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KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI ECYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési dij: 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Megjeleni! í M e i szeriéi és szombatin. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B n d a p e i t (Kö l te lek ) . 
í l l ő i - á t S5. s zám . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE . K Ö Z L E M É N Y E I . í Tavaszi luxuslóvásárok. 

Kérelem az OMGE. tagjaihoz. 

Ugy az alapítványi kamatok, mint az éves 

tagdíj befizetése, az alapszabályok érteimébén 

márczius végéig teljesítendő, felkérjük tehát 

tagjainkat, miszerint tartozásaikat az OMGE 

pénztárához Budapest, Köztelek beküldeni szí-

veskedjenek. Igazgató. 

Meghívó 

a közgazdasági szakosíály április hó 7-én 
azaz: szerdán d. u. 4 órakor a Köztelek nagy 

termében tartandó ülésére. 

Tárgyak: 
1. A mezőgazdasági statisztikai felvételek 

rendszeresítése és az adatszolgáltatás szer-
vezése. 

2. Az amerikai luczerna beözönlése ellen 
teendő lépések javaslatba hozatala. 

3. Vasadi Balogh Lajos felolvasása a 
kisbirtokosok helyzetének javításáról. 

Gróf Eszterházy Miklós Móricz. 
szakosztályi alelnök. 

XIV. tenyészállatvásár. 

A f. év május hó 2., 3. ésé-ikén 
a volt ezredéves kiállítás állatkiállitási csar-
nokaiban megtartandó díjazással egybe-
kötött tenyészállatvásár bejelentési 
határideje április hó Sí 0-án jár le. 
Ugyanekkor jár le a gépkiállítás be-
jelentési határideje is. 

Kérjük a bejelentések mielőbbi 
beküldését. 

Bejelentési ivek és a vásár terve-

zete az OMGE. titkári hivatalánál kap-

hatók. 

A XIV. 

A folyó évi luxuslóvásárok a Tatter-

sallban április hó 4., 5. és 6-án, továbbá 

május lió 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-

A díjlovaglás és díjugratás pedig május 

12-én fog megtartatni. 

Válasz néhány kérdésre. 

A „Köztelek" f. évi 23. számában Szontagh 

Andor ur a gyakorlat által fölvetett egyes ne-

hézségeket (eloszlatandó, „Néhány kérdés a száz 

közül" czim alatt az 1894. évi XII. törvényczikk 

és a végrehajtási rendelet némely intézkedései-

vel foglalkozik, nem minden ok nélkül hangoz-

goztatván, hogy a mezőgazdaságról és mező-

rendőrségről szóló törvény végrehajtása közben 

mily ellentétes magyarázatok merülnek fel s 

mily hézagosnak bizonyul a törvényalkotás 

akkor, a midőn egyes intézkedéseink a külön-

böző viszonyokra való alkalmazása s a gyakor-

lati érdek helyes megoldása kerül sorra. 

Ha a gazdálkodási viszonyok azon tarka 

változatosságát tekintjük, a mely közt a tör-

vény rendezett állapotokat teremteni és a mo-

dern követelményeknek megfelelő szervezetet 

alkotni van hivatva, a felmerült akadályokon 

nincs mit csodálkoznunk, sőt egész természe-

tesnek kell találnunk, hogy a törvény betűje 

és az érdekelt közönség igényei valamint a 

sokszor valóban bonyolult jogviszonyok nem 

egyeztethetők a kellő simasággal össze s itt is 

meg amott is hiányát kell éreznünk némely 

szükséges, de a törvényből kimaradt intézke-

kedéseknek, sőt oly nehézségekre is bukkanunk, 

a melyek a czélszerü végrehajtást egyszerűen 

lehetetlenné teszik. Félreértésekre annál több 

az ok és az alkalom, mert a törvény és ren-

delet párhuzamos szakászai között betűszerinti 

magyarázattal nem egyszer látszólagos ellén-

tétekre is akadunk s azokkal szemben megol-

dást csak a törvény beható tanulmányozása 

nyújthat, a melyhez a kellő idővel a gyakorlati 

ember nem igen rendelkezik. Soraim czélja 

nem az, hogy panaszokat hordjak fel a törvény 

kisebb-nagyobb fogyatkozásai ellen, áőt ellen-

kezőleg az alábbiakban a törvény és rendelet 

szövegéből magából levont magyarázatokkal 

akarok szolgálni, a melyek tán alkalmasak arra, 

hogy a praktikus érdekből fakadt ezikk Írójá-

nak és vele bizonyára sok más érdeklődőnek 

megnyugtató felvilágosításául szolgáljanak. 

Ilyen megnyugtatásul szolgálhat pl. ama 

panaszszal szemben, hogy a közös birtokhasz-

nálat s különösen a legeltetés terén fennálló 

rendezetlen állapotok csak oly határokban or-

vosolhatók meg a törvény 2—11. §§-aiban fog-

lalt intézkedésekkel, amely határokban a nyo-

másos gazdálkodás továbbra is fentartátott: az, 

hogy a közös legeltetés a végrehajtási rende-

let 21. §-ának 2-ik pontja alapján a magántu-

lajdont képező, avagy közbirtokossági legelő-

területeken is a törvény 2—11. §§-aiban rész-

letezett módon szervezhető, sőt szervezendő, 

vagyis, hogy ezen legelőterületeken is az ér-

dekelt birtokosok közgyűlése állapítja meg a 

legelőrendtartást, a legeltetésnek, az állatte-

nyésztésnek és az apaállattartásnakmódozatait, 

mert hisz a rendelet 6-ik §-a nemcsak határo-

zottan kimondja ezt, hanem világos különbsé-

get is tesz azon községek között, amelyekben 

a nyomásos gazdálkodás fentartatott és azok 

között, amelyekben a gazdálkodás szabad, 

csupán a legelőhasználat közös. Az ilyen kö' 

zös legelő használatára és a legelőhasználat 

szabályozására és szervezésére nézve ugyan-

csak a törvény 2—11. §§-ai alkalmazandók. 

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

Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a legtöké-
fpft ij , letesebb és tartósságánál fogva a legolcsóbb és legtöké-

letesebb permetezőgép a Vermoret-féle 

„ E C L A I R " 
^ S í f r í ^ peronospora permetező, mely eddig minden versenynél 

] Ö f r az első dijat nyerte el. 
E,:W\ "" K i z á r ó l a g o s magya ro r s z ág i képv i se l e t . 

Wjnm —— HE Ár 21 forint csomagolással •Bű— 
t; f |ji>l „Aseui-iii" 1 frt 25 kr. kilogrammja, 
K:il' jML-^ „ R é z g á l i c a i " 30 frt métermázsánként, 

"^fSgi^ir--'^ , , I Í n í r i s t l i á i i ok " 48 kr. kilogrammja. 

A t. ez . g a z d á k é s s z ő l ő b i r t o k o s o k 
figyelmébe. 

fSSHT Az előrelátható tömeges tavaszi meg-
rendelésekből kifolyólag — késéseit elkerülése 
ezéljából — kérjük különösen az „ E C L A I R " 

permetező megrendeléseket előjegyzés végett mielőbb 
hozzánk juttatni. "HSül 

M a i s z á m u n k o l da l . 
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A rendeletnek..ezen idézett.6-ifc szakasza 

értelmében a kozgégi elöljáróság a törvény 

életbeléptétől" számított '3 hő alatt mindazon 

birtokosokat, kiknek az osztatlan legelőben 

részük van, közgyűlésre- tartozott egybehívni s 

a közgyűlés tárgy át többi között annak is kellett 

képeznie, hogy a birtokosság a legelő használatá-

ból kifolyó ügyek intézésére szervezkedjék és 

"esetleg külön végrehajtó szervet (birtokossági ta-

nácsot) válaszszon-e. Nem szenvedhet kétséget, 

hogy ilyen esetekben a birtokossá^ közgyűlé-

sének, esetleg a birtokossági tanácsnak és egy-

általán az < egész legelőügynek szervezésére 

nézve a törvény és a rendelet 2—11. szakaszai 

lesznek irányadók. Másként áll természetesen 

a dolog oly tagosilott határokra nézve, a hol 

szabad gazdálkodás divik, ha mindjárt a föld-

tagok több dűlőben vannak is kiosztva, vagy 

a rétek külön legeltetése nem gyakorolható,' 

mert ily esetben nyomásos gazdálkodásról, szó 

nem lehetvén, a szántóföldeken és réteken 

közös legeltetést legfeljebb magánegyezség ut-

ján lehet gyakorolni, sőt igy magánúton legel-

tetési társulatot is lehet szervezni, nem lehet 

azonban semmi- körülmények, közt- a közös 

- használatot egyik vagy másik birtokosra nézve 

kötelezővé tenni, vagy a legeltetési társulatot 

a törvényben szabályzott hatósági jelleggel fel-

ruházni. 

Arra a kérdésre, vájjon kihat-e. az 1894. 

évi XII. t.-cz. a közös erdei legelők rendtar-

tásának szabályozására is, határozott nemmel 

- kell. felelnünk, s e részben. hivatkozunk a föld-

. mivfelési miniszternek 1896. évi 62.185. számú 

határozatára, mely világosan kimondja., hogy a 

községek és közbirtokosságok tulajdonát képező 

erdei legelőkre a törvény 6. és 21. §§-ainak 

hatályp. ki nem terjed, mert ezekre,, mint erdei 

területekre az 1879. évi,XXXI..-t.-cz, (erdőtör-

vény) határ ozmányai irányadók s használatuk 

szabályozására nézve a fenti szakaszok alapján 

való eljárásnak helye nincs. 

Elég baj ! de hát e szerint árra. nézve, 

hogy az erdei legelőn ki tartozik - pásztorokról 

és apaállatokról gondoskodni, egyelőre nélkü-

löznünk kell a törvényes intézkedést. Ebből 

önkén t.kö vetkezi;- hogy az ily, erdei legelőkön 

•fennálló legeltetési társulatok nem tartoznak 

alapszabályaikat az 1894. évi .XII. t.-czikknek 

megfelelőleg átalakítani. 

„Röviden egybefoglalva az elmondottakat, 

a törvény,és rendetet intencziója az, hogy a 

nyomásos határoknak és a nem nyomásos ha-

tárokban levő közös osztatlan legelőknek, avagy 

a magántulajdont képező, de közösen használt 

legelőterületeknek--használata a törvény 2—11. 

. §§*ai alapján, azonos elvek szerint szabályoz-

tassék, a szabadon mivelt határok egyéb részei* 

;ben azonban az egyes birtokosok semmi kény-

'' szernek se legyenek alávetve.. 

A törvény 75. §-ának helyes magyará-

zatául megjegyezzük, hogy hasonló kérdések-

ben a földmivélésügyL miniszter ismételten ugy 

! határozott, hogy valainely .100, holdon felüli 

; terület , csak ugy mentendő fel a községi mező-

őri költségekhez való hozzájárulás alól, ha" 

-.rajta annyi állandó, fölesketett mézőőr van, á 

mennyi a terület megőrzésére szükséges. Tehát 

ha két tagban fekszik, kettő, ha többen, több. 

• A-Mlen őriztetett gyümölcsösök -közelé-

ben fekvő szántók dolgában mondottak valóban 

figyelmet érdemelnek, a törvény mai rendelke-

zései alapján azonban bajos volna az ily hely-

zetben levő birtokosok terhén könnyíteni. 

JJr. Szilárd Ferencz. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Tavaszi fogasolás. 
A fogasnak tavaszszal nemcsak a vetés-

nél, a talaj előkészítésénél, hanem a növények-
ápolásánál is nagy hasznát veszszük. Sajnps, 
hogy utóbbi czélból a fogast igen sok gazda-
ságban nem használják, pedig az őszi vetések: 
tavaszi fogasolását a lóherések, luezernások, 
.rétek tavaszi megboronálását, egy gazdaságban 
sem volna szabad elmulasztani. 

, A mi mindenek előtt az őszi vetéseket illeti 
(buza, rozs) ezeknél csak egy esetben, a fel-
fagyás eset«'i ii a logast hasznalní. 
A felfagyott vetés ugy néz ki, mintha a nö-
vényeket tövénél fogva kihuztuk volna a föld-
ből. Ha ezen a bajon hamarosan nem segítünk, 
a kiföldelt gyökerek elszáradnak s a növény 
elpusztul. Ilyen esetben a fogás mellőzésével 
a hengert használjuk, melylyel a kihúzott tö-
veket a földhöz szorítjuk, vagy pedig birkákkal 
tapostatjuk meg a vetést. Csakhogy a felfagyás 
viszonylag ritkán lép fel (leginkább a televény-
dus laza talajokon) s igy a hengernek oly ál-
talános használata, mint ezt hazánkban láthat-
juk, teljesen indokolatlan sőt egyenesen, káros-
nak tekinthető. Az-őszi vetések talaja a hó-
nyomás, eső stb. következtében összetömődik, 
leverődik, a mi nemcsak a fejlődésre káros, 
de a téli nedvesség elpárolgását is sietteti. 

* Ezen bajt a henger alkalmazásával még 
inkább fokozni; helytelen dolog. Igaz, hogy az 
pszi vetések hantos földjét a hengerrel lesimít-
hatjuk s igy a későbbi aratási munkálatokat 
megkönnyítjük, de ez esetben is a hengert kö-
vette a -fogas. A fogasolással a földet meg-
lazítjuk, annak átszellőzését, a növények erő-
sebb meggyökeresedését elősegítjük, a gyomo-
kat irtjuk s a mi a fődolog, a téli nedvesség 
elpárolgását csökkentjük. Már pedig magában 
véve azon körülmény, hogy á fogasolással. a 
talaj kiszáradását lassítjuk, éppen az Alföldön 
rendkívüli fontos dolog. Ez irányú kísérleteim-
nél meggyőződtem (tartósabb szárazság után), 
hogy a fogasolt talaj a hengerezettel szemben 
6°/o-ka.l több vizet tartalmazott akkor, midőn a 
növények (rozs) a héngerezett talajon a száraz-
ság folytán már sínylődni kezdtek.. 

Tehát, tavaszszal a gazda, őszi vetései 
ápolásánál ne a hengert, hanem a fogast 
használja. És- ha a fogasolás után a vetés 
kissé kritikusan néz ki, azzal ne törődjék, egy-
két nap múlva a különbség a fejlődés erőtel-
jességében annál feltűnőbb lesz. 

