szükséges a szijak le-
csúszásának megakadályozására. 

A dinamógép Brusli sa ját szerkezete, egy 
önműködő kikapcsolóval van ellátva, ez a gé-
pet működésbe hozza, mihelyt a já rás sebes-
sége a 330 fordulati számot perczenként eléri : 
egy automatikus regulátorral is el van látva, 
mely Megakadályozza azt, hogy a feszültség 
bármely; járásnál is a 90 Voltot meghaladja. 
A működő áramkor 75 Voltnál záródik, mig 70 
Voltnál megszakad. A dinamó keféi önműkö-
dőlég ál lanak be' a terhelés változásának meg-
felelőleg. Teljes megterhelésnél a normális 
elektromos munkakifejtés 12 kilowatt, ugy, 
hogy a szélmotornak ennek megfelelőleg leg-

. alább 24 lóerőt kell kifejtenie. 
Az előállított villamos áram aczélsaru-

kontaktusokon áramlik át, melyek midőn a szél-
motor tornya a szél i rányának változása követ-
keztében elforog, a csapot körülvevő gyürü-
alaku vezetéken csúszhatnak, az á ram innen 
Brusb lakóháza földalatti helyiségében elhelye-
zett akkumulátortelepbe földalatti vezetéken 
áramlik. 

Az akkumulátortelep 408 czellából áll 
100 aropére-óra kapaczitással, 12 csoport van 
mindegyikben 34 czella. 

Ezen csoportok megtöltése és kisütése 
párhuzamosan megy végbe. Az egyes czellák 
edényei üvegből vannak és a bennök levő 
chemiai folyadék a kigőzölgés megakadályozása 
czéljából olajréteggel van borítva. Az akkumu-
látortelep helyisége valóságos laboratórium, el 
van látva az összes szükséges mérő és ellen-
őrző eszközökkel,- rheostatokkal, kikapcsolók-
kal stb., minden ezellacsoport részére egy 
patentiál-indikator szolgál, a dinamógép és 
akkumulator-telep közé pedig egy automatiku-
san működő ellentállási készülék van iktatva, 
mely a töltő áram feszültségét állandó nagy-
ságban tar t ja , továbbá egy az áram hatása 
alatt működő megszakító is van, melynek se-
gélyével a lakóház különböző részeiben elhe-
lyezett nyomógombok megnyomása által a vil-
lamos áram a lakóház vezetékéből elhárítható, 
vagy abba ismét bevezethető. 

A gazdasági épületek és a lakóház ösz-
szesen. 350 darab 10—50 gyertyafényü izzó-
és k é t ivlámpával vannak ellátva, az áram 
azonkívü l még két ventillátort is haj t . Brusch 
magánlaboratoriumába is be' van vezetve a 
villamos áram. A telep hat éve, hogy folyto-
nos üzemben van, a működőképes állapot fen-
tar tásához szükséges kezelés pedig csak igen 
csekélyre szorítkozik. 

Főjellemzője a telepnek az akkumulátorok 
jó működése. A 408 czella közül, melyek' foly-
tonos használatban vannak, egy sem mutat ko-
molyabb hibákat és mindannyian jó, munkaké-

pes állapotban vannak, egyetlen egy lemeznek 
a kicserelese sem vált szükségessé . az üzem 

; kezdete óta. 
, Csakis a kereskedelmi szempontnak nem 

felel meg Brush telepe, a mennyiben az egész 
berendezés által igényelt befektetési költségek 
igen nagyok s alig hiszem, hogy akadna oly 
gazdaság, mely e költségek viselését elbírná. 

Természetszerűleg is azon kérdés támad 
tehát, nem volnának-e ugyanezen eredmények 
elérhetők tetemesen csekélyebb költségek mel-
lett is. 

Azon okok, melyek a múltban az elektro-
technika ezen specziális része fejlődésének 
akadályul szolgáltak, nevezetesen a költséges 
és kis hatásfokú szélmotorok, oly specziális 
szerkezetű dinamó hiánya, mely változó haj tóerő 
esetében is kielégítően működött volna, végre 
a költséges és megbizhatlan akkumulátorok — 
jelenleg már megszűntnek tekinthetők. 

William Thompson óta, ki első volt, hogy 
a figyelmet e tárgy felé fordította, sok jelen-
tős javítást eszközöltek a szélmotorok szerke-
zetében, melyek részint a hatásfok növelésére, 
majd a gyártási- költségek redukálására irányul-
tak. Szerkezeti anyagul a fa helyét az aczél 
foglalta el a toronynál éppúgy mint a keréknél, 
a mozgató részekben kevesebb lett a holt suly, 
következőleg gyorsabb let t a járás is. A súrló-
dás által okozott erőveszteségek is lehetőleg 
csökkentettek. 

A legjobb típushoz tartozó szélmotorok 
hatásfoka a legjobb egyszerű gőzgéppel szem-
ben jelenleg már sokkal kedvezőbben alakul, ha • 
mindkét motornál a rendelkezesre álló egész 
energiamennyiséget veszszük figyelembe, a be-
fektetési költségekben sincs oly nagy különbség 
mint azt közönségesen hiszik. A szélmotorok 
továbbá sem szenet sem kezelést 'nem igényel-
nek és az értékcsökkenésből eredő leírás is 
felénél kisebb mint a gőzgépnél. 

A következő táblázatban különböző nagy-
ságú szélmotorok munkabírása foglaltatik effek-
tív lóerőkben. Ezen adatok Brush faszerkezetű 
szélmotorokkal eszközölt kísérleteinek eredmé-
nyét tüntetik fel. A kísérletek alkalmával a 
szélmotorok különbzéki dróttekercsekkel ellátott 
dinamót haj to t tak . Jó aczélból készült motorok 
használata esetén ezen értékek husz százalék-
kal nagyobbaknak vehetők fel. 

Effektív lóerő alatt azon munkamennyi-
séget értjük, mely a dinamó armaturatenge-
lyén tényleg kifejtetik. 

A szélkerék A szél sebessége 
átmérője 

8 10 12 16 20 25 30 
A tényleg kifejtett effektív lóerők 

száma 
12 láb ' 0' VB V 4 -V2 1 ' l3 /3 2 
14 „ 0 VÍ 7a 1 lS/4 272 3 
16 „ 1/'s 8/s S/4 1V2 2> 4 374 4 
18 „ • V2 8A 1V4 2 3 4 • 5 
20 , •/4.-1V41 2 3 4 57-2 7 
25 „ 1V4 l8/4 3 472 6 8 10 
30 „ 2 3 4 5Va 7 9 .12 
35- „ 3 4 574 63/4 874 107a 14 

A szélmotor mellett legfontosabb a dinamó 
problémája. A működési feltételek itt oly gyö-
keresen eltérők a közönségesen gyakorlatban 
előfordulókkal szemben, hogy egy specziális 
gép alkalmazása szükséges. A szélmotor j á rása 
egy pillanatig sem állandó, majd növekszik, 
majd csökken, a mi természetesen az előállí-
tott villamos áram megfelelő hullámzását is maga 
után vonja. 

Ez ideig a já rás változásának szabályozá-
sára bizonyos ellenálló készülékeknek az áram-
körbe való iktatása által törekedtek, az ellen-
álló készülékre pedig egy czentrifugális regulátor 
vagy egy elektromágnes hatott, mig a kefék a 
megterheléshez képest önműködően alkalmaz-
kodtak. Ily szerkezet azonban két okból mellő-
zendő, először, mert a kényes alkatrészek szá-
mát szaporítja, másrészt meg a gyártási költsé-
geket is nagyban növeli. 

Brush azt találta, hogy igen kielégítő 
szabályozást lehet elérni a dinamógép drót-
tekercseinek differencziális csavarása által. A 
dinamógép kompound kapcsolású, de a drót-
tekercsek ellenkezőképpen vannak göngyölítve, 
ugy, hogy a mágneses tér a legerősebb, ha a 
külső áramkörben áram nem kering (vagyis, 
ha az áramkör meg van szakítva) és megfele-
lőleg gyöngébb lesz, ha az áram növekszik, 
ez a szokásos gyakorlatnak éppen fordítottja. 

A szabályozás ezen módja egyszerűnek 
és sikerültnek bizonyult. Különösen alkalmas, 
ha a villamos áram előállítására a szél moto-
rikus erejét használjuk fel, mert ilyenkor az 
áramkönek mindig egy akkumulátor telepet 
kell tartalmaznia és az áramkör ellenállása 
szükségképpen kicsiny. Egy kis feszélyemelkedés 
tehát a szabályzó áramra mindig jelentékeny 
befolyással van és igy a lámpák a feszély szél-
sőségeinek soha sincsenek kitéve bármikép is 
változzék a járás sebessége. 

A dinamó és akkumulátortelep közé ik-
tatóit önműködő kikapcsoló igen egyszerű szer-
kezetű volt és kifogástalanul működött. A töltő 
áramot zárta, ha a dinamó feszélye akkumu-
látor feszélyével egyenlő lett vagy azt túlhaladta 
és megszakította mihelyt a viszonyok fordítva 
alakultak. 

Az áramfejlesztő telep ^harmadik lényeges 
alkotórésze az akkumulátor telep. Tapasztalás 
szerint egy szélkerék haj tásához szükséges, hogy 
a szélnek legalább hatmérföldnyi sebessége 
legyen óránként. Sokszor azonban órákon, napo-
kon át sem bir a szél ily sebességei, effektív 
munkát természetesen ilyenkor nem végeztet ; 
kell tehát, hogy az akkumulátortelep annyi 
elektromosságot legyen képes felhalmozni, a 
mennyire a szélmotor ezen tétlenségi ideje alatt 
szükség van. 

Tudjuk, hogy a hol a szélmotorokat viz, 
szivattyúzására használják, rendszerint egy oly 
nagy vizrezervoir áll rendelkezésre, mely 3—5 
napi szükségletre szolgáló vizet képes magába 
foglalni. Analóg szabály alkalmazandó az akku-
mulátortelep kapaczitásának meghatározásánál 
is. Többé-kevésbbé függ ez a szélmotor fel-
állítási helyének a viszonyaitól. Oly helyeken, 
hol a szél csaknem állandóan fuj , két-három 
napra, mig más vidékeken ismét a ritkább 
szél miatt egy hétre szolgáló á ramra is van 
szükség s következőleg az akkumulátortelep-
nek is ennek megfelelő munkaképességgel kell 
bírnia. 

Gazdaságok, majorok czéljaira szolgáló, 
izoláltan álló világítási és erőátviteli telepek 
iránt, melyek berendezése kis költséggel volna 
létesíthető olcsó kezeléssel, az érdeklődés előre-
láthatólag folyton növekedni fog. Ily esetekben 
a szélmotor mint olcsó haj tóerő alkalmasnak 
kínálkozik. Különösen ott," hol a világítási 
szükséglet nem nagy, a szélmotorral haj tot t 
villamos telep igen gazdaságosnak fog bizo-
nyulni, miután az üzemköltségek . csupán az 
értékcsökkenésből eredő leírásból és a befekte-
tési tőke kamatositásábó! tevődnek össze, mig 
kezelésre nincs szükség, csak olykor-olykor al-
kalmi felügyeletre. 

Nyilvánvaló, hogy ily villamos telepek oly 
gazdaságokban fognak legelőször létesülni, 
melyek a nagyobb városok közelségében fek-
szenek, hol az elektromos világítás előnyeit 
már méltányolni tudják. 

Amerikában legújabban Marlléhead-Necle 
közelében létesült ily elektromos telep, mely 
egy év óta igen eredményes működésben van. 
E telep mintegy három éven át gőzüzemre volt 
berendezve s csak utóbb lépett a gőzgép he-
lyébe a szélmotor. Annak megállapítására, hogy 
e két telep közül melyiknek volt az üzeme 
gazdaságosabb, szolgáljanak a következő adatok: 

A gőzüzemű elektromos telep berendezési 
költsége (beleértve a kazánt, gőzgépet, dinamót és 
a 46 czellás akkumulátor telepet) 1000 dollárt tett 
ki és 3 éven át évente 6 hónapig volt üzemben. 
A tulajdonos által rendelkezésre bocsátott adatok 
szerint ezen idő alatt az átlagós üzemköltségek — 
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beleértve a tüzelő-anyag, javítás, olaj stb. költ-
ségeit — de figyelmen kivül hagyva a tőkeka-
öiat, amortizáczionális és a kezelési költségek-
ből előálló quotát — lámpánként és óránként 
egy cent-et tettek ki. Az értékcsökkenésből 
származó leírás 100 d., a tőkekamat 50 d., a 
kezelési költségek 75 dollárban állapíttattak meg 
évenként. A telep a gazdasági épületekben és 
á lakóházakban elhelyezett mintegy 75 izzó-
lámpa számára szolgáltatta a megkívánt meny-
riyisőgü és erősségű áramot. 

A szélmotor-erőre berendezett villamos 
telep a mult évben má jusban létesült. A 20 
láb átmérőjű szélkerék egy 25 láb magas fa-
toronyra van szerelve. Az összes elektromos 
készülékek a torony lábánál épített csinos kül-
sejű. fabódéban vannak elhelyezve. A szélmotor 
vertikális tengelye egy rövid ellenközlő tengelylyel 
áll kapcsolatban, mely a dinamót haj t ja . A dina-
mógép 1200 fordulatra van szerkesztve, a járási 
sebesség határai 750—1500 fordulat perczen-
ként. A kikapcsoló készülék a dinamógép köze-
lében egy szekrényben van elhelyezve. Az 
akkumulátortelep 46 czellából áll seriésben 
kapcsolva, minden czella 200 ampére-óra kapa-
czitással-bir. Világításra 90 Voltos í 6 gyertya-
fényű lámpák vannak használatban. A torony 
alapjánál van elhelyezve a kísérleti laboratórium 
és a szükséges szerszámokkal felszerelt javitó 
műhely, ez utóbbiban egy villamos motor is 
van és megvilágítására 12 izzólámpa szolgál. 

A telep á rama az összes gazdasági épü-
letek megvizsgálására szolgáló 75 lámpán ki-
vül, még a mintegy 200 lábnyi távol-
ságban levő lakóházban elhelyezett 50 
izzólámpát is táplál ja . 

Az egész elektromos telep felállítási 
költsége az összes berendezéssel együtt 
1800 d. Hat hónapon át volt üzemben, 
mely idő alatt megszakítás nélkül szolgál-
tatta a szükséges világítást; a karban-
tartási költségek csakis a kenőolaj beszer-
zésére szorítkoztak. 

A két telep költségeit összehason-
lítva kapjuk a következőket: 

A gőzerőre berendezett elektromos 
telep 75 világító test táplálására szolgált 
a következő költségek mellet t : Építési 
költség ÍOÖO d., amortizáczió évenkint 
100 d., kamat 50 d., kezelési költség 75 
d., üzemköltséget 100 d., (1 czent lám-
pánként és óránkint, 6 hónapi nyári üzem 
alatt); .az összes évi kölségtehát 324 d. tett ki 
vagyis 4,33 d. évenkint és lámpánként. 

A szélmotorikus erőre berendezett telep-
nél fölmerülő költségek a következőképen ala-
kultak: Építési költség 1800 d., amortizáczió 
( 5 % a szélmotorra és 10% az elektromos be-
rendezésre) 130 d„ kamat 90 d., üzemköltség 
(olaj stb.) 10 d . ; az összes évi költség tehát 
"250 d„ vagyis 2 d. évenkint és lámpánként. 

Látnivaló ezekből, hogy gazdaságok szük-
ségleteinek fedezésére szolgáló villamos tele-
peknél a szélmotorikus erőre berendezett üzem 
sokkal olcsóbb. Oberscháll Zoltán. 

a ezimen, hogy kártevők. Pedig dehogy kár-
tevők ; tessék csak megfigyelni őke t : nem kell 
azoknak fü, vetés, mert valóságos húsevők. 

De e rovarok nemcsak a gazdák előtt 
i smeretesek: van nekik már egyéb tekintetben 
is hirnevök. Éppen hazánk az, a melyről föl 
van jegyezve, hogy e rovarok már 1672-ben 
november 20-án a havon rendkívül nagy tömeg-
ben mutatkoztak a lakosság nagy rémületére. 
Hogy a nép babonás hite ilyen jelenségben 
háborút, veszedelmet és a sors összes csapá-
sainak hirdetőjét látta, azt nem kell monda-
nunk. Hasonló esetek ismeretes Svájcz jegesei-
ről, Svédország havas mezőiről is. 

