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KÖZTELE 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

i. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

JBgész írre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
MedeM aisioi szériái és szombatul Szerkesztőség és kiadóhivatal: Btadapast (K 

fill«i-*t SS. aiám. 
Kéziratokat a szerkesztőség nem jrf 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

1897. évi rendes 
közgyűlésére, 

mely november hó 27-én, 
azaz szombaton délután 4 órakor 

fog a Köztelek nagytermében megtartatni. 
A közgyűlés tárgysorozatát a „Köztelek" 

89. számában közöltük.*) 
Gróf Dessewffy Aurél, 

') Tagok által indítványok és beadványok a köz-
gyűlés elé csak akkor vihetők, ha azok a közgyűlés 
megtartása előtt legalább 10 nappal az elnökhöz vagy 
annak helyetteséhez vagy az igazgatóhoz írásban be-
nyujtattak (25. §.) 

Meghívó 
a „Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
v e t s é g é i n e k f. évi nov. hó 28-án, azaz 
vasárnap d. e. 10 órakor a Köztelek 
nagytermében tar tandó évi rendes 

I . n a g y g y ű l é s é r e . 
A tárgysorozatot a„Köztelek" 89. szá-

m á b a n közöltük.**) 

Gróf Dessewffy Aurél, 
elnök. 

**) 23. §. Hogy a szövetséges gazdasági egyesü-
letek javaslatai vagy a földmivelésügyi miniszter által 
a nagygyűlés elé terjesztett tárgyak a szövetségi nagy-
gyűlés-elé vihetők legyenek, szükséges, hogy azok a 
szövetségi nagygyűlés megtartása előtt legalább 10 
nappal kinyomatás s a kiküldöttek között való szétosz-
tás czéljából az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
elnökének vagy a végrehajtó-bizottságnak beküldes-

Meghivó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

i r o d a l m i é s t a n ü g y i s z a k o s z t á l y á n a k 

f. évi november hő 18-án (csütörtökön) d. u. 
4 órakor 

a Köztelken tar tandó ülésére, 

Tárgyak: 

1. A szakosztály megalakulása : el-
nök és alelnökök választása.-

2. A jövő február hóban a Köztel-
ken tar tandó gazdasági előadások pro-
grammja. 

3. A folyó év teléig a szövetséges 
gazdasági egyesületek két ' vidéki székhe-
lyén tar tandó gazdasági előadások pro-
grammja . 

4. A folyó év deczember havában 
Budapesten tar tandó szölöszeti előadások 
programmja . 

5. Lázár Pál műegyetemi ny. r. 
tanár javaslata a budapesti gazdasági fő-
iskola tárgyában. 

Budapes t , 1897 november 12. 

Gróf Dessewffy Aurél, 
egyesületi elnök. 

Hízott állatvásár. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület folyó évi d e c z e m b e r l ió 11., 12. 
é s 13- ik napjain d í j a z á s s a l e g y b e k ö -
t ö t t h i z o t t á l l a t v á s á r t rendez Buda-
pesten a székesfővárosi marhavásár- tér 
istállóiban. 

A hizott állatvásárral kapcsolatban 
p r ó b a v á g á s o k a t is fog végeztetni a 
rendező-bizottság. 

A hizott állatvásárra f e lhozha tó : 
hizott szarvasmarha, juh, sertés es hizott 
baromfi. Díjazásokra állami érmek, városi, 
egyesületi és egyéb értékes dijak állanak 
rendelkezésre. 

A vásáron részt venni óhaj tó gazdá-
kat kérjük, hogy b e j e l e n t é s e i k e t az 
OMGE. titkári hivatalánál (Budapest, 
Köztelek) megszerezhető bejelentési iveken 
m i n é l e l ő b b m e g t e n n i s z í v e s k e d -
j e n e k . 

Rendező-bizottság. 

Földmivelési és növénytermelési 
szakosztály ülése. 

(1897. november 13.) 
Jelen voltak : gróf Dessewffy Aurél az 

OMGE. elnöke, Bujánovics Sándor az OMGE. 
alelnöke, Szegedy György szakosztályi alelnök, 
Bálintffy Pál, dr. Degen Árpád, Hegyi Dezső, 
Károly Rezső, megyeri Krausz Lajos, Lejtényi 

7 György, Löcherer Andor, báró Malcomes Je-
romos, Propper Samu, Szerencs János, Treitz 
Péter és Wagner Ernő szakosztályi tagok; a 
tisztviselőkar részéről Buáay Barna társszer-
kesztő, Sporzon Vilmos segédtitkár és Jeszenszky 
Pál titkár mint előadó. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök üdvözölvén 
a megjelent tagokat, megnyitja az ülést s fel-
kéri a szakosztályt, hogy az alapszabályok ér-
telmében elnököt és alelnököket választani 
szíveskedjék. 

Elnök és alelnökök s bizottságok választása. 
A szakosztály elnökké gróf Szapáry 

Gyulát, alelnökökké Szegedy György és Cserháti 
Sándor tagokat választá meg egyhangúlag. 

A megválasztott elnök jelen nem lévén, 
Szegedy György alelnök foglalja el az elnöki 
székét. 

Ezután következett a szakosztály állandó 
jellegű bizottságainak megalakítása. 

Elnök ajánlatára a szakosztály az egyes 
bizottságokba a következő tagokat válasz-
totta meg: 

Termények értékesítésére 
és 

Erétakarmányok beszerzésére 
kitűnő bel— és k ü l f ö l d i összeköttetések folytán készséggel ajánlkozik a 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, B u d a p e s t , Y . , A l k o t m á n y - u t c z a 31. 
Mai számunk 16 oldal. 
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Szőlöszeti bizottság: Vásárhelyi László, 
Baross Károly, Kerpely Kálmán Bernát Béla, 
gróf Zsélénski Róbert, dr. Drucker Jenő, id. 
Lónyay Ferencz, Deák Tamás, id. Gsanády 
Gusztáv, Angyal Dezső, Mezey Gyula, Szalay 
Imre, dr. Szerencs János. 

Dohánytermelési bizottság : gróf Desseívffy, 
Aurél, gróf Szapáry Gyula, Kállay András, 
Czibulya Gyula, Ordódy Pál, Perleberg. Arthur, 
dr. br. Natorp Tivadar, br. Malcomes Jeromos, 
Kerpely Kálmán, Cserháti Sándor, Váczy 
Ambrus, gróf Almássy Imre, Propper Samu, 
Löcherer Andor. 

Műszaki bizottság : Bolla Mihály, Lázár . 
Pál, ilj. Sporzon Pál, Nagy Dezső, Reusz Hen-
rik, Renner Gusztáv, Nicíc Ede, Kvassay Jenő, 
Landgráf János, gróf ' Teleki Arvéd, Bá-
lintffy Pál. 

Gyümölcstermelési bizottság: Tóth Lő-
rincz, gróf Teleki Géza, báró Lipthay Béla, 
Molnár István, Angyal Dezső, Wagner Ernő. 

Országos sörárpavásárok. 
Jeszenszky Pál előadó: M. t. szakosztály. 

A Nyitramegyei gazdasági egyesület a követ-
kező indítványt terjesztette be az igazgató-
választmány elé, melyet véleményezés végett 
á növénytermelési szakosztály elé utalt: 

„Miután áz eddig rendezett sörárpavásá; 
rokon számottevő előadások nem történtek s 
a szerzett tapasztalatok alapján nem is igen 
van rá kilátás, hogy a jövőben a' gyárosok és 
nagykereskedők e vásárokon közvetlenül; a ter-
melőktől szerezzék be szükségleteiket s miután 
a gazdák érdeklődése és bizalma ezen sörárpa-
vásárok- iránt szünőfélben van s a hozzájuk 
fűzött várakozások meg nem valósulása foly-
tán végképpen meg is szűnhetnék, miután 
azonban a termelőknek érdekükben áll, hogy 
árpájukat minél több sör-,. malátagyáros és 
nagykereskedő megismerje s ne legyenek kény-

• telenek mindig csak a helyi vevőkre, szorulni: 
Mondja _ki a közgyűlés, hogy az 1898. 

évtől kezdve minden évben az adott viszonyok 
tekintetbevételével megállapított legalkalmasabb 
időben a bécsi börze helyiségeiben s ha ez 
nem volna lehetséges, ezek közelében országos 
sörárpabemutatást rendez s ezáltal alkalmat 
nyújt a termelőknek arra, hogy árpájukat minél 
több gyáros és kereskedő megismerje. Mondja 
ki a közgyűlés azt is, hogy az ügyvezetőség a 
honi és külföldi • vevők meghívása iránt, mindig 
a kellő időben és kellő formában gondoskodni 
tartozik." 

M. t. Szakosztály ! A sörárpavásárok le-
folyását tanulmányozva, tapasztaltam, hogy a 
helyi kereskedők mennyire ellensúlyozni igyek-
szenek az üzletkötéseket a gazdák és a meg-
jelent külföldi vevők között, azon czélból, hogy 
a vásárok sikerét, meghiúsítsák s minden módot 
felhasználtak, hogy * a gazdákat megbízhatatlan 
színben tüntessék fel a külföldi kereskedők előtt. 

A helyi kereskedelem rosszakaratú maga-
tartása miatt tehát e vásárok nem jártak kellő 
eredménynyel, mert eladások ott csekély szám-
ban történtek ; mindazonáltal közvetett hasznuk 
mégis volt e vásároknak, mert a megje-
lent külföldi vevők tudomást szereztek arról, 
hogy kinél, mily árban kapható sörárpa s 
vásár végeztével nem egy bejelentőtől vette 
meg a sörárpát a külföldi vevő, a kivel az 
illető gazda azelőtt soha. semmiféle összeköt-
tetésben nem volt. Hogy a vásárok kellő siker-
rel nem jártak, abban némi részük a gazdák-
nak is van, mert magas árakat kértek az 
árpákért. 

Igy állván a dolgok, az a kérdés merül 
fel, hogy jövőben fentartandók-e e vásárok, 
avagy elfogadjuk a Nyitra vármegyei Gazda-
sági Egyesület azon indítványát, hogy ezentúl i 
a bécsi börzén sörárpabemutatásokat ren-
dezzünk. 

Szóló nem tartaná helyesnek a Bécsben 
való sörárpabemutatások • rendezését, mert a 
bécsi börze aligha adna helyet ilyen czélokrá, 
de ha adna is, akkor sem volna helyes azt saját 

magunknak demonstrálnunk, hogy nem érdemes 
a külföldi kereskedőknek idejönni mi hozzánk 
sörárpabevásárlás végett, s teljesen átengedni 
a helyet a helyi kereskedőknek, mert az eset-
ben a sörárpaértékesités még inkább megnehé-
zittetnék mint eddig. A magyar sörárpát a 
külföldi, gyárosok a gyártásnál nem nélkülöz-
hetik, ennélfogva a jövőben is elfognak jönni 
a vásárokra. Pozsony oly hely, mely közel 
feküdvén Bécshez, ez okból valószínű,- hogy 
az ottani vevők elfognak jönni a pozsonyi 1 

sörárpavásárra, éppen azért szükséges, hogy a 
pozsonyi országos sörárpavásár a jövőben is 
fentartassék annyival is inkább, mert a 
gazdáknak az azon való részvétel áldozatba 
nem .kerül, s őket semmire sem 1 kötelezi, 
mert terményükkel a vásár előtti utolsó napig 
szabadon rendelkezhetnek,, ha azt eladásra a 
vásáron be is jelentették. 

Legfölebb csak a vásár . szervezetének 
módosítása válnék tehát szükségessé. Szüksé-
ges volna azonba,n, hogy nemcsak Pozsony-
ban, hanem a Felvidék sörárpatermő vidéké-
nek góczpontjaiban is rendeztessenek ilyen 
országos, jellegű vásárok. Ezért szóló indo-
koltnak tartja, hogy a szakosztály a „Nyitra-
megyei . Gazdasági Egyesület" javaslatával 
szemben az országos sörárpavásároknak a 
jövőben való rendezésének szükségességét 
mondaná ki azzal, hogy a vásárok szervezete 
az eddigi tapasztalatok alapján mődosi'ttassék, 
amivel a vásárok rendezésére kiküMendő szű-
kebb körű bízottság volna megbízandó. A 
következő határozati javaslatot terjeszti elő: 

Mondja ki a szakosztály: 
1. hogy az országos sörárpavásárok fen-

tartását a vásárok jelenlegi szervezetének 
módosításával szűkségesnek tartja. 

2. Hogy felkéri az igazgató-választmányt, 
hógy az országos sörárpavásárok rendezésé-
ben résztvett gazdasági egyesületeket és a 
iniskolczi . kereskedelmi ' iparkamarát a vásári 
szabályok módosítására kérje fel és ezen testü-
letekkel egyetemben 'a' jövő év folyamán Mis-

i kolczon és Pozsonyban országos sörárpavásá-
rokat rendezzen. 

A szakosztály az előadó által beter-
jesztett javaslatot elfogadja. 

Rovarkárok elleni védekezés. 
Jeszenszky Pál előadó: Aki figyelemmel 

kisérte a gazdasági állapotokról szóló jelenté-
seket, vagy itt-ott megfordult az országban, 
sajnosán tapasztalhatta azokat az óriási káro-
kat, melyeket az idei őszi vetésekben a vetési 
bagolypille s más egyéb rovarok okoztak. A 
dunántuli vármegyékben a vetési bagolypille 

, több száz hold vetést; tett tönkre. Tény az, 
hogy az 1894. évi XII. t. cz. 56. s következő 
szakaszai intézkednek a rovarok elleni véde-
kezésről, megállapítják, hogy mikor van az 
együttes védekezésnek "helye, ugy a gazdák, 
mint a hatóság részéről. A törvényben ajánlott 
védekezési módok azonban a gyakorlatban 
keresztül nem vihetők és nem czélravezetők; 
kiváltképpen áll ez a vetési -bagolypille ellen 
ajánlott védekezési módról, mert e kárttevő 
jelenlétéről a gazda már csak akkor vesz tu-
domást; mikor óriási mértékben elszaporodott 
s mikor- már a sikeres • védekezés . lehetetlen. 

Feleslegesnek tartja .szóló, hogy részle-
tezze egyes kártteíő rovarokat s az ellenük 
való védekezés mikéntjét, amelyet' az idézett 
törvény előir, elég, ha rámutat arra, hogy a< 
védekezésre vonatkozó törvényes intézkedések 
a gyakorlatban meg nem felelők. 

Ezért preventív intézkedések behozatalát 
látná indokoltnak, oly intézkedéseket, melyek 
a káros rovarok túlságos elszaporodását meg-
gátolni eleve hivatva volnának. Ily hasznos és 
czélszerü mód volna az éjjeli tüzek kötelező 
elrendelése junius julius és augusztus hónapok-
ban, amikor e rovarok röpkijdési és párzási 
ideje van. Természetesen a községeknek és 
birtokoknak kötelezőleg kellene elrendelni az 
ily tüzek fentartását. Azonkívül szükséges 

volna elrendelni a kukoriczatövek kötelező 
felégetését, mert a tövek menhelyei, valóságos 
melegágyai a férgek és káros rovarok, szapo-
rodásának. 

Ezen intézkedéseken kivül szükséges 
volna egy a rovartani állomás által egybeállí-
tandó füzetben a Védekezési eljárásokat a 
gazdaközönséggel kivált a néppel megismer-
tetni, esetleg á népies naptárokban közzétenni. 
A következő határozati javaslatot terjeszti elő : 

Határozati. javaslat. Tekintettel arra, hogy 
a rovar által okozott károk évről-évre fokozott 
mérveket öltenek, s hogy az ezek meggátlá-
sára előirt törvényes intézkedések nem. telje-
sen kielégítők, a szakosztály szükségesnek 
tartja oly preventív, intézkedések életbelépte-
tését, amelyek a káros rovarok tömeges elsza-
porodását meggátolni vannak hivatva, mely 
czélból felkéri az igazgató-választmányt, hogy 

1. feliratilag kérje fel a földmivelésügyi 
minisztert, hogy az 1894. XII. t. cz. alapján a 
törvényhatóságokat utasítsa, hogy junius, julius 
augusztus hónapokban a kártékony rovarok ós 
pillék pusztítása száljából éjjeli tüzek kqtelező 
fentarlásáról gondoskodianak, 

. 2. hogy a főbb kárttevő rovarok elleni 
védekezési eljárásoknak a gazdaközönséggel 
való megismertetéséről alkalmas-, módon gon-

- zoskodni szíveskedjék. 
Löcherer Andor azt találja, hogy a foko-

zódó rovarkárok a talajelszegényedésben és az 
intenzív gazdálkodás hiányában lelik magya-
rázatukat. Szükségesnek tartaná, ha nemcsak 
a gazdák figyelme hivatnék fel e bajra, ha-

, nem a vándoitanitói iiitézmóny életbeléptetése, 
mint az által eleje vétessék a bajnak, hogy 
az iskolákban is taníttassanak a.védekezési 
módok szemléltető alakban. 

Gróf Desseívffy Aurél az előadói javas- . 
lat első pontjában ajánlott eljárási módot nem 
tartja czélravezetőnek, mert a kötelező elren-
delése az éjjeli tüzeknek számtalan nehéz-
ségbe ütközik s nehezen volna ellenőrizhető. 
De felhívja a figyelmet arra, hogy az egerek 
is borzasztó károkat okoznak s az ezek elleni 
védekezésre is ki kellene terjeszkedni. Helyesli 
különben előtte, szóló nézetét a rovarok elleni 
védekezési, eljárások tekintetében. 

Szerencs János ajánlja, hogy a ponyva-
füzetekhez hasonló' 1—2 kros népszerű ^ füze-
tekben ismertessenek meg a néppel a rovar-
károk elleni védekezési eljárások. 

Lejtényi György a rovarok elleni védeke-
zésnek nagy istápolói, a mezőgazda nagy 
barátai: a madarak. A népiskolában kellő for-
mában elő kellene adatni, hogy ne pusztítsa a 
nép a rovarpusztitó hasznos madarakat. 

Propper Samu, Thaisz Lajos és előadó 
ismételt felszólalása után a szakosztály az 
előadói javaslat első pontjának elhagyásával 
elfogadja a javaslatot azzal, hogy ugy népies 
füzetek közrebocsátásával, mint vándortanitói 
intézmény utján igyekezzék a miniszter a ká-
ros rovarok terjedésének gátat vetni. 

A sörárpakiáliitások bírálati eljárása. 
Thaisz Lajos előadó: Az OMGE. sör-

árpakiállitásainak bíráló-bizottsága évek óta 
esetről-esetre. állapította meg birálati szabá-
lyait, alapul véve az> előző év birálati sza-
bályzatát. E . tekintetben a kísérletezés terén 
állottunk, míg' végre eljutottunk odáig, hogy a 
korábbi évek tapasztalatai alapján egy külön, 
e czélra alakult bizottság állapította meg a. 
később alkalmazandó szabályzatot. Ez történt 
1895-ben. Azóta is minden évben módosítot-
tuk a szabályzatot, egyrészt az ujabban fel-
merült nézetékhez képest, másrészt az aton 
évben beküldött árpaminták minőségéhez képest. 

Hogy ha haladunk a korral és az ujabb 
vívmányokat és felfogásokat érvényesítjük bí-
rálataink alkalmával, azt én nem helyeselhe-
tem eléggé, de hogy minden évben az azon 
évi termés minősége legyen irányadó az el-
bírálás elveinél módjánál'és szabáíyaiúál, .azt 
határozottan kárhoztatom. 
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A birálatok szabályait ne egyes évek 
terméseinek minősége állapítsa meg,, hanem 
sok év átlaga. így azután a magvizsgálatok 
utján megállapított számadatok nem relatív, 
hanem abszolút értékűek lesznek. 

Ez indított arra, hogy a, sörárpamag 
vizsgálati, illetőleg elbírálási módszereket és 
szabályokat tanulmányozzam ugy a hazai, 
mint a külföldi tapasztalatok alapján. 

Ennek folyománya azon dolgozatom, 
amely a „Köztelek" mult számában jelent 
meg s amelyet felolvasottnak kérek tekinteni. 

Arra kérem az igen tisztelt Szakosztályt, 
hogy e munkálat részleteinek. megvitatásába 
ne méltóztassék ez alkalommal belemenni, 
csakis általánosságban határoznia fölött, hogy 
czélszerünek méltóztatnak-e tartani az eddig 
érvényben volt sörárpabiráláti szabályzat mó-
dosítását s ha igen, ugy ez ügyben kérem egy 
szűkebb körű bizottság kiküldetését. 

Van szerencsém ez ügyben a következő 
határozati, javaslatot benyújtani. 

Tekintettel arra, hogy az „Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület" áltál rendezett 
sörárpakiállitások körül szerzett több évi ta-
pasztalat a sörárpanirálati eljárásnak módosítását 
teszi szükségessé, mondja ki a szakosztály, 
hogy: 

1. a birálati-szabályzat módosítását a be-
terjesztett előadói javaslatban kifejtett elvek 
alapján szükségesnek tartja, mely czélból: 

2. a bírálat kidolgozására egy szűkebb 
körű bizottságot küld ki. 

