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K Ö Z - ÉS M E Z Ő G A Z D A S Á G I L A P . 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. 

Sierkesztőiég te kiadóhivatal: B * 4 a » * a « (K.*lt«lek> 
# U C l - * t SS. I l i H . 

Kéziratokat a sserkesaSSség nem küld tícmw. 

A* oruágo* m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Hem tagoknak előfizetési díj: 

Kgéw évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 8 frt 56 kr. 
Kegjelgsil l i i i e i szerda és szohMol 

A Z OMGE. K Ö Z L E M É N Y E I . 

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. 
A közgyűlést követöleg 
Lukács Béla v. b. t. t. a párizsi nemzet-

közi kiállítás magyar osztályának kormány-
biztosa előadása,: 

A párizsi kiállításról. 

Gróf Dessewffy Aurél, 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

igazgató-választmányának, 
úgyis, mint a „ Gazdasági Egyesületek Or-

végrehaj tó-bizottsá-

1897. évi november hó 27-én, azaz: szom-

baton d. e. 10 órafcor 

a Köztelek nagytermében tartandó 

I l l ik ülésére. 
A tárgysorozatot a „Köztelek" *93. 

számában közöltük. 

Gróf Dessewffy Aurél, 

Meghívó 
a „Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetségé inek f. évi nov. hó '28-án, azaz 
vasárnap d. e. 10 órakor a Köztelek 
nagytermében tartandó évi rendes 

I. nagygyűlésére. 
A tárgysorozatot a„ Köztelek," 89. szá-

mában közöltük.**) 

Gróf Dessewffy Aurél, 

**) 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 bekiildes-
senek. 

Értesítés. 
A folyó évi deezember hő 11., 12. 

és 13-ára kitűzött h i z o t t á l l a t vásá r meg-
tartása — a csekély számú bejelentések 
folytán — j ö v ő é v i á p r i l i s hó 2., 3. 
és 4-re halasztatott el. 

Tisztelettel felkérjük a hizlalással 
foglalkozó gazdatársakat, hogy a jövö év 
április 2., 3. és 4-én rendezendő díja-
zással és próbavágatással egybekötött 
hizott állatvásárra előkészületeiket meg-
tenni s azon lehetőleg nagy számban 
résztvenni szíveskedjenek. 

A vásárra hizott szarvasmarha, ser-
tés, juh és hizott baromfi hozható. 

Irodalmi és tanügyi szakosztály 
ülése. 

(1897. november 18.) 

Jelen voltak: Máday Izidor elnöklete alatt 
Bálás Árpád, Bernát István dr.', Földes Béla 
dr., Galgóczy Károly, Herczfelder A., dr. Hutyra 
Ferencz. Juhász Antal, Kodolányi Antal, Kossu-
tány Tamás, Löcherer Andor, Kovács Imre, 
Paikert Alajos, Propper Samu és Tahy István 
szakosztályi tagok. A tisztviselőkar részéről 
Forster Géza igazgató, Bubinek Gyula ügyve-
zető-titkár, Buday Barna társszerkesztő, Je-
szenszky Pál titkár és Szilassy Zoltán szer-
kesztő-titkár, mint előadó. 

Bálás Árpád korelnök megnyitja az ülést 
s felkéri a szakosztályt az elnök megválasz-
tására. 

A szakosztály elnökül Máday Izidort, al-
elnökül [ pedig Kodolányi Antal és Bernát Ist-
ván dr. tagokat egyhangúlag megválasztja.' 

Az 1898. évi köztelki gazdasági előadások. 

Előadó: az OMGE., mint minden évben, 
a jövőre is tervbe vette, hogy február 17, 18 
és 19-én gazdasági előadások tartassanak. 

Ezen előadásokon lehetőleg oly kérdések 
volnának tárgyalandók, amelyek az ujabban 
felmerült gazdasági technikai kérdéseket és az 
ujabb tudományos kutatásokat és a mező-
gazdasági tudománynak ós gyakorlatnak ujabb 
fejlődését tüntetnék fel. 

Az előadandó kérdésekül következőket 
javasolja: 

2. A zöldtrágyázásról. 
3. Tejszövetkezetekről. 
4. Rázsó Imre német- és csehországi 

tanulmányútjáról szóló jelentésének az a része 
mely a répamagtermesztésről és a rópatenyész-
téséről szól. 

5. A műtrágyák és abraktakarmányok, 
valamint a vetőmagvak vizsgálatának fontos-
sága különös tekintettel az ezek hamisítását 
gátló 1895. évi XIV. t.-czikkre. 

6. A gabonaféléket károsító legyek ismer-
tetése és az azok elleni védekezés. 

7. Újítások a mezőgazdasági gépeken. 

Termények: értékesítésére 
és 

E r é t a k a i i i i á i i y o k b e s z e r z é s é r e 
kitűnő b e l - és k ü l f ö l d i összeköttetések folytán készséggel ajánlkozik a 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, Budapest, Y , Alkotmány utcza 31 
Mai számunk 20 oldal. 
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Az előadásokon kivül megtekintendő volna 
a mezőgazdasági' muzeüm éls 'a gödöllői ko-
ronauradalom minta-baromfl-tenyészdéje. 

