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AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Sörárpakiállitás. 
Az Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület által a Köztelek nagytermében 
rendezendő sörárpakiállitás ünnepélyes 
megnyitása október hó 3-án d. e. 10 
órakor fog megtörténni. 

Érdeklődők már október hó 1-töl 
kezdve megtekinthetik a kiállítást, amely 
október hó 10-ig naponta d. e. 9 órától 
estig nyitva lesz. 

A rendező-bizottság. 

Nemzetközi yetögépverseny. 
Az Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület, ugy is mint a gazdasági egye-
sületek országos szövetségének központja, 
a Komárommegyei gazdasági egyesülettel 
karöltve és a nagyméltóságú főldmivelés-
ügyi m. kir. miniszter ur támogatásával 
1897, október hó 1-én nemzetközi 
vetőgépversenyt rendez a kisbér i 
inénesuradalom területén. 

A biráló bizottság szeptember hó 
30-án kezdi meg működését, mely al-
kalommal csak a bizottság tagjai lehet-
nek a gépeknél jelen. 

A gépeknek legkésőbb szeptember 
hő 27-én a kisbéri állomáson kell lenniök. 

A rendező-bizottság. 

A szó'ló'szeti tanulmányut és ered-
ménye. 

A OMGE. által szeptember hó 11-től 
20-ig bezárólag rendezett szőlöszeti ta-
nulmányút Aradon ért véget. A szőlö-
szeti tanulmányut iránt nemcsak annyi-

ban mutatkozott nagy érdeklődés, hogy 
abban több mint 50, az ország legkü-
lönbözőbb borvidékeinek szőlőbirtokosai 
gyűltek egybe, hanem nagy érdeklődéssel 
viseltettek irányában azon vidékek szőlő-
birtokosai is, melyeket a tanulmányut 
érintett. 

A tanulmányut tapasztalatai a látot-
tak és hallottak után országos jelentösé-
güeknek ígérkeznek. Az újjáépítés nagy 
problémája, mely már azt hittük teljesen 
megoldott kérdés, sok irányban kétség-
ben hagyja még az ujjátelepitöket és 
bizonyos, hogy ezen kétségek eloszlatá-
sának egyetlen módja az ily tanulmány-
utak rendezése. Csakis ily tanulmány-
utak rendezésével kerülnek napfényre 
azok a gazdag tapasztalatok, melyeket 
hosszú idők folyamán a tanulmányutak-
ban résztvevők, vagy a meglátogatott 
szölövidékek birtokosai gyűjtöttek. Élén-
ken emlékezetünkben van még az 1891 
évi szölötanulmányut, amely szintén or-
szágos jelentőségre emelkedett, s nyo-
mán sok igen üdvös törvényhozási és 
kormányintézkedés létesült. 

Már az a tanulmányut megállapí-
totta egész határozottsággal, hogy az 
ojtványokkal való telepítéssel sikeresen 

, védekezhetni a filloxera ellen s hogy ha 
ezen védekezési módnak a szakértelem 
fejlesztésével a kellő elterjesztéséről gon-
doskodik a kormány, ugy Magyarország 
szőlőtermelése egy a múltnál jobb kor-
nak néz elébe. S tényleg ezen időtől 
kezdödöleg számítjuk az uj kultúra na-
gyobb arányú fellendülését, ezen időt 
követöleg emelkedett a földmivelésügyi 
minisztérium szőlöszeti osztályának bud-
getje, szaporittatott az állami szakértők 
s állami szőlöszeti szakintézetek száma, 

ezen tanulmányutból kifolyólag szervez-
tetett az egész szőlöszeti szakoktatás s 
végül ezen tanulmányútnak eredménye 
az 1896, évi V. t.-czikk, a mely a 
szőlők újjáalakításához szükséges pénz-
összegek beszerzéséről gondoskodik. 

Eredményében talán nem lesz ily 
messze kiható a folyó évben megtartott 
szőlöszeti tanulmányut, annál kevésbbé, 
mert az eredmények megfigyelésére nem 
maradt annyi időköz, mint az első és 
második szölötanulmányut között, mi-
után az OMGE. a jövőben ezen tanul-
mányutakat évről-évre megtartatni óhajtja 
mindaddig, amig annak szüksége mutat-
kozik. De azon tapasztalatok, amelyek a 
f. évi tanulmányut révén nyilvánosságra 
jutnak, szintén egy nagy lökést hivatot-
tak adni a szőlők újjáalakítása nagy 
munkájának. 

A jelen tanúlmányut hivatott meg-
győzni az országot arról, hogy az ojt-
ványokkal való telepítés kérdése még 
nincs teljesen megoldva. Nem az ojtvá-
nyok tartóssága, hanem azok kezelése 
szempontjából, amelyhez a kellő szak-
értelem hiányzik s félő, hogy amidőn a 
könnyen hozzáférhető kölcsönök utján 
majdnem mindenkinek módjában áll a 
hegyvidékeken ojtványszölöt telepíteni, 
nem-e fog majd egyesekre, s a törvény-
ben elvállalt garanczia révén az államra 
nagy teher származni. Mert ami hanyat-
lás az egyes ojtványokkal beültetett sző-
lőknél tapasztalható volt, az tisztán a 
szakértelem hiányának rovandó fel. Vagy 
az alany nem volt a talajnak megfele-
löleg megválasztva, vagy az ojtásmód 
volt hiányos, vagy ami jóformán általá-
nos hibának mondható, az ojtványtökék 
metszése volt nem megfelelő. 

Termények: értékesítésére 
és 

Erétakarmanyok beszerzésére 
kitűnő be l - és külföldi összeköttetések folytán készséggel ajánlkozik a 
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A szőlőgazdaság térén egész más 
viszonyok vannak, mint a mezőgazdaság 
egyéb ágainál. Mig a mezőgazdasági kul-
túrához egy bizonyos mérvű szakértelem 
szükséges s még ezen szakértelem mellett 
is a mezőgazdaság nem valami dus jö-
vedelmet hajt s szerencsésnek érezheti 
magát a gazda, ha munkájának • és be-
fektetett tőkéjének szerény kamatját él-
vezheti, addig a szőlőgazdaságnál külö-
nösen a jelen időben, amidőn a bornak 
jő ára van s amidőn az ojtványszőlők 
óriási terméseket hoznak, a spekuláczió-
nak tág tere nyilik s olyan egyének fog-
nak hozzá a szőlőtelepítés munkájához, 
tisztán spekuláczió szempontjából, akik-
nek e téren mi tapasztalatuk sincsen. 

Mondhatni, hogy legkevesebb a régi 
szőlőbirtokos, vagy mezőgazda, hanem 

, kereskedők, iparosok és lateinerek vásá-
rolják össze a parlagon heverő területe-
ket, hogy tőkéik nagy jövedelmezőségét 
biztositsák. És bizony bár örömmel kell 
konstatálnunk azon tagadhatatlan tényt, 
hogy hegyi szőlőink újjáalakítása is ro-
hamosan halad előre, ezen újjáalakítás-
ból azonban a régi szőlőbirtokosok vajmi 
kevesének, de a kisbirtokosok közül jó-
formán egynek sincs haszna, mert a 
szőlőbirtokosok kontingense lassanként 
megváltozott. S ezen uj eleme a szőlő-
birtokosoknak még a szőlőművelés leg-
elemibb fogásait sem ismervén, igen 
nagy nehézségekkel küzd a szőlők ujjá-
telepitésénél s legtöbbnyire, midőn már 
fáradozásának gyümölcseit kellene él-
vezni, akkor éri el a baj, szölőojtvá-
nyainak pusztulása . a szakértő kezelés 
hiánya folytán. 

A jelen tanulmányutból kifolyólag 

T Á R C Z A. 

Mezőgazdasági képek Olasz-
országból. 

I.A kivándorlás. 

Idei szünidőmnek egy hetét olasz földön 
töltöttem. A művészet s költészet hazájának 
mezőgazdasága már régóta felkeltette érdeklő-
désemet s mondhatom, hogy a tapasztalatok 
hatása alatt — elementáris erővel tört ki be-
lőlem — a hazaszeretet. Gazdáinknak az 
utóbbi években sok kalamitással kellett meg-
küzdeniük •— de ha megismerik az alábbiak-
ban az olasz viszonyokat, a megnyugvás érze-
tével gondolnak arra, hogy van még rosszabb 
viszonyok közé került porta is, mint minő az 
övék. 

A baj onnan datálódik, hogy az ország 
vagy két s félmilliónyi emberének nem akadt 
odahaza ennivalója — idegenbe költöztek hát, 
olasz .kolóniát alkotván ott, mely az odahaza 
maradt többi éhezőnek szüntelen esalogatója. 
S jól csalogatnak, mert vagy nyolczvanezer 
olasz — többnyire földmives, — hagyja el 
évente hazáját, hogy akár soha se is térjen 
többé vissza! Persze az emigrálok közül sokan 
abban a reményben ringatják magukat, hogy 
a vad idegenben tűrhetetlen sorsukon fognak 
javítani, ám sokat lépre csalnak a kivándorlási 
ügynökök szemérmetlen üzelmei, Ígérvén nekik 
a messze távolban eget földet s sok esetben, 
midőn czélhoz érnek, akad okuk bőségesen 
fájlalni nádfedeles vityillójuk otthagyását. A 

tehát újból csak arra a tapasztalatra ju-
tottunk, hogy a szakértelem fejlesztése 
az első feladat. Meg van már a vállal-
kozási szellem, az újjáalakítás sikerében 
való hit, meg van a kellő pénzforrás is, 
a honnét az anyagi eszközöket meríteni 
lehet, de egy még nincs meg: az ily 
belterjes kulturához okvetlenül szüksé-
ges szakértelem. 

A szőlő tanulmányut tapasztalatai 
egy külön jelentésben összesítve fognak 
nyilvánosságra bocsájtatni s ezért feles-
leges munka volna azokra részletesen 
kiterjeszkedni. Érdemesnek tartjuk azon-
ban a tanulmányut zárkövét képező 
azon értekezletet közölni, amely a tanul-
mányut utolsó napján, szeptember hő 
20-án Aradon a városháza termében 
tartatott meg. Ezen értekezlet kivonatos 
képét adja az egész tanulmányútnak s 
egyúttal kiemeli érdekességét" a tanul-
mányútról megjelenendő jelentésnek. 

Áz aradi értekezletet d. u. Va5 órakor a 
városháza, kistermében Rubinek Gyula a tanul-
mányut vezetője nyitotta meg. Az Orsz. Magyar 
Gazdasági Egyesület szőlőszeti tanulmányútja 
úgymond a mai nappal véget ért. Az értekez-
letnek az a föladata, hogy a mennyiben a ta-
nulmányut valamelyik tagjának megkérdezni, 
megjegyezni, vagy indítványozni valója van, 
azt ezen terjeszsze elő. Mindenekelőtt azon-
ban ajánlja az értekezletnek, hogy válaszszon 
elnököt és erre a tisztségre Bálintffy Pált 
ajánlja. (Éljenzés.) 

Rubinek Gyula ezután folytatja előter-
jesztését. Hosszasabban tárgyalja a tanulmányut 
czélját, majd azt, hogy mint felelt meg az a 
czélnak. A tanulmányutért köszönettel tartoz-
nak a főldmivelésügyi miniszternek, az egyesület-
nek, mely azt rendezte, Engelbrecht Károly-
nak, a ki az ő nagy szakértelmével és tapasz-

bolognai gazd. egyesület derék titkára biztosí-
tott, miszerint az Egyesült-Államok ügynökei a 
legczinikusabb szerződés mellett szállítják ki 
a fehér rabszolgákat. A falvakat bejáró ember-
kereskedők a tengeren túli farmokba előre 
meghatározott számú munkásokat szállítanak, 
fejenként kialkudott provízióért. Egész családo-
kat kivándoroltatnak, melyek talajuk termé-
kenységében, vagy hazájok isteni gondviselé-
sében vetett bizalmukat elvesztették. Hajóra; 
szállnak s mennek a razzia foglyai, s a szép 
álmok álmodói — de nem tudják hová ? Még 
csak homályos sejtelmével sem bírván annak, 
hogy a lelki szemeik elé varázsolt káprázatos 
Eldorádó, mely világtáj felé esik! ? 

— S a baj évrői-évre fokozódik — biz-
tosított olasz barátom. 

— De hát miért nem vetnek gátat a 
mindinkább növekedő kivándorlásnak? 

— Hát aztán hogy cselekedjük ezt? 
Hogy tartsunk Penoteseinél oly népet, mely 
itt szerencsétlennek" érzi magát s mely: távoz-
tában átkozódva lépi át viskója küszöbét? 
Az évről-évre szaporodó szocziálista szövetke-
zetek izgatásaival szemben meg már pláne 
teljesen erőtlenek vagyunk. Ott van Latium-nak 
ezelőtt még csak 5—6 esztendővel is vagyo-
nosnak tartott népe, ma a koldusbothoz fog-
hat., Azelőtt megtermett a Gastelli romani 
hires boruk s azt tonnánkint 500 líráért áru-
sították. Ma a szőlővenyige helyett a tök indái 
lepik el a földet. A szocziálisták • telebeszélik 
az elkeseredett nép fejét, fogjanak ásót, villát, 
kaszát s induljanak Chigi, Colonne, Barberini 
herczegek uradalmai felé, oszszák fel azokat 
egymás között s termeljenek ott gabonát s 
tengerit, miután az ő márgás földjükön az 

talatával a tanulmányut sikerét nagyban elő-
segítette, mindazon testületek, hatóságoknak 
és egyeseknek, a kik a társaságot vendégsze-
retettel fogadták és a kik a rendezés munká-
jában is segítettek; ajánlja, hogy mindezeket 
illető köszönet tolmácsolásával az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesületet bizzák meg. 
Végül elismerését fejezi ki a társaság tagjai-
nak azon komoly és férfias részvételért, amely 
szólónak oly könnyűvé tette a vezetést. Végül 
köszönetet mond a társaság tagjainak azon 
szívélyes barátságért, a melylyel vele szemben 
viseltettek-

Zsedényi Ottó (Rónaszék) hangsúlyozza 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület ér-
demeit, a melyeket a tanulmányut rendezésé-
vel szerzett. Azt hiszi, hogy a társaság vala-
mennyi tagja nevében szól, amikor azt indít-
ványozza, hogy az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesületnek őszinte köszönetet szavazza-
nak és ennek bejelentésére az egyletnek 
jelenlevő igazgatóját Forster Gézát és titkárát, 
Rubinek Gyulát bizzák meg. (Helyeslés). Az-
után azt indítványozza, hogy a rendezőknek s 
Engelbrecht Károlynak, a kormány megbízott-
jának szintén köszönet szavaztassék. (He-
lyeslés.) 

Forster Géza: Nem volt szerencséje ugyan 
az egész tanulmányúton résztvenni, de azért 
az értekezleten, amely annak eredményét tár-
gyalja, örömmel vesz részt. Az Országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesületnek, amikor a tanul-
mányútra a felhívást kibocsátotta, az volt a 
czélja, hogy olyan véleményt, olyan jelentést 
kapjon a szőlők rekonstrukcziójáról, a melynek 
nagyobb súlya van, mint az egyesek vélemé-
nyének. Köszönetet mond a tanulmányozóknak, 
hogy az egyesület felhívását követve, a tanul-
mányúiban oly szép számmal vettek részt. 

Ezek után a szakvéleményeket mond-
ták el. 

Elsőnek Bleszl Ferencz (Esztergom) szó-
lalt föl. Saját-esztergomi szőlőiben is tapasz-
talta már, hogy a nagy mésztartalom mellett 
az ojtványszőlők elpusztulnak, akár a hegy 
tetején, akár a hegyoldalban vagy a hegylábon 
ültetik azokat be. Ellenben arról is meggyőző-
dött, hogy a hol a talajnak nagy a mésztar-

meg sem terem. A tömeg szót fogad, csakhogy 
a tulajdonosok nem értik meg a tréfát s. a 
hatóság védelmét akarják igénybe venni. Most 
kisül,-hogy a helyi hatóság a szocziálistákkal 
fuj egy követ, ily módon akarván jövő évi 
megválasztatásukat biztosítani. 

A kormány már 1877-ben kezdett ankétét 
tartani a nyilt seb orvoslása czéljából s ma 
odáig jutottak, hogy tizennégy, negyedrétbe 
fűzött vaskos kötetben nyer igazolást a szo-
morú valóság, hogy a kivándorló ólasz gazdá-
nak „nagy oka van a szökésre 

— Vigasztalódjék — mondám — a mi 
felső megyéink mostoha viszonyok közt élő 
tótsága is nagy mértékben vándorol ki, de ha 
már megszedte magát némileg az idegenben, 
csak visszatér régi tűzhelyére. Sőt többet mon-
dok : alig. lehetne panaszunk ellenük. A kassai, 
pozsonyi s soproni postaigazgatóságok évről-
évre feljegyzik az Amerikából a kivándorlók 
által hazaküldött pénzösszeget. Tavaly a kassai 
kerületbe 6.418,862 frt, a pozsonyiba 554,782 
frt s a soproniba 315,985 frt lett beküldve. 
Az 1890-től 1896-ik év végéig az Amerikából 
hazamenesztett pénzek összege 5.1.825,941 
frtnyi takaros summának felel meg. 

— Nálunk ez másképp van. Miután a 
kivándorlás problémáját érintettem, kénytelen 
vagyok ön előtt a függönyt fellebbenténi, mely 
embereink s viszonyaink romboló dekadencziá-
ját palástolja. Az emberkereskedők üzelmei 
ellen drákói szigorral fűszerezett rendszabályok 
örködnek, csakhogy ezeknek nevetséges ki-
búvói vannak. Sz'ép hazánknak talaját, altalaját 
kellene alaposan kicserélni, mert egyötödrésze 
semmiféle müvelés alá nem vonható. Más két-
ötödrésze teljesen kimerült. Az Alpesek s az 
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talma, ott csakis szénkénegezéssel lehet segí-
teni. A tanulmányut alatt erre a két dologra 
figyelt és a balatonmelléki szőlők, valamint a 
Hertelendy-féle tomaji szőlők igazolták tapasz-
talatait. Ajánlja tehát, hogy az értekezlet, mint 
a tanulmányut egyik tapasztalatát mondja ki, 
hogy: 

a 15—20 százaléknál nagyobb mésztar-
talmú szőlőkben a szénkénegezés az ajánlatos 
módszer, a kisebb mésztartalmuaknál az ojt-
ványszőlővel való kezelés. 

Morvay Tihamér (Margitta) elsőben is azt 
indítványozza, hogy azon sok visszaélés kike-
rülésére, amik az ojtványok eladásával történ-
nek, mozgalmat indítsanak annak érdekében, 
hogy csak olyanok, adhassanak el ojtványokat, 
akik hatósági felügyelet alatt állanak. Azután 
azt hozza javaslatba, hogy a jövőben többek-
nek adassék mód, hogy a szőlőknek szakértő 
kezelését a tanfolyamokban elsajátíthassák, 
s tovább terjeszszék, mert nagy baj szerinte 
a szakértelem hiánya s ez az oka annak is, 
hogy" a talajt kellőleg megválasztani nem tud-
juk s ami a legnagyobb s legáltalánosabb baj, 
az ojtványok metszésével sincs tisztában a 
közönség. 

Tiringer Vilmos (Lengyel, Tolnám.) Bleszl 
Ferencz nézetét czáfolja s a maga állításai-
nak igazságára a szegzárdi szőlőkre hivatko-
zik. Ott sok helyütt 25—30 százalek a mész-
tartalom s a szőlők a szénkénegezés daczára 
elpusztultak, holott két éves ojtványai szépen 
díszlenek. A szénkénegezés csak arra jó, hogy 
régi szőlőinket fentartsuk addig, amig az nj 
kulturára átmegyünk. Azután az iránt terjeszt 
be javaslatot, hogy a kormány ne ossza ki 
olyan szűkmarkúan a szénkéneget, hogy pl. 
az előjegyzettnek legfölebb negyedrészét adta 
meg, vagy ha már nem adhat többet, akkor 
ne fogadjon el akkora előjegyzést. 

Padrah Sándor (Hajdu-Szoboszló) az ojt-
ványszőlők terjesztésén oly módon kíván se-
gíteni, hogy minden község külön szőlöojtvány-
telepet kapjon; egy anyatelepet és ojtvány-
telepet; ezáltal a kisebb szőlőbirtokosokon is 
segítve lenne, mert az ojtványtelepeket a mai 
alakjukban csak a nagybirtokosok vehetik 
igénybe. 

Apenninek lejtői silány, kihalni készülő boróka, 
fenyő s szilfa bokroktól disztelenkednek. Lej ebb 
a völgyben meg a posvány ok árasztják szét a 
malária baczillusait. Azelőtt oly termékeny 
fensikjaink ma alig adják. vissza a vetőmagot. 
Azoknak'beadott vagy ötven generácziónak 
gondatlansága — no meg nem tagadom — 
lustasága is. 

A gigászi fáradozások gyümölcse, mely 
hajdanta erdőt népesitett, folyókat szabályozott, 
eke alá fogta a szelíd domboldalakat — talajt 
termékenyített — mind oda van! Ma itt van-
nak a merev hübérrendszert megtartott nagy 
uradalmaink, melyek uraik gazdálkodása foly-
tán terméketlenségre vannak kárhoztatva s 
hogy az ellentét annál meghatóbb legyen, ott 
vannak kisbirtokaink, de azok oly parányiak, 
minőket Gulliver láthatott a törpék országában 
tett utazásában. Azokból akarják a kiéheztetett, 
elcsigázott kisgazdák táplálásukat kicsikarni. 
Ez persze sehogysem sikerül nekik. — „íme 
jó uram a modern Olaszország sivár képe" — 
mondta magyarázóm nagy melankolikusan. 

Miután észrevette, hogy szavait a leg-
nagyobb figyelemmel kisérem, — igy folytatta : 
-— Az istenverte, teljesen kimerült talajra az-
tán súlyosabb adó nehezedik, mint Európának 
többi részére. A gazda már ki se ismeri ma-
gát a föld, állami, községi s útadók tömkele-
gében. Az ég tudja micsoda czimen kieszelt 
pótadókban, melyek négyszázötven millió lira 
erejéig sújtják az olasz rögöt, melyet piszkálnak, 
kotornak, de mely makacskodik termést adni. 
Vannak vidékeink, meg is. nevezem —• Cre-
mona vidékén — hol a földbirtokos az árendás 
termésének 60%-át magának foglalja le. Föld-
művelőnk munkás, józan, jóravaló dolgos nép, 
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Szmodiss Viktor (Alsó-Lendva) utal arra, 
hogy járásában szőlőszeti egyletet alakított, 
amelynek hivatása községenkint anyatelepet 
létesíteni. Az eredmény igen szép s ajánlja 
utánzásra, mert másként a kis embert az 
újjáalakításra reábirni s neki azt lehetővé tenni 
nem lehet. 