A, tavaszi fogasolást használhatjuk Ugy a 
rozsnál, mint a búzánál. Miután azonban a 
rozs tavaszszal hamarább indult meg mint az 
őszi buza, ezen oknál fogva rozs tavaszi foga-
solásával késlelkedni nem szabad. A mint az 
időjárás felmelegedett s a talaj kellően meg-
szikkadt, a rozs fogasolásához hozzá kell fog-
nunk, ellenkező esetben a már szárba induló 
rozsban kárt tehetünk. A tavaszi munkatorló-
dásra való tekintettel, leghelyesebb lesz a gyenge 
rozsvetéseket fogasolni, az erősebbeket ellen-
ben nem. A buza fogasolásával olyannyira 
sietni nem kell, mert sokkal későbben indul 
szárba. Az időjárásra váló tekintettel rendesen 
április hó folyamán fogasolunk. Megjegyzem 
még, minél gyengébb az őszi vetés, annál fel-
tűnőbb hatását látjuk a fogasolásnak. A fogast 
a sorok irányában járatjuk; ,a sorokra kereszt-
irányban csak akkor, ha a buja vetések meg-
ritkítana képezi Czélunkat.1 

Hogy a- fogítsolásnak meg legyen a kellő 
haszna, s tényleg kárt ne okozzunk, következőkre 
kell .ügyelni. A talaj .minőségének megfelelően, 
oly súlyos fogast kell használnunk, mely a 
földben .nyugodtan s biztosan jár. Ha kötöttebb 
földön könnyű fogast használunk, mely ide-oda 
ugrál, akkor a növények kiszaggatásával tény-
leg. kárt okozunk. Ezt azért említem fel, mert 
nem egyszer győződtem meg arról, hogy a 
gazda könnyű fogast használ, nehogy kárt tegyen 
vetésében, pedig éppen ezzel okoz bajt. Viszont 
homokos talajon semmi értelme sem lenne a 
nehéz fogasnak. 

A gazda tehát ;a! talaj természetének meg-
felelően válassza meg a boronát, szem előtt 
tartva mindig azt, hogy az a földben nyugodtan 
s biztosan járjon. Az őszi vetések tavaszi fo-
gasolására igen jó szolgálatot tesz a Lacke-féle 
rétborona, ha ennek felső, vagyis rövidszeges 
oldalát használjuk, mely esétben a borona 
mögé szerelt vaspálezát leveszszük. A rét-
borona súlyát is tetszés szerint változtathatjuk, 
ha 1—2 sor fogat leszedünk. 

Fontos szolgálatot tesz a borona a ta-
vaszi vetések ápolásánál is. Az árpa, zab, csa-
lamádé, burgonya stb. vetése után a földet 

_ meghengerezzük azért, hogy a hajcsövesség 
helyreállításává], a talaj vize a föld felszínéig 
emelkedve, a magvak kicsirázását s kikelését 
biztosítsuk, siettessük. 

A mint -azonban a vetés megerősödött, a 
gazdának mindent el kell követnie, hogy tala-
jának gyors kiszáradását csökkentse. Ezt ismét 
a fogas alkalmazásával érjük el. A vetés után 
meghengerezett, kikelt s megerősödött tavaszi 
vetést, tehát szintén megfogasoljqk, ugy, hogy 
azt az őszi vetéseknél tárgyaltam. Határozot-
tan hibás eljárásnak kell tehát tekintenünk 
azon, némely vidékeken dívó szokást, hogy az 
árpát kikelése és megerősödése'után még egy-
szer meghengerezik. Hogy a megkérgesedett 
talajon a sima hengernek, ha lánczot csava-
runk vagy léczeket, verünk reá, igen jó hasz-
nát veszszük, természetes dolog s ilyen esetben 
a henger használatát kifogásolni nem lehet. 
Szintúgy a ezukorrépát termelő gazdaságok-
ban, a ezukorrépa kapálását követő hengere-
zést' helyénvalónak "kell vennünk. 

A lóherések, de különösen a luezernások 
tavaszi fogasolását szintén oly munkának kell 
tekintenünk, melyet egy gazdaságban sem volna 
szabad elmulasztani. 

A luezernások földje nagyon eltömődik, 
mi a luezernának erőteljes bokrosodását, üde 
növekedését egyenesen kizárja. A jól megfoga-
solt luezerna nemcsak üdébb növekedésű s 
évenként egy kaszálással többet ád, hanem sű-
rűségét is hosszabb ideig tartja meg, a száraz-
ságtól s gyomoktól kevesebbet szenved. 

Hogy a lóhere és luezerna fogasolásának 
meglegyen a kellő eredménye, ne a közönsé-
ges szántóföldi fogasokat, hanem az ezen czélra 
készült rétboronákat használjuk, melyek közül a 
Lacke-féle rétborona egyike a legjobbaknak. 

Ennek aisó oldalán levő késszerü fogai 
alapos munkát végeznek ugy, hogy minden 
egyes luezernatő ugy néz „ki, mintha megka-
páltuk volna. A közönséges szántóföldi-borona 
(szilárd kereténél fogva)'csak ide-oda ugrál a 
herésekben s használatával czélt nem érünk, 
csak időt s munkaerőt pazarolunk, mindkettő 
pedig különösen tavaszszal igen drága. Ellen-
ben a Lacke-féle rétboronát — mint előbb 
emiitettem volt felső rövid szeges (négyélü 
szegek) oldalával a szántóföldön is jól értéke-
síthetjük. Midőn pár év előtt egynehány gazda 
tanácsomra Lacke-féle boronát hozatott, azt 
első izben a legnagyobb aggodalommal vitték 
a luczernára . . . és ezen időtől kezdve soha 
el nem mulasztják heréáeiket s rétjeiket, sőt 
legelőiket is fogasolni. Ky. 
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ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Borjuhizlalás lefölözött tejen. 
{Felelet a• 180. számú kérdésre.) 

Csak imént, a „Köztelek" f. évi 12-ik szá-
mában a 75. számú kérdésre adott feleletben 
oly adatokat tettem közzé, 'amelyekből a jelen-
legi kérdés feltevője is tájékozást szerezhet. 
Minthogy azonban a most szőnyegre került 
kérdés kizárólag borjú hizlalásra vonatkozólag 
kér több rendbeli, s az imént mondottól egyéb-
képpen is eltérő felvilágosítást, daczára annak, 
hogy utalhatnék az „Erdélyi Gazda" mult évi 
4-ik számában foglalt idevágó fejtegetésemre 
is, szívesen közlöm a következőket. 

A 70-es évek óta, mikor ugyanis az első 
ilynemű kísérletek tétettek, a lefölözött tejjel 
való borjutáplálás és hizlaíás hovatovább ki-
terjedtebb alkalmazást nyert, s ma már hazánk-
ban is mindenütt ott, ahol sovány tejhez könnyű 
és olcsó szerrel hozzájutni lehet, felhasználtatik 
ez a hulladék részint borjú, részint malacz-és 
baromfitáplálásra és hizlalásra; de mint az 
erre vonatkozó több rendbeli kérdések a szak-
lapokban, bizonyítják, minálunk sokan nincsenek 
tisztában avval, hogy ezen anyag hogyan és 
miképpen nyerhet legczélszerübb felhasználást, 
ugy, hogy talán ez is eléggé indokolja, hogy e 
dolog lényegébe egy kissé mélyebben belé-
hatoljak ez alkalommal. 

Az eddigi tapasztalatok szerint legczél-
szerübbnek bizonyult a hizlalást az újszülötten 
kezdeni és 9—10 hetes koráig folytatni, még 
pedig akként, hogy 1, esetleg 2 hétig teljes 
tejen tartja az ember a borjut, már akár itat-
ván, akár szoptatván azt, s azután fogja reá a 
sovány tejre, ezt egymagában adván, vagy erő-
takarmányokkal keverten nyújtván. 

Aki literenkínt 1, legfeljebb másfél kraj-
czárért juthat sovány tejhez, az a hizlalási időt 
— a borjuhus-piacz kívánalmainak tekintetbe-
vételével — hosszabb időre is kinyújthatja, 
ellenkező esetben nem lesz czélszerü ezt tennie, 
mert a tej a borjúban legjobban a hizlalás 
kezdetén értékesül, amint azt több kísérlet 
közül a következő is bizonyítja: 

A hizlalás Egy kiló suly előálli-
tartama tására kellett 

4 hét . . . 8"4 liter tej 
5 « . . . 10-0 „ „ ' 
6 „ . . - . - 11-6 „ „ 
6Va „ . . . 10-6 , „ 
7 „ : . ' . . 12-4 „ „ 
7Vs „ . . . 11-4 „ „ 
8 „ . . . 11-8 „ „ 
9 „ . . . 13-6 „ „ 

Értékesült pedig ezen esetben a sovány 
. tejnek 1 literje 4 heti hizlalásban 6 krajczárral 
9 heti hizlalásban pedig csak 3 krral. 

Kérdésttevő is akkor jár el tehát leghe-
lyesebben, ha borjait legfeljebb 3 hónapos 
korukig elkészíti, mert mint az előbbi példából 
láthatja, 1 kiló sulyszaporulat előállítására át-
lagban 11—13, hovatovább azonban, több-
több liter sovány tej szükséges s az élemedet-
tebb borjú már egyáltalában rosszul értékesiti 
a tejet, a mészáros pedig az öregebb borjú 
húsáért se fizet többet, sőt ellenkezőleg keve-
sebbet ad azért. 

Egy, usque két hetes korukig nyújtson 
tehát a kérdésttevő borjainak teljes tejet, és 
pedig testsúlyuknak mintegy 5-öd, részét, tehát 
50 kilósnak 10 kilót, 3 vagy négyszeri ivásra; 
a második vagy harmadik hét kezdetén adjon 
egy-egy üter teljes tej levonásával egy-egy liter 
lefölözött tejet, vagyis tehát pótolja az elvont 
teljes tej mennyiségét ugyanannyi sovány tejjel, 
de emellett nyújtson sovány tejben vagy viz-
ben megfőzött zab, árpa, vagy tengeri-darát, 

még pedig egy-egy kiló sovány tejre, zabdará-
ból 250, árpadarából 200, tengeridarából 180 
grammot, tehát ha pl. napiadagul egy borjú 
kezdetben 10 kiló sovány tejet kap, avval együtt 
feletetendő 2"50 kiló zabdara, vagy 2"0 kiló 
árpadara, vagy 1'80 kiló tengeridara. 

Mikor a teljes tej nyújtása beszünt, a 
, sovány tej adagolását a testsúlyhoz mérve fo-
kozni kell ugy, hogy legalább Vs-öd .rész test-
súlynak megfelelő mennyiségű legyen az, és 
ezzel egyszersmind fokoztatik természetesen a 
pótlékul adott erőtakarmányadag is oly vi-. 
szonyban, a hogy imént említtetett; vagyis te-
hát míg kezdetben pl. a borjú 12 kiló sovány-
,tejet s annak megfelelő mennyiségű darát ka-
pott naponta, a hizlalási idő közepén ez már 
16, végén 22 vagy több kiló tejre s megfelelő 
mennyiségű darára emelkedett a.borjú élősúlyá-
hoz képest. 

A hizlalás ilyen formán 6—8 esetleg 10 
és több hétig tarthat, czélszerü azonban 8 

:héten tul ki nem terjeszteni. Ennyi idő alatt a 
kezdetben 50 kilós borjú megüthet 100 és több 
•kilót s olyan áru, a mely Budapesten és Bécs-
ben minden időben keresett és jói fizetett. Az 
•értékesítés egyéb adatait annak idején válasz-
bélyeg ellenében a budapesti közvágóhíd igaz-
gatóságától tudhatja meg, ölött állapotban pedig 
borjúit a budapesti központi vásárcsarnokban 
is értékesítheti. (Pl. a „Magyar Gazdák Vásárcsar-
nok Ellátó Szövetkezete" utján, Budapest, Köz-
ponti vásárcsarnok.) 

A mi végre a hizlalandó borjak elhelyezé-
sét illeti, ugy azokat a tehenek istállójában 
elkülönített rekeszbe bátran beteheti, bár jó-
val indokoltabb, hogy anyjuk közelében egyál-
talában ne legyenek, mert azok bőgése nyug-
talanítja őket, pedig a lehető teljes nyugalom, 
csendesség s félhomály a tartózkodási helyen, 
a hízásra mind előnyös. 

Még csak arra figyelmeztetem kérdésttevőt, 
hogy a sovány tejet legjobb frissiben és langyo-
san nyújtani és állandó almot készíteni, (de az-
után ezt szigorúan tisztán tartani) hogy napi be-
almozással se nyugtalanittassanak a borjak, 
felemlítem befejezésül, hogy elől jelzett közle-
ményeimet is elolvasván, még világosabban fog 
kérdésttevő a dologban láthatni. 

Monostori Károly. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

A zab csávázása porüszög ellen. 
(,Felelet a 179- számú kérdésre.) 

Mivel ugy a zab, mint egyéb gabona por-
üszkénél is azt . tapasztaljuk, hogy az érett 
üszögspórákból alkotott fekete port a szél szerte 
hordja a szántóföldeken: a porüszög ellennem, 
lehet olyan biztos eredménynyel csávázni, mint 
a kőüszög ellen. Mig ugyanis a kőüszögnél túl-
nyomólag magával a vetőmaggal viszszük az 
üszögspórákat a talajba, hol azok a vetőmag-
gal együtt kicsiráznák, hogy azután a csira-
növényt inficziálják, addig a porüszög még mi-
előtt elvetnénk a magot, már inficziálja a talajt 
s megtámadhatja az olyan csiranövénykét is, 
amely üszogmentes magból kelt is. 

De tekintetbe véve azt a körülményt, 
hogy a legkönnyebben mégis amaz üszögspórák 
inficziálhátják a kikelő növénykét, melyek a 
vetőmagra vannak tapadva, amelyek tehát a 
vetőmaggal jutnak a talajba: az esetben, ha 
mi a vetőmagvakhoz tapadó porüszögspórákat 
a vetés előtt elöljük, a porüszögkárt nagymér-
téhben csökkenteni fogjuJc. Tehát,-habár a por-
üszög ellen csávázás által korántsem érhetünk 
el oly szép sikert, mint a kőüszög elleri, fára-
dozásunknak mégis lesz mindég szemmellátható 
eredménye. 

A zabot a porűszög ellen éppoly módon 
lehet csávázni, mint a búzát a kőüszög ellen. 
Legjobb tehát a vetőmagot 1/2°/o-os rézgálicz-j 
oldatban (1 hektoliter vízre l/a kg. rézgálicz) 
több órán át áztatni. Mig a buza csávázásánál 
jó, ha az áztatás eltart 14—16 óráig is, hogy 
az éphéju, üszögs'pórákkal telt szemek teljesen 
átázzanak, addig a zab csávázásánál elég lssz 
4—5 órai áztatás is, mert a zabban nincsenek 
ilyen üszöggel telt szemek. Sőt jó eredmény 
érhető el akkor is, ha a zabot kisebb kosarak-
ban a csávába meritjük s ebben kezeink közt 
folyton morzsolva, alaposan megmossuk. 

Mivel a zab a rézgálicz-esávával szem-
ben sokkal érzékenyebb, mint a buza, akár 
áztattuk, akár pedig csak alaposan megmostuk 
a zabot a rézgálicz csávában, a csávázás után 
tanácsos azt, még ugy nedvesen, a mint a 
csávából kivettük, 5 percznyi időre mésztejbe 
önteni. E mésztej akként készül, hogy 110 liter 
vizre 6 kg. friss égetett i meszet számítunk. A 
mésztej közömbösiti a rézgálicznak a csírázásra 
káros hatását s az így kezelt mag • csirázóké-
pessége úgyszólván mit sem szenved. 