Az előadások költségeire a földmivelés-
ügyi miniszter úrtól 500 forint segély volna 
kérendő. 

Koclolányi Antal a répamag termeléséről 
szóló ~ előadást törölni óhajtaná, mint amely 
tárgy" a gazdák előtt úgyis nagyon ismere-
tes már. 

Dr. Hutyra Ferencz: mivel a mult évben 
a sertésvészről Rátz tanár kimerítő demon-
stratív előadást tartott, azon javaslatot teszi, 
hogy e tétel helyett az állatélettan köréből 
tartassák demónstrativ előadás, melynek hat-
hatós segédeszközeiül szolgálhatnak az állat-
orvosi akadémia villamos vetőkészüléke és 
Rőngten berendezése, — a rovartani előadást 
is ez eszközökkel szemlélhetőbbé lehetne tenni. 
A két előadás egy délutánt venne igénybe. 

A szakosztály dr. Hutyra Ferencz indít-
ványával kiegészítve elfogadja az előadó ja-
vaslatát, pótlólag feíveszi azonban még az 
előadások keretébe a vásárcsarnok ellátó szö-
vetkezete működésének ismertetését is. 

Az előadók személyére nézve a szakosz-
tály az elnökséget kéri fel a szükséges intéz-
kedések megtételére és az előadókkal való 
megállapodásra, valamint az előadások sor-
rendjének megállapítására. 

Gazdasági felolvasások vidéken. 

Előadó: A földmivelésügyi miniszter ur a 
mult évben 2000 frtot utalványozott az egye-
sületnek gazdasági előadások czéljaira. Ezen 
összegből a mult évben 500 frt használtatván 
fel, a fenmaradó 1500 forintnak hovaforditása 
iránt hivatva van a szakosztály a miniszter ur 
felszólítása folytán intézkedni. A miniszter 
óhaja az, hogy éz összeg vidéki felolvasások 
tartásának költségeire fordittassék. 

Előadó javaslata az volna, hogy a szö-
vetséges gazdasági egyletek közül kettőnek 
székhelyén tartassanak előadások s ezek tar-
tására a magyar-óvári gazdasági akadémia ta-
nári kara kéressék fel. Javasolja, hogy az elő-
adások Győrött és Léván tartassanak meg, 
folyó évi déczember és a jövő év január hó-
napjaiban. A két helyen megtartandó előadá-
sok költsége körülbelül 1000 frtra rúgna s az 
akadémia tanári kara volna felkérendő, hogy 
a programm megállapítására nézve a nevezett 
gazdasági egyletek elnökségeivel összekötte-
tésbe lépjenek. 

Propper Samu czélszerübbnek tartaná ez 
előadásoknak oly helyen való megtartását, 
amely vidékek gazdasági szempontból hátrább 
vannak s a rossz hiányos gazdálkodás miatt 
nagy nemzeti vagyon megy tönkre. 

Bernát István, Oalgóczy Károly és elnök 
ismételt fölszólalása után a szakosztály elfo-
gadta az előadó javaslatát. 

Szőlőszeti tanfolyam a fővárosban. 

Előadó: Az 1500 írtból fenmaradó 500 
frt felhasználására nézve a következő előter-
jesztést teszi. A fővárosban és közvetlen vidé-
kén sok OMGE. tag lakik, kik maguk is szőlő-
birtokosok. Czélszerü volna egy szőlőtermelési 
tanfolyamot tartani, mely a szőlőtermeléssel 
és p. szőlők felújításának kérdésével, az állati 
és növényi betegségek elleni védekezéssel és 
általában az okszerű borászat kérdéseivel fog-
lalkoznék. Tárgyalásokat folytattunk erre nézve 
több szakemberre], kik hajlandók volnának 
ezen előadás megtartására, mely körülbelül 
40 órát venne igénybe, naponkint 5—7-ig, vagy 
4—7-ig, jövő évi január 10—29-ig tartatnának 
itt a Köztelken, vagy amennyiben arra a de-
monstráeziók kedveért szükség volna: a mű-
egyetemen, melynek rektora készséggel bocsátja 
a kémiai tantermet rendelkezésre. 

Az előadások látogatása tagokra nézve 
díjtalan volna, \ nem tagok pedig 5 frt dijat 
fizetnének. 

Az előadások a következők: 
1. A szölömivelés^ tekintettel az ojtvá-

nyolcra, azok készítésére, kezelésére"; előadná 
20 óra alatt Engelbrecht Károly. 

2. Szénkénegezés és a szőlő rovarellen-
ségei 8 óra, előadó Jablonowski József. 

3. A szőlő trágyázása 4 óra, előadó 
Cserháti Sándor. 

4. A szőlő növénybetegségei 4 óra, elő-
adó Mezey Gyula. 

5. Borkezelésről 4—6 óra, előadó dr. 
Kossutány Tamás. 

Ez. előadók óradíjai 10 frtban megálla-
pítva, a 40 órai előadás dija 400 frtra rúgna, 
ezenkívül a vidékről felutazó előadók útikölt-
sége is fedezendő volna, ugy hogy az 500 
frttal az előadási cziklus összes költségeit fe-
dezni lehetne. 