3. Hogy a jövőben rendezendő sörárpa-
kiállitások alkalmával a beérkező árpaminták 
az uj szabályzat alapján biráltassanak el. 

Löcherer Andor: Elfogadja az előadói 
javaslatot kiindulási alapul. A pointirozást 
azonban nem tartja helyesnek; a tizedes mér-
ték betartását ajánlja. 

Dr. Degen Árpád fölemlíti, hogy jun. 9-én 
az OMGE. igazgatóságánál bejelentette, hogy a 
sörárpabirálati eljárás meg volna változtatandó. 
Mivel a magvizsgáló-állomás minden évben díj-
talanul teljesiti a sörárpavízsgálatot, kívánatos-
nak tartja, hogy az állomás vezetőjének a bi-
zottságban hely biztosíttassák. Előadó javaslatát 
véleményezés czéljából a magvizsgáló állomás-
nak kiadatni kéri, amelynek véleménye alapján 
egy a szakosztály által kiküldött szükebbkörü 
bizottság terjesszen elő javaslatot. 

Jeszenszky Pál titkár előtte szóló sza-
vaira reflektálva megjegyzi, hogy eddig az volt 
a szokás, hogy a sörárpakiállitások alkalmá-
val a választmány azokat a tagokat, kik spe-
czialisan, mint szakértők fungáltak és egyes 
gyakorlati gazdákat kért fel a beérkező minták 
megbirálására. A bírálatnál súlyt -helyeztek a 
vetőmagvizsgáló állomás véleményére, melynek 
vezetője az elhunyt dr. Czakó Kálmán, mint a 
bizottság elnöke szer-epeit s az ő javaslata 
alapján létesíttetett az eddig érvényben volt bi-
birálati szabályzat. Az idén is meg volt hiva 
az állomás vezetője a jury-ülésre. Proponálja-, 
hogy a szakosztály fogadja el kiindulási pontul 
az előadó által benyújtott dolgozatot. 

Megyeri Krausz Lajos, mint e tárgygyal 
gyakorlatban foglalkozó egyén azt a megjegy-
zést teszi, hogy a sörárpa súlyának meghatá- -
rozása teoretikus és a gyakorlatban nem igen 
használható. A szinre nézve ^megjegyzi, hogy 
eddig az volt a nézet, miszerint a nem egé-
szen fehér árpa sörgyártásra nem alkalmas. 

. Ez az állítás ma már meg van döntve, 
mert a világos árpa is használható bizonyos 
mértékig sörgyártásra, szóló nem is annyira 
a szinre, mint inkább a csirázási képességre, 
lisztrhennyiség és héj vastagságra kivánja fek-
tetni a súlyt a bírálatnál. 

A szakosztály előadó javaslatának^ el-
fogadásával a bírálati szabályzat uj alapokra 
fektetésére ós -ezirányban véleményadásra egy 
szükebbkörü bizottságot küld ki, melynek 
tagjai: Cserháti Sándor, Kerpely Kálmán, 
Renner Gusztáv, dr. Rodiczhj Jenő, Brüll 
Mór, di'. Dégen Gusztáv, Thaisz Lajos, megyeri 

Krausz Lajos és Jeszenszky Pál szakosztályi 
tagok. 

Folyóiigyek. 

Jeszenszky Pál titkár előterjeszti, hogy 
az OMGE. választmánya a mult évben Rázsó 
Imre magyaróvári gazdasági akadémiai tanár-
segédet Német- és Csehországba küldte ki a 
czukorrépatermelési viszonyok tanulmányo-
zására. Rázsó több izben járt kint és ta-
nulmányútjáról jelentést terjeszt a válaiztmány 
elé, melylycl azonban csak az év végefelé 

. lesz kész. t 
A jelentés két részre oszlik s az első 

magával a czukorrépa termelésével és a ter-
melő s gyáros között kötni szokott szerződé-
sekkel foglalkozik, a második rész közgazda-
sági szempontból tárgyalja a kérdést. 

A választmányi ülésen hangsulyoztatott 
az az óhajtás, hogy a jelentésnek a szerződé-
sekre vonatkozó része még az év vége előtt 
tétessék közzé, hogy az mintegy zsinórmértékül 
szolgáljon már az idén a szerződést kötő 
répatermelő gazdáknak. Méltóztassék elhatá-
rozni, hogy a jelentős e része a Köztelekben 
mellékletképp megjelenjék s annak szak-
szempontból való elbírálására Cserháti Sándor 
tanár kéressék fel. A jelentés közgazdasági 
vonatkozású részének felülbírálásával pedig 
méltóztassék Rulinek Gyula ügyvezető-titkárt, 
ki e dologgal tavaly behatóan foglalkozott — 
megbízni. 

A szakosztály előadó javaslatához hozzá-
járul Végül 

Szerencs János kívánta előterjeszteni a 
kartelek káros hatását tárgyazó ismertetését, 
mely azonban napirendre kitűzve és indítvány-
kép bejelentve nem lévén, előterjeszthető, nern 
volt, annyival inkább; mert e kérdés a nov. 
28-iki nagygyűlésen tüzetes tárgyalás alákerül. 
Több tárgy nem lévén, elnök berekeszti az 
ülést. 

Egy kormány, amely tesz. 
Nem régiben e helyen némi részben el-

keseredve taglaltuk a kormányzatnak azokat a 
szűkkeblű intézkedéseit, amelyeket ez év mos-
toha eredményei által sujtptt kisgazdák felse-
gitése érdekében foganatosított. 

Kétségbe nem vonjuk azt ez esetre nézve 
sem, mint nem vontuk eddig, miszerint a jelen-
legi földmivelésügyi miniszterben a jóakarat, a 
buzgalom s a képesség ne volna meg, hogy 
annyit tegyen, amennyit tenni az adott .viszo-
nyok között éppen lehetséges. 

Ám elegendő-e az, ha az adott viszonyok 
olyanok, hogy ez a jóakarat nem érvényesül-
het oly arányban, mely lépést tartana a gazda-
sági élet szükségleteivel; A legjobb bizalom, a 
legkedvezőbb feltevés a miniszter készsége 
iránt, elégséges-e arra, hogy feledtesse velünk 
elmaradottságunkat, hiányainkat, hogy ne fe-
szegessük többé bajainkát, ne kopogtassunk 
ott és addig, ahol es ameddig jogos óhajaink 
kielégítve nincsenek? 

Hiszen elismerjük, köszönettel s méltatás-
sal ismerjük el, hogy a földmivelésügyi kor-
mány akar tenni, sőt amit tett eddig, az is 
valami, de amit várunk tőle, ami hiányzik, az 
még sok. „Accidjt ití puncto, quod non spera-
tur in anno". 

Hát ez a közmondás éppen a gazdasági 
életre nem alkalmazható. Itt pillanatok egy-
általán nem hozhatják be az évek mulasz-
tásait s éppen ezért annál inkább elvárjuk a 
tettek pillanatától, hogy azok termékenyek legye-
nek eredményükben, hogy minél inkább igye-

kezzenek leróni a mult tartozásait, amelyeket 
kiegyenlíteni ugy sem foghatnak soha. 

Valóban ugy tetszik, mintha az utolsó 
évtized hajnalán az államhatalmak figyelmét 
kikerülte volna az a körülmény, hogy a gazda-
sági. élet fejlődése folytán olyan viszonylatok, 
alakulatok és változások következtek be, a 
melyekhez a törvényhozási intézkedéseknek s 
a belszervezkedés műveleteinek érzékenyen 
idomulniok szükséges. 

S így történt az, hogy az elhanyagolt , 
kérdések egyszerre frapáns erővel törtek elő s 
az egész vonalon közgazdasági eszmék kezd-
téi foglalkoztatni az elméket. És ezt követte 
természetszerűleg az, hogy az összes államok 
figyelme a mezőgazdasági kérdések irányában 
is érzékenynyé vált. Rendezések, szabályozá-
sá t reformálások következtek be itt is, ott is. 
S ma, ha jellemezni akarjuk korunkat, ugy 
kétségtelen, hogy az agrárreformok korsza-
kát óljuk. 

Lázas munka folyik mindenütt s nó 
csodálkozzanak, ha olykor, a jelenlegihez ha-
sonló holt időszakok alatt ugy érezzük, mintha 
csak nálunk állott volna meg az óra mutatója. 

Hol Meline-nek a francziák rokonszenves 
miniszterelnökének agrárterveiről hallunk, hol 
a kis Belgium mutat fel csodákat az ő fejlett 

<. szövetkezeti életének eredményeként, hol- meg 
éppen a transatlanti államok egy-egy merész 
sakkhuzása ejt bámulatba bennünket; de még 
az iparos Ausztria is hirt ad magáról radikális 
agrárintézkedéseivel s bárhova is tekintünk, a 
benyomás ez : lám, ott dolgoznak. 

Leggyakrabban mégis a poroszországi 
példákra hivatkozhattunk. Ennek az országnak 
mezőgazdasági életében az utolsó évtized 
kitartó, következetes munkája csakugyan olyan 
átalakulásokat létesített, amelyeket méltán bá-
mulhatunk és irigyelhetünk. Az agrárreformok 
egész sorozata lépett ott életbe, ott már tere-
bélyes lombozattá nőtt az, aminek mj itthon 
még csak a magvát őrizzük. 

Tagadhatatlan, hogy sok része van az 
elért eredményekben a társadalmi működésnek 
is, mert különlegesen a mezőgazdasági társa-
dalmi élet sehol sem olyan szervezett s olyan 
produktív, mint éppen Poroszországban. De a 
kormány sem ült tétlenül,, hanem fáradságot és 
áldozatott nem kímélve, dolgozott. 

Hogy mit végzett a porosz földmivelés-
ügyi kormány s milyen eszközöket volt mód-
jában alkalmazni: ime ez az amit a Jahr-
bücher für Nationalökonomie und Statistik 
októberi füzete nyomán röviden ismertetünk, 
amint alább következik. 

A porosz földre a legutóbbi kilencz év" 
alatt évente 175 millió márkányi dologi teher-

: rel lön több bekelézve, mint törölve és hogy 
ezen időszak alatt a fold értéke csökkent vagy 
legalább stagnált, ezt a kormány a törvény-
szerű örökjognak, a vételnél adott csekély 
fizetésnek s mindenekfelett a terményárak csök-
kenésének tudja be. Ez utóbbi indító okaiul 
pedig az európai piaczok tulhalmozódását, tul-
telitését tartja, mi a szállítás kiterjedésének és 
olcsóbbodásának következménye ; továbbá az 
ezüst demonetizálását, a nemzetközi spekulá-
cziót. és a tőzsdei játékot. 

Mivel az érvénybjen álló kereskedelmi 
szerződések folytán vámemelések által agabna-
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árak nem emelhetők, a mezőgazdaság jövedel-
mezőségének fokozását olyképp igyekszik el-
érni, hogy a mezőgazdasági termelés minden 
ága emeltessék olcsó termelési eszközök ren-
delkezésre bocsátásával, még olcsóbbá tétes-
sék és a rajta levő terheken könnyítsenek. E 
czélból intézkedések történtek a természeti 
kincsek jobb kiaknázására, a forgalom könnyí-
tésére, járványok veszteségei ellen való véde-
lemre, a jogélet megfelelő szabályozására. 

Mindezen nagy czélok érdekében a kor-
mány a következő intézkedéseket tette: refor-
málta a tőzsdét. Megteremtette a pálinkaadót, 

a czukoradót, megszüntette itt az azonossági 
kényszert (Identitatsnachweis) és korlátozta a 
vámhitélezést. Törvényhozásilag szabályozta a 
műtrágyákkal és erőtakarmányokkal való for-
galmat. Rendszeresítette a külföldi gabona-
nem üek vizsgálatát, szabályozta az illetőségi . 

ügyet a mezőgazdasági viszonyok érdekében. 

Az ipartörvény novellájában szintén tör-
téntek ézirányu intézkedések. Engedélyezték' 
külföldi munkások alkalmazását (átmenetileg); 
a vasárnapi munkaszünet hatályon kívül lőn 
helyezve a tejgazdaságokra. Az adóreform által 
csökkentettek a terhek, jelesül mérsékeltetett a 
8000 márkáig terjedő adótétel. Megszűnt az 
állami telek- (Grund) és épületadó, ami által 
281/2 milliónyi márka engedtetett el. A népok-
tatás terhei szintén apasztattak. A bélyeg-tör-
vényben a termelők vételi és szállítási szer-
ződéseit saját termeivényeikre nézve a bélyeg-
kötelezettség alól felmentették. 

A legutóbbi tiz év alatt 4598 km. vasút 
épült és 20%-kal mérsékelték a műtrágya 
viteldiját, továbbá több más díjszabást, ol-
csóbbá tették a kálisót. Magtárakra a kormány-
nak 3 millió márkát engedélyeztek. Hatóságok 
mezőgazdasági termékeket közvetlenül a ter-
melőktől vásárolnak. Az örökösödési jog a 
járadék és telepítési birtokoknál szabályozta-
tok (az u. n. „Anerbenrecht" behozatott). 

Az árviz elleni védekézésre nagy gondot 
fordítottak. A telepítésre és járadékbirtokokra 
vonatkozó nagyfontosságú intézkedések szintén 
ide tartoznak (a „Köztelek"-hen annak idején 
részletesen ismertettük). A mezőgazdasági ér-
dekképviseletet megalkották s létesítve lőnek 
a mezőgazdasági kamarák. 

A geologiai felvételeket, kiállításokat stb. 
a kormány sűrűn támogatta. A mezőgazdasági 
szakoktatás emelése érdekében különösen sok 
intézkedést foganatosítottak. Téli tanfolyamok 
szaporodtak, 100 vándortanító nyer alkalma-
zást. A főiskolák erősen fejlesztettek, szintúgy: 

. a kísérleti állomások. 
A lótenyésztés erdekében 2603 mént ad-

tak ki, 1895. évben8758remondát vettek, aló-
tenyésztő egyesületeket kamatmentes kölcsön-
nel támogatták; támogatásban részesültek az 
állattenyésztés egyéb ágai is. Sokat áldoztak a 
kertészetre, gyümölcsészetre stb. és az > erre 
előirányzott összegeket a. legutóbbi évben 
100,000 márkával szaporították. 

Az állati járványokra vonatkozó törvény 
korszerűen módosítva és bővitve lőn. Kárté-
kony rovarok pusztítása, halászatemelés kü-
lönös gondban részesült, Az ' állatbiztosításra 
normalstatumok bocsáttattak ki, a kölcsönös 
jég- és állatbiztosító társa&ágok szabályai szi-
gorittattak, 

A hitélügy terén messzemenő lépéseket 
tett a kormány, főként a paraszt és kisbirtok 
hitelviszonyainak javítására. Több érdekes 
kísérlet történt a magánjelzáloghitelnek zálog-
levél hitellé való átváltoztatására. A személy-
hitel, érdekében különösen a szövetkezeti ügy 
fejlesztetik. Ezek száma 1891. évben 2116, 
1896-ban már 5158. Az állami költségvetés 
mezőgazdasági része 15 év alatt 68'8%-kal, 
magában az utóbbi 10 év alatt 45'3%-kal nőtt. 

Még több fontos irányban történt fej-
lesztés, igy állami jószágok kezelésében, bőr-. 
leti ügyben, a turfatelepek értékesítésében, az 
erdősítés körül. Mint jövőbeni programmpon-
tok szerepelnek: a munkaközvetítés szabályo-
zása, a munkásbiztositási törvény revíziója 
(aggkori s munkaképtelenségi ellátásé) de a 
jelentésben kivitelre jelzett dolgok közül már 
is több megvalósíttatott azóta. 

Ez a porosz kormány működésének rö-
vid vázlata. Hogy ott most már teljes a bol-
dogság, azt magunknak sem hisszük. De az 
ember gondolkozik, összehasonlításokat tesz s 
az összehásonlitások eredménye okvetlenül az 
az impresszió: lám, ott dolgoznak, nagy esz-
közökkel dolgoznak itt, is, ott is; holott fölöt-
tünk is múlik az idő s a föld velünk is forog. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán, 

A zsombolyázott luczerna pénz-
értéke. 

{Felélet a 473., számú kérdésre.) 

• ö A terimés takarmányoknak (melyekhez 
a bevermelt takarmányokat is számítjuk) piaczi 
áruk legfeljebb csak nagyobb városok közelé-
ben van és igy a legtöbb esetben nem lehet 
azoknak abszolút pénzértékét meghatározni. 
Ki lehet azonban a terimés takarmányok 
pénzértékét számítani oly módon, ha kiszámít-
juk, hány tápanyagegység van bennük és ezen 
mennyiséggel megszorozzuk valamely piaczi 
árral bíró kereskedelmi takarmány tápanyag-
egységének pénzértékét. 

Pl. felteszszük, hogy a repczepogácsa 
mmázsája 5 frt. A repczepogácsában van 98'6 
tápanyagegység. Ennélfogva a repczepogácsa 
1 tápanyagegysége kerül 5'07 krajczárba. A 
középminőségü bevermelt luczernában van 
10'9 tápanyagegység. A repczepogácsa árához 
viszonyítva 1 métermázsa középminőségű be-
vermelt luczerna 10 9 X 5'07 = 55 krt ér. 
A bevermelt ós zsombolyai kazalba rakott 
luczerna tápértéke között nincs külömbség; 
feltéve, hogy a besavanyitás előtt egyforma 
minőségűek voltak, továbbá ha mindkettő si-
került és végre ha mindkettőnél egy módszert 
alkalmaztak; ez utóbbi alatt azt értem, hogy 
vagy mindegyiknél savanyu, vagy mindegyik-
nél bevermelt takarmányt készítettek, 

Hogy mit ér azon savanyitott luczerna, 
mely a bevermelés előtt hosszabb ideig ázott, 
azt csak vegyvizsgálat mutatná meg; miután 
azonban ez meglehetős drága, csak ugy érde-
mes reá költeni, ha nagyobb kvantum takar-
mányról van szó. 

Kisebb mennyiségnél az eljárás szerény 
véleményem szerint a következő volna: 

A jól sikerűit és előzetesen nem ázott 
zsombolyázott luczerna tápanyagegységét 
10'9-nek vehetjük; azon zsombolyázott lu-
czerna, mely a bevermelés előtt huzamosabb 
ideig ázott, csak félannyi értékkel bir, tehát 
tápanyagegysége is félannyi. (Ha a luczerna 

már száradni kezdett és akkor kapott esőt, 
ugy annyit sem ér.) 

Kérdésttevő azt írja, hogy ezen bever-
melt takarmányokon kívül mást már átvett; 
"tehát leghelyesebb lesz, ha a bevermelt lu-
czerna értékét, a már átvett és biztos árral 
bíró valamely széna pénzértékéből számítjuk ki. 
Középminőségü réti széna tápegysége 56'6 

„ zabos bükköny , 54"8 
••„• luczerna széna „ 57'9 
Ezen alapon megközelítő pontossággal 

meg lehet határozni a kérdezett takarmány 
árát. 

A köbtartalom kiszámítása könnyű, mert 
a takarmányok (bevermelt és zsombolyázott) 
téglaalakra vannak összerakva. Ha a köbtarta-
lom ismeretes, akkor csak azt kell megmér-
nünk, mennyit nyom 1 m8 a kérdezett takar-
mányból és akkor az egésznek súlyát könnyű 
kiszámitni. Természetes, hogy a takarmánynak 
azon része mely elromlott (és ilyen a kazal 
szélein és a verem falánál mindig van) számí-
tásba nem vehető, mert annak takarmányértéke 
nincs. 

Ezen számítás ellen csak egy kifogás te-
hető és pedig az, hogy a bevermelt takarmá-
nyok nem oly természetszerüek, mint a széna-
félék és igy értékük kisebb. Ugy hiszem azon-
ban ezen egy körülmény az egyezkedést nem 
fogja megakadályozni. Sommer Miksa. 

Zsombolyázott és bevermelt 
luczerna értéke. 

(2-ik felelet a 473. számú kérdésre.) 

Ö Hosszadalmas dolog volna, e helyen 
a zöldtakarmány édes és savanyu erjesztésével 
bővebben foglalkozni, vagy pedig a különbsé-
get az édes és savanyu erjesztés között kiter-
jedően ismertetni, azért csak röviden akarom 
konstatálni, hogy a jelen esetben kétféle mó-
don konzervált takarmánynyal állunk szemben, 
t. i. savanyu és édes erjedt luczernával. 