A-most leirt eljáráson kívül sikerrel al-
kalmazható a Jensen-féle kezelésmód is, Ez 
abban áll, hogy a vetőmagot füles kosarakban 
vagy átlyukgatott ládikákban 5 perezre 55 G. 
fok hőmérsékletű vízbe mártjuk s ebből kivéve 
közönséges hőmérsékletű vizbe öntjük lehűlés 
végett; ha ez egy-két perez múlva megtörtént, 
a vetőmagot szárogatás végett szét kell tere-
getni (éppúgy, mint a rézgáliczban való csává-
zásnál) s ha megszáradt, ugy elvethető. 

Ami a Schönbeck-féle csávát illeti, ennek 
s egyéb bolti csáváknak kipróbálásával Linhart 
György gazd. akadémiai tanár s alulírott né-
hány év előtt-foglalkoztunk.*) • 

Kísérleteinkből kitűnt, hogy Schönbeck-féle 
csávázó-szernek, melynek körülbelül 44%-át 
tiszta rézgálicz (tehát az üszögspórák eme hat-
hatós mérge) képezi, igenis van hatása; de e 
hatás távolról sem olyan, mintha tiszta rézgálicz 
oldatot használunk, s 2-odszor a gazda a Schön-
beck-féle csávában a rézgáliczot méregdrágán 
fizeti meg. 

A Schönbeck-féle csáva ugyanis az emii-
tett 44°/o-nyi rézgáliczon kívül még vasgáliczot, 
konyhasót, gipszet, hamut, csontlisztet, salét-
romot és szénsavas magnéziumot továbbá szén^ 
savas meszet (e kettő alkalmasint mint dolomit-
por van a szerbe keverve) tartalmaz; ezek 
mindannyian teljesen felesleges s az üszögpó-
rákra vagy éppen semmi vagy csak nagyon 
csekély káros hatással biró anyagok, melyeket a 
gazda egészen hiába fizet meg. Ha pedig a 
Schönbeck-féle csávában, a benne lévő egyedül 
értékes rézgálicz árát számítjuk ki, akkor még 
az esetben is, ha a tiszta rézgálicz kgr-ját 44 
krajczárral vesszük fel, a Schönbeck-féle csáva, 
melyet csomagonként 28 krajczárjával árulnak, 
nem ér többet mint 83/4 krajezárt. 

Emiitett kísérleteinkben Linhart és én 
a Schönbeck-féle csávát, s ezzel összehasonli-
tólag egyéb eljárásokat, nem ugyan a zab por-
üszke, hanem a buza kő- és porüszke ellen 
próbáltuk ki, de azért az eredmény teljesén 
megbízható tájékozást ad a felvetett kérdésre 
is. Kísérleteinkből csak azokat az eredménye-
ket közlöm, a melyek feltüntetik egyrészt azt, 
hogy minő termést adott a nem csávázott üsz-
kös vetőmag, minőt a Va'Vo-os rézgáliczoldatban 
14 órán át csávázott, s minőt a Schönbeck-féle 
szerrel, a feltaláló használati utasítása - szerint, 
kezelt vetőmag. 

Mi ugy ,a csávázatlan üszkös: maggal, 
mint a különféle eljárásokkal kezelt magvakkal 
mindig két-két parczellát vetettünk be s a ter-
mést szálankint vizsgáltuk át, megállapítandó, 
hogy a parczellákon hány egészséges, hány 
kőüszkös és hány porüszkös kalász termett? 

Az eredmény a következő volt: 

.' *) E kísérletek részletesen le vannak írva a 
„Mezőgazdasági Szemle" 1889. évfolyamában. 
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egész- kő- por-
séges üszkös üszkös 

k a l á s z 
A csávázatlan 

862 83 
1023 90: 

942lk 86V 2 

1 24. 
i 21: 
1 22U 

15 68 
33 58 
24 63 

Ebből a kimutatásból a következő dolgok 
tűnnek ki: 

1, Szembeállítva a Schönbeek-féle csává-
val kezelt magvak termését a nem csávázott 
magvak termésével, a Schönbeck-féle szer 
nagyon szép hatást tüntet fel. 2. Szembeállítva 
a Schönbeck-féle szert az ennél sokkalta ol-
csóbb rézgáliczoldat használatával, kitűnik, 
hogy a tiszta rézgáliczoldatban való csávázás 
a Schönbeck-féle csáva hatását messze túl-
szárnyalja. 

3. Végül kitűnik a kimutatásból, hogy 
habár a csávázás a porüszköt is tetemesen 
csökkenti, de mégsem annyira, mint a kőüsz-
köt, a melylyel szemben a rézgáliczoldatban 
való kellően véghezvitt csávázás úgyszólván 
teljes hatást szülhet. 

ti fe.jleiet azzal a tanácscsal fejezhetem 
be, hogy a gazda olyankor, midőn nem rejte-
getett, sőt a közjó érdekében uton-utfélen hir-
detett, kipróbált eljárásokkal jó eredményt ér-
het el: ne vesztegesse pénzét kétes értékű 
„találmányokra", a melyek forgalomba hozásá-
nál a feltaláló nagyon sokszor a gazdák hiszé-
kenységére, sőt együgyüségére számit. 

Mezey Gyula. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
178. sz. kérdés. Február hó 1-től 10-ig 

leellett gazdaságomban 26 anya és 4 süldő 
disznó. Kutriczáim egy volt birkaistállóban — a 
mely lepadlásolva nincsen — vannak elhe-
lyezve. Ugyanezen helyen ellettettem most har-
madszor és a nagyon enyhe tél daczára febr. 
15-ikén két kutriczában és pedig egy anya és 
egy süldő alatt azt tapasztaltam, hogy mala-
czaik feltűnően szomorúak, azokat megvizsgálva 
a himlőt konstatáltam rajtuk. Ezeket rögtön 
elkülönítettem és a többiek e bajtól máig men-
tek. A kutriczáimat, nemkülönben az egész 
disznóakolt minden tavaszszal, választás után 
rögtön alaposan dezinficziáltattam, amennyiben 
az ólakban levő földet 1 lábnyira kiásattam és 
elhordattam, homokkal feltöltettem, a deszka-
falat 6% vasgáliczoldattal, a kőfalakat 5% 
kreolinoldattal tejmészszel vegyítve bemeszei-
tettem és ennek utána az elletőbe 10 hónapig 
semminemű jószágot be nem bocsájtottam. 
Kérem tisztelt gazdatársaimat, szíveskedjenek 
vélem közölni, mi az oka annak, hogy épp 
két kutriczában himlősödtek meg a malaczok ? 

P.-Sövénykut. H. M. 
179. sz. kérdés. Lehet-e a zabot a por-

üszög ellen csávázni s ha igen, mi módon ? 
Kérdem továbbá, vájjon a Schönbeck 

Imre esztergomi kereskedő által feltalált s for-
galomba hozott csávázószer eredményesen 
használható-e ? L. E. 

180. sz. kérdés. Tehenészetünkben pro-
dukált tejmennyiségnek csak egy részét értéke-
síthetem friss állapotban, mig a másik részét 
vajnak dolgoztatom fel és a lefölözött tejet 
felt akarmány oztatom. 

Kísérletet szeretnék tenni 12—18 drb 
szopós borjúnak lefölözött tejjel való hizlalá-

sával, kérek tisztelt gazdatársaimtól szives 
felvilágosítást a borjuknak lefölözött tejjel való 
hizlalásról és pedig: 

1. milyen korban állítsam be a borjukat? 
2. a lefölözött tej miképen takarmányo-

zandó, esetleg más erőanyagok hozzáadagolása 
által — pótolván véle az elvett zsírtartalmat. 
Rendelkezésre áll tengeri, árpa, zab, dara és 
buzakorpa. 

3. a hizóállatok, hogy helyezendők el, t. i. 
lehet-e őket a fejős tehenekkel egy istállóban, 
de elkülönített bokszban elhelyezni. 

4. Meddig tart körülbelül a hizlalás, 
illetve milyen súlyra szabad az állatokat, — 
a piaczi kívánalmaknak megfelelőleg, — hizlalni ? 

5. Lehet-e tejjel hizott borjukat Buda-
pesten — és milyen időtájban legjobban — 
értékesíteni? Kihez forduljak annak idejében 
az értékesítés végett? 

Megjegyzem, hogy teheneink piros tarka 
tájfajtába tartozók és tiszta simmentháli 
bikákkal folyattatnak; a borjuk átlag súlya 
születésükkor 30—50 kg. és eddig természetes 
szopással és kevés zúzott zabbal tápláltattak. 

Vojtek. T. Q. 
181. sz. kérdés. Valódi florentini czirok-

magot hol és kinél lehetne beszerezni, akár a kül-
földön, akár pedig hazai czégnél ? Azt is óhaj-
tanám tudni, hogy hazai termelőknél volna-e 
kapható utántermelés után nyert biztos czirok-
mag? esetleg kérném ezek szives közlését is. 

Révfalu-Pataháza. M. I. 
182. sz. kérdés. Öszszel elvetett tavaszi 

árpám jól áttelelt ugyan, de minthogy az ősz-
szel történt vetés folytán teljes kifejlődésére 
szükséges tenyészideje négy hónapról nyolczra 
nyújtatott: kérdés, nem fog-e ezen körülmény 
fejlődésére visszahatást gyakorolni s egyáltalán 
mily eredmény várható utána. 

K.-Várda. 
183. sz. kérdés. Lóhert, azt mondják, 

hogy nem tanácsos rozsba vetni, mert az nem 
lesz olyan jó, mintha búzába, árpába, vagy 
zabba vetném. Kérdem, hogy mi ennek az oka ? 

Torony. H. S. 
184. sz. kérdés. Kérek felvilágosítást a 

Thanaton mikénti alkalmazásáról. S. J. 
185. sz. kérdés. Eddig erdei famagvak 

végett — tudtommal — Ausztriára s a távolabb 
külföldre szorulnak: az u. n. Klenganstaltokra. 
Van-e hazánkban "oly czég, mely tűlevelű és 
lombfák magvai termesztésével, tisztításával és 
forgalombahozatalával foglalkozik? 

Terje. M. 

Feleletek. 

Kukoricza, választott malaczoknak. (Fe-
lelet a 117. sz. kérdésre.), Felteszem, hogy kér-
désttevő mangalicza malaczokról beszél s így 
tehát azokat 2—2l/a hónapos korukban vá-
lasztja el a csecstől, következésképp körülbelül 
10—12 hetes malaczai árpaadagját kívánja 
Ví-ed részben tengeridarával pótolni. Ezt bát-
ran megteheti annál inkább, mert az egy-, másfél 
hónapos malaczok is megbírják már a tengerit 
s 2—21/a hónapos korukban ennek egyenlő 
mértékű keverékéből naponta és fejenként l k 
kilót is jól elviselnek. 

A malacznevelés tekintetében egyébiránt 
érdekes adatokat lelhet a „Sertéstenyésztés 
alapvonalai" czimü populáris müvecskében, 
melyet figyelmébe ajánlunk. A 

Himlős malaczok. (Félelet a 178. számú 
kérdésre.) A malaczok himlős megbetegedésének 
nem lehet más az oka, minthogy a juhakol 
fertőtlenítése, ámbár mindenek szerint erélyesen 
történt, mégsem volt kielégítő vagy pedig az, 
hogy a ragályt utólagosan emberek hurczol-
ták oda. — y — 

Florentini czirokmag beszerzése. (Felelet 
a 181. számú Tcérdésre.) Eredeti florentini 
czirokmag Olaszországból rendelhető következő 
czim alatt: Farello Veneiarini, Pratto, Toscana. 
Jóminőségü utántermelt mag megrendelhető : 

Erlich Henrik Fegy\ernek (J.-N.-Kun-Szolnokm.), 
Helsinger Gedeon Kengyel (J.-N.-K.-Szolnokm.), 
Törk Adolf Kengyel (J.-N.-K.-Szolnokm.) ' ő 

Öszszel vetett tavaszi árpa. (Felélet a 
182. számú Tcérdésre.) Ha az őszszel vetett ta-
vaszi árpa jól áttelelt, akkor semmiféle bajból 
többé tartani nem kell, mert az teljesen kifej-
lődve, rendes termést fog adni. Az, hogy nö-
vekedése a tél beálltával megszakadt, tavaszi 
fejlődését befolyásolni nem fogja, sőt ha ked-
vező lesz az időjárás, nagyon jó s szép ter-
mést adhat. Ky. 

Herefélék védőnövénye. {Félelet a 183. 
számú Tcérdésre.) A herefélék védőnövénynyel 
vagy védőnövény nélküli vetéséről a Köztelek 
mult heti számában jelent meg egy közlemény. 
Ez alkalommái tehát csak szorosan a kérdésre 
felelve, tény az, hogy a kalászosok közül a 
buza s tavaszi árpa jobban felelnek meg védő-
növényül, mint a rozs és a zab. Ennek oka 
leginkább abban kereshető, hogy ugy a rozs, 
mint a zab sokkal erősebb- gyökérhálózattal 
birnak, mint a buza s az árpa s ezenkívül 
tápszerfeltáró képességük is nagyobb. Éppen 
ezen oknál fogva képesek silányabb talajon is 
megélni, de éppen ezen oknál fogva jobb ta-
lajon sem válnak a herevelés előnyére. Ezen 
különbséget, különösen a hosszabb életű lu-
czernánál. már nem egy gazdaságban tapasz-
talták. ' K. K. 

A Thanaton rovarirtó szernek alkal-
mazása. (Felelet a 184. számú Tcérdésre.) 
Kérdésttevő nem tesz említést arról, hogy a 
Thanatont miféle kártékony rovarok ellen kívánja 
alkalmazni. Ez pedig azért fontos, mert a 
Thanatonnal való permetezés nem minden 
rovarfaj ellen bir hatással. így például a külön-
féle növényeken élősködő levéltetveket, a Lema 
melanopus álczáit és a legtöbb hernyófajt biz-
tosan megöli, mig a honvédbogár hernyóinak 
semmi bajuk nem esik tőle. Paizstetük ellen sem 
használ, mert ezeket paizsuk védi a folyadék 
behatása ellen. Altalánosságban csak az olyan 
rovarok pusztíthatok' Thanatonnal, a melyek a 
növények leveleit megrágják, vagyis megeszik, 
mert a gyilkos folyadék csak az esetben hat, 
ha az a rovarok gyomrába kerül. 

Bármely rovar ellen alkalmazzuk is a 
Thanatont, ezt legfeljebb 50-szeres hígításban 
használjuk, mivel ennél gyengébb oldat nem 
biztos hatású. Tehát 100 liter vizre legalább 2 
kilogramm Thanatont vegyünk , s az egészet 
jól megkeverjük, hogy a sürü dohánylug-kivonat 
a vízben egyenletesen eloszoljék. Az igy nyert 
folyadékot a szölőmivélésben a peronospora 
ellen hass;nálni szokott permetező-készülék 
segélyével a rovarok által megtámadott növé-
nyekre fecskendezzük. A permetezés sikerének 
egyik feltétele az, hogy a mivelet száraz időben 
történjék; ha a permetezés után még néhány 
napig száraz időjárás uralkodik, az eredmény 
annál biztosabb lesz, mert a permetezés után 
esetleg bekövetkező eső a növényre tapadt 
mérget lemossa. Ügyelnünk kell azonban arra, 
hogy zsenge, érzékenyebb levelekkel biró növé-
nyeket, a milyen pl. a dinnye, őszi baraczk, 
ne permetezzünk, ha a nap már magasan áll és 
forrón tüz le a földre, mert, s kivált tartós 
szárazságban, a megfonnyadt, nedvszegény leve-
lek igen mohón szívják magukba a rájuk 
permetezett folyadékot s ilyenkor a sejtek köny-
nyen sérülést szenvedhetnek. 