Willinger Márton (Zomba) Bleszl Ferencz 
indítványát tárgyalja, azt helytelennek tartja, 
mert szerinte az, hogy szénkén egét vagy ojt-
ványszőlőt használjanak, mindig a talaj kö-
töttségétől függ. Egyébiránt a mai értekezlet 
ebben a tárgyban nincs is jogosítva határozott 
véleményt adni, mert amit a tanulmányúton 
ez irányban tapasztaltak, az nagyon relatív 
értékű. 

Egéíbrecht Károly: A talaj kötöttsége ha-
tároz a felett, hogy valamely talajban lehet-e 
szénkénegezni vagy sem s miután a mész a 
talajt képlékenynyé teszi, a nagy mésztartalmú 
talajok szénkénegezésre nem alkalkalmasak s 
igy Bleszl. teóriája meg nem állja helyét, mert 
arra eddig semmi tapasztalat nem jogosított 
fel, hogy ahol ojtványszőlők nem váltak be, 
ott szénkéneget használjanak. Ez csak kérdés 
lehet s nem tapasztalat s épp azért kívánatos, 
hogy szénkénegezés alá is kísérleti telepek 
rendeztessenek be. 

Tiringer Vilmos és Szmodiss Viktor rövid 
hozzászólása után 

Bleszl Ferencz kifejti, hogy arra az el-
méletre, amelyet felállított saját tapasztalatai 
utján jutott. A területek mésztartalmát ugyan 
nem állapították meg vegyelemzés által, de 
az szemmel látható volt, hogy a mésztartalom 
nagy. Az igaz, hogy nem a legmegfelelőbb 
alanyt vették ; csupán a Ripária-fajjal tettek 
próbát. 

Willinger Márton: a hol husz százalék a 
mésztartalom, ott nem lehet a, Ripáriával dol-
gozni s annak nyomán mondani véleményt. 
Ha az nem ment, próbát kellett volna tenni a 
Solonis-sal, a Montikola-val. 

Engelbrecht Károly: Hosszasabban fog-
lalkozik a felvetett kérdéssel. A jelen tanul-
mányut tapasztalatai is kétségtelenné tették, 
hogy gazdag és mészmentes talajon a Ripáriá-
val biztos eredményt érhetni el. Ha meszes a 

dehát hiába; csak összeroskad az alatt a sú-
lyos kereszt alatt, mely az elődök bűne révén 
nehezedik vállaira. 

Nézzen be csak parasztunk rozoga kuny-
hójába, melybe övéivel — sok gyerekével — 
kénytelen magát meghúzni. Nyáron a nap tüzes 
sugarai, télen a fagy, hóvihar elől nem ad az 
neki menedéket. Aztán mi képezi táplálékát? 
A „Polenta!" Az istenadta kukoriczalisztből 
készült durva derczés, örökös polenta! Csoda-e 
hát, ha ily körülmények között a nyavalyák is 
felütik hydrafejüket. Biztosithatom, hogy éven-
kint a „pe l lagravagy százezer lelket visz 
sirba! 

Az elfojtott elégületlenség általános, de 
a közeledő viharnak tompa dörgése, mintha 
moraját hallatná nemcsak Szicziliábán s Nápoly 
vidékén, hanem felső Olaszországban is, Milánó 
kapui körül. 

Mit csináljunk már most evvel az elke-
seredett, kifárasztott tömeggel, mely a ve-
szett fejsze után elhajtja annak nyelét s más 
hazát siet keresni ? Éppen tavaly történt, hogy 
Udine vidékéről éppen önökhöiz, Ausztria-
Magyarországba vándorolt 2600 család, me-
lyek között 900 kisbirtokos volt, ki majdnem 
éhen veszett kizsarolt hantján. Hogy honfitár-
saim mily arányban hagynak bennünket a fa-
képnél, erre nézve szolgálhatnék statisztikai 
kimutatással. Tessék — mond.á egy nagy folios 
munkát felütve —• 1886-ban 85,000 kivándorlónk 
volt, de már két évvel később 196,000-en 
mondtak bucsut szülőföldjüknek. A rákövetkező 
évek ugyanily progresszívát mutatnak. 

Csodálkozhatik hát valaki, ha a sokat 
sanyargatott földmivelő lerázza saruiról a 
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talaj s Ripáriával nem boldogulunk, ugy ren-
delkezésünkre áll a Solonis s a Rupestris-
Monticola. Ahol azután ojtványokkal egyáltalán 
nem boldogulánk, ott ám tegyünk próbát szén-
kénegezéssel, de ezt csakis mint kísérletet ja-
vasolhatjuk s nem mint biztos módszert. 

Szélcelyhidy Viktor (Nagy-Enyed): java-
solja, hogy a jelen tanulmányut leirassék s a 
mellett, hogy könyvárusi uton a közönségnek 
hozzáférhetővé teszik, külön népszerű füzetek-
ben is adják ki, hogy a nép is hasznát vegye 
azoknak a tapasztalatoknak, a miket az uton 
szereztek. 

Rubinek Gyula: Székelyhidy indítványá-
nak második részét ellenzi, mert a tanulmányut 
alapján nem adhatnak olyan utmutatást, amely 
végleges és föltétlenül elfogadható lenne. Kü-
lönben is a jelentés meg fog jelenni a szak-
lapokban, kivonatosan a napilapokban és a nép 
lapjaiban is. 

Szélcelyhidy Viktor, Rubinek válaszába 
belenyugszik és indítványát visszavonja. 

Padrah Sándor és Forster Géza kisebb 
jelentőségű ügyben polemizáltak. 

Bubinele Gyula: a tanulmányut szakkér-
déseinek letárgyalása után annak közgazdasági 
részével foglalkozik. Hangsúlyozza, hogy az 
egész uton főleg egy dolgot tapasztaltak, amely 
a bajok forrását okozza: a szakértelem hiányát. 
Ez az főleg, a min segíteni kell. Azután elitéli 
a közönség indolenciáját, amelyet a tanul-
mányut iránt tanúsítottak. A tanulmányutazó-
kat többnyire azok kisérték, a kik hivatalos 
kiküldetésből vagy megbízásból jártak el; ma-
guk a helyi szőlősgazdák alig vettek abban 
részt, Egyedül Aradmegyében, az arad-hegy-
aljai szőlők gazdái érdeklődtek a tanulmányut 
iránt; az egyes gazdák nemcsak a maguk sző-
lőiben kalauzolták a társaságot, de a szomszéd 
szőlőikbe is elmentek velük, hogy megfigyeljék 
tapasztalataikat. Megrója azt az eléggé el nem 
ítélhető rossz szokást, hogy egyesek valóság-
gal tévútra igyekeztek vezetni a tanulmányo-
zókat hamis állításaikkal, ami hógy nem sike-
rült, ez uton kívánja az illetőknek tudomására 
hozni. A jelen tanulmányut a következő tenni-
valókat fogja maga után vonni. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

klasszikus ókor félszigetének porát, mert meg-
elégelte a csodálatosan szép vidék bámulását, 
nem bírván tovább tűrni üres gyomrának csi-
korgását. 

Lelkem mélyéből meggyőződve adtam 
igazat kesergő olaszomnak. 

Ezelőtt 2 évvel kezeimbe került statisz-
tikai kimutatás számadatai szerint monar-
chiánkba 92,600 olasz telepedett meg, kiknek 
nagy része mint téglaégető, vasúti kubikos, 
építkezési napszámos keresi nálunk kenyerét. 
Ezek odahaza, Piemontban, Lombardiában s 
Liguriában gazdaságukkal kínlódtak s miután 
belátták, hogy zöld ágra nem vergődnek, 
nyúltak vándorbotjuk után. A délvidék főleg 
az Egyesült-Államok, Brazília s La Plata felé 
dirigálja a nőnemű elemet, mely ott ébred a 
keserves csalódás hajnalára . . . 

Nálunk, ugy ahogy mégis csak megélnek, 
egy pár garast is megkeresnek s azt az otthon 
maradtaknak küldhetik, vagy ha jobbnak lát-
ják, megtelepednek nálunk s itt uj hazát ta-
lálnak, bár tagadhatlan, hogy népünk már elég 
élelmes arra, hogy az olaszok kiváltságos 
mesterségét maga magának tudta lefoglalni.. 
Példa erre nézve az, hogy azelőtt a háton 
hordott zeneinstrummal csakis az olaszok tar-
tottak faluhosszat méltón megbámult produk-
cziót. Ma már e téren benszülött muzsikus 
virtuózaink nyújtanak bajosan legyűrhető 
konkurrencziát. Francziaország déli részét az 
Olaszországból kivándorolt drótosok, üvegesek, 
gesztenye- s fagylaltárusok, kéményseprők, 
gipszfigurákban utazószobrászok csak ugy áraszt-
ják el, mint phogy. nálunk a nyitránszki szto-
liczából erkező honfitársaink házalnak. Ronco-
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a jelen értekezletből foíyólag fölír a földmivelés-
ügyi miniszterhez, hogy kellő számú szakértőt 
alkalmazzon, akik adminisztratív dolgokkal ne 
terheltessenek, kisbirtokosoknak is rendelkezé-
sére álljanak s egyöntetűen működjenek; 

felkéri a földmivelésügyi minisztert, hogy 
a szőlőtelepitő .egyleteket s szövetkezeteket 
hathatósan támogassa, mert csak igy lehetsé-
ges a kisbirtokosok kezén levő szőlőterületek 
gyors ujjátelepitése; 

a jövő évben újból tanulmányutat rendez 
az ország más szőlővidékeinek megszemlé-
lésére ; 

a jelen tanulmányútról jelentést ád ki, a 
melyet Engelbrecht Károly, dr. Drucker Jenő s 
szóló fognak megszerkeszteni. (Helyeslés.) 

Engélbreeht Károly megköszöni a társaság 
bizalmát, majd 

Elnök melegen üdvözli az értekezlet tag-
jait, a kiknek kivánja, hogy jövő évre ismét és 
friss egészségben láthassák egymást viszont s 
az ülést berekeszti, amivel a tanulságos 
tanulmányut véget ért. JR. Oy. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Beer Henrik puszta-csókási borz-
deres tenyészete. 

(Képpel;) 

A tenyészet a tulajdonos személyes ve-
fcetése alatt áll s annak puszta-csókási birto-
kán van elhelyezve. 1890-ben alapíttatott azon 
54 darab — részint hasas tehenek, részint 
előhasi üszők — beszerzése által, melyet a 
tulajdonos Vintschgauból, nevezetesen: Mais, 
Rescheni Haid, Glurus, St.-Valentin községek-
ből importált. 

A tehenek száma ma 68 darab. Ezeken 
kivül a létszámot 30 darab üsző és 3 darab 
hágóbika egészi ki 101 darabra. 

Az állatok átlagos súlya — melyek a 
nagyobb borzderesekhez tartoznak— 500—600 
kg. Főjellegük a borzderes szin mellett a kö-

Canavese községéből egy sereg jő Párisba 
október elején, ott marad április végéig, aztán 
házájokba takarodnak, ki több, ki kevesebb 
szerencsével. Takarékosságuk s mérsékletessé-
gük tul tesz a chinai munkás ezen erényein. 
Minden törekvésük a munkára irányul s arra, 
hogy a nagy fáradság árán szerzett garast 
markukból ki ne szalaszszák. 

A szicziliai paraszt, ki nagyszámú csa-
ládtagjait nem képes felnevelni, a 13—14 éves 
fiukat a franczia üveggyárak ügynökeinek, az 
úgynevezett „padroni"-knak adják el három 
évi időtartamra 80—100 frankért, kik aztán 
Ugyancsak megdolgoztatják a néger rabszolgá-
nál szánalmasabb helyzetbe került fiukat Cse-
kély havi fizetésüket persze. ők vágják zsebre 
s a szerencsétleneknek alig adnak enni, vagy 
helyet, hova fejüket lehajtsák. Hogy verésben 
bőven részesülnek, azt felesleges említeni. 

Az elmondottakból eléggé világos, hogy 
áz olasz gazdáknak még nagyobb okuk van 
arra, hogy szívből eredő sopáikodást hallassa-
nak, mint a mieinknek; Hogy a küszöbön levő 
válságból hogy szabadulnak, bajos megjósolni; 
ha csak Ugy nem, hogy szert tesznek valami 
vasmarku földművelési miniszteíre, ki a rómaiak 
s a lombardok szentelt földjét, mely hajdaná-
ban a gazdaság kimerithetlen forrását rejté 
inagában, oly módon regenerálja, hogy a ter-
mészetadta hasonlíthatatlan adományok a fél-
szigeten érvényre is juthassanak. Akkor, de 
csakis akkor- az olasz föld nem lesz a világ 
első földje — melynek földmivelő népe exczel-
lál — a kivándorlásban. 

Jankó Szilárd. 

zepesen lebenyelt nyak, a húsos czombok, az 
emelkedő faroktő, az egyenes hát, a széles 
far, a négyszögű tőgy, vastag tejizekkel. 

A tulajdonos ezen tenyészet tejproduk-
cziója mellett főleg arra fekteti a fősúlyt, hogy 
azon tehénállomány, melyre tejprodukálás czél-
jából szüksége van, a tenyészetből kerüljön 
ki. Ezen czélból minden második évben, vér-
frissítés czéljából 2—3 hágóbikát szerez be 
tehénállománya részére 2—3Ö0 frt árért. Ezen 
bikákat legnagyobbrészt importőrök szállítják 
Vintschgauból, de emellett a tulajdonos attól 
sem idegenkedik, hogy ismertebb hazai tenyé-
szetekből maga szerezze be az állománynak 
megfelelő külemü hágóbikákat. 

A hágatás — leginkább május, junius és 
julius hónapokban — kézből történik és pedig 
oly módon, miként lovaknál szokásos, hogy 
t. i. kapiczánon vezetik a bikát a folyató 
tehénhez. 

Az üszők 2 éves korukban tenyésztésre 
teljesen alkalmasak s ez időben hágattat-
nak. Egy bikára 20—25 tehenet számíta-
nak. „ A vemhesedési százalék 80, mig a 
borjazási perczent 75-öt tesz ki. A borjak 
születéskor 30—40 kg. átlagos sulylyal bír-
nak és 12 hetes korukig lesznek szoptatva. 

Minthogy az állomány az országos törzs-
könyvbe be van vezetve, már fiatal korukban 
megjelöltetnek azon állatok, melyek a tovább-
tenyésztésre alkalmasnak látszanak. Jegyzésre 
fülkarikákat használnak, melyre a gazdaság 
neve és a borjak folyószáma van rávésve. 
Ezenkívül pofájukon sütővassal is megbélye-
geztetnek. Ide sütik rá a születési évnek utolsó 
számjegyét és B. H. betűket. 

A tehenek naponta háromszor fejetnek 
és pedig 10 hónapon át. Az évi tejmennyiség 
átlag 2100 liter tej, melynek zsírtartalma 2'90 
és 3'80 között ingadozik. Átszámítva a fenti 
tejmennyiséget a tulajdonképeni fejési időre, 
a fejési átlag 7 1. lesz szemben az évi 5*7 
liter napi fejési átlaggal. 

Az állatok nyáron át naponta 4 óra 
hosszáig és pedig délelőtt 2 és délután két 
óráig a legelőn vannak. 

A legelő mesterséges és pedig lóhere és 
baltaczim legelő, melyből egy állatra 1 hold 
jut. A nyári legeltetés alatt ezenkívül zöldta-
karmányt, u. m. zöld őszi borsót, lóhert, csa-
lamádét szecskázva, árpapolyvával keverve, 
továbbá abraktakarmányt is kapnak. Az abrak-
takarmányból fejenként 2 kg. korpa és 0'5 kg. 
olajpogácsa jut. Ezenkívül télen át éppen ugy, 
mint nyáron, betenkint háromszor sózatnak is. 

Télen át — eltekintve a jó, napos, meleg 
időtől, midőn az állatok délelőtt a kifutókban 
tartózkodnak — a czementezett jászlakkal és 
vízvezetékkel felszerelt istállóban állanak, mely 
bőven be van almozva buzaszalmával és 
törekkel. 

Az állatok téli takarmánya a következő 
takarmányféleségekből áll \ kapnak fejenkint 1 
napra: 20 kg. takarmányrépát, 2 kg. durva 
buzakorpát, Va kg. olajpogácsát, Va kg. ten-
geridarát, 10 kg, réti szénát, 

Ha tekintjük; hogy ezen takarmányokban 
az átlag 550 kg.-os állatok 13 95 szárazanya-
got, 1-40 kg. fehérjét, 0'31 kg. zsirt és 7"60 
kg. szénhydrátot kapnak 1 : 5"5 arány mellett, 
amely 1000 kg. élősúlyra átszámítva 27'90 kg. 
szárazanyagnak,. 2'80 kg. fehérjének, 0"32 kg. 
zsírnak és 15*20 kg. szénhydrátnak felel meg, 
az emészthető tápláló anyagokat és közepes 
minőségű takarmányokat véve számításba, ugy 
ezen takarmányozás igen jónak mondható. 

Egyébiránt ugy látszik, hogy az állatokat 
kiváló gonddal ápolják és kezelik, mi nem 
csak a fennebbi czélszerü takarmányozásból 
tűnik ki, hanem abból is, hogy betegedés alig 
fordul elő, mihez valószínűleg nagyban hozzá-
járulhat azon körülmény is, hogy az állatok 
lépfene ellen oltatnak és pedig a tulajdonos 
állítása szerint a legjobb sikerrel. 

A fennebb vázolt jó takarmányozásra kü-
lönben szükség is van, mert a tenyészet egyik 
fő jövedelmi forrását a tej képezi, melyet 
mint ilyet, friss állapotban a központi tejesar-
noknál értékesítenek. De ezenkívül a tenyé-
szetből más oldalról is látnak hasznot, ameny-
nyiben a számfeletti és tenyésztésre kevéssé 
alkalmas állatokat darabonkint 200—300 frtos 
ár mellett el is adják. 

Különben a tenyészet egyedei már több 
alkalommal be is lettek a kiáilitásokon mu-
tatva. így 1892-ben Gyöngyösön, a hevesme-
gyei tenyészállatkiállitáson, hol a tenyészet 
nagy díszoklevéllel lett kitüntetve. 

1894-ben Budapesten ápril 14—16-ig tar-
tott tenyészállatvásáron II-dik dijat, 100 koro-
nát nyert. 

1896-ban az országos tenyészállatkiálli-
táson a „Kiállítási érmet" nyerte el. 

Végül pedig az idei 1897. évi tenyész-
állatvásáron éppen e tenyészet szép egyenes 
hátú, széles faru állatai vitték el ugy az első 
mint a második tehéndijat. 

A gazdaság különben állatok hizlalásával 
foglalkozik. Évenkint mintegy 100 darab 

fehér és tarka ökröt hizlalnak fel répaszeleten, 
szénán és darán. A hizlalás 6—8 hóig tárt, 
mely idő alatt a gyarapodás nagy átlagban 
naponként 1 kgrmmal egyenlő. 

Sztankovieh János. 

Alma és körte mint takarmány. 
A Az idei helyenkinti jó gyümölcstermés 

sok gazdát gondolkozóba ejt, hogy selejtes apró 
almájával és körtéjével mitévő legyen. Ajánlják, 
hogy készítsen belőle bort; ám az ehhez szük-
séges felszerelés jelentékenyebb kiadást von 
maga után, amit megtenni nem mindenkinek 
van módjában, avagy nem mindenki látja azt 
eléggé jövedelmező befektetésnek. Ezen körül-
mény lehetett az oka annak, hogy számosan 
tettek immár kísérletet az alma és körte fel-
takarmányozásával és pedig eléggé kedvező 
eredménynyel. 

A mult év folyamán Francziaországban 
végeztettek ez irányban nagyobb szabású kí-
sérletek és pedig a következőleg. 600 kg.-os 
tehenek kaptak naponta és darabonként: 

felszeletelt almát 40 litert, 
babdarát . . . . 1 kg., 
babhüvelyt. . . . 0'5 „ 
lóherét . , . . . 3"0 „ 
szalmát . . . . . 3-0 „ 

amely napi takarmányadag pénzértéke 
1'38 frank. A tehenek ' e keveréket igen jól 
ették s a tej sem mennyi-, sem minőségileg 
semminemű változást nem mutatott. 

Lovak 540 kg. élősulylyal kaptak na-
ponta ! 

felszeletelt almát 10 litert, 
' babdarát . , . . 1 kg.-t, 

zabot . , , . , 4 „ 
szénát 5 „ 

A lovak szervezetén és munkaképességén 
változás nem volt észlelhető. Nagyon gyors 
munkát végző lovakkal azonban nem volna 
tanácsos etetni. 

Hasonló kedvező eredménynyel lett fel-
etetve az alma sertésekkel; sőt juhokkal is, 

A körtét, semmiféle házi állat sem eszi. 
olyan szívesen, mint az almát s olyan nagy 
mennyiséget sem képes belőle elfogyasztani. 
Körtéből nem is tanácsos tehenekkel 10 liter-
nél többet etetni s ezt is szivesebben fogyaszt-
ják abban az esetben, ha sózottan adják 
elibéjük. 

Ahol tehát fölösleges mennyiségben áll 
rendelkezésre az alma s másként értékesíteni 
nem tudjuk, bátran feletethetjük azt állataink-
kal, főleg pedig szarvasmarhákkal és sertésekkel. 

vy. 
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GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető : Mezey Gyula. 

A j égve rés felismerése. 

A jégkárok megbecsülése egyike a leg-
nehezebb feladatoknak; innét a sok peípatvar 
a károsult gazdák és a biztositó-társulatok kö-
zött. Valaki csak akkor lehet jó kárbecslő, ha 
ismeri minden izében azokat a növényeket, 
amelyeken a szenvedett kárt meg kell becsülni 
s ha emellett jól ismeri a szóban forgó növé-
nyek betegségeit és ellenségeit is, az utóbbiak 
között különösen a káros rovarokat. 

Hogy a jégkárok felismerését és megbe-
csülését megkönnyítse, Schuster G. egy kis-
könyvet adott a gazdák és beeslők kezébe. E 
németnyelvű könyv, melynek czime „Anleitung 
zum Erkennen des Hagelschadens" *) először is 
röviden ismerteti az egyes biztosíttatni, szokott 
növényeket, utána a jégverés tüneteit, a károk 
nagyságát s végül az egyes növényi betegsége-
ket és ellenségeket, amelyek hatásaival a jég-
károk néha összetévesztetnek. 