Minthogy ismeretes dolog, hogy egy és 
ugyanazon tákarmány különböző módon elő-
állítva, különböző táplálóanyagtartalommal bir, 
ugy természetes dolog az is, hogy különböző 
értéket képvisel. Ennek következtében, ha ta-
karmányfélék becslés alá esnek, mindenekelőtt 
azt a kérdést kell tisztázni, hogy tulajdonképpen 
ezek a takarmányok természeti és előállítási 
módjuknál fogva mily minőségűek; megfelel-
nek-e a gyakorlatban előforduló hasonló és 
jónak kvalifikált takarmányféléknek illetve, 
birnak-e kellő minőségű táplálóanyagtartalom-
mal és csak mind ennek megállapításával, 
lehet az értéküket meghatározni. A tápláló-
anyagtartalmát persze csak vegyi vizsgálat 
által lehet pontosan és megbízhatóan kon-
statálni, különösen az efféle bevermelt takar-
mányoknál, amelyek minálunk gyakorlatban 
még csak ritkán fordulnak elő és a legtöbb 
esetben csak a kényszer által készíttetnek, de 
több évi gyakorlati tapasztalatok e téren is 
lehetővé teszik, ezeknek tényleges értéküket 
megközelítően megállapítani, 

E soraimnak nem az a feladata, hogy a 
kérdésttevő úrral a Báhr, Goffarl és Fry-féle 
erjesztési eljárást, vagy pedig a König, Nathu-
sius és Link kísérleteit ismertessem, hanem 
röviden vele saját tapasztalataimból származó 
adatokat tudatni és egyúttal azt is megje-
gyezni, hogy egy birtok összes élő- és holt-
leltár átvételénél még nagyobb mennyiségű 
bevermelt takarmánykészlet sem fog numerálni, 
ha számitásunk alapjául a következő számo-
kat vesszük feltéve ugyan, hogy a szóban-
forgó takarmányfélék legalább is középminő-
ségüek, Ezt előre bocsájtva, számításba vehetjük, 
hogy 100 kg" középminőségü luczernaszéna 
tápértékének megfelel: 400 kg, bevermelt 
illetve 300 kg, zsombolyázott luczerna, vagy 
pedig, ha 100 kg. középminőségű luczerna-
széna 2 frt pénzértéket képvisel, ugy 100 kg, 
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zsombolyázott luczerna 666 kr. holott bever-
melt luczernának 100 kilója 30 kr. pénzér-
tékkel bir. 

Most már csak az a kérdés marad hátra, 
hogy a kérdésttevő bevermelt és zsombolyá-
zott takarmánya minőségére nézve, megfelel-e 
az ily módon és szabályszerűen eszközöltetett 
bevermelésnek ? Ezt persze anélkül, hogy a 
savanyu káposztára emlékeztető kissé penet-
ráns szagát nem érezvén, megítélni lehetetlen, 
továbbá, hogy a luczerna egészséges és meg-
felelő állapotban vermeitetett e el, ezt egyedül 
csak az erjedt takarmány jelen állapota és 
minősége bizonyíthatja, mert tudvalévő dolog 
az is, és konkrét esetek által többször be-
bizonyított tény, hogy több napon át ázott 
zöldtakarmány, még mindig igen jöminőségü 
bevermelt és zsombolyázott takarmányt nyújtott. 

A bevermelt és zsombolyázott takarmány-
mennyiségét mindenesetre csakis köbtartalom 
szerint lehet megállapítani. 

Rigyácz. 

Kulhanek Ferencz. 

Taraczkirtás. 
(4-ik, felelet a 461. sz. kérdésre). 

Ö Kultúrnövényeinknek alkalmatlan kí-
sérője, a gazdának utálatos boszantója a fent 
említett gyomnövény, melynek irtása annyi 
gondot és költséget okoz, mit azok, kik azzal 
nem próbálkoztak, alig hisznek el. 

A taraczkbuza — taraczkfü — (Triticufn 
repens) a pázsitfélék azon fajtája, mely gyors 
növésénél, szapora voltánál fogva ott, ahol 
fellép s terjedését mi sem gátolja, hihetetlen 
mértékben képes elterjedni. Ugar földön, kalá-
szos növények avagy kapások közt, sőt a 
legelőn is egyaránt díszeleg. Szereti a köny-
nyebb kötöttségű s lazább talajokat. Hatalmas 
gyökérzetével, mely kúszva terjed tova, gyor-
san lepi el a területet, SZÍVÓS, kitartó termé-
szeténél fogva pedig elnyomja mivelt rokonait. 
E gyomnövényre mondja a köznép: „Tedd 3 
évre füstre a gyökerét s ha innen újra nedves 
talajba jut, biztosan kihajt". Ha kissé túlzott 
is e mondás, de eléggé jellemzi e gyomnövény 
szívósságát, kitartását ugy az idő viszontag-
ságai, valamint más kellemetlen körülmények 
iránt, mivel neki is küzdenie kell. 

A taraczkirtás' ugarföldeken s kapásnövé-
nyekkel bevetett területeken végezhető, amig 
a munka ideje tart. Kalászos s más vetemény 
közt azonban a vegetáczió ideje alatt szüne-
tel s terjedhet kedve szerint. 

Valami radikálisabb módszert magam 
sem igen ajánlhatok, mert tudtommal nincs is. 
Sem pedig a munka gyors keresztülvitelére 
szolgáló ujabb s jobb szerkezetű • szerszámot 

.nem ismerek s igy csakis gyakorlatban szer-
zett tapasztalataim közlésére szorítkozom s ha 
ezek a kérdéstevő kívánalmait nem elégítik ki 
minden tekintetben, mégis valami hasznára 
válhatnak az ügynek. 

Kezdeni kell az irtást mindjárt és min-
denütt, a hol az eke a munkáját megkezdte. 

Általános elv. az, minél jobban, s minél 
többször szántani, de méltán sorozható ide a 
kézi kapa s a sormivelők minden fajtája. 

Ugar földön irtjuk mély szántással s a 
nyomában járó jó vasboronákkal (Hovárd); 
az igy felszínre került gyökerek a borona által 
összeszedetnek, ugyszólva kikapáltatnak, s a 
mit a borona a talajban hagy, az olcsóbb, 
gyerek napszámosokkal összeszedetjük, s a 
tábla szélén egy arra jelölt helyen garmadába, 
rakásba hordatjuk. A boronát ha több helyen 
dolgozik, egymás mellett jártatjuk, s ha a fo-
gak köze tele van, a szerszámot felemeli a 
béres, a taraczkot pedig az oda rendelt nap-
számos összegyűjti, s kihordja. A mit csak az 
eke a felszínre hoz, lehetőleg össze kell gyűj-
teni mind, s ha a fogatos erő szünetel az 

etetés ideje alatt is a napszámosok munkájo-
kat ekkor is folytassák. 

Ez eljárást folytatjuk a keverő szán-
tásnál éppen ugy mint a vetőszántás ideje 
alatt. 

Kapás növényekkel bevetett területen a 
szántás ideje alatt ugyancsak igy járunk' el, 
kapálás ideje alatt szintén szedetjünk apróbb 
rakásokba, innen egy arra szánt nagyobb ra-
kásra, szemelőtt tartva mindig, hogy a föld-
közé be ne keverjük újra, mert kihajt. 

Az igy összegyűjtött nagyobb rakásokat, 
ha azok nyáron át annyira szárazak, eléget-
jük, avagy elrothadni hagyjuk, de a rotha-
dásnak, e lassú égésnek is teljesnek kell 
lenni, nehogy épp darabpk, kihajtó képesek 
újra bekerüljenek a táblába. 

A taraczkirtásnak kevésbé költséges 
módja tehát az volna, midőn a fogaserő ki-
használásával, olcsóbb, gyerek napszámosok-
kal irtatjuk. Igen természetes, ezen mód nem 
is oly hatásos, mint midőn az egészet gyom-
lálásszerüen, kézi erővel hajtjuk végre. De igy 
is sokat ki lehet irtani. 

Tapasztalatból tudom, mily nagy ' után-
járást igényel e munka. Annak idején egy 
somogymegyei nagyobb uradalomban évente 
kazalnagyságu rakások jelezték szorgalmas 
munkánk jeleit. A fent emiitett módok szerint 
jártunk el magunk is s bizony e munka áz év 
végén tekintélyes összeggel szerepelt számadá-
sainkban. 

A jól eszközölt gyakori szántás s a ta-
raczknak folytatólagos irtása, midőn e munka 
évről-évre teljesítve lesz, segíthet csak a ba-

- jon s ha valaki azt elhanyagolja, később két-
szeres költséggel kell e munkát végeznie, 
mert a növény gyors terjedése ős növésénél 
fogva minden elhanyagolt évnek a munkája 
megbosszulja magát. Tény áz, aki nem igye-
kezik tökéletes munkát végezni, sokkal többet 
költ, mint aki alaposan hajtja a munkát végre. 

Ha tekintetbe vesszük a vele járó költ-
séget, a ráfordított pénzösszeget, ha első pilla-
natra magasnak tűnik is fel a kiadás, de a 
fokozatos s évről-évre ismétlődő munkáknál 
tapasztaljuk a szükségek kevesbedését, látjuk 
földjeinket tisztulni e gyomtól, mely lényeges 
kárt okoz, ha nagymértékben van jelen, kiölve 
s elsatnyitva miveleti növényeinket. 

Ismétlem, hogy a rendesen beosztott s 
keresztülvitt fogatos erő kihasználásával páro-
sult, olcsó napszámosok felhasználásával tel-
jesített munkánál olcsóbb módot alig lehet 
keresni, s ha e tekintetben gazdatársaim közül 
valaki egy jobb és helyesebb módot ajánlani 
tud, mindannyian hálásak lennénk érte. 

Visszatérve a kérdésben foglaltakra, biz-
tos, gyors s hozzá olcsóbb módot ajánlani 
mást, mint a fentiek, nem tudok, de igen aján-
lom kérdésttevő urnák azt, hogy ne csak ugar-
földön irtassa, hanem irtassa a kapásnövények-
nél és minden esetben, mikor szánt és boronál. 

Újfalu. Pál Miklós. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Ökrök hizlalása répával és bur-
gonyával. 

I . M. ur, Piskoltról a következő kérdést intézte 
hozzánk: 

30 darab, vörös és fekete-tarka havasi vidékről 
vett fiatal- 5—6 éves jó kondiczióban lévő ökröt nov. 
1-én 970 kg. élősúlyban állítottam hiztóba, azóta (mig a 
takarmánykészitőkamra és füllesztő elkészül) reggel-
este zabosbükkönyt, délben páronkint 40 kg. laskázott 
répát kapnak. 

Czélom volna jelzett állatokat lehetőleg jó minő-
ségre oly módon felhizlalni, hogy miután répában 
gyenge a termésünk,-az lehetőleg kiméltessék, annyira 
azonban semmiesetre sem, hogy ez csak némileg is be-

folyásolhassa a hizlalás jó eredményét. Rendelkezésemre 
áll továbbá, jómihőségü lóhere, zabosbükköny és kitűnő 
minőségű szikes talajon termett anyaszéna, erőtakar-
mányul pedig tengeridara és napraforgópogácsa. 

Tisztelettel kérdem, hogy a felsorolt takarmányo-
kat, miután azt hiszem, hogy másodrendű takarmányok 
etetése az ökrök jó húsban létele folytán felesleges 
1000 kg. élősúlyra mily arányban és időszakonként 
meddig adagoljam ? Az adagolandó tengeri- és pogácsa. 
, darát miképpen helyesebb az ökörnek adni, déli etetésül 
tisztán az ökör elébe öntve-e, vagy a bepáczolt takar-
mánykeverék közzé tegyem-e 1 Só mily módon és meny-
nyiségben adagolandó ? Miután a gazdaságban nagyobb 
mennyiségű krumpli is van készletben, szükség esetén 
lehet-e azt répa helyett előnyösen és mily mennyiség-
ben etetni ? 

A A hizlalás első időszakában, mint-
hogy a1 répa etetését már megkezdte, czél-
szerü lesz mindvégig répát etetni, még pedig 
1000 kg. élősúlyra és naponta a következő-
képpen : 

takarmányrépa 40 kg., jó minőségű za-
bosbükkönyszéna 15 kg., jó minőségű réti 
széna 7 kg., tengeridara 4 kg., napraforgó-
pogácsa 1 kg. Ezen takarmányösszeállitásban 
a tápanyagok a Dietrich és König szerint meg-
szabott mennyiségben és a kellő arány mellett 
benfoglaltatnak. Tartalmaz ugyanis 27"664 
szárazanyagot, 2'504 fehérjét, 14791 szénhyd-
rátot és 0'606 zsirt 1 : 6'5 arány mellett. 

A II. ós III. időszakban a répát lehet 
burgonyával helyettesíteni minden hátrány nél-
kül, csak arra kell ügyelni, hogy a fokozatos 
átmenet b'etartassék. Értem ezalatt azt, hogy 
az első időszak végével kevesebb répát ada-
golva, burgonyával pótoljuk, még pedig akép-
pen, hogy ha pl. egy nap 10 kg. répával ke-
vesebbet adunk 1000 kg. élősúlyra, ugy 5 kg. 
burgonyát kell helyette adnunk; két-három 
nap'múlva 20 kg., majd 30 és végül 40 kg. 
répát felényi burgonyával helyettesítve, elérhet-
jük azt, hogy a takarmányváltoztatást a hízók 
meg nem sinylik. A burgonyából fele mennyi-
ség azért elegendő, mert éppen még egyszer 
olyan gazdag tápanyagokban, mint a répa. 

Eszerint a hizlalás második időszakában 
1000 kg. élősúlyra és naponta adagoljon: 

burgonya 20 kg., lóhereszéna 14 kg., za-
bosbükkönyszéna 5 kg., tengeridara 4 kg., 
napraforgópogácsa 2'5 kg. Ezen összeállítás-
ban 26-469 szárazanyag, 3'028 fehérje, 14-495 
szénhydrát és 0786 zsir foglaltatik 1 : 5:4 
arány mellett, 

A III. időszakban 1000 kg. élősúlyra és 
naponta: 

burgonya 20 kg., lóhere széna 10 kg., 
zabosbükkönyszéna 3 kg., rétiszéna 5 kg., 
tengeridara 4'5 kg., napraforgópogácsa 2 kg. 
Tartalmaz 25769 szárazanyagot, 2708 fehér-
jét, 14-497 szénhydrátot és 0-720 zsirt 1:6-0 
arány mellett. 

Az első időszak, minthogy jó kondiczió-
ban levő ökrökről van szó, 6 hétig azaz 42 
45 napig tartson; a második időszak 7, eset-
leg 8 hétig, azaz 50—60 napon keresztül, és 
végül a harmadik időszak szintén 6, esetleg 7 
hétig, azaz 42—50 napon keresztül. Eképpen 
a hizlalás minimális tartama 19 hét, azaz 
43/i hónap, de eltarthat 21 hét, azaz 5 hó és 
10 napon, esetleg öVa-hónapon át is. Sem a 
hizlalás idő tartamát, sem azt, hogy az állatok 
milyen súlyra hiznak ki, papiroson pontosan 
kiszámítani nem lehet, mert számos mellék-
körülmény befolyásolhatja. 

Irányadó ebben a tekintetben, hogy ad-
dig hizlalunk, amig nyereség mutatkozik; a 
második időszak vége felé s a harmadik idő-
szak elején próbamázsálásokat eszközlünk s 
ha 500 kg. beállítási élősúly után napi 1 kg. 
szaporulat mutatkozik, azaz egy középnagy-
ságú ökör naponta 1 —1*20 kg. sulyszaporula-
tot feltüntet, a hizlalás még mindig előnyösen 
folytatható. 
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Arra az esetre, ha a répakészlet elegen-
dőnek mutatkoznék, a hizlalás továbbvitelére 
a II. és III. időszakra az alábbiak szerint 
folytassa a hizlalást. Megjegyzem azonban, 
hogy a fentebb közölt takarmányváltoztatás, 
ha különben a burgonya jő minőségű (nem 
fagyott vagy penészes), a hizlalás folyamatát 
semmiben sem hátráltatja. Mindenesetre azzal 
a iakarmánvnyal kell inkább hizlalni, amely 
takarmány előóllitása a gazdaságnak kevesebbe 
kerül s amely másképpen fel nem volna hasz-
nálható. 

Eszerint, ha takarmányváltoztatás nem 
történik, a II. időszakban 1000 kg. beállítási 
clősulyra és naponta etetendő: 

takarmányrépa 40 kg., lóhereszéna 12 
kg., zabosbükkönyszéna 5 kg., rétiszéna 3 kg., 
tengeridara 4 kg., napraforgópogáesa 2'5 kg. 
Tartalmaz 27"184 szárazanyagot, 3'018 fehér-
jét, 14-597 szénhydrátot és 0'768 zsirt 1 : 5'4 
arány mellett. 

A III. időszakban : 
takarmányrépa 40 kg., lóhereszéna 10 kg., 

zabosbükkönyszéna 3 kg., rétiszéna 5 kg. ten-
geridara 4-5 kg., napraforgópogáesa 2 kg. Ezen 
összeállításban 25'569 szárazanyag, 2 698 fe-
hérje, 14-137 szénhydrát és 0710 zsír foglal-
tatik 1 : 5"89 arány mellett. 

A takarmány elkészítése aképpen törté-
nik, hogy a répát vagy burgonyát apróra sze-
letelve keverjük a durvább szálú felszecskázott 
szénafélével s a takarmányozóban rétegesen 
elterítjük aképpen, hogy egy réteg burgonya 
és szénaszecska egy réteg durván megdarált 
tengeri ós napraforgópogácsával váltakozzék. 
A feletetés előtt a takarmány egyenletesen 
össze lesz keverve. A darának és olajpogá-
csának ez a legajánlatosabb etetési módja, 
mert ha külön adjuk, -ugy a porosabb részé-
ből egyrészt igen sok elkallódik, másrészt a 
durván őrölt pogácsadarabkák sem rágatnak 
meg oly tökéletesen s a gyomorba kerülve 
és ott csomókba verődve ki nem használ-
tatnak. 

Denaturált só az I. időszakban 35—40 
gr., a II. időszakban 45—60 gr., a III. idő-
szakban 40—45 gr. adandó fejenként és na-
ponként. Ezt a takarmányra hintve nyujtjuk. 

' J. O. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető : J)r. Hutyra Ferencz. 

A sertésvész és -sertéskolera 
1896-ban. 

Az eddig „sertésvész" neve alatt ismert,' 
de tulajdonképpen két betegség, a „sertés-
vész" és a „sertéskolera" által (1. ,Köztelek" 
f. é. 90. sz.) képviselt járványnak pusztításáról 
az 1896. év folyamán az „Állategészségügyi 
Évkönyv"-nek most megjelent tizedik évfo-
lyama számszerű kimutatások alapján jól tá-
jékoztató adatokat közöl. Ezek szerint a jár-
vány a megelőző évhez képest jelentékenyen 

. erősebb elterjedésben uralkodott. Az. összege-
zett adatok szerint ugyanis fertőzve volt: 

| I f ; -

1895-ben". 41 17 18'3 1478 83,435 
. 1896-ban . 56 21 325 3569 137.404 
1896. tehát + 15 + 4 + 142 + 2091 + 53,969 

A fertőzött terület tetemes megnagyobbo-
dásával arányban a megbetegedett és elhullott 
sertések száma is erősen emelkedett; ameny-
nyiben 

megbetegedett elhullott 
1895 ben 413,562 db, 337,018 db sertés 
1896-ban 868,777 ., 639,765 
1896. tehát 455,215 dbbal több sertés bete-
gedett meg és 302,747 db sertéssel több hullott 
el, mint a megelőző évben. 

> Az 1896. évi veszteség nagyságáról már 
ezek az adatok is fogalmat nyújtanak, ámbár 
annak pénzértékét, amidőn még a. forgalmi 
korlátozások és a sertéstenyésztés hátráltatása 
által okozott károsodásokat is számba kellene 
venni, még megközelítőleg sem lehet számok-
ban megjelölni. 

A járványok, különben is legalább a már 
az előző évben is fertőzött területeken tapasz-
talt némi enyhülésére utalnak a közlött ada-
tok annyiban, hogy a betegek közül 1895-ben 
81-4%, 1896-ban pedig 73'6% hullott el. 

A járványnak terület szerinti eloszlásáról 
és terjedése módjáról felvilágosítást nyújtanak 
a következő arányszámok, melyek szerint: 

fí megbetege- Az összállo-
déseklOO ese- mányban 1000 
te közül esik : sertés közül 

megbetegedett 

g J . g 1 ' 
•í 1 1 1 

a Duna balpartján 18 0 2-2 14-9 44-5 
a Duna jobb partján 53'3 19-8 155-5 120-9 
a Duna-Tisza közén 22"4 10-4 90-0 83-6-
a Tisza jobb partján 0'9 10-9 7-4 180-9. 
a Tisza bal partján 2 8 350 9-1 -236 9 
a Tisza-Maros szögén 2'6 20'8 11*2 188-0 
az erdélyi vmegyékben O'Ol 1-9 004 20-3 

átlagban 64-0 133-1 

Ez adatok alapján a járványnak fokoza-
tos terjedése keleti ós délkeleti irányban 
konstatálható. A mig ugyanis az 1895. évben 
a Duna bal és jobb partján, valamint a 
Duna-Tisza közén .okozott súlyos vesztesége-
ket, mig az ország többi részein ezek nem 
voltán jelentékenyek, addig ezúttal a megbete-
gedések és elhullások zöme, több mint fele, a 
Tisza balpartjára és a Tisza-Maros szögére 
esik,, ezenkívül pedig Erdélyben,, valamint az 
északkeleti határszéllel szomszédos vármegyék-
ben is, melyek a megelőző évben majdnem 
vészmentesek voltak, szintén jelentékeny mér-
vet öltött a járvány. Minthogy pedig a mult 
évben ellepett vidékeken ezúttal is erősen 
pusztított, azért az összes veszteség a mult 
évinél jóval, 83'6%-al magasabb volt (670,835 
sertés, szemben 365,444 darabbal a mult 
évben.) 