A permetezéssel, hogy az kellő eredmény-
nyel járjon, nem szabad addig várni, mig a 
rovarok már elhatalmasodtak, hanem mindjárt 
a fellépésük első idejében kell ellenük a had-
járatot megindítani s ezzel elszaporodásuknak 
gátat vetni. 

Hernyók ellen a fák egész koronája, a 
levéltetvek ellen különösen a levelek alsó fele, 
a hol a tetvek tartózkodnak, jól bepermetezendő. 
Az utóbbiak ha már elszaporodtak, néha oly 
vastag rétegben ülnek egymás tetején, hogy 
egyszeri permetezéssel nem vagyunk képesek 
őket egyszerre mind kiirtani, mivel a Thanaton-
oldat nem bir a?ok tömegén keresztül hatolni, 

a) parczellán termett 9193 
b) „ „ 9563 
átlag a Tcét parczellán 9378 

A V2°/ó-o« rézgáliczoldat-
ban 13 órán át csávázott 

a) parczellán termett 7206 

&).'. „ ;•„; 9365 
átlag a Tcét parczellán 8286 

A Schönbeck szerével kezelt 
a) parczellán termett 7402 

V) „ „ 9649 
átlag a két parczellán 8526 
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s igy csak egy részüket öli meg; ily esetben 
tehát szükséges, hogy mielőbb újra perme-
tezzünk. 

Ha az árpa- vagy zabvetésekben a Lem'a 
melanopus (meztelen csiga) csak helyenkint 
mutatkozik, ugy csak ezen foltokat kell beper-
metezni ; de néha; az egész táblát is ellepi. 
Utóbbi esetben egy katasztrális holdra körülbelül 
8 kg. Thanaton (400 liter oldat) szükséges. 

A Thanatont a Magyar DohányJceresJcedelmi 
'Részvénytársaság. (Budapesten, V. Nagykorona-

utcza 16.) árusítja. Mivel a Thanaton erős mér-
get (nikotint) tartalmaz, csak ugy szolgáltatják 
ki, ha a megrendeléshez az első fokú politikai 
hatóság.(szolgabírói hivatal, Budapesten az illető 
kerületi, elöljáróság). oly értelmű bizonyítványa 
csatoltatik, hogy a megrendelőnek a Thana-
tonnak mezőgazdasági czélokra való használata 
megengedtetett. 

Fenyő vetőmagvak beszerzése. (Felelet a 
188. számú kérdésre) Fenyő vetőmag termelés-
sel ma. már Magyarországon is több czég fog-
lalkozik, melyek nagyobb megrendeléseknek is 
eleget tudnak tenni. így Jóny Ottó Leibitzon 
(Szepesmegye) Leitner János magpergető inté-
zete Körmenden (Vas vármegye) és Fischer 
Béla, magpergető intézete Zala-Egerszegen, 

.Ugyanezek a czégek lomblevelű famagvakat is 
szállítanak. 

Luczfenyő (abies excelsa) magot megren-
delni lehet ezeken kivül a mihálytelki m. kir. 
erdőgondnokságnál is (u. p. Erdőköz Zólyom 
vármegye) hol mintegy 50 métermázsa eladó-
készlet van, jegenyefenyő (abies pectinata) ma-
got pedig a, beszterczebányai m. kir. erdőigaz-
at ágnál Az elsőnek ára csomagolva és vas-

útra vagy postára feladva kilónként 90 kr, az 
utóbbié pedig 25 kr. 

Az olcsó marhasó beszerzése. 
Az olcsó marhasó forgalomba hozataláról 

szóló törvény ez évi február hó elsején lépett 
életbe s az ugyané napon a hivatalos lapban 
közzétett végrehajtási rendelet értelmében az 
olcsó marhasót egyelőre az akna-szlatinai és 
marosujvári sóbányahivatalok köteleztettek for-
galomba hozni olyformán, hogy az előállított 
denaturált sót 50 kg.-os ólomzárolt zsákokban 
a kir. sóhivatalok és engedélyes sóárusoknak 
bocsássák rendelkezésükre, kik ezt a gazda-
közönségnek 5 kg. és azon felüli mennyiség-
ben kötelesek lettek volna áruba bocsátani. 

A törvény végrehajtási rendelete intézke-
dett még az irányban is, hogy a marhasó 
könnyebb beszerezhetése czéljából a kir. só-
hivataloktól távol eső, nagyobb forgalmú helye-. 
ken marhasó-árudák állíttassanak fel, a mi a 
beszerzést a gazdaközönséglrényelmére nagyon 
megkönnyítette volná. 

A törvény életbeléptetése alkalmával 
fnindenkí méltán feltételezhette azt, hogy az 
oly régóta sürgetett törvény kellő előkészítés 
után léptetett életbe s az e czikkbeni 
szükségletek fedezése akadályokbá ütközni 
nem f<3g. 

Ámde csalódás érte a gazdákat e tekin-
tetben is. Mert van ugyan olcsó marhasónk pa-
piroson, de valósággal az ma még meg nem 
szerezhető, mert az illetékes körök csak a 
törvény életbeléptetése után kezdtek hozzá, 
ahhoz, hogy annak érvényt is szerezzenek. 

Napról-napra tömegesen érkeznek u. i. 
hozzánk tudakozódások, hogy ős hol szerez-
hető be az olcsó marhasó s állandók a pana-
szok, hogy ezt beszerezni a legnagyobb után-
járással sem sikerül. Mi legjobb tudomásunk 
szerint s a törvény ez irányú rendeletére hi-
vatkozva az akna-szlatinai és marosujvári só-
bányahivatalokhoz utasítottuk a kérdezősködő-
ket, kik azonaan ott sem érhettek czélt, mi-
után tudakozódásukra emiitett hivatalok azt 
válaszolták, hogy csak 50 mm. minimális meny-
nyiségben hajlandók szállítani. Már pedig hány 

magyar gazda szükségei ekkora mennyiséget 
egyszerre ? Egyebütt pedig a gazdáknak nem áll 
módjukban szükségletüket fedezni.' 

Ezek után méltán kérdhetjük, nem ne-
vezhető-e gondatlannak az illetékes tényezők 

. azon eljárása, hogy életbe léptetnek oly tör-
vényt, melynek a gyakorlatban való végrehajt-
hatóságáról előzetesen nem gondoskodnak s 
haranguirozzák áz érdekeltséget anélkül, hogy 
igényeinek eleget tenni képesek volnának. 

A mai viszonyok között nincs is kilátás 
arra, hogy még május elsején is akadálytala-
nul fedezhessék a gazdák sószükségletüket, 
mert. az engedélyes sóárusok részére még csak 
e hó végén tartják meg a versenytárgyalást, 
kik majd a szerződés értelmében az engedély 
elnyerése napjától számítandó 4 hét alatt tar-

az engedély elnyeréséről szóló értesítések a 
hivatalos eljárás szövevényes és hosszadalmas 
utján a pályázókhoz leérkeznek, az legkisebb 
számítással 2 hetet igénybe vesz, mihez az 
árusítás megkezdésére kötelező 4 hetet számítva, 
legjobb esetben május hó közepe táján lehet 
kilátás arra, hogy a gazdaközönség nagyobb 
nehézségek nélkül fogja szükségletét beszerez-
hetni. 

Az OMGE.-hez érkezett számos panasz 
folytán a legilletékesebb helyen sürgettük, hogy 
tétessék lehetővé a gazdaközönségnek — addig, 
a mig az engedélyes sóárusok az elárusitást 
megkezdik — szükségletüknek kisebb mennyi-
ségben való beszerzése. A pénzügyminisztérium-
ban nyert értesülésünk szerint az akna-szlatinai 
és marosujvári sóbányahivataloknál 50 q-nál 
kisebb mennyiségben só nem rendelhető, egy-
két sóárudától eltekintve pedig a sóárusoknál 
sem kapható még, mert a versenytárgyalások 
az elárusitási jog megnyerésére még csak most 
vannak folyamatban. 

Hogy tehát a gazdaközönség igényei 
annyira a mennyire kielégitessenek, a só jöve-
dék olyképen intézkedett, hogy a m. kir. sóhivata-
lok, melyeknél állandóan 2—300 mm. só fekszik, 
a gazdáknak kisebb mennyiségben is rendelke-
zésre bocsássák a kívánt sómennyiséget. Te-
kintve azt, hogy az egész országban csak 43 
sóhivatal van, a só beszerzése igy is sok bajjal 
fog járni igen sok gazdára, de hát más expe-
dienst a dolog megoldására találni nem lehet. 

Tájékozás czéljából közöljük azokat a 
városokat, melyekben m. kir. sóárudák vannak; 
ezek: Arad, Bártfa, Budapest, Dárda, Duna-
földvár (itt azonban marhasó nem kapható) 
Fehértemplom, Fiume, Győr, Holics, Homonna, 
Karánsebes, Késmárk, Komárom, Körmend, 
Losoncz, Maros-Sólymos, Miskolcz, Nagy Kanizsa, 
Ó-Moldva, Orsova, Pancsova, Pozsony, Rózsa-
hegy, Sopron, Szeged, Szolnok, Temesvár, 
Tisza Újlak, Tokaj, Turdosin, Vág Ujhely, 
Valemáre, Zzolna, Bród, Bukkari, Eszék, Kar-
lopagó, Mitrovicz, Okuesáne, Terezovácz, Zengg, 
Zimony a Zsupanja. 

E szerint tehát azok a gazdák, a kiknek 
marhasóra szükségük van, nem tehetnek egye-
bet, minthogy a hozzájok legközelebb eső só-
hivatalnál rendelik meg a szükséges mennyi-
séget. Csakhogy rá kell mutatnunk azon hát-
rányra, melyet a gazdák, ez uton szenvednek. 
Tudvalevő dolog ugyanis, hogy az olcsó marhasó 
10 korona alapárához, hozzáüttetik azon szállí-
tási költség, amely a sót a bányától, a sóhivatal 
állomásáig terheli. Ha már most valamely 
gazda egy hozzá távol eső sóhivatalnál rendel 
egy bizonyos mennyiségű sót s azt a távolság 
miatt vasúton kénytelen hozatni, az esetben 
kettős fuvardijat kénytelen fizetni; először azt, 
amely a sót a bányától a sóhivatal állomásáig 
terheli, másodsorban azt, a mibe a fuvardíj 
a sóhivataltól az ő állomásáig kerül. 

Hát bizony egy kis előrelátással ettől a 
csekélynek látszó, de a beszerzés nehézsége 
miatt sok kellemetlenséget okozó bajtól meg-
lehetett volna a gazdákat kímélni. J. P. 
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Halálozázok. Ferstl János gazdasági akadémiai 
s. tanár, élte 35-ife évében meghalt Keszthelyen. — 
bocsári Svastics Lajos a keszthelyi m. kir. gazdasági 
tanintézet másod éves hallgatója, élte 19. évében meg-
halt Keszthelyen. 

Kinevezés. Ő felsége a király dr.Hagara 
Viktort Bereg vármegye főispánjává nevezte 
ki. Dr. Hagara Viktor ismert alakja a magyar 
közéletnek már azon tevénysége révén is, a 
melyet az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület kebelében,ímint énnek régi s buzgó tagja 
kifejtett. Különösen a Gazdasági egyesületek 
országos szövetségének létrehozásánál töltött 
be tevékeny szerepet, amennyiben ő volt 
egyike azoknak, akik valódi buzgalommal mun-
kálkodtak azon, hogy a széttagolt gazdasági 
egyesületeket egy szervezett intézmény kereté-
ben tömöritsék s e törekvés, sikerre juttatása 
érdekében Hagara. nem egyszer latra vetette 
szétágazó összeköttetései révén bírt befolyását 
is, amelyet sohasem- késett értékesíteni az 
OMGE. érdekében sem. Ő vezette mint elnök 
a gazdasági egyesületek ezredéves gyűjtemé-
nyes kiállításának munkálatait is s már e s .̂ 
kerrel megoldott feladat közben is előrelá-
tólag oda hatott, hogy a gazdasági egyesületek 
között az együvé tartozandóság érzetét kifej-
lesztve s erősítve, utat egyengessen a szerves 
egészszé való tömörülés eszméjének. De az 
OMGE. beléletében is, mint azigazgató-választ-
mány, a számvizsgáló bizottság s a lapfelügyelő-
bizottság tagja, több oldalú bizalmi szerepkört 
tölt be Hagara Viktor s az OMGE. sajnosan 
fogja nélkülözni legkiválóbb erőinek egyikét, 
ha a kinevezéssel járó ujabb feladatok eddigi, 
tevékenységének egy vagy más irányában gátat 
állítanának. Hagara Viktor, mint szabadelvű 
érzelmű s a kormánypárti körökben kedvelt 
egyéniség az OMGE.-nél kifejtett tevékenységé-
vel példát adott arra, hogy az a tér, melyen 
az OMGE. által inicziált közgazdasági mozgal-
mak keletkeznek és lejátszódnak, olyan semle-
ges tér, amelyre bárki is ráléphet anélkül, 
hogy politikai meggyőződéseivel ellenmondásba 
kellene jutnia, vagy hogy poziczióját fel kellene 
adnia a ténykedésének megítélésére hivatott 
körök előtt. 

A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete 
gróf Andrássy Aladár elnöklete alatt e hó 
28-án tartotta ötödik évi rendes közgyűlését a 
szövetkezeti tagok élénk érdeklődése mellett. 
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelenté-
sét, továbbá az üzletév megváltoztatásáról 
szóló alapszabály-módosítást a közgyűlés elfo-
gadta, a felmentvényt megadta és a 26.650 
forint 08 krajczárnyi nyereség felosztására tett 
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indítványt helybenhagyta. Forster Géza amaz 
indítványára, hogy a tartalékalapra szánt összeg 
egy része vidéki szövetkezetek létesítésére for-
díttassák, az elnök kijelenti, hogy a szövetke-
zetnek megerősödése czéljából a tartalékalap-
nak erősebb javadalmazására okvetlenül szük-
sége van; a vidéki szövetkezetek létesítésével kü-
lönben az igazgatóság máris komolyan foglal-
kozik. Egyhangúlag elhatároztatott továbbá, 
hogy a szövetkezet a Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetségébe egy évre tagul be-
lép és 1000 koronatagságdij fizetésére magát 
kötelezi. A nyiframegyei gazdasági egye-
sület két rendbeli indítványa bár elkésve 
érkezett, elnök mindazonáltal kijelenti, hogy 
az erötakarmányok kedvezményes szállítá-
sára tett indítvány már időközben a ke-, 
reskedelemügyi miniszter által kedvező elintézést, 
nyert, a kisebb gazdák ügyeit érdeklő, közös 
tanácskozásra pedig a közel jövőben a gazda-
sági egyesületeket egybe fogja hívni. A meg-
üresedett öt igazgatósági helyre három évre 
megválasztattak: gróf ifj. Széchenyi Imre alel-
nök, dr. Biró Lajos, Hajós József, Halász 
Zsigmond, gróf Széchenyi Bertalan, végül Ugrón 
Gábor indítványára, a közgyűlés a szövetkezet 
elnökének, gróf Andrássy Aladárnak továbbá 
Barcza Károly, Perczel Ferencz és Brül Mór 
ügyvezető-igazgatóknak az elmúlt évben tanú-
sított sikeres működésűkért köszönetét nyilvá-
nította. 