A rovarok eme kétféle megjelenése kö-
zött az összekötő kapocs az az ok, amely 
őket téli nyugalmukban itt és ott is megza-
varta és a hóra kergette, vagyis a nedves ősz, 
vagy nedves tavasz. Ezek az álczák, melyek 
egyikét, az itt közölt 39. ábrán (a) mutat juk 
be, télire száraz helyre szoktak húzódni. 
Ugyané helyen maradnak tavaszig, ha ugyan 
nem következik be az, a mit már elébb emii-
tet tem, hogy a viz telelő helyeikből kiönti 
őket, hogy aztán ideiglenesen a hóra mene-
küljenek. Amelyik rovar kikerüli a későbbi fa-
gyot, vagy hogy sikerül neki még idejekorán 
száraz helyre menekülni, az azután tovább 
fejlődik, hogy a fák, kivált a galagonya virág-
zása idején olyan alakban mutatkozzék, mint 
azt ugyancsak az itt bemutatott 39. ábrán lát-
hatjuk. E bogárnak magyar neve n incs ; az is-
kolás i f júság azonban a rovar német neve 

GAZDASÁGI ALLATTAN. 
Rovatvezető: JablonovvsM József. 

Havon vándorló bogarak. 
Esős őszszel, 'mielőtt a hó lehullott 

volna vagy a tél végén, mikor a hó olvadni 
kezd, a gazdák rendesen szemtanúi annak a 
szokatlan jelenségnek, hogy legtöbbször az 
árkokban s az árkok menti vetésekben a rova-
rok sajátszerű vándorlása veszi kezdetét. Kö-
rülbelül két cm. hosszú és bársonyfekete álczák 
nagy tömege vándorol ide-oda, mintha helyét 
nem találná. A ki ezt a nyüzsgő nagy tömeget 
nem ismeri és látja, hogy az éppen a vetésbe 
tart , bizonyára nem közönyösen nézi e moz-
galmat. És valóban ugy is van, mert a gazdák 
egy része sokszor küldi e bogarakat föl azon 

i felülről; c) ugyanaz alulról nezve (az utóbbi 
~d) bábja; e) a kifejlődött bogár (természetből 

rajzolva). 

mintájára „hóbogár' '-nak (Schneekafernek) 
mondja, tudományos neve Telephorus fusens 
(Cantharis fusca, de a rustica-faj is ide tar-
tozik). De ha magyar neve nincs is, annál 
jobban ismeri azt mindenki, aki a virágzó 
fák és a mezők nyiló virágai között csu-
kott szemmel nem jár . Egyes virágon egy-két, 
néha azonban egy egész csomó is van belő-
lük, a hol szorgalmasan vadásznak apróbb ro-
varokra. Tehát hasznos állatok. De nemcsak a 
kifejlődött bogarak, hanem az elébb emiitett 
álczák is hasznosak. 

Mult őszszel Komárom vármegyéből egy 
előkelő gazda e rovart a következő megjegy-
zéssel küldte fel a Rovartani Állomásra : „újra 
küldök rovarokat meghatározás végett, mert 
gyanúm van, hogy ezek az álczák a Zábrus 
gibbus-t (annak álczáját) pusztítják. Egy ilyet, 
t. i. Zábrus-1 találtam a most küldött rovarral 
összekapaszkodva/ A megfigyelőnek igaza volt : 
eszik ez az álcza mindent, amihez csak hozzá-
férhet,. nemcsak Zabrus-t, hanem mint a fenti 
ábrán látható, földi gilisztát, házikójába húzó-
dott csigabigát és minden olyasféle állatot, a 
melynek husa puha, de ha foghat legyet, akkor 
föllakmározza azt is, mert hiszen mint azt az 
39. ábrán b) és c) rajzok mutatják, jó fogazat-
tal bir. 

É szerint tehát, ha e rovar e tavaszon is 
igen gyakori, ne adjon az okot aggodalomra, 
mert nagy tömege csak hasznára válhatik a 
gazdának. 

JáblonotvsTci József. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
151. sz. kérdés. Vidékünkön a mult évi 

őszi vetéseinkben több hibás kinézésű gabona 
látható. Vizsgálat után rájöttem, hogy a búzá-
ban a gyökér fölött egy féregnek látszó, fehér, 
feketén csikóit élni nem látszó báb van. Szí-
veskedjék e beküldött-álűzát és rozsot meg-
vizsgálni s megfelelni az alábbi kérdéseimre: 

1. Micsoda féreg álczája ez . nem a 
hesszeni légyé? 

2. Várhatok-e az inficziált területről ter-
mést és milyent? 

3. Szükséges-e az inficziált növények ki-
szántása és ha kiszántjuk, megsemmisül-e a 
féreg jövőre? 

4. Ha így meghagyjuk, a kései vetésün-
ket, mely még most épnek látszik, nem tá-
madja-e meg szintén — mert közbeesnek — 
vagyis közvetlen mellette vannak szétszórva? 

5. Mily eljárást kövessünk el jövőre a 
vetést illetőleg, hogy e csapást a lehetőleg 
elkerüljük. 

6. Nem kérvényezhetnénk ily súlyos csa-
pásnál az adóengedményt? S ha igen, mi szo-
kott lenni az engedmény? 

Szente. P.K. 
152. sz. kérdés. Október hóban lekötte-

tett 140 drb göböly szeszmoslékra, melyeken 
november hó második felében kiütött a moslék-

sömör, s daczára a több oldalról ajánlott 
különféle szerekkel való leggondosabb 
kezelésnek, még vagy 30 darab mindig 
benne van a bajban. Igaz ugyan, 'hogy 
nem oly nagy mértékben, mint midőn a 
sömör fellépett, de teljesen nem akar meg-
szűnni. És még az a rofcsz oldala is van, 
hogy midőn 3—4 drbot megtisztulva a 
már egészségesek közé köttetek, onnét 
ugyanannyit ki kell köttetnem, melyeken 
ismét kiujul a sömör. 

Szíves tanácsot ké rek : mivel lehetne 
e ba jon leggyökeresebben segíteni, vala-
mint arról is véleményt nyilvánítani, hogy 
a tavaszi — különösen a zab — szalmá-
val való almozás nem elősegitője-e a 
bajnak ? 

Etelka-major. E. 
153. sz. kérdés. Ha a bérleti szerződés-

ben a vadászterületről nincs említés téve, kit 
illet a vadászati jog a tulajdonost vagy a bér-
lőt. Fenti kérdésemre kérek szives választ. 

Ér-Tarcsa. F. L. 
154. sz. kérdés. Igás lovaimmal novem-

ber óta folyton néha térdig érő sárban voltam 
kénytelen takarmányt hordoztatni ésJ daczára 
annak, hogy kifogás után gondosan lemosták, tisz-
tították, lábaik kisebesedtek, megdagadtak, ós 
jelenleg sárga bűzös nedv szivárog ki a csüd 
felett. Kezeltem ólomirral és szappanos vízzel 
mosdat tam. De daczára annak, hogy lovaimat 
már két hete istállón tartom, még nem mutat -
kozik javulás. Kérdem tisztelt gazdatársaimat, 
miféle szert és gyógykezelést javasolnának^ és 
szabad-e e nedvző végtagokat karbolos vagy 
szappanos vizzel mosni, vagy szárazon tar tan-
dók-e mint a sömörös lábak. 

Vojtek. B L 

155. sz. kérdés. 1. A gleditsia élősövény 
minő előnynyei bir a többi élősövény felett. 2. 
A gleditsiát mily távolságra kell ültetni és 
miként kezelendő ? Melyik előnyösebb a gleditsia 
vagy a gyertyánfa élősövény? 

Szerdahely. Sz. g. e. 
156. sz. kérdés. Hizómarháimmal eddig 

répát és burgonyát etettem, mivel ez már el-
fogy s a marhák még kürülbelül 3 hónapig 
maradnak hízóban a répát és burgonyát, a 
melyekből egyenlő arányban 40 kg. 1000 kg. 
élősúlyra adtam, abrakfélével óhaj tanám pó-
tolni. 
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Rendelkezésemre áll, durva korpa, kuko-
riczadara és lenmagpogáesa. A répa még körül-, 
belül 2 héteg eltart. Nem lesz-e rossz befolyás-
sal a répaetetés beszüntetése, és ha nem, 
tanácsos-e tovább egész a répa elfogytáig, az 
eddig szokott mennyiséget , adni, vagy czélsze-
rübb abból mindig kevesebbet adni, hogy a 
marha attól lassankint elszokjék? Áz utóbbi 
esetben mennyivel csökkenjen a répa adago-
lása ? Naponta, félhetenkit vagy hetenkint ada-
goljak-e kevesebbet? Végre egy féléhői pótol-
jám-6 a répát, ha igen, mennyi korpa illetve 
dara vagy pogácsa szükséges a répa helyette-
sítésére. 

Répa csak igen nehezen és csak: 100, 
kg.-ként 1 frtért szerezhető be, mig a fenti 
abrakfélék már megvannak és a korpa és dara 
ára 3 frt, a pogácsáé 6'5 frt 100 kg.-kint. 

Duna-Szerdahely. P. B. 
157. sz. kérdés. Fésűs anya és angol 

huskos után származott jelenleg szopós bárá-
nyokat éves korban hizlaltan eladni óhajtanám. 
Kérdem, mely abraktakarmány volna a leg-
megfelelőbb és mily mennyiségben volna az 
adandó, hogy a hizlalás eredményre vezessen ? 
A bárányok elválasztása ápr. 1-én történik és 
a hizlalás november hóban volna befejezendő. 
Mely időtől veheti a hizlalás kezdetét és az el-
választástól a hizlalásig mily takarmányozás 
volna a legmegfelelőbb? A bárányok nyáron 
át is istállózva lennének. Rendelkezésemre áll 
száraz és zöldluczernaszéna, árpa és tengeridara. 

Berény. F. F. 

Feleletek. 
Sertésvészes tünetek. (Második felelet a 

120. számú kérdésre.) /\ A tulfinomitott rokon-
tenyésztésü falkákban fiatal süldőknél gyakori 
a lábzsugorodás, különösen ha téli fiaztatásnál 
a malaczok kevés mozgást tesznek, a fiazta-
tókban elkényeztetnek. Az igy elernyedt szer-
vezet elveszti a betegség iránti ellenálló , ké-
pességét, okozza ezt meghűlés vagy akármi 
más egyéb. Nincs kizárva, sőt természetesnek 
kell tehát tartani, hogy ha a falka átment a 
sertésvészen is, hogy a lábzsugorodási hajlam 
ilyen következményeket hagyott maga után és 
pedig olyan mérvben, mely az egész falkára 
kihatott. Ennek azonban szerintem — a meny-
nyiben eddig egy állatorvos sem segíthetett a 
bajon tudomásommal — egyéb orvossága nincs, 
mint maga a természet. 

A süldők szervezetük szilárdságához ké-
pest vagy egészen vagy csak részben kiheverik 
idővel ezt a bajt. De miután a javulás és 
meggyógyulás éppen a fenti okok miatt indivi-
duális, nem lehet meghatározni, hogy ez a baj 
meddig tart és hány százaléka épül fel telje-
sen és hány százaléknál maradnak meg a zsu-
gorodás vagy sántaság nyomai egész éle-
tükön át. 

Arra kell törekedni, hogy az Ily betegek 
itós. eledel mellett tisztán tartott tágas ólban 
legyenek és pedig teljes nyugalomban, tetszé-
sükre bízatván a szabad mozgás. Az akol legyen 
nyitott, hogy jó friss levegőben hiányt ne szen-
vedjenek; sőt ha az idő kedvező, nappal legalább 
is 8 napi időközönkint, egymástól 40—50 lé-
pésnyi távolságra eső helyváltoztatással szaba-
don tartassanak s a mint a fü pezsdül, jó változ-
tatott legelőn legeltetni. így aztán lassan ma-
gukhoz jönnek, 

Az ilyen bajok kikerülése egyedüli óv-
szer a keresztezés s a fiaztatásnak márczius-
baii való eszközöltetése s a malaczoknak, a 
mint a körülmények megengedik, a napnak 
legkellemesebb időszakában luczernáson. cso-
portonként anyjukkal valólegeltetése, hogy igy 
a szervezet megszilárduljon, megedződjék. 

A szoptatást ki kell terjeszteni három 
hónapra, a mi gazdag legelő mellett semmi-
féle akadályba nem ütközik. 

Ha az ilyen szépen kifejlődött s megszi-
lárdított malaczokból választatik ki a tenyész-
tésre szánt anyag, ez a baj elő nem fordul 

többé, sőt a sertésvész és más egyéb fertőző 
vérbetegségek iránti ellentálló képessége is 
fokozódik. Márton Zsigmond. 

Szeszfőzés. (Másbdik félelet a 133. sz. 
kérdésre.) Q> A kérdés rosszul van feltéve, -mert 
lisztes anyagot vagy átalány ozással vagy pedig 
adómentesen lehet szeszszé kifőzni és csak az 
utóbbi esetben van a 50%-on aluli szeszfok 
kikötve a mikor nem 2 hektoliter, hanem csu-
pán 1 hektolitert meg nem haladó mennyiség-
ben termelhető, holott az átalányozásnál a szesz-
fok nincsen korlátozva, csupán a főzőkészülék, 
meg az edények űrtartalma van kiszabva. 

Az 1888. évi XXIV. tvczikk 32. §-ának 
I. cziklusa a), b), c) pontjai alatt világosan 
megadja, a feltételeket, melyek a lisztes anya-
gok feldolgozására vonatkoznak. Tessék a tör-
vény ezen részét ugy a végrehajtási utasitás 
7. és 8-ik §-ának IV. szakaszát átnézni. Kühne-
féle takarmányfüllesztő csak azon esetben 
volna tehát szesztermelésre kihasználható, 
hogyha űrtartalma 2 hektoliternél nem nagyobb, 
kazánsisakja levehető és a kazán legnagyobb 
átmérője a kazánmagasságot meg nem haladja. 
Ez esetben a füllesztőt egy egybekötő csővel 
összeköttetjük a hűtőkészülékkel. 

A szeszfőzés megkezdését az évi terme-
lési időszak előtt legalább négy héttel a pénz-
ügyi közegnek bejelenteni tartozik. Erre nézve 
a törvény 44. §. irányadó. Jattka Ferencz. 

Melassze-moslék feletetése. (Felélet a 
135. sz. kérdésre.) Mint a kérdésből látjuk, egy 
hulladék hulladékának a feletetése hozatik itt 
szóba. Bámulatos az valóban, hogy mi mindent 
fel akarunk már mi magyarok is etetni álla-
tainkkal; csodálatos az már igazán, hogy mek-
kora merészséggel hajtunk keresztül állatainkon 
már mi is minden lehető és lehetetlen anyagot. 
A mérges tulajdonokkal biró anyagoknak, az 
egészséget veszélyeztető matériáknak egész 
garmadája széltében felhasználta tik már állatok 
táplálására, s ime ott vagyunk, hogy a hulla-
dékok hulladékára is szemet vetünk! Valóban 
messze "jutottak az emberek állataiknak termé-
szetes táplálásától és kezelésétől, s .messze 
estek az állatok ennek következtében régi 
egészséges, szívós, erőteljes, ellenálló szerveze-
tüktől 1 

De nem folytatom, rátérek a tárgyra. 
Tehát burgonyamoslék és melasszemoslék 
egyenlő mértékben az, amit kérdésttevő elesé-
gül nyújtani kívánna, káros következmények 
nélkül. 

Azt kísérletekből tudjuk, hogy ugy a bur-
gonyamoslék, mint a czukorgyártásnak melassze 
nevü hulladéka, a takarmányozás czéljaira fel-
használható, de nem ismeretes előttünk, hogy 
ez utóbbi hulladéknak hulladéka— a melassze-
moslék — egymagában, vagy burgonyamoslék-
kal együttesen, állatoknak valaha nyújtatott 
volna. 