Az 1896. év elején 990 község volt 
fértőzve és az állapot kevéssé változott az év 
első öt hónapjában; május hó végén azonban 
újból terjedni kezdett a járvány és a terjedés 
a nyár folyamán oly gyors volt, hogy szep-
tember hó közepén már 2204 község állott 
zár alatt. Az őszi idő beálltával némi javulás 
állott be, mely azután folytonos volt az év 
végéig, amikor azonban még mindig 1119 
község volt fertőzve. 

Az erős terjedésnek oka, mint a meg-
előző évben, ezúttal is az óvó- és elfojtó in-
tézkedéseknek késedelmes és általában hiányos 
végrehajtása volt. Hogy pedig ezek az intézke-
dések tényleg eredményesek ott, hol azokat 
idejekorán és erélyesen hajtják végre, arra a 
járvány első évében is voltak elég számmal 
példák, ezúttal pedig az évkönyv adataiból a 
következőket idézzük: 

Besztercze-Naszód vármegyében az eddig 
itt még ismeretlen betegség 1896. november 
hó folyamán hurc'zoltatott be a bessenyői járás 
egy községébe. A vármegyei állatorvos taná-
csára a tulajdonosok a beteg és gyanús ser-
téseket a saját czéljaikra leölték és ilyen mó-
don a járvány aránylag rövid idő alatt folyt 

le, a nélkül, hogy a vármegye más községeire 
is átterjedt volna. 

Heves vármegyében a laki uradalomban 
a járvány a cselédség sertései között fellép-
vén, ezeket azonnal kisájitották és leölték, az 
uradalmi nyájat pedig szoros zár alá helyez-
ték és fekvőhelyeiket folytonosan fertőtlenítet-
ték; ily módon sikerült az állományt a vész-
től megóvni. 

Moson vármegyébe a járványt, mely az 
előző év végén már majdnem megszűnt volt, 
az 1896. év folyamán a szomszédos vár-
megyékből, főleg Sopronból és a pápai vásár-
ról minduntalan újra behurczolták, de azt 
majdnem minden esetben sikerült lokalizálni. 

Sáros vármegye A.-Sebes és N.-Sóvár 
községeiben az oda behurczolt betegséget a 
fertőzött 1—1 udvarra lokalizálták. 

Ezek és az ilyenekhez hasonló tapaszta-
latok mutatják, hogy a betegség ellen, habár 
nehezen, de mégis lehetséges a védekezés ós 
arra késztethetnék az illetékes tényezőket, 
hogy az óvó- és elfojtó intézkedéseket gyorsan 
és' erélyesen foganatosítsák. 

A sertésvész elleni immunitást illetőleg a 
jelentések egybehangzóan konstatálják, hogy a 
betegségen egyszer átesett sertések felgyógyu-
lásuk után, igen gyér kivételektől eltekintve, 
ellenállnak a természetes fertőzésnek. 

Egyes jelentések azt a tapasztalatot is 
emiitik, hogy a sertésvészen átesett koczáktól 
származó malaczok jelentékeny ellenállást ta-
núsítottak a természetes fertőzéssel szemben, 
közölnek azonban olyan eseteket is, midőn a 
sertésvész lezajlása után ellett malaczok kö-
zött tömeges megbetegedések léptek fel. 

Ez eltérő tapasztalatokat értelmezheti az, 
hogy a betegség kiállása különböző befolyást 
gyakorolhat a magzatra a szerint, hogy a vem-
hességek mely időszakában és minő súlyosan 
volt beteg az anyaállat, azonkívül pedig talán 
még a megbetegedés közelebbi természete is 
(sertésvész vagy sertéskolera ?) befolyással lehet 
az immunitásra. 

GAZDASÁGI ÁLLATTAN. 
Rovatvezető: Jablonowski József. 

Védekezés a rovarpusztitások 
ellen, 

— Minden elővigyázat és a leggondosabb 
talajmivelés daczára is mégtörténik, hogy egyik-
másik dűlőnkbe befészkelik magukat a kárté-
kony férgek, így az idén is sok gazdát hallunk 
panaszkodni, hogy ugarjaik tele vannak kártevő 
féreggel s nem merik a vetést elkezdeni. Bár 
a rovarok elleni védekezés állandó rovata a 
szaklapoknak s aki keres, az könnyen talál 
utasítást minden esetben, még sem lesz tálán 
fölösleges munka néhány oly védekezési módot 
felsorolni, melynek segélyével megtámadott 
veteményeinket megóvhatjuk s még tiszta föld-
jeinket a férgek bevándorlása ellen biztosit-
hatjuk. 

Minden védekezés első és főfeltétele, 
hogy a bevetendő földeken junius végétől egész 
a vetésig semmiféle gazt ne tűrjünk, hanem 
szántsunk és fogatoljunk annyiszor, ahányszor 
azt a talaj és az időjárás szükségessé teszik. 
A szántóföldek mesgyéit tisztán tartsuk, a mel-
lettük levő tarlókat néhány öl szélességben 
szántsuk fel, a szomszédos területeket pedig 
szorgalmasan járassuk a sertésekkel. 

Vetőszántás előtt vizsgáljuk meg szántá-_ 
sainkat s a mellettük levő tarlókat, hogy 
nem-e találunk bennök férget? Őszivetéseink-
ben legtöbb kárt okozzák a vetési bagolypille 
(.Agrotis segetum) és a gabonafutrinka (Zdbrus 
giblus) álezái, ezdket keressük tehát leginkább ! 

A bagolypille álezáit legkönnyebben meg-
találjuk a szántásokon levő széleslevelü gyomok 
alatt, milyenek a vadrepeze, beléndek farkas-
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cseresznye stb. Tarlóföldeken leghamarabb 
ráakadunk a barlangkóró alatt. A futrinkát 
magát már a gabonaérés idejében megtalál-
hatjuk a buza- és rozsföldeken, hol az a még 
puha szemeket rágja, s ahol sok ily rovart 
találunk, ott biztosra vehetjük, hogy álczái 
őszszel a szomszédos vetéseket megtámadják; 
s mivel petéit rendszerint a dűlők mesgyéire 
rakja, leghelyesebb az ilyen tarlókat jó széle-

, sen körűiszántani s a megvédendő terület 
felől jó mély barázdát vagy 40 cm. mély és 
befelé meneteles falu árkot vonni.' 

Megesik, hogy vetés előtt sem a szántá-
sokban, sem a tarlókban nem találunk férget s 
az később mégis jelentkezik. Ez onnan van, mert 
a rovarok néha a gyom nélküli puszta földre 
is lerakják petéiket — mikor [aztán a kikelt 
álczák kellő táplálék hiányában csak lassan 
fejlődnek s alig észrevehetők.*) Azért vető-
szántás után várjunk néhány napot a vetéssel, 
mert a táplálék nélkül maradt álczák pár nap 
alatt megkezdik vándorlásukat s mig pl. az 
agrotis az elszáradt gyomok alatt jön össze 
nagyobb mennyiségben, addig a zabrus gibbus 
vándorutját a tarlókon és utakon szabályos 
sorokban mutatkozó apró túrások árulják el. 

Ha pár nappal a vető szántás után azt 
látjuk, hogy földünkben van agrotis, akkor el-
kezdjük azt sertésekkel járatni és a vetéssel 
várunk addig a mig a féreg kipusztul. Ha 
nem az egész tábla van ellepve, hanem csak 
egyes részei — igy különösen a gödrök és 
mélyedések, akkor könnyű szerrel elbánhatunk 
velők, ugy, hogy az ellepett részeken répa 
vagy lapu leveleket szórunk ki. Az éhes ál-
czák a levelek alatt összegyűlnek s ha reg-
gelenként a levelek alját és környékét 
gyerekekkel felpiszkáltatjuk és az álczákat 
összeszedetjük, akkor pár nap alatt annyira 
kipusztulnak, hogy bátran vethetünk miattuk. 
Ezt az eljárást nagyobb területeken is teljes 
sikerrel alkalmaztam, még olyankor is, mikor 
az agrotis szokatlanul nagy mértékben lé-
pett fel. 

Akinek módjában van, az próbálja meg 
a kirakás előtt egyik oldalukon bepermetezni 
a leveleket Rovarinnal vagy más mérges anyag-
gal, én erősen hiszem, hogy igy nagy sikerrel 
lehetne az agrotist irtani. 

A futrinka álczái vetés előtt a tarlókban 
élnek a kihullott szemekből fejlődött csirákon 
s csak a vetés kikelte után szoktak nagyobb 
mennyiségben jelentkezni. Ellenük egyedüli vé-
dekezési mód a mésgyék felárkolása, amint 
azt később még érinteni fogom. 

Ha a már kikelt vetésben jelentkezik 
valamely féreg, akkör igyekezzünk azt árkolás-
sal lehetőleg szűk körre szorítani. Agrotis és 
zabrus gibbus ellen egyaránt a következő, el-
járást szoktam sikerrel alkalmazni: mindenek-
előtt meg kell pontosan állapítani a határt, 
ameddig a vetés már el van lepve, ezt a te-
rületet azután ekével körüibarázdoljuk és jó 
mélyen megfogasoljuk. 

Ezáltal az álczákat vándorutjokban kissé 
megzavarjuk s ezalatt ráérünk a kérdéses te-
rületet körülárkolni következőleg: a már előbb 
vont barázdán kivül jó mélyen járó Sack-
ekével széles barázdát vonunk s azt ásóval és 
lapáttal kimélyítjük 25 cm.-re ha agrotis és 
35—40 cm.-re, ha futrinka ellen akarunk vé-
dekezni. Az árok falát a megvédendő terület 
felől befelé menetelesre faragjuk. 

*) Igy általánosságban, oda vetve a dolog nem 
egészen helyes. Mert legtöbb kártevő rovar, mely tehát 
élő növénynyel táplálkozik, csak oda tojik, a hol élő 
pövény van. A bagolypillék mindent megesznek s 
azért peterakáskor nem is válogat növényben. A fut-
.rinka növény- és húsevő, ha álczája nem talál friss 
növényt, talál rovart, ha mást nem, testvérét is meg-
eszi. S e szerint, ha friss szántásnál rovar-vándorlásról 
ván szó, akkor e vándorlás nem a friss szántásba tojt 
petékből kikelt álczákra vonatkozik, hanem azokra, a 
melyek ott már a szántás előtt éltek. Azért van, hogy 
a mely ugar föld állandóan tiszía a gyomoktól, az 
tiszta a féregtől, feltéve, hogy a szomszéd föld is tiszta, 

Rovatvezető. 

Ebből az árokból az agrotis nem tud 
a vetésre kimászni, hanem az árok fenekén 
vándorol tova s ha abban minden 8—10 öl-
nyire ásóval lyukakat vájunk, akkor nyugodtak 
lehetünk aziránt, hogy a pusztítás tovább-
terjedni nem fog, csak arra ügyeljünk, hogy 
az árok meneteles falának omlásai gondosan 
kijavíttassanak s késő őszszel a lyukak bete-
mettessenek, nehogy azokból tavaszkor az 
agrotis pilléje előjöjjön. 

Ugyanilyen árokkal védekezhetük az 
agrotis ellen akkor, ha az a szomszédos terü-
letekről vándorol vetésünkre és szükség esetén 
4. oldalról is körülvehetjük azt ily védő baráz-
dával. A munkát ne sajnáljuk, mert az nagyon 
kifizeti magát. 

Zabrus gibbus ellen az így elkészített 
védőövön' belül még egy mááodik'árkot is . 
szoktam vonatni, de csak akkor, ha nagyobb, 
mennyiségben mutatkozik s volt esetem, hogy 
a két árok közötti részen végképpen kipusz-
tult a vetés, mig a második árkon tul teljes 
épségében megmaradt. 

Az agrotis pusztítására végre még a 
tüzet is felhasználhatjuk, olyformán, hogy az 
erősen meglepett és már pusztulóban levő 
foltos részeket estefelé jó vastagon behintjük 
szalmával s reggel meggyujtjnk. Az agrotisnak 
kedvenez búvóhelye a száraz gyom és szalma 
s igy a tűzzel sokat elpusztíthatunk. A vetést 
ilyenkor már ne sajnáljuk, mert az ugy is-
tönkremenne. 

Aki a fentemiitett védőárkokat pár napig 
figyelemmel kiseri, annak lesz fogalma arról a 
nagy előnyről, melyet ezek alkalmazása nyújt, 
mert aki nem látja, az előtt szinte hihetetlen, 
hogy hányféle kártékony férget pusztítunk így 
eh és együttvéve mily óriási mennyiséget. Az 
a csekély munka, amit ezen árkok készítése 
igényel, számításba sem' jöhet az elért ered-
ménynyel szemben. 

Sajnos, hogy a felsorolt módok sok más 
rovarellenség ellen nem nyújtanak védelmet, 
sőt ezek nagyrésze ellen mesterségesen egy-
általán nem védekezhetünk, az egyedüli amit 
tehetünk az, hogy óvjuk és szaporítjuk a 
rovarpusztitó állatokat. 

Befejezésül a rovarpusztitás egyik hatal-
mas tényezőjére, a .pulykatenyésztésre hivom 
fel gazdatársaim figyelmét. Igaz, hogy a 
pulykatenyésztés drága ós nem igen fizeti ki 
magát —- de elégedjünk meg azzal is, ha 

. nem kell ráfizetnünk, mert annyi bizonyos, 
hogy ott, ahol egy 3—400 darabból álló puly-
kafalka pár napig bogarász — ott semmiféle 
féregtől nem kell féltenünk vetésünket. 

D. J. 

Kivéve a kettős árkot, melyet szerző ur 
a futrinka ellen ajánl, az elmondottakat mind, 
részint a vetési bagolypille, részint gabona-
futrinka és drótféreg ismertetése alkalmából 
ajánlottam magam is,*) Igen örvendek, bogy a 
mit én csupán az állat életmódjából levezetve 
ajánlottam, beválta gyakorlatban is. Ez nekem 
elégtétel. Mert gazdáink ahelyett, hogy próbál-
nának megélni a kártevővel és igyekeznének 
azt kellő korlátok közé szorítani, mindig-olcsó, 
de általános hatású szert kérnek ott, ahol az 
egyáltalán nem hathat. A dolog ugy áll, hogy 
most már le kell tenni arról az észjárásról, 
amely eddig a külterjes gazdálkodás mellett 
érvényesült. Ma már lassankint mindenütt lát-
hatunk hol lassúbb, hol gyorsabb átmenetet a 
belterjesség felé s ez azt követeli, hogy a 
rovarok ellen való védekezési munkálatoknak 
is tessék egy tételt nyitni a kiadások könyvé-
ben. Nem meddő kiadás az, mert a megmen-
tett termés bőven megtéríti azt és pedig meg-
téríti azért, mert noha a már igen elszaporo-
dott rovarra], a fertőzött terménynyel szemben 
sokszor vagy — mit himezzünk-hámozzunk ? — 

*) „Köztelek" 1893. II, p. 523. és 1894. II p.1746. 

mindig tehetetlenül állunk, mégis módunk van 
arra, hogy a kártevő rovarok gyarapodását az 
életfeltételeik csökkentésével, vagy . azok elvo-
násával korlátozzuk. S ez az, amiért én D. J. 
urnák, kit én nem ismerek, s kiről nem is 
tudom hol gazdálkodik, e czikket külön kö-
szönöm s a miért azt minden gazdának, ki 
magát praktikusnak vallja, figyelmébe különö-
sen ajánlom. JablonowsM. 

IRODALOM. 

Kisvárosiak. 
Regény, irta: Hermán Ottóné, kiadta az Athéneum r. 

társulat. Ara 1 frt 20 kr. 

Hermán Ottóné, jeles tudósunk felesége 
regényt irt- a kisvárosiakról. Nem vennénk e 
helyen tudomást róla, mert nem hivatásunk, 
hogy olvasóink szellemi igényeit a szépirodalmi 
téren is utbaigazitsuk. Legfeljebb kivételeket 
tehetünk e részben akkor, ha az illető munka 
vonatkozásainál fogva abba a Világba nyul 
bele, amelyben olvasóinkkal együtt otthon 
érezzük magunkat. Ez esetben megillet ben-
nünket a kritika joga, amennyiben méltányol-
juk azt, vagy tiltakozunk az ellen, ami rólunk 
szól, vagy általunk jól ismert földrészekre vo-
natkozik. Ennyiben a szolidaritásnak á magyar 
irodalom minden ágazatai között meg , kell 
lenni. 

Az emberanyag, amelylyel Hermán 
Ottóné foglalkozik s ennek különös kezelése, 
kivételesem rövid hozzászólásra késztet ben-
nünket. A provincziáról szól a könyv. Egy 
irónő sok ambiczióval és megfigyelési képes-
séggel a vidékre ment, hogy első regényéhess 
anyagot gyűjtsön. Jó helyre ment, hanem a 
problémáit Pestről vagy Párizsból vitte magával. 

Im itt egy asszony, sok gyermek anyja, 
aki undokul megcsalja az urát — s mi a 
büntetése. Az, hogy felesége lesz bűntársának. 
Maga az ura — sejtelmében (vagy tudatában?) 
neje bűnös voltának, borban keresi az igazsá-
got. A jó ember elzüllik és meghal. 

Ilyen jó emberek nem a kisvárosi társa-
dalmat jellemzik, hanem azt a magasabb, 
opportunista, energiáját vesztett társadalmat, 
ahonnan a „Becstelenek"-féle színművek tézisei 
erednek. A társaság többi kiegészítő részei 
potyát leső czimborák, sopánkodó és sugdo-
sódó asszonyságok, no meg egy fiatal asszony, 
aki szarvakat rak az urának és még csak 
eszébe sem jut megkérdezni, hogy mit szól 
ehhez az időtöltéshez az a bizonyos Tcisbiró. 
Hát hiszen a magasabb társadalomban lehet 
a hűtlenség egyszerű sablon, vagy divat, ame-
lyet lelki rázkódtatások nélkül követhetünk, de 
hogy egy kis városban, ahol zajos esemény 
számba megy az, amit a nagyvárosok ember-
áradata nyom nélkül elnyel: ezt az átkozott 
divatot a publikum olyan csendes megszokás-
sal viselje, az, ha már az erkölcsi érzékkel 
nem is, de a kisvárosias nagyképűséggel ok-
vetlenül ellenkézbe jut. Jól látta Hermann 
Ottóné a kisvárosiakat, vannak találó megfigye-
lései, s ügyes csoportosításai ; de amit ez al-
kalomra feltett szemüvegén keresztül látott 
meg, azt nagyvárosias észjárással dolgozta fel. 
Vagy mondjuk igy: amit megirt, az megtör-
ténhetett a kisvárosban. De a történet maga 
legkevésbé a kisvárosiakra jellemző. Különben 
dicséretére válik, hogy oda megy témáért, ahol 
a magyar fajtát talán még hamisítatlan ki-
adásban figyelheti meg. Képességei, nem lesz-
nek akadályok abbeli igyekezetében, hogy 
igazi magyar irónő legyen s már csak ezen 
kiválóan becsülendő jó igyekezete is meg-
érdemli, hogy a publikum munkálkodását ér-
deklődéssel kisérje és pártolja is. B. B. 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
489. sz. kérdés. Ez évi juniusban a jég 

120 holdas bérletemet tökéletesen elvervén, 
hogy a termés egészben ott veszett, a kincstár 
részéről az egyik bérlet után 83 frt, másik 
bérlet után 53 frt állami adóleirásban része-
sültem. 

Pár nap előtt kérvényt intéztem közsé-
gem képviselőtestületéhez, hogy a leirt 83 és 
51 frt állami adóknak megfelelőleg a községi 
pótadót is irják le, honnét azon választ kap-
tam, hogy ily nagyobb adótörléseknél pötadó-
törlésnek nincs helye, annyival kevésbé, mert e 
miatt uj költségvetést kellene készíteni. 

Én e határozatot igen nagy mértékben 
igazságtalannak tartóm annyival is inkább, 
hogy míg három bérlőnek — közöttük nekem 
is — a jég mindent megsemmisített, addig a 
község többi részét megkímélte és ott régen 
arattak, tehát azt hiszem, hogy méltányos, 
hogy azok helyett, kiknek a jég mindenüket 
megsemmisítette, a községi adót ez évben 
azok viseljék, kinek termésök megmaradt. 