A mezei munkát és mezei munkásokat 
keresők statisztikája. A földmivelési minisz-
térium, a munkát és munkásokat keresők érde-
kében, szükségét látta annak, hogy hivatalos 
összeírás utján világos \ képet nyújtson arról, 
hogy hol ós mennyi a munkát s viszont hol 
és mennyi a munkásokat keresők száma. Ezen 
hivatalos összeírás eddigi eredményeit most 
füzetben adta ki a miniszter. Az egyes megyékről 
szóló adatokat kerületenként összesítve, kitűnik, 
hogy a Duna balpartján 28,367 a munka és 
33,028 a munkát keresők száma, tehát a hiány 
9656. A Duna jobbpartján már 482 főnyi fe-
lesleg mutatkozik, a mennyiben 18,547 mun-
kást keresnek és a munkanélküliek száma 19,030. 
Már nagyobb, szinte abnormális felesleg mutat-
kozik a Duna-Tisza közén, a hol 15,890 egyén 
keres munkát és csak 9625 a szükséges mun-
kásegyén száma, a felesleg tehát 6265. A Tisza 
jobbpartján 17,243 munkakeresővel szemben 
23,030 munkás hiányzik, 5787 munkásra volna 
még szükség. A Tisza balpartján 32,220-an 
keresnek munkát és 28,971 munkást. A feles-
leg 3249. A Tisza-Maros szögén 18,349 egyén 
kínálkozik, s a kereslet 19,538 egyén, hiány 
.1189. Az erdélyi vármegyékben 3014 munkás 
marad felesleg gyanánt; a mennyiben a mun-
kást keresők száma 18,849 és az ajánlkozóké 
21,863. A legnagyobb munkáshiány azonban 
az önálló törvényhatósággal biró városoknál 
mutatkozik. A mennyiben a városokban össze-
sen 11,069 a munkát keresők száma és evvel 
szemben 25,504 múnkást kereső áll. Az egész 
országban 167,031 a munkát keresők és 181,088 
a munkást keresők száma. Az országban tehát 
— pontos összeírást feltételezve —14,057 főre 
rug a munkashiany, melyből a városokra 75% 
esik. Van' eszerint egy statisztikánk, amely 
nagyfokú munkáshiányról tesz bizonyságot. Ez-
zel szemben nem régen volt kezeink között 
egy másik statisztikai összeírás, mely a mezei 
munkás népkereseti viszonyainak nyomorúságos 
volta mellett tanúskodik. Ez utóbbiból meg-
tudjuk, hogy országos átlag szerint 1895 ben 
' • v- r : 

65, őszszel 45, télen 31 kr napi bért kapott. 
Ha ellátásban nem részesül, bére 14—23 krral 
emelkedik. Ez azonban még nem jelenti azt, 
hogy az ország minden részében javultak volna 
valamelyest a munkások megélhetési viszonyai, 
mert p. o. Beregben a bérek 10—15 krral es-
tek öt év alatt. Csökken a . sárosi, szepesi 
paraszt bevétele is. Nehogy azonban azt higy-
jük, hogy csak a fölvidék van megverve, Bihar, 
Szabolcs, Csongrád, Bács, Baranya szintén ezen 

a nyomon jár." Nem nagy kontraszt-e az, ha 
szembeállítjuk ezt a két jelenséget: munkás-
hiány és egyidejűleg nyomorúságos kereseti 
viszonyok, amelyeknek eredményeiképpen a 
szocziálizmus és a kivándorlás rémei kisérte-
nek! Ha még intő jelre volna szükség, ugy ez 
már magában véve is elég intés arra, hogy 
komolyan foglalkozzunk a munkáskérdés bajai-
nak gyógyításával, de nem vezérczikkel s föld-
felosztási javaslatokkal, hanem erélyes köz-
gazdasági politikával, mely megakadályozza a 
nálunk is szükséges munkáselemek kiszivárgá-
sát s föld helyett biztos keresetet ad kezükbe 
a kereslet és kinálat kiegyenlítése révén. De 
mindenekelőtt el kellene távolítani a mező-
gazdaság jövedelmezőségét csökkentő hatáso-
kat, mert mindaddig, mig a föld birtokosa fekete 
kenyeret eszik, kalácsot a munkások kezébe 
sem adhatunk. 

Ausztria bortörvénye. Minta ,,B.L." irja, 
az osztrák birodalmigyülés foglalkozni fog a régi 
1880-ban alkotott bortörvény revíziójával is. A 
minta jelek mutatják, ez egyike lesz az uj parla-
ment első ténykedéseinek. Az ügy már előrehaladt 
stádiumban van és a bécsi gazdas. egyesület a 
földmiv. miniszter által eléje terjesztett kérdé-
seket, a válaszszal együtt visszaküldte. Általá-
ban a magyarországi -borreviziós mozgalom 
(és a folyton hangoztatott kívánság, hogy 
Ausztria hasonló törvényt alkosson) visszhangra 
talál a Lajthán tul, s ugy a minisztérium által 
feltett kérdések, valamint a gazd. egyesület 
által adott válasz teljes mértékben figyelembe 
vette a magyar borhamisítási vitát és annak 
eredményét. Sőt némely kérdésben még mere-
vebb álláspontra helyezkednek mint mi. így a 
törlcölybort teljesen u malomból, s 

annak előállítása csakis házi fogyasztásra van 
megengedve. GsemegeboroTc előállítását mazsola-
szőlőből nem tiltja meg az uj törvény, de ki-
köti, hogy azokat viz hozzáadása nélkül szabad 
csak előállítani. Az okszerű pinczekezelésre 
nézve az uj törvény utasításokat nem fog tar-
talmazni : a müborgyártás, annak áruba bocsá-
tása, s úgyszintén ily czélra szolgáló anyagok 
hirdetése és árusítása legszigorúbban el lesz 
tiltva. 

Az abauj-tornamegyei gazdasági egye-
sület idei rendes közgyűlését f. hó 22-én tar-
totta meg Kassán gróf Hadilc János elnöklete 
alatt, melynek lefolyásáról röviden a követke-
zőket emiitjük fel : Buhuresti B. János titkár 
felolvasta az egyesület mult évi működéséről 
s a pénztár állásáról szóló jelentést, miből ki-
tűnt, hogy az egyesület a lefolyt évben főtevé-
kenységét a millenáris kiállítás rendezésére, a 
ló- és szarvasmarhatenyésztés fejlesztésére s a 
szőlőtelepítés előmozdítására irányozta. Részt-
vett ugyanis a gazd. egyesületek csoportos ki-

és tanulságával a legelsők közé tartozott, a 
miért millenniumi nagyérmét nyert; rendezte 
továbbá a megyei gazdák gyűjteményes és az 
időleges árpakiállitását, melyekért szintén na-
gyobb számú kitüntetésbérTrészesültek a részt-
vevő kiállitók. Tartott a megyében 3 helyen 
lódij ázást és 2 helyen díjazással egybekötött 
tenyészbikavásárt, melyeken összesen 2300 
korona díj osztatott ki. Megyei községek közt 
kiosztott kedvezményes árban 20 db tenyész-
bikát 3050 frt értékben. A szőlőtelepitő szövet-
kezetek támogatására létesített 2000frtos alap-
ból kiadott e czélra 234 frtot. A kassai lóver-
_senyekre kitűzött 800 korona dijat. A szám-
adásokat illetőleg az összes bevétel 10905 frt 
09 ,kr, a kiadás 5830 frt 36 kr volt. Az egye-
sületi vagyon 19560 frt 17 krt tett, miből a 
bikabeszerzési alap: 6833 frt 67 krt tesz. A 
jélentés tudomásul vétetvén, titkárnak a fel-
mentvény megadatik s a számvizsgáló-bizott-
sági tagságról leköszönt Komáromy László és 
Vécsey József helyébe Hedry Lőrincz és Szalay 
1 - 1 , \ a! i 'l , 

tik az 1897. évi költségelőirányzat 8997 frt 73 
kr bevétellel és 6145 frt kiadással. A kiadás 
főbb tételei: a megye 3 helyén tartandó ló-

tenyésztési jutalomdíj osztására 1170 frt, a 
kassai díjazással egybekötött tenyészbikavásárra 
650 frt, szőlőtelepitő szövetkezetek támogatá-
sára 1600 frt, lóversenydijra 100 frt,. baromfi-
tenyésztés ős gyümölcsészet előmozdítására 
200 frt. Rendez az egyesület márczius 31-én 
Kassán, április 2-án Szántón előadást a szőlő 
fásszemzésének' bemutatására, annak feltalálója 
Benczúr György által. A közgyűlés végül hatá-
rozatilag kimondta, hogy a Gazd. Egyesületek 
Országos Szövetségébe belép, az ide vonatkozó 
alapszabályokat elfogadja, a központi költsé-
gekhez 100 koronával hozzájárul s a szövetség 
végrehajtó választmányába 3 évi időtartamra 
egyleti képviselőkül kiküldi gróf Hadilc Jánost, 
dr. Semsey Lászlót és Buhuresti B. Jánost, az 
idei szövetségi nagygyűlésre pedig nevezetteken 
kívül még Péehy Zsigmondot és Koós Józsefet. 

A tőzsde közgyűlése. A budapesti áru-
és értéktőzsde f. hó 27 én tartottá meg rendes 
évi közgyűlését nagy érdeklődés mellett. A 
tőzsdei tagoknak egy kisebbsége, melynek a 
tőzsde reformálása nem tetszésére történik, 
ingerült állapotban volt, holott pedig a tőzsde 
reformálására vonatkozó tanácskozások eddigi 
eredménye: az uj alapszabálytervezetet, csak 
igen mérsékelt ujitásokat tartalmaz, ugy, hogy 
ezek között jelentőséggel csupán, a tőzsdei tag-
ság feltételeit s a fegyelmi eljárást szigorító 
egynémely intézkedések birnak. Ellenzéke már 
ezeknek a reformoknak is akadt, azonban az 
autonom reformmal szemben nem sikerült 
akcziója,- mert a közgyűlés az uj alapszabály-
tervezetét elfogadta s a tőzsdetanácsba is — 
egy "kivételével — a régi tagokat választotta 
be. A tanács a tőzsde összes szabályzatainak, 
valamint a jelenleg érvényben álló összes 
tőzsdei szokások változtatásával még csak most 
foglalkozik. 

Sopronmegye panasza. Sopron vármegye 
alispáni hivatala a kormányhoz . feliratot 
intézett, amelyben arra kéri a kormányt, hogy 
birja rá az osztrák minisztériumot ama sérel-
mes rendelkezésének a visszavonására, amely-
lyel ismét eltiltotta Sopron városából és • az 
egész vármegyéből az Ausztriába való állat-
bevitelt. Állatbetegség az egész, megyének csak 
egyetlenegy majorságában pusztít s Ausztria e 
miatt az egész megye forgalmát sújtja. Fel-
tételezzük, hogy a földmivelésügyi miniszter a 
legjobb indulattal igyekszik majd eligazítani a 
soproni panaszt, de viszont meg vagyunk győ-
ződve a tapasztaltak után, hogy a mai viszo-
nyok között, Ausztria egymást érő s önkényes 
állatbeviteli tilalmaival szemben a földmivelés-
ügyi kormányzat legjobb akarata sem sokat 
segít. Mindazáltal a soproni panasztól azt a 
hatást legalább is elvárjuk, hogy megedzze a 
kormányzat szivét az Ausztriával kötendő állat-
egészségügyi konvenczió esetére. * 

A budapesti gyümölcsfatenyésztési tan-
folyam, melyet a faiskolakezelő tanítók részére, 
a budapesti kertészeti tanintézetben tartottak, 
e hó 27-én vizsgával fejesztetett be. A tanfolya-
mon, melyet Angyal Dezső igazgató tartott, 
20 tanitó vett részt, főleg az ország felső vidé-
keiről. A vizsgán a földmivelésügyi minisztert 
Molnár István miniszteri biztos képviselte, ki a 
vizsga végével a tanfolyamnak eredménye felett 
megelégedését fejezte ki és buzdította a tan-
folyamon résztvetteket, hogy a tanultakat vidé-
keiken érvényesítve legyenek a hazai gyümölcs-
termelésnek buzgó terjesztői. A hallgatóság 
nevében R. Fucsek Gyula mondott köszönetet 
Darányi földmivelésügyi miniszternek a tanfo-
lyam engedélyezéseért, és az igazgatónak fára-
dozásáért. 

Marharakodó állomások engedélyezése. 
A földmiv-élésügyi miniszter Csík és Háromszék 
vármegyék területén fekvő Szt.-Simon, Csík-
szereda, Sepsi-Szt.-Györgv és Málnás-Fürdő 
állomásokat, továbbá a Szabolcs vármegye te-
rületén fekvő Császár-állás megállóhelyet kocsi-
rakományokban való feladásra és larakásra 
marharakodó állomásul engedélyezte. . 
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A Magyar Országos Méhészeti Egyesület 
• e hó 28-án tartotta meg évi rendes közgyűlését. 
A nagy tetszésben részesült elnöki beszámoló 
beszédet Vámossy Mihály evangélikus refor-
mátus főgimnáziumi igazgató az egyesület igaz-
gató alelnöke mondotta. Az egyesületnek 2400 
rendes tagja van, a bevétel 8196 forint, a kiadás 
pedig 7231 forint volt, az egyesület vagyona 
.2321 forint. A tagok száma közel 300-zal szapo-
rodott. Fölemlíti továbbá a jelentés, hogy a 
mult évi kiállításban 300 egyleti tag vett részt, 
a kongresszusra pedig 500-an felül jöttek össze. 
A méhészek végül Welerle Sándort, a mult évi 
méhészkongresszus elnökét megválasztották disz-
iagnak. 

Nyersszesz küldemények kedvezményes 
vasúti szállítása Bars, Pozsony és Nyitrame-
gyék területén fekvő vasúti állomásokról Buda-
pest és Győr állomásokra rendelt valamely 
szeszfinomitó gyárhoz czimzett és- 1000 kg. 
mennyiségben feladásra kerülő nyersszesz kül-
demények után a m. kir. államvasutak igazga-
tósága a saját vonalain nemkülönben egyetértve 
a dunántuli h. é. v. igazgatóságaval ezek vona-
lait illetőleg is az I. külön díjszabás díjtételei 
helyett az önköltségen alapuló II. kivételes díj-
szabás díjtételeinek alkalmazását engedélyezte 
rovatalás utján. 