Lehet, hogy nyújtatott, de én nem tudok 
róla s igy avval térhetnék egyéb dologra, hogy 
nem vagyunk abban a helyzetben, hogy felete-
tését ajánljam, vagy ne ajánljam, Azonban a 
melasszemoslék vegyi összetételére nézve ös-
meretes levén, kombináczióba lehet bocsát-
koznom, . s meg lehet vizsgálnom ezt is és a 
burgonyamoslékot is s e kettőt együttesen is 
annyira, hogy kérdésttevőnek némi felvilágosí-
tással szolgálhassak. 

Az tökéletesen ismeretes, hogy á burgonya 
minőségéhez s különösen a szeszgyártás for-
májához képest, annak moslékja szerfelett vál-
tozékony összetételű; és pedig: száraz anyag-
tartalma lehet 3'8—8'7%; légenytartalmu anyaga 
0'8—l'9°/o; légenytelen kivonatanyaga l ' l— 
5"6% ; zsírja 01—0-29%.; növényi rostja 0"5— 
l'5°/o és hamuja 0'7°/0. Közepes burgonya mi-
nőséget s középes tökéletességű szeszgyártást 
feltételezve, kérdésttevő moslékja tehát a kö-
vetkező Összetételű lehet: 

száraz anyag . . . . 8'0°/o 
légenyes anyag . , . . l'3°/o 
légenytelen anyag . . . 4'8% 

zsír . . . . . . , . 0'29/fl 
hamu . . . . 0"7°/o - : 

növényi rost . . . . . l"ö0/o 

Az ilyen moslék felől tudjuk^ azt, hogy 
kiváló szolgálatot, tehet a takarmányozásban 
mindenütt ott, a hql szalma, polyva, . törek , s 
egyátalában csekélyebb értékű szálas száraz 
takarmánynak feletetéséről van szó s külö-
nösen, hogy ez anyag — egyéb alkalmas ta-
karmányok kíséretében — kitűnően felhasznál-
ható marhahizlalásra, ,1000. kiló ; élősúlyra 
40—48 kilogrammnyi mennyiségben is. De 
aztán tudjuk azt is, hogy csak friss állapotban 

'veszélytelen, sőt hogy igy is okozhat bajt 
mosléktömör alakjában; tudjuk,, hogy növen-
dék állatnák, vemhesnek nem való, tudjuk, 
hogy megsavanyodott állapotban a tejelők 
tejét rontja, azt a szopósakra nézve veszedel-
messé teszi: egyszóval tudjuk azt, hogy elő-
nye mellett számos hátránya van, a mi óva-
kodásra int. 

Ha most már a melasszemaradékot 
vesszük szemügyre, az tartalmaz középszámi-
tással 8 perczent száraz anyagban: 

légenytartalmu anyagot 1 8%' 
légeny mentes „ 4"6°/o 
hamut l"6°/o 

Ez a moslék nem ezen,, mint látjuk elég 
kedvező szerves anyag tartalmánál fogva al-
kalmatlan az állatok* táplálására, hanem egy-
felől a miatt, mert kesernyés savanyu izü s 
azért bizonyára semmiféle állat se eszi szíve-
sen; de másfelől, mint észrevesszük, sok benne 
a káli és nátronsó, ugy nemkülönben a növényi 
sav,' ezek pedig feltétlenül oly káros hatásúak 
az emésztőcsatornára, hogy a melasszemoslékot 
egymagában határozottan teljesen alkalmatlan-
nak lehet és kell kinyilatkoztatnunk a táplálásra. 

Azonban a jelen esetben nem az egyma-
gában való, hanem a burgonyamoslékkal keve-
rékben való feletetés lehetőségéről kellene 
biztosan nyilatkoznunk, ezt azonban az előre-
bocsátottakból folyólag én nem tehetem, mert 
hiszen azt se tudom, hogy ugyanaz-e ezen 
keveréknek is a vegyi összetétele és hatása, 
mint külön-külön a kétféle mosléké, annyit 
azonban — összevetvén az itt felhozott adato-
kat —kimerek mondani, hogy minden, egyéb 
táplálástól eltekintve, a hizlalás czéljára s ki-
zárólag marháknál, a szóba hozott keverék 
moslék . nyújtásával nagyobb veszélytől, való 
félelem nélkül, meg lehet probálkozni. 

Nyújtandó volna pedig —- ha ez lehetsé-
ges — nem egyenlő arányban, hanem ke-
verve az a moslék, hogy egyrész melassze-
moslékra 2 vagy több rész burgonyamoslék 
essék s akkor is természetesen egyéb anyagok, 
különösen szálasok kíséretében, s nem tulnagy, 
hanem csak pl. 1000 kiló élősúlyra napi 40—50 
kiló adagban és mindig frissiben. 

Monostori Károly. 
Mennyi denaturált só kell állatainknak 1 

{Felelet a 146-ik sz. kérdésre.) Akár istállón, 
takarmányon élő, akár legelőn táplálkozó álla-
tokról van szó, a nyújtandó só menynyiségének 
meghatározásánál többféle körülmény és vi-
szony elhatározó befolyással bír, s azért egy 
minden körülmény közé beillő só-előirányzatot 
felállítani lehetetlen. 

Eddigi ismereteink szerint, szervezetének 
minőségével fogva, legtöbb sót igényel , a juh, 
ezt követi a márha, aztán a ló s végre a ser-
tés. Azonban kísérletekből tudjuk, hogy több 
só kell az öregebb és kevesebb a fiatalabb 
állatnak, továbbá, hogy több a nyugvónak, mint 
a munkás állatnak ; a nem hízónak kevesebb, 
mint a hízónak stb. Világos az is, hogy dena-
turált sóból több kell, mint a természetesből 
és pedig éppen annyival több, amennyit a 
denaturáló anyag kitesz. 

Azonban a leglényegesebb faktor, a mivel 
a' sózás közben számolni kell, a takarmánynak 
sótartalma, és sajnos ezzel nem igen számol-
hatunk másképp, mint általánosságban, mert a 
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talajminőség,, a fekvés, a növény, az ivó víz, ' 
mind jobbra, vagy balra billentheti a sómérle-
get, tartalmazván némely 'növény sok, más ke-
vés sót, némely ivó viz több, más kevesebb 
ilyen anyagot^ a mit pedig pozitivitással kimu-
tatni a helyi elhatározó viszonyok "közepette 
csak vegyi elemzéssel lehetne. 

" " E szerint kérdésttevő viszonyai közé tel-
jésen beillő sózási tervet én fel nem állithatok, 
s ázt hiszem, hogyrmegközelitö, de mellé lehe-
tőleg olcsó sózás az, a mit kérdez, er re hát a 
következőkbén felélhetek. * 

Tormay szerint hozzávetőleges . minimális 
mennyiség volná 24 órára juhnak 3, marhának 
20, lónak 8, sertésnek 4, hízó marhának 50, 
hízó juhnak 8, hízó sertésnek 6 gramm, és 
illetőleg évente átlagban egy fejre j u h n a k i ' 4 2 ; 
marhának 9 ' 9 6 : bivalynak 6 7 5 ; lónak 4"20; 
nyájsertésnek 1'46; hizó. marhának 16'82; 
hizó juhnak 2' 19; hizó sertésnek 2 1 9 kiló 
konyhasó. 

Tekintettel arra, hogy a természetes 
konyhasó is ródszerint és legfeljebb csak 9 0 % 
chlornatriumot tartalmaz, a hazai denaturált 
sóban pedig emellett még s/4-ed % denaturáló 
anyag van, minimális só adagoknak legczélsze-
rübben a következő mennyiségeket vehetjük 
egy állatra és egy n a p r a : 

Lónak . 10 grm 
Jármos ökörnek . . . . 10 „ 
2—3 éves gulyabelinek . . 15 „ 
1 - 3 „ „ . . 10 „ 
Rúgott borjúnak . . . . 5 „ 
Fejős tehénnek . . . . 30 „ 
Hizó tehénnek . . . . . . 40 „ 
Hizó ökörnek 50 „ 
Öreg birkának 5 „ 
Ürünek 10 „ 
3-ad fűnek 3 „ 
Toklyónak . . . . . . 1 , 
Öreg sertésnek 5 „ 
Hizónak . . . . . . . 10 „ 
Süldőnek 5 „ 
Malacznak 1 „ 

Természetes, hogy néhány grammal több 
vagy kevesebb sónak adagolása se fog lénye-
ges hiba lenni ; de a miként a tul sok sómér-
gezésre, akként a tul kevés vagy semmi u. n. 
só-éhhalálba vezethet és emiatt bizonyos kö-
zépmérték betartandó. 

Egyébiránt a mennyire lehet, nyújtsa kér -
désttevő takarmány közé elkeverve, por alak-
ban a napi adagot, mert bármekkora előnye is 
az a kősónyujtásnak, hogy annyit nyal abból 
az állat, a mennyinek szükségét érzi, nagy 
hátránya, hogy a só igy pocsékolódik, mert 
nedvet szíván magába olvad s töredezik, de 
el is lophat abból a cselédség. Én különben 
azért se vagyok a bará t ja a kősó nyalatásnak, 
mert nem vagyok bizonyos abban, hogy a ra-
gadós betegségeket nem terjeszti. Valószínű, 
hogy nem, de nincs kizárva, hogy igen. 

M: K. 
A luezerna műtrágyázása szuperfoszfát 

gipszszel. (Felelet a 147, számú kérdésre.) A 
szuperfoszfát gipszszel tagadhatatlanul jó ered-
mények érhetők . el a gyenge luezerna felül-
trágyázásánál, a mint ez Rovara Frigyes kísér-
leteiből is kitűnik,*) a ki homokos vályog tala-
jon, 200 . kg. szuperfoszfátgipsz felhintésével, 
magyar holdanként 1039 kg. luczernaszéna ter-
inéstöbbletet kapott, a trágyázatlannal szemben. 
A luezerna széna árát 2 frttal számítva, a ter-
méstöbblet 20 fr t 78 kr értéknek felel meg, 
mig a 200 kg. szuperfoszfát gipsz csak 5 frt 
45 kr kiadást okozott. Sőt a szuperfoszfátgipsz 
a magtermést is fokozta, a mennyiben: a nem 
trágyás részen termett m. holdankint mag 57 kg., 
szalma 600 kg. ; a szuperfoszfátgipszszel ke-
zelt részen m. holdankint mag 72 kg., szalma 
900 kg. 

*) Lásd „Mezőgazdasági Szemle" J896, évi Il-ik 
íüzeténék 70-ik lapján. 

Daczára ezen kedvező eredményeknek, 
hangsúlyoznom kell azt, hogy a szuperfoszfát-
gipszszel óvatosan jár junk el s eleinte csak 
kicsinyben tegyünk vele kísérleteket. A gipsz 
ugyanis éppen azon trágyaszerek közé tartozik, 
mely hatásában felette bizonytalan s mig egyik 
esetben kiváló eredmények érhetők el vele, 
másik esetben semmiféle eredményt sem mutat . 
Ennek magyarázata különben igen egyszerű. 
Maga . a gipsz ugyanis elsősorban mint köz-
vetve ható trágyaszer szerepel, a mennyiben a 
talaj nyers tápszereire feltárólag hatva^ ezeket 

<;a növény számára felvehetővé teszi. Ha tehát 
a gipsz a ta la jban talál elegendő feloldani valót 

íjó hatást fejthet ki, ellenkező esetben csak a 
vele adott foszfornak lesz hatása. 

A gipsznek ily irányú hatás ta lanságát , 
különösen homoktalajokon tapasztal tam, miután 
pedig: tudtommal a kérdésttevő gazdaságnak is 
ilyen a talaja, a szuperfoszfátgipsznek óvatos 
használatát ajánlom. 

A szuperfoszfátgipsznek használa ta külön-
ben egyszerű. Lehetőleg korán tavaszszal , a 
mint a föld annyira megszikkadt, hogy rámehe-
tünk, magyar holdanként 200—250 kgot egy-
szerűen kiszórunk, később pedig befogasoljuk. 
A Jriszórást lehetőleg szélcsendes, borult idő-
ben eszközöljük, vagyis akkor, midőn közeli, 
csendes esőre van kilátásunk. 

Megjegyzem azonban, hogy a ta laj mész-
szegénysége, a gipsz használatát egyáltalán 
nem teszi indokoltá, mert ez esetben nem kén-
savas mészre, hanem szénsavas mészre van a 
ta lajnak szüksége; ily esetben jobb eredményt 
érhetünk el a közönséges fahamu vagy mész 
trágyázásával. 

Ha fahamuhoz olcsón hozzájuthat , akkor 
különösen a homokos talajokon termett here-
nemüekre, ennél jobb trágyaszert alig tudok 
ajánlani . Egy baltaczimes fükeveréket kat. hol-
danként 400 kgr. fahamuval felültrágyázva, az 
eredmény következő vol t : 

Termett baltaczimszéna trágyázatlan ré-
szen 1 k. holdon 1280 kg., termett baltaczim-
széna fahamuzott részen 1 k. holdon 2360 kg., 
a terméstöbblet tehát egy kaszálás u tán 1080 
kg. baltaczim széna, a f ahamu pedig semmibe 
sem került, mert a gazdaságban gyűjtettem 

Rozsos hiborherét (őszszel vetve) kat. hol-
danként ugyancsak 400 kg. fahamuval trágyáz, 
tuk meg. Termett a trágyázatlan részen zöld. 
takarmány k. holdanként 208 q, a fahamuzott 
részen zöldtakarmány k. holdanként 234 q, 
vagyis 26 métermázsával több zöldtakarmány. 

A fahamuval trágyázott vöröshere, kat. 
holdanként 675 kg. szénatöbbletet, a luezerna 
pedig 895 kg. szénatöbbletet adott. 

Tekintettel arra, hogy a fahamut nem 
ritkán igen jutányosán (métermázsánként 20—25 
kr)-szerezhetjük be, de egy kis u tánjárás mel-
lett, sa já t gazdaságunkban is évente nagy 
mennyiséget gyűjthetünk össze, ezen becses 
trágyaszerre ez alkalommal is felhívom gazda-
társaim figyelmét. 

A fahamut az ősz, tél folyamán vagy 
kora tavaszszal szórjuk ki, kat. holdanként 400 
kgot számítva, a talaj kellő felszikkadása u tán 
pedig fogasolunk. Kerpely Kálmán. 

Szöszös bükköny, biborhere. (Felelet a 
148. számú kérdésre.) Ugy a „Köztelek"-ben, mint 
más alkalmakkor is többszörösen hangsúlyoz-
tam, hogy ugy a szöszös bükkönynek, mint a 
biborherének valódi gazdasági jelentősége és 
becse akkor emelkedik teljes mértékben ér-
vényre, ha őszszel vetve, tavaszszal korai zöld 
takarmánynak használjuk. Mindkettő, tavaszszal 
a legkorábban vágható takarmányokhoz tarto-
zik és e tekintetben 2—3 héttel megelőzik ugy 
a rozsos borsót, mint a rozsos őszi bükkönyt. 
Többszörösen kiemeltem már azt is, hogy a 
szöszös bükkönynek, a korai kaszáihatóságon 
kivül még az is az előnye, hogy a téli fagy-

, tói, kipállástól nem szenved. Ennek eklatáns 

példájá t láthattam ismét ez idén, tehát oly 
esztendőben, midőn, a telet a legenyhébbek 
közé sorolhattuk. Az őszi borsó és bükköny-
nek, őszszel felnyúló hajtásai, a tél folyamán 
a földre verve, sokat szenvedtek, ellenben a 
szöszös, bükkönynek őszi, rövid, zömök haj tá-
saiban károsodást alig találtam. 

Másrészt a márcziusi szebb napok beáll-
tával a szöszös bükköny növekedése azonnal 
kezdetét vette, mig az őszi borsónál és őszi bük-
könynél ez időben, ennek nyomát sem lehetett 
látni. A szöszös bükönynyel tehát tagadhata t -
lanul oly növény birtokába jutottunk, melylyel 
a gazda, a korai-zöld takarmány termesztését 
biztosabb alapokra fektetheti. 