Kérem ez ügyben véleményét ős hogy 
kihez kell ez ügyet megfelebbezni ? K. E. 

490. sz. kérdés. Gazdaságomban az idei 
takarmányrépa gyengén sikerült, mindamellett 
néhány ökröt kell hizlatnom, részint lecsigá-
zott magyar, részint fiatal szines ökröket. Ha 
az első 30 napon répaszeletet korpával és jó 
buzatörekkel páczolva nyújtok, némileg ezélt 
érek-e, és ha igen, mennyit adhatok ezen ke. 
verőkből naponta egy pár 10 m.-mázsás ökör. 
nek. Megjegyzem, hogy egyszer naponta jó 
sarjú szénát is adatok. 

A. Podluzsány. 8. A. 

491. sz. kérdés. Felkérem azon t. gazda-
társakat, akik cziroktermeléssel foglalkoznak 
s; jelenleg eladó czirokkal rendelkeznek, (seprő-
gyártás czéljára), hogy czimüket a „Köztelek" 
lap utján tudomásomra hozni szíveskedjenek. 
Bármily nagy mennyiségű cziroknak is vevője 
vagyok. 

Győr. K. 8. 

492. sz. kérdés. Mivel jelenleg a köles 
nagyon olcsó, tanácsos-e azt darálva hízó ök-
rökkel etetni ? A köles tápértéke milyen vi-
szonyban van a kukoricza tápértékéhez ? 

Zsadány. ' M. J. 

493. sz. kérdés. Kezelésem alatti gazda-
ságomban t. répa az 1898-ik év tavaszán egy 
oly táblába fog esni vetésforgó szerint, mely-
nek egy részét lentes fekvése következtében 
hóviz s esőviz lágyan tartja, e miatt ide 
a répámat jókor tavaszkor elvetni nem tud-
nám. Óhajtanám e táblának ezen lentesebb 
részét még ez év őszén jól megtrágyázva, le-
szántani s a t. répamagot soros géppel elvetni. 
Kérdem, vájjon nem fog-e a tél folyamán répa-
magom elromlani a földben? Vagy nem fog-e 
t. répám szárba nőni? A répavetésnek ezen 
módja ajánlható-e? 

Harkács. 8. Oy. 

494. sz. kérdés. 5—7 éves amerikai 
(riparia. sauvage) már beojtott és termő tőké-
ket lehet-e megfogamzás reményévél átültetni, 
ha igen, miként kellene azt legczélszerübben 
tenni. X. I . 

495. sz. kérdés. Szőlő alá Thomassala-
kot akarok foszfortrágyául alkalmazni. Ámde 
éppen előtte bőséges mésztrágyázást, is esz-
közöltem. Kérdem, vájjon a mész után közvet-
lenül beásandó Thomassalak nem veszt-e ha-
tékonyságából valamely kedvezőtlen vegyi át-
változás által, melyet a mész idézhetne elő? 

Pozsony. Y.— 

Feleletek. 
Községi pótadó elengedése. (Felelet a 

489. számú kérdésre.) Általánosan követett gya-
korlat szerint a községi pótadó elengedésének 
elemi csapás czimén nincs helye. Törvényes 
alapja ennek abban f-ekszik, hogy mig az 
állami földadónak ily esetekben való elengedé-
séről törvény intézkedik, a községi törvény 
ilyen intézkedést nem tartalmaz. De helyesen 
is van , ez igy, mert a községeket nem lehet 
kitenni annak, hogy egész határokra, avagy 
annak legnagyobb részére kiterjedő elemi csapás 
esetén költségvetésük födözetlenül maradjon, 
amely eset egyébként már akkor is beállana, 
ha csak egy adózónak az adóját elengednék. 
Minden méltánytalanságot nem lehet a köz-
életben megszüntetni. Méltánytalannak látszik, 
hogy az, akinek semmije sem termett, a többi-
vel egyaránt adózzék, de még méltánytalanabb, 
sőt jogtalan volna azért, mert egyiknek-másik-
nak a termését a jég elverte, a többivel több 
adót fizettetni. 

A hizlalás megkezdése. (Felelet a 490. 
számú kérdésre.) /\ A közölt takarmánynemüek-
ből — a buzatöreket, buzapolyva összetételek 
szerint számítván — a következő összeállítás 
szerint a hizlalás első periódusában takarmá-
nyozhat nemcsak 30, hanem 50 napon (a 
hizás előrehaladottsága szerint 6—7 héten) 
keresztül 1000 kg. élősúlyra és naponta: 

Alaptakarmány ... 27"0 2*5 15*0 0'50 1 
Takar, répa 40 kg. 4-80Q 0400 4-000 0*040 
Durya min. buza- • 

korpa 9 kg. ... 7-790 0;990 3-960 0-240 
Buzapolyva 3 kg. ... 2-570 0-040 0-970 0-012 
Jómiijőségü sarjusz. 

15 kg. 12'7S0 1'065 6-150 0-240 
27-940 2-495 15'080 0'532 1 : 6-5 

Ezen takarmánykeverék szerint a 40 kg. 
répát felszeletelve keverni kell a 9 kg. korpa 
és 3 kg. buzapólyvával. A keverék páczolva is 
etethető. A sarjút czélszerü á déli etetés al-
kalmával adni. 

Bár ugy látszik, nem kívánja tudni, mégis 
megjegyzem, hogy a hizlalás II. és III. idő-
szakában a rendelkezésre álló takarmányfélék 
nem lesznek elegendők. A II. időszakban ne-
vezetesen Dietrich és König szerint olyan ta-
karmányon tartandók a hizók, amely takarmány 
legalább is 26'0 szárazanyagot, 3 0 fehérjét, 
14"8 szénhydrátot és 0'70 zsírt tartalmazzon 
1 : 5'5 arány mellett. Jóval több fehérjét és 
zsirt, de kevesebb szárazanyagot kell tehát 
a szervezetbe bejuttatni, mint az I. időszakban. 
A rendelkezésre álló takarmányfélék közül, a 
mint a fenti elemzésből is kitűnik, csak a 
durva minőségű buzakorpa tartalmaz sok fe-
hérjét és zsirt és csak a buzakorpa adagjának 
emelésével lehetne az előirt fehérje mennyisé-
get némileg megközeliteni. 

Azonban amint a tapasztalatok bizonyít-
ják, a korpából többet, mint 10 kg.-ot 1000 
kg. élősúlyra adagolni káros, amennyiben a 
marha azt értékesíteni nem képes és éppen 
azért szabály a hizlalásnál, hogy ha az I. idő-
szakban 9—10 kg. maximális adag korpát 
adunk is a hízóknak, a II. és III. időszakban 
valamely darafélével — legajánlatosabb kuko-
ricza- vagy árpadara — kell lassanként pó-
tolni, ügy, hogy a hizás előrehaladtával mind-
inkább keveset korpát és több darát adunk. 

A jelen esetben azonban nem lesz ele-
gendő a korpát egyszerűen csak darával he-
lyettesítve, folytatni a hizlalást. Amint ulána-
számitottam, csak ugy érhetnők el azt, hogy 
helyes táparánynyal biró, de amellett tápará-
nyokat a fentebb közölt szabvány szerint tar-
talmazó takarmányt állithassunk össze, ha ugy 

a kuköriczából, mint a korpa és sarjuból a 
megengedhető maximalis adagot etetnők,. de 
akkor is többet adnánk száraz anyagból, azaz 
a takarmány terménye nagyobb volna, mint 
amilyen a hizás II. periódusában előnyösnek 
mondható. És az nem szóbeszéd, hanem ta-
pasztalati, tény, hogy csak akkor érhetünk el 
feltétlenül jó eredményt, ha- a II. időszakban 
feletetett takarmány szárazanyagtartalma kisebb, 
mint az I. időszakban feletetett takarmányé. 

Emellett, minthogy sok kukoriezadarát 
kellene etethi, a takarmány jóval több zsirt 
tartalmazna az előírtnál; ez mindenesetre 
növeli a takarmány tápértékét, de minthogy 
ez a felesleges zsir sok pénzbe kerül, a hiz-
lalást nagyon is megdrágíthatná. 

Éppen azért azt ajánlom, hogy a hizla-
lás II. és III. periódusára valamely konczentrál-
tabb összetételű takarmányfélét szerezzen be 
a tengeridara ' mellé, ami éppen olcsón kap-
ható s annak a feletetése, a hizók számához, 
a gazdaság üzeméhez s a piaczi viszonyok-
hoz képest kifizetné magát. Ilyenek a külön-
böző gyári hulladékok pl. olajpogácsafélék 
(repcze-, len-, tök-, napraforgópogácsa) szárí-
tott gabona- vagy burgonyamoslék, szárított 
sörtörköly, malátacsira. 

Ezekből kevés kell 2Va—3 kg. maximum 
4 kg. 1000 kg. élősúlyra. Ha esetleg jóminő-
ségü luczernaszéna rendelkezésre állana, ten-
geridara mellett a fentebb felsorolt gyári 
hulladékok beszerzése mellőzhető lennne. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy már 
az I. időszakban is ajánlatos megkezdeni * a 
sózást; fejenkint és naponkint 35—45 gr. 
denaturált só veendő számításba. J. G. 

Köles hízóknak. (Felelet a 492. sz. kér-
désre.) A sárga köles "(Panicum miliaceum) 
táplálóanyag tartalma a tengerihez viszo-
nyítva s mindkettőnél a középszámokat véve. 
a következő: 

köles tengeri 
Szárazanyag . . . . 86"5% 87*4% 
N. tartalmú anvag . . 12-7°/o 10 8% 
Zsir 3-8% 6'4% 
N. mentes anyag . . . 58'0% 65'5% 
Növényi rost . . . . 9'0% 3'0% 
Ásványi anyag . . . 3"0% 17% 

A köles tehát összetételére nézve a zab-
hoz hasonlít legjobban s ennélfogva mint igen 
jó zabpótlék, lónak való takarmány. A hizlalás 
czéljára nincs benne elég szénhydrát és zsir, 
azért e tekintetben tetemesen a kukoricza 
mögött áll. 

Ezzel természetesen nincs az mondva, 
hogy a kölest marhahizlalásra p. o. dara alak-
ban, egyáltalán fel nem lehet használni, sőt 
inkább az következik a mondottakból, hogy 
azt a hizlaló alaptakarmányban igen jól fel 
lehet használni, ha a hiányzó zsirt és szén-
hydrátot egyéb takarmányny al, pl. mindjárt 
tengeridarának közbekeverésével, vagy aztán 
gyári hulladékokkal pótoljuk. 

Ha megírja kérdésttevő, hogy mi minden-
féle takarmány áll a hizlalás czéljára rendel-
kezésére, és mit szerezhet be jutányosán, szí-
vesén összeállítunk állatai számára köles fel-
használásával takarmányreczeptet, de kérjük, 
hogy ez esetben hizlalandó állatai kondicziója, 
kora, fajtája stb. felől nyújtson kellő tájékoz-
tatást. 

Takarmányrépa vetése. (Felelet a 493. 
sz. kérdésre.) A takarmányrépát még az ősz 
folyamán elvetni, ugy, hogy az áttelelve jövő 
tavaszszal induljon fejlődésnek, nem lenne 
helyes dolog. 

E tekintetben Rovara Frigyes uradalmi 
igazgató több éven át végzett nagyszabású kí-
sérleteket, melyek azonban a kívánt ered-
ményre nem vezettek. A dolog lényege, hogy 
csírázás nélkül áttelelve jövő tavasz;szal gyors 
fejlődésnek induljon s igy fokozatos, átme-
netekkel egy őszszel elvethető répaféleség 
legyen előállítható. A késő őszszel elvetett 
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nem csirás mag jól áttelelt ugyan, de jövő 
évben legnagyobb része szárbahajlott. A fel 
nem magzott répát, Rovara rendes magter-
melésre külön választolta, s az ebből nyert 
magot használta fel a répa további őszi veté-
sénél. Ezen eljárással sikerült elérnie azt, hogy 
a szárbahajtás százaléka csökkent ugyan, de 
égy őszszel vethető répaféleséget előállitania 
nem sikerült. Ha kérdéses tábla alantarabb 
részei tavaszszal (a vízállás következtében) 
rendes időben répával nem vethetők be, ugy 
helyesebb lesz itt későn vethető takarmány-
növényeket termeszteni s ennek megfelelő 
darabon a répát jobb fekvésű földbe vetni. 

K. K. 
Idősebb szölőojtványok átültetése. (Fele-

let a 494. sz. kérdésre.) Az 5—7 éves és 
amerikai alanyba ojtott szőlőtőkék az átülte-
tést annyira megsínylik, hogy amelyik meg-
ered is, évekre lesz szüksége, mig ismét 
összeszedi magát és rendes terméseket hoz. 

Miért is, ha nem okvetlenül szükséges, 
kár lesz azokat megbolygatni. Jobb, ha egy-
éves ojtványokat ültet az öregeknek szánt 
helyre, mert igv hamarább és biztosabban lát 
termést. Ha ezek daczára is átakarja termő 
ojtványait ültetni, ugy most készítse el alájuk 
a talajt és lássa el azt mentől több táp-
anyaggal, az ültetést pedig tavaszszal, _ mielőtt 
a tenyészet megindul, foganatositsa. Óvatosan 
kiásatja a tőkéket és visszakurtitja a gyöke-
reket 20—30 cm.-re, mire olyan mélyen és 
olyan állásba hozva, mint annak előtte voltak, 
elülteti . őket ugy, hogy a gyökereket arányo-
san eloszlatja és ha talaja kötött, akkor 
folyami iszapot, gyepszinföldet, szóval: laza 
talajt hoz a gyökerekre és mielőtt a gödör 
megtellenék, gyengén letapossa és vizzel jól 
beiszapolja; ha a viz elivódott, behúzza a 
gödröt egészen és lehetőleg rövidre metszi 
vissza a vesszőket, mire az egész tőkét laza 
porhanyófölddel felhalmozza, hogy a földfeletti 
rész ki ne száradjön. Midőn a hajtások a 
halmon áttörtek, — kapálás alkalmával — a 
felhalmozást fokonként eltávolítja, hogy a tőke 
lassan ismét hozzászokjék a világossághoz. 
JNyáron át néhányszor megöntözi, rendesen 
megpermetezi, vagyis megtesz mindent, ami a 
növekedést előmozdíthatja és feltéve, hogy a 
talaj kedvező összetételű 2—3 év után ismét 
remélhet termést; de az ellenkezőre is elkeli 
készülve lennie. A. D. 

V E G Y E S E K . 
Mai számunk tartalma: 

Oldal 
Meghívó. — Meghívó. — Meghívó. — Hízott állat-

vásár. — Földmivelési és növényteimelési 
szakosztály ülése. 1599 

Egy kormány, amely tesz. — ... — 1601 
Növénytermelés. 

A zsombolyázott luczerna pénzértéke. Sommer 
Miksa. 1601 

-Zsombolyázott és bevermelt luczerna értéke. Iiul-
hanek Ferenez. - 1602 

Taraczkirtás. Pál Miklós.,.. ... ... 1603 
Állattenyésztés. 

Ökrök hizlalása-répával és burgonyával 1603 
Állategészségügy. 

A sertésvész és sertéskolera 1896-ban 1604 
Gazdasági állattan. 

Védekezés a rovarpusztitások ellen. Jáblonowski. 1604 
Irodalom. 

Kisvárosiak. 1605 
Levélszekrény , 1608 
Vegyesek. , 1607 
Kereskedelem, tőzsde. 1609 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — A köz-

ponti vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en 
gros) eladott élelmiczikkek árairól. — Állatvá-
sárok: Budapesti szurómarhavásár. — Bécsi 
vágómarhavásár. — Bécsi szurémarhavásár. 
— Bécsi sertésvásár. — Bécsi juhvásár. — 
Párisi juhvásár 1610 

Hízott állatvásár. Az „Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület" által f. évi deczember 
hó 11, 12 és 13-án a székesfővárosi marhavá-
sártéren rendezendő hízott állatvásárra a be-
jelentések sajnos nem érkeznek oly számban, 
amint az kívánatos volna. Az 0MGE. a vásárt a 
hízott állatok jobb értékesithetése végett és azon 
czélból kívánta életbe léptetni, hogy a jobb 
husminőségeket a fővárosi közönséggel megis-
mertetvén, a príma minőségű hizlalt állatok-
nak megszerezzük a budapesti piaczot. Da-
czára annak, hogy a rendező-bizottság az 
egyes ismertebb hizlaló gazdákat többizben 
külön is felkérte, hogy ezen vásáron részt 
vegyenek s egyébként is a gazdaközönség 
figyelmét állandóan felhívta e vásárokra, be-
jelentések ez ideig mégis elégtelen számban 
érkeztek be. Hogy a hizottállatvásár meg-
tartható legyen, nagyon szükséges volna, hogy 
még jelentékeny számú állatot jelentsenek be 
gazdáink, mely okból kérjük, hogy azok, akik 
deczember hó első felében prímaminőségü 
hízott .állatok fölött fognak rendelkezni, azokat 
mielőbb e vásárra bejelenteni szíveskedjenek. 
A vásárra fölhozandó állatok számára a ke-
reskedelemügyi miniszter á kiállítási állatokra 
fennálló szállítási kedvezményt engedélyezte. 
Az állatkisérők díjmentes ide és visszautazása 
azonban nem engedélyeztetett. A rendező-
bizottságnak igen sok értékes diszteletdij áll 
rendelkezésére, melylyel a díjnyertes állatok 
volnának dijazandók. így Ő Fensége , József 
főherczeg egy értékes tiszteletdijat fog ki-
tűzni; nemkülönben Ő Fensége Frigyes fő-
herczeg is 200 frtot adományozott egy be-
szerzendő tisztetetdijra. A székesfőváros 500 
frtot. A „Magyar Czukorgyárosok Országos 
Egyesülete" 400 frtot. A „Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete" 200 frtot. A „Mészáros Ipar-
testület" 25 darab körmöczi aranyat. A „Hen-
tes ipartársulat" 100 frtot adományoztak 
dijakra. Akkor, amikor a vásár létrehozatala 
érdekében a rendezőség minden lehetőt meg-
tett és sikerült különféle kedvezményeket és 
dijakat előteremtenie azon czélból, hogy ily 
módon is serkentse gazdáinkat a vásáron való 
részvételre, valóban szomorú dolog volna, ha 
ezen uj intézményt a gazdák közönyössége 
miatt nem lehetne életre kelteni. 

Munkásszerzödések előkészítése, A sár-
bogárdi járás mezőgazdái mult hó 26-án érte-
kezletre gyűltek össze, amely értekezésnek 
czélja a jövő évi munkásszerződések főbb 
pontjainak egyöntetű megállapítása volt. Az 
egybegyűlt gazdák az aratási és cséplési mun-
kálatokra nézve egy szerződésmintát állapítot-
tak meg, hogy a járás gazdái ezen mintában 
lefektetett feltételek alapján egyöntetüleg köt-
hessék meg a szerződéseket. Az elfogadott 
főbb pontozatok a következők. 1. Az aratók 
tisztán az aratási munkáért kapják az őszi és 
tavaszi kalászos növényekből a 11-ik részt 
élelmezés nélkül, a 12-ik részt élelmezéssel, 
cséplés nélkül, kint a földön. Az aratórész be-
hordásáért és csépléséért teljesítendő szolgál-
mányok külön egyezség tárgyát képezik. 2. 
Továbbá az aratók oly számban fogadandók 
fel, hogy páronként 14—17 1200 d-öles hold 
jusson learatandó terület. 3. Az aratók által 
teljesítendő szolgálmányok biztosítása czéljá-
ból az aratás teljes befejeztéig az aratórész 
egy bizonyos hányada visszatartható. 4. Azon 
esetben, ha a termés elemi csapás vagy bármi 
más okból rossz, akkor a munkások megélhe-
tése végett 1200 D-öles holdankint őszi és 
tavaszj gabona után élelmezéssel 2 frt 50 krt, 
élelmezés nélkül 3 frtot nyernek. Vagy hol-
danként aratásért 36 kg. szemes gabonát kap-
nak a megfelelő learatott gabona minőségéből. 
5. Az aratók a részük elcséplésénél a gép-
munkát megkapják a részük szalmájáért, a 
cséplőmunkásoknak azonban a szokásos részt 
kiadni tartoznak. Amint látjuk, a sárbogárdi 
járás mezőgazdáinak megállapodása a lehető-
ségig méltányos és senkiben azt a benyomást 
fel nem keltheti, hogy ezzel az egyöntetű 

megállapodással a munkások érdeke ellenében 
igyekeznek nyomást gyakorolni. Itt a czél tisz-
tán az, hogy a súrlódásoknak eleje vétessék, 
habár ezeknek kikerülése végeit a mezőgazdák-
nak némely jóakaratú engedményeket kell is 
áldozatul hozniok. Kívánatos volna, ha hasonló 
méltányos körültekintéssel az alföldi megyék-
ben is jó eleve megállapodás jönne létre az 
aratási szerződések egyöntetüleg történő meg-
kötése érdekében. 