Bernát István javaslatba hozza, hogy a 
gyümölcsszőlő és bor értékesítését is fel kel* 
lene venni e programmba, tekintettel az e 

• czélra alakult szövetkezetek által elért ered-
ményekre. E kérdésnek előadásával Czeiner 
Nándor volna megbízandó. 

A szakosztály az előadónak Bernát István 
indítványával kiegészített javaslatát pártolólag 
terjeszti a választmány elé. 

A gazdasági főiskola. 

Előadó előadja Lázár L. Pál egyesületi 
tagnak e tárgyban tett s az igazgató-választ-
mány legutóbbi ölése által a szakosztályhoz 
utalt alábbi indítványát >• 

Tekintettel arra a körűim éftyr% h&gíy á 
m. kir, Jöísef műegyetem tersén 'újjáálátót-
tatik, ez alkalommal a műegyetemen 'tel-
jesen önálló, mezőgazdasági SHfckösztály" mint 
legfelsőbb mezőga&daSági elméleti int&fel 
könnyen szerezhető volna, annál inkább, meít 
e-zzel a mezőgazdaság a rokén technikai tár-
gyakkal könnyen összekapcsolható volna, indít-
ványozza, hogy az OMGE. intézzen fölterjesz-
tést a földmivelésügyi- és kultusz miniszterekhez 
a legfelsőbb gazdasági Oktatásnak a m. kir. 
József műegyetem önálló szakosztály felállítá-
sával v-al'ó megalkotása végett. 

Á maga részéről előadónak az Itídit'vány-
hoz kevés hozzátenni valója vaa, Á III. orsz. 
gazdakongresszuson e kérdé3 beható tárgyalás 
alapját képezte. Akkor a nézetek kétfelé Ágaz-
tak, az egyik az önálló főiskola mellett, a 
m&sik öé&et a főiskolának, mint különálló 
szakosztálynak a műegyetem kapcsolatában 
való szervezését kivánta, végül az a nézet is 
felmerült, mely a műegyetemen 'egy mező-
gazdasági tanszék felállítását elégnek tartotta. 

A tanácskozás eredménye az volt, hogy 
a kongresszus egy önálló gazdasági egyetem 
felállítását mondta ki szükségesnek, 

SzölÓ azon nézetének ud kifejezést, hogy 
az OMGE. nem tét el a III. orsz. gaüsda-
kongresszus határozatától, ha LáMr javaslatát 
alternatlve elfogadja, nem ípedig azért, mert 
maga a műegyetem tanácsa is "anhak a néze-
tének adott kifejezést, hogy a mezőgazdasági 
szakosztály a műegyetemen önállól&g álllttas-
sék fel. Mivel pedig ez önálló szakosztály 
aránylag kevesebb költséggel létesíthető, mint 
a különálló főiskola, a czél mielőbbi meg-
valósítása érdekéből is kívánatos, hogy a ja-
vaslat mellett a szakosztály pártolólag állást 
foglaljon. 

Ami azon kérdést illeti, hogy a műegye-
tem kapcsolatában létesithetö-e egy a mező-
gazdasági felsőbb alkotásnak megfelelő intéz-
mény, erre nézve a kongresszuson az a nézet 
nyert kifejezést, hogy a fővárosban létesítendő 
főiskola a gyakorlati oktatásra nem szolgálhat. 
Es a kongresszus hivatkozott határozatakimondta 
azt, hogy ezen főiskolától nem is követeli, 
hogy a gyakorlati oktatás czéljául szolgáljon, 
hanem a főiskolának a mezőgazdasági maga-
sabb elméleti oktatási a feladata. Ezért egy 

felsőbb tudományos intézet kapcsolatában jól 
megférhet. 

Méltóztassék tehát kimondani, hogy Lázár 
javaslatának elfogadásával a magasabb gazda-
sági elméleti szakoktatás megvalósítására az 
újonnan építendő műegyetemen a többi szak-
osztályokkal teljesen egyenrangú külön szak-
osztály létesítését tartja föltétlenül szükséges-
nek s kéressék fel a választmány, hogy a 
földmivelésügyi miniszter utján a kultuszmi-
niszterhez ez irányban megirídokolt előterjesz-
tést tegyen. 