Másképp áll azonban a dolog, ha a szöszös 
bükkönyt tavaszszal, például zabbal keverten 
vetjük. Ekkor a közönséges zabosbükkeny felett 

' nem bir valami nagy előnynyel, mint ezt az 
országos növénytermelési kísérleti állomás or-
szágszerte végzett kísérletei is bizonyítják. Nem 
mondom ezzel azt, hogy mögötte áll a közön-
séges zabosbükkönynek, de tényleg valami nagy 
előnynyel sem bir felette, sőt egyenes hátrá-
nyául róhatjuk fel, hogy a szöszös bükkönynek 
véteí ut ján beszerzett magja háromszor oly 
drága, mint a közönséges tavaszi bükköny 
magja. Más szóval nyári zöldtakarmány és 
széna termelésére alkalmas növény, elegendő 
számban áll a gazda rendelkezésére. Sokkal 
inkább szűkében van azonban oly növények-
nek, melyek után jóminőségü, biztos korai zöld-
takarmányra számithatna s ezért van a szö-
szös bükkönynek s másodsorban a biborheré-
nek oly nagy jelentősége, mikor korai tavaszi 
zöld takarmány termesztéséről van szó. 

Ha (tehát a gazda eme két növény ter-
mesztésével első izben kíván foglalkozni, akkor 
ne a tavaszi vetést nlkalmazza, mert ez eset-
ben feldicsért tulajdonaikról kellő meggyőző-
dést szerezni nem fog, sőt a mint a gyakorlat-
ból tudom fiaskó esetén, jó tulajdonságaikat 
elhinni semmi szín alatt nem akarja . Nem 
hiszi pedig el annál is inkább, mert igen gyak-
ran tavaszszal nem veti eléggé korán a szöszös 
bükkönyt, hanem előbb a fontosabbnak látszó 
vetéseket végzi el. Pedig a szöszös bükköny 
tavaszi vetésénél a lehető legkorábbi vetést 
igényli; sokkal korábban kell vetni, mint a kö-
zönséges zabosbükkönyt, oly korán, a mint azt 
a talaj állapota csak megengedi, tehát nem a 
zab s á rpa vetése után, hanem még ezek előtt. 
Ennek oka a szöszös bükköny növekedésének 
sajátszerűségében rejlik. Növekedésének első 
2—3 hetében földfeletti részei lassan nőnek, 
mert ez idő alatt gyökérhálózatát fejleszti. . 

Erőterjes gyors növekedésnek csak ezután 
indul, mely esetben a későbbi szárazságnak 
kitűnően képes ellent állani. 

Késői vetés esetén azonban ezen idő-
szaki lassú növekedése hátrányos lehet, vagy 
legalább is a közönséges tavaszi bükkönynyel 
szemben semmi előnyt sem képes felmu-
tatni. A szöszös bükkönynek igen korai tavaszi 
vetésével már magam is nagyon jó eredmé-
nyeket értem el, de ez esetben kaszálása, 
éppen a luezerna első kaszálásával esik össze. 

Miután kérdésttevő csak most akarna lé-
péseket tenni a szöszös bükköny beszerzésére, 
a tavaszi vetéssel minden körülmény között 
elkésett. 

Ugyancsak így vagyunk a biborherével 
is. Tavaszi vetése nem Jsokat é r ; rendesen 
kettős növésű, egyenetlenül fejlődő s igy nehe-
zen letakarítható növény. Tulajdonképpeni 
előnye szintén őszi vetése alkalmával tűnik ki, 
midőn is korán tavaszszal kaszálható és pedig 
nyomban a szöszös bükköny után. 

Ezeknek figyelembe vételével nem is köz-
löm most a termelési eljárásokat, hanem m a j d 
annak idején, ha az. őszi vetési időszak kö-
zeledik. Kerpely Kálmán. 
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Egy életrevaló szövetkezet. 
Egy jellemző epizódjáról ván sző .annak 

. az. élet-halálhareznák, mely . hol nyíl tán, hol 
titokban, de mindig egyforma, elszántsággal 
foly ott, hol a' közvetítés a szövetkezeti alaku-
lások által érdekeit 'Yeszélyéztetve lát ja . Hogy 
milyen eszközökkel igyekeznek meghiúsítani a 
szövetkezeti intézmények térfoglalását, jó rölda 
erre az „Ürmény i és salgo'i hitel-, fogyasztási' 
és értéJcesitö szövetkezet". 

Ezt a szövetkezetet dr. Tóth ürményi 
orvos alapította meg, a legszerényebb keretek 
között. A megalapítás, melyve őt semmi más, 
mint a nép iránt érzett jóakarat ösztönözte, 
rendkívül nehezen ment. Az érdekeltek közö-
nyösségévé) kellett daczolniá. Hogy tette végre 
dr. Tóth kézzelfoghatóvá: a szövetkezet előnyeit ? 
Összevásárolta a kisgazdáktól az árpát s eladta 

. azt nagyban, természetesen jóval kedvezőbb ár-
ban, mint azok, a kik egyszerre, kis mennyiséget 

.^vetettek a helyi piaczokra. Ezzel aztán nyil-
vánvalóvá tette a kisgazdák előtt a nagyban 

.való értékesítés előnyét, a mely a rendszeres 
s szolid üzleti összeköttetéseket lehetővé ' teszi . 
A példa hatott . Megalakult az* értékesítési szö-
vetkezet, melynek alaptőkéjét a dr. Tóth leirt 
manipulácziója révén elért nyereség képezte. 
Meg kell említeni, hogy Ürményben a hitel-
szövetkezet már ezt megelőzőleg fennállott, a 
mely tehát most terményértékesítő szövetke-
zetté is kibővült. A szövetkezet magtár t bérel, 
mely a tagok terményeinek nemcsak elhelye-
zésére, de egyszersmind megfelelő értékesíté-
sére is szolgál. 

Ugyanis 4 lóerejü petróleummotort állit 
be, a melylyel nyárban csépelnek, öszszel ros-

. tálnak, télen pedig őrölnek; szóval egy teljes 
gabonatisztitő felszerelés áll a szövetkezet ren-
zésére. 

Csakhamar átvette a szövetkezet azt a 
feladatot is, hogy a tagok fogyasztási igényeit 
kiszolgálja. Először csak a mindennapi háztar-
táshoz legszükségesebb élelmi czikkeket szállí-
totta ; majd szövetkezeti mészárszéket állított 
fel, a mely 8 hó alatt 13 ezer frtot forgalma-
zott. Ekkor a mészárosok nyugtalankodni kezd-
tek s miután a szövetkezeti mészárszék szolid 
versenyével csakhamar elhódította vevőiket, 
2000 frtot ajánlottak fel dr. Tóthnak azért, 
hogy a szövetkezet vezetésétől lépjen vissza. 
Dr. Tóth természetesen visszautasította az 
ajánlatot s nyíltan, még nagyobb erélylyel vette 
fel a harczot a mészárosok ellen, a kik ezúttal 
még a kartel csudagyógyflastromával sem 
tudtak javítani bajukon, csak annyit értek el, 
hogy a szövetkezet a környékről semmi pénzért 
nem kaphatott mészárost, ugy, hogy most dr. 
Tóth egyenesen Budapestről volt kénytelen 
mészárost szerződtetni. A szövetkezet most már 
nemcsak az élelmi, de mezőgazdasági fogyasz-
tási czikkek közvetítésére is áttér s evégből 
összeköttetést keres a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezetével. 

Itt rögtön rá lehet mutatni, a M. M. Szö-
vetkezetének egy nagy hivatására, amely abban 
áll, hogy a vidéken ilyen szövetkezetek alaku-

' lását elősegítse. Evégből fiókokat kell létesítenie, 
a melyek a szövetkezet előnyeit példákkal te-
szik megfoghatóvá és a szövetkezésre ösztönt 
nyújtanak. 

Az ürményi és salgói szövetkezet a tagjai 
által termelt élelmiczikkek értékesítését is fel-
adatai közé sorozta; összeköttetésbe lépett 
tehát a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezetével, a melynek révén most már a 
budapesti piaczok előnyeit is kiaknázhatja. 

E helyen megint utalhatunk egy másik 
szövetkezet példájára, melyet egyik Zichy gróf 
alakított meg Fehérmegyében s a mely a Ma-
gyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkeze-
tével olyan megállapodásra jutott, hogy a 
jegyzett üzletrészt is természetbeni, t o j á s . s 
egyéb a tagoknál közönségesen található áruk-
kal fizette le. 

A biztosításra nézve az Országos Magyar 
Kölcsönös Biztosító Szövetkezettel ' szerződtek, 
a mely szintén ! nagy előnyöket nyújthatott a 
szövetkezetnek mágánfelekkel szemben. Szóval 
a : szövetkezeti tagok lassankint oda jutnak, 
hogy tágabb értelemben vett- . .háztartásuknak 
minden szükségletét szövetkezeti uton fedezik.? 
s összes térmelvényeiket szövetkezeti u t o n ; 

adják el. 
Ha valamelyik tag kölcsönre szorul, a 

szövetkezethez fordul, a mely aztán a kölcsönt 
terményének eladási árából levonja ; igy hát 
módjában van a gazdának, hogy készpénz tar-
tozását minden, veszteség nélkül- természet-
beniekkel fizesse ki. Ezenkívül a tag a neki 
szükséges árut nemcsak készpénzért kapha t ja 
meg, hanem ki is cserélheti valamely más 
áruért , terményért stb., a mit a szövetkezet 
pénzszámba vesz, mert értékesíteni tud. El-
mondhatjuk, hogy ez valóban ideálja a szövet-
kezeti alakulatnak, mely a pénzgazdálkodást 
úgyszólván teljesen kiszorítja. 

Érdeklődünk e kitűnően szervezett szövet-
kezetnek további sorsa iránt s majd, amint 
fejlődésének több irányban tervezett mozzana-
tain keresztül esik, alkalmunk lesz tüzetesebb 

' ismertetést is nyújtani róla. 
Addig is a szövetkezeti eszme minden 

barát jának figyelmébe ajánljuk azt a szép pél-
dát, mint olyat, mely bizonyítja, hogy a szövet-
kezeti szervezet a kiszolgáltatás minden ága-
zatában életképes, és csak egyének ügybuzgal-
mától, önzetlen tevékenységétől függ, hogy 
olyan helyen is létrejöjjenek a szövetkezetek s 
érezhetővé tegyék áldásos előnyeiket, ahol 
egyébiránt a hangulat a szövetkezetek meg-
alakulásanak nem kedvez, s ahol fejlődésének 
ellenérdekeltségek intrikái igyekeznek gátat 
vetni. B. B. 
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Kinevezés. A földmivel ésügyi miniszter Weisc 
Izidor okleveles vegyészt, budapesti egyetemi chemiai 
gyakornokot a budapesti m. kir. állat-élettani és takar-
mányozási kísérleti állomáshoz segéddé ideiglenes 
minőségben, Reimlinger Károly budapesti lakost a ma-
gyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia vegytani tanszéke 
és a vegykisérleti állomás mellé rendszeresített második 
tanársegédi állásra két év tartamára kinevezte. 

Megbízatások. A földmivelésiigyi miniszter Pucher 
Jenő belinczi és Nagy Imre margitfalvi lakost Temes 
vármegye rékási járására nézve, Varga Sándor kun-
hegyes! lakost Jász-NagykumSzolnok vármegye tiszai-
felső járásában fekvő Kunhegyes nagyközség területére 
nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. 

Eljegyzés., Mezey Gyula, br. Schell nagy-idai 
uradalínáriak intézőjé eljegyezte Sárkány Terézt Gál-

Halálozás. Gyapay Kornél ura<l. bérlő, életének 
63-ik évében meghalt £a-Mí;sterbereken. )i 

A székesfővárosVásárcsarnok-bizottsága 
folyó hó' 12-én ülést tartott Matwslcá Alajos 
elnöklete alatt. Ezen ülésen több belső ügy 
elintézése u t á n ' a folyó évi hajózási évadra 
megengedte a dunagőzhajózási társaságnak, 
hogy a személyszállító hajóin érkező vásár-
csarnok árukat ' budapesti szokásos állomásain, 
kirakhassa és onnét fuvarosokkal szállíttassa 
be a központi vásárcsárnokba. A vásárcsarnoki 
kikötőbe érkező hajók kikötődiját naponta 16 
krban, a csolnakokét 8 krban állapította meg. 
A vásárcsarnokoknál alkalmazott személyzet 
szaporítása i ránt előterjesztést tesz a bizottság 
a tanácsnak; miután a személyzet egy része 
munkával tul van terhelve. A hentes-ipartársulat 
ama kérvényét, hogy a nagyban való elárusitás 
minimuma 5 kilóról 25 kilóra emeltessék fel, 
a bizottság elutasította, hasonlóképp elutasittatott 
a mészáros-ipartestület is ama kérvényével, 
hogy az egynemű hus nagyban való elárusitá-
sát 5 kilóról 10 kilóra és a vegyes hus mini-
mumát 15 kilóra emelje, továbbá, hogy a leölt 
bárányok és borjuk bőrben legyenek csak el-
árusíthatok, vagy ha tisztítva vannak, akkor 
csak féldarabokban legyenek értékesíthetők. 
Ezen kérvény tárgyalásánál a bizottság konsta-
tálta azt, hogy a mészáros-ipartestület által 
beadott kérvény alá csak egy oly czég neve 
volt iktatva, amely tulajdonkép a központi 
vásárcsarnokban elárusító helylyel bir, e szerint 
tehát nem is a csarnokban helyt foglaló mészá-
rosok adták be a kérvényt, hanem maga az 
ipartestület. A bizottság ezen kérdés tárgyalása 
felett hosszabb eszmecserét folytatott és ama 
álláspontra helyezkedett, miszerint a fővárosnak 
olcsóbb hússal való ellátása szempontjából a 
minimumnak felemelése egyáltalában nem in-
dokolt, sőt amennyiben ezen kérdés még egy-
általában meg nem. érett, a bizottság azon 
álláspontra helyezkedett, hogy ilynemű bead-
ványokat figyelemben részesíteni nem hajlandó. 
Csak később, ha a huskérdős némileg meg-
oldást nyert, lehet majd a bizottság feladata az, 
hogy e tekintetben elhatározó intézkedéseket 
léptessen életbe, mert nem akarja a bizottság 
kezét megkötni abban, hogy oly elvi kijelenté-
seket tegyen, melyek esetleg a főváros fogyasztó 
közönségének hátrányára szolgálnának. 

A „Mészárosok és Hentesek Lapjá"-nak 
a hatósági közvetítők ellen nagy animózitással 
irt czikkére a vásárcsarnok-bizottság föntebb 
közölt határozatai adják meg a választ, igy te-
hát feleslegesnek látjuk azt, hogy lapunk e 
kérdéssel azon modorban, mint azt a nevezett 
lap teszi, továbbra is foglalkozzék. 

Magyar árpa Németországban. Mint Ber-
linből írják, a magyar árpa rendkivüi keresett 
czikk volt a lefolyt évben is a sörgyárosok 
részéről. Már több év óta nem tapasztalt nagy 
mennyiségben érkezett magyar sörárpaa német 
piaczokra kivált Bajorországba, Poroszországba 
ós Württenbergbe. A bajor piacz fizette még 
ezúttal is legjobban a magyar árpát , mert pl. 
München métermázsánként 18"5—19 márkával 
fizette a magyar jóminőségü á rpá t ; Lindauban 
az átlagár 18'3 márka volt. Az orosz, lengyel, 
porosz és galicziai árpa csak 12—13 márkán 
kelt és igy a magyar árpa 5—6 márkával 
nagyobb árt biztosithatott magának. Elkelt a 
németországi összes sörgyárakban 1896. évben 
3.456,142 métermázsa tulnyomólag jó magyar 
kvalitású árpa. Ez a körülmény ismételt bizo-
nyítéka a magyar árpa versenyképességének, a 
miről különben az utolsó években a bécsi s 
berlini nemzetközi versenyeken is alkalmunk 
volt meggyőződni. A versenyképesség felhasz-
nálására kell tehát gondolnunk, a minek első 
feltétele a termelésre alkalmas árpaféleségek 
helyes megválasztása, a másik pedig az, hogy 
a magyar sörárpa képviseletéről a külföldi árpa-
kiállításokon, versenyeken s vásárókon állandóan 
gondoskodjunk. E feladat szolgálatában első 



22. SZÁM. 7-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1897. MÁRCZIUS HO 17. 389 

rendű szerep jut az OMGE, által: által rendezni 
szokot országos sörárpavJLsároknak, a melye-
ken nem csak az -egyes.árpaféleségek termelési 
eredményei, felől szerezhetnek tapasztalatokat 
az érdeklődők, hanem a melyekből az OMGE. ; 
esetröl-esetre a kiviteli piaezokra is: juttat min- , 
"tákat s ujabb: kereskedelmi, összeköttetéseket ; 
biztosit. 