A munka, habár sok gyengéje is van — 
főgyengéje a növényi betegségek és ellenségek 
ismertetésének pongyolasága, — igen jó szol-
gálatot tehet az érdekelteknek, miért is annak 
lapozgatását csak ajánlhatjuk, s mutatóul kö-
zöljük belőte a fenti czim alatt megirt beve-
zető fejezetet. 

Ha a zöld gabonaszárat annyira éri a 
jég, hogy a szár bőre vagy a szár zöld kérge 
megsérül: a zöld száron az ütődést vagy verést 
(Anschlag), az az fehértes szürke pontokat vagy 
foltokat lehet észlelni. 

Erősebb jég a többi gazdasági növény 
zöld szárain, ágain, kacsesain és levélerein is 
könnyen felismerhető ütődést okoz, amelyek 
alakja és szine azonban különböző. 

A mint ugyanis a jégszem odaverődik 
valamely zöld, többé-kevésbé gyengéd, leves 
növényrészhez, ennek sejtjei megrepednek, 

*) Kiadja Parey P. Berlinben, ára 1.20 márka. 

122, ábra. Pursri tehén. Beer Henrik puszta-csókási borzderes tenyészetéből. (Tejhozam 1980 liter. Szül. 1892 
jan. 28, borj. 1896 111/14.) 

(Erdélyi fénykép felvétele után.) 

szétszakadnak, mire a sejttartalom kiszivárog. 
Erre a jégvert szövetek kiszáradnak s miután 

protoplazmában a klorofil eltűnik, színüket 

Ha húsos növényrészeket ér a jég, akkor 
gyakran megtörténik, hogy ama foltok, a me-
lyeken a növényrész megsérült, behegednek, 
még pedig az által, hogy parasejtek képződ-
nek, melyek a sebet összeforrasztják. Ilyen 

123. ábra. Sáli, b éves tehén. Beer Henrik puszta-cs 

behegedt ütődéseket láthatni például a bur-
gonya szárán, a bab és a borsó húsos hüve-
lyein, továbbá a répákon.. 

A zöld, valamint a puha, leves növény-
részeken tehát az ütődés a jégvérés csalhatat-
lan jele, innét e mondás: „Ha nincs ütődés, 
nem volt jégverés!" (Ohne Anschlag kein 
Hagel!). 

Az ütődés egyszersmind jelzi az irányt 
— a yilágtájat — a honnét a jég esett. 

Az az erő, a melylyel a jég a növények-
hez ütődik, egyrészt a jégszemek nagyságától, 
másrészt a jégszemek esési sebességétől függ; 
mennél nagyobb a jégszem s mennél nagyobb 
annak esési sebessége — mely utóbbi ismét 
a jégszemek képződési helyének magasságával 
növekedik — annál nagyobb erővel sújtja a 
jég a növényeket. 

Igen nagy s jelentékeny magasságból 
hulló jégszemek nemcsak ütődést okoznak a 
növényeken, hanem azokat letördelik, leverik 
vagy a földre döntik s néha megtörténik, hogy 
az igen erős jég teljesen megsemmisíti a nö-
vényeket. 

Ha a gabonafélék, olajos növények és 
hüvelyesek már annyira érésben vannak, hogy 
már száraik szalmaszint öltöttek, jégverés 
daczára ütődést már nem, vagy csak alig. 
látni. Ebben az esetben annak eldöntésére, 
hogy volt-e jég vagy nem? a megbecsülendő 
földeken található még zöldszinü -gyomokhoz 
kell fordulnunk s azokat megvizsgálnunk. Ilyen 
gyomok például az aczat (Cirsium arvense), a 
konkoly, a katáng (Cichorium intybus) stb. 
Ha volt jég, ugy az itt emiitett növények zöld 
szárain mindig könnyen meglátni az ütődést. 
De útbaigazítást nyujhatnak erre esetleg a 
szomszédos burgonya-, répa-, káposzta és he-
reföldek, a rétek, a zöld ernyősvirágu növények, 
lábon álló zöldtakarmányok, stb. a melyeken 
jégverés esetén az ütődést mindig könnyen 
lehet észlelni. 

Mennél rézsútosabban esik a jég, annál 
több ütődést fog a növényeken okozni, mert 
akkor a növényeket hosszukban éri ; akkor 
azonban, ha a jégszemek esési iránya a füg-
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gélyest megközelíti, az ütődések gyérebbek 
lesznek, s a kár is, különösen a csekély ha-
rántterjedelemmel biró növényeknél, minők a 
gabonafélék, csekélyebb lesz. Mennél erősebb 
vihar hozza a jeget, rendesen annál ferdébb 
szög alatt esik az, s igy annál károsabb. 

Hogy a jég valamely növényrészt megsért-
sen, szükséges, hogy az illető növényrész szi-
lárdságával bizonyos ellentállást fejtsen ki a 
reáhulló jégszemmel szemben. Innét van, hogy 
sokszor a gabona szárán, különösen a szár 
szilárdabb tövén, ütődések észlelhetők akkor, 
midőn a leveleken, a melyek nemcsakhogy 
ellentállást nem fejtenek ki, hanem elhajolnak, 
az ütődések nyomaira sem lehet akadni. Éppen 
ezen okból a szárak felső, vékony, hajlékony 
részén rendesen szintén kevesebb ütődés ész-
lelhető, mint azok töve felé. 

Igen puha, zsenge és széles levelek, 
minők a dohány, a répa, a komló, a szőlő és 
a káposzta levelei, ha jég hull rájuk, nagyon 
könnyen kilyukadnak vagy szétszakadnak. Ez 
onnét van, mert e növények merev levélerei 
megakadályozzák azt, hogy a levél a reá hulló 
jég csapása szerint hajoljon; s tekintve az 
említett levelek széles terjedelmét, mely a le-
hulló szemeknek nagy felületet tár ki, a szóban 
forgó növényekben a jég igen nagy károkat 
szokott tenni. 

Megjegyzendő, hogy a most tárgyalt nö-
vények leveleit a zápor vagy vihar is szétrőn-
gyolhatja, de ha ez történt, akkor a levélere-
ken és a zöldszárakon hiába keresünk ütődést, 
á minek jégverés esetén ott kell lenni. 

Ha a még zöld gabonát a jég letöri, ugy 
ez esetben a törés helyén, mert itt nagyobb 
szövétrészek roncsolódtak meg, amelyekből a 
sejttartalom kiszivárgott, a szár barna vagy 
sötétbarna szinü. Ha ezt a színváltozást nem 
látjuk, ugy ez annak a jele, hogy a gabonát 
nem a jég törte le, hanem egyéb okok idéz-
ték ezt az állapotot elő pl. viharok, záporok, 
hőnyomás vagy megdülés. 

Továbbá, ha a jég törte le a gabonát, 
ebben az esetben a gabona mindig ama irány 
felé hajlik a honnét a jég jött, mig a viharok 
vagy szelek által letört gabona hajlása egybe-
esik a szél avagy a vihar haladási irányával. 

Ha a zöld gabonán vagy olajos- és hüve-
lyesnövényeken csak gyenge ütődés észlelhető, 
ez jelentőséggel nem igen bir, s nem okoz 
olyan kárt, amely megtérítésre igényt tarthatna. 

Ha az ütődés erős és számos, s ha nem-
csak a növények legbelsőbb kérge, hanem a 
belső szövetek is megsérültek: a szerint a 
minő fejlődési stádiumban van a jégvert növény, 
annak táplálkozása megzavartatik, vagy hiá-
nyossá válik, amely körülményt s az ezzel 
járó következményeket a kár megbecsülésénél 
tekintetbe kell venni. 

Kétségtelen, hogy az utóbb emiitett eset-
ben a megsérült növények kisebb vagy nagyobb-
része az asszimiláczióra képtelenné válik, ami 
akkor fogja a legnagyobb kárt okozni, ha a jég 
éppen olyankor érte a gabonaféléket, amidőn 
a plasztikus anyagok a levelekből a kalász-, 
illetve a bugába kezdenek vándorolni, hogy a 
magvak felépítésére használtassanak fel. 

Ha a jégverés oly erős és sürü volt, hogy 
a gabonaszárat a jégverés irányának kitett 
egész hosszában érte s a külső szöveteken 
tul is megsértette: a gabonaszár elfehéredik és 
elhal. Ha a jég a gabonát akkor éri, midőn a 
magvak már kifejlettek, de még csak érni kez-
denek, feltéve, hogy a jég nem volt olyan, 
mely letörte vagy ledöntötte volna a gabonát: 
az ilyen jégverés nem bir jelentőséggel, mert 
sem a magban sem a szalmában, akár a 
mennyiséget akár a minőséget tekintsük, nem 
tesz kárt. Ellenben ha a jég akár a gabonát 
akár a hüvelyes és olajos növényeket akkor 
veri meg, midőn ezek már érettek, akkor az 
érés foka, másrészt az illető növény szerint, a 
magvak kisebb vagy nagyobb mértékben kive-
retnek, mi, már igen nagy károkat okozhat. 

HALÁSZAT. 
Rovatvezető: Landgráf János. 

Kisebb állóvizeink és tavaink 
hasznosítása, 

i . 

A „Köztélek" f. évi 51. számában igen 
fontos kérdést vetett fel Keleti F. ur: átala-
kithatók-e a régi halastavak és természetes 
vizmedenczék okszerűen kezelt mesterséges 
halastavakká? A dolog reánk nézve közérdekű. 
Hazánk halászati viszonyai e században óriási 
változásokon ment át. Gondoljunk csak vizeink 
szabályozására, hajózásunk fejlődésére, a nagy-
mértékű fausztatásra és a vizferztőző ipartele-
pek létesítésére. E változások sajnos, egytől-
egyig kedvezőtlen befolyással voltak vizeink 
halállományára, de még sajnosabb, hogy ezt 
csak nagyon későn* vettük észre s nem gon-
doltunk idejében arra, hogy a megváltozott 
viszonyókkal szemben gazdálkodási rendszerün-
kön is változtatnunk kell, vagy jobban mondva, 
rendszertelen gazdálkodásunkat rendszeressé, 
észszerűvé kell tenünk. Ezért hanyatlott leg-
főképpen olyan ijesztő mértékben halászatunk. 

Pedig hazánk kedvező vízrajzi viszonyai 
mellett aránylag csekély fáradsággal is nagy 
sikereket1 érhetünk el. Hanem be kell'látnunk, 
hogy ezen a téren is vége van már annak az 
áldott ősi állapotnak, a mikor az ember vetés 
nélkül aratott, s komolyan kell a munkához 
látnunk már csak azért is, mert nemzeti vagyo-
nunk egyik számottevő részének megmentésé-
ről van szó. 

Figyelemre alig méltatott, vagy teljesen 
hasznavehetetlennek tekintett ^izterületeket 
képeznek ez idő szerint még kisebb álló vi-
zeink és tavaink. Mintha halgazdaságról csak 
jelentékenyebb folyók mentén, vagy hallal bő-
ve lkedő vizeken lehetne szó! 

A hol viz van, ott meg van a hal életé-
nek legfőbb feltétele is, a többit aztán rend-
szerint sikerül az embernek magának is előlli-
tania, csak értenie kell hozzá. És éppen azok 
a fentjelzett kisebb állóvizek, kezdve a tégla-
vető agyaggödörtől fel a malmok és ipari vál-
latok gyűjtő taváig, a melyek az ország minden 
vidékén csaknem minden faluban feltalálhatók, 
vannak hivatva arra, hogy a halasgazdaságot 
általános mivelési ággá tegyék. 

Keleti fent jelzett czikkében szintéri ezek-
ről a tavakról szól; a czimben feltett kérdésre 
nézve azonban meglehetősen zavarban hagyja 
az embert, mikor arra a következtetésre jut, 
hogy: „Bármennyire felette áll az okszerű ke-
zelés jövedelmezőség tekintetében a régi rend-
szernek, bármennyire helyén van| az tiszta ta-
lajú, könnyen kezelhető, kevés költséggel 
átalakitható, vagy újonnan felállított halasta-
vaknál ; az elvadult területtel biró vagy malom-
gázdasággal kapcsolatos halastavaknak az ok-
szerűsége minden követelményeit kielégítő 
átalakítása, a vele járó nagy költségek miatt 
szerény véleményem szerint. jövedelmezőség 
tekintetében a régi rendszert nem mindig 
múlja felül." 

Ezzel igazán keveset mond. Soraiból az 
tűnik ki, hogy csak az u. n. mesterséges hal-
tenyésztést tartja okszerűnek. Nézetem szerint 
mindenféle vizet lehet a maga természetes 
állapotában is halászatilag okszerűen mivelni; 
amikor aztán az adott állagotoknak megfelelő 
legnagyobb jövedelmet kapjuk. így pl. a le nem 
csapolható tavakat igen sokszor csak az u. n. 
régi rendszer szerint hasznosíthatjuk legjobban 
s akkor bizonyára az annak megfelelő kezelés 
lesz a bgokszerübb. 

A rendszeres mesterséges haltenyésztés 
aztán minden' eszközt felhasználva, az általá-
ban halasgazdasággal elérhető lehető legnagyobb 
jövedelmet biztosítja. 

Arra van tehát már most szükségünk, 

hogy megtudjuk határozottan bírálni, micsoda 
jövedelem többletet várhatunk, ha. vizeink adott 
állapotán változtatunk oly értelemben, hogy 
az okszerűséget sohasem tévesztve szem elől, 
közeledünk a rendszeres mesterséges tenyész-
tés felé? 

Egybevetve aztán az eddigi jövedelmet, 
az átalakítás költségeit és az üzem esetleges 
többköltségét a várható többj öve delemmel, igen 
ttsztán fog előttünk állani a mérleg, amely 
szerint határoznunk kell. 

A kérdés fontosságára való tekintettel 
bátrak vagyunk az imént adott értelemben mi 
is hozzászólni a dologhoz, remélvén, hogy igy 
a lényeg tisztázásához némileg hozzájárulunk. 

E végből ismertetjük legalább vázlatosan 
azokat az elveket, amelyek a hal természet-
rajzából és biológiájából kifolyólag az okszerű 
és rendszeres haltenyésztésnél irányadók s 
mint ilyenek minden egyes különleges esetben 
követendő eljárásnak is alapját képezik; aztán 
ebből kifolyólag áttérünk azokra az okszerű 
módokra, amelyekkel kisebb állóvizeinket és 
tavainkat a halászat czéljaira alkalmatossá te-
hetjük s megfelelően hasznosíthatjuk. 

Mesterséges tenyésztés szempontjából a 
halakat két nagyobb csoportba oszthatjuk: az 
elsőbe tartoznak az alantabb fekvő vizekben 
élő nyári ivásu halak, a másodikba a hidegebb 
vizet kedvelő és éppen azért a magasabb 
régiókban előforduló lazaczfélék, amelyek rend-
szerint téli ivásuak. 

Ez utóbbiakról ez idő szerint nem aka-
runk itt szólani, már csak azért sem, mert 
tenyésztésük sikert tisztán csak a velük fog-
lalkozó hivatásos szakembernek nyújthat. 

Bennünket közgazdasági tekintetben is 
leginkább az első csoportba tartozók érdekel-
nek; ezek képezik hazánk halállományának 
legnagyobb részét, tenyésztésük pedig nagyon 
egyszerű és a mezőgazdaság keretébe teljesen 
beleilleszthető. 

Ezeket ismét két részre oszthatjuk u. m. 
békés természetüekre, amelyek alsóbbrendű szer-
ves lényekkel, esetleg növényekkel táplálkoz-
nak ós ragadozókra, amelyeknek fejlettebb ko-
rukban főeledelük a náluknál gyengébb hal. 

Az elsők fő képviselője a ponty. Megfe-
lelő körülmények között minden tekintetben 
ennek a tenyésztése fizeti ki magát legjobban, 
mert gyorsan nő és jól megfizetik. 

A szabadban, lassú folyású, lágy fenekű, 
nyáron erősen felmelegedő vizekben ól ; kizá-
rólag hus evő ; főleg táplálékát a vizben élő 
alsóbbrendű' apró rákfélék (Crustaceák) képe-
zik. Négyéves korában rendesen ivarérett és 
szaporít. Télen nem táplálkozik, hanem a viz 
mélyebb helyein meghúzódva pihen, mintegy 
alszik. 

Mesterséges tenyésztésnél is ezek a tu-
lajdonságai a mértékadók, a melyekhez aztán 
az állattenyésztés egész általános szabályai 
járulnak. 

Nevezetesen rendszeres.,- tenyésztésnél 
értvén ezalatt a halnak ikráztatással való 
szaporítását, növelését és hizlalását elegendő 
nagy területünk legyen, arra hogy a halakat 
ennek a három fejlődési fokozatnak megfele-
lően teljesen elkülönítve tarthassuk. Külön 
kell bírnunk költő tóval, külön u. nyújtó és 
növesztő tavakkal, külön hizlaló vagy lehalászó 
tóval és végül külön teleitetővel. Itt épp ugy 
mint az állattenyésztésnél csak igy. biztosit-
hatjuk minden egyes egyednek az egyenletes 
és megfelelő fejlődését és növekedését, ha a 
táplálék megszerzését mindenik számára egy-
formán könnyűvé tesszük. 

Ezért kell a kicsit, a gyengét különválasz-
tani a nagytól, az erőstől, mert különben az 
utóbbi az előbbinek rovására dúslakodnék s a 
vége az lenne, hogy nyernénk ugyan egy pár 
szépen kifejlődött példányt, de a nagyobb rész 
teljesen visszamaradná. 

Nem elég azonban magában a megfelelő 
nagy vizterületü s kellő számú tó sem. Ezek-
nek a tavaknak olyanoknak kell lenniök, 
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hogy tetszés szerint le legyenek csapolhatok, 
illetőleg yizzel megtölthetők. 

Valamely tó lecsapolhatásának mértéke, 
egyszersmind a tó jóságának is. 

A lecsapolás lehetősége több okból szük-
séges. Először is legfőképp a hal természetes 
táplálékának gyarapítására. Ez a táplálék leg-
nagyobb részben a vizben élő apró, szabad 
szemmel alig látható rák-féle állatkákból 
áll, a melyek annál jobban s szaporáb-
ban fejlődnek, mennél termékenyebb a tó 
feneke s mennél jobban érvényre juthatnak az 
annak talajában foglalt termő alkatrészek: 
ezeknek a feltárására pedig leghatásosabb esz-
köz a tavaknak télen át szárazon való tartása 
s igy a fagynak s levegőnek való kitétele.*) 
Eleje van véve az ilyen rendszeres kiszárítás-
sal annak is, hogy a tófenék elvaduljon s a 
káros vizi növények túlságosan elhatalmasod-
janak. Szükséges aztán a lecsapolás a teljes 
lehalászhatás szempontjából is, csak ennek a 
segítségével tudjuk megbízható módon számon-
tartani halállományunkat, ellenőrizni a veszte-
séget s megállapítani a gyarapodást. Végül 
azért is igen fontos a teljes lecsapolás, illető-
leg annak lehetősége, hogy a tavakat tetszés 
szerint tölthessük meg vízzel, mert ekkor el-
érhetjük, hogy — amire különben a költésnél 
kell ügyelni — viz ne legyen hamarább a tó-
ban, csak éppen mikor már a halakat is be 
akarjuk tenni, mert igy egyrészt .a vizben élő 
nagyszámú halellenség (a fekete csigabogár, a 
vizi csikbogár, a vizipoloska stb.) amely külö-
nösen az éppen kikelt porontyok közt vihet 
végbe roppant pusztítást, előlegesen ki nem 
fejlődhetik, másrészt a talaj a nap hevétől 
előre felmelegedvén, a viznekaz iváshoz szük-
séges temparaturáját inkább biztosithatjuk. 

Miután a ponty negyedik évében már 
ikrákat rak, leghelyesebb, ha 3 év alatt ne-
veljük fel piaczi áruvá, mert ezalatt a táplá-
lékot tisztán csak a testének gyarapítására 
használja. 

A rendelkezésre álló vízterületen azon-
ban csak bizonyos számú halat nevelhetünk, 
annyit t. i. amennyi elegendő táplálékot kap-
hat, hogy 3 év leforgása után megfelelő piaczi 
áruvá fejlődjék. 

A tavak táplálóképessége természetesen 
rendkívül változik a különböző körülményekhez 
képest; azt minden egyes esetben ki keli előbb 
próbálnunk. Nagy átlagban azt mondhatjuk, 
hogy 1 kat. holdnyi gondozott tóterületen jó 
fajta 2 éves halaknál- legalább 60 kg. hus-
szaporulat várható. 

Rendszeres tógazdaságnál az évente ter-
melt hal között a fentiek szerint vannak egy, 
két és hároméves halak, amelyek a megfelelő 
tavakból kerültek ki. Ezeknek a tavaknak nagy-
sága egymáshoz ugy áll, mint a halak táplá-
lékszükséglete; számokban kifejezve mint 1 : 
3 : 6, mert a hároméves ponty tapasztalat 
szerint kétszer többet eszik, mint a kétéves és 
hatszor többet, mint az egyéves; a kétéves 
pedig háromszor többet, mint az egyéves. 

Ennélfogva 10 holdból az egyéveseknek 
megfelelő tóterület 1 hold, a kétéveseké ugyan-
oly viszonyok közt 3 hold és a hároméveseké 
6 hold. Az utóbbi területről őszszel kifogott 
halak kerülnek aztán piaczra és ezeknek az 
ára adja a tógazdaság bevételét. Ha kat. hol-
danként átlag 60 db kétéves pontyot helyez-
tünk be, amelyeket kedvező viszonyok közt 
0'8 kg.-ra nevelhettünk fel, vagyis összesen 48 
kg.-ot, ugy 60 kg. sulyszaporulatot számítva 
össze, kerekszámban egy métermázsát halá-
szunk le 1 kat. holdról, összesen tehát 6 q-t. 

Ha a ponty árát kg.-ként csak 60 krra 
vesszük, ugy egy ilyen 10 holdas tógazdaság 
évi bruttó bevétele 60X06=360 frt, ami mel-
lett, azonban a kezelési költség alig számba-
vehető csekély. 

Természetes, hogy ezek mind átlag-
számok. 

*) L. a ,Köztelek" 1897. évi 17. számát. 

A teleltető tó nagyságát, amelyben a hal 
táplálékot nem keres, már nem a fentiek sze-
rint kell megállapítani, azért nincs is külön 
említve. Ez aránylag igen csekély lehet; ha 
kellő 1'5—2 m. mélységű s elegendő fris vizet 
kap 10 hold, egyéb tóterületnél 100 • öl bőven 
megfelel. 

Az elmondottak alapján már most köny-
nyen tájékozhatjuk magunkat, hogy valamely 
vizterületünk alkalmas-e pontynak, ennek az 
első sorban figyelembe veendő halnak a te-
nyésztésére. 