A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezete. Az u'óbbi időben a szövetkezet 
tárgyalásokat folytatott a főváros vásárcsarnok 
bizottságával, oly irányban, hogy a szövetkezet 
hajlandó hatósági közvetítői állásáról lemon-
dani, az esetben, ha számára a központi vásár-
csarnok egy másik, megfelelő elárusító helye 
biztosíttatnék, ahol mint szövetkezet, a termelők 
által beküldött árukat nagybán és kicsiben is 
árusíthassa. Erre a lépésre az a körülmény 
késztette, hogy mint hatósági közvetítő, tulaj-
donképpen csakis nagybani eladással foglalkoz-
hatott s igy nem fejthette ki a gazdák érdeké-
ben azon tevékenységet, melyet mint szövet-
kezet czélul kitűzött. A szövetkezet jelen 
ajánlata már foglalkoztatta a vásárcsarnok 
bizottságot, de végleges döntés ez ügyben még 
nem történt, minek következtében a szövetke-
zet a vásárcsarnokban működését mint ható-
sági közvetítő mind az ideig folytatja, mig ez 
ügyben végleges eredményre nem jutnak, a 
melyről annak idején a termelők hirlapilag s 
magán uton is értesíttetni fognak. Egyelőre 
mindazon közlések, amelyek szerint a szövet-
kezet hatósági közvetítői funkczióját már nem 
gyakorolná, mint korai kombinácziók, legfeljebb 
az érdekelt termelők megtévesztésére szolgál-
hatnak. 

Védőojtások a sertészvész ellen. Az 
Erdélyi Gazdasági Egylet által berendezett 
vérsavó-termelő telepről eddig 761 darab 
sertésre adatott ki ojtóanyag és ezzel a 
kísérleti ojtások megfigyelése kezdetét vette. 
A telepen készített szérummal történt védőoj-
tások máig igen jó eredményre engednek kö-
vetkeztetést. így a Gyaluban októher 25-én és 
f. hó 4-én vészes telepen beojtott 397 darab 
sertés közül az elhullás eddig: 3—4%, 
mig a beojtatlanok között sokkal több. A Szur-
dokon beojtott 126 valamint a Füldön és Far-
noson beojtott 538 egészéges sertésnél válto-
zás máig nem állt be, vagyis megbetegedés 
nem történt. Különben ugy látszik, mintha a 
fertőzés után védojtott falkából kiválasztott 
betegek könnyeben és gyorsabban esnének át 
a betegségen, mint a védőojtásnélküliek. Ezek 
az észleletek eléggé megnyugtatók és teljesen 
megegyeznek a hivatalos részről eddig hir-
detett eredményekkel. 

A Borsodmegyei Gazdasági Egyesület 
szőlő- és kertészeti, ezt követőleg pedig pénz-
ügyi és közgazdasági szakosztálya folyó hó 
14-én Miskolczon a vármegyeház nagytermé-
ben báró Badvánszky Béla és Miklós Ödön 
elnöklete alatt ülést tartott, melyen az egyesü-
let számos tagja vett részt. Az elnöki meg-
nyitó után Vértessy Tivadar ügyvezető titkár 
jelentést tett a felső-zsolczai faiskola-kert 
haszonbérletéről, s felolvassa az e tárgyban 
Szathmáry Király Pál nagybirtokossal kötött 
szerződést, mely szerint az egyesület a 20 hold 
kiterjedésű gyümölcsös és faiskola-kertet a 100 
méhcsaládot számláló mintaméhészettel együtt 
25 évre haszonbérbe veszi. A szerződés elfo-
gadtatott s jogi véleményezés végett Kovács 
Lajos megyei tiszti főügyésznek kiadatott. Ezen 
haszonbéri szerződős folytán megváltozott vi-
szonyokra való tekintettel a szerződéses viszo-
nyú kertész Szerződése is megváltoztatandó 
lévén, ennek végrehajtására bizottság küldetett 
ki. Ezután megállapittatott az egyesület mis-
kolczi szőlőtelepén az 1898-ik évben eszköz-
lendő munkálatok sorrendje s költségelőirány-
zata s egyúttal elhatároztatott, hogy az egye-
sület tagjai a" "saját szükségleteikre vásárló 
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szőlővesszők áránál 25°/o kedvezményben ré-
szesüljenek. A pénzügyi és közgazdasági 
szakosztály ülésén ügyvezető-titkár jelentést 
tett a pénztár jelenlegi állapotáról, melyből 
kitűnik, hogy az egyesületnek a folyó év vé-
gén az állattenyésztési alapon kivül 3000 frt 
pénztári maranványa lesz s igy az 1898-ik évi 
összes bevételek kitesznek 8900 frtot, ehhez 
képest a kiadások összege 8800 frt, amiből 
legnagyobb rész a szőlő és kertészet ezéljaira 
fordittatik. 

Egy a gyümölcsészct és szölökezelésben 
jártas egyén hajlandó nagyobb gyümölcs- és 
szőlőgazdaság vezetését elvállalni; az illető 
ugyan nem végzett szakiskolát, azonban itthon 
és Amerikában 6 éven át gyakorlati uton ké-
pezte ki magát és a munkákban maga is 
részt vesz. F.elvilágositást nyújt e lapok szer-
kesztősége. 

A hamburgi gyümölcskiállitás. Múlt hó-
ban záródtak be a hamburgi kertészeti "kiállt-; 
tás kapui, melynek záradékát az annyira ér-
dekes és tanulságos gyümölcskiállitás képezte. 
Többször megemlékeztünk a hamburgi kerté-
szeti kiállításról, most azonban csakis a gyü-
mölcskiállitásról fogunk egy pár szót elmon-
dani. Az itt bemutatott gyümölcs bámulatra 
ragadhatta az érdeklődőt, mit képes az ember 
munkássága a természet hozzájárulásával pro-
dukálni. Érdekes volt a szakértőnek, lebilin-
cselő a laikusnak. Méltó koronája a. kiállítás-
nak. A kiállításnak jellegét nemzetközinek lehet 
jelezni, bár legnagyobb része a kiállítóknak 
Európa északi és északnyugati részéből kerül-

j ek ki, köztük két keleti képviselővel Magyar-
ország és Ausztriával- Francziaország igen 
szerényen volt képviselve, Amerika pedig tel-
jesen elmaradt. Igv a 'kiállított gyümölcsök 
tömege dokumentálta, hogy még nem kell oly-
annyira tartanunk ezen a téren az amerikai 
versenytől. Nagy méreteiről képet alkothatunk 
magunknak, ha tudjuk, hogy a különböző or-
szágokból kiállított gyümölcsök 35,000 tányéron, 
néhány száz rakáson és ládában voltak felhal-
mozva. Bennünket magy arokat leginkább a mi ki-
állításunk érdekel; amely bizony szégyenünkre 
nem válik. A magyar kiállítás csarnokát a két 
nemzeti lobogóról már messziről észre lehetett 
venni, mely csarnokot az „Ungarn" szó még 
közelebbről jelölte meg. Kiállításunk méretére 
nézve elég annyit tudnunk, hogy a magyar 
kiállítók gyümölcseiket 14,000 darab tányéron 
állították ki, a kiállítók száma pedig 47 volt. 
Állami tanintézeteink szép kollékczióvál jelen-
tek meg. A m. kir. kertészeti tanintézet kiállítása 
maga egy nagy asztalt töltött meg. A kolozs-
monostori gazd. tanintézet beküldött gyümölcsei 
kitűnően érkeztek meg, melyek közül a gyö-
nyörű masánszki és rózsaalma volt, mely kü-
lönösebben megragadta a figyelmet. Megemlí-
tendő még ' hibátlan fajéinevezése is. A 
magyar-óvári akadémia, pedig a gravensteini 
almával exczellált, mely e nemben az egész 
kiállításon a legszebb volt, A többi állami 
faiskoláink és tanintézeteink ; is, igen szép gyü-
mölcsöt mutattak be. Az egyes magánfelek 
kiállítására áttérve, legelső sorban is Mathiász 
János és Kecskemét városa említendő fel; 
'előbbi különösen gyönyörű szőlői miatt, melyeket 
roppant sok válfajban mutatott be. Feltűnt 
ügyes csomagolása, melynél fogva oly kitűnő 
állapotban érkezett meg, hogy e nemben az 
egész kiállításon a legelső volt, Kecskemét, 
városa és a kecskemétiek is megjelentek speczia-
litásukkal; a szabadkai nagy szercsika, pogácsa-
és batulalmákkal. A nagybányaiak almát, kör-
tét, aszalt-gyümölcsöt, lekvárt mutattak be. 
Rohonczy Gida, törők becsei kertészete hibát-
lanul megérkezett paradicsomot és dinnyét 
állított ki, különösen a sárgadinnye iránt .nagy 
volt az érdeklődés. Azt a meggyőződést merí-
tettük ebből a kiállításból, hogyha a gyümölcs-
csomagolást jobban keresztül visszük, ugy 
sikerrel konkurrálhatunk gyümölcsünkkel, mely 
általában második helyet vivta ki magának 
Hamburgban, átengedve az első helyet Tirol-

nak; de feltétlenül első helyet nyerte el 
Mathiasz szőlőkollektiójával. Kiállítóink 39 
dijat nyertek. A magyar kiállítás szervezésé-
nek érdeme Molnár István, orsz. gyömölcsé-
szeti miniszteri biztosé; az ő buzgó fáradozá-
sainak és ritka szakismeretének köszönhetjük 
elsősorban, hogy a magyar gyümölcs a kül-
földön ezúttal is oly szép sikerrel vehette fel 
a versenyt az idegen termékekkel. 

Marharakodó állomások engedélyezése. 
A földmivelésügyi miniszter a magyar kir. 
államvasutak kezelésében levő szeged-karlovai 
h. é. vasút vonalán, Torontál vármegye terü-
letén fekvő Török-Kanizsa-Josefova és Pádé 
állomásokat, továbbá a székely vasutak vona-
lán, Csik vármegye területén fekvő Szépviz-
Szent-Mihály és Csik-Gyimes állomásokat 
marharakodó állomásokul engedélyezte. 

Népies gazdazági előadások. A „Pozsony-
; megyei Gazdasági Egyesület" megbízásából a 
: „Pözsonymegyei Gazdasági Kaszinó" Pozsony 
városban ez év folyamán a következő népies 
gazdasági előadásokat tartja: November 12 én 
Valló János, vándortanár: Méhészet; magyar 
előadás. Rilter Mátyás, főkertész: Zöldség- és 
gyümölcskertészet; német előadás. November 
28-án Chriastélyi Béla gazdatiszt: Káros és 

,hasznos állatok; magyar előadás. Melcsiczky 
Gyula, gazdatiszt: Tejgazdaság; német elő-
adás. Deczember 5-én Rovara Frigyes jószág-
igazgató : Altalános és szölőtrágyázás; magyar-
német előadás. Deczember 12-én Fetter Pál, 
szőlőszeti félügyelő : Szölöszet . és borkezelés ; 
német előadás. 

Az oderai csatornamű megnyitása. A 
| Duna-Odera csatorna előfeltételét képező 
oderai csatornázás nagy müvét a német kor-
mány befejezvén, annak ünnepélyes megnyitása 
nemrég völt Boroszlóban. Az Oderának csa-
tornázása folytán ez Stettintől Koséiig tehát 
majdnem az osztrák határig 400 tonnás hajók 
részére elkészült és igy csak Ausztria-Magyar--
országtól függ, hogy a dunai hajók egész 
Stetting, illetve Berlinig közlekedhessenek. 

A „Pozsonymegyei Gazdasági Kaszinó" 
f. évi november 28-án Pozsonyban, Ventur-utcza 
3. sz. alatti helyiségében rendes , évi közgyű-
lést tart. Tárgysorozat: A választmány 1897. 
évi jelentése. Tagok felvétele és törlése. Az 
' 1896. évi számadás helybenhagyása. Az 1898. 
.évi előirányzat megállapítása. Esetleges ín-
hitványok. 

Szövetkezeti, élet Belgiumban. A belga 
szövetkezetek öt évi működéséről most tették 
közzé a jelentést, melyből a következőket kö-
zöljük : Az 1894. évi junius hó 23-án életbe-
lépett szövetkezeti törvény lényegesen megvál-
toztatta az 1851-iki törvényt. A szövetkezésnek 

. tág tér nyilt; működési köre tágult, a hatósá-
'gok beavatkozása szűkebb térre szoríttatott, 
az elismeréshez kötött feltételek kevesbedtek. 
Ma a szövetkezetek törvényes alapon állnak, 

f mig előbb ugyszólva a hatóságok kegyelméből 
léteztek. Az uj törvény megengedi a szövet-
kezeteknek, hogy üzleti helyiség czéljára ingat-
lant vásároljanak ; hogy adományokat és ha-
gyatékokat; elfogadjanak; a tagok felelőssége 
korlátolt; a szövetkezeti segitőegyletek által 
nyújtott összegek le nem foglalhatók. Szóval 
a szövetkezetek szabadsága törvénybe van ik-
tatva. Nem csoda tehát, ha az uj törvény 
oltalma alatt a szövetkezetek virágzásnak in-

, dúltak. A jelentés 1892—1895. évekről szól. 
Az 1890. évi deczember 31-én nem volt több 
szövetkezet Belgiumban 380-nál. Az 1896-ik 
év végén 1132 volt és ez év első harmadában 
121 szövetkezét alakult, ezek között 47 állat-
biztosító szövetkezet. A szövetkezés szükséges 
és üdvös voltát., közgazdasági és emberbaráti 
horderejét az iskolákban tanítják. Ebben Bel-
gium Fráncziaország példáját követi. A tör-
vény megengedi, hogy a szövetkezetek némely 
dolgokat együttesen szervezzenek. , Ilyenek: 
hogy szabályozzák egymás között a tagok köl-
csönös átlépését; alkalmazottaik ellátásáról 

közösen — egy közös hozzájárulási alap által 
— gondoskodjanak ; és békéltető bíróságot vá-
laszthassanak, mély a szövetkezetek vagy a 
tagok közt fölmerülhető vitás ügyeket elin-
tézze. A szövetkezeti segélynyújtás nem sérti a 
munkás önérzetét, mert jogra hívatkozhatik és 
nem kér alamizsnát. A szövetkezet semmit 
sem ad ingyen, de sokat ad kevés pénzért'. 
A szövetkezetek állománya a legutóbbi évti-
zedben, volt: 

1885-ben 1895-ben 
Szövetkezetek száma . 204 942, 
A királyság lakosainak 

száma . _ 5.853,278 6.410,783 
Szövetkezeti tagok . . 31,250 97,591 
10,000 lakosra esik . . 53 152. 

Szeméttrágyaküldemények kedvezmé-
nyes díjszámítása. A budapest-lajosmizsei 
helyi érdekű vasút vonalán a szállítási díjnak 
a tényleges suly, de legalább is az igénybe-
vett kocsi raksúlyának fizetése mellett szállí-
tandó szeméttrágya után és a mindennemű 
trágyaküldemények szállítására nézve érvényes 
II. kivételes díjszabás díjtételei nyernek al-
kalmazást. 

Agrárreformok Francziaországban. A 
franczia kormány az agrárreformok egész so-
rozatát szándékozik életbeléptetni. A börze-
reformot azzal kezdi meg, hogy a hivatalos 
terménytőzsdei árjegyzést kiveszi a tőzsde-
alkuszok hatalmából s annak szerkesztését egy 
három tagu bizottságra bizza, mely a mező-
gazdasági kereskedelmi és hatósági érdekelt-
ségből alakul meg. A mezőgazdasági érdek-
képviseleti szervezet kiegészítéséül mezőgazda-
sági kamarák létesítését szervezik. Törvényes 
uton történik intézkedés a. földbirtok feldarabo-
lásának megakadályozására. A vonatkozó tör-
vényjavaslat értelmében az 5000 frank értéken 
aluli birtok már nem darabolható fel. Ezen 
intézkedéssel összefüggésben vannak a par-
czella nagyságára vonatkozó határozatok, me-
lyek szerint a parczella nagyság minimuma 
50 árban lesz megállapítva. Ami a franczia 
földbirtok eladósodását illeti, a statisztikusok 15 
milliárd frankra becsülik a földbirtok jelzálog-
tartozását. Ezen az állapoton segítendő, a 
franczia kormány elhatározta, hogy egyelőre 
100 millióval kezdi meg a földtehermentesi-
tést, olyformán, hogy a magas kamatú kisebb 
terheket egy százalékos terhekké konvertál-
tatja. Hitelszövetkezetek alakításával pedig a 
kamatláb leszállítására fog törekedni. 

Grépek vámmentes bevitele Törökor-
szágba. A török kormány a belföldi ipar fej-
lesztése czéljából már régen kimondta, hogy 
az országban létesített • gyárak részére behozott 
gépek és nyersanyagok tizenöt éiven át vám-
mentesen hozhatók be Törökországba. A ha-
táridőt meghosszabbították tíz évvel és most 
lejár. A konstantinápolyi török kereskedelmi 
kamara közlönyének jelentése szerint a török 
kormány ezt a vámmentességet további tiz 
évre engedélyezte. 

A mezőgazdaság állapota a külföldön 
szeptember hó végén. Amerikai Egyesült-
Államok. A pittsburgi konzul a következőket 
jelenti: Szeptember hó harmadik hetében az 
időjárás kedvező volt. A dus csapadék a ve-
tési munkálatokat elősegítette. Az eddigiek 
után itélve, az idén bevetendő búzaterület a 
mult évinél nagyobb lesz. Szeptember hó első 
felében uralgott száraz és rendkívül meleg idő-
járás a még nem eléggé fejlődött késői kuko-
ricza érését sok helyen siettette. A folyó évi 
kukoriczatermést megközelítőleg 1'750 millió 
bushelre becsülik. Az utolsó hivatalos becslés 
a termést 1'840 millióra tette; augusztusban a 
várható termés 1'900 millióval volt jelezve. A 
zabtermés mintegy 690 millih bushelre rug a 
mult. év 707 n^llió bushel termésével szemben. 
Oroszország. Az odesszai főkonzul jelenti, hogy 
a tartós szárazság a vetési munkálatokat egész 
Dél-Oroszorországban késleltette, -úgyszintén 
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Észak-Oroszország és a Volga táján is min-
denütt megkéstek az őszi vetéssel. A vetési 
munkálatok ily nagymérvű megkésése, főleg 
az északi részeken ad komoly aggodalomra 
okot, mig ellenben Dél-Oroszország enyhe 
éghajlata a kalászosok vetését a késő téli 
hónapokban is lehetővé teszi. A már öt 
hét óta tartó szárazság után szeptember 
hó végén több helyen volt némi csapa-
dék. A kukoriczatermés Dél-Oroszországban 
valamivel a középszerűen felül ütött ki, a mag 
azonban többnyire aprószemü. Németország. 
A karlsruhei konzul jelenti, hogy az őszi kalá-
szosok vetése szeptember havában helyenkint 
megkezdődött s a vetések kedvezően fejlődnek. 
A lipcsei konzul jelentése szerint a tartós eső-
zések a gabonák betakarítását hátráltatván, _az 
őszi vetés is megkésett, de jól kikelt és bizta-
tólag fejlődik. 

£egjo€6 daráló 
a „Little-Giant darálógép" 

melyen mindennemű magvat sőt tengerit csutkával 
is a legegyszerűbb módon lehet darálni. 

Á r a t e l j e s f e l s z e r e l é s s e l 53 for int . 
A daráló szeíkezete olyan, hogy az a járgányt is 

magában foglalja. 

S z ű c s Z s i g m o n d , 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 68. sz. 

Sisőrendü gyártmány. 
Szecskavágo-gépek. 
R é p a v á g ó - g é p e k . 
Tengeri morzsolok 
és ezek hajtásához al-
kalmas járgányokat ol-
csó árban, teljes szava-
tosság mellett szállít: 

Szűcs Zsigmond, 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 68. sz. 

„KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR" 
„KÖZTELEK" ÉVKÖNYV" 

(898-ak é v r e . 