A Duna-Odera-Yisztula között létesítendő 
csatornázási terv ujabb időben ismét foglal-
koztatja az osztrák köröket. Ezen csatorna 
nemcsak a Dunát kötné össze az Oderával, de 
Pardubitznál az Elbával és Krakónál a Visz-
tulával is. A Bécsből Prerau-Oderbergen át 
Krakóig és Prerautól Pardubitzig vezetendő csa-
torna terve kell, hogy felköltse Magyarország 
figyelmét is, habár létesítése földrajzilag csak 

• annyiban érintene, amennyiben a csatorna 
Angerntől a Morava felhasználásával Dévényig 
folytatást nyerne. Díjszabási, de különösen köz-

.gazdasági szempontból azonban e terv valósu-
lása messzemenő horderővel bir ugy az osztrák, 
illetve külföldi behozatal, valamint kivitelünk 
szempontjából. A tervezők szerint Bécsből-
. Pardubitzig egy métermázsa gabona 38, innét 
Hamburgig 36 krért lesz szállítható, ugy, hogy 
Budapestről a szállítás a csatornán Pardubitzba 

•65—70, Hamburgba 90—95 krba fogna ke-
rülni. Oderbergből a sziléziai szenet 36—38 
krért-vélik Budapestre szállíthatni. Minthogy 
ma a szállítás Pardubitzig 117, Hamburgba 
(Laubén az Elbán való átrakodás mellett) 
150—160 krba a kőszén szállítása pedig 
Oderbergből Budapestre 58—60 krba, kerül a 
csatorna réVén oly jelentékeny mérséklések 
'állanak be, melyek ugy a szállításnál most ré-
szes vasutak valamint a szállító közönség ér-
dekeinek szempontjából a legnagyobb figye-
lemre méltók és a tengerentúlra rendelt kül-

• deménveket, illetőleg a fiumei útirányt, is érzé-
kenyen befolyásolná. 

Kerestetik egy nagyobb gazdaságban felsőbb 
: gazdasági intézetet végzett gazdatiszt, az illetőnek a 
magyar és német nyelvet ugy szóban, mint Írásban 
bírnia kell, a könyvelésben jártasnak kell lennie. Az 

. Állás rögtön betöltendő. Folyamodványok Strausz Vilmos 

. Budapest, Podmaniözky-utcza 29. sz. II. em. czímzendők. 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 

I. márez. 27. 

Az időjárás a hét első napjaiban erősebb lég-
áramlatok mellett borús és esős volt, később az égbol-
tozat kiderült és enyhe hőmérséklet mellett állandón 
száraz maradt. A vízállás lassan emelkedett. A szántás-
vetés, kezdetben az . eső foiytán gátoltatntt, utóbb azon-
ban ismét teljes mérvben volt folytatható, Az őszi- és 
korai tavaszi vetések szépen fejlődnek és a repcze is 
kielégítő. 

A külföldi piaezokon az üzleti szituáczió alig vál-
tozott. A hangulat csendes, a fogyasztás tnrló/.kmli'i >•< 
az árak alig tarthatták magukat. Amerikában az ár-
folyamok, nagyobbmérvü eladásokra már a hét elején 
tetemesen csökkentek és bár később a kereslet javult 
és a látható készletek is apadtak egyenlegként 1-5 c. 
az árhanyatlás. A vetések állása felöl továbbra is pa-
naszkodnak. Angliában kezdetben jobb vételkedv mu-
tatkozott és az árak 1/2 sh. emelkedtek, később az irány-
zat újból ellanyhult és csendes maradt. Francziaország-
ban, Németalföld és Belgiumban gyenge forgalom ural-
kodott i1változatlan árak mellett, mig. Németországban a 
fogyasztás tartózkodó lévén, az árak hanyatlóak. 

Nálunk a hangulat teljesen ellanyhult, mert a 
vetések állása felől beérkező kedvező hirek, mint a 
lisztüzlet deprimált helyzete is, barátságosabb üzlet 
fejlődését- megakadályozták. Az . üzleti tevékenység 
ennélfogva kórlatolt és ugy kenyérmagvak, mint takar-
mány czikkek is csökkenőek. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük : 

Buza az egész héten át csak mérsékelt keres-
letre talált. A malmok — az első üzleti -napot kivéve — 
teljesen tartózkodóak voltak, míg készáru tulajdonosok 
a határidő csökkenő árai által befolyásolva, készletei-
ken túladni kivántak és állandóan nagyobb raktár- és 
hajótételeket hoztak a piaczra. Egyes napokon a kíná-
lat igy sürgetős alakot öltött és minthogy ezen mennyi-
ségek nem találtak elhelyezést, az árak fokozatosan 
20 krt vesztettek. A forgalom ca. 100,000 mm. rug, a 
hozatalok 74,000 mm. tesznek ki. 

Rozs kezdetben mérsékelten, később- nagyobb 
mennyiségben ajánltatott a kereslet azonban e czikkben 
is korlátolt volt és a fogyasztás részben kiviteli czélokra 
is csak kisebb tételek keltek el. A hangulat csendes és 
árak a ,»ult héthez képest 10 krral olcsóbbak. Budapest 
távolságában 6.15—25 frt, helyben 6.30 frtig érhető el. 

Árpa takarmány és hántolási csélokra bár a 
hozatalok mérsékeltek, ugyancsak gyenge érdeklődésre 
talált. A forgalomba volt néhány ezer métermázsáért 
4.20—4t60 frtig fizettek ab Budapest. Állomásokon átvéve 
üzlet nincs. 

Zab nagyobbára középfajtákban érkezik, mig 
prima áru hiányzik. Előbbit csak ca. 5 krral olcsóbban 
lehetett értékesíteni, mig finomabb fajták ártartóák. 
Budapesten átvéve az eladott ca. 4000 mmT-ért 5.70— 
6.25 frtot fizettek szin és tisztaság szerint. 

Tengeri iránt az érdeklődés megcsappant és az 
árak a mult héthez képest 5—7Va krral olcsóbbak. 
Budapest távolságában átvéve belföldi számlára kezdet-
ben 3.55 frt, utóbb 3.50 trtot fizettek. Szeszégetők né-
hány tétel romlott árut vásároltak. Tiszavidéki állomá-
sokon 3.——3.20 frt, bánáti állomásokon 2.90—3.— frt 
volt elérhető. 

Olajmagvak : káposztarepcze úgymint a többi olaj-
magvak változatlanok, forgalom azonban nem volt. 
Káposztarepcze 1897. aug.-szeptemberre lanyha és 
10.55—10.30 frt között jegyzett. 

Hüvelyesek-, Babban teljes tétlenség uralko-
dik. Névlegesen Uj bab: gyönygyösi és félegyházai 
trieurt aprószemü 7.40 frt, nagy 6.50 frton déli vasút 
és dunamenti, áru 6.50 frton, barna dunamenti állo-
másokon 5'75 frton jegyez. Bükköny 5. 5.25 forint. 
Muhar 5.50, frt Kendermag ismét csendesebb 6.50 
frtot fizettek. Lenmag 8.50—75 frt, Köles tovább lanyha 
4.75—5'— frton jegyez. 

Heremagvak : A hangulat és árak mérsékelt forga-
lom mellett változatlanok. Uj vöröshere: Bánáti 30—35 
frt, erdélyi 35—38 frt, erdélyi 40—42 frt. Luczema: 
(ó) 30—35 frt, (uj) 40— frt jegyzünk helyben. Prima 
áru iránt mindkét herefajtában jobb érdeklődés van. 

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

jobb vételkedvet mutattak, az irány ennélfogva meg-
szilárdult, elkelt kb. 40,000 mm. 5 krral magasabb árak 

200 . 
100 

1. 79 kg, á 8'— - frt 3 hóra 

79 " " 7'95 "„ 3 hóra 

Fehérmegyei: 500 "„' 77 * 7 80~ 3 hóra 
•700 „ 75 „ „ 7 50 „ 
1100 „ 79 , „ 7-50 
2100 » 74 , , 7-511/4 „ „ 

Bácskai: 2200 „ 76 „ „ 7'77Vs „ 
1540 „ 75 „ , 7.95 , „ 

1640 , 74, „' „ Y-65 „ 3 hóra 
Vásárhelyi: 2100 „ 78 „ „ 7-85 „ „ > 
Becskereki: 4300 , 76 . , 7'65 

3500 „ 75 , , 7-60 „ , 
F.-Tiszai: 100 „ 78 „ „ 7'80 
Raktáráru: 1400 , 81 , „ 8"20 „ „ 

1500 „ 80 „ „ 8 20 „ , 
4800 , 80 „ 8 20 
1800 , 80 , „ 7-95 
3800 , 79 „ . „ 7-95 „ 3 hóra 

Készrozsban nagyon csekély forgalom volt és az 
árak nyomottak maradtak. Kis tételek 6-15 frt ab itt 
adattak el. 

Árpa és tengeri csak nyomott árak mellett talál-
tak vevőre. 

Zab tartja magát. 
Határidők a szilárd készárupiaczra szilárdan in-

dultak. 
Következő kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 
Tavaszi buza .. . 7-53—7-55—7'61— 7:60—61 
Máj.-jun. buza . . 7'45—7'46—7'53— 7'52—53 
Oszi buza . . . 7-04—7-03—7-09— 7-08—09 
Tavaszi rozs . . 6-17—6-20 • 6'19—20 
Tavaszi zab . . . ——"——•- • 5"65—70 

Szeszözlet. 

ÍZ. (G-oldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

Változatlan forgalom és kontingens szeszjegyzések 
folytán a szeszüzletben a hét elején csendes üzletmenet 
uralkodott és az árak változatlanul jegyeznek. Finomí-
tott szeszben valamivel jobb volt a kereslet és nagyobb 
tételek .51-75 frton keltek el. Élesztőszész lanyha 51-50 
frton volt kínálva. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz 14-50 frton lett kínálva és néhány száz hekto-
liter ez áron el is kelt. Erdélyi állomásokhoz szállítva 
kontingens nyersszesz 14—14.25 frton lett zárulva. 

Galicziából kontigens nyersszeszt 14-25 frton 
kínáltak nagyban tartályokban szállítva. 

Prágából adózott trippló-szeszt 51.26—51.75 frton 
adózatlan szeszt 15—15.13 frton jegyeznek. 

A kontingens nyersszesz ara Budapesten- 14-75— 
15-— frt. 

Bécsi jegyzés 15-90—16'— frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 51-25—51-75 adózott burgonya-
szeszért. 

Trieszti jegyzés 8'50-—v— frt magyar kiviteli 
szeszért 90»/o. 

A kivitel e hétnek elején szünetelt. 
Vidéki - szeszgyárak változatlanul jegyeznek. Lo-

sonc/., Ivenvériiuv.ő, Gvör. Temesvár 20 krral olcsóbban. 
Budapesti zárlatárak e héten: Finomított. szesz 

51'75—52.— frt, élesztőszesz 51'50—51.75 frt, nyers-
szesz adózva 51. 51.25 frt, nyersszesz adózatlan 
12. 12.50 frt, denaturált . szesz 17. 17.50 frt. 

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

A központi vásárcsarnok árujegjzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. (A székesfő-
városi vásárcsarnok-igazgatóság jelentése a „Köztelek" 
részére). Budapest, 1897. márczius 24-én. 

Hus. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 54—58, 
II. oszt. 46—52, III. oszt. 35—44, eleje I. oszt. 40—50, 
II. oszt. 38—42, III. oszt. 30—36, borjúhús hátulja I. 
oszt. 56—60, II.oszt. 50—55, eleje I. oszt. 45—50, II. 
oszt. 40—40, birkahús hátulja I. oszt. 36—40, II. oszt. 
32—36, eleje I, oszt. 30—34, II. oszt. 26—28, bárány 
kifejtve 1 db 1-50—3, bőrben 2—3-50, sertéshús magyar 
szalonnával 1 q 56—60, szalonna nélkül 56—64, sertés-. 
hus szerb szalonnával 51—52-5, szalonna nélkül 52—60, 
sertéshús füstölt magyar 50—56, idegen , 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-zsír hordóval 55—60, hordó nélkül 56—60, kol-
bász nyers 1 kg. 58—60, füstölt 60—64, malácz szopós, 
élő 1 db —, tisztított 2-0—5." 

Baromfi, a) Élő. Tvuk 1 pár frt 1-20—1-70, 
csirke 1-10—1-80, ícappan hizott 2,; 3-—, sovány 1-60 
—2-20, récze hizott 2' -3-—, sovány 1-20—1-60, lud 
hizott 5'—8'—, sovány 2'50—4'—, pulyka hizott 5'— 
—6-50, sovány 2-50—5-—. b) Tisztított. Tvuk 1 db frt 
0-85—1-30, 1 kg. , csirke 1 db 0-50—0'85, 1 kg. 

, kappan hizott i db 0-80—1-80, 1 kg. 0-55—0-58 
récze hizott 1 db 1- 3-50, 1 kg.. , félkövér 
1 db 0-80—1-—, lud hizott 1 db ——'—, 1 kg. 0-55— 
0-65, félkövér 1 db , 1 kg. —, pulyka hizott 
1 db , 1 kg. 0-50—O'SO, félkövér 1 db — , 
1 kg. 40-50, ludmáj 1 db —, 1 kg. 2' 2'50, 
ludzsir 1 kg. 90—95,., idei liba 1 db 2-5-3-5. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-20, csuka 0-60-
—1-80, ponty (dunai) 0-50—1-20, süllő —• '—, ke-
csege 1-60—3, márna 0-45—0-60, czompó ;0'40—0-60,. 
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angolna , apró kevert 0-25—0'40, lazacz , 
pisztráng 5-—5"50. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit." frt 0'08—0-09," 
lefölözött 0-05—0-07, tejszin 0'24—0"36, tejföl 0-26—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1'IQ—1-40,1. rendű 0'90—1-—, II. r. 
ö'70—80—, olvasztott iMér , MargarinI. rendű 0' 
0-—, II. rendű 0- 0'—, tehéntúró 0'18—0'22, jufc 
turó , liptói 0-40—0'52, juhsajt 0-48— 1, emmen-
thali sajt 0'88—1'07, groji sajt 0-60—0-76. 

liszt és kenyérneniii. Fehér kenyér 1 kg. frt 
O'll—0*15, barna kenyér 0'09^0'H, rozskenyér 0'06 
—(VOfi. 

Hüvelyesek. Lenese magyar 1 q frt 8—12 stoke-
rani 16—18, borsó héjas magyar 10—12'—, koptatott 
magyar , külföldi 16—20, bab fehér apró 9—12, 
nagy 6—12, színes 8—11. 