Borjuk ismételadásának betiltása. A buda-
pesti marhavásártér és közvágóhíd igazgatósága 
rendeletet bocsátott ki, melylyel . megtiltotta, . 
hogy egyes . kereskedők és bizományosok a 
borjukat oly czélbóí vásárolják össze tömege-
sen, hogy azokat később ugyanazon vásáron 
eladják, miután ez a?, előleges összevásárlás 
a közönség rovására mesterségesen drágítja a 
borjuhusárakat. Az igazgatóság a vásárbiztoso-
kat bizta meg, hogy a tilalma ellen vétőket 
megfelelő elbánás végett jelentsék be nála. 
Örömmel vesszük tudomásul a rendeletet, mély 
a spekulatív közvetítést egy a közélelmezés az 
állattulajdonosok szempontjából egyaránt káros 
szerepéből szorítja ki. 

Egy javaslat a föld tehermentesítésére. 
Dr. Klopp a bécsi lapok hasábjain nagyon 
figyelemre méltó javaslatot vett fel a földteher-
mentesités tárgyában. A javaslat szerzője abból 
a: tételből indul ki, hogy a gazdák legnagyobb 
részét a jelzálogkölcsön törlesztése és kamatai 
fejében évenként fizetendő összeg változatlan-
sága teszi tönkre. A kamatteher azért fojto-
gatja a gazdát, mert nincs tekintettel a jöve-
delem ingadozására. Rossz termés esetén ka-
matleirásról szó sincs, a köcsön kegyetlen, az 
megköveteli minden évben a törlesztési há-
nyadot s a kamatot. A mai kölcsönöknek nem 
a talaj termőképésége, nem á munka jövedelme 
képezi alapját, hanem egyesegyedül a pénz 
képzelt jövedelmező ereje, A javaslat szerint 
tehát az első és fődolog volna a kölcsönök 
után fizetendő kamatok s a birtok tényleges 
jövedelme között helyes arányt, összhangot 
teremteni. Főleg a kisbirtokos szivesen látná s 
fellélegezne, ha hitelezője társtulajdonosává 
válnék abban az arányban, a mely a birtok 
becsértéke s az adott kölcsön között van, mert 
akkor a hitelező vele égyütt viselné a terheket 
és az esélyeket. így azután a gazdaságilag és 

: erkölcsileg tarthatatlan kamatozó kölcsön a 
semmi tekintetben sem kifogásolható, tökeüz-
letté válnék. Tegyük fel például, hogy X.-nek 
van 20.000 forint becsértékü földje s" Y. 5000 
forinttal társul vele (annyit ad neki kölcsön) 
a termelés emelésére: akkor az igazságos 
szerződés a következőképpen intezkednék; Y-t 

• társtulajdonosul bevezetik a telekkönyvbe a 
birtok egy ötöde erejéig. X. köteles a kapqtt 
5000 forintot a birtokba befektetni. A tiszta 

: jövedelem egy ötöde Y.-é. A gazdasági munkát 
X. maga végezi vagy végezteti. Csak X. kér-
heti a társas viszony felbontást, de akkor a 
birtok ez idő szerinti becsértékének egyötödét 
köteles kifizetni Y-nak. Ezen alapon azután 
megtörténhetik, hogy.a töke néha l, .néha 2 
százalékot jövedelmez csak, de előfordulhat az 
is, hogy 6—10 százalékot hoz.. A tőke és gazda-
ság közötti közvetítés tovább is a földhite-
intézetek feladata volna s csak a forma vál-
tóznék. A záloglevelek ugyanis megszűnnének 
s helyettük tulajdon-részjegyeket kapnánk. Az 
osztalékot pedig az év végén éppen ugy ha-
tároznák meg, mint a részvénytársaságoknál. 
Természetes, hogy a földhitelintézetek az ország 
különböző részeiből beérkező egyenlőtlen jö-
vedelmi részleteket kiegyenlíthetnék s a tu-
lajdon-részjegyek után egyenlő kamatokat fizet-
hetnének. Ez a lényege a dr. Klopp-féle társ-
tulajdonosi rendszernek, amelybe, amily szí-
vesen belemennek egy felől a gazdák, más-
felől ép oly kétséges, hogy vájjon bele men-
nének a kölcsönadók is, kiváltképpen pedig 
a mai nehéz mezőgazdasági viszonyok 
között. Kedvező viszonyok között viszont 
ugyan ki gondolna reá, hogy olyan kölcsön 
szövetkezést kössön, amelynek révén a kölcsön-
adót jövedelme osztályosává, teszi. Különben a 

javaslat realizálása,esetén-elkerülhetlen volna, 
hogy a szabad rendlkezésíjog még inkább meg-
köttessék, a föld még jobban megmozduljon.a 
birtokosság lába alatt s egyenesen a nagy-' 
tőke spekulatív eszközévé váljon. Az eszme: 
egyébiránt sok oldalról elbírálást igényelne,; 
ha-egyszer annakmegvalósításával. komolyan, 
foglalkoznánk. 

Harcz a petróleum ellen. A németországi 
spirituszgvárosok feljelentést nyújtottak be a bi-
rodalmi kanczellárhoz, melyben a többek között 
azon.óhajuknak adnak kifejezést, hogy a, vilá-
gító spiritusz, oly . árban legyen forgalomba hozT 
liató, mely a petróleum árát csak „kevéssel, 
vagy egyáltalán ne múlja felül. Hangsúlyozzák, 
hogy a körülmény azonban csak ugy volna el-
érhető, ha. a jelenlegi adóalapok megváltoztat-
nának. Ennek a mozgalomnak magyarázatát 
nyújtja mult számunkban, „A petróleum detro-
nizálása" cz. alatt megjelent czikkünk, 'mely-
ben kimutattuk, hogy a mezőgazdák s a szesz-
ipar érdekében mennyire óhajtandó volna az, 
hogy a világítás szolgálatában a petróleumot 
borszeszszel helyettesítsük. A szeszgyárosoknak 
ez a mozgalma nem jelent ugyan haladást 
ebben a kérdésben, mert a szeszvilágitásra 
minden tekintetben alkalmas lámpát még nem 
találtak fel, de : mutatja a mozgalom,, hogy a 
szesz világítás jövőjében a gyakorlat embereinek 
is bizalmuk van és hogy a petróleum élet-halál 
harcza rövidesen nemcsak a papi roson ,de .a 
mindennapi életben is kezdetét veheti. 

A vásárcsarnokok és a hazai termelés. 
"Néhány napilap hasábjan figyelemreméltó köz-
lemény látott napvilágot, melyben felpanaszol-
tatik a vásárcsarnokoknak az a tendencziája, 
hogy az idegen termékeknek a budapesti pia-
ezokra való özönlését elősegíti s igy állandó 
közvetítő közege lett a velünk versenyező kül-
földnek. Különösen a : szerb sertésbehozatal 
öltött nagy- mérveket a vásárcsarnokok égisze 
alatt. A szerb, sertésbehozatal elleni panasz 
nem uj keletű mint tudjuk s nem a központi 
vásárcsarnok kebelén született. A központi 
vásárcsarnok a szerb konkurrencziát abban a 
kész állapotban 'találta, amelyet szomszédos 
állatforgalmi politikánk lassú következményei 
teremtettek meg. Egyszerre tehát nem verhette 
vissza a behozatali ákóziókat. Nem akarjuk 
azonban még ebből azt a súlyos tendericziát 
kimágyaráni, hogy a vásárcsarnok hivatásának, 
tekinti az idegen termékek közvetítését, amelyek 
olcsó versenyt támasztanak a budapesti piaezon, 

• mert hisz ez homlokegyenest ellenkeznék 
azokkal a gazdai érdekekkel, amelyeket a köz-
ponti vásárcsarnok létczéljai közé illesztett. 
Reméljük, hogy a vásárcsarnok-bizottság meg 
fogja találni az idegen termékek beözönlését 

' egyensúlyozó korrektivumot s kitér az elől, 
hogy közélelmezési politikájához gazdai részről, 
komoly kétségek férjenek. 

A Juvel-Lorenz burgonya. A vasmegyei 
gazd. egyesület; „Egyesületi Ertesitő'-jében 
Röszler Károly .egyleti titkár következőkben 
emlékezik, meg a „Juvel Lorenz" burgonyával 
végzett termelési kísérletéről. A mult év tava-
szán szíves volt Szalay Ottó devecseri posta-
mester "ur termelési kísérletre" „Juvel-Lorencz" 
elnevezés alatt 40 kiló burgonyát küldeni. A 
40 kilót elültetve, a burgonya csakhamar ki-
hajtott, szárképződése roppant erőteljes volt, 
a mi általában a kései .fajok tulajdona. A phy-
toptora infestans (burgonyapenész) nem bán-
totta, igaz ugyan, hogy permetezve lett ugy ez 
is, mint az általam termelt többi fajta, de 
amazokon egyes leveleken itt^oít fekete foltok 
mégis csak előfordultak, de á „Juvel-Lorenz" 
levelén ilyeneket nem láttam. Október elején 
szára elszáradtba mi normális viszonyok között 
az érés jele. A burgonyát kiszedettem és öröm-
mel tapasztaltam, hogy egyike a legjobb fajok-
nak, mert nagy, teljesen ép és mondhatnám 
egyforma nagyságú gumóival a Richter Impe-
rátor és Magnum bonum közül feltűnően ki-
tűnt. A termést lemérve, az 520 kiló volt, 
tehát 13uszo'ros hozamot adott. Részemről — 

különösen, .gazdasági. e.zélokra. —, igen ajánlom 
a „.luvel-l.orenz" . burgonyát és azt hiszem, 
hogv a Richter Imp.erátornál — a mely pedig 
nálunk, igen sok helyen kiváló, termeseket adott 

többet ér. Ugy látszik, hogy igen'jó! eltart-
ható, inert s^m a kiszedéskor, sem most jan. 
hóban a rothadásnak legkisebb • jelei sem 
láthatók. 

A nyitramegyei gazdasági egyesület 
igazgató-valasztmanya F.inody József alelnök 
elnöklése, mellett Nyitrán a f. hó 12-én tartott 
ülésében a következő határozatokat ŰQzta : 1 . A 
csongnidmegyei gazdasági egyesületnek a mezei 
munkások gyülekezési jogának megszorítását czélzo 
indítván vára vonatkozólag elhatározta, hogy a 
mindinkább elöíé}'be toluló mezőgazdasági mún-
káskérdesczelszeru.megoldásának szükségét az 
egyesület is óhajtja, de az ügynek jelenlegi 
stádiumában nem. támogathatja, az egyesület 
a. gyülekezési' jog/megszorítása,iránti kérelmet, 
nem akarván megfosztani a,. polgárok egész 
tömegét a helyzetük é.s mogérhetésiik fölött váló 
tanácskozás jógiitól . nem akar preczedenst al-
kotni ezeri, csak a "végső esetben használható 
drasztikus esgközBck esetleg más irányban 
leendő;alkalmazására, 2. A sopronmegyei gazda-
sági egyesületnek a•esősek; JciLfyatartását tiltó 
miniszteri rendelet visszavonása érdekében ide 
küldött kérelmét, tudomásul vejjzi. 3. Az egye-
sület az 0. M„ CL E. által kontemplált g>/ümiitcs-
ért ók ts Itíi,szövetkezeteket vidék'erikmt, megfelelő 
góczpontokkal megalakítja, hogy a vármegye 
jeles gyümölcstermelői ft fogyasztókkal s a 
keresettebb pikczok|á^,kÖzveTlen összeköttetésbe 
jussanak; Egyúttal -arönlmn'megteszi az intézke-
déseket áírá,; nézve is; hogy az eladási czélbóí 
folytatott • gyümölcstermelés, csak... néhány meg-
felelő fajtára szorítkozzék, mert az egy helyen 
nagyobb mennyiségben található gyümölcs sokkal 
jobban ertíkesithety. 4. Az egyesület hálás 
köszönetét.nyilvánítja s fpldmiv.eiésügyi minisz-
ter urnask egy 10 holdas állami szőlőtelepnek 
Nyítrán leendő felállításáért nemkülönben a jég-
verés miatt nagy károkat szenvedőit L-apássó 
községnek adományozott 'gyümölcsfákért," úgy-
szintén a tenyészkanoknak kedvezményes- .áron 
leendő' kiosztásáért s a privigvei konilótelep léte-
sítéséért. 5. A öyitrai erdőgondnokség megkere-
sésére a Mpiír tetöltitéÉ liefasitása éídekében 
működni hivatott - bizottságba': kikűldendS' tago-
kat hiégválaszlótta.' ti. Titkárt kiküldi az- egye-
sület a f. évi május ;~hóban • Berlinben - megtar-
tandó, hizo'mürhahiálMtás'- tanulmányozására az-
zal á megbizássál, hogy a németországi keres-
kedők között á nyitran íegvoi hizlalók "részére 
összeköttetfsekéí szerezzen. Úgyszintén,„kiküldi 
a 'brüsszeli gazdasági kiállítás tanulmányozá-
sára i s / - 5-'•••V - 1 • r 

A petróleumvám felemelése. Mig Német-
országban az a törekvés, hogy a petróleumot 
olcsó borszesz előállításával kizárják a világí-
tás szolgálatából, tehát olcsóbba tegjék, addig 
nekünk'kilátásúnk' van arra, hogy á- pebóleum-
világitás megdrágul í" ha valónak bizonyui a. kor-
máriypak az a terve, mely szerint a petróleum-
vámot fel akarja emelni. Ez a terv a petroteum-
finomitó gyárakat máris nyugtalanítja. A napok-
ban tehát i'allancini Ede őrgróf vezetése alatt 
küldöttségileg tisztelegtek Lukács László pénz-
ügyminiszternél. Pallavicini őrgróf „a- magyar 
petróleumfinomítók aggodalmát fejezte ki a ter-
vezett vámemelés ellen s egy emlékiratott adott 
át, melyben a finomítók ánként egybehivását 
kérik. Lukács-pénzügyminiszter válaszában igye-
kezett álláspontját igazölni s . kijelentette, , hogy 
bár a finomítók aggodalmai túlzottak, mégis 
szívesen meghallgatja véleményüket. A petró-
leum vám felemelése első sorban is a fogyasz-
tókat sújtaná,: mert bizonyos, hogy mint min-
den más ezikkhét, amelyből béhozatra szorulunk, 
ugy a petróleumnál is a vám felemelése az 
árak' emelkedését vonná maga után. Petróleum-
szükségletünket pedig behozatallal fedezzük; 
igy az 1895-ik évben 975,872 mmázsa nyers ós 
155,476 mmázsa finomított petróleumot hoztunk 
be, összesen 7,759,000. frt. értékben; ezt a 
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behozatali szükségletet Ausztria petróleumfor-
rásai távolról sem fedezik. Azonban más rész-
ről érzékeny veszteség érné a petróleum fino-
mító iparunkat ís, ' amely, 1895-ben mintegy 
1 millió mmázsa nyerspetróleumot dolgozott 
fel s e nyers anyagnak körülbelül feléből elő-
állítható 267 ezer mmázsa iinomitott.petróleumot 
az ausztriai piaczökra származtatott. Ha most 
figyelembe veszszük, hogy a petróleumvám eme-
lése egyfelől ajgalicziai petróleumot propagálná, 
másfelől pedig a mi petróleumiparunk rezsi-
jének növekedése révén az osztrák finomitógyá-
rak versenyképességétnövelné: ügy kétségtelenül, 
előttünk fekszik az, hogy Ausztriának a petróleum-
vámok felemelése érdekében áll. Tudva most azt, 
hogy osztrák érdekek rendszerint érvényesülni 
szoktak, a petróleumfinomítók aggályait nem lehet 
egészen indokolthak tartani. Más kérdés ter -
mészetesen az, hógy annak áz iparágnak, 
melynek kezében a nyersanyag értéke több 
mint ötszörösével emelkedik, csakugyan létalap-
jában veszélyeztetné-e a vámemelés, vagy csak 
nyereségben kényszerítené szerényebb mér-
tékek betar tására . 