Elnök: megemlíti, hogy a kérdéssel maga 
a földmivelésügyi miniszter is behatóan fog-
lalkozik s Vörös és Linhart tanárokkal a kül-
földi hasonintézményeket tanulmány oztatj a; 
mig a tanulmányozók jelentéseiket be nem 
terjesztik, addig a miniszter állást nem fog-
lalhat, 

ítossútany Tamás üffli helyesli, hogy a 
gazdasági főiskola a fővárosban állíttassák fel. 
Hivatkozik a külföldi intézményekre, melyek 
©gvike sem tud czéljainak és a kívánalmaknak 
megfelelni. Eltekintve attól, hogy egy a fővá-
rosban felállítandó főiskola fel sem szerelhető 
kellőkép, didaktikai szempontból sem h'ély'és 
annak a beadott javaslat, értelmében Váló fel-
állítása. A Vidéken á tanulók magukra vannak 
Utalva s inkább tanulmányaiknak szentelik 
idejüket* mint hogy ha a sok szórakozást fel-
táró fővárosban volna a főiskola, Indítványa 
az, hogy a szakosztály ne formáljon véleményt 
e kérdésben addig, míg a miniszter kiküldöttei 
jelentésüket be nem terjesztik, 

KödoMnfyi Ántal a főiskolának á fett-
^eMftrrtél Való kapcsolata méljett sSÓlal fel. 
Élinek a főiskolának áérri áz 'á feladata, hógV 
praktikus. jjftMát neveljen, hanem hogy a 

I gázd'ásági tudományokat minél sz'él'esefcö kői-
ben terjessze, kivártátok á föVáíósbaÜ Való 
felállítása a főiskö!áfa,áfe azért is, hogy az ifjú-
ság a^ón része, mely idővel földbirtokhoz jut, 
"alkalmat nyerjen egyéb tanulmányai mellett e 
tárgygyal is foglalkozni, 

índityátty'óSááj Üögy e tárgy megvitatá-
sára á ééaköSztály egy külön ülést tűzzön ki. 

Bernát István ellene van annak, hogy ft 
gazdasági főiskola a' műegyetem kapcsolatá-
ban állittassék fel. Nálunk Úgymond liiányzii 
fiak az olyan politikusok, kik a politikai és 
mezőgazdasági doktrínákban is jártasak volná-
nak. Magyarországon mezőgazdasági politika 
alig Van, ennek oka aá, hogy nintes főiskolánk, 
mely magasabb elméleti Öktátással Szolgálna^ 
Az önálló főiskola mellett szavaz. 

Bálás Árpád', megragadta á figyelmét 
Lázár indítványának az a rész'e, . mély kitűnő 
tarteíőkét és művelt birtőkosságöt a főiskolá-
tól vár. Kérdés, hogy áz itt kiképzett tanerők, 
hol fognak alkalmazást nyerni. 

Szerinte ma még nincs szükségünk íő-
; iskolára, mért a meglevő gazdasági iskolák 

sincsenék akként fejlesztve és felszerelve, 
amint az kívánatos^ másrészt a műegyetemmel 
összekapcsolt mezőgazdásági szakosztálylyal 
sem érjük §1 a kívánt sikert, 

Qalgóczy Károly pártólólág szóiái fel Lázár 
indítványa mellett. Itt arról Ván szó, hogy azon 
gyakorlati ismereteket, melyeket a tanintézetek-
ben szerzett az ifjúság, a műegyetemen fel-
állítandó főiskolában gazdasági politikával gya-
rapítsák. 

Dr. Földes Béla abban a nézetben van, 
hogy ha főiskola állíttatik fel, az ne szervez-
tessék a műegyetem, vagy más intézet kapcso-
latában, hanem teljesen különállólag. Azonhaq 
nem a fővárosban kívánja a főiskolát fel^llit 
tani, hanem ftOTak közelében. 

Dr. $átz {stván fölemlíti, hogy az ál lat-
orvosi akadémia szintén az egyetem kapcsola-
tában volt eleinte s amikor megerősödött, 
akkor választották külön. De amig az egyetem 
kapcsolatában volt, addig alig vettek róla tu-
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domást. Szóló is amellett van, hogy az önálló 
gazdasági főiskola állittassék fel. 

Ugyanily értelemben szólal fel Löcherer 
Andor is. 

Lázár Pál röviden reflektál a felszólalá-
sokra, melyek odakonkludálnak, hogy a mű-
egyetemmel való kapcsolatban tökéletlen dol-
got csinálnak. Szerinte üdvös lesz, ha a 
gazdák oly látókörrel fognak birni, hogy mint 
a technikus, ők is iparos szempontból nézik a 
dolgokat. 

A mezőgazdasági szakosztályt idővel bő-
viteni lehet egyéb ágakkal is; ott van az agrár 
kémia és agrár-geologia, melyek szintén spe-
cziel a mezőgazdaság körébe vágnak. Ajánlja 
indítványának elfogadását. 

Többek hozzászólása után az elnök sza-
vazás utján veszi ki szakosztály többségének 
nézetét, amely szerint a Budapesten létesí-
tendő különálló gazdasági főiskola felállítását 
a szakosztály kívánatosnak tartja s csak azon 
esetben, ha a főiskola ekként való felállítása 
lehetséges nem volna, tartja kívánatosnak, 
hogy 8 műegyetem kapcsolatában egy (mező-
gazdasági szakosztály) létesíttessék. 

Az 0. M. Gr. E, közgyűlése. 