Mindenekelőtt olyannak kell lennie a 
viznek, hogy nyáron 16—20° R-re melegedjék; 
ezért előnyös, ha a tó sekély; 0"5 mélység-
átlagban teljesen elegendő. Mennél kevésbé 
kavicsos a feneke, annál jobb. 

Aztán meg kell vizsgálnunk, vájjon télire 
lecsapolható-e s tavaszszal megtölthető-e ? 

Ha ezek a feltételek megvannak, ugy a 
pontytenyésztés sikere biztosítva van. 

Már most az a kérdés, hogy minő nagy 
területű és minő tagozásu a vizterületünk ? Ha 
pl. három tavunk van összesen 10 hold kiter-
jedéssel, amelyek nagysága körülbelül oly 
arányban van egymáshoz, mint 1 : 3 : 6 , akkor 
rendszeres tenyésztést üzhetünk; ha azonban 
csak egy tavunk van 10 holdnyi terjedelemmel, 
akkor az ikráztatásról s növesztésről le kell 
mondanunk, ha csak nem tudunk hozzá arány-
lagos ujabb vizterületeket létesíteni. 

Ilyen magukban álló vizek legczélszeriib-
ben csak hizlalásra használhatók fel olykép, 
hogy másutt nevelt kétéves ivadékot adunk 
beléjük tavaszszal, amely aztán őszig piacz-
képes áruvá nő és igy azonnal értékesíthető. 

Az igaz hogy, ez a mód aránylag nagyobb 
tőkebefektetést igényel, mert a kétéves anya-
got venni kell, de lehető legbiztosabb eredmé-
nyű, mert ilyen korban a halnál már igen ke-
vés, rendes körülmények között 2—3%-a vesz-
teség és a kezelés a lehető legegyszerűbb: 
tavaszszal megtöltjük a tavat, beleeresztjük a 
halat s ott hagyjuk őszig, csupán csak arra 
ügyelve, hogy vidra ne férkőzzék a tóhoz. 
Öszszel aztán] lehalászszuk és értékesítjük az 
anyagot, 

És éppen mert ilyen kevés fáradtsággal 
jár a dolog, érdemes még a , legkisebb tégla-
vető gödörrel is foglalkoznunk. 

A jövedelmezőségi számítást ez esetben 
a következőkép eszközölhetjük, Láttuk, hogy 
rendszeres tógazdaságnál 3 métermázsa két 
éves ivadékból 6 kat. hold tóban lesz 6 mé-
termázsa 3 éves piaczi áru. Ha tehát például 
10 holdnyi tavunk van, abba 5 q. két éves 
ivadékot kell belehelyeznünk s akkor őszre 10 
q. 3 éves halat várhatunk, ha az ivadékot pl. 
50 írtjával vettük és a 3 éveseket 60 írtjával el 
adhatjuk, akkor 10 X 60 — 50 X 5 = 6 0 0 — 250 
= 350 frt a bruttó bevétel, amiből a helyi 
körülményektől függő szállítási költségek s a 
szállítással járó veszteségek levonandók. 

Természetes, hogy egyáltalán nincs ki-
zárva az sem, hogy magában álló vizünkben 
ivadékot neveljünk, ha az ivadékra biztos vevőt 
kaphatunk. Igy aztán több község határában 
fekvő tavak birtokosai szövetkezve együttesen 
rendszeres tógazdaságot űzhetnek. Néhány órai 
uton az ivadék áthelyezés czéljából minden 
különösebb nehézség nélkül szállítható. 

Iíépássy Miklós. 
(Vége k8v.) 

GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. Liebermann Leo. 

Ujabb tanulmányok a mezőgazda-
sági vegytan köréből. 

Az arzénikumnak hatása a növényi szer-
vezetre. Ezen kérdést Stoklasa I. tanulmá-
nyozta; utóbbi kísérletei szerint azon szántó-
földek talaja, amelyek szuperfoszfáttal, ammó-

nium vagy káliumszulfáttal trágyáztattak, köny-
nyen tartalmazhat arzénikumot, ha az illető 
műtrágyák arzéntartalmu kénsavval állíttattak 
elő, mert a peceki gyárnak kamarasavaiban 
Stoklasa mindig talált arzénikumot, még pedig 
az első kamara savában 0'067°/o ; az utolsó 
kamara savában 0"Ö08°/o-ot.; A 60%-os kazán-
savban 0'05—O'l2%• és egy a toronybanhosz-
szabb ideig használatban 1 \5°/o-ot. 

Ugyanezen kisérlettevő különböző növé-
nyekkel tett kísérleteket annak megállapítására, 
hogy minő hatása van az arzénikuin vegyüle-
teknek a növényzetre és következő eredményt 
ér te i . u. m. : 

a) Tengerivel, amely május 10-én oly 
tápoldatba helyeztetett, amelynek 1 literében 
következő mennyiség arzénikum volt feloldva, 
úgymint , . 

A 
növény 
vegetált 

jun. 10-ig 

jun. 10-ig 

szept. 27-ig 

szept. 27-ig 

szept. 2-7-ig 

szejt. 27-ig 

szept. 16-ig 

szept- 27-i . 

Ezen kísérletekből kitűnik, hogy: 
a) Az arzénessav (Asa. OB.) a növé-

nyekre mérgező, hatást gyakorolt és ez a szer-
ves anyagok termelését, valamint a vegetáezió 
idejének leszállítását vonta- maga után. 

b) Az arzénsav (AS2. OS.) ellenben ném 
bizonyult méregnek, mert alkalmazásánál fosz-
forsav jelenlétében a szervesanyagok termelése, 
valamint a vegetáezió ideje nem szállott alá. 

c) Az arzénsav azonban nem képes a 
növényi táplálkozásnál a foszforsavat helyette-
síteni, daczára ennek, hogy ezen két sav vegy-
tani tekintetben oly közel áll egymáshoz. 

b) A második kísérletnél ugyanazon ki-
sérlettevő 36 napos növényeket használt és 
ezeket 3 különböző tápoldatba helyezte, ame-
lyek közül 1—1 liter vizben az 1-ső számú 
0'019- gr. arzénessavat (As2. OB.), a 2-ik szá-
mában 0'023 gr. arzénsavat (Ás2. Os.) ós a 
3-ik számban 0'23 gr. arzénsavat (As2. Os.) 
oldott fel. A kísérletek azt mutatták, hogy a 
2-ik számú oldat, amelyben 0*023 gr. arz;énsav 
volt feloldva a növényekre mérgező hatást nem 
gyakorolt, azonban a többi oldatok mérgesek 
voltak, a mint azt ezen táblázatból látni 
lehet, mert 

A növény neve Az 1. számú A 3. számú 
oldatban 

A hordeum distichon . 46 óra m. 241/2 nap m. 
Az avena sativa . . 55 „ „ 25 „ „ 
A triticum vulgare . . 65 „ „ 25 „ „ 
A pisum sativum . . 68 „ „ 26 „ » 
A siropus alba . . . 77 „ „ 28 „ „ 
A matthiola arrua . . 78 „ „ 32 „ „ 
A polygorum fagopirum 84 „ „ 40 „ „ 
A phaseolus vulgáris . 86 „ „ 30 „ „ 
A centaurea cyanus . 86 „ „ 42 „ „ 
A polygorum persicoria 90 „ , 42 „ „ 
pusztult el. 

Ezen kísérletek azt is megmutatták, hogy 
a növények sötétben arzénessav, de különösen 
az arzénsav mérgező hatásának jobban ellent-
állottak mint nappal; és hogy a mérgezés 
legnagyobb a levélzöld által való áthasonitás 
alkalmával. 

c) A 3-ik kísérletnél tengerit termeltek 
homoktalajon, mely egész rendes mennyiség 
szuperfoszfáttal lett megtrágyázva; ezen kí-
sérleteknél a növényekben termelt száraz-

S í Termelt 
.» g A tápoldatban volt szerves 

anyag,' 

1. 0-002 gr. arzénessav (As2 Ob) 
1 lit. vizben és foszforsav . 2-84 gr. 

2. 0-005 gr. arzénessav (As2 Os) 
1 lit. vizben és foszforsav . 2-37 „ 

3. 0-010 gr. arzénsav (As2 Os) 
1 lit. vizben és foszforsav . 67-32 „ 

4. 0-100 gr. arzénsav (As2 Os) 
1 lit. vizben és foszforsav . 64'13 „ 

5. 0-03 gr. arzénsav (Asa Os) 1. lit. 
vizben foszforsav nélkül . . 39-68 „ 

6. 0 07 gr. arzénsav (As2 Os) 1 lit. 
vizben foszforsav nélkül . . 42-13 „ 

7. 0-00 gr. arzénsav (As2 Ós) 1 lit. 
vizben foszforsav nélkül . . 12"93 „ 

8. 0-00 gr. arzénsav {As2 Os) 
1 lit. vizben és, foszforsavval 65-84 .„ 
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anyag mennyisége oly arányban állott, mint 
1 : 2 : 3-hoz, azon esetben, ha az első szuper-
foszfát 0-46 gr. arzénessavat, a második ugyan-
annyi arzénsávat tartalmazott és a harmadik 
arzénmentes volt. Itt is mind a két arzén-
vegyület mérges hatású volt és a növény szá-
raz anyagának termését leszállította. Az arzé-
nessav (Ás2. Os) itt is' nagyobb méregnek bi-
zonyult, mint az arzénsav (As2 O5). 

d) A negyedik kísérlet zabbal történt, 
amelynek gyökere tápoldatba volt mártva és 
az eredmény következő volt u. m. : 

Foszfor- Arzénsav Nyert gyökér. Szalma Meg-
sav (Asa Os) szárítva szárazon szárítva 

semmi semmi 0-63 gr. 2'96 gr. 0 
semmi 0'023 gr. 1'02 „ 4"84 „ 0 
0-142 gr. semmi 4"60 „ 13'63 „ 6'85 gr. 
0'142 „ 0-023 gr. 4-80 „ 14'38 „ 7"32 „ 
11. vizben 11. vizben 

Stoklasának ezen kísérletei szerint tehát 
ugy állana a dolog, hogy: 

a) A foszforsav-és arzénsavmentes folya-
dékban termelt nyövény magot nem hozott és 
hogy ily közegben e gyökér és szalmaterme-
lés is a legkisebb mértékben történt. 

b) Foszforsavmentes, de arzénsav tar-
talmú folyadékban a növény szinte nem pro-
dukált magot; azonban növekedett a gyökér 
és szalmatermós. Áz . arzénsav tehát nem ké-
pes a foszforsavat helyettesíteni, azonban a 
növényt a virágzásig a szerves anyag produ-
kálására ingerli. 

c) Foszforsav és arzénsav jelenlétében 
produkált a növény legtöbb magot, gyökeret 
és szalmát. 

d) Foszforsav hiányában a levelek sár-
gák, ennek jelenlétében azonban zöldek; az 
arzénsav jelenlétében pedig akár volt foszfor-
sav az oldatban, akár nem, kékes zöldek 

, voltak. 
e) Foszforsav kizárása esetében a leve-

lekben keményítőt uem lehetett találni, akár 
volt az oldatban arzénsav, akár nem. 

Dr. Vedrödi Viktor. 

Óvakodnunk! kell ezen bár érdekes, de 
távolról sem elegendő kísérletekből a gyakor-
latra kiható következtetéseket vonni olyan 
irányban, hogy a kereskedésben előforduló 
szuperfoszfátokat talán azzal gyanúsítanánk, 
hogy arzéntartalmuk miatt ártalmasak, lehet-
nének. Véleményünk szerint ilyesmiről, leg-
alább eddigi tapasztalataink szerint szó sem 

LEVELSZEKRENY. 

Kérdések. 

420. sz. kérdés. Köteles-e a miskároló, 
ha az általa kimiskárolt sertés nyolcz napon 
belül elhull, a kárt megtéríteni, ha állatorvosi-
lag megállapíttatik, hogy az állat a rossz ki-
metszés következtében hullott el ? 

Hermán. G. P. 
421. sz. kérdés. 267 drbból álló sertés-

állományomat a sertészvész ellen vársavóval 
beojtani óhajtom, hogy a szükséges ojtóanya-
got hol rendelhelhetem meg, miután sertés-
állományomban a vérsavó nyerésre alkalmas 
állat nincs. K. F. 

422. sz. kérdés. A „Tejgazdaság" 5. szá-
mában olvastam „A takarmányfélék befolyása 
a vaj minőségére" cz. ezikket, kérem tudatni, 
hogy hol kaphatnék repcze- és napraforgó-olaj-
pogácsát, mit én óhajtanék tehenészetembe 
megpróbálni, valamint arról is kérnék felvilá-
gosítást, mily befolyással lehet tejre és vajra, 
ha a teheneknek mondjuk a pogácsába vagy 
tengeri- és árpadarába. 4—5 kiló felszelt tököt 
kevernék, mert az nálunk most igen sok van 
s méterje alig kerül 70—80 krba. 

423. sz. kérdés. A gyakorlatban tapasz-
taltak szives véleményét kérem arra nézve, 
hogy a burgonyaszárakat lehet-e alomszalma 
helyett felhasználni, ha igen, mily módon? s 
nem-e kell ezt szecskaszerüen összevagdalni. 

Továbbá az ily módon készített trágyá-
nak milyen értéke van szalmás trágyához ará-
nyítva. 

Megjegyzem, hogy az állomány részben 
moslékkal lesz etetve. 

Gsetény. H. B. L. 

424. sz. kérdés. Egy tábla fiatal luczer-
nánkat a második kaszálás után annyira elle-
pett a csiga, hogy annak csakis egy kis részét 
volt érdemes harmadszor is lekaszá Itatni, mivel 
a luczerna levelének legnagyobb része lehullott, 
a szár pedig nyálkával bevonva elszáradt. 

Kérek szives felvilágosítást arra nézve, 
vájjon az ilyen területről nyert takarmány ete-
tése nem ártalmas-e az állatoknak? Továbbá, 
hogy a csigák elpusztítására mi volna a leg-
célszerűbb mód? Mi e czélból jól meghenge-
reztettük az egész táblát; most pedig nagy 
csapatokban hajtatjuk keresztül a juhokat s 
legeltetjük :a tönkre tett területet. 

Vereb. Ny. Gy. 

Feleletek. 
Felelet a 420. sz. kérdésre. Ha valaki 

másnak jószágán kárt ejt, akkor ezt megtérí-
teni köteles. Ez magában véve helyes elv 
azonban a fenforgó esetre nem igen alkalmaz-
ható. Az állattulajdonosnak, aki egyszerű mis-
károlóra bízza állatját, tudnia kell, hogy az 
ilyen ember elsajátította ugyan a miskárolás 
mesterségét, de sebfertőzésről vagy sebkezelés-
ről fogalma sincsen s ha az állattulajdonos,, 
mégis ilyen képesség nélküli embert biz még 
az operálással, akkor magára vállalja az ope-
rálásból netalán származó kárt. Kártérítésre 
ilyenkor annál kevésbé lehet reménye, mert a 
miskárolás nálunk semmiképpen sincsen szabá-
lyozva, eszerint tehát a miskároló vagyonjogi 
felelőssége sincsen semmi módon körvonalozva 
s azt hiszszük, hogy ez pl. per esetén akkor 
sem állapíttatnék meg, ha a miskároló ezt kü-
lön magára vállalta volna. —y.— 

Ojtóanyag beszerzése. (Felelet a 421. 
sz. kérdésre.) A sertésvész elleni ojtáshoz szük-
séges ojtóanyagot a lapunkban közölt utasí-
tás szerint a sertésvészen legfeljebb pár hó-
nap előtt átesett sertésből kell venni, a milyen 
sertések, ha nem magában az illető községben, 
legalább a vidéken bizonyára kaphatók. Az 
anyagot nem lehet máshonnan készen meg-
rendelni. —y. 

Olajpogácsa beszerzési forrása. Tök 
etetése tejelő tehenekkel. (Feleletea 422. sz. 
kérdésre.) Bármiféle olajpogácsát vagy egyéb 
erőtakarmanyt elég olcsón lehet beszerezni a 
„Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" utján, 
Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. 

Tököt tejelő tehenekkel nagyon előnyö-
sen lehet feletetni. A tok majdnem ugyan-
olyan összetételű, mint a takarmányrépa és a 
különböző tápanyagok mellett sok vizet is 
tartalmaz, ami a tejhozam mennyiségére is 
kedvezően hat. Azonban nemcsak a tejmennyi-
ségét növeli, hanem fehérjét és zsírt tartal-
mazó magvai a tejet is zsírosabbá teszik, s 
önként érthető, hogy az ilyen tejből nyert vaj 
is jobb minőségű lesz. 

Fontos azonban, hogy a tököt magvastól 
együtt kell feletetni, mert a magvak tartalmaz-
zák a legtöbb tápanyagot s magvak nélkül 
csak vizet takarmányozunk. Éppen ezen körül-
ménynél fogva arra is ügyelni kell, hogy érett 
tököt etessünk a tehenekkel, mert az éretlen 
tök magvaiban kevesebb tápanyag foglaltatik. 

Némi különbség van a vegyi összetételt 
illetőleg az uritök és a disznótök között is, 
de az jelentéktelen. 

Az uritök valamivel több fehérjét és ke-
vesebb szénhydrátot tartalmaz, mint a disznó-

tök. Tehenekkel etetve, lehetőleg apróra kell 
szeletelni körülbelül ugy, mint ahogy a répát 
szokás. Állítólag ugyan a sok töktől kesernyés 
ízű lesz, mi azonban csak akkor következik be, 
ha a tök romlott lenne. 

Adható pedig teheneknek 1000 kgr. élő 
súlyra 25—30 kgr. Legczélszerübb szecskával 
keverten adni, szokásos főzni is, ami azonban 
csak akkor indokolt, ha fagyott, penészes, vagy 
bármiképpen is meg van romolva. Egymagában 
azonban nem elegendő takarmány, hanem 
szükséges még más szálas és abraktakarmányt 
is nyújtani mellette. J. G. 

Burgonyaszár alomszalma helyett. (Fe-
lelel a 423. sz. kérdésre.) A burgonyalombot 
alomul fel lehet használni összevagdalás nőikül 
is, különösen akkor, ha tetejébe egy kis alom-
szalmát szórunk. Trágyaértéke a közönséges 
alomszalmás trágyának nem áll mögötte, hanem 
érése a telepen gyorsabb és a sulyveszteség 
nagyobb. Ha a burgonyalombra nincs okvetlen 
szükség, akkor jobb azt a földön szétszórva 
leszántani. Ky. 

Csigáktól meglepett luczerna. (Félelet a 
424. sz. kérdésre.) A csigák által oly nagy 
mértékben megtámadt luczernásnak hengere-
zése s a juhokkal való legeltetése helyes. 

Porráomlasztott égetett mésznek kiszó-
rása (előzetes erős fogasolás után) még hatha-
hatósabb védekezési eljárás. 

Legjobb azonban utóbbi eljárás esetén 
is a luczernást feltörni s kapásnövénynyel be-
vetni. A széna, ámbár nem sokat ér, bátran 
feletethető, különösen megszecskázva s répával 
keverve. K. K. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
Oldal 

Sörárpakiállitás. — Nemzetközi vetőgépverseny. 1329 
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Jankó Szilárd. ...1 1330 
Állattenyésztés. 

Beer Henrik puszta-csókási borzderes tenyészete. 
Sztankovich János ___, ... 1332 

Alma és körte , mint takarmány 1332 
Gazdasági növénytan. 

A jégverés felismerése 1333 
Halászat. 

Kisebb állóvizeink és tavaink hasznosítása. £é-
pássy Miklós. 1334 

Gazdasági vegytan. 
Ujabb tanulmányok a mezőgazdasági vegytan kö-

réből. Dr. Vedrődy Viktor 1335 
Levélszekrény 1336 

Vegyesek 1336 

Kereskedelem, tőzsde 1338 
Budapesti gabonatőzsde. — Vetőmagvak. — Mű-

trágyák. — Szeszüzlet.— A központi vásárcsarnok 
árujegyzése a nagyban (on gros) eladott élelmi- , 
czikkek árairól. — Állatvásárok: Budapesti 
gazdasági és tenyészmarhavásár. — Budapesti 
vágómarhavásár. — Budapesti lóvásár. — Kő-
bányai sertésvásár. — Budapesti szurómarha-
vásár. — Ingatlanok árverései (20000 frt becs-
értéken felül,) _ , . - . 1339 

Szerkesztői üzenetek. 1339 

Állandó gazdasági tndósitók. A földmivelésü'gyi 
m. kir. miniszter Andráskovits József táczi lakost, ura-
dalmi intézőt, Fehér vármegye székesfehérvári járására 
nézve, — Kemlca Gyula uradalmi erdészt, kapriczai 
lakost Krassó-Szörény vármegye marosi járására nézve 
az állandó gazdasági tüdósitói tiszttel bízta meg. 

Mezőtúri gazdasági egylet megalakulását 
megünneplendő f. hó 18-án társas vacsorát 
rendezett, inelyen az újonnan alakult egylet 
tagjai igen nagy számban vettek részt. A ke-
délyes lakomán nemcsak a gazdák, hanem az 
egész város intelligencziája részt vett. Az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület képvi-
seletében Forster Géza igazgató volt jelen; a 
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mezőtúri gazd. egylet szintén képviselve volt, 
a megye főispánja pedig táviratilag üdvözölte 
az egyletet és mentette ki elmaradását. Az uj 
egyletnek már 150 tagja van s a Fő-utezában 
egy szép házat vett meg czéljaira; az egylet 
elnöke Fülöp Ferencz, kinek személye biztosí-
tékot nyújt arra, hogy az egylet sikeresen fog 

"működni Albusz Lajos megválasztott fizetéses 
rendes titkár , ségédkezésével s a mezőgazda-
ság ügyének nagy szolgálatot fog tenni. 