Őrölt rézgálicr. A „Hungária" műtrágya, 
kénsav és vegyi ipar részvénytársaság legújab-
ban a rézgáliczót őrlött ál lapotban hozza forga-
lomba. A jegeczes rézgálieznak őrlött állapot-
ban való használata annyiban előnyösebb, hogy 
a permetezésre szánt anyag könnyebben oldódva 
fel, az oldat sokkal könnyebben elkészíthető. 

A magyar aszfalt részvénytársaság folyó hó 
14'én tartotta meg dr. Országh Sándor elnöklete alatt 
rendes évi közgyűlését. Az igazgatóság jelentése szerint 
a mult évről visszamaradt s ujabban szerzett nagy ter-
jedelmű munkák máris kielégítő forgalmat biztosítanak 
a folyó évre. A mi pedig az elmúlt év eredményeit illeti, 
az — tekintettel arra, hogy ezúttal majdnem másfél 
akkora alaptőkét kell kamatoztatni, mint a mult évben, 
teljesen kielégítő. A tarla'ékalapok ' megfelelő dotálása 
után fenmaradó 261,073 frt 22 kr tiszta nyereségből 
levonatván az alapszabályszerü illetmények, a marad-
ványból részvényenkint 15 frt (15 százalék) osztalék 
kifizetése határoztatott el,. mely osztalék a társaság vagy 
a Magyar ipar- és kereskedelmi bank részvénytársaság 
pénztáránál folyó hó 15-étöl kezdve felvehető. A társa-
ság, különböző tartalékai 1.212,746 frt 62 krral vagyis 
a részvénytőke 84 százalékával szerepelnek a mérlegben. 
A felügyelő bizottságba Révész Adolf megválasztatott. 

Dr. Lendl Adolf tanár ur praeparator iumát 
madár és egyéb állatok kitömésébén kiválókép 
megdicsérem, ki nemcsak hogy az állatoknak 
a kiállítását eszközli dicséretreméltóan, hanem 
még hozzá igen jutányos áron is. 

Puszta-Péli Intézőség. 

y Felhívjuk ^ 
a t. cz. gazdaközönség 

f i g y e l m é t 

HELLER M, S TARSA, 
BUDAPEST, 

^ V. ter„ ErzséM-tér 13. ? 

Leírás és áragánlattaljfiérmentve szolgái 

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

• H U D A P E S T , 
VI. ker., Nagymezö-utcza 68. sz. 

Ajánlóin az 1896. évi szep. 
21-én HodmezS-Vásárhelyen 

IBI tartott ekeversenyen 
a r a n y , e z ü s t é s b r o n z é r e m m e l d í j a z o t t 

egyetemes aczélekéimet, 
melyek anyag, kivitel s olcsó áfuknál fogva áz összes 

eddigi konkurréncziát legyőzni képesek. 

BÁCHER RUDOLF 
cs. és kir. kizárólagos eke és talajmivelö eszközök gyára, 

BUDAPEST, YL, Nagymezö-utcza 68. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

K E R E S K E D E L E M , T Ő Z S D E . 

Budapesti gabonatőzsde. 
(Gruttmann és Wa/il budapesti terménybizományi 

;czég jelentése.) • 
Budapesti 1897. márczius 13. " 

A lefolyt hét időjárása erősebb légáramlatok 
mellett nagyoóbára borús és hűvös volt; a hét vége 
felé a hőmérséklet valamivel emelkedett ugyan, az ég-
boltozat azonban továbbra is borús és esős maradt. 
A vetések állása nagyobbrészt ki'elégitő és csak elvétve' 
érkeznek egerek-által okozta károkról szóló panaszok. 
A mezei munkálatok immár gyorsabban baladnak. A 
vízállás továbbra is magas,, e héten alig változott. Kül-
földön az időjárás, hűvös és esős volt. 

. A külföldi piaezok üzletforgalma továbbra is 
korlátolt és az árirányzat Csökkenő. Amerikában az 
árak ca. 3Va; c. olcsóbbodtak, minthogy a vetések ked-
vezőbb állása, a vevők tartózkodása és ama hirek, 
hogy a Farmerek kezeiben sokkal nagyobb készletek 
vannak, mint azt feltételezték, nyomást gyakoroltak. 
Politikai hirekre a h,ét folyamán gyenge javulás volt 
ugyan észlelhető, ez azonban csak rövid ideig tartott. 
Angliában az üzlet lanyha maradt és az árak V2 sh. 
olcsóbbak. Francziaországban a mult heti kellemes 
irányzat szintén megváltozott és gyenge kereslet mellett 
ugyancsak árcsökkenés következett be. Németalföld, 
Belgium és a Svájczban tétlenség uralkodi8. A fogyasz-
tás teljesen tartózkodó és az irányzat változatlanul 
csendes. A német piaezokon a vevők szintén rezerváltak 
és Berlin a- mult héthez képest 3 m. csökkent. 

Nálunk az összes czikkek iránt gyenge volt a ke-. 
reslet, az árak azonban csak mérsékelt csökkenést tün-
tetnek fel. A hozatalok a járhatlan utak folytán nagyon 
gyengék. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük ; 

Buza a hét - kezdetével néhány malom részéről jó 
vételkedvre talált, mely azonban gyorsan hagyott fel és 
a forgalmat is szük keretbe utalta. Tekintettel azonban 
a tartósan gyenge hozatalokra árcsökkenés nem követ-
kezhetett be és minthogy a határidőpiacz is jól tartott 
árakat tüntetett fel, a hangulat is kedvező maradt. Fi-
nomabb búzákat néhány krral jobban is űzettek. Később 
azonban ismét fordulat következett be, melynél a han-
gulat teljesen ellanyhult, az elért árelőny ismét veszen-
dőbe ment, ugy hogy a hét végével a multhetihez. ké-
pest az árak 5—7-5 krral olcsóbban zárulnak. A forga-
lom 120,000 mm. tesz ki, a heti hozatalok 204,000 mm. 
rúgnak. A tavaszi határidő felmondása e héten is csak 
gyengén folyt tovább. 

Rozs szintén csendes. A helyi fogyasztás aiig vá-
sárolt és csupán elszállilási czélokra volt néháuy ezer 
mm. változatlan árak mellett forgalomban. A buza el-
lanyhulásával áz irányzat 'később e czikkben is csen-
dessé alákult és árak 2-5-̂ -5 krral csökkentek. Minőség 
szerint Budapest távolságában 6'3b—40 frt és helyben 
átvéve 6-45—47-5 frt Cassa volt elérhető. 

Árpa takarmány és hántolási szélokra gyenge ki-1 

nálat és továbbra is etég jó kereslet mellett változatlan 
árakat ért el. Minőség szerint helyben 4-50—80 frtot 
fizettek. Állomásokon átvéve jelentéktelen volt a forga-
lom, minthogy megfelelő ajánlatok nem érkeznek. Az 
arak nem valtoztak. 

Zab ugy hajómint vasutiáruban elég bőven ér-
kezik, a fagyasztás azonban csak gyenge érdeklődést 
tanusit, mert a kinált áru is nagyobbára alárendelt és 
középminőségekből áll. Príma zab csak szórványosan 
érkezik és ez teljes árakat ért el. Középfajok néhány 
krral csökkentek. Jegyzéseink szin és tisztaság szerint 
5-80—6-30 frt köz^t váltakoztak. 

Tengeri ó áruban alig kerül eladásra . és inkább 
névlegesen 3.95—4.— frt között jegyez, üj tengerit ugy 
elszállítási czélokra, mint a helyi fogyasztás részére is 
vásároltak és Budapest távolságában 3.57Vs frt, helyben 
3.60—65 frtot fizettek. Állomásokon készáru : Zsom-
bolyán á 3.— frt, Becskereken á 3.07V2 frt, B.-Almáson 
á 3.17V-2 frt, T.-Szt.-Miklóson á 3.25 frt, Dévaványán 
3.15 frt, Mezőberényben á 3.10 frt, Kalocsán á 3.45 frt 
volt forgalom. Egy nagyobb tétel szerb tengeri el vámol-
tán á 3.5.2V2 frt helyben kelt el. 

Napi jelentés 1897. roárczius 16. 

• • 
Féljegyzésre méltó eladások nem, történtek.. 

. Készrozs bágyadt voltj-n^hány kisebb tétel é-35— 
6;4Q frt Budapest paritással adatták el. 

Árpa, elhanyagolt czikk, etetési czélra 4-60—70 
frt ab itt kelt. el. , . .... . ;, • 

Tengeri forgalma kipsiny, . Kőbányára iszállitva 
t-05 —70 'frt értető el. , , •';"••.• . . . I ,, 

Zab lanyhább erősebb kínálatra., 
, Határidők magasabb Newyork íolytán, ,:s?itárdan 

indultak, agyengébb készáruiizlet folytán . azonban is-, 
imét éllányhultak. ' 

. Következő kötések történtek-. 

Tavaszi buza . 
Máj.-jun. .buza,,. 
Őszi buza. . . 
Tavaszi rozs . 

; Köttetett: .'..' Déli zártat. 
. 7-88—7-84 •— 7-83—8.1'; : 
>: 7-82—7-76' í^-—. ;. 7"76--7-7 

7-28—7-24 ;— - 7-24—25 
, 6-40—6-37——•—— ' 6'37—38 . ' : 
i 5-74—5-72 5-72—73 • 

Szesz. (GroUfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

Válíozatlan forgalom és vétélkédv folytán a 
szeszüzletben e hét elején az üzletmenet mégléhetős 
anyha. volt és a szeszárak inkább 13 krral olcsóbban 
jegyeznek. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hét elején gyéren volt kínálva és az árak vál-
tozatlanul a mult heti jegyzés szerint záródnak.' Elkelt 
kontingens nyersszesz 14.50 frton nyitra-, barcs- és 
abaujmegyei, valamint erdélyi állomásokhoz szállítva. 

Galieziából kontigens nyersszeszt 14-63 frton 
kínáltak, de üzlet a magas ár folytán nem létesült. 
Kontingens finomított szesz 15'50. frton kelt el. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 15-

15-25 frt. 
Bécsi jegyzés 15-80—16-— frt kontingens nyers-

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

Brünni jegyzés 11-——11'50 frt exkontigens 

A kivitel 200 q finomított szeszt vásárolt, mely 
Dél-Törökország felé lett szállítva. 

. Vidéki szeszgyárak közül: Kenyérmező, Baja, 
Temesvár 13 krral olcsóbban, a többiek változatlanul 
jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten-. Finomított szesz 
52"——52.25 frt, élesztőszesz 52-—52.13 frt, nyers-
szesz adózva 51.25—51.50 frt, nyersszesz adózatlan 
12.50—12.75 frt, denaturált szesz 17.25—17.50 frt. 
Kontingens nyersszesz — — — . — . 

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

A központi vásárcsarnok áru jegyzése nag-ybán 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. (A székesfő-
városi vásárcsarnok-igazgatóság jelentése a „Köztelek" 
részére). Budapest, 1897. márczius 15-én. 

Hns. Marhahús I. oszt. 1 q frt 44—62, II. oszt. 
40—48, III. oszt. 30—42, borjúhús I. oszt. 52—55, II. 
oszt. 42—:52, birkahús I. oszt. 32—á6, II. oszt. 25—32, , 
bárány 1 db 1-30—5, sertéshús, magyar (nyers) 1 q 45— 
50, füstölt 45—50, sertéshús szerb 44—52, sonka nyers 
1 kg. 56—80, füstölt belf. csonttal 0-75—1, csont nélkül 
0-80—1-—, sonka füstölt külf. csont nélkül 1-- 1-10, 
szalonna sózott 1 q 54—56, füstölt 56—60,' sertés-zsir 
hordóval 55—60, hordó nélkül 54—60, kolbász nyers 1 
kg. 58—60, füstölt 58—64, malacz szopós élő 1 db —, 
tisztított 3—4. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt i-,20—1-70, 
csirke 1-20—1'50, kappan hizott 2' 2'80, sovány 1-30 
—1-80, récze hizott 1-60—3-—,'sovány 1-20—1-50, lud 
hizott 5-—10-—, sovány 2-50—4-—, pulyka hizott 4 — 
—7-—, sovány £-50—4-—. b) Tisztított." Tyúk 1 db frt 
0-90—1-20, 1 kg. —, csirke. 1 db 0-60—0-85, 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. 0-52— 
0-60, félkövér 1 db , 1 kg. —, pulyka hizott 
1 db , 1 kg. 0-48-0-56, félkövér 1 db —, 
1 kg. 40—50, ludmáj 1 db , 1 kg.,2- 2'50, 
ludzsir 1 kg. , idei liba 1 dh l'. á—3tya, 

Hal. Élő.-Harcsa 1 kg. frt 0-60—1-20, csuka 0-60 
—1-80, ponty (dunai) 0"50—1-20, süllő 0'60—1'—, ke-
csege 1-80—2, márna 0-45—0'60, ezompó 0-40—0-60, 
angolna , apró kevert 0'20—0'40, lazacz , 
pisztráng 5-—.—5"50. ' . . . ' . ; 
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Tej és tejtermékek. Tej 1 lit- frt O-0§—0 00, 
lefölözött 0 05—0 07, tejszín 0'24—0-36, tejföl 0'30—0'35, 
tehénváj (tea) 1 Mg. l'ias-i'40,1. rendű 0;9Ö—1—, II, r . 
0'70—90'—, olvasztott —-—Margarin I. rendű 0'—— 
0 —, II. rendű 0-—Ö-—, tehéntúró 0'18—0-22,' juh-. 
turó — ; liptói 0'45-rÖ-52, juhsajt 0 80—1, eijunen-
thali sajt 0-90—1W;' groji"sajt 0-78—0"76. 

Liszt és keiiyémemU. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-11— 0-15, barna kehyfr ojöő—011, rozskényér 0-09" 
—Ó-09. ' •'' 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 10—12. stoké-
rani 20—25, borsó héjas magyar 14—16-5, koptatott 
magyar , külföldi 20—24, bab fehér apró 10—12, 
nagy 7—12, színes 8—14. ." 

To'ás. Friss I. oszt. (1140 db.) 1 ládá frt Ö5^-26'0, 
II. oszt. {1440 db.), 24—25-0, meszes ——-.orosz tojás 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 0-e0—4-0, l q 
3-—6-50, Pétrezselem 100 kötés 1-80—5-0, 1 q 4-60—10, 
zeller 100 drb 1—3—, karalábé 0"60—1-60. vöröshagyma 
100 kötés , 1 q 2- 3'0, fogbagyma 100 kötés 

—, 1 q 5-0— 8-5, vörösrépa 100 drb 0'60^2'—, 
fehér répa , fejeskáposzta 3-5—10, kelkáposzta 
100 drb 0-80—2-0, vörös káposzta 8—20, fejessaláta 
1-50—2-80, kötött saláta —, burgonya, rózsa 1 q 1-60— 
2.—, sárga 1-80—2-50; külföldi 8'0—9 0, fekete retek 100 
drb 0-60—2'0. uborka nagy " salátának 1 drb •——, 
savanyítani való 100 drb —, savanyitott 2—2.20, 
zöld paprika —->—, tök — , zöldborsó hüvelyes 1 
kg. 40—50, fejtett 1 lit.. — , tengeri 100 cső . 