A legutolsó esztendő az 0 . M. G. E. 
és általában a gazdasági egyesületek 
életében méltó kezdetét képezi a fényes 
ünnepélyekkel záródott első ezredév után 
állami létünk megnyílott második ezred-
évének. A sok küzdelem és a számos 
csapás, melyeknek mezőgazdaságunk, ez-
redéves állami létünk legerősebb és leg-
biztosabb ezen alapja a legutóbbi év-
tizedekben részese volt, kimeríteni látszott 
mezőgazdaságunk erejét és oly követe-
léseket támasztott a segítség tekinteté-
ben, amelyeket sokan nemcsak lehetet-
lennek, hanem más közgazdasági ágaza-
rok érdekeivel egyenesen ellentéteseknek 
tüntettek föl. Mi jól tudtuk, hogy e két 
állítás közül egyik sem való, de azokat 
a köztudatba annyira belevenni és meg-
erősíteni, hogy teljesen félszeg voltukat 
minden kétségen felül elismerjék, még sem 
voltunk képesek. Nem pedig első sorban 
azért, mert a mezőgazdasági érdekeknek 
hiányzott azon társadalmi képviselete, 
mely nem csak a nagy nyilvánosság előtt 
működjék a mezőgazdasági érdekek érvé-
nyesítésén, hanem amely láttatlanul is a 
kaptárban elrejtett méhek módjára szor-
galmasan dolgozzék és a köztudatot, a 
társadalmi érintkezés terén is a mező-
gazdaság érdekei részére biztosítsa. 

A második ezredév első évének leg-
szebb, legnagyobb és legmaradandóbb 
müvét éppen ezen mezőgazdasági társa-
dalmi érdekképviseleti szervezet meg-
alkotása képezi. Ebben az évben lön 
testté az ezredéves gazdakongresszus által 
kezdeményezett érdekképviseleti szerve-
ze t : a gazdasági egyesületek országos 
szövetségében. 

Mindenki tudja és készséggel el-
smeri, hogy a gazdasági egyesületek or-
szágos szövetségének megalakulása által 
t mezőgazdaságnak rég óhajtott érdek-
képviseleti szervezete létesült, amely 
szervezetnek feladata nemcsak éberen 
örködni a mezőgazdaság érdekei fölött, 
nemcsak a szövetség tekintélyével sikra 

szállani a mezőgazdaság érdekeinek ér-
vényesüléseért, hanem összekapcsolni a 
mezőgazdaság emelésének társadalmi 
autonom testületeiben az egyes gazdákat 
is, hogy mindegyik a maga körében, a 
rendelkezésre álló eszközöket a mező-
gazdaság fej lődésének jóléte előmozdítá-
sának szentelhesse. A megalkotott érdek-
képviselet tényleg a leghűbb tüköré a 
mezőgazdaság érdekeltjeinek, mert telje-
sen önkéntes társulás alapján, külső 
kényszer nélkül létrejőve, megnyilatkozá-
sában és működésében csak egy vezérlő 
tekintet uralmát biztosítja és ez a mező-
gazdaság érdeke. 

Hogy ez az érdekképviseleti szerve-
zet létrejött, az elsősorban az OMGE. 
működésének eredménye. Mi, akik benne 
vagyunk egyesületünk életének minden-
napi forgatagában, akiknek alkalma van 
f igyelemmel kisérni ugy a mezőgazdaság 
érdekében, mint az ellene nyilvánuló 
törekvéseket, kötelességünk rámutatni 
arra, hogy csakis az OMGE.-nek semmi 
nehézségtől vissza nem riadó bizalma, 
fáradhatatlan, czéltudatos tevékenysége 
és áldozatkészsége tette lehetővé a gazda-
sági egyesületek szövetségének létrejöttét. 

A felmerült eszme ugyan kezdettől 
fogva tetszésre talált, de nyomban a 
kishitűség követte, sőt sokak részéről a 
rosszakarat irányult ellene, mely nem-
csak a gazdasági egyesületek szövetségé-
nek megalakulása elé akart akadályokat 
gördíteni, hanem a már megalakult szö-
vetségben is a viszály magvát óhajtaná 
elhinteni. Ezeket mi ma még gyermek-
betegségeknek tartjuk, melyek a termé-
szetes fej lődés elé gátat vetni nem fog-
nak, mert magának az intézménynek a 
szervezete, — amelyben minden egyes 
szövetségi tag szabadon és teljes mér-
tékben érvényesülhet, — az egészséges 
és a biztos fejlődésnek összes tényezőivel 
rendelkezik. A kishitűség rövid idő alatt 
az elérendő eredmények következtében 
meg fog szűnni, a gáftcsoskodók az út-
ból félretolatnak és a gazdasági egye-
sületek szövetsége bizton fog haladni ki-
tűzött czélja felé. 

De amidőn az OMGE.-nek a gazda-
sági egyesületek országos szövetségének 
létrehozása érdekében kifejtett közvetlen 
működéséről megemlékezünk, nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni azt sem, 
hogy a szövetség megalakulását a föld-
mivelésügyi kormány kezdettől fogva 
nemcsak rokonszenvvel kisérte, hanem 
annak létrejövetelét a körülményekhez 
képest előmozdította. 