RUBINEK GYULA és SZILASSY ZOLTÁN. 
ry. Gazd. Egyes, titkárjai. 

s gazdati 

A két könyv előfizetési ára az «0. M. G. E.» tagjai 
és a .KÖZTELEK, előfizetői részére 2 frt 20 kr. 

posta dijjal együtt. 
A két könyv csak együttesen rendelhető meg, 

külön-külön nem kapható. "ÜKI — B o | t i á p a 2 f j . t g 0 k p < _ _ 

ndelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
3u.da.pest, 152. l ier, TJUŐi-u.-b 2 5 . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 
(Oüttmann és Walil budapesti terménybizományi 

czég jelentése.) 
Budapest, 1897. nozember. 18-

Az időjárás e héten tartósan száraz maradt; az 
égboltozat nagyobbára ködös volt, a hőmérséklet a 
fagypont körül járt és éjjel erősebb fagyok is követ-
keztek be. A vetések állása kielégítő, a korai erős 
hideg azonban károkat okazhat. A vízállás különösen a 
mellékfolyókban rendkívül alacsony és a hajózást 
nagyon akadályozza. Külföldön az időjárás szintén szá-
raz és hideg. : 

A külföldi piaczokon a hangulat ártartó maradt, 
a kinálat gyenge ugyan, a kereslet azonban szintén 
mérsékelt. Amerikában realizácziók és a spekuláczió 
eladásai az árakat a hét kezdetével körülbelül 3 c. 
csökkentették, mig Argentiniából érkezett jelentésekre, 
miszerint a vetések hirtelen bekövetkezett fagy által 
károsodtak, gyors javulás következett be. Az emelke-
dés ugyan később is tartott, de csak kisebb mérvű 
volt és igy az árak a mult heti nivó körül zárulnak. 
Az európai piac'zok nem mutatnak különös hajlandó-
ságot a tengerentúli csökkenést követni, azonban alig 
emelkedtek akkor sem, a mikor szilárdulást jelentettek. 
Angliában készáru változatlan maradt, mig későbbi 
szállítások inkább részesültek figyelemben. A határidő-
árak csölcenőek voltak. Francziaországban ugy liszt 
mint. buza is ártartó maradt. Németalföld, Ijelgium és 
Schwájczban úgymint Németországban a fogyasztás 
csak gyengén vett részt az üzleten és a mult heti árak 
maradtak érvényben. 

Nálunk a buza többszörös hullámzásnak volt alá-
vetve, azonban úgymint a többi czikek is, mérsékelten 
forgalom mellett alig tüntetnek fel változást. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük. 

Buza a hét. kezdetévei jó keresletnek örvendett. 
Magasabb amerikai jegyzések a bekövetkezett hideg 
időjárás a malmokat nagyobb vételekre ösztönözte és 
a tulajdonosok felemelt követeléseit készségesen adták 
meg. A lanyhulás azonban épp oly gyorsan következett 
be. A kereslet majdnem egészen megszűnt, minthogy 
azonban a hözatalok és a, kinálat is állandóan gyenge, 
maradt, a mult heti árjegyzések többszörös ingadozás 
után változatlanok maradtak. Különös érdeklődésre 
külföldi búzák találtak. Az őrlési kedvezmény beszünte-
tésének kérdése még mindig függőben van és igy a 
malmok iparkodtak ezen minőségekből további készle-
teket szerezni, ugy hogy az e heti összesen 130,000 
mm. forgalomban körülbelül 50,000 mm. külföldi buza 
szerepel. A,heti hozatal 169,000 mm. 

Rozs gyengén völt kinálva. A fogyasztás ugy 
mint az export czéljaira azonban csak finomabb minő-
ségekben volt elhelyezhető. Gyengébb áru el van ha-
nyagolva és valamivel olcsóbb' árait mellett is csak ne-
hezen volt értékesíthető. Az árnivó alig változott és 
minőség szerint 8.40—60 frt között jegyzünk helyben 
és Budapest távolságában átvéve. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) válto-
zatlan maradt; a forgalom is kismérvű. Helyben és 
Kőbányán gyengébb minőségű áruért 5 80—6.— frt. 
jobb fajtákért 6.20 frtig fizettek. Állomásokon átvéve 
az üzlet csak szük keretben mozog. A kinálat export-
képes árübah gyenge és szilárd hangulat mellett csak 
kisebb tételek keltek el jól tartott árakon. 

Zab továbbra is jó keresletre talál és bár a 
hozatalok jobbak voltak, gyorsan voltak elhelyezhetőek. 
Az eladott ca. 5000 mm.-ért szin és tisztaság szerint 

,6.20—6.65 frtot fizettek helyben. 
Tengeri ó áruban gyorsan volt emelkedő, bár 

a kereslet alábbhagyott. Jó minőségekért kezdetben 
4.80—4.85 frt, utóbb 5.— frtig fizettek Budapesten, üj 
áruban már élénkebb az érdeklődés és felvidéki szám-
lára tiszavidéki állomásokon november-deczemberi szál-
lításra 4.05—4.25 frtot fizettek. Újvidéken deczember-
januárra 4.10 frt Cassa volt elérhető. 

Olajmagvak: Káposztarepczében e héten is csak 
- i _ j - i i i It Jegyzés | nöségü áruért 
12.75—13.25 frt, gyengébb 12-60—75 frt. Bánáti repcze 
12. 12.25 frt. Oomborka ca. 10.50—11.50 frt, vad-
repeze ca. 5,50—6.25 frt, lenmag 10.50 frt Budapesten. 

Hüvelyesek: Babban a hangulat továbbra is csen-
des ; a vételkedv korlátolt és így üzlet nem fejlődött. 
Ab Baja-Zombor 7.25 frtot, törpe babért Félegyházán 
8.— frtot, barna babot (dunamenti) 6.75 frtot jegy-
iünk- Köles csendes 4.50—4.7.5 frton jegyez helyben. 

Vetőmagvak: Vöröshere csak durvaszemü áruban 
értékesíthető, aprószemü áru továbbra is el van hanya-
golva. ' Minőség szerint bánáti 34 frt, durvaszemü fel-
vidéki áruért 37.—42.— frtot fizetnek. Luczernát csak 
szórványosan kínálnak és hazai termésű árú 40.—45.— 
frton jegyez. Muharmag 5.50—75 frtot ér el helyben. 

Napi jelentés 1897. november 16. 

Tiszavidéki: 100 ím n. 77 kg. a 13-15 frt 3 hóra 
78 „ „ 13-12V2 

,100 77 „ ,, 12-80 
. 100 12-80 

n. 76 12'85 frt 3 hóra 
76 , „ 12 80 

100 12-60 
100 74 „ „ 12-60 
100 .keverék 

. 100 75 , , 
72 f, „ 

12-40 
12-— 1 3 f r a 

Pestvidéki : 
100 

78 „ , 
74 „ , 

13-10 
' l 

100 73 , , 12-25 
. Bácskai: 200 . 

.1800, 
75 „ , 
72 , •, 

12.75 

Fehérmegyei: 
100~ 

76 »'. , 
78 „ „ 

13-20 
13-15 

100 m. 77 á , 
75 , , 
76 ,„ „ 

13-07V2 
12-42 V2 
12-75 

* ' 

m. 75 kg. á 12-80 
.Dumai : 1550 73 » „ 12'30 ' 
Baktáráru : 
Oláh: 3800 . 

2000 • 

74 . „ 
76 „ „ 
73 „ „ 

12-— 
11-35 
10-42 

500 
3000 

70 , , 
70 „ „ 

9-15 
9-10 : 3 L a 

, gyengén volt kinálva, a malmok 
igen kevés vételkedvet mutattak és az irány ellanyhult, 
elkelt néhány ezer mm. - és . az árak 5 krig olcsóbbak-
nak mutatkoznak. 

Készrozs gyenge forgalom .mellett - változatlan 
8'40—45 frt pesti paritással kelt el. 

Árpa keresetlen.' 
Tengeri szilárd és a határidő ára szerint adatik el. 
Zab tartott. 
Határidők gyengék voltak mindvégig. 
Következő kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 
•96—il-93—11-96 11-95—97 
15—— •—t-". 9-40—50 

12-15— 

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

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben a szilárd irányzat e hétnek 
elején is fentartotta magát és a szeszárak 25 krral drá-
gábban jegyeznek. Bécsben a kontingens és exkontin-
gens szesz ára a nagyobb szeszüzlet folytán állandóan 
szilárd és nálunk is gyérek a keresletek, ugy hogy a 
szeszárak, olcsóbb irányzatot egyelőre követni nem 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején .gyéren volt kinálva és az ára is 
25 ,krral drágábban jegyeztetik. Elkelt több tétel felső-
magyarországi állomásokhoz szállítva 18- 18'50 frton 
azonnali szállításra. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 18-25— 
18-50 frt. 

Bécsi jegyzés 19-60—19-80 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 54- 54-25 frt adózott burgo-
nyaszészért. 

Trieszti jegyzés 9*75—10'— frt hektoliterenként 
90% magyar kiviteli szeszért. 

A kivitél e hét elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak közül: Győr, Kenyérmező, . 

Losoncz, Baja, Temesvár, Arad, 13, a többiek 25 krral 
drágábban jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten,-. Finomított szesz 
56- -56.50 frt, élesztőszesz 55'50—56'— frt, nyers-
szesz adózva 55. 5525 frt, nyersszesz adózatlan 
14-——14.50 frt, denaturált szesz 1925—19.50 frt. 
Kontingens nyersszesz —. —.—. 

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

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. november 14-éről. A beállott 
fagyok a termelőket burgonyakészletük sürgős beszál-
lítására késztette, minek következtében' ezen áru a 
fogyasztást túlhaladó mennyiségben került a vásárcsar-
nokba. Vételkedv hiányában e fölös mennyiség raktárra 
került. Az általánosan vontatott üzleti forgalom külö-
nösen a húsfélékben volt érezhető. 
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Vadféle tetemes mennyiségben érkezik és olcsó, 
amiért a beküldők kétszeresen érzik a magas fogyasz-
tási adó nagy terhét, 60 krajczáros őz árak mellett a 
beküldőnek 3 forintnál'.alig marad több darabonként. 
Nyul darabja 1-10-1-30 frt, fogoly és fáczán keresett. 

Tisztított baromfi változatlan árakon kelt. 
Szopós malaczok keresettek, kgja 85—90 kr. 
Sonka, és füstölt hus elég jói fogy, de inkább 

kisebb tételekben keresett. 
Teavaj árát tartja, főző vaj lanyhán kél. Tojás 

állandóan keresett, válogatott friss tojáshoz (100 db) 
mintaládát kívánatra küldünk. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen 
tése. Budapest, 1897. nov. 15-én. 

Hus. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 54—56 
II. oszt. 42—54, III. oszt. 46—54, eleje I. oszt. 40—48 
II. oszt. 36-46, III. oszt. 25—44, borjúhús hátulja l 
oszt. 60—65, II. oszt. 60—64, eleje I. oszt. 60—66, II. 
oszt. 42—56, birkahús hátulja I. oszt. 40—44, II. oszt. 
36^38, eleje I. oszt. 34—36, II. oszt. 30—32, bárány 
eleje 1 db —.—•—, hátulja —• •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 54—54 0, vidéki 50—54, sza-
lonna nélkül elsőrendű 54—55, vidéki 55—56, sertés-
hús pörkölt 50—54, sertéshús szerb szalonnával 

, szalonna nélkül 48—54, sertéshús füstölt magyar 
, idegen (vidéki) 50—52, sonka nyers 1 kg. 

72—72, füstölt belf. csonttal 0'9—1-0, csont nélkül 0'90 
—1-—, sonka füstölt külf. csont nélkül 0-85—0 85, 
szalonna sózott 1 q 54"0—555, füstölt 60—61-0, sertés-
zsír hordóval 59 0—59-5, hordó nélkül 58-0—58 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—72, szalámi belföldi 150 
—240, külföldi , malacz szopós élő 1 db 4-4-50, 
tisztított •—. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 0-70—1.10 
csirke 0'50—1-5, kappan hizott 1-10—1 60, sovány —.— 
—•—, récze hizott 1'40—2'50, sovány 0-90—1-60, lud 
hizott 2 50—6 —, sovány 1-80—3 —, pulyka hizott 2 20 
- 4 — sovány 180-4-—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-75—0-90, 1 kg. , csirke 1 db 0"45—0'55, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0'90—1-50, 1 kg. —• •—,. 
récze hizott 1 db 0-90—1-30, 1 kg. 45-58, félkövér 1 db 
0-40—0-80, lud hizott 1 db 2-50—3, 1 kg. 0-45-0'52, 
félkövér 1 db 1-20—2-—, 1 kg. 38—46, pulyka hizott 
1 db 1-80—3-—, 1 kg. 40-55, félkövér 1 db 1-20—2--, 
1 kg. 40—50, ludmáj 1 db 10—1-—, 1 kg. 1- 160 
ludzsir 1 kg. 70—1-20, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-40—1-40, csuka 0-30 
— 1-20, ponty (dunai) O'ÍO—0'60, süllő —• •—, ke-
csege —• , márna 0-40—0-60, czompó 0-40—0-50, 
angolna 0- 0 —, apró kevert 0'20—0'3,0 lazacz , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-1Ö, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0'20—0"20, tejföl 0'28—0"35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-95—1-20,1. rendű 0-70—0-85, II. r. 
0-40—70:—, olvasztott 0'—, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0<16—0-24, juh-
turó 48—54, liptói 0-56—0-60,juhsajt 0— ,, emmen-
thali sajt 1-10—1-15, groji sajt 0-65—0-68. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-18—0-19, barna kenyér 0-15—0-16, rozskenyér 0"10 
—0-11. Búzaliszt 00-sz. 1 q , 0—•—, 1 —•—, 

ToiáS. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 41- 45 0 
II. oszt. (1440 db.) 34—38-0, meszes 31—33, orosz tojás 
ICO db. —, tea tojás 3" 3"50, törött tojás 2-10—2-40. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 14—18 stoke-
raui 23—37, borsó héjas magyar 6-5—12-—, koptatott 
magyar 14—16, külföldi 19—24,. bab fehér apró 9—11, 
nagy 8—12, színes 9—12. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 3,i -6'—, 1 q 
2-0—3'5, Petrezselem 100 kötés 3-50—8-—, 1 q 2-0—5-5 
zeller 100 drb 0-50—2-00, karalábé 0-8—1-2 vöröshagyma 
100 köt. 4-50—6-—, 1 q 3-50—6-—. foghagyma 100 "köt. 
12—18,;.l q 15-0—18 0, vörösrépa 100 drb 0 60—2'—, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 4-0—8-0, kelkáposzta 100 drb 
0-80—1-2, vörös káposzta 3'0—1C-— fejessaláta 0-80 | | 
2-—, köt*tt saláta —0-—, burgonya, rózsa 1 q 1-80 i 
2-40, sárga 2" 3-20, külföldi —•—•—, fekete retek 100 | 

drji 0-40—2-—, uborka nagy salátának 100 db—- •—, 
savanyítani való 100 db —' •—, savanyitott 1-5—2'0, 
zöld paprika 0'40—1—, tök fözö 20—40, zöldbab 0-
0--, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső —• •—, karfiol 100 db 4-0—20, 
paradicsom 1 kg. 0'35—0'50, spárga —• •—, torma 
100 db 8—12. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 14—30, köz. alma 8—16, 
fajkörte 16—30, közönséges körte 8—16, szilva magva-
váló 0- 0-—, vörös —, aszalt , cseresnye faj 

, közönséges , meggy faj =-, közön-
séges —, ringló , baraczk kajszin , 
öszi , dinnye görög nagy 100 db —, kicsi 

, sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-26-0-35, csemege 40-60, dió (faj, papir-
héju) 22—26, közönséges 20—25, mogyoró 16—30, 
gesztenye magyar 7—14, olasz 16—20, narancs messi-
nai 100 db 1-8—3'0, pugliai —•—•—, mandarin 0-
0-—, czitrom 1-10— 1"Ö0, füge hordós 1 q 16—20, ko-
szorús 18- 22, datolya 40—60, mazsolaszőlő 40—70; 
egres 1 lit. , eper 1 kg. — kr. 

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

—. mák 1 q. frt 18—26, méz csurgatott C-25— 
0-32, sejtekben 1 kg. 0-40—0-70, szappan szín , 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-60, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0-——0-00, ásványvíz palaczkban 

Hideghusvásár az István-téri élelmi piaczon. 
1897. nov. 16-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
11 árus 32 db sertést, — árus — db süldőt, 82 kg. 
friss hust, — kg. füstölt hust, — kg. szalonnát, 50 kg. 
hájat. Vidékről és pedig Czeglédröl 4 árus, Nagy-Kőrös-
ről 9 árus, Tolnamegyéből 3 árus, felhozatal összesen 
123 db sertés, 250 kg. friss hus, 150 kg. háj. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-' 
téshus 1 kg. 64—76, 1 q 5200-5600, süldöhus 1 kg. 

—, 1 q —, füstölt sertéshús 1 kg. , 
1 q , szalonna zsírnak 1 kg. 60—64, 1 q 

, füstölt szalonna 1 kg. 64—68, 1 q , háj 
1 kg. 64—68, 1 q 5600—6000, disznózsír 1 kg. 66—68, 
1 q —, kocsonyahús 1 kg. 50—52, 1 kg. 4600— 
4800, füstölt sonka 1 kg. — * , 1 q — krig. 

Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1897. 
november 16-án. (A székesfővárosi vá'sárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
24 árus 99 db sertést, 2 árus 35 db süldőt, 150 kg. 
friss hust, 360 kg. füstölt hust, 1200 kg. szalonnát, 
400 kg. hájat. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
tésbus 1 kg. 52—56, 1 q 5100—5200, süldöhus 1 kg. 

66, 1 q — 7000, füstölt sertéshús 1 kg. 64—72, 
1 q 6000—6800, szalonna zsírnak 1 kg. 56—58, 1 q 
5400—5600, füstölt szalonna 1 kg. 58—60, 1 q 5600— 
5800, háj 1 kg. 56—58, 1 q 5400—5600, disznózsi 
1 kg. 60—64, 1 q , kocsonyahús 1 kg. 46—50, 
1 q : , fűstölt sonka 1 kg. — , 1 q 

krig. 
Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-

utcza, 1897. nov. 16. A székesfőv. vásárigazqatófág 
jelentése a ,Köztelek" részére). [Felhozatott a szokott 
községekből 180 szekér réti széna, 96 szekér muhar, 
55 zsupszalma, 35 szekér alomszaima, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár 3 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles sü>.) 
1000 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-knt a 
következők: réti széna 243—300 muhar uj 230—260, 
zsupszalma 130—150, alomszalma 120—160, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma —~ , tengeriszár , luczerna , 

, sarjú , szalmaszecska, 200—240, széna 
. uj , zabosbükköny 230—280. Összes 

kocsiszám 379, suly 313500 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti gazdasági és tenyészmarliavásár. 1897. 

évi november hó 14—15-én. (A bu-.aptsU közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 1043 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 46 
db, közép 476 db, alárendelt — db. Fejőstehén : fehér, 
0 drb, tarka 18 drb, tenyészbika 2 drb, tarka tinó 57 

fehér 412 db, jármosbivaly — db, bonyhádi — db, 
ökör 15 db, tarka 18 db. 

Az országos markavásárra igen kevés jó minő-
ségű jármosökröt, annál inkább több növendékmarhát 
hajtottak fel. A vásár hangulata igen lanyha volt. A 
tinókat általában nehéz volt eladni. A jármosökör 40 
—50 frttal olcsóbban volt beszerezhető. A fejőstehén-
vásáron csakis kisebb gazdálkodók jelentek meg s 
egyenkint vásárolták össze a teheneket. Nagyobb vá-
sárlók : Prágai Aurél P.-Sziget 24, Stern testvérek 
Bátorkeszi 20, Grünfeld H. J. Szt-György £4 jármos-
ökör. Lübner József Kakuts 40 és Goldner Sándor 
R.-Almás 20 tinót. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
ökör 340—365, középminőségü jármos ökör 220—315, 
alárendelt minőségű jármos ökör , hizlalni 
való , jármosbivaly forintig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör —• mm.-kint é. s., 
tarka tinó 2 éves —25 frtig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka kevert 
származású tehén 85—115, bonyhádi tehén 
frtig, bika frtig páronkint. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1897. nov. 14—15-én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztélek« 
részére). 

A vásár forgalma általában kicsiny volt. A fel-
hajtott anyag számban közepesnek, minőség tekinteté-
ben kielégítőnek jelezhető. A vételkedv mindkét napon 
vontatott volt, ugy, hogy a felhajtott anyagnak alig 
negyedrésze kelt el. Az árak átlagban nem változtak, 
de a jobb minőségüeknél néhány darab elég jó áron 
talált vevőre. 

Felhajtatott összesen 2417 db. Eladatott 656 db. 
Jobb minőségű lovakból hátas 100 db, eladatott 40 db 
95—300 frtért, könnyebb kocsiló (jukkér stb.) 140 db, 
eladatott 60 db 140—325 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 180 db, eladatott 55 db 110—300 frtéit, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 50 db, eladatott 30 db 155 
—370 frtért, ponny 10 db, eladatott 3 db 34—50 frtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 300 db, eladatott 120 db .50—100 .frtért, könnyebb 
félék' (parasztló stb.) 500 db, eladatott 150 db 25—46 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 1137 db, eladatott 
198 db 6—18 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 60 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 10 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Budsi esti szurómarhavásár. November hó 16 án 
A székesjci'áresi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott": 263 drb belföldi, / db galicziai, 
drb tiroli. 68 db növendék élő borjú, — db élő 

bárány; 63 drb belföldi, 70 drb galicziai, — drb 
tiroli, 90 drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A vásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 12—21-— 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 30—41 frtig, kivé-
telesen 42 frtig súlyra, növendék borjú 15—34 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—23-— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 50-60, kiv. —, tiroli — frtig, gali-
cziai 48—60 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány —•—•— frtig, bécsi ölött borjú 52-62 frtig 
súlyra. Élő bárány frtig, k vételesen írtig páronkint 
Élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü —— 

Budapesti juhvásár. 1897. november hó 15-én. (A 
székesfővárosi közvágóhid és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 1267, feljavított 
juh 865, kisorolt kos 15, kiverő juh 336, bárány , 
kecske —, szerbiai —, angol keresztezés —, ro-
mániai — durvászőrü 1082 db. 