Őszi lnxuslóyásár. Az idei őszi luxusló-
vásárra, mely a lótenyésztés emelésére alakult 
részvénytársaság Tattersall telepen október hó 
6., 7. és 8-án fog megtartatni, a bejelentések 
már lezárattak és a katalógus nyomtatás alatt 
van. A velünk közlött adatok szerint az őszi 
luxuslóvásár igen látogatottnak ígérkezik. Eddig 
ugyanis 58 bejelentő 187 lovat jelentett be a 
vásárra. A bejelentők között vannak Almássy 
Kálmán gróf, Apponyi Gyula gróf, Lits Gyula, 
Stubenberg József gróf, Fáy Zoltán, Desseívffy 
Aurél gróf, Janlcovich Bésán Elemér, Sieiger 
Gyula, Bornrieder József, Tisza Kálmán gróf, 
Forster Géza, Öraefi Jenő, Chottek Rezső gróf, 
Hadik János gróf, Eszterházy László gróf, 
Maár Zoltán, Sommsich Andor, Förster Ottó, 
Darányi ..Béla, Ottlik Péter, Bogerich Félix, 
Szilády Ödön, Beretvás Endre, Zaleski Jenő, 
Békássy István stb. Amig így a vásár anyaga 
teljesen biztosítva van, addig másrészről a 
vevők tekintetében is sokkal jobbak a kilátá-
sok, mert a vásár hirdetményeinek a külföldi 
lapokban való terjesztési költségeit az idén a 
l'öldmivelésügyi minisztérium vállalván magára, 
a hirdetés sokkal szélesebb körben nagyobb 
költséggel volt eszközölhető, mint az előző 
években, aminek eredménye már most is lát-
szik, mert a külföldről jött kérdezősködések 
sokkal nagyobb számúak, mint az előző évek-
ben voltak. Ha^ehhez hozzáveszszük, hogy te-
nyésztőink az előző luxuslóvásárokon már gya-
korlatába jöttek annak; miképpen kell a luxus-
lovakat á legelőnyösebben bemutatni és bizo-
nyos mértékig szerényebb árakat kérni, nincs 
kétségünk a felől, hogy az idei őszi luxusló-
vásár eredménye kielégítő lesz és ezen valóban 
szükséges intézmény meggyökeresedését nagy-
ban elő fogja mozdítani. 

Amerikai gabonakivitel. Az európai bör-
zék mentőhorgonya Amerika kivitele, melyet a 
saját külön értesüléseik szerint aszerint növel-
nek vagy csökkentenek a képzeletben, amint 
az üzletczikknek előnyösebb. Ma Amerika ez-
idei gabonatermését és várható kivitelét igen 
nagynak kürtölik, olyannak, hogy az amerikai 
fölöslegekkel szerintük az európai rossz ter-
més okozta hiány teljesen fedezhető lesz. Sőt 
ezen fedezés tényleges keresztülvitele érdeké-
ben a működés már meg is indult, amennyi-
ben a napilapok börzetudósításaiban állandóan 
szerepel Triesztbe, Fiúméba, Prágába hozott 
amerikai buza. De hogy ezt a búzát ki, mek-
kora mennyiségben, minő áron vette .vagy 
adta, arról mélységesen hallgat a krónika, je-
léül annak, hogy e híresztelés ma még nem 
egyéb vak tűzi lármánál, melynek czélja a 
gabonaárakat állandó hullámzásban tartani és 
időnkint alacsonyra szorítani le, azzal ijesztvén 
a gazdaközönséget, hogy Amerika bőséges ter-
mése az európai szükségletet teljesen fedezni 
képes. Ámde ezzel szemben magában Ameri-
kában mit tapasztalunk. Azt, hogy ott az árak 
jelentékenyen emelkednek. Ez a tény magában 
véve megczáfolja az amerikai mesés termésről 
szóló híreszteléseket, mert ha tényleg oly nagy 
volna á termés, mint aminőnek híresztelik, ma-
gában Amerikában a gabonaárak emelkedésére 
ez nyomasztó hatást gyakorolna, holott ép-
pen az ellenkezőt tapasztaljuk. Különben is 
a buza árának jelentékeny csökkenése az 
amerikai gazdákat már több, mint öt év óta 
a búzatermelés megszorítására kényszeríti, 
mert a buza termelése az alacsony búzaárak 
mellett nem, hogy jövedelmező lett volna, ha-
nem mint a washingtoni statisztikai hivatal 
adatai igazolják, arra a farmerek egyenesen 

reáfizettek. Ez okozta, hogy a buza termelése 
az utóbbi öt év alatt közel 6 millió acre terü-
lettel kisebb mértékben termeltetett. Nem hisz-
szük pedig, hogy az amerikai farmerek oly 
szerencsések lettek volna, hogy a buza árának 
emelkedését előre megérezvén, az idén a búza-
termelést jelentékenyen kiterjesztették volna 
ugy, hogy egész bizonyosra vehető, hogy ha 
Amerikában a lehető legjobb termés volna is, 
a buza összes termése semmi esetre sem több, 
mint akkor, midőn a buza a legnagyobb kiter-
jedésben termeltetett. Ha tekintetbe vesszük 
az amerikai fogyasztás nagymértékű emelkedé-
sét, mely a népesség évi 1-15 milliónyi átlagos 
szaporodásakor igen jelentékeny, egész bizo-
nyosnak tartjuk, hogy Amerika a szokottnál 
nagyobb kiviteli fölösleggel nem bir és telje-
sen indokolt az amerikai gabonahausse. Min-
dent összevéve az európai börzéknek az ame-
rikai termés nagyságára és a kivitel nagymér-
tékére hangoztatott híreszteléseik nem egyebek 
a búzaárak állandó hullámzásban tartásására 
szükséges eszköznél, amelylyel az eladó gazdá-
kat állandó kétségben tarthassák. 

A búzaárak esése. A gabonaárak, a csekély 
hozatalok és a gyenge kínálat daczára lénye-
gesen csökkentek. A bágyadt hangulat terjedé-
sét elősegítették az amerikai hirek, mely sze-
rint a látható készletek meggyülemlettek és 
elszállítások mindinkáhb csökkennek. Orosz-
országból is jobb termésbecslések érkeztek, a 
hivatalos jelentés szerint ugyanis a fekete ta-
lajban, tehát a legtermékenyebb vidéken alig 
arattak valamit, ellenben a sovány földek ter-
méshozama várakozáson felül dus és az 
1891—1892. évi éhínség ismétlődéséről szó 
sem lehet. Argentiniában, Ausztráliában és 
Indiában is kitűnően áll a növényzet, tekintve 
azonban, hogy arrafelé csak január-február 
hónapokban érik meg a vetés, ma még korai 
arról végleges Ítéletet alkotni és ez államok 
gazdag termésére bizton számítani. A börze 
azonban siet az árakat leszorító értesüléseket 
mihamarább hasznára fordítani. A liszt árá-
árának megdrágulása folytán nálunk az őrle-
mények közül csak a barnább lisztfajoknak 
van kelendősége, mig a világos liszteket ott 
sem tudjuk eladni, ahol eddig rendszerint el-
helyeztük. Prága, Brünn és Gácsország olcsóbb 
liszteket szereznek be és gyártmányainkra nem 
reflektálnak. Soha sem volt még annyi finom 
liszt felhalmozva Magyarországban, mint ma-
napság. Búzából a budapesti közraktárban és 
az osztrák-magyar államvasút magtáraiban 
mintegy 120,000 métermázsa a készlet, a fő-
város pinczéiben és egyéb helyiségeiben is 
fekszik mintegy 200,000 q. buza, ugy, hogy a 
főváros területén a készletet 300,000 méter-, 
mázsánál többre becsülik. A vidéken ellenben 
a fogyasztás alig rendelkezik valami búzával. 
A népnek hozzávetőleg sem termett annyi, 
amennyi elégséges téli szükségletének kielégí-
tésére ; a földbirtokosok nagy része pedig.nem 
ad el, mert bizton számit arra, hogy ha a tél 
csak egy kissé is szigorúvá válik, a búzáját 
14 forinton felül könnyedén értékesítheti. Ilyen 
viszonyok közt a buza árának a budapesti 
börzén való csökkenése valóban érthetetlen 
volna, ha nem tudnók, hogy az októberi ha-
táridő angazsmánjai következtében igen sok 
börziáner érdekében áll a minél alacsonyabb 
búzaár, amelynek megalkotásán nem ellenőriz-
hető hirek terjesztésével, sőt koholt hírek kol-
portázsával is már most jó előre dolgoznak. 

Magyar gyümölcs a hamburgi kiállítá-
son. Darányi Ignácz földmivelésügyi mipiszter 
intézkedett, hogy a magyar gyümölcstermelők 
az idei hamburgi nemzetközi kertészeti kiállí-
táson állami képviseletben és támogatás mel-
lett résztvehessenek. A hamburgi kiállításnak 
utolsó és mindenesetre legimpozánsabb kiállí-
tása a nemzetközi őszi gyümölcskiállitás lesz, 
mely szeptember hó 24-én nyilik meg s ame-
lyen nemcsak Európa összes államai részt 
vesznek, hanem Amerika államai is, főleg pe-
dig a gyümölcstermelésről híres Kalifornia. E 

1 kiállításon 42 magyar gyümölcstermelő és 
szőlőbirtokos vesz részt, élükön a már egy 
izben első kitüntetést nyert Kecskemét városá-
val. A kiállítás rendezésére s Magyarország 
képviseletére kiküldött Molnár István miniszteri 

. biztos egy igen érdekes és hazánk gyümölcs-
termelési s kereskedelmi viszonyait ismertető; 
katalógust is szerkesztett, mely a kiállításon 
az érdeklődőknek ingyen fog szétosztatni. A 
beérkezett szép gyümölcs már négy, e ezélra; 
berendezett közvetlen waggonban elhelyezve, 
gyorsszállitmányként Hamburgba indíttatott. A 
miniszteri biztos is elutazott Hamburgba, hogy 
a kiállítást, mely hazánknak a rossz termelő 
év daczára is, csak dicsőséget és anyagi elő-
nyöket fog szerezni,.személyesen rendezze. Ez. 
alkalommal felemiitjük még, hogy a kiállításon, 
a budapesti kertészeti tanintézeten, a magyar-
óvári gazdasági akadémia, a kolozsmonostori 
gazdasági tanintézet, több földmivesiskola, to-
vábbá Rohonczy- Gida, Légrády Károly, Mathiász 
János, Mihályi Péter, Vásárhelyi Gyula s több 
jeles termelő vesz részt, majdnem kivétel nél-
kől elsőrendű finomabb gyümölcscsel. 

Yinezellériskolai pályázat. A ménesi m. 
kir. vinczellériskölánál szervezett és f. én 
deczember hó 1-én kezdődő egyéves tanfo-
lyamra való felvétel iránt ezennel pályázat, 
hirdettetik. A tanfolyamnak czélja, hogy az 
elpusztult szőlők felújításának összes munkála-
taiban, kiváltképpen azonban a szőlőojtványok 
készítésében, (fás és zöldojtás) az ojtványok 
ültetésében, a kész ojtványszőlők kezelésében, 
a homoki szőlő müvelésben, a szőlőbetegségek 
elleni védekezésben és a borkezelésben, to-
vábbá a gyümölcsfa tenyésztésben főleg gya-
korlatilag képzett és jártas egyének neveltes-
senek, kik majdan mint vipczellérek vagy 
munkavezetők alkalmazhatók legyenek, avagy 
saját szőlőiket okszerűen kezelhessék. Ezen 
ezélra szolgál az iskola 18 holdas szőlője, fa-
iskolája, és pinczéje, továbbá a szomszédos 
szőlőtelepek. Az elméleti oktatás Csak télen.és-
azután oly időben történik, a mikor künn á ' 
szőlőben nincs dolog, vagy nem lehet dolgozni, 
mert az, iskola szőlőjét maguk a tanulók kö-
telesek megmunkálni s egyáltalán az összes 
szőlőszeti munkákat elvégezni. E tanfolyam 
folyó évi deczember hó 1-én kezdődik. Á ta-
nulók mind benlaknak az intézetben vagy tel-
jesen ingyenes, vagy pedig saját költséges, eset-
leg félfizetéses ellátással. Az ingyen ellátással 
felvett tanulók díjtalanul kapnak lakást, fűtése, 
világítást és élelmezést, azonkívül egy öltözet 
téli, és egy öltőzet nyári ruhát, továbbá ágy-
neműt is. Fehérnemű mosásól mindegyik ta-
nuló maga tartozik gondoskodni. A félfizetéses; 
és saját költséges tanulók ugyanoly ellátásban 
részesülnek, mint az ingyenes helyre felvettek,: 
azonban az élelélmezési költség fejében a sa-
ját költségesek egy évre 120 forintot a félfize-
tésesek 60 forintot negyedévi előzetes részle-
tekben kötelesek az igazgatóságnál befizetni. 
A felvételért folyamodók akár ingyenes, akár-
fizetéses helyre 50 kros bélyeggel ellátott és • 
kellően felszerelt folyamodványaikat a nagy-
méltóságú földmivelésügyü m. kir. minisztéri-
umhoz czimezve, legkésőnb nevember hó l-ig 
a ménesi m. kir. vinczellériskola igazgatóságá-
hoz tartoznak benyújtani. Részletes felvilágosí-
tásokat az intézet- igazgatósága (Ménes u. p., 
Gyorok, Arad megye) szívesen ád. 

Malom- és sütőszövetkezetek. Németor-
szágban nagyobb mozgalom indult meg malom-í 
és sütőszövetkezetek létesítése iránt. A XlII-ik 
szövetkezeti nagygyűlés ugyanis kimondta, hogy 
a sütőszövetkezetek létesítését kívánatosnak; 
tartja, mert egyrészt állandó helyi, gabona fo-
gyasztási idéznek- eiö, másrészt a gazdáknak és 
általában a népnek haáznára vannak. TilL 
osztrák molnár a szövetkezetek számára mo-
nopoliumot kivánt kieszközölni, minek ellené-
ben Endell a kisiparosokat védelembe vette. 
Különös, hogy a szövetkezeti ügyekhez közel; 
álló lapok is csak föltétélesén helyeslik a sütő-
szövetkezetek ^létesítését, ellenszenvüket azzal 
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indokolván, hogy ezáltal egy egész iparág és 
sok ezer mesterember fog tönkre tétetni. Nem 
hiszszük, hogy néhány lap ellenkezése képes 
volna a német szövetkezőket szándékuktól el-
téríteni. A kérdés különben azért érlelődött oly 
gyorsan, mert az utóbbi időben beállott gabona-
áremelkedés alkalmával a sütők krétája duplán 
fogott Németországban is, nemcsak nálunk. 

Boszniai és herczegovinai állatzár Ma-
gyaroszág ellen. A boszniai és herczegovinai 
országos kormány, folyó évi szeptember hó 
4-én kelt hirdetménye szerint. 1. Ragadós tüdő-
lob miatt a szarvasmarháknak Boszniába és 
Herczegovinába való bevitele Magyarország 
következő törvényhatóságainak területéről tilos. 
Árva, Liptó és Pozsony vármegyékből. II. Ra-
gadós száj- és körömfájás miatt kérődzőknek 
(szarvasmarhák, juhok és kecskék) Boszniába 
és Herczegovinába való bevitele Magyarország 
következő törvényhatóságainak területéről tilos. 
Abauj-Torna, Alsó-Fehér, Arad. Békés, Bihar, 
Oömör és Kis-Hont, Hunyad, Kolozs, Nógrád, 
Szeben, Temes, Torda-Aranyos és Zemplén vár-
megyék területéről, III. Sertésvész miatt a 
sertések bevitele Boszniába és Herczegovinába 
Magyarország egész területéről tilos. 

Lóversenylátogatób figyelmébe. A lóver-
senyeket látogató t. közönség ama része, mely 
okvetlen kimegy akár szép akár rosz idő van: 
a Lovaregylet főpénztársága által tisztelettel 
felkéretik — saját kényelme érdekében — mert 
künn a versenytéren a nagy tolongás a pénz-
tároknál (pedig 18—20 pénztár van), hogy be-
lépti jegyeit délelőtt benn a városban, a pro-
grammokon megjelölt dohánytőzsdékben előre 
megváltani szíveskedjék. Másrészről felkéretik 
a közönség, hogy belépti jegyét az öltönyön 
kivül láthatólag kitűzni szíveskedjék, s igy az 
ellenőrség részéről felszólításokat mellőzhesse. 

BACHER RUDOLF 
csász. és királyi szabadalmazott kizárólagos ekegyára. 

Budapest, VI., Nagymező-utasa 68. 
Teljes szavatosság mellett olcsó árban ajánlom 

közkedveltségnek örvendő, felülmulhatlan aczélekéi-
mst és talajmivelő eszközeimet. 

Ekéim az 1896. évi októberben Yisocsányban 
tartott nemzetközi ekeversenyen mind a négy, tehát 
az ó'sszes első' dijakat nyerték és ugyancsak 
az 1896, év október havában a Hódmező-Vásárhelyi 
ekeversenyen egy arany, egy ezüst és egy bronzérem-
mel lettek dijazva. 

Á r j e g y z é k e k bérmentve. 

Tagadhatatlan 
legjobb vető-
gépe a jelen-

kornak a 
MELICHÁR-féla 

Unicnm-
* * Drill 
rendkívül egy-

tétlenül szolid kivitelű. Leírás és árajánlattal bérmentve szolgál 

IHELICHÁR FERENCZ 
cs. és kir. szab. vetögépgyára, 

B U D A P E S T , 
VI., Nagymező-utcza 68. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

Zalabéri uradalom : Eladatott 20 waggon sörárpa, hely-
ben átvéve q-ként 9 frt 25 kr ; 37 daráb 
hízott simmenthali ökör q-ként 37*50 frt. 

(Guttmann es Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Napi jelentés 1897. szeptember 24. 

Készbuza ma gyengén, volt kinálva, a malmok 
nagyon kevés vételkedvet mutattak, az irányzat ennél-
fogva ellanyhult, a forgalom csak néhány ezer mm.-át 
tett ki és az árak 5—10 krral olcsóbbaknak mutat-
koznak. 

200 mi n. 80 kg. 
80 „ 

á 13-.— frt ; 3 hóra 
100 „ 

n. 80 kg. 
80 „ „ 12-95 , 
80 „ „ 12.90 „ 
77 „ , 12-70 . 

100 mi „ 12-80 frt 
100 „ 77 , „ 12-521/2 . 
100 „ „ 12-52Va „ 

76 , . 12 '47V2 . 
76 , » 12-47'.2 „ 
76 „ ' „ 12-30 „ 
75 „ , 12.35 . 

300 „ 75 „ »" 12-40 „ 3 hóra 
100 „ 76 „ 
100 , 74 . » 1 2 -— „ 
100 » » 11-50 „ 

„ 12-40 „ 
100 m ár.' 75 á „ 12-35 „ 
200 , 76 „ 

75 „ 
200 , 75 „ » 12-20 . 
300 „ 74 „ „ 12.20 „ 

78. „ , 12-95 „ 
200 „ 77 , 
100 „ 76 „ » 12-50 l 

1000 „ ,75 „ »• 12-50 l 
77 „ ,, ,12-75 „ 

200 , 77 „ ,, 12-70 „ 
600 . 76 „ * 12-4'0 „ 
150 , , 73 „ „ 1.1-50 , vegyül 

„ 11-50 , 
4500 „ 74 „ » ll'OO „ 
1000 , 74 „ „ 12.10 ,. 
1120 „ 76 „ . 12-25 „ 
2100 „ 76 ,, » 12-40 „ 
100 » 75 „ , 11-85 , 

Becskereki: 
Bajai: 
Dunai: 

Felső-Tiszái : 

Készrozs gyenge forgalom mellett 8'25—35 frt 
Pesti paritással kelt el. 

Árpában gyenge üzlet fejlődhetett az árak alig 
tarthatták magukat. 

Tengeri lanyha. 
Zap tartott. 

Tavaszi buza . . 
Őszi rozs . . . 
Tavaszi rozs . . 

Okt. tengeri . . . 
Uj tengeri . . . 
Aug.-szept. repcze. 

Köttetett. Déli zárlat. 

11 "69—11 '27—11:7,0' 11-70—71" 

8"78—8'82— 8-81—82 
5-86 

Szeszüzlet. 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 
udósitása.) 

A szeszuzletben a héten a nagyobb kinálat 
folytán az irányzat valamivel ellanyhult és a szeszárak 
azonnali szállításra 25 krral olcsóbban, mig ellenben 
későbbi szállításra változatlanul jegyeznek. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e héten gyéren lett kínálva és azonnali szállításra 
üzlet nem létesült, későbbi szállításra több tétel 17-50 
—18 frton lett zárulva. , 

A budapesti piaczon/ a forgalom daczára a na-
gyobb kínálatnak, meglehetős élénk volt és finomított 
szesz 56 frton, élesztőszesz -55'25 frton, nyersszesz 
adózva 55'25 frton, adózatlan (exkontingens) eczetgyá-
í-osoknak 13-75 frton, denaturált szesz 18-50 frton 
kelt el nagyban, kicsinyben az árak 25—50 krral. 
drágábbak. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 19-
19-50 frt. 

Prágai jegyzés 53-75—54-— frt adózott burgo-
nyaszeszért. . 

Trieszti jegyzés 9"—-9-50 frt hektoliterenként 
90°/o magyar- kiviteli szeszért. 

A kivitel e hétén 200 q finomított szeszt vá-
sárolt. 

lanul jegyeznek. 
Budapesti zárlatárak 'le héten: Finomított szesz 

56.. 56.50 frt, élesztőszesz ' 55' -55-50 frt, nyérs-
szesz adózva 55.—^55'25 frt, nyersszesz adózatlan 
13.75—14.— frt, denaturált szesz 18-' 18.50 frt. 
Kontingens nyersszesz —. .—. 

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

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása). 
Lóhere. Az európai termés végeredményeiről még 

mindig nem alkothatunk tiszta, áttekinthető képet, a 
a mi termésünk meglehetősen kielégítőnek látszik, az 
árak azonban, melyek jelenleg bánsági áruért 39—43 
frt közt északmagyarhoni és nagyszemü tiszavidékiért 
42—45 frt közt mozognak, mindazonáltal nemcsak tar-' 
tani fogják magukat, hanem sőt nincs kizárta, hogy 
jobb árakat is kapunk, minthogy Német- és Csehor-
szágból ; a magtakarulásra nagyon kedvezőtlen lefo-
lyású időjárást jelentenek. Külföldi jelentések értelmé-
ben lóherét több irányú termelési tájakról kínáltak 
de többnyire nem eléggé voltak a minőségek kecsegte-
tők, hogy kötésekre indítsák a vevőket. 

Luczerna. Belföldi termés egyelőre egészen 
hiányzik és termelőink jelentései oly kedvezőtlenül 
hangzanak, hogy tényleg beteljesültnek látszik a rossz 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 
(en gros) eladott ólelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezet 
téliek jelentése 1897. szeptember hó 22-ről. Gyümölcs-

: . i • 
lyezhetők el; a fő czikket a szőlő képezi, mely mellett 
azonban szilva, körte és alma is szívesen talál vevőre. 
Vad keresett, s még nagyobb mennyiségben nem érke-
zik, ára változatlan marad ; csak a fogolyárak emelked-
tek, ugy, hogy ma 1 frtot jegyeznek páronként. Vaj-
üzlet csendes," a várt élénkebb forgalom e czikkben 
még mindig késik s igy az árak sem javultak. Tojást 
nagyobb tételekben 28—29 frtig helyeztünk el nagy 
ládánkint. Rózsa burgonya 1-60—1-80 frt mm.-ként. 