Gyümölcs. Fajalmá 1 q frt 16—35, közönséges 
alma 8—15, fajkörte 40—45, közönséges körte —, 
szilva magvaváló — , vörös , aszalt . 
cseresnye faj , közönséges —, baraczk kaj-
szin — , őszi .- dinnye görög nagy 100 drb 

, görög kicsi , sárga, faj , közönsé-
ges —, szőlő 1 q , csemege -—, dió (faj, 
papirhéju) —-—közönséges 16—22, mogyoró 26—50, 
gesztenye magyar h-, olasz 18—19, narancs messi-
nai 100 drb 1-60—3-—, pugliai , mandarin 1-70— 
3—, czitrom 1- 1'60, füge, hordós 1 q 15—16, koszo-
rús 17—18, datblyá 40—54, Mazsolaszőlő 42—58. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
45—90, IL rendű 38—40, csöves , (szá-
rított) . köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 14—16, méz csurgatott 0-40— 
0-75, sejtekben 1 q. 1' 1-—, szappan szín . 
közönséges — — — , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0'40—0-60, vörös asztali •• palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban l- 1'20, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmáuyvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1897. márczius 16. A székesfőv. vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek' részére). Felhozatott a szokott 
községekből 158 szekér réti széna, 71 szekér muhar, 
32 szupszalma, 16. szekér aloniszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeríszár, 0 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb.), 
1600 zsák szecska. A forgalom gyenge. Árak q-ként a 
következők: réti széna 240—280, muhar uj 220—240, 
zsupszalma 1100—1300, alomszalma 130—150, egyéb 
takarmány — — — , lóhere — , takarmány-
szalma — , tengeriszár — , luczerna •—— 

, sarjú —-:—-—, szalmaszecska 160—180, széna 
, uj : , zabosbükköny 200—220. Összes 

kocsiszám 287, suly 229.600 kg. 

Állatvásárok. 
Kőbányai sertésrásár. 1897. márczius 12. (Első 

magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefon-jelentése á 
*Köztelek" részére.)*Az üzlet kellemes. Seti átlagárak: 
Magyar válogatott 320—380 kg. nehéz 48—51 kr, 
280—300 kg. nehéz — — kr, öreg '300 kgontuli 
kr, vidéki sertés könnyű — krajczár. Szerb 49—51.— 
kr. Román — tiszta klg. páronkint 45 klgr.: élet 
sulylevonás és 4°/o engedmény szokásos. — Eleség-
árak: Tengeri uj 4-30—•— frt, árpa 5'20 írt Kőbányán 
átvéve. Helyi állomány: márcz. hó 5. maradt 9683 drb. 
Felhajtás: Belföldről 2147 drb, Szerbiából 4014 darab, 
Romániábó l— drb, egyéb államokból 6161 darab. 
Összesen 15844 db. F ő ö s s z e g —— db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 1527 drb, belföldre Budapest 
környékére 652 drb, Bécsbe 160 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába 288 db, 
Német'birodalomba "—— drb, egyéb országokba — db. 
A szappangyárakban feldolgoztatott 61 drb, Összesen 
2688 drb. Maradt állomány 13156 drb. A részv.-szállá-
sokban 4692 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitósZállásokban maradt- 3438 drb.. Felhajtás: Szerbiá-
ból 4014 drb, Romániából — drb, összesen 7452 drb. 
Elhajtás: 2760 drb, maradt állomány 4692 drb és 
pedig 4692 drb szerb és — drb román. Az egészségi 
szemlénél jan. 1-től máig 204 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Bécsi vásár : márcz. 9. Felhajtás 6466 db sertés, 
köztük 3572 süldő. Az üzlet élénk volt. Nehéz 50— 
51'50, középnehéz 48—49, süldő 34—42 frt 100 kgkint 
eleven súlyban. 

Drezdai vásár s márcz. 8. A vásáron volt 1800 
db vidéki és — db magyar sertés, előbbiek 34—43, 
utóbbiak — márkán keltek eleven suly. 

Berlini Vásár: márcz. 6. Felhajtás 7960 sertés. 
Üzlet lassü volt. Meeklenburgi 51—52, . vidéki sertés 
48—50,1 belföldi 45—57, magyar sertés mrk. 

Budapesti szurómarliavásár. Márczius hó 16-án 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

jelentése. ' • 
Felhajtatott: 816 drb belföldi, — drb galicziai, 

61 drb tiroli, — drb növendék élő borj.u, , 28 drb élő 
bárány; 272 drb bélföldi, 92 drb gáíicziai, — drb. 
tiroli, 57 drb bécsi, —;— drb növendék borjú, 453 drb 
.ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjuvásár élénk lefolyású volt.; .,.: 
Árak a következők: Élö borjuk : belföldi — 

frtig, kivételesen — írtig dbonkint, 28—29 írtig, kivé-
telesen 40 írtig súlyra, -növendék borjú; ——— frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—21— frtig súlyra. 

ÍÖlött borjú : belföldi 46—50,. tiroli . 7 7 — f r t i g , . gali-
cziai 42—48 frtig, növendék borjú frtig dbkint,, 

íb^urány 2-75—7-50 frtig, bécsi 48—52 frtig súlyra,.. Elő 
bárány 5—8-5Ö frtig páronkint, Élő kecske 
frtig páronkínj, kivételeseit —— írtig, 

Bécsi vágóm arhavásár. 1897. márczius 15. A tócsí 
marha- és huspénztár jelentése.. 

Összes felhajtás 3797 db. Ebből magyar.2552 db,; 
galicziaii 485 db, bukovinai 78, németországi 702 db, 
hizott 2973 db, legelő — db, fiatal 824 db, ökör 
2863 db, bika 411 db, tehén 48Ö db, bivaly 43 db. 

A szombati vesztegvásárra 1047 dbot hajtottak fel. 
A mai felhajtás-csak mintegy 100 dbbal volt kissebb a 
múlt hetinél, daczára ennek a kereslet élénk volt, kivált 
prima és közép minőségekben, melyeknél Ví—1 frt ár-
emelkedést jegyeztek. Többi minőségek a mult heti ára-
kon keltek el. A vásár a délutáni órákban az áruk 
elfogyasztásával berekesztetett. 

Árak: prima magyar 34—36. (36Va) frt, szekunda 
30—33 frt, tertia 25-r-29 frt. Galicziai prima 34. 36.— 
(—•—) frt, szekunda'30—33 frt, tertia 26—29 frt. Német 
prima 38—42'— (—.—), szekunda 34—37, tertia 30—33 
frt. Konzervökrök .• 22 —26'— é. s„ rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 20—30 frt é. s., tehén 19—31 
frt é., bivaly -— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra, 
minden »/o levonás nélkül történnek. Az "értékesitébesn 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krért, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások: Magyar hizó ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Blau testvérek, Temesvár .. — — — 
Bauer Jakab, Trencsén... ... 29V« — 26 — 
Fabrickshof Actiengesellsch. 361/4 

Arad 26Vs — 32 — 
Hacker Jakab; Sopron 27 — 26 — 
Kufler Viktor, Királyfa... 24 — — — 
Lederer és Kálmán, N,-Várad- 36 — 34 — 
Löwinger József, Sárvár ... ... 32 — 30 »-
Löwinger Ignácz, Jánosbáza ... 33i/a — 29 — 
Lonovics Jul. v., Dombegyháza 28 — 25 — 
Neumann testvérek, Arad 1 36 — 32 — 
Rethnitzer Max, Nemesvid, 26 
Salgó József dr., Guda-Balla ... 29 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók 
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 34 Farkas & Mendl, Szászrégen 33 
Hager Chr. & Cie, Agnetlen ... — 

Német hizó ökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár 40 
Hacker M,, Sopron. .*- 39 
Neumann testvérek, Arad ... ... 39 
Löwinger József, Sárvár .' 32 

. Seidl & Bader, Pohrlitz 401/2 
Seipelt József, Troppau 32! 2 
Wieninger T., Znaim ... ... ... 28 
Winterstern Carl, Göding ... ... 37V» 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek Az eddig elzárolt 
megyék közül'február i5-től kezdve további rendel-
kezésig csakis a következő vármegyék vannak száj- és 
körömfájás miatt zár alá helyezve, és csakis ezen vár-
megyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig 
Bács-Bodrog, Bars, Borsod, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, 
Mármaros, Nógrád, Nyitra, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Pozsony, 
Sáros, Szilágy, Szolnok-Doboka, Vas és Zemplén vár-
megyékből, Kolozsvár és Szabadka sz. kir. városokból. 
Az itt elő nem sorolt vármegyékből az ismeretes fel-, 
tételek mellett állatok szabadon szállíthatók a veSzteg-

• Bécsi sertésvásár. 1897. márczius 16-án. (Schleiffel 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: süldő 4463 db, bakonyi-sertés 3089 db. 
Az üzlet vontatott. 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül: prima 52—53— kr, kivételesen - — kr, közepes 
48—51kr, süldő 34—42 kr. 

Bécsi szurómarhavásár, 1897. márcz. 11-én. Fel-
hozatott: 4289 borjú, 806 élő sertés, 1565 kizsigerelt 
sertés, 324 kizsigerelt juh, 3350 bárány. _ ' • 

A keresletet nagyban túlszárnyaló felhajtások 
folytán a borjuvásár nevezetes áresések mellett igen 
lanyha irányzatú volt. Kizsigerelt sertésekben azonban 
emelkedő árak mellett az üzlet igen élénk volt. 

Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 30—36 
kr., prima 38—44 kr., primissima 46—54 kr., élö borjú 

26'/2. 

— 361/3 — 

- 351/2 -

— kr., prima — — - kr., primissima — (—) 
kr., fiatal sertés 34—42 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
50-54 kr., süldő kr., kizsigerelt jah -24—36 kr., 
bárány páronkint 4—11 kr. 

Bécsi juk vásár. 1897. másrezitís íl-én. Felhajtás 
2025 db juh. 

Az üzlet menete éíénkeb& fordulatot vett, árak 
páronkint 1 frttal emelkedtek. 

Árak: export juh páronként 19.—231/2 (—.—)| 
raczka —.—, selejtes juh 10.—16—. 

Párisi juh vásár. 1897. márczius 15-én. Felhajtás :í 
17,832 db juh. 

Irányzat lanyha. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. Gy. urnák, Lutilla. Köszönjük a figyelmet, de>. 

már más lapban megjelent czikkeket nem szoktunk kő- • 

L. J. urnák, Ináres-Kakucs. Tessék Landgráf 
' János földmivelésügyi miniszteri osztálytanácsos úrhoz : 

fordulni. 
1). F. urnák, Urdi-Szt.-Péter. Széli Kálmán ur,-

tejgazdásága: Rátót-IIérházán, Vasmegyében van. 
H. S. urnák, Csaltin. A szőlőkarókat 4—6 cm. , 

vastagságbun és 1'60—l'SO és 2-20 méter hosszúságban-,'-
szoktuk termelni. 

Bánáti. A gabonazsizsik irtására nézve a „Köz-
telek" lap 1896. Sl-ik száma (1452. lap) kimerítő l'elele-.5 

tet tartalmaz. 
l)eák Imre urnák. Tessék az „Ürményi és sajgói 

hitel-, fogyasztási és értékesítési szövetkezethez (Ör-
mény) fordulni, a melyben terményértékesítő szövetke- .; 
zetnek is kitűnő expediensét találja. Nekünk a tervbe 
vett szövetkezeti szervezetre nincsen alapszabályunk. 

Sz. E. urnák Szákul. Ha a hivatkozott vármegyei 
tűzbiztonsági szabályrendelet csakugyan érvényben van, 
ugy annak miként való magyarázatára és alkalmazására 
csakis a megyei törvényszék hivatott. Ha tehát a fő-
szolgabírói rendelelet sérelmesnek tetszik találni, nincs 
más módja az orvoslásnak, mint a felettesebb hatóság-
hoz : az alispánhoz való felebbezés. 

W. V. urnák, Versecz. A kívánt adatok beszerzé-
sének módja iránt egy bécsi szakértőnket kérdeztük meg, : 

kinek utbaigazifö feleletét tudomására fogjuk hozni. 
W. Gy. urnák, Szentegát. Szives figyelmébe ajánl-

juk a Köztelek lap ez évi 13-ik számát, amelynek 210-ik 
oldalán a patkányirtásnak praktikus módját ismertető 
czikk jelent meg. Miután ezt a feleletet teljesen analóg 
kérdésre kaptuk, feleslegesnek láttuk feltett kérdésének 
közlését. 

Az Orsz. m a g y . gazd. e g y e s ü l e t tuJajdona. 

Lapfel ügyelő-bizottság : Gróf Dessewffy Aurél, Bernát 
István, dr. Darányi Gyula, Forster Géza, Cialgóczy 
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: Buday Barnabás. 

„ H U N G A R I A " 
M t r ^ y a , Imi és imi ipar részvénytársaság; 

ajánl í 

S U P E R F O S Z F Á T O T , 

C H 1 L I S A L É T R 0 M 0 T 
és minden más mütrágyaféléket, legjutányosabb áron 

és elismert kitűnő minőségben. 
Központi Igazgatóság: 

B U D A P E S T , V . , V á c z i - k ö r u t 21. s z . 
Herényi Gotthard Sándor és Rovara Frigyes 

müvét érdeklődőknek ingyen s bérmentve küldjük meg. 
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Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , Vili . , J ó z s e f - k ö r u t 8. 

Alaktat 1884. évban. 
Elnök: T E L E K I Qéra gréf. Alelnök: C 8 Á V O S 8 V Bél«. 

Igazgatósági tagok: 
ANDRASST GÉZA grór, BUJANOVICS SAlSW.t, DF.SSEWm ARISTID, KOMJÁTHY béi.a, 
PKC1IV TAMÁS, PÜSPÖKY EMII, Ul'BINKK GYll,A. SZENTKIRÁLYI KÁI.MÁN, SZILASSY 

Z01.TÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, SZÍÁRAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZŐNYI Zsiarmond. 

Az Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövet-
kezet a gazdaközönség áltafáftoS 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 
rendkiviil 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 fellelek mellett eszközölhető. A dijak itt 
is a lehet? legmérsékeltébbek. 

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

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

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

F. év ápril hó 14-én regeli 9 órakor 
Orosházán 

- (Béfcésmogye, Nagyeárad-Sizegedi vasútvonal) 

30 darab 4 éves 
^r- angol félvér hátasló 

s gróf Berchtold Lipót 

W 1 L L I A M L / O X T G , 
C s o n g * á d - M á . j o o s 

Lapunk bekötési táblája 
1 f r t 3 6 k r é r í (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Eladó facsemeték. 
Méltóságos gróf Stairilein Ottó ur százdi birtokán, 

Hontmegye, 
1500 drb kőrislevelü juhar (acer negundo) 2—2V2 

méter magas, drbja 20' kr. 
600 drb hegyeslevelü juhar (aeer platanoides) 21/2 méter 

magas, drbja. 15 kr. 
2000 drb eperfa (morns) 2 méter magas, drbja 10 kr. 
200 drb dió 2 méter magas, drbja 25 kr. 
200 drb dió IV2 méter magas, drbja 12 kr. 
12.000 drb fekete fenyő (pinus austriaca), 3 éves, 1000 

drbja 4 -forint. 

3502 't eladással megbízatott : 

! Klauzberger Károly, urad. erdész, 
S z á z d o n , u. p. Deménd, vasúti állomás Ipoly-Szakálas, Hontm. 

g : K A I N I T lg 
n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest Köztelei:,). 

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállitva 130 frt. A vas-
úti száll itásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 180—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

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

átvételénél fizetendők. 

tizedes-mérlegek 
Ságban, ugyiLmte 

waggon-hidmér legek, 

b távirflai sodrottyoi, t 

„Werndi'-fegyverek 

I v ó i m ^ V . > 1 . 

kifogástalan 
takarmány 

répamagot 

Haldek 
megkereskedéséhez, 

Budapest, Károly-körut 9. 
Szabadalmazott 

t i z é v i g i* e l t a r t ó 

portiókötelek 
6 m/m vastag, 200- e/m. 
hosszú, egy posta csomag 
100 drb I frt 60 kr. 1000 
drb 15 frt. Ugyanily 

kéveköteiek 
4V2 m/m vastag,' 150 e/m 
Kosszú egy próba posta-
csomag 200 drb-alI frt 60 kr 
1000 darabot 7 írtért szállít 
utánvét mellett'; úgyszin-
tén más gazdasági kötélne-
müeket ajánl legjutányo-
sabb árakon 
^Bellán Mátyás, 

Bács-Cséb. 3033 

Vetés r e k i tűnően 
a l k a l m a s , 

M a g n u m b o n u m 
b u r g o n y a 

van eladó nagyobb mennyiség-
ben is a turai gazdaságban 
métermázsája két forinton, wag-

ísfazlia'slgi^ép'keres-
daflest, Váczi-köru t82. 