To jás. Friss I. oszt. (1140 db.) 1 láda frt 22-0—24, 
II. oszt. (1440 db.)"17—22-—, meszes -, orosz tojás 
100 db. . 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 0-60—4-0, 1 q 
3-—6-50, Petrezselem 100 kötés 1-80—5'0, 1 q 4-60—10, 
zeller 100 drb 1—3'—, karalábé 0-60—1-80. vöröshag-pia 
100 kötés , 1 q 2'—-3-5, foghagyma 100 kötés 

, 1 q 5-0—8-5, vörösrépa 100 drb 0-60—2'60, 
fehér répa , fejeskáposzta 3-5—10, kelkáposzta 
100 drb 0-80—3-0, vörös káposzta 8—20, fejessaláta 

, 1-50—2-80, kötött saláta —, burgonya, rózsa 1 q 1-20— 
1.80, sárga 1"80—2/20, külföldi 8'0—10, fekete retek 100 
drb 0-60—2-0. uborka nagy salátának 1 drb 80—80, 
savanyítani való 100 drb , savanyitott 2—2.20, 
zöld paprika , tök 15—15, zöldborsó hüvelyes 1 
kg. 35—60, fejtett 1 lit. tengeri .100 cső . 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 18—35, közönséges 
alma 12—16, fajkörte 42—48, közönséges körte , 
szilva magvaváló , vörös — , aszalt 12—20. 
cseresnye faj , közönséges , baraczk kaj-
szín , őszi , dinnye görög nagy 100 drb 

, görög kicsi — , sárga, faj —^—közönsé-
ges , szőlő 1 q — , csemege —-—, dió (faj, 
papirhéju) -̂ -̂ közönséges 14—22, mogyoró 26—56, 
gesztenye magyar , olasz 18—19, narancs messi-
nai 100 drb 1-40—3-—, pugliai , mandarin 1-60— 
3-—, czitrom 0:80—1-80, füge, hordós 1 q 15—16, koszo-
rús 17—19, datolya 40—54, Mazsolaszőlő 42—52. 

Fűszerek és Italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
45—90, II. rendű 30—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 1- 1/20, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1897. márczius 30. A székesfőv. vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 168 szekér réti széna, 57 szekér muhar, 
25 zsupszalma, 12 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 19 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb.), 
8 zsák szecska. A forgalom gyenge. Árak q-ként a 
következők: réti széna 240—270, muhar uj 230—260, 
zsupszalma 1100—1300, alomszalma 140—150, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár , luczerna 

, sarjú 230—240, szalmaszecska 160—170, széna 
> "j , zabosbükköny 240—250. Összes 

kocsiszám 279, suly 2232 kg. 

Állatyásárok. 

Kőbányai ^ sertésvásár. 1897. márczius 26. (Első 

. Köztelek" részére.) Az üzlet élénk. Heti átlagárak: 
Magyar válogatott 320—380 kg. nehéz kr, 
280—300 ltg. nehéz kr, öreg 300 kgontuli 
kr, vidéki sertés könnyű — krajezár. Szerb 53—56.— 
kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szokásos. — Eleség-
árak : Tengeri uj 4-20—-— frt, árpa 5-20 frt Kőbányán 
átvéve. Helyi állomány .'jmárcz. 29. maradt 14684 drb. 
Felhajtás: Belföldről 766 drb, Szerbiából 3552 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 4328 db. F ő ö s s z e g 19012 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-

; ••• ! 
környékére 434 drb, Bécsbe 302 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába 310 db, 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db. 
Vasúti kocsikból kirakó i 1 ásnak találta-
tott 33. A szappangyárakban feldolgoztatott 29, összesen 
2784 drb. Maradt állomány 16228 drb. A részv.-szállá-

r 1 1 i t < Az egeszsegi es tran-
zitószállásokban maradt 3917 drb. Felhajtás : Szerbiá-
ból 3522 drb, Romániából — drb, összesen 
Elhajtás: 2258 drb, maradt állomány 5211 drb és 
pedig 5211 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 280 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Bécsi vásár : márcz. 23. Felhajtás 9505 db sertés, 
köztük 6464 süldő. Az üzlet lanyha volt. Nehéz 52— 
53-—, középnehéz_49—51, süldő 32—40 frt 100 kgkint 
eleven súlyban. ~ 

Drezdai vásár: márcz. 22. A vásáron volt 2200 
db vidéki és — db magyar sertés,' előbbiek 36—41, 
utóbbiak — márkán keltek eleven suly. 

Berlini vásár: márcz. 20. Felhajtás 8465 sertés. 
Üzlet lassú volt. Mecklenburgi 48—49, vidéki sertés 
45—47, belföldi 40—45, magyar sertés mrk. 

Budapesti szurómarliavásár. Márczius hó 30-án 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése. 

Felhajtatott: 1043 drb belföldi, — drb galicziai, 
— drb tiroli, 47 drb növendék élő borjú, 60 drb élő 
bárány; 77 drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, drb növendék borjú, 298 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjú- és bárányvásár élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 9—28 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 26—36 frtig, kivé-
telesen 42 frtig súlyra, növendék boiju frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—22— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 43—50, tiroli frtig, gali-
cziai — frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
bárány 2' 6'— frtig, bécsi frtig súlyra. Élő 
bárány 7- 8—frtig páronkint. Élő kecske 
frtig páronkint, kivételesen frtig. 

Bécsi vágómarhavásár. 1897. márczius 29. A bécs 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4425 db. Ebből magyar 3190 db, 
galicziai 515 db, bukovinai 59, németországi 661 db, 
hízott 3481 db, legelő — db, fiatal 944 db, ökör 
3255 db, bika 439 db, tehén 617 db, bivaly 114 db. 

A szombati vesztegvásárra 1021 dbot hajtottak fel. 
A mai felhajtás csak jelentéktelenül nagyobb volt a 
mult hetinél, miután a kereskedők az utóbbi nagy fel-
hajtásokból még nevezetes készletek felett rendelkeztek, 
képesek voltak ennek folytán a magasabb árakat leszo-
rítani prima és közép áruknál 1—2 írttal, a többi gyen-
gébb minőségek csak kevés* figyelemre méltattattak, 
daczárá az alacsony áraknak, csak nehezen akadtak 
vevőkre. Utóbbi minőségekből egypár száz db eladatla-
nul maradt. 

Árak: prima magyar 33—34.V2 (—) frt, szekunda 
28—32 frt, tertia 24—27 frt. Galicziai prima 33. 34 — 
(—•—) frt, szekunda 28—32 frt, tertia 25—27 frt. Német 
prima 36—39-— (—-—), szekunda 32—35, lóriin 28—31 
frt. Konzervökrök . —• •— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 19—30 frt é. s., tehén 18—28 
frt é., bivaly 14 18 frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra, 
minden u/o levonás -1- * -s nélkül történnek. Az értékesitébesn 

krért, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : Magyar liizó ökrök. Eladók : 

Ár 
29 Va Hacker Jakab, Sopron ___ 32 

Hacker Miksa, Sopron 28l/s — v«pf-/a .— 
Lakomi F., Szenicz ... ... 30 • — — — 
Lederer és Kálmán, N.-Várad... 34 — 31 — 
Löwinger Ignácz, Jánosháza 26 — 24 — 
Löwinger József, Sárvár 27 — 26 — 
Neumann testvérek, Arad 34% — 3Cffys • — 
Rethnitzer Mas, Nemesvid ... 26 — 24 — 
Stefanyi E., Bécs-Ujhely ... — 24 — 23 — 
Tenzer, Liptó-Ujvár 3lVa — 28 — 
Weisz M. & fia, Munkács 33 — — — 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók: 
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 33 — — — 
Farkas & Mendl, Szászrégen. — 33 — — — 

Német liizó ökrök. Eladók: 
Frisch Gyula, Versecz 36 — 34 — 
Hacker Miksa, Sopron 36 — 33 — 
Hacker Móricz, Sopron'.. 33 — 27 •— 
Hacker Jakab, Sopron 32 — — — 
Jung József 38 — 36 — 
Löwinger József, Sárvár 37 — 357a — 
Neumann testvérek, Arad ... ... 38 — S&J/í — 
Peterfreund J., Sz.-Olaszi 27 — — — 
Seidl & Bader, Pohrlitz 39 — 341/2 — 
Szandtner E., Románfalu ... ... 38 — 34' •> — 
Winterstern Carl, Göding. 38 — — — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrenctélte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárolt 
iT<og\ck közül kővetkező vánneeyi'k vannak lliűővcuz 
és száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve, és csakis 
ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
és pedig: 1. Tüdővész miatt a következő megyék : Árva, 
Bars, Liptó, Nógrád, Nyitrá, Pozsony, Szepes és Tren-
csén. 2. Száj- és körömfájás miatt a következő me-
gyék : Bars, Besztereze-Naszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 
Sáros, Sopron és Vas, továbbá Sopron és Szabadka 
sz. kir. városokból. Az itt elő nem sorolt vármegyék-
ből az ismeretes feltételek mellett állatok szabadon 
szallithatok a vesztegvásárra. 

Bécsi sertésvásár. 1897. márczius 29-én. (Sclileiffel 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a köz-
telek" részére). 

Felhajtás : 5329 db süldő, 3390 db bakonyi sertés. 
Az üzlet lanyha. 

Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-
kül : ] ipa — »en kr, közepes-" 
44—51 kr, süldő 33—40 kr. 

Bécsi szurómarliavásár. 1897. márcz. 24-én. Fel-
hozatott 41 1 1 1 kizsigereli 
sertés, 249 kizsigerelt juh, 4400 bárány. 

Az irányzat a borjuvásáron a mult hetihez 
hasonló volt. Kizsigerelt sertéseknél a hangulat nyo-
mott és vontatott volt. 

Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 30—36" 
kr., prima 38—46 kr., primissima 48—54 kr., élő borju-

kr., prima kr., primissima (—) 
kr., niit I — 1 1 Mgerelt sertés nehéz. 
48—50 kr., süldő 40—50 kr., kizsigerelt juh 24—36 kr„_ 
bárány páronkint 5—11 kr. 

Bécsi julivásár. 1897. márczius 24-én. Felhajtás 
972 db juh. 

Az irányzatban semminemű nevezetesebb válto-
zás nem történt. 

Árak: export juh páronként 2Ó.—22Va (—.—>' 
raczka —.—, selejtes juh 12.—16—. 

Párisi juhvásár. 1897. márczius 24-én. Felhajtás •;. 
16,137 db juh. 

Irányzat kedvezőbb. 

Szerkesztői üzenetek. 

R. Sz. urnák, Pécs. A feltett kérdésben tessék. 
Heller M. és társa czéghez (Budapest, Erzsébet-tér) for-
dulni, mely autentikus szakfelvilágitással szolgálhat. -
Levelét egyébként a nevezett czéghez áttettük. 

L. J. urnák, Bashalom. A líceum kiirtásának 
nincs más radikális módja, mint a gyökereknek gondos-
kiirtása ; a közölt eljárás nem vezet czélhoz. 

1). 1. urnák, Martonvásár. A >galambne velősről 
irt külön munkát magyar nyelven nem ismerünk, azon-
ban Grubiczy Geyza „Tyukászatá"-ban egy fejezetet vett 
fel a galambtenyésztésről is; a mű megrendelhető az 
„Atheneum r. társaságnál (Budapest Ferencziek-tere.}' 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület könyvkiadó-
vállalata kiadásában ez év folyamán fog megjelenni 
üeiwinkl 1 in 1 II 1 1 1 11 vé -.ztes szak-
munka, mely ki fog terjeszkedni a galambokra is. Faj -
galambokat vásárolhat: Burger Jánosnál (Budapest,.. 
Dohány-utcza 60. sz.) Kovács János kereskedőnél (Deb-
reczen) Rekvéi i 1 ' 
nél (Komárom, Csapó-utcza 521. szám). 

N. F. urnák, Atkár. A kérdezett állandó tartózko-
dási helye Surány Nógrádmegye. 

Az Orsz. in agy. gazd. egyesület tula jdona. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aure'l, Bernát-; 
Istváji, dr. Darányi Gyula, Forster Géza, Galgóczy 
Károly, dr. Hagara Viktor. — Főszerkesztő és kiadá-
sért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igazgatója. 
— Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 0. M. G. E. 
szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Buday Barnabás* 

„ H U N G A R I A " 

mfitrágya, I m i ós Tépi Ipar részTéiytársaság 

SÜPERFOSÍFATOT, 
CHILISALÉTROMOT 

B U D A P E S T , V. , Várz i-kort i t 21. sz. 
Herényi Gottbard Sándor és Rovara Frigyes 

művét érdeklődőknek ingyen s bérmentve küldjük meg. 
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B U D A P E S T E N , V i l i . , J ó z s e f - k ö r u t S . 
Alakult 1894. évban. 

Elnök: TBLBKI Gtéza gróf. Alelnök: CSÁVOSSY Béla. 
Igazgatósági tagok: 

AKDRÁSSY GÉZA gróf, BUÍAIÍOVICS SÁNDOli, DESSEWFFY ARISTID, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCHY TAMÁS, rÜSI'OKV EJIIL, KUBINEK GYULA, SZEJÍTK1BÍLY1 KÁLMÁN, SZ1LASSY 

ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, SZTÁRAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZŐITYI Zilgmond. 

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

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

A t a k a r m á n y és termények (sza lmás eleség) 

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

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

Első rendű v i l ágos Cocos ros tkö te lek 
a s z a lmakö t e l ek legolcsóbb pó t l ó 
szere. E l ső rendű ame r i k a i raff iahán-
csot sző lő tőkék , v i r á gok és f ia ta l 
f á k kötéséhez ajánl a legjutányosabb 

árakon 

W . H e r z i g magkereskedő, 
S A A Z i n B ö l i m e n . 3557 

felvétetnek a kiadóhivatal-

BUDAPEST, 
ÜBSŐi-ut 2 5 . s z 

Eladó állatok. 
30 darab jó conditióban lévő, részben betanított, befogásra 
alkalmas 5 éves erdélyi fajta tinó, továbbá 40 darab 
számfeletti erdélyi fajta Báró Wesselényi nyájából származó 
törzskönyvezett 5—6 éves fehér tehén. A'evőknek előleges 
értesítésre Zákány vagy Murakeresztur állomáson kocsi áll ren-

delkezésére. Megkeresések 

U r a d a l m i b é r n ö k s é g B e l e z n a , 
„ u. p. Zákány intézendők. 3619 

A legújabban szabadalmazott szer mindenféle káros rovarok 
biztos kipusztítása, különösen a répán élősködő ormányos bogár és földi bolha, 
a cserebogár, dögbogár és honvédbogár kiirtására a 

' í í „ R O V A R I N ' 
Ezen a „Rovarin intézetemben" előállított védőanyag vizzel, hígítva és 

permetező géppel a megfelelő növényre fecskendezve, a rajtö élősködő rovaro-
kat teljesen kipusztítja s e mellett a permeteg a legzsengébb növénynek sem árt, 
sőt annak növését elősegíti. 

A „Rovarin" 21/2 kgr. sulyu csomagokban lesz árusítva, 'mely mennyiség 
200 liter vízre van számítva s vele IVa—2 magyar holdnyi terület beper-
metezhető. 

1 csomag „Rovarin" ára S frt 75 kr. 
Az ezen mintához szükséges legjobb „Vermorel Eclaire" permetező gép 

21 írtért szintén nálam kapható. 
Ugyancsak raktáron tartom a fejlődöttebb répa permetezésére alkalmaz-

ható „Chlorbaryumot" is. 
Pontos használati utasítás minden küldeményhez mellékelve. 

Megreijdelések czimzendők: 

J A K L I T S C H J Á N O S „Rovarin intézetéhez" 
POZSONY, Mihály'Utcza 5. sz. 