Azt hiszszük, nem csalódunk, ha 
abban a nézetben vagyunk, hogy ennek 
egyik igen jelentékeny inditó oka éppen 
az volt, hogy a földmivelésügyi kormány 
jó l ismervén az OMGE. eddigi működé-
sét, ebben biztositékát látta annak, hogy 
az a mozgalom, amelynek az OMGE. 
élére állott, egy további lánczszeme annak 
a működésnek, amelyet ez az egyesület 
félszázadot meghaladó idő alatt a mező-
gazdaság érdekében szakadatlanul kifej- i 

tett. Az OMGE.-nek kipróbált hazafisága, 
önzetlensége, ügyszereteté és áldozat-
készsége képezi elsősorban a zálogát 
annak, hogy a földmivelésügyi kormány 
a gazdasági egyesületek szövetségében a 
mezőgazdaságnak egyik hatalmas mű-
ködő tényezőjét tekintse. 

Erre a bizalomra annál inkább 
szükség van, mert a gazdasági egyesü-
letek szövetségének működése csak akkor 
lesz igazán eredményes és áldásos, ha 
azt a földmivelésügyi kormány a kezé-
ben lévő végrehajtói hatalmával és esz-
közeivel segíteni fogja. Kétségkívül a 
szövetség sok dologban önállólag is ér-
het el eredményeket és kell is erre tö-
rekednie, de működésének sok iránya 
csak akkor juthat el a czélhoz, hogy ha 
a szükséges eszközöket a kormány utján 
biztosítani tudja, ha a szövetség czéljait 
a kormány nemcsak elismeri, hanem 
megvalósítani kész is lesz. A hajlandó-
ság és jóakarat erre ma meg van. A 
szövetség működésének a feladata ezt a 
jövőben nemcsak biztosítani, hanem 
öregbíteni is. És nincs kétségünk aziránt, 
hogy ez teljes mértékben be is fog kö-
vetkezni. 

Részben a gazdasági egyesületek 
országos szövetségének érdeke miatt, 
részben magának az OMGE.-nek műkö-
dése élénkítésére, hatályának emelésére 
és megkönnyítésére az OMGE. alapsza-
bályai teljesen átalakítva, az idén jutnak 
teljes érvényre. A z alapszabályok jóvá-
hagyása óta még sokkal rövidebb idő 
mult el, semhogy azok hatása kipróbál-
ható lett volna, sok tekintetben azonban 
már most érezhető a javulás és könnyeb-
bülés, a j ö vő feladata lesz beigazolni az 
alapszabályok megváltoztatásához fűzött 
várakozások jogosultságát. 

Az OMGE.-nek napi működése a 
gazdaközönség előtt eléggé ismeretes. Egy 
czél, egy vezéreszme uralkodik azon ! 
mindenkor és mindenben szolgálni a 
mezőgazdaság érdekeit. Mennyiben sike-
res* ez a működése, igazolják azok a 
társadalmi intézmények, melyeket az 
OMGE. létesített és azok a kormányzati 
intézkedések, melyek az OMGE. sürgeté-
sére jöttek létre. Gazdaközönségünk év-
ről-évre növekedő mértékben ismeri el e 
törekvések hasznát és évről-évre növe-
kedő számban csoportosul az egyleti 
tagok sorában, kiknek száma ma már a 
3000-et meghaladja, holott öt év előtt 
alig haladta meg az 1000-et. 

Az OMGE. tehát bizalomban, tekin-
télyben, eredményekben öregbedve töl-
tötte be legutolsó egyleti évét is, amely-
nek részletes működését a most meg-
jelent vaskos „ É v k ö n y v " foglalja magá-
ban. Vajha abból minden egyes tag uj 
lelkesedést, uj munkakedvet merítene, 
hogy a legközelebbi egyleti év zártakor 
az eddigieknél is nagyobb eredmény 
volna konstatálható. . Ss. Z. 
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NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely EáStnáu. 

Tanulmány a múlt évi dohány-
trágyázási kísérletekből. 
Ö Az orsz. m. kir. növénytermelési kí-

sérleti állomás 1896. évi működéséről szóló 
jelentésének a dohány-trágyázási kísérletekre 
vonatkozó részét áÉapozván, s azokat az 1895.: 
évi kisérletek eredményével összehasonlítván, 
az alábbi tanulságokat meríthetjük belőle. 

Előre bocsátom, hogy az elmúlt évben 
12 eredményről számol be az állomás. Tehát 

' a kisérletek kisebb számban eszközöltettek, de 
az ország különböző vidékein; nevezetesen, 
Arad, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Heves, Pest, 
Szabolcs, Békés, Torontál és Fejér megyékben. 

A talaj, melyen a kisérletek véghez vi-
. tettek, minőségre nézve, legtöbbnyire vályog 

volt, továbbá agyag, fekete és sovány homok. 
Kísérletre szolgáltak : a keresztezett pen-

szilvaniai, szamosi (tiszai levelek), debreczeni, 
szegedi rózsa, kigyósi kuba, faddi. Legtöbb-
nyire azonban a szamosháti fajta. 

Az elövetemény is változó volt: buza, 
vörös here, árpa, zab, csalamádé, zabos bük-
köny s rozs. 