Gazdasági intéző, 
30 éves, ref. vall. családos, elméleti leg és 
gyakorlatilag képzett feltétlenül megbíz-
ható józan szorgalmas gazda, ki 6 évig 
mint önálló nagybérlő is működött je len-
leg is, mint azelőtt, egy hírneves gazda-
ságnak önálló vezetője, magán viszonyai 
miatt felmondatlan állását változtatni óhajt-
ván, keres magának olyanhelyet, ahol 1000 
holdra való felszerelését , és ezenkívül több 
ezer forintot, mint biztosítékot elhelyezhetné, 
a hol, munkássága, és szakértelmének ér-
téke és haszna szerint lenne dotálva. — 
egyelőre akár utólagosan is. — Megkere-
sések a kiadóhivatalba kéretnek, „Biztosí-
tott kezelés" ezimen. 3407 

K o m l ó d u g v á n y o k a t ( # m k e t ) 

F. H e r c z i g 

Tavaszi vetéshez! 
Ajánlok tavaszi vetéshez mindennemű l ó h e r , í ü -
és főzelék-magvakat és mint különlegességet, 
takarmáiiy-répamagot és pedig valódi vörös 
mamimitlit (kb. 10 kiló súlyú) vörös és sárga 
Hi-ki'udorfit (kb. 8 kiló sulyu), melyeket 5 kilós 
postacsömagoban is 2 frt 30 krnyi árban franco 
valamennyi postaállomásra^ szállítok. 

Árjegyzéket és külön árajánlatokat kívánatra 
küldök. 

F. H e r c z i g 

1HARRIS0N m GREGOR ( M 

* M 

Albion 
MM3 

Albion 
m m a 

daráló-gépei 
a legjobbak. Kapható 

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

Árjegyzék ingyen é s bér 
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Egyenest a szabadalom-tulajdonostól Magyarországon kizárólag és egyedül csak 

MAUTHNER ÖDÖN 
magkepeskedésében 

B U D A P E S T E D V I . , A n d r á s s y - u t 3 3 . s i á m a l a t t 
Jcaphatók a SS.OOO-ik szám alatti szabadalom által védett eljárással 

— = = i m p r e g n á l t E E E r — 
valódi éssalenémetországi 

eüte takarmányrépa magvak 
í 

fel van tüntetve. De kaphatók az impregnált 
csillagjegyii répamagvak 50 kilón aluli, min-
den kisebb mennyiségben is. 

Ezen impregnált répamagvak rendkívül nagy 
horderejű előnyei, a nem impregnált közönséges 
répamagvak felett a következők: 

Az impregnált répamagvakon meg vannak som-
nrsitve a számos répabetegségeknek kútforrá-
sa!: a répamagvakon élősködő penészgombák. 

Az impregnált répamagvak 2—4 nappal előbb 
kelnek ki, mint a közönséges répamagvak. 

Az impregnált répamagvak jóval több és erő-
sebb palántát fejtenek, az erősebb palántákat 
pedig, mint tudjuk, nem támadják és nem 
is viselhetik ugy meg a balhák semmint a 
gyöngébbeket. 

Az impregnált répamagvakból kelt palánták 
vegetációja sokkal gyorsabb s bujább és mint-
egy nyolc nappal előbb egyeltetlietők ki, mint 
a közönséges répamagból kelt palánták. 

Az impregnált répamagvakról bebizonyították 
az összehasonlító termelési kísérletek, hogy 
a rovarok nem bánthatták s hogy.a gyökér-
üszög sem támadhatta meg ugy, mint a kö-
zönséges répamagot. 
Kapható : Csillanjegyü impregnált vö-

rös és sárga oberndorfi, vörös és sárga eckendorfi, sárga olajbogyó-
alakú, vörös Mamuth takarmány-répa, ára mindenik fajtának méter-

mázsánkint 30 frt. 

Elsőrendű világos Cocos rostkötelek 
a szalmakötelek legolcsóbb pótló-
szere. Elsőrendű amerikai raffiahán-
csot szőlőtőkék, virágok és fiatal 
f á k k ö t é s é h e z a j á n l a l eg ju t ányosabb 

á r a k o n 

H e r z i g mag-kereskedő, 
S A A Z i n B ö l i m e n . 3557 

C s e m e t é k 
e r d ő s i t é s é h e 5 
Tölgy (quercus) 60—80 CttK 

BUDAPEST, 

FECZ Á R M I N 

Tisztavérü simmentháli bikák. 
Méltóságos gróf Stainlein Ottó ur felső-szemerédi j 

| birtokában eladó 350 

5 drb 
tisztavérü simmentháli 

tenyészbika 
I 172—2 éves, 200 írttól 300 frtig. 
| Bővebb értesítéssel szolgál R o s z n á k y J e n ő I 
jjj uradalmi ispán, Felső-Szemeréd, Hontmegye. 

Herczeg Liechtenstein Alajos 
iltyói uradalma 

(Aradmegye) ajánl erdei tisztásokra mint legjobb 
takarmányt vad részére. 

csicsókát 
100 kik int 3 írtért a MÁV. Zám vagy Soborsin 
állomásáról. Zsákok önköltség szerint. 3í?3 

Pályázat | 
Az erd. róm. kath. státus, alsó-bajomi uradalmában április f | 

15-én betöltendő f | 

gazd. gyakornoki állásra. | 
J a v a d a l m a z á s : 384 frt évi fizetés, 12 ürköbméter tűzifa M 

járandóság és lakás. j® 
Pályázóktól . felsőbb gazdasági tanintézeten szerzett oklevél 1 

kívántatik.-Számvitelben irodai munkákban jártas, jó írásu ifjak aj 
előnyben részesülnek. . , - ® 

Sajátkezüleg irott kellően felszerelt pályázati kérések folyó | | 
évi . április 5-ig 

a radnót l i i u r a d a l o m i n t é z ő s é g é h e z 1 
nyújtandók, be. 

D E Á K I G N Á C Z , 1 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhvatalban 
BUDAPEST, 

Ü!líSi-ut 35-diK S2ám. 

XXXIX. é v f o l y a m . XXXIX. évfo lyam. 

E lő f i z e t é s i f e l h i v á s 

i £ „BUDAPESTI BAZÁR 
legolcsóbb, leggazdagabb tartalmú szépirodalmi divatközlönyre. 
A „ B U D A P E S T I B A Z Á R " minden száma a legújabb divat-

nak ábráit hozza, világos, tetszős rajzokban és könnyen érthető magya-
rázatokban. Minden száma a képesiven kívül egy ív szépirodalmi részt 
is-tartalmaz, érdekés és kellemes olvasmányokkal. Minden számhoz egy nagy 
iv van mellékelve, a képes iv mjnden alakjára bemutatott szabásminta 
rajzával nagyban és kicsinyben, a ruhák házi lag elkészítéséhez a leg-
czélszerubb, a mit egy divatlap nyújthat előfizetőinek. 

A „ B U D A P E S T I B A Z Á R " minden számához egy iv érdekes 
regény van külön mellékelve, melyből t. olvasóink idővel csinos könyvtárt 
gyűjtenek. 

Előfise-fcési; iel-fcétele'k: 
Negyedévre I f r t 50 kr. Félévre 3 f r t . Egész évre 6 f r t . 

Előfizetőink és az Országos Magyar Gazdaság Egyes, tagjai részére 
Negyedévre 1 frt. Félévre 2 frt. Egész évre 4 frt. 

Előfizetési dijak kiadóhivatalunkba küldendők. 
A „ B U D A P E S T I B A Z Á R " előfizetőinek különös kedvezményül 

ingyen és béímeníve küldetik meg a következő — rendkívül érdekes regénye-
ket — mig a készlet tart: 
Harcz a birtokért — Dóra. — Pérai boszorkány. — A félmilliós asszony. — Vénus. 
^ő^ii^ttr^KeivSztufÜr^A^i&mí 200* arczképet és 1000 emléksort tar-
talmazó 'emlékalbumot és a gyümölcsök télire való elterése füzetkélc közül 1 
példányt, ki negyedévre fizet elő tetszés szerint kiválasztva 2 példányt, ki 

félévre fizet elő, 3 példányt és az emlékalbumot, ki egész évre fizet elő.!' 
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Közeledik a tavasz. 
A minden irányban meginduló gazdasági munkálatok magukkal hozzák a mezőgazda közönség 
számtalan szükségletét. E szükségletek beszerzése, vagy az esetleg meglevő készletek értékesitése 

a l e g k ö i a n y e b b e r i , l e g o l c s ó b b a n é s l e g b i s t o s a b b a r v 

a KÖZTELEK kishirdetései 
által eszközölhető. 

A hirdetés okvetlen eredményes: 
Kerti termények: gyümölcs-, disz- és egyéb 

haszonfák, spárga-gyökér, zöldség-magvak és 
gyökök, 

szőlővessző, 
bármiféle czikk vagy eszköz eladása és véte-

lénél, mely a tavaszi munkálatoknál szükségel-
tetik. Továbbá 
földbirtok el- és bérbe adása, vétele 

tenyészállatok, 
lovak, ökrök és egyéb haszonállatok, 
használt gépek és eszközök, hordók, 
takarmány-készletek. 
Vetőmagvak, különösen lóhere, tavaszi buza, 

tengeri, bükköny- és borsóféleségek, köles, 
mohar, czirok, répa, bab, lencse stb. stb. 

SW3T m i n d e n k ö z v e t í t é s i d í j s t é E k ü l e s z k o z ö S l i e t ő a T S S 

K Ö Z T E L E K " kishirdetéseivel. 
Felhivjuk tehát a t. gazdaközönséget, hogy az üzleti előnyt, amelyet a 

minden héten kétszer 6400 példanyban 
megjelenő elsőrendű lap olcsó hirdetési rovata nyújt, használja fel saját előnyére, s a hol lehet, 
kim élje meg a mindig méregdrága közvetítést. 

T a n u l j u n k e t é r e n is a k ü l f ö l d i g a z d á k t ó l . 

- kiadóhivatala. 

99 

kaposvári béruradalmában 

e l a d á s r a ; b o c s á j t 
tenyésztésre kiválóan alkalmas 

7 darab tiszta fajta SIMMENTHALI, 
9 „ tiszta fajta MESSKIRCHENI és 
4 „ BONYHÁDI fajta 

tenyészbikát, 
1 s/4—272 éves korig, 

53 darab BONYHÁDI fajta, különböző korú 

hasasés növendéküszőt, 
4 drb tiszta fajta Simmenthali és Messkirheni üszőt. 

Felvilágosítással szolgál 

a mezőgazdasági ipar részvénytársaság 
kaposvári béraradalma 

K a p o s v á r , ( S b i m o g y m e g y e ) 
Sürgöny-czim: „Georgia Kaposvár". 3508 

A Schaumlbiirg-Lippe herczegféle 

Veröczei (Szlavóniai) uradalom 

KOSELADASA 
tisztavérü fésűs-gyapjas Mermós-törzsnyájáMl, 

mely az 1885. évi Budapesti kiállításon a legna-
gyobb kitüntetést — a nagy diszokmányt — nyerte 

f. é. márczins hó 25-én déli 12 órakor kezdődik 
árverés utján. 

A törzsnyáj Verőczén (Virovitica), a Barcs-Pákráczi 
vasút állomása közvetlen közelében van. 

Esetleges kérdésekre az alulirt igazgatóság készségesen 
szolgál felvilágositással, valamint előzetes bejelentésnél 
kocsit, állit a verőczei pályaudvarhoz. Az eladandó kosok 
már a megelőző napokon is megtekinthetők. 

y e r ő c z e (Szlavónia), 1897. márczius 4-én, 

Schaumburg-Lippe herczeg-féle 
3497 igazgató-gondnokság. 
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Bérszántás gőzekével. 
A legújabb eredeti Fowler- féle Compound gőzeliéKRel talajmive-

lésre vállalkozik ,3171 

WOLFF ERNŐ gözszántási vállalkozó, 

E l s ő r e n d ű m a n i l a k é v e k ö t ő f o n a l a t 
bármily szerkezetű aratógéphez 

1 3 f o r i n t é r t s z á l l í t a 

Szegedi kenderfonógyár részv. társaság 
S Z E G E D E N . 

Ugyanitt j f f xdtisúfji kötéláruk a legjobban és legolcsóbban sze-
rezhetők be. 3541 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 . 

Vetőmagvak eladása 
a gróf Z S E L É N S K I - f é l e uradalmak j ó s z á g i g a z g a t ó d n á l 

Uj -Aradon. 
Oregon árpa, sárga cberndorfi takarmányrépa, 

czukorczirok, florenczi seprő czirok, prairée királyné 
és fehér lófogu tengeri magvak. 3522 

Ugyanott kapha tó : Mactura Aurantiaea (legjobb élő sövény). 

CHL ORBARYUM 
a répalbog-ár kiirtására, legjutányosabban; ® ' 

C U P R I N t ̂  
ki ló ja 8© kr., mé t e rmázsá j a 70 f o r i n t . 

B O T K O R O N A P E R M E T E Z Ő 

szőlők, gyümölcsfák, valamint czukorrépa permetezésénél alkalmazható 

fccES^el frt, fecskendőről 2<> frt. 
Állati 

í f j ó f f j - és 
f/nzdasáffi 

ffyógy szereke t 

O e t s a n y i F r i g y e s B u d a p e s t , 
i „Fekete kutyához" V.,' Marokkói-utasa 2. sz. 3451 

g i s i s j ^ J LsmjsJ i s i i i a l i s i u s l i s i m s j E 

Árverési hirdetmény. | 
í A fogarasi m. kir. ménesbirtok igazga- 1 
I tóság bivaly tehenészetből származó N I 

11 darab III. éves ós 
15 „ II. „ számfeletti 

I nagyrészt feltizetett üsző 

I f. évi márczius hó 26-án d. e. 10 órakor I 
• sárkányi majorban megtartandó nyilvános . 
I árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

| Fogaras, 1897. évi márczius hó 10-én. i 

3 5 3 9 Fogarasi i . kir. ménesbirtok igazgatóság. 

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

kénsav- és műtrágya-gyára 
ajánlja legjobb minőségű mindennemű 

m ű Y ü á e Y É I T 
a t. ez. gazdaközönség to. figyelmébe. 

Á r a j á n l a t o k k a l k é s z s é g g e l szo lgá l a 

K ö z p o n t i i r o d a , B u d a p e s t , ÍV,, B é c s i - u t c z a 5 , 

Bérleti hirdetmény. 
A m a g y . vall . a lap t u l a jdoná t képező s köz igazga tás i l ag 

Bács -Bodrogh vá rmegyébe kebeleze t t Mé lykú t községéhez tar-
t ozó ' t i nó j á r á s i pusz t a részletei, m é g p e d i g : 

az I. számú 825 a II. számú 799 ; ,11-, a III 
számú 3085 ™, a IV. számú 2039 az Y 
számú 2043 S , a VI. számú 1767 ^ a YII 
számú 1495 a VIII. számú 778 ^ és a IX. 
számú 849 Xisr—1100 M öles hold kiterjedésben 
az alólir t min i sz té r ium IX., ügyosz t á lyában 

1897. évi április Ró 22-én 
t a r t andó ny i lvános zár t a j á n l a t u ve r seny u t j á n 1897. évi 
ber hó 1-től 1922. évi október h ó 31-ig te r jedő 25 évre haszon-
bérbe f o g n a k ada tn i . 

A részle tas ve r seny tá rgya lá s i és bérlet i fe l té te lek a mi-
n isz té r ium segédh iva ta la inak igazga tóságáná l , a köza lap í tványi 
gazd. fe lügyelőségnél Czegléden és a közalap, i s p á n s á g n á l Mély-
ku ton f. évi márcz ius h ó 12-től kezdve a h iva ta los órák a la t t 
m e g t e k i n t h e t ő k . 

Az 50 kros bé lyeggel és a verseny tá rgya lás i fe l té te lek-
ben megá l l ap í to t t b á n a t p é n z e k letételét igazoló pénz tá r i n y u g -
t á k k a l el látot t zá r t a j án l a tok a fen t ki te t t n a p déli i2 ó rá já ig 
az alól ir t min i sz té r ium segédh iva ta l ana inak igazga tóságáná l 
n y ú j t a n d ó k be. 

Budapes t en , 1897. évi márcz ius hó 5-én. 

3 5 2 5 . M. kir, vall, és közoktatásügyi minisztériumtól. 
.Pátria' irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Köztelek). 