Birkavásár lassú lefolyású, volt. 
Árak a következők : Belföldi hizlalt ürü —• 

frtig páronkint, 18—21-50 írtig, 100 kiló élősúly szerint 
feljavított juhok 9—15-0, kiv. 0 frtig páronkint, —• 
—-0, kiv. — frtig súlyra, kisorolt kosok 12—16'—, kiv. 
— frtig páronkint, , kiv. — frtig súlyra, kiverő 
juhok 7—10-0, bárány , kecske 7—10-—, szerbiai 
— •———, angol keresztezés , romániai , 
durvászőrü 5' 17 frtig páronkint, 100 kiló után 19 frt. 

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

Felhajtás: 5497 lengyel, 4478 bakonyi sertés. 
Az üzlet lanyha. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 45—46 kr, kivételesen 46*50 kr, közepes 
39—44-— kr, süldő 32—40 kr. 

Ai Orsz. masry- sazd. 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: Bnday Barnabás. 

L i s z t - á r j e g y z é s . 

i 0 2 3 * 5 | 6 7 J 7V2 8 9 10 

frtj krjfrt kr |írt jkr !« |kr |kr |írt |kr |kr t|ki "lfrl |lo | « I " « , kr frt kr írt k. írt kr 

Pesti molu. és sütök gőzin. 
r.-társ., Budapest nov, . 2. 20 20 19 70 19 40 19 10 18 80 18 18 17 50 15 70 10 8 4 60 4 20 15 80 

Szatmári gözru., Szatmár nov . 6. 20 60 20 - 19 60 19 30 19 - 18 70, 18 40 18 - 16 20 14 20 11 - 3 80 3 60 - -

N.-Sárosi miim., Eperjes nov . 7. | 2.2 60 21 0. 21 
T 

20 80 20 40 20 - 19 60 19 - 18 - 40 13 20 1 80 - - Í8 
• 

20 

A + B = asztali dara, 0 = királyliszt, 1 = lángliszt kivonat, 2 = elsőrendű zsemlyeliszt, 3 = zsemlye-
liszt, 4 = elsőrendű kenyérliszt, 5 «=> közép kenyérüszt, 6 = kenyérliszt, 7 = barna kenyérliszt, 7Va = barna 
kenyériszt, 8 = takarmányliszt, 9 == finom korpa, 10 = goromba korpa, 11 = rozsliszt. 



§2. SZÁM. 7-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1897.'NOVÉMBER f íO 17. 16 í í 

KOSZEN Tokodi, Dorogi és Ebszöny- annavölgyi szén, 
Osztraui gyári, dió-, koczka A és darabos, 
2-szer mosott ostraui Henrikaknai kovácsszén, porosz, szalonszén, 
coaks, szobafütésre és épületek szárítására, 

összes gazdasági ipari és házi czélokra 
l e gk i t -ű í i ő l sTs m i n ő s é g b e n . l eg i\ i tányosa"b "bars . k a p h . a t ó 

RADMAY KAROLY k ő s z é n - n a g y k e r e s k e d ő n é l , 

Budapest, Váczi-körut 80. sz. 
A. c s . é s ki i * . s z a b . H i t e l i n t é z e t k ő s z é n - o s z t á l y á n a k v e z é r k é p v i s e l e t e . 

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

Elnök: TELEKI gróf. Alelnök: CSÁTOS8T Béla. 
Igazgatósági tagok: 

ANDBÍSSÍ GÉZA gróf, BUJANOTICS SÁSDOB, DESSEWFFY ABISTID, PÜSPÖKT KBI1 
BUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁMÁlf, SZILASSY ZOLTÁN, SZŐNYI ZSIGMOND, 

TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZÖHTI 

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

épület és á ta l ány ( pauscha l ) b iztos i tásnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

MT* Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. S M 

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

Bővebb felvilágosítással szolgál áz igazgatóság Budapesten, (József-körut 
3. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 30ig 

P a l y a z a t i h i r d e i m e n y . 
r. államvasutak Budapest jobbparti üzletvezetósége, a 
entartísl távszállítására nyilvános pályázatot̂ hird̂ et.̂  

b van felsorolva, a végleges megrendelés, mely 
mennyisége és méretei szállítóval közöltetni fogi 

1 'i f j * ^ » él t tb 

1 l S r i "61mot"'tb< 
10 „ vágott luez fenyőfa-

vágott tölgyfa 
tölgyfa, keritési 

üzletvezetőség (Budapest kfllsS 
Szolgáltatja ki díjtalanul, esett-
áráig nyujtandök̂ e, ' f bánat 

Budapest, 1897. noven 

>ruár hóban kezdendő meg s 1898. évi április hó végéig feje* 
)S méretjegyzékeit, melyek egyszersmind ajánlati ürlapo-
és szállítási feltételekke'" " " - *—*• * 

12*'ó7si«"teenaÍ"Í«r"* " "** te 
Az üzletvezetöség. 

Al. gerlai uradalomnál 
n a g y o b b m e n n y i s é g ű 

esiesókagumó eladó, 
á r a q . - k é n t 1 f r t Í I O k i * . 4697 

Az uradalmi intézőség, Gerla-B.-Csaba. 

Iiegs^ebb 

Karácsonyi 
é s X 

Újévi ajándék 
gyermekek számára h 

| „jtünüösdi j^ózsáüa | 

v = P ó s a La jos tó l . • 
A g y e r m e k v i l á g k edvencz í r ó j ának ezen 

l e g ú j a b b v e r s e s k ö n y v e tele v a n szebbné l -
s zebb képekke l , r a j z o k k a l és pompás szin-
nyomatu bor í tékban je lent meg . 

Enné l a könyvné l kedvesebb , s zebb a j á n -
dékot nem hozhat a J é z u s k a a g y e r m e -
keknek. 

Bolti ára díszes borítékba kötve 2 irt. 

Jelenleg azonban 

/ f ő t * i n t kedvezményes áron kapható. 

(Portómeniesen megküldve 1 f r t 10 kr.) 

Megrendelhető a K Ö Z T E L E K kiadóhivatalában: 

B u d a p e s t , Ü l l ő i - u t 25. 

Pályázat. 
A sárosvármegyei gazdasági egyesület, a megüresedett 

titkári állásra pályázatot hirdet, 
Kívántatik, hogy a pá lyázó magyar honpolgár és gazdasági fel-
sőbb tanintézetet sikerrel végzett legyen, — Javadalmazás egy-
előre 800 frt. — Ha a pályázó kereskedői ismerétekkel bir, előny-
ben részesül, s ha a gazd. egyes, által alapított „Értékesítési 
és fogyasztási szövetkezet" vezetésére alkalmasnak bizonyul, java-
dalma további 4 0 0 for int s a nyereség megállapítandó százalék 
részletével javittatik. 

Felhivatnak pályázók, hogy kérvényeiket a bizonyítványok 
másolataival f. évi deczember hó 17-ig alólirotthoz küldjék be. 

Pil ler-Peklén, 1897. novemb, 8-án (u. p. Sáros Szt.-Imre). 

Pillér Kálmán 
gazd. egyes, elnök. 4G98 
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É r t e s i t é s . 
] A cs. és kir. közös hádűgyministerium 1897. október 
] 22-én Abth. 13—1786. sz. alatt kelt leirata szerint, a _ 
j ruházati és bőrből való felszerelési czikkek szükségletének § 
] negyedét az 1898. évre, a kisipar utján szándékozik be- 1 
]• szerezni. 
j A teljtartalmu hirdetmény ajánlati mintával együtt és 
j a szállítandó czikkek, továbbá azók szállítási árairól szóló 
] kimutatása a 4., 5 „ 6., 7., 12. és 13-ik hadtestek had-
íj biztosságaitól, a budapesti 2. számú ruhatárnál, valamennyi 
3 kereskedelmi és iparkamaránál, a budapesti kereskedelmi 
] muzeumnál és a budapesti magyar országos ipar égyesü- || 
J létnél betekintésre felfekszik. | 
] Budapest, 1897. november hó 12-én. 
j A cs. és kir . 4 - i k hadtest hadb i z to s ságá tó l . 1 

Utánnyomás nem dijastatik. 4669 1 

M e g j e l e n t 
a 

„Miizteíeh Zsebnaptár" 

„Mnzteleh évkönyv" 
l S O Ö - i k é v r o . 

Szerkesztik és kiadják: 

RUBENEX G Y U L A és S Z I L A S S Y Z O L T Á N 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. 

Az Évkönyv bővített tarta lommal, a tavalyinál nagyobb ter-
jedelemben, körülbelül 3 2 , 0 0 0 g a z d a é s g a z d a -

t i sz t pontos c z i m é v e l jelent i 

\ A két könyv előfizetési ára az „0. M. G. E" tagjai 
és a , Köztelek" előfizetői részére 

2 frt 20 kr. 
: A két könyv csak együttesen rendelhető meg, külön-külön 

nem kapható. 

Bolti ára 2 frt 50 kr. 

Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
Budapest, IX., Üllői-ut 25. 

Az,.Országos Xlagyar Gazdasági Egyesület 

„istvántelki immúnis " homoktala ja 
szőlőjéből a következő európai és amerikai szőlővesszők eladók: 

G y ö k e r e s e u r ó p a i v e s s z ő k . 
Olasz Rizling 11.250 drb. ezre 16 frt. 
Nagy Burgundi... ... ... ... ... ... — . 300 „ „ „ „ 
Tramini Piros ... 4.800 „ „ , 
Furmint . ... 600' „ . , . , 
Chasselas blanc... . .. ... 2.40Ö „ „ »'.'/—" 

blanc eroq ... 250 _ . „ . ' • „ 
rouge . , 1.275 „ , , • 

Madelaine angevine ... 2.000 „ „ » » 
Mézes fehér 4.400 „ „ „ „ 

G y ö k e r e s a m e r i k a i v e s s z ő k . 
: ... ; '.I 1 1 .1)1)0 HH>. ''/.IV s; íi-t 

Herbemont ... ... 2.000 „ „ 10 „ 
Jaquez ... 4.000 „ „• „ „ 
Tiálla ... 800 „ „ . „ „• 

Megrendelések az 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatójához 
BUDAPEST, Közteleli, intézendők. — Az elszállítás őszszel vagy tavasa-
szal történik a megrendelés sorrendjében. — A megrendelésnél a vesszők fele 
ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvétellel szedetik be. — Csomagolásért 
és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. IGAZGATÓ. 

STRATSS iAJOS 
varrógépszétküldéti áru'iázâ  

egyesületének szállítója: 

"inde "tekT™ tberft̂ ese 

SE™! 

8. £einfíaas, Sreiűerg i. S. 
ajánlja, mint hosszú évek sora óta specialista teljes 

mezőgazdasági szeszfőzde-it 
szeszfinomitóit és élesztő gyár berendezéseit, ugyszinte minden egyes és szakmába 

vágó gépeit és eszközeit, 

GŐZGÉP-KAZÁHOKA T. 
Á r j e g y z é k é s kö l t s ég - ve t és i n g y en . 4625 

- M Ü G Y A n O R S 2 á G B i l N S Z Á M O S R E F E R E N C Z I 5 , . " ® 3 P 

A mezei egerek irtásához 
felhívjuk a t. gazdaközönség figyelmét az általunk elő-

álllitott 
SACCHARIIÍ- S IHV<I1\ I\Z\BR4, 

mely a mezei egerek elpusztításához inint 
legjobb szer ismeretes. Ezrekre menő elismerő nyi-
latkozatok vannak birtokunkban. Méreglerakó készülékünk 
alkalmazása esetében a foglyok és más hasznos állatok 

megmérgezésénék veszélye ki van zárva. 
OTT" SACCHARiíí-STRircHariaíZAB -3*3 
5 kiló 7 Márka 50 fill., 25 kiló 35 Márka, 100 kiló 120 Márka. 
Méreg-lerakó készülék darabja 3 Márka. 

5 drb. egy postacsomag. 4725 
Elöljáróságoknak, gazdasági egyesületeknek, testületeknek, 

jelentékenyebb megrendelésnél előnyös árajánlat. 
A. W a s m u t h & Co., H a m b u r g U. 

1HARRIS0N MÍL GREGOR & Cl 

% ?% %t 

Álbion 
% & % 

MM3 

Albion 
& m m 

d a r á B ó » g é p @ i 
a legjobbak.- Kapható 

G r a e p e l H u g ó n á l , 
Budapest, V., külső váczi-ut 46. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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K I S H I R D E T E S E K . 
CSak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válasM rükséjgres levélbél* eget va« y levelezőlapot küldenek. 

Kér jük 
okat, kik valamely 
italunkbaMdái,(Jeligés 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

Ajánlatok és 

ám a kiadőiiva-

ÁLLÁST KERESŐK. 

Igazdasági isko 

Gazdatiszt, 
ság összes ágaiban teljesen 

ÁLLATOK. 

növendék ökör 
és üsző boriakat 

mepotolre ajánlanak 
KLEIN ÉS SPÍTZER 

Két tenyészbika, 
íal eladó. Gazdasági:. intézSség 

f i mind.1'a le 

VEGYESEK. 

tiz é v i g is e l t a r t ó 

kévekötelek 
b-al I frt 60 kr 
tért Ugy anily 

ölelek portiöki 

Bellán'1 Mátyás, 

Czirok szalma seprőnek 
k e r e s t e t i k 

Haszonbérbe kiadó. 

mezőrend'őrs égről 
szóló 1894. évi XU-ik 

alapján 

* Diezi-.cs, 

Káté 
CS( 
Ára 

dr. B A L K A Y BÉLA. 
Mindkettő^ csinos xMt.-

V 
D r . LencLl A d o l f , 
p r a e p a r a t o r i u m a 

tanszerkészitő-

B U D A P E S T , 

tó^ifl^ö'm^sér'E 

mesterséges 
borok 

nak tilalmáról szóló 

Törvény. 
Magyarázó jegyzetek-

kel ellátta: 

Dr. Lónyay Ferencz. 
A r a S O k r . 

L1 Törleszt. ÍM 



1614 KÖZTELEK, J 8 9 7 . NOVEMBER HÓ 17. 92. SZÁM. 7-ik ÉVFOLYAM. 

Bérszántás gőzekével. 
gujabb eredeti Fowler-féle Compound grőzekékkel talajmive-

Iésre vállalkozik 3171 

W O L F F ERNŐ gözszántási vállalkozó, 
Bu.dapee t , K e l e n f ö l d , F o w l e r - t e l e p . 

ÜCern 9tó6ert 
Budapest, V. kar, Vúcxiút 26. 

Dúsan felszerelt raktárt tart a kővetkező kiváló minőségű czikkekből: I 

Hengerelt rúd és idomvas, g & ^ S M S ; 
keret- és U-vas, gerenda stb. 

Vaslemez, mindenféle méretben. 

rurócső stb. 
f iy. i^l l . . ^ „ . l . vízvezetéki- és csatornázási czélokra, valamint 
WliliOWW GöOVefi, mindennemű, felszerelési tárgyak víz-, 
légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
légszeszvilágitáshoz stb. stb. 
SjorewimftT? különlegességek saját gyáramból, mint: marók, 
WÍÜIöwílUlUÜ, dörzsárak, csavarmetszők, fúrók, csigafúró, cső-
csavarmetsző, csővágó, csősatu stb. 

Árjegyzékek bérmentve és Ingyen. 4070 

160742/C'i; 97. sz. Magy. kir. államvasutak. 
H i r d e t m é n y . 

Magyar-boszniai vasúti forgalom díjszabási fűzet kiadása. 
A magyar-boszniai vasúti forgalomban 1897. évi deezember bő 1-én II. rész, 1 füzet ozim,' 

alatt uj díjszabási füzet lép életbe, mely által az 1883. évi máins áta érvénvas hasrmnBirli diisza.há.s 
X—IV. számú pótlékával együtt hatályon 

Az uj dijszabási füzeiben közre 
irldvölgyi'l •zágrábî  (zagoriai) peprádvölgyi ég 

onáért megszerezhető. 
A magyar kir. államvasutak igazgatósága. 

- = | „ H A Z A I P O K K Ó C Z O K " p -
a nagyérdemű gazdaközönség figyelmébe ajánlva! Czégünk a legnagyobb uradalmakés 
állami intézmények (méntelep) állandó szállítója! Nagyobb szükségletnél; eredeti nagy-
ságú mintákkal szolgálunk; a székesfőváros legnagyobb pokrócz telepe; gyári árak: 
1 drh. kőzöns. strapa pokrócz, barna alap, 2 oldalcsikkal 110/160 

cm. 1-35; 125/180 cm.. 1-90; 145/190 cm. 2-60. 
1 <lrl). # pokr. (erős minőségű) 120/160 cm. 2'25; 140/170 cm. 

(320 160/190 cm. 4'30. • ^ -
1 drl». sima szürke vagy gyapjú pokrócz, 120/160 cm. 2-60; 

140/175 cm. 3'80; 160/190'cm. 4"95. 
1 drl>. uradalmi pokrócz, sima szürke alap, 2 kék oldalcsikkal 140/200 

cm. 4-íp ; 160/210 cm. 5-20; ISO/225 cm.; 6'90.; 
1. drfo. méntelepi pokrócz, szürke vagy barna alap,, körüskörül bor-

dűrrel, 140/190 cm. 4-60; .160/205 cm. 5'90. 
1 drl>. duplavas tagságú „oroszpokrócz" szürke alap, 2 kék, fekete 

vagy szines oldalcsikkal, 140/195 cin. 6/50; 160/200/ cm. ,8-40. 
1 <lr!>. erdélyi hosszúszőrű pokrócz, szürke, fekete, kék, zöld vagy 

bordó színben, 130/160 em. 6'80; 150/18 cm. 58-80; 160/190 cm. 10'60; 170/210 
cm. 13-40; 180/230 cm. 15 áÖ. 

Szólta pokróezok mlrje, apró vagy nagyobb # 120 cm. szél 1'45; 140 

80 frton felíili rendelések bérmentve. 

„ S Z Ő S T Y E G H á Z " 
Szállítás u lányét mellett. 

B U D A P E S T , 
IV . , K á r o l y . k ö r a t 8 6 . 

Birtok bérbeadás. 
Nagyméltóságú Gróf Esterházy Móricz úr pápa-

ugodi hitbizományi uradalmának kiegészítő részét 
képező u. n. Puszta Gyimóthi gazdaság 

1 8 9 9 . é v i f e b r u á r 1 - t ő l , 
12 évre njólag bérbe adatik. 

A birtok egy tagban m. e. 2800 (1200 • öl) hold kiterje-
d é s ű , közvetlen Pápa város mellett fekszik, kastélyszerü 

bérlölakás és szükséges gazdaségi épületekkel el van látva. 

Bővebbet az 

Uradalmi Igazgatóságnál, Pápán. 
B ' H H P J P J P H H P J i l P J P J P M P J P i P l ^ J P i R i l 

MALOMIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
( S c h w e i f z e r r e n d s z e r . ) 

H S i * d a p © s t i V J L k s p . j O j á m u r i s s á 4 3 . s z á m a S a t t . 
Szabadalmazott Schweítzer-féle mal-

maink a mezőgazdaság terén igen fqn-
tos újítást képeznek. 

Ezen teljesen uj szerkezetű, átjavított 
malmok egyaránt ?"*aimásak darálásra 
és simaörlésre: a gazdaságban e mal-
mokkal szükség szerint készíthető igen 
jó minőségű liszt és takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle és a San-
gerhauseni gépgyárak altal gyartatnak, 
míg az őrlőtárcsák a világhírű Ganz-féle 
kérégöntvényből készíttetnek. 

A gazdasági élet követelményeinek 
megfelelőleg ezen malmokat 5 különböző 
nagyságban hozzuk forgalomba, locomo-
bil, motor, járgány vagy kézihajtásra. 

A Schweitzer-féle malmok rendkívüli 
> előnyei a következők: 

1. Csekély hajtóerő szükség-let. 
3. VSendkivüli n.isy munkaké-

pesség. 
3. Kitűnő minősén őrlemény. 
4. Eíiválóan tartja, javításra 

nem szoruló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

'" Részletes leírással, ár-
jegyzékbe! és felvilágo-
sításokkal szívesen szol-
gálunk. 

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