A talajmivelés egy őszi és két tavaszi 
szántásból állott, csak néhol kapott a föld 
tavaszkor két szántás helyett egyet. 

Az őszi szántás 20—25 cm. mélyen vé-
geztetett. 

Trágyázásra, a szuperfoszfatot, chili-
salétromot és kénsavas káliumot használták; 
részint egyedül, részint keverékben ekképpen: 
I. szuperfoszfátot egyedül, II. szuperfoszfátot 
ehilisalétrommal, III. mind a hármat együtt. 

Ezeken kivül egyesek folyékony műtrá-
gyát is használtak (30 kg. magas százalékú 
műtrágyát chilisalélrommal) s egy termelő 
mésztrágyát és istállótrágyát is alkalmazott. 

Ha az egyes műtrágyák hatását vizsgál-
juk, s eltekintünk azon adatoktól, melyek eset-
leges időjárási szabálytalanságok miatt (jégkár, 
sok esőzés) megbízhatóknak nem mondhatók 
ős a részletes kimutatásokból csupán azon 
adatokat vesszük birálás alá, melyek megütik 
a mértéket: akkor azt látjuk, hogy a szuper-
foszfátok egyedül alkalmazva is, a legtöbb he-
lyen jól beváltak s nem csupán a termés meny-
nyiségét növelték, de a dohánylevelek minősé-
gére is jó befolyással voltak. 

Az alkalmazott mütrágyamennyiség kat. 
holdankint volt: 

szuperfoszfátból ; . 150 kg. 
chilisalétromból . . 100 „ 
kénsavas káliból . , 100.- „ 

A kimutatásból kitűnik, hogy az összes 
mütrágyázott parczellák (holdak), többet ter-
mettek, mint a trágyázatlanok. 

Abszolút véve, legnagyobb termés éretett 
el a folyékony trágya után 11'52 q. (Tisza-
Dada), utána következik a szuperfoszfát 1T21 
q. terméssel; de eme igen kedvező eredmény 
természetesen a jó talajviszonyoktól is függ. 
Másutt a termés maximuma csak 9'28 q. volt, 
amelyet szuporfoszfát ésthűisalétroin, után kap-
tak (Lökösháza). 

Az egyes műtrágyák utáni terméstöbblet 
á következő; 

Szuperfoszfát után a termés-
többlet kitett hold. . . . 47—382 kg.-ot 

Szuperfoszfát és chilisalétrom 
után a terméstöbblet kitett 
hold 19—372 „ 

Szuperfoszfát, chilisalétrom és 
kéns. káli után a terméstöbb-
let kitett hold 53—285 - -„ 

Legnagyobb volt tehát a terméstöbblet a 
szuperfoszfát után; habár ha az egyes ese-
tekben, a különböző gazdaságokban a két 

trágya nem (szuperf., szuperf. és -chilisalétrom) 
után elért legmagasabb terméstöbbleieket össze-
mérjük, a különbség köztük igen csekély, alig 
10 kg.-ot tesz ki. Különösnek mondható, hogy 
a 3-féle műtrágyának terméstöbblete a többi 
mögött marad. Úgy látszik a kálisónak a másik 
kettő mellett nincs kiváló hatása.' 

Tisza-Dadán istállótrágyát is alkalmaztak 
240 q.-át és meszet 10 q.-át; feltűnő, hogy 
egyiknek sem volt látszatos eredménye. 

A Gyulajon eszközölt kísérlet szerint 
azonban az istállótrágyával ellátott táblán 
jobban diszlett a dohány, mint a mütrágyás 
párczellákon. 

A mult évi kisérletek is igazolják, l.hogy 
elégséges a dohánynak egyféle műtrágyát adni; 

2. hogy a szuperfoszfát a legtöbb eset-
ben bevált, tehát első sorban is ezt lehet aján-
lani a dohánytermelőnek; 

3. a három műtrágya együttesen alkal-
mazva sem volt oly sikeres, mint a szuper-
foszfát egymagában, vagy chilisalétrommal 
együtt; 

4. a chilisalétromnak vagy kénsavaskáli-
nak nagyobb hasznát csak homokon látjuk. 

Kár, hogy ez utóbbiak a mult évben 
egyenkint nem próbáltattak ki, legalább a 
homoktalajokon. 

Ha már most az alkalmazott különböző 
műtrágyák után elért tiszta jövedelmi számításo-
kat mérlegeljük, kitűnik, hogy utánuk igen szép 
eredményeket értek el, még pedig kat. hol-
dankint : 

а) a szuperfoszfát után. . 2—41 frtot 
б) a szuperfoszfát és chili-

salétrom után . . . . 15—40—90 „ 
c) a szuperfoszfát, chilisalét-

rom és kálisó után . . 23—55 „ 
d) a folyékony trágya után 61—72 

Ha már most eltekintünk a rendkívüli 
nagy eredményektől, melyeket a kigyósi ura-
dalom mutat ki, melyeket előirni ritkán sike-
rül; akkor azt mondhatjuk, hogy az elmúlt 
évben a műtrágyák alkalmazása a dohány-
termelők fáradságát holdankint 10—30 forinttal 
jutalmazta. 