ROVARA FRIGYES 
A „ R É P A B O G Á R " 

J A K L I T S C H J Á N O S „Rova r i n gy á r o an á l " 

Pozsony, Mihály-utcza 5. sz. 3584 

Á r a £5 0 k r a j e z á r . ~ 1 

uuu 'személyszállító"vonatok Eff f0-?0----
úgyszintén Budapest-nyugoti p. u 
naptól kezelve is in 61 kin.latnak, 

iudapest, 1807. márczius 17 én. 

M. kir. á lamvasutak. Igazgatóság. 

lvltel̂ köTetkeztéíena'buda 
elyeu menetrendszerű tartóz 
a megállóhelyen ̂ ismét meg-

Az igazgatóság. 

ílasyar kir. államvasutak. Igazgatóság. 
H i r d e t m é n y . 

szt Ausztria és Magyarország, másrészt Németország, Luxemburg, Belgium és 
Németalföld között. (Pótlék kiadása.) 

-prilis lió l-jével az áruforgalom egyrészt Ausztria és Magyarország, másrészt 
mibuitr. IJi'lii'íiini U Né,ncia!l"M kiWSu .v.hfiti •!!«/..Ws !««. évi márczius 1-lül 

- 'I. pótlék lép életbe, mely folyadékoknak tartány- (kazánt) és egyéb 
eSnykocsikba' 

mányokfillê tóleg í̂ entidézett í ' rész Toígaln: 
• 'líra nézve foglalt liatározmányok hatály. 

uj határozmányol 

köteléki díj szí 
foglalt hl 

Budapesten, K á í c í i u s ' 16-án. 
A m. kir. államvasutak igazgatósága a részes többi vasutak nevében is. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

BLADO 
néhány száz darab két és hároméves szép, többnyire uj fajú, 
átlag 2—2.5 meter magasságú, szálas, tőről nemesitett, sürü ko-

ronás, cserépben lévő 

R Ó Z S A T Ő 
l o v a g K l a n d y F r i g y e s 

ezukorgyári igazgatónál 3624 

Sel.ype.il, (-vasút-, posta- és táviró-állomás). 

F E L H Í V Á S 

a brüsseli lókiállitáson való részvételre. 
Lovainknak a külföld előtt minél szélesebb körben, való 

ismertetése, valamint tenyésztményünk fokozottabb értékesítése 

czéljából elhatároztam, miszerint azon lótulajdonosokat, kik 

lovaikat folyó év junius hó 18-ától 21-éig Brüsselben rende-

zendő nemzetközi jellegű lókiállitáson bemutatják, az ebből 

felmerülendő költségeik részbeni fedezésére, minden ló után 

utólag 150 frt, egyszázötven forintnyi segélyben fogom része-

síteni az esetben, ha az ezen kiállitásra kiküldendő szakköze-

gemnek Budapesten kocsi elé fogva bemutattatnak és általa a 

kiállításon való bemutatásra érdemesnek Ítéltetnek. 

Alkalmas a bejelentésre minden jelentékenyebb alkat 

vagy szépséghibától ment, teljes korú, jól ápolt kocsiba ido-

mított jó p á n ló, mely külleménél fogva fényűzési ló számba 

vehető, magyar tenyésztésű és magyar honpolgár tulajdonát ké-

pezi. A párosan elfogadott lovak után 150—150 forintnyi 

segély csak az esetben adatik ki, ha a párba fogott m i n d -

k é t l ó a kiállításon tényleg bemutattatott. A lovak egyiké-

nek bármely okból való kicserélése a fogat újbóli bemutatá-

sát teszi ^szükségessé. 

Egyes ló, csak mint ilyen behajtva jelenthető be, mely 

körülmény a bejelentésben külön fölemlítendő. 

50 kros bélyeggel ellátott bejelentések a lovak korának, 

színének, ivarának és magasságának pontos megjelölése, vala-

mint annak fölemlitése mellett, hogy a bejelentett lovak hol 

szemlélhetők meg, legkésőbb folyó évi május hó 10-éig a 

földmivelésügyi magyar királyi minisztérium lótenyésztési 

osztályához czimezve intézendők. 

Kelt Budapesten, 1897. évi márczius hó 15-én. 

M. kir . fö ldmivelésügyi min isz ter . 
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Lapunk Mi 
a követkei 

adóhivatalában, Budapest, Üllői-ut 
iő gazdasági szakmunkák és regények leszállított áron 

; 25 . (Köztelek.) 

kaphatók: 

izigazilaságról 

mezörenáörséfiröl 
aóló 1894. ért III. türréirczitt, 

a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 

m a g y a r á z a t o k i c a i el-

l á t va , e g y f ü z e t b e n . 

Ara bérmentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

Magyar Gazdasági Czimtár 
a a g y s i eg-yeda la i e , 3 S í i r ter^edelesaaTsen. 

Tartalmazza az összes 

gazd. egyesületek, gazdakörök, földbirtokosok, 
uradalmak, hitbizományok, bérlők, gazdatisztek, 

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

megjelölésével benfoglaltatik, 

a gazdasági egyesületeknek és kereskedő világnak nagyon ajánlható. 

Ara fűzve 7 frt , kötve 7 fr t 5 0 kr. 

A sertés javítása 
és 

Mzlalása 
gazdák és h i z l a l ók hasz-

ná l a t á r a . 

Irta: 

K . H ü f f y P á l 

uradalmi főtiszt. 

ESI Ára portómentes küldéssel 

1 f r t ÍO k r . ES3 

A. 

mesterséges borok 
I g - e n é r d e k e s r e g é n y e k l e s z á l l í t o t t á r o n : A mezőgazdaság és mezőrendőr-

ségről szóló 18a4. évi XlI-dik 
törv.-czikk alapján összeálütott: 

L 

Káté községi mező- és hegyőrök 

A. 

mesterséges borok NEM SZABAD SZERETNIE, B̂ Ö. EGY CSODAEMBER KALANDJAI. 
Lajos. Ara portómentesén megküldve 1 forint Irta Conan Doyle, fordította Fáy J. Beía. Ara 
helyett 40 krajezár. portómentesen megküldve 1 frt heljett 40 kr. 

AZ ERDÉSZ UR FIA. A MALOM TÖRTÉNETE. 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

n m T A Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- * M/lVHI ÚC AOrvAf Irta Mathers Helén 
DClLLrt. mentesen megküldve 1 frt helyett f i i íU I A L £lí> V n l / v l l . Ara portómente-

40 krajezár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajezár. 

MI A SZERELEM? BONDA MIKLÓS. 5 M & 2 T J S ? 
fordította: Fáy J. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajezár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

A mezőgazdaság és mezőrendőr-
ségről szóló 18a4. évi XlI-dik 
törv.-czikk alapján összeálütott: 

L 

Káté községi mező- és hegyőrök 
készítésének 

forgalomba h o z a t a l á n a k 
tilalmáról szóló 

Tőrvény. 
Magyarázó jegyzetekkel el-
látta : Dr. Lónyay Ferenez. 

Ára 8 0 l x r . 

NEM SZABAD SZERETNIE, B̂ Ö. EGY CSODAEMBER KALANDJAI. 
Lajos. Ara portómentesén megküldve 1 forint Irta Conan Doyle, fordította Fáy J. Beía. Ara 
helyett 40 krajezár. portómentesen megküldve 1 frt heljett 40 kr. 

AZ ERDÉSZ UR FIA. A MALOM TÖRTÉNETE. 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

n m T A Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- * M/lVHI ÚC AOrvAf Irta Mathers Helén 
DClLLrt. mentesen megküldve 1 frt helyett f i i íU I A L £lí> V n l / v l l . Ara portómente-

40 krajezár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajezár. 

MI A SZERELEM? BONDA MIKLÓS. 5 M & 2 T J S ? 
fordította: Fáy J. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajezár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

Ára portómentes küldéssel 20 kr-

n. 

Káté az uradalmi csőszök 

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

Földhaszonbéri hirdetés. 
iradalom tulajdonát képező Temesmegyében fekvő i 

! 1897. évi október hó l-töl számítva tizenkettő (12) ! 
évi időtartamra újra haszonbérbe fognak adatni:* 

i a hittyiási 529S hold, a szirbovai 32S holddal össze-1 
sitve, együtt tehát 562« hold, 

j a ligeti 359i§s hold és a ligeti 971Ü1 hold. 
^ A bérbeadás iránt a zárt ajánlatu tárgyalással egybekötött nyilvános szóbeli árverés 

\ 1897. évi április hó 29-én délelőtt 10 órakor 
^ fog a Buziáson székelő közalap, gasd. ker. fötisztség hivatalos helyiségében megtartatni. 
| Ezen árverésra bérelni szándékozók azzal hivatnak, meg, .hogy 50 kros bélyeggel ellátott és kéllő ^ 
. bánatpénzzel felszerelt Írásos zárt ajánlataikat, melyen a holdanként megajánlott haszonbéri összeg a 
» számokkal és betűkkel kiírandó és kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri s azoknak ' 
í magát aláveti, bértárgyanként külöl a fenti határidő előtt nyújtsák be alólirott főtisztséghez i 
[ borítékon jelöljék meg, mely bértárgyra szól.; 

? Bánatpénzül a bérleni szándékolt birtoktest minden holdja után Egy (l) frt teendő le készpénzben « 
\ vagy az állam által óvadékképesnek elfogadott értékpapírokban. 

\Kikiáltási ár holdanként a hittyiási 56.2S holdnál \ 
12 frt, a ligeti 3 5 S holdnál 7 frt 50 kr., és a ligeti j 

971® holdnál 8 frt 08 kr. 
T Oly egyének, kik gyámi hatalom vagy gondnokság alatt allanak, úgyszintén a kik az uradalon: 
| mai szemben hátralékos tartozásban vannak vagy bármi czimen perben állanak, az árverésből 1 
l vannak zárva. 
* Elkésve érkezett, vagy utóajánlatok,' valamint kellően fel nem szereltek figyelembe vétetni nei 
) fognak. 

' z ajánlattevők közti szabad választási jog az uradalomnak tartalik fenn. 
részletes haszonbéri feltételek a ker. fötisztségnél Buziáson, valamint — i 

j hittyiási birtokra vonatkozó — a nagyköveresi és a ligetiekre vonatkozók, a csákóvá 
i. kir. közalap, ispánságoknál a szokásos hivatalos órák alatt betekinthetök. 

BUZIÁSON, 1897. évi márczius hó 21-én. 

M. bir. közalap, ker. fötisztség. 
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IHARRISON HL GREGOR & C&, 
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Albion 
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Albion 
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daráBó-gépei 
a\ legjobbak. Éapható 

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

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Komló dugványokat (̂ rekct) 

akis csakis erős i 
rosabb árban 

F. Herzig 
magkei-eskedő Saaz, Böhmerv. 

Tavaszi vetéshez! 
Ajánlok tavaszi vetéshez mindennemű lőhet1, fér-
és főzelék-magvakat és mint különlegességet, 
takarmány-répamaj/ot és pedig valódi vörös 
mammntht (kb. 10 kiló súlyú) vörös és sárga 
Eckendoi'fit (kb. 8 kiló sulyu), melyeket 5 kilós 
postaesomagoban is 2 frt SÓ krnyi árban franeo 
valamennyi postaállomásra szállítok. 

Árjegyzéket és külöp árajánlatokat kívánatra 
küldök. 

F. Herzig 
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»in»an8piiq K8 ôsaigij )s®jp? pqq«AC 
'rainaausi mopspojprszs e sa íjBpzisSoiara TOHMHIH m 'Winí^BI ••"! OS I?nsB)̂ 3(;oq trapupn 

«5>FCT vjt-z-J •«(, f. tOTOJOq puBtt'J '•£[ z ozs 
ram n>M nsza -mi 02 St i? isajspiüj 

m miiom m wzs 95 



KŐZTELEK, 1897. MARCZIUS HO 31. 26. SZAM. T-IK ÉVÜLYAM. 

Bérszántás gőzekével. 
A legújabb eredeti Fowler-féle Compound aő í eké tKe l talajmive-

lésre vállalkozik 3171 

W O L F F E R N Ő gözszántási vállalkozó, 

Budapest, Kelenföld, Fo-wrler-telep. 

CHLORBARYUM 
a répabog-ár kiirtására, leg-jutányosabban; * ® 

g r ' ^ C J P R I N ^ ta 

kilója 8 0 k r . , métermázsája Í O f o r i n t . 

I N T K O R O N A P E R M E T E Z Ő K 
kitűnő működéssel 

szőlők, gyümölcsfák, valamint czukorrépa permetezésénél alkalmazható 

r^el 1 5 frt, fecskendővel ^O frt. 
Állati 

gyógy- és 
fftt'ntltisátff 

gyó g y szereket 

Detsinyi F r i g y e s B u d a p e s t . 
„Fekete kutyához" F.> Marokkói-utcza 2. 

> « , I I 
,3451 J 

A zalathnaí kénkovand ipar r. t. 

kénsav- és műtrágya-gyára 
ajánlja legjobb minőségű mindennemű 

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

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 
iroda, Budapest, IY,, Bécsi-utcza 5, 

4 

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

i , (Békésmegye, Nagyvárad-Szegedi vasútvonal) 

30 darab 4 éves 
^ r angol félvér hátasló 

W X t r f l - X A M XrfOXTG, ménesmester, 

Ceoia.grád-M4cfoosori.. 

Blsörendfl manila kévebötőfonalal 
bármily szerkezetű aratógéphez 

4 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 . 

Csemiczky és Társa 
BUDAPEST, 

I. fcer., Városmajor-u. 57. szám. 

A t. gazdaközönség, figyelmébe ajánljuk törvényesen védett 
állatgyógyászati készítményeinket: 

P O R C É I 
biztos óv- és gyógyszer sertésvész ellen 

darab sertés számára szolgáló 
adagokban ára 3.— 7.50 

Kólika-cseppek lo\ak számára. ... ... Egy üveg 60 kr. 

Restitutions-fluid (Oditő szesz) lovak számára - Egy üveg 1 frt. 

Egyenest a szabadalom-tulajdonostól Magyarországon kizárólag és egyedül csak 

MAUTHNER ÖDÖN 
magkereskedésében 

B U D A P E S T E K , V I . , Amdrássy-wt 33 . s z ám a l a t t 

kaphatók a SS.OOO-ik szám alatti szabadalom által védett eljárással 

valódi északnémetországi 

eiite takarmányrépa magvak 
a csillaghegy 

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

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

Az impregnált répamagvakon meg vannak sem-
misítve a számos répabetegségeknek kutforrá* 
saii a répamagvakon élősködő penészgombák. 

Az imprennált répamagvak 2—4 nappal előbb 
Stelr.ek ki, mint a közönséges répamagvak. 

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

Az Impregnált répamagvakból kelt palánták 
vegetációja sokkal gyorsabb s bujább és mint-
e gy nyolo nappal előbb egyeltethetők ki, mint 
a közönséges répamagból kelt palánták. 

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

Kapható : Csillagjegyü impregnált vö-
rös és sárga otíerndorfí- v&t'ós v s sárga eckendorfi, sárga olajbogyó-
alakn, vörös Maimith tsfearmáas -répa, ára mindenik fajtának méter-

mázsára,Mnt 30 frt. 
.Pátria' irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Kásteletó. 