A hűvösebb idő beálltával beküldőink figyelmét 
a most már tömegesebben felküldhető hus és vadfélékre 
keltjük fel. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1897. szept., 23-án. 

Hus. Marhahús hátulja & oszt. 1 q frt 52—56, 
II. oszt. 48—50, ni. oszt. 44—45, eleje I. oszt. 46—48, 
II. oszt. 44—45, III. oszt. 38—42, borjúhús hátulja I. 
oszt. 68—70, II. oszt. 62—66, eleje I. oszt. 62—66, II, 
oszt. 60—60, birkahús hátulja I. oszt. 42—44, II. oszt. 
40—40, . eleje I. oszt. 38—40, U. oszt. 36—36, bárány 
kifejtve ldb—.—•—, bőrben —•—•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 56-0—56, vidéki , sza-
lonna nélkül elsőrendű 58—58, vidéki , sertés-
hús förkölt , sertéshús szerb szalonnával 

, szalonna nélkül sertéshús füstölt magyar 
60—64, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
72—72, füstölt belf. csonttal , csont nélkül 0"90 
—0-9Ó, sonka füstölt külf. csont nélkül 0-85—0-85, 
szalonna sózott 1 q 55-0—57, füstölt 58-0—60-0, sertés-
zsír hordóval 59'0—59'0, hordónélkül 57-0—57-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—60, szalámi belföldi 150 
—170, külföldi , malacz szopós élő 1 db , 
tisztított . 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1- 1'10 
csirke 0-60—1-10, kappan hizott —•—-'—, sovány 1-10 
—1-30, récze hizott 1-60—2-50, sovány 1 - 1-20, lud 
hizott 4-00—7-00, sovány 2'00—3'00, pulykS, hizott 0"— 
—0-—, sovány 1-60—2-80. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 

, 1 kg. 0- 0-—, csirke 1 db 0'30—0'60, 1 kg. 
, kappan hizott 1 db 0-60—1'20, 1 kg. —• —, 

récze hizott 1 db 0-90—1-50, 1 kg. ———, félkövér 
1 db 0-40—0-90, lud hizott 1 db 2-50—3, 1 kg. 0" 
0-—, félkövér 1 db 1-20 -2- - , 1 kg. —, pulyka hizott 
1 db 1-80—2-—, 1 kg. , félkövér 1 db 1-20—1-20, 
1 kg. , ludmáj 1 db 30—1-—, 1 kg. 1" 1"40, 
ludzsir 1 kg. 70—0-80, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-40—1-20, csuka 0-— 
—0-—, ponty (dunai) 0-35—0-80, süllő —• '—, ke-
csege —• , máma 0: 0-—, czompó 0-50—0-60, 
angolna — , apró kevert 0'20—0'25, lazacz , 
pisztráng —* *—. 
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Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-05—0-07, tejszín 0-20—0-20, tejföl 0-28—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-90—1-10, L rendű 0-80—0-90, II. r. 
0-60—75'—, olvasztott 0'—, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0'—, tehéntúró O'IO—0*14, juh-
turó , liptói 0- 0'—, juhsajt 0-— , emmen-
thali sajt O'OO—l'OC, groji sajt 0-68—0-72. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-18—0-18, barna kenyér 0-15—0-15, rozskenyér 0"10 
—0-10. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —'—, 
2 —•—, 3 —•—, 4 —•—, 5 —•—. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—10 stoke-
raui 27—27, borsó héjas magyar 7-5—14-—, koptatott 
magyar , külföldi 13—22, bab fehér apró 7—10, 
nagy 6—10, szines 8—13. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 27- 30-0. 
II., oszt. (1440 db.) 23—26-—, meszes , orosz tojás 
100 db. , tea tojás 2-80—3-—, törött tojás —-0. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 3-50—8-—, 1 q 
—•—•—, Petrezselem 100 kötés 3-60—8-—, 1 q O'O—0-0, 
zeller 100 drb 0'60—l'OO, karalábé 0-5—0-7, vöröshagyma 
100 köt. 2-00—4-—, 1 q 2-9—5-—, foghagyma 100 köt. 
12—20, 1 q 10-0—12-0, vörösrépa 100 drb 0-30—0-80, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 4-0—7-0, kelkáposzta 100 db 
1-00—1-2, vörös káposzta 3-5—7—, fejessaláta 0-80— 
1-40, kötött saláta 0-—, burgonya, rózsa 1 q 1'80 
2-10, sárga 2-40—3-00, külföldi—•—•—, fekete retek 100 
drb 0-30—1-50. uborka nagy salátának 100 db 0-40—0-80, 
savanyítani való 100 db 0-50—0-60, savanyitott 0-9—1-0, 
zöld paprika 0-10—0-30, tök főző 2-0—4, zöldbab 006— 
0-10, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. , fejtett 1 lit. 

, tengeri 100 cső 0-60—0-70 karfiol 100 db , 
paradicsom 1 kg. 0-03—0-06, spárga —• •—, torma 
100 db 12—14. 

alma . . . 
szilva magvaváló 8-0—10, vörös 0 0, aszalt , 
cseresnye faj — , közönséges ———, meggy faj, 

,'közönséges , ringló , baraczk kaj-
szin —, öszi 14—40, dinnye görög nagy 100 drb 
15—20, kicsi 6—10, sárga faj 2- 8'00, 1 kg. közönsé-
ges —, szőlő 1 kg. 0.10—0.16, csemege 18—30, dió (faj 
papirhéju) 0'8—l-l, közönséges , mogyoró 28—56, 
gesztenye magyar , olasz , narancs messi-
nai 100 drb 4- —4-—, pugliai —•—•—, mandarin 0" 
0'—, czitrom 0-80—1 50, füge, hordós 1 q .koszo-
rús 18- 20, datolya , Mazsolaszőlő 40—58, 
egres 1 lit. 0—0 kr, eper 1 kg 0-— 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
35—52, II. rendű 18—30, csöves —, (szá-
rított) . köménymag , borfókamag 

. mák 1 q. frt 18—20, méz csurgatott 0-30— 
0-32, sejtekben 1 kg. 0" 0-—, szappan szin , 
közönséges ——, fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-60, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 

" ' ' . .i- q. 0"00, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1897. szept. 24. A székesfőv. vcMrigazqatótág 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozalott a szokott 
községekből 105 szekér réti széna, 105 szekér muhar, 
31 zsupszalma, 13 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár 0 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zábosbükköny, köles SuO.) 
•600 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-knt a 
következők: réti széna 200—280 muhar uj 200—260, 
zsupszalma 1000—1100, alomszalma 200—240, egyéb 
takarmány , lóhere — , takarmány-
szalma , tengeriszár , luczerna , 

, sarjú , szalmaszecska, 200—220, széna 
, uj , zabosbükköny 220—240. Összes 

kocsiszám 261, suly 193100 kg. 

Állatyásárok. 
Budapesti gazdasági és tenyészniarliavásár. 1897 

szeptember hó 23-án. (A budapesti közvágóhíd és marha-
vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek' részére.) Felhaj-
tatott : 270 db, úgymint: jármos ökör elsőminőségü 84 
db, közép 112 db, alárendelt 45 db. Fejőstehén: fehér 
— drb, tarka — drb, tenyészbika 1 drb, tarka ökör —, 
db, tinó 22 db, jármosbivaly 6 db, hizlalni való fehér 
.ökör — db, tarka — db. 

A gazdasági marhavásár nagyobb vásárlóknak 
kis számbani megjelenése folytán vontatottan folyt le. 
A silányabb gazdasági ökrökből levágatás czéljára is 
vásároltak s a tarka tinókat beállítás czéljára vették 
meg. Az egyes vevők közül említhetők : Herczeg Met-
ternich Bia 22 db tarka tinó és . 20 db jármos ökör, 
gróf Zichy Pál Kislak 14 db, Mezőgazdasági ipar rész-
vénytársaság Kaposvár 18 db, Kaposvári uradalom 52 
db, Ráth Gyula Szomód 26 db jármos ökör. 

Következő árak' jegyeztettek: Elsőrendű jármos 

alárendelt minőségű jármos ökör 270—250, hizlalni 
való , jármosbivaly forintig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör —• mm.-kint é. s., 
tarka tinó 1 éves 27— frtig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka kevert 
származású tehén , bonyhádi tehén 
frtig, bika frtig páronkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1897. szeptember hó 
23-án. {A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére.) Felhajtatott: 1758 db 

nagy vágómarha, nevezetesen: 844 db magyar és tarka 
ökör, 388 db magyar és tarka tehén, 183 db szerbiai 
ökör, 13 db boszniai ökör, 14 db szerbiai tehén, 115 db 
bika és 201 db bivaly. 

Minőség szerint: 91 darab elsőrendű hízott' 
1395 db középminőségü és 269 db alárendelt min.. 

db elsőrendű hizott ökör, db közép-
minőségű ökör és — db alárendelt min. ökör: — db 
elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, 
— db alárendelt minőségű tehén. 

A mai vágómarhavásárra 2896 dbbal kevesebbet 
hajtottak fel, mint mult héten. Minthogy pedig ezen kis 
felhajtás is túlnyomó részben silány marhából állott, a 
jó minőségű marhát V2— 1 frttal drágábban kellett 
megfizetni. A vásár általákan élénk volt mivel vidékre 
sokat vásároltak. 

Kővetkező árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 26 34--, kivételesen —•— , 
hizott magyar ökör középminőségü 25' 27-—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 21- 24-50, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 26—30-50, kivételesen tarka 
tehén , magyar tehén középminőségü, 20 25-50, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 

, szerbiai ökör jobb minőségű 27- 29-—, kivé-
telesen —•—, szerbiai ökör középminőségü 23—25-50, 
szerbiai ökör alárendelt minőségű 23—25, szerbiai bika 
18- 28-—, kivételesen'—-—, szerbiai bivaly 15-
20'— frtig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1897. szept. 23-án. 
(.A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Közteleku 

részére). 
A forgalom a felhajtáshoz viszonyítva közepes. 
Felhajtatott összesen 564 db. Eladatott 271 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 8 db, eladatott — db 
írtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 15 db, 

eladatott 4 db 200—250 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 50 db, eladatott 20 db 130—180 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 10 db, eladatott 6 db 110— 
—140 frtért, ponny 4 db, eladatott 2 db 50—50 frtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 70 db, eladatott 42 db 60—100 frtért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 150 db, eladatott 60 db 35—80 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 257 db, eladatott 
137 db 7—14 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 48 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 6 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1897. szept. 24. (Első 
magyar sertéshizlaló-részvénytársaiág telefon-jelentése a 
„Köztelek" részére.) Az üzlet szilárd volt. Heti átlaq-
árak: Magyar válogatott 320—330 kg. nehéz 55—56-50, 
280—300 kg. nehéz kr, öreg 300 kgontuü 
kr, vidéki sertés könnyű — krajczár. Szerb 55—57.50 
kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szokásos. — Eleség-
árak: Tengeri ó 5- ••— frt, árpa 6'80 frt Kőbányán 
átvéve. Helyi állomány: szept. 17. marad 28742 drb. 
Felhajtás: Belföldről 300 drb, Szerbiából 2793 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3193 db. Főösszeg 31835 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Klhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 796 drb, belföldre Budapest 
környékére 917 drb, Bécsbe 175 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába 934 drb, Ausztriába 722 db, 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db. 
A szappangyárakban feldolgoztatott: a szállásokban 

zitószállásokban maradt 4320 drb. Felhajtás : Szerbiá-
ból 2793 drb, Romániából — drb, összesen 7113 drb. 
Elhajtás: 1958 drb, maradt állomány 5155 drb és 
pedig 5155 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 909 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Budapesti szurómarhavásár. Szept. hó 23-án 
A székesfcvdrcsi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
Jelentése. 

Felhajtatott: 469 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli. 146 db növendék élő borjú, — db élő 

bárány; — drb belföldi, - drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A vásár élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 20"——30 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 36—46 frtig, kivé-
telesen 48 frtig súlyra, növendék borjú 14—26 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 21—26-— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi , kiv. —, tiroli — frtig, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány —•—•— frtig, bécsi frtig súlyra. Élő 
bárány —• -1— frtig, kivételesen 0—írtig páronkint. 
Élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

a tkvi ha- Suly Erzsébet 35100 
kir. tvszék tóság és társai 

Szept. <30 Szabadkai kir. 
törvényszék 

a tkvi ha- Leovits 
tóság Simonné 

52110 

Okt. 4 Sz .-fehérvári 
kir. tvszék 

a tkvi ha- Horchy 
tóság Antalné 

23288 

Okt: 4 Debreezeni 
kir. tvszék 

a tkvi ha- Vecsey 
tóság Imre 

31900 

Okt. 4 Budapesti kir. 
törvényszék 

a tkvi ha- Tarnóczy 
tóság Gusztáv 

92472 

Okt. 5 U.-szőllősi kir. 
járásbíróság 

a tkvi ha- Becslay 23132 
tóság Buday Erzsébet " 

Okt. 5 N.-szőllősi kir. 
járásbíróság 

a tkvi ha- Bécsky 
tóság Emiiné 

46548 

Okt. 7 Debreezeni 
kir. tvszék 

a tkvi ha- Beke 
tóság László 

36237 

Okt. 7 
kir. jbiróság 

a tkvi ha- Pásztor 
tóság István és nej 

22752 
ie 

Okt. 8 N.-szőllősi kir. 
járásbíróság 

a tkvi ha- Becsky 
tóság Emiiné 

23416 

Okt. ,25 Debreezeni 
kir. tvszék 

a tkvi ha- Szabó 
tóság István 

35488 

Okt. 29 Kassai kir. 
törvényszék 

a tkvi ha- Kuhlmann .26233 
tóság Nándor örökösei 

Nov. 2. i 3. Nyitrai kir. 
törvényszék 

a tkvi ha- Fonfeder 
tóság Vilmosné és 

40971 

Nov. 4 Aradi kir. 
törvényszék 

á tkvi ha- Barth Lajos 22055 
tóság és Barth Mária 

Szerkesztői üzenetek. 

S. A. úrfiak Szépfalu.1 A kosárfüz termeléséről 
legközelebb kimerítő közleményt fogunk hozni, amely 
kérdéseire minden tekintetben megadja a választ, addig 
szives türelmét kérjük. 

Sz. Gr. urnák Megyesfalva. Az alagcsövezésről a 
következő munkák ajánlhatók: Kvassay Jenő : Mező-
gazdasági vizmütan első kötet. Kvassay Jenő : Rétmü-
velés, különös tekintettel az alagesövezésre és öntö-
zésre. Kreuter Franz: Praktisches Handbuch der Drai-
nage. Vincent L. : Die Drainage, deren Therriet Bra.ttis.; 

Az Orsz. magy. grazd. egyesület tulajdona. 

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

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
g a z d a s á g i g é p g y á r a , 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

§SHT ö s s z e s 
gazdasági gépeket gyártja. 

m Rendelések megtétele előtt kérjük minden ??• 

I
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 
és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szol- 9 

gálunk. 
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A zalatlmai bénkovand ipar r. t. 

kénsav- és műtrágya-gyára 
ajánlja legjobb minőségű mindennemű 

M Ű T R Á G Y Á I T 
a t. ex. grazdaközönség: l>. figyelmébe. 

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 

Központi iroda, Budapest, í¥., Bécsi-utcza 5, 

A „HUNGARIA" 
MŰTRÁGYA, KÉNSAV és VEGYI IPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

aj&nl : 

SUPERFOSZFÁTOT, CHILISALÉTROMOT 
és minden más műtrágyaré-
léket, legjutányosabb áron 
és elismert kitűnő min*" 

Központi Igazgatóság: 
B U D A P E S T , 

V. Váczi-körut 21. szám. 
Herényi Gotthard Sándor 

Rovara Frigyes 
müvét érdeklődőknek ingyen és bér-

sző lő sajtók, G y ü m ö l c s 
folytonosan ható kettős emeltyű . szerkezettel, és nyomerő 
szabályozóval. A munka képesség 20% nagyobb, mint 

bármely más sajtónál. 

Szőlő és gyümölcs zúzok és bogyó morzsolok. 
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. 

Szőlő és gyümölcs őrlők, Aszaló készülékek gyümölcs és 
főzelék aszalásra, gyümölcs vágó és hámozó gépek leg-
újabb szerkezetű szab. önműködő „Syphonia" gyümölcs 
és szőlővessző permetezők, gyártatnak és szállíttatnak. 

jótállás mellett a legjobb kivitelben 4164 
M a y f a r t h I ' l i . é s T á r s a 

cs. kir. ktzár. szabad, gazdasági gépgyár, vasöntöde és gőzhámor 
BÉCS, II. ker., Taborstrasse 76. 
390 arany, ezüst és bronz éremmel - Árjegyzékek 

Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , VIII., J ó x s e f - k ö r u t 8 . 

Elnök: TKI .KKI Géia gróf. Alelnök: CSÍVOSST JBél». 

ANDKÁSSY GÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOS, DESSEWFFY ARISXID, PÜCHV TAMÁS. 
PÜSPÖKT EMII, HUB1NEK GYULA, 8ZE5TK1KÁLYI KÁLMÁN, SZILA8SY ZOLTÁN, SZÖNYI 

ZSieHOND, TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: 8ZŐKTI Zsigmond. 

A z Országos M a g y a r K ö l c s ö n ö s Biz tos í tó Szöve t -
ke z e t a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatá-
sának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 
megelégedését vivta ki magának, az 

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

Sf A takarmányt és szalniáseleséget g 
tűzkár ellen a szövetkezet 

t e t e m e s e n o l c s ó b b a n 
biztosítja, mint a hazánkban működő bármely más biztosító intézet. 

Ĥ ÜT Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. 

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

Bővebb felvilágosítással szobái az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 30Í9 

i m p o r t á l t , 
mest megérkezett 

Poland ctiina 
tenyészsertések peáigréevel, 

PICK OSWALD 
V I I I . , K ü l s ő K e r e p e s i - ú t 1. sz. 

Umrath és Társa 
mezőgazdasági gépgyárosok 

B O D f c P J C S T E N , 
V . k e r . , V á c s i - k ö r n t S O . s s á m . 

Árjegyzékkel és költségvetéssel kívánatra ingyen és bérmentve 
szolgálunk. 

II. i. B o r s a j t ó k (System Mabille) és s z ő l ő z u z ó k kitűnő 
kivitelben és mindenféle nagyságban. 

Sorvetőgépeket^ 
a legújabb és legjobban bevált szerkezetben, 

egyetemes- és többvasu ekéket pánczélaczél-kormányleme-
zekkel, boronákat, hengereket, konkolyotokat, gabona-
tisztitó-rostákat és teljes takarmánykamra-berendezése-

ket, nagy választékban és jutányos árakon szállítanak 
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gZIVATTYÖK MÉRLEGEK 
^ ^ ^ minden neme. házi. nyilvános, mezőgazda- lemiiahh íavitntt rnnilsTnrii +i?»rioo o minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda-

sági és iparczélokra. 
BOWER-BARFF-féle szabadalmazott inoxydálás 
módszer szerint inoxidált szivattyúk rozsda 

ellen védve. 

legújabb javított rendszeri! tizedes, 
dos és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérle-
gek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

A r j ™ W. GARVENS, Wm^zzrz : , ingyen is béraentye. 
1806 

B Á R Ó GLAUBITZ ALFONS 
gazdasága és méhészetéből mérsékelt áron kaphatók: 
ÉLŐ MÉHRAJOK, MÉHKAPTÁRAK , sa-
ját készítmény tetszés szerinti méretben. Rajszál< 
lltó-ládáli, miilép. A méhészethez szüli 
ségres gépelt és eszközöli. Fajtenyészetünk-
ből : normandiai óriás nyulait, diszgalam-
bok, fajbaromfiak, tojások és gyümölcs-
kosarak. Megrendeléseket elfogad és árjegyzéket 
küld kívánatra bérmentve tor, Glaubitz Al fons 
gazdasági, méhészeti kiviteli teleí> elárusitása 
4381 Budapest, €>aray-tér 11. 

Gyökeres szőlőojtványok 
Bajor József 

államilag segélyezett szSlőojt-

5 0 d a r a b k ü l ö n f é l e k o r ú 
k a n c z a , 3 0 d a r a b l i e r é l t é s 

c s ő d o r b ő l á l l , 
azonnal szabad kézből, vagy pedig 

október hó 30-dikán délelőtt » órától 
kezdve árverés utján eladatik. 

Ugyancsak eladásra kerül 

S c h w e i z e r e i (Gulya), 
70 darab különféle korú szarvasmarha és 70 darab 
bivaly, a gró f Somsich "Viktor-féle uradalom-
ban Babocsán (déli vasútállomás). 4420 

6 R A E P E L H Ü G Ó 
szabadalm. lóhere -tokászoló késztUéka 

minden cséplőgéphez alkalmazható, 25 százalékkal na-
gyobb munkaképesség, mint bármely más készüléknél. 

Legkitűnőbb szerkezet legolcsóbb árban 
GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál Budapesten, 

V., K ü l s ő v&casi-iit 4 6 . gtx. 

STAHEL és LENNER 

jKatona József-utca 8. 
Ajánljuk 

immM 

5 kiló nyerster-
mény beküldése 
mellett speciális 

t r i & u r t 
késsitiink. 

Lekopott trieurköpényt gyorsán és olcsón ujjal fel-
cserélünk. Kívánatra képes árjegyzékkel szolgálunk 
bérmentve. Jutalik mellett szolid elárusítók megbi-

/.i-l nyerhetnek. 4089 

Ö n k é n t e s 

Ló- és csikó-árverés. 
Néhai Dr. Burián Aladár 

százhal,mi gazdaságából 
5—10 év közötti 4 drb tiszta 
vérü. lippizai (gróf MaUáth-
féle perbenyilg)" és 6. drb 
angol félvér kancza kocsiló 
és egy-egy an̂ ol félvér he-
rélt hátas, nemkülönben 10 
drb tisztavérü lippizai és 5 

' j>! i !• r-.'S :. t ! í :!' i 
év közötti csikó f . é. október hó 3-án vasár-
nap délelőtt 9V2 órakor a déli vasút Tárnoki ál-
lomásával szemben a fehérvári országút mentén 
el fognak adatni. 

Vonatok indulnak Budapestről a déli vasútról 
6-40 d. e. Tárnokra és a Máv. keleti indóházából 
8 • órakor d. e. Érd állomásra, hol kocsik lesznek. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés j av i tásaés hiz lalása 
mm gazdák és hizlalók használatára. H l 

Irta K . R u f f y Pá l . 
Ára portómentes küldéssel I forint 10 krajczár. 

Gép-sodrony-szövetek, 
czinkezett szúrós kerités-sodrony. 

J . K . E R K E l l . W I E I , 
IX., Stroheckgrasse 3. 4421 

Különlegesség 
cs. és kir. szab. 
gyorsnyiró gé-
pekben lovak, 
szarvasmarhák, 
juhok és serté-
sek számára, 
i Ezzel a géppel 
egy lovat ®/« 

- ^ r a b a , a s ^ s l 
marhát 25 perez alatt, 60 drb. disznót fs 20 drb. juhot 
óránként nem szakértő is a legtisztábban lenyírhat. 
— Gépem a legnagyobb szarvasmarha és lótenyésztő 
intézeteknél legjobb sikerrel van alkalmazásban és 

a legjobb ret'erencziák állnak rendelkezésemre. 
Prospectusok és árjegyzékek ingyen. 

mmmiM i., 
turfatermények és szabadalmazott 

önműködő turfahintő-closetek, 

felszerelési tárgyat Tállalata 
B U n i L F E S T , 
I I . , JLáncihid-utcza 3. 

Árjegyzékeit ijÉSP 
kívánatra 

Vérmentesen Jjpj 

Budapesti lóversenyek, 
1897. szeptember 25, 26, 28 és 30-án, október 

2, 3, 5, 7, 9 és lO-én. 
Kezdetük mindig délután 2 óra 15 perczkor. 

Belépti jegy naponkint:-
I. oszt. (Passepartout) uraknak 5 frt. 
I. „ hölgyeknek 3 frt. 
L , , katonatiszteknek . . . 3 frt. 
II. „ urak vagy . hölgyeknek 1 frt. 
Állóhely a pálya közepén 30 kr. 

A z ő s z i l O n a p r a : 
I. oszt. (Passepartout) uraknak 38 frt.-
I. „ „ hölgyeknek . . . . . 19 frt. 
I. „ „ katonatiszteknek . . . 19 frt. 

A külön elkeritett fogadási helyre (a 
bookmakerek körébe) belépti jegy mind a 10 napra 
35 for int . 

A totalisateurökhöz azonban, mint eddig, ugy 
ezután is szabadon léphetni. Lóvonatu vasutak egész 
a helyszínig közlekednek. Katona zene és frissitő-
helyek minden osztálynál. 
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G É P O L A J Á T , 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
savtalanitott repcaeolajat- elsőrendű ásvány-

olajat stb. 

Kocsikenöcsöt, Petroleumot 
zsákokat, takaró- és szekórponyvákat, 

kátrányfestékeket, fedéllakot. 

Sza lonnát 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e l t e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb, 

rézgálicz líarbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

Hl Ű T R á Q Y á ¥„ 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés 
mellett vásárolok : gazdasági és erdei vetőmagvakat, 

mely czélra mintázott ajánlatot kérek. 

KRAMER LIPÓT, 

Luczernát, lóherét, 
fümagvakat, 

minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket és 
Vetőmagot a legjutányosabt) áron és garan-

tált jó minőségben. 
Olasz szaponáriát tiszta vastag gyöke-

rekből őrölve. 

BUDAPESTEN, 
V . k e r . , A k a d é m i a - n t c z a Í O . s z . 

S ü r g o n y c z i m : „ C E R E S " B u d a p e s t . 
Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra szolgálok. 

Telefon. 

Magy. kir. államvasutak. Üzletvezetőség Miskolcz. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
A m. kir. államvasutak miskolezi rendező pályaudvarán épitendő mintegy 284 m2 területü 
i iiodaépület létesítésének biztosítása czéljából ezennel nyilvános versenytárgyalás hirdettetik. 
A. tervek, az ajánlati költségszámítás, a szerződés és ajánlat mintája, úgyszintén a pályázat 
il a miskolozi üzletvezetőség pályafentartási és épitési osztályában (Szemere-uteza 29. sz. I. 
-28. sz.) a hivatalos örák alatt megtekinthetők. 
E pályázatra vonatkozó ajánlatek 1897. évi szeptember 28-án déli 12 óriljáig alulírott üzlet-
ig (I.) általános osztályánál nyújtandók be. 

•• -i ...ir, i.túnhn rs li'././í.tuilozú Mí.'lJ.'-kK-:i . . I. . • 
i6 pályán; 

ajánl 

Az értékpapírok a budapw 
számittatnak, de soha névértéken felül. 

\ túr-válás alapjául rsak idrjrkoi;in i. 
flgyetobe^nMn vMetoek.̂  ^ ^ ^ 

iskofcz, ̂ SOT.̂ viszeptombeí'lió 20-án. 

(Utánnyomás 

ízett árfolyam 90°/o-ával 
szolgálhatnak. Távirati 

Az üzletvezetőség:. 

Lapunk bekötési táblája 
i ffpt 36 l i r é r t (por tómentesen ) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

f s £ 
£óárverési ^ 

fíirdetmény: 
A magy. kir. állami ménesekből kisorolt 

anyakanczák, számfeletti fiatal kanczák, és a ménte-
lepek állományából kisorolt heréltek 

á r v e r é s e 
folyó évi október hó 4-én 

és esetleg folytatólag 5-én 

Budapesten, a ,TATTERSALL' 
i-uti helyiségeiben fog megtartatni. 

A lovak leírását és a részletes feltételeket 
tartalmazó árverési jegyzék a postabélyeg be-
küldése mellett a „Tattersall" igazgatóságától 
kapható. 

Budapesten, 1897. évi augusztus hóban. 

Föidmivelésügyi m. kir. miniszter. 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAPEST, 

Üllői-nt SS-dlk szám. 

„Glór ia" v ihar - lámpa 
petróleum égetésre B'" szabaOégSvel, üvegeylinder nélkül, 
felülmúl minden eddigi találmányt, mely eddig piaozra került. 

Ezen igon izlézes lámpa, kemény színezett bádogból Tan készítve, 
^ ,''/. • "" f0rr kZtTiaéséidjaemeg; hô ŷ g-edüíi t fleggzoHdab̂  jK^ fTg r í | ha|zu™Sóbbetómp4nak van l̂lsnirve,'miért is az érdeklődők 
• m l ^ n m j j w . . .. ' -'igassága a fogó nélkül 32 cm. • 4t-

cm. Körülbelülit6 <ír!l«K 

^^étk^^^övids^ke^éértljTANY^T mellett. 
§ Árjegyzék ingyen es bérmentve. 
' Megrendelési idejekorán kérek. 

ALEXANDER BÁLINTH, 
Wien. III/3. Salesíanersrasse 8/1. 

íuradalomnirMezőhegy^ln0?™ drb.lfuradtamí'feíü^líöség^él ! 
, -'•--.ága Gyál (12 drb.), Czukorgyár, Petöháza- • 

), Czukorgyár Botfalu (10 di 

ADRIA 
magyar királyi tengerhajózási r.-t. vezérügynöksége: 

H o f f m a n n S . é s V . 
1897. szeptember havában következő gőzösök fognak indulni: 

Liverpool 
London 
Hull, Neweastle 
Liverpool 
Antwerpen 
Rotterdam 
Liverpool 
Bordeaux 
London 
Liverpool 
Hull Neweastle 
Rlasgow 
Rouen 

1) Ha a gőzös indulása előtt 

H o 

Hull, Neweastle 
Tanger*), Pernambuco, 

Rro de Janeiro, Santoí 
New-York 
Liverpool 
Gibráltar*), London, .i 

Amsterdam, Rotterdam 
Liverpool 

Primsoy, Leith 
Hull, Neweastle 
Liverpool 
Dunkerque 

Algier*), Glasgow 
London 
Liverpool 
Fiume-Triest 

Triest—Fiume 

Szt.-István 
California(AL) 
Andalusian 
Zichy 
Baross 

(Tyria1 C.-L) : 
Tibor 
Mátyás király ' 

Zrinyi 
Andrássy 
Sultana 
Pavia (C.-L.) 
Pavia (C.-L.) 

Alsatian 
Széchenyi 
" " 'a kir. 
Saragasso C.L. 15—25 
Jókai 15—25 
Stefánia 2Q—30 
Lesbian 20—30 
Palermo 20—30 
Báthory 20—30 

i nappal Tanger-Algir, Dunkerque vagy 
Gibraltar kikötőkben elegendő lakomány be nem jelentett, az igazgatóság fenn-
tartja magának a jogot, a kikötőket nem érinteni. 

3) A gőzöz Barcelonán kivül még egy földközi tengeri spanyol kikötőt 
fog érinteni, esetleg Cadixot. 

Atrakodási szolgálat közvetlen hajóraklevelekkel a felsorolt kiindulási 
kikötőkből az összes földközi és adriai kikötőkbe, valamint az osztrák Lloyd 
levant'ei, kelet-indiai, cliinai és japáni vonalaira. 
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Szarvasmarha árverés. 
A rriimkács-szerit-miklósi uradalom, munkácsi majorjában 

| f o l y ó év i o k t ó b e r hó 4 - é n árverés utján el fog adatni: 
52 db. számfeletti pinzgaui tehén. 
13 „ 1—3 éves számfeletti pinzgaui üsző. 
7 „ I—3 éves számfeletti allgaui üsző. 

28 „ kiselejtezett tehén. 

| Az uradalmi igazgatóság, Munkácson. 
Üzletvezetöség Kolozsvártt. 

P á l y á s a t i h i r d e t m é n y . 
(Rostált, rostálatlan és darabolt k vios szállításának biztosítása iránt. 
A magyar királyi államvasutak kolozsvári üzletvezetősége az alábbi 

íáblazatban foglalt és 1898. évben szükséges rostált, - rostálatlan és darabolt 
kavicsmennyiségek szállítását biztosítani szándékozik. 

Osztálymérnökség, mely Vonalrész, melyre a ka-
vics felhasználtatik * 

Rostálatlan | Rostált | Darabolt 
részére a kavics szük-

Vonalrész, melyre a ka-
vics felhasználtatik * k c s 

ségéltetik 

Vonalrész, melyre a ka-
vics felhasználtatik * 

köbméterben 

Nagy-Váradi B.-Püspöki B.-Hunyad _ - 2500 

Kolozsvári B.-Hunyad—Gyéres ... 
Gyéres—Torda -

: 
500, 

4000 

,N.-Enyedi . 'Gyéres—Medgyes — 6000 — 

Segesvári Medgyes—Homorod ... 
Héjasfalva—Sz.-üdvarh. 1500 

3000 
H. 

Brassói Momorod—Predeál — ' ' 2000 2000 

M.-Vásárhelyi 
Kocsárd — M.-Vásárhely 
M.-Vásárh. — Sz,-Régen 
M.-Ludas—Budatelke 
Budatelke — S.-Magyaros 

600 
2300 
3400 

3000 

II
. 1

 1
 

N.-Szebeni 

K.-Kapus—N.-Szeben ... 
N.-Szeben—Felek 
Felek—Fogaras 
N.-Szeben — N.-Disznód 
Nagy-Szeben — Szelis.tye-

1200 
1400 
400 

,1500 , 

1 ° 

II
 I

I 
1 

Brassó Háromszékmegyei Brassó—K.-Vásárhely ... 
Brassó—Zernest ... ... 

2000 z 
Csik-Szeredai S.-Szt.-György- -Cs.-Szer. 

Cs.-Szereda—Cs.-Gyimes-
4000 

2000 

Összesen: 17500 22500 10500 

Egyúttal biztosítani kívánja az ezen vonal részeken 1899. és 1900, évek-
ben felmerülő kavics szükségletét is, mely kavics mennyiség azonban a 
fönebbi táblázatban foglat mennyiségeknél 100%-al nagyobb, vagy 20<>/o kis-
sebb lehet, és a melynek mennyisége a kötendő szerződés értelmiben szállí-
tónak mindig az előző év október hó végéig fog tudomására adatni. 

A táblázat magában foglalja a biztosítandó mennyiségeket és aizon vonal-
részeket, melyeken azok szükségeltetni fognak. 

A szállítás a magy. kir. államvasutaknál érvényben lévő és 1896. évi 
122291. szám alatt kelt általános szállítási feltételek alapján eszközlendő. 

A különleges szállítási feltételek a kővetkezők: 
1. A kavics a pályatest vagy a bánya vágánya mellett szabályos ala-

kokban rakva átadandó, megjegyezvén, hogy a mennyiben a kavics a vasúti 
intézet területén nem helyezhttő el, szállító az utolsó szerződési évre kővet-
kező junius hó végéig a lerakási liely ingyenes használatát . a vasútnak biz-

2. A minden évre biztosított illetve megrendelt kavicsmennyiség a/» 
része az előző végig, de legkésőbben az illető évi március hó végig Va-ad 
része pedig április hóban szállítandó be és bocsátandó átadásra. 

3. Ajánlati minták gyanánt az üzletvezetőség által elkészített ivek hasz-
nálandók, mely minták valamint a pályázati feltételek is a kolozsvári üzletveze-
tőség (Kolozsvártt, Trencséntér, Emkebalota II. emelet 44. ajtó) anyagbeszer-
zési osztálynál díjmentesen megszerezhetők. 

Különösen figyelmeztetjük az ajánlókat, hogy az ajánlati mintában a 
beszállítási helyek pontosai! m(;|riii'v<wm!ök. illetőleg kijelölendő, mely állo-
mások éi szelvények közt kívánják a szállítást eszközölni. A „szóval,, jelzett 
rovatában az ajánlati egységár betűkkel is kitüntetendő. 

4. Az üzlet vezetőségnek jogában á[l az 1898. év folyamán a fenebb ki-
tüntetett mennyiségeket 20°/o-al lejebbiteni vagy 50%-al felemelni és szállító . 
tartozik ezen pótmegrendeléseket az ajánlati árakon, és feltételek mellett be-
szállítani. 

5. Az ajánlatok az 50 kros magyar bélyeggel és a rendes czimezésen 
kívül ír ég ezen kül címmel: 

»Ajánlat 23313/97 számhoz kavicsszállitás iránt" ellátva 1897 évi októ-
ber 16-ika déli 12 óráig a titkársági hivatalunkba személyesen beadindók ' 
vagy posta utján beküldendők. 

6. Bánatpénzképen az ajánlott mennyiség értékének 5% készpénzben 
vagy állami letétekre alkalmas étékpapírokban 1897 évi október 15-ike déli 12 
óráig a kolozsvári üzletvezetőség gyüjtőpénztárnál leteendő. 

Az ajánlatban a megtörtént letétel megemlítendő, az erről nyert elismer-
vény azonban nem csatolandó az ajánlathoz. 

7. Az ajánlatot az egész kiirt mennyiségre vagy annak tetszés szerinti. 

Az üzletvezetőség. 

| B i r t o k b é r l e t . j 
I Veszprémmegyében két vasútállomás közelében, egyik E 
| pedig helyben, k i tűnő fekvéssel, körülbelül 1650 hold [ 

(1200 D-öl) nagyobbrészt,első minőségű s zán tó fö ld , megfelelő 
i és kitűnő állapotban lévő g a z d a s á g i épü le tekke l és ú j o n n a n 

építendő bérlőlakkal 

112 évre kiadandó. | 
Az élő és holt leltár, valamint a vetések, készpénz- [ 

ben váltandók meg. 
A bértartam 1898. október hó 1-től kezdődik. «48 » 
Bővebb felvilágosítással a tulajdonos, > 

j B A Ü E R A N T A L , j 
I H Á S Z I - P U S Z T A , u. p . P Á P A s z o l g á l . 

Közvetítők teljesen kizárva. | 

!||f f f f f f f f * | f » | | | | | | | y f | | f f f f f * f i f f g f f f . f f f f v f f fIHMHfWn 

GANZ és TARSA 
vasöntöde és gépgyár részv.-társ. Budapesten 

készit: 
A ) gépeket és építési munkákat, teljes malomberen-

dezéseket, vasúti kocsikat és vasúti felszereléseket, 
transmissiókat. 

Specziálitásai; 
B) Kéregöntvény vasúti kerekek, váltók, zúzómüvek, 

hengerek- és ágyúgolyókhoz. 
Hengerszékek kéregöntetü hengerekkel mind a magas 

malmászathoz, mind pedig a parasztra őrléshez s egész 
malomberendezések. 

Facsiszoláshoz, papir- és celluloza-gyártáshoz való 
gépek. 

Vizkereket nagy sikerrel pótló turbinák. 
Yillamos világítás nagy távolságra is a motortól. 
Zsilipek, csővezetékek, frictiós kancsolások, rotatiós 

dynamométerek. Aczélöntés. s í i sz. 

Yárosi iroda: Budapest, Kossuth Lajos-utcza 16. sz. 

MUM 

H i r d e t m é n y . 

s z a v a t o l t t i s z t a s á g ú "SPS 

szavatalt 15—20% citrá'.ban oldható foszforsavtartalommal és 85—IOO°/o por-
finomsággal. 

Felülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösen sovány 
talajok javítására, kitűnő hatású az összes gabnanemüek, kapás és olajnö-
vények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, kiváltképen 
a rétekre. 

IjegJofob, lcg-liatás»safel!) és legolcsóbb foszrorsavtrágya; 
tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az összes szMjscrí'osz-
rátoKat. 

A citrátban oldható foszforsav-tarl alomért szavatosságot vállalunk, 
netaláni hiányt megtérítünk. 

Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészsé-
gesebben szolgál » 

A csehországi Thomasmüvek: prágai Miitliszt eladási M á j M raértípiselősép 
a magyar korona orsz. területén 

KALMÁR VILMOS, 
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H A S Z O N B É R L E T . 
Szilágy megyében Szilágy-Nagyfalu, kis részben Szilágy-

Somlyó határában fekvő, egy összefüggő tagot alkotó 
mintegy 797 Itat. hold szántóföld, 388 kat. hold rét, 
258 Itat. hold legelő és 28 kat. hold puszta szőlőből 
álló birtokomat 

1898. év április hó 1-töl kezdödőleg 12, 

esetleg 18 évre HASZONBÉRBE ADOM. 

• Á birtok a Szilágy-somlyói vasútállomás közvetlen közelé-
ben, jókarban tartott országút mellett fekszik. A részletes 
haszonbéri feltételek alulírott tulajdonosnál Maros-Gersében, 
u. p. Maros-Ludas és Schmidt Ferencz intéző erdő-
mesternél Szász-Bég enben tudhatók meg. 

4342 Báró Bánffy János. 

P1CHLER KA TO JVAI-FŐ ÁLL A TOR VO S 

ÁLLATGYÓGYSZEREI. 
V o r a r l b e r g i o r r h u r u t - p o r g l ^ X ^ S t e S " ® 
geket minden gége és mirigybántalmat, 1 doboz 60 krajczár. 
K ó f i k a és fe l fúvódás elleni b a l z s a m 
gyorsan és biztosan hat, 1 kis palaczkkal 1 frt 20 kr. 
Oli/3C7tn Q7annat1 mindennemű küteg és külső baj ellen, nélkülöz-, 
UlVdSllU hetetlen állatorvosok és lótulajdonosoknak, 1 drb 
1 frt 20 kr. 
A m e r i k a i f a r m e r - f l u i d 1 ü ^ é v e l S e b - b a l z s a m 1 ^ e f ( s é v e l 

Nagybani eladás Ijiidvigr Er t l vegyész és drogistánál DornMrn 
Yorarlberg Oesterreich. 

Raktár: BUDAPESTEN, Török József gyógyszertárában, 
VI., Király-utcza 12. szám. 

XSr K A I N I T 
nagySjsra é s k i c s inyben . 

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

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

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

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

átvételénél fizetendők. 

Hirdetmény. 
| Borsodmegye ózdi szolgabírói járásban, Arló | 
I községben, — az ózdi és nádasdi vas- és bánya-1 
| müvek közvetlen közelében, vásut mellett, —Fáy | 
| örökösök tulajdonát képező P 
| f ö l d b i r t o k 

I mely kataszt. birtokiv szerint belsőségben 9, szántó-
1 földben 388, rétben 164, legelőben 371, erdőben 2556, össze-$ 
1 sen 3547 kataszt. holdat (á 1600 n é g y s z ö g ö l teszen, | 
1 h a t egymásután következő évre, | 
| i a a s z o n b é r ü b e a d a s s d é , , 

I esetleg Ö P Ö k á i *©BS e l a d ó ; 

> ugy bérlet, mint vétel esetén azonnal átvehető. | 
| Ajánlatok és bővebb felvilágosítás iránti megke-f 
I resések ffíariássy Andorhoz fíakottyásra, u. p. jf 
| Felső-Bátka (Gömörinegye) intézendők. 4407 

n n s m r a s s 

BLEIER 

I H n d e n n e m f i t o r n a s z e r e k e t § 
é s l e g j o b b m inős égű C 

gazdasági köíélnemüeket, i 
ajánl a fi 

és WE1SZ, $ 
kötólgyári ezég Budapest. 

Rpktár és iroda: K Á K O L Y - K Ö R U T T. S Z Á M . 5 
Gyártelep :Haitsás"-Bíí 7307. az. h 

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos fiitószőnyegrek, p 
lábtörlők, ruhaszárító Kii- ,<< 
telek. ^ 

h a l h á l ö k , £ 
Kézitáskák stb. továbbá aráz- d 
tíasási czikkek u. in.: Istráng;, H 
kötőfék, ríni aló saiíoaa- h 
zsákok, vízhatlan ponyvák, • 
itató és tűzi vedrek, kender- y 
tömlők, hevederek, kemder, h 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti p 

gyári árakon. S 
VMsM meireiidelések pontosan esziözöltelaei. 

Magyar királyi ailamvasutak. 
Ad. 126.550. C. II. Sz. 

Hirdetmény. 

Orsz. Magy. Gazd. Egyesület által 
ÍOOO f r t pályadíj jal jutalmazott 

— - és még ez év folyamán kiadandó 

gazdasági könyvviteltan 
alapján, összeállított 

— — a z c l n s í i o - i  

36. Gazdasági napló 
37. Trágyfeási „ 
38. Cséplési jegyzek 

2. Takarmányozási jegyz 

- melyekből á l landó r ak t á r t tartunk. -

9. Prőbaeséplési jegyzék 
ll Ellés? jeg/íéfc. JsikR bo 

Össice&IIltotesi 

S u . s c h . l s 3 i R , i l s á i r c L 
a magyaróvári gazd. akadémia gazd., intézője. 

Az összes ny mtatványokból mintaívek az 0. M. G. E. tagoknak 
és a „Köztelek" előfizetőinek 2 frt 20 krért előleges- beküldés mellett 
portómentesen küldetnek. 

Árjegyzékkel és felvilágosítással készséggel szolgálunk. 

M e g r e n d e l é s e k 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalához 
IX., Üliői-út 25. sz. küldendők. 

f'WWWWWi . , ~ " * l l ' f t f p 
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Meg je l en t TWI 
a 

„ K ö z t e l e k Z s e b n a p t á r " 
é s 

„ K ö z t e l e k É v k ö n y v " 
1 8 9 8 - i k é v r e . 

S z e r k e s z t i k és kiadják: : 
E x j b i n e k G V X J U í L é s S s i i ^ ü s s v Z o l t A i t . 

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. 

Az Évkönyv bővített tartálommal, a tavalyinál nagyobb terjedelemben, körülbelül 
32,000 gazda és gazdatiszt pontos czimével jelent meg. 

I I I f á l I r f i n V U előfizetési ára az „0. M. G. E." tagjai f % ( n | A f l I - n 
« B W C 1 i m W i i j r M és a „Köztelek" előfizetői részére ^ 1 1 1 l t l • 

posta dijjal együtt. 
imr A Zsebnaptár külön 1 f r t 30 kr., az Évkönyv 1 f r t 20 kr. "3X1 

Bol t i a r a 2 f r t 50 kr . 

M e g r e n d e l h e t ő a „ K ö z t e l e k " k i a d ó h i v a t a l á b a n , B u d a p e s t , I X . , Ü l l ö i - u t 2 5 . 

& a i r 6 a n ü s mérlegek 

a legtökéletesebb mérlegszerkezetek. 
A s z a b a d a l m a z o t t Fairbanks -mérlegek százados 

rendszerűek, tolósúlyos fémmérőkarral birnak s a h i d r a tett 
t e r h e t minden ponton e g y e n l ő e n mérlegelik. 

T a r t ó s s á g , p o n t o s s á g é s k s n n p k e z e l é s ü k -
nél fogva ugy hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat 
nyert l e gk i tűnőbb m é r l e g e k . 

Gazdasági-, szekér- , marha", zsák-, 
és raktári mér l ege inke t 

czélszerü és a ezélnak megfelelő szerkezetüknél fogva kü lö -
n ö s e n a g a z d á k , g a z d a s á g o k é s u r a d a l m a k 

egmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, 
melyek sulyokkal 
számított jobb ki-
vitelű t i z e d e s 
mérlegek árainál 
nem magasabbak, 
a hítelesités, cso-
magolás és loeo 
vasútra való fel-
adás költségei már 
ibcn foglaltainak.— 
Gazdasági egyesületi 
tagok árkedvezmény-

ben részesülnek. 
Gyártásunk állami 

közvetlen központi irodánk-
le. Árjegyzékkel, felvilágosi-
:olgál. ' 3027 

felügyelet alatt áll. Meg 
hoz, Andrássy-ut 14. 
tással szintén központi 

BUDAPEST, Andrássy-ut 14. Gyár: Külsö-váczi-ut 156. 

Hirdetmény. 
Az 1897. évi szeptember 21-én tartott rendkívüli közgyűlésen elhatároztatott 

hogy a bank részvénytőkéje 5000 drb uj részvény kibocsátása által két és fél millió 
osztr. ért. forinttal fölemeltessék és hogy emez uj részvények, melyek 1898. január 
1-től az üzleteredményben részesülnek, a régi részvények birtokosainak átvételre 
fölajánltassanak. . 

E határozat alapján a régi részvények birtokosainak a fönt emiitett 5000 drb, 
részvényt átvételre a következő föltételek mellett ajánljuk föl. 

1. Öt-öt régi részvény alapján egy-egy uj részvény vehető át. 
2. Áz átvételi árfolyam osztr. ért. 11SO írtban állapittatik meg, 

melyből 500 frt a részvénytőkére, 650 frt pedig a tartalékalapok javára fog iratai. 
3. Az átvételi jog' a különbeni elenyészés terhe alatt ez évi szeptember hó 

22-től kezdve ez évi október 5-ig- bezárólag hétköznapokon értékpapír-
pénztárunknál gyakorolható. E határidővel az átvételi jog megszűnik, 

A ki átvételi jogával élni kiván, tartozik a régi részvényeket a szelvényiv 
nélkül, jegyzék kíséretében, melynek mintája a bank értékpapirpénztáránál átvehető, 
lebélyegzés végett ugyanott benyújtani és egyidejűleg az első részletfizetést kész-
pénzben teljesíteni, 

4. A benyújtott régi részvények azonnal lebélyegeztetnek és visszaadatnak, • 
tiz nap leteltével pedig az első befizetésről szóló elismervény visszaadása ellenében 
ideiglenes részvényjegy, illetőleg igazolvány (lásd a 7. pontot) szolgáltatik ki, melyen 
ugy a lebélyegzés alkalmával eszközölt, mint a későbbi befizetések nyugtáztataak. 

5. A befizetések következőképp teljesitendők: 
o. é; frt 280.— 1897. szept, 22-tŐl okt. 
» # a 230.-" „ nov. ntrtí nnv 
„ t a 280.— „ deCz. 
, i * 230.— 1890. január 

' í » » 230.— „ februáí 
Szabadságában.áll azonban a részvényeseknek több részletet vagy valamennyit 

egyszerre a kitűzött határidő előtt is befizetni, 
* '898. január l*je előtt teljesített befizetések után a bünk a befizetés 

15-ig. 
1-től decz, 15-ig, 
1-től janüár 15-ig. 
1-től február 15-ig, 

beszedni. Részletfizetések késedelmessége vágy elmulasztása az alapszabályok 8. és 
9. §§*) alkalmazását vonja maga után, 

6. Valameünvi részlet befizetése után, de nem 1898, április 1-je előtt a foko-
zatos bélyegilleték lefizetése mellett az ideiglenes elismervények teljesen befizetett 
részvényekre átcseréltetnek. 

kívánná, ugy minden régi részvény után egy igazolvány adatik ki. 
A teljes befizetés után öt ily igazolvány 1898. április elsejétől kezdve egy tel-

jesen befizetett részvényre átcserélhető. 
Budapesten, 1897. szeptember 21-én. Az igazgatóság. 

Minden, az esedékesség napján nem teljesített befizetés utón 6°/o késedelmi kamat 
z ideiglenes elismervények számai, melyekre a beűzetés az esedékesség napján 
itt, a fizetés elmulasztásának az alapszabályokban foglalt következményeire való ut 
rom izben közzététetnek. (Alapsz. 71. §.) Hat héttel az utolső közzététel-után joga VÍ 

•iszerint a késedelmes részvényesek társasági jogaikat, az ideiglenes 
püket elvesztették és föl van jogosítva az utóbbiak helyett ugyani 
rvényéket tízsdeileg eladni. 
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Hirdetmény. 
Méltóságos Báró Orczy Andor ur ujszászi 

uradalmában a gulya és juhászat feloszlatása 
miatt a következő tenyész- és haszon-állatok 
kerülnek folyó évi október 1-től eladásra. 

G u l y a b e l i : 

Bika 

Számos | Harmadfű Tavalyi Idei 

Bika 
d a r a b 

Bika 3 2 3 25 

Tehén 69 3 

B i r k a : 
20 .23 

Kos 

Öreg Kevert Tokju Bárány 

Kos 
d a r a b 

Kos 53 21 16 22 

Anya 1100 — 330 350 

Ürü 200 250 250 320 
A jószág folyó évi október 1-től az ujszászi 

uradalom gőbölyjárási pusztáján megtekinthető, 
(félórányira az ujszászi vasútállomáshoz). 

Bővebb felvilágosítást nyújt 
Póka Lajos, tiszttartó. 

Uj szász, (Pestmegye) 1897. szept. 13. 

H i r d e t m é n y . 

államvasutak igazgatóságától vett értesítés szel 
r államvasut-társaság és a Nándor csapár észal 
lélyforgalmában 1896. évi márczius hó 1-tBl 6: 

Marokrakó aratógépekre Mezőhegyesen 1897. Első dij : nagy 
II állami aranyérem! 

KUHNE E. M o s o n h n 
Magyarország legrégibb, 1856 óta fennálló gazdasági gépgyára ajánlja: 

a legnépszerűbb és legkedveltebb 30°/o vetőmagot megtakarító 

„HUNGÁRIA" és „MOSONI DRILL" sorvetőgépeit 
sík és hegyes talajra, 17500 példányban elterjedve. 

Sack-féle ekéit, 2-3—4 vasú ekék, 
Legjobb Laacke-féle rét és szántó-

Rosták, Konkolyozók, Széletek, Wentzky-
féle füllesztök; Répa- és szecska-
vágók stb. 

| V*f! „Rapid darálók" minden nagy-
" Ságban. 

1,1! Combinált hengereki 
_ _ ^ 1'H Burgonya választók: 

Bagy UJ! Czirok cséplőgépek! 

Különlegességs 

Takarmánykamra "berendezések! 
FŐRAKTÁR : 

Budapest, VI., Vácxi-körut 57 a. 

Elméleti s gyakorlati képzettséggelbiró 35—40 éves oly 

ki eddig valamely n a g y o b b a l f ö ld i u r a d a l o m -
b a n működött 2000 holdas délmagyarországi gazdaság 

önálló kezelésére 
f. é. október 1-én kezdődő működésre 

KERESTETIK. 
A német és román nyelvet birók előnyben része-
sülnek. 

Bizonyítvány-másolatokkal ós lehetőleg fény-
képpel felszerelt ajánlatok „ A B C " jelige alatt 
e lap kiadóhivatalához czimzendő. 

szóló 1894. évi Ilii tSnónjtjitt, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokicai el-

látva, egy füzetben. 
Ára bérmentes küldéssel 

10,000 d a r a b 
2 éves, legnemesebb fajtájú keserű mandulára ojtott, 
őszszel ültetendő bármely talajban termő ^törpe 

őszi ttaraczk fából eladó és pedig: 
Nagy Mignoné hatíve, 

„ „ tartive, 
Bell Beance, augusztus hóban érő, 
Admirable jounes, 
Brugnon Stanvick, 

„ Orange, szeptemberben érő 
dbja 50 kr. Nagyobb megrendelés esetén (50 db.) 
drb ja 35 kr. Kapható a Sturmféle villában, Buda-
fokon. Ugyanott kapható néhány ezer venyige és 

Passatutti, vörös nemes szőlőtőke. 4359 

L ó á r v e r é s . 
Folyó év o k t ó b e r hó 5., 6., 7. é s 8 - á n alul-
írott katonai hatóság által B u d a p e s t e n , a z Ú j -
épü le t l a k t a n y a n a g y u d v a r á b a n körülbelül 

500 d a r a b k i s o r o l t ló 
fog azonnali k é s z p é n z f i z e t é s me l l e t t á r v e r é s 

u t j án 

p r e l a d a t n i . 
Az árverés mindenkor reggeli 1/a9 órakor veendi 

A cs. és kir. 4. számú vonatosztály 
parancsnoksága. 

U t á n n y o m á s n e m d i j a z t a t i k . 

g Magyar tőzeg- és míítrágya-ipar részv.-társ. f 
g ajánlja losonozi gyárából, kitűnő minőségű 

j f a e c á l * 
i ^ t r á g y á i t 
S feltárt faecáliák, faecáE-superphosphát, 

tözegphosphorsav stb. stb. 
» Részletes árjegyzékkel és felvilágosítással 
a a z i g a z g a t ó s á g 

1 Budapest, YL, Andrássy-űt 30. szám, II. emelet 8. ajtó, | 
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Hirdetési ár 15 szói2 3a kr., ezen felül minden 
>zó * kr., feltűnő betűkkel 4 kr. Czim közlésénél 

minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. K I S H I R D E T E S E K . 1 továbbá állást keresők és adők hirdetménjei 

C s a k oly l eve lekre válaszolunk, melyekke l v á l a s z r a s zükséges levéilbélyeget v a g y levelezőlapot küldenek. 

Kér jük 
^sílrd^té'sr^a^DSuka^H-
adóhlvatalunkbakiildik, (jeligés 

megfelelő levélbélyeggel látan-
s aj át költségén nem továbbítja, 

BETÖLTENDŐÁLLÁS , 
dásban gyakorlattal birő gazda-
sági intézetet végzett, egyelőre 
nőtlen gazdatiszt, azonnali, leg-
ael8 alkalmazást nyertatfmM-
nyitványmásolatok igény meg-
jelöléssel Geisz László földbir-
tokos, Nagy-Dorogh, Tolnám. 

Betöltendő állás. 
Komárommegyében egy telje-
sen megbízható s erélyes fiata: 

megye) nyújtandók b3. 

Gazdatiszt 
kerestetik egy délmagv 
szági mintegy. 8000-k. ho: 

i vétetik figyelembe ak 
latálÖ bizonyTtvtoyoí 

eendő belépésre. Ajánlatok bl 
onyitványmásolatokkal Hás: 
Lntal földbirtokoshoz, Magyar 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Keszthelyi 

ménynyel végzett, róm. kath. 
fiatal ember, katonai kötelezett-
séginek eleget tett, október 
elsejére megfelelő állást keres. 

ember, bf mely gazdaságban 
megfelelő állást keres. Czim a 

Gazdatiszt, 
nős, 41 éves, izr. vallású, ki a 
mezőgazdaság minden ágában, 
úgy állatnevelésben, mint hiz-
lalásban és tejgazdaságban, 
czukorrépa és dohánytermelés-
bei nagy jártassággal bír ; e 

Intézői állást 
keres október vagy január 1-: 
jelesen végzett gazdatiszt, 

dóhfvataí 

lát végzett 8 gazdasági isme-

nyafs' r™ferenoziái YgazTnflk] 
ttibb éven át beKeqeŝ OMhol-

Pdohány-czukorrépa termelés,' 

Okleveles 
gépész keres alkalmazást 
zőgazdaságban, ki az íj 
gazdasági gépekhez ért, 

a kiadó-

Ispáni 
illását 1898. jan. 1-től kezdve 
változtatnî  óhajtaná egy jele-
)|yéí, 'ki magának® nagyobb 
£orlatotgstze1rzetty lua ota nős" 

1898. haWt ekiadőhivatalbaní 

kath. vallású gazdatiszt, 1 
zonyfíványokkal, azonnaUesi 

Gyógykovács, 
évet szolgált, jelenleg m 

rezetője működik, „ 
íajtás és belovaglásban, kép-
:ettségének megfelelő állást 

^Oépészko vács ^ ^ 

egfén^zfrakfaM 

r. földmlvMiLoieátrjóZeslí 

hyitvánŷ  

ben'teyési 

ÁLLATOK, 
Eladó poland china malacz. 

hakánĵ gazdasálában̂  telfvér 

tenyésztésre alkalma! 

nyáj megtekintheti 

tarka simmenthali jellegű 1—2, 
(3) éves 4109 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
mepételre ajánlana! 

KLEIN ÉS SPITZER 
Ris-Czelli tasMőL 

Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

dött .1-2, esetit 
vöröstarka t i n ő t 
80 drb 3áífay° á ̂ ^k' 
kinthető. Későbbi szállításra 

HENRIK IGNÁCZ 
Szalónak, Vasmegye. 

Mikus, ^ ̂  ^ 

rindeiiii lud 
mond tellvér̂ enyészetébll.̂ 0?-
zsenként (2 tojó 1 gunár) pako-
rintért. A megrendelésnél S frt 
előleg ̂ Uéklendő.̂ FajUslrtasá-

Eladó ü r ü . 

ÍOO drl>. 
ezésfl vészmenfesfal k<S' 
,0?agy0Segész°ben!ac6zimSZá 

ingol fél- vagy egészvér hágó-
nént. Ajánlatok a ló részletes 
leírásával és áiának megjelö-

ifejős, fii 
Tápió-Si 

YEGYESEK, 

rét 80, legelő 15, erdő 10, szőlő 
5, belsőség 5 hold. Urilak és 
gazdasági épületekkel. Idei 

Haszonbérbe 

Stand Lajos alapitvtoyi ügyvi-

ős z i b o r s ó , 
b i b o r h e r e 
kivá ló 

H A L D E K 

Bnáapest, Károly-iőrút 9, 

Veszek 

bármely mennyiségben 
legmagasabb napi árakon. 
Ajánlatokat az eladó meny-
nyiség megjelölésével na-
gyobb minta kíséretében 

kérek. 

A j á n l o k 
öszi v e t é s r e 
szöszös bükkönyt 

(Vicia villosa), 4162 
téli bükkönyt, 
öszi borsót, 
Szent János rozsot, 
bi borherét stbt. 
mindent a legjobb minő-

Birtok eladás!!!^ 

L ó k é és iuczernamagot, 
gomborkát, vadrepcsét 
és minden egyéb magfélét 
a legmagasb árakon értéke-
sit és mintázott ajánlatot kér 

W O L F S O M A 

Szabadalmazott 
tiz évig is e l tar tó 

k é v e k ö t e l e k 
41/2 m/m vastag, 150 c/m 
hosszú egy próba posta-
csomag 200 drb-al I frt 60 kr 
1000 drboi 7 frtért Ugyanily 

por t iókö te lek 
6 m/m vastag, 200 c/m. 
bosszú, egy posta csomag 
100 drb I írt 60 kr. 1000 
darab 15 forintért szállit 
utánvét mellett; úgyszin-
tén más gazdasági kötélne-
müeket ajánl legjutányo-
sabb árakon 

Bellán Mátyás, 
Bács-Cséb. 3033 

Fehér komondort, 
nagy vizsla fajt és 

t acskó t (daxl i ) , 
mind a_ két fajból egy 

Baross Károly. 

és gépgyár, 
Budapest, Andrássy-ut 15. 

Ajánlják általánosan ismert, 

V 
ő csász. és kir. Fenség? 
József főberczeg és 
Ö királyi Fensége Fülöp 

Szász-Coburg-
Gothai berezeg udv 

szállítója 

Dr. Lexidl A d o l f , 

praeparatoriuma 
és 

tanszerkészitő-
Intézete 

BUDAPEST , 
II. Donáti-u. 7. 

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

ajánlások. 2036 

emlósök és madarak 
természetbü,mü vészi és tar-
tós kltömésére. 

Jutányos árak. 
Az állatok friss állapotban 
előleges preaparatio nélkül 

küldendők be. 

Holtai telepítése. 

^ T ö r l e s z t . kölcsön 
földbirtokokra. 

^amlMib^-le* alapjdnSO OO B l S l 
költi időre két,-

pe'lisinte'set 
' mondhat fel. Csekély 
lattal tőke is törlesztetik. 

Ingatlan-és Jelzálog-
Forgalmi-In tézet, 
udapest, Viczl-körut 39. 

^etjnagynbb lnyailan~ r's 

r!^"y ahátöságoK e7'a b 
'•inttlyesebb földbirtokosok-

tól Uánlva van. 
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Gözekéket, 
Gőz-utihengereket 

és 

Ctóz-utimozdonyofcat 
& legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

John Fowler & Co. 
hol is épitett nj telepükön gőzeke szerkezeteiről tárlatot rendeztek 
be. Ugyanott teljesen berendezett tartalékrész-raktárt és javító-

műhelyt tartanak fenn. 
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Friedlaender József 
T B I U M P H H l . " 

legulabb szabadalmazott egyetemes szabályozható sorvetőgépe hegyre és lapályra 
szabadalmazott aczél-spirál magvezetö csövekkel. 

Magtartószekrény tel- • állítása nélkül vet, 
jesen kovácsolt vasból. L hegynek fel és lefelé, 
1897. május hó végéig j valamint sík talajon, 

gép lett készítve és flwrn^'f^^^^^^*^^ A futókerék átmérője 

lanak. —Váltikerekek Kimerítő árjegyzékek 

Szállítás jótállás mellett és próbára. 
Kivonat az 1895. Prága—Littoviczi vetögépverseny hivatalos tudósításából: 

Az összes a versenyen résztvevő vetőgépek közül Friedlaender „TRIUMPH III." 
vetőgépe mutatta fel a legkisebb vonóerőt 47 kgmmal; mindazonáltal azonban 
egy teljes czentiméterrel mélyebben vetett el, mint az összes többi gépek, mi 
a gép gondos kivitelének, a magas futókeréknek és a csoroszlyák nyúlánk alak-
jának tulajdonítható. A gép tehát az első és legnagyobb dijat, a díszoklevelet 
nyerte. A vetőgépversenyen Saaz-Postelbergben, 1897. április hóban a legma-

gasabb dijjal: állami aranyéremmel tüntettetett ki. 
Gazdasági gépgyár: Frieiilaeiiler József Budapest, VIII, Külső Kerepesi-nt 1. 

a központi pályaudvar mellett. 

EGERESI MŰTRÁGYA-GYÁR 
K R A N E B J . 

Ajánlja kellően száraz és könnyen szór-
ható műtrágyáit, nevezetesen 

szSLCsontliszt-Superphosphátot, ^ f t S g b g w r * 
Fölvilágositásokkal, árszabással és i ismertető füzetekkel készséggel szolgál 

BUDAPEST, V. kerüleC Dorőttya-utcza 9-dik szám. 

ffCern Siódért 
Budapest, V. kor., Váczi úí 26. 

Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló minőségű czikkekből: 

Hengerelt rúd és idomvas, ^ 
+ Art IT xror. + K j, gerenda stb. 

Vaslemez, mindenféle méretben. 

is abroncsvas, szeglet-, ablak-, 

, zetéki cső, sajtócső, kútcsíí, forrcső, 

j mindennemű felszerelési tárgyak, 
légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
légszeszvilágitáshoz stb. stb. 

csavarmetsző, csővágó, csősatu stb. 
Árjegyzékek bérmentve és ingyen. 

u t c z a i I o I v o i n o t i v <» l t , 
gőzeséplőgépek hajtására a rőherczegi vasmüvekiből. A gépek vásár-

lásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szives tudakozódások 

E r z h e r z o g l i c h e C a m e r a l - D i r e c t i o n 
in T e s c h e n in S c h l e s i e n , czimen. 4091 

BUDAPEST, Külső váczi-ut 1443. sz. 
Első és egyed/üli magyar specia,! gépgyár. 

GYÁRTMÁNYOK: 
az összes mezőgazdasági iparágak számára 

gépek. Nevezetesen: 
Czukorgyárak, \ 

Malátagyárak ( berendezése és átalakítása. 
Szeszgyárak ' 

Szaktekintély mezőgazdasági czukorgyárak és szesz-
főzdék terén. 

Szövetkezeti alapon több mint 100 mezőgazdasági 
ezukorgyárat létesitett. 

Minden szakbavágó felvilágosítással, tervekkel, 
3613 

Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyárt-
mánya a 

Hof fmeister-gőzmotor 
a legjobb, legolcsóbb és legbizto-
sabb gőzgép. — Helyettesit minden 
gőzgépet és locomobilt. Cséplésre és 
minden egyéb gazdasági gép hajtá-
sára a legalkalmasabb. — Fűthető 
szénnel, fával, cserrel és minden 
egyéb hulladékkal. Minden nagyság-
ban, 72 lóerőtől kezdve egész 30 
lóerőig gyártjuk. 

szolgálunk. 

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