A közlött jelentésekben ki van mutatva, 
hogy nem csupán a termés mennyiségét növel-
ték a műtrágyák ; de annak minőségét is. Ne-
vezetesen a beváltási ár mázsánkint a mütrá-
gyázott levelek után 2—3 forinttal volt több. 
A beváltási árak általánosságban véve, 12—23 
frt közt változtak. S miként több dohányter-
melő kijelenti, a homokon a salétrommal trá-
gyázott dohány kitűnő és jól égő. A minőséget 
még ott is javította a műtrágya, hol termés-
többlet, illetve tiszta jövedelem nem mutat-
ható ki. Sajnos, hogy a rendkívüli időjárás 
több helyen megrontotta a műtrágyázás sikerét. 
Tudjuk, kivált a jégverés teheti könnyen kocz-
kára a dohánytrágyázási kísérleteket. 

Ha már most egybevetjük az 1896. évi 
kísérleteket az 1895-dikiekkel, amely évet a 
szárazság jellegezte; ismételhetjük, hogy a 
foszfortrágyának nincsen rossz befolyása a 
dohány termésére, sőt ujabban is azt konsta-
táljuk, hogy a dohánytermelők csaknem kivétel 
nélkül a i'oszforsavtrágyának hivei. Cserháti 
S. is azt mondja róla „Jelentésében", hogy a 
foszforsavtrágyát a dohány leginkább megkí-
vánja s vele ugy a mennyi- mint a minőséget 
fokozni lehet. 

Azt is mofidja továbbá: Arra nézve 
azonban, hogy a mesterséges trágyaféiék 
közül," melyik hat legkedvezőbben a dohányra, 
az eredményekből következtetést levonni nem 
lehet, mert hol az egyik, hol a másik trágya, 
illetve trágyakombináezió mutatkozott ieg-

Míg az egyik termelő a szuperfoszfát 
mellett van, a másik a szuperfoszfát és chili-
salétrom együttes hatását dicséri; — a har-
madik a chilisalétrom mellett foglal állást. 

Annyi azonban egészen bizonyosnak 
mondható, hogy a háromféle műtrágya együt-
tes alkalmazása mindig nagy koczkázattal jár, 
már azért is, mert a költség is. igen sokra 
megy. Holdankint ugyanis kitesz 30 forintot, 
ami a terméstöbblet értékét sok esetben ab-
szorbeálja. A folyékony trágya is drága, 25 
frtba kerül kat. holdankint. 

A szuperfoszfátnak nagy előnye az is, 
olcsó. Mázsája 4 frt s így V4 mázsa 

töblet mellett már a költség, ami holdankint 
6 frtot tesz, , szinte, egyenkint 12 frtjával van 
számítva. . 

Televényes, jól trágyázott talajban kisebb 
hatást várhatunk a műtrágyáktól, itt inkább a 
minőségre kell hatni s azt el is érjük. 

Televényszegény földben előnynyel alkal-
mazható minden légenydus trágya pl. chili-
salétrom. Ajánlatos volna, ha jövő évben a 
mésztrágya is felvétetnék az összehasonlító 
kisérletek közé. Ami a kísérleti dohány égését 
illeti arról, a jelentés jövőre fog beszámolni. 

Réti János. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

A takarmányreczeptek értéke. 
Bátran mondhatom, hogy tán egész 

Közép-Európában nem létezik szaklap, amelyik 
a „Köztelek"-kel a takarmányreczeptek oszto-
gatásában versenyezni birna. 

Már évek óta figyelemmel kisérem a 
megjelenő és kevés kivétellel csak a kérdés-
tevők komoditására visszavezethető takarmá-
nyozási kérdéseket s ennek következtében a 
részint mársablonszerüen produkált feleleteket, 
és őszintén bevallom, hogy eddig vajmi kevésnek 
birtam igazi közérdekű értékét megtalálni. 

E tekintetben azonban javulást hiába vá-
runk, mert napról-napra szaporodik a bizalom 
a táparányelmélet szerinti etetés iránt és ez-
által természetesen szaporodni fog a kereslet 
a takarmányreczeptek után is. Felmerül tehát 
a kérdés, miként lehetne a „Köztelek" szer-
kesztőit a megszökéstől megóvni, ha esetleg 
ennek összes olvasói gusztust éreznének ta-
karmányreczeptet kérni. Ilyen esetet persze 
abszurdumnak szoktunk állítani, de a német 
erre azt felelné: „Gleiches Recht für alle," 
tehát ha csakugyan bekövetkeznék, csapásnak 
lehetne kvalifikálni. Azért igen tanácsosnak 
tartanám a szerkesztőség udvariasságát olyfor-
mán részünkre továbra is biztosítani, hogy 
minél kevesebb általános réczeptet kérjünk, 
melynek valóságos értéke a legtöbb esetben 
problematikus. 

De mielőtt tovább mennénk, szükséges-
nek látom azt a megjegyést tenni, hogy a 
fenti soraimmal távolról sem akarom az. etetési 
és hizlalási kisérletek ismertetését száműzni, 
sőt magam is nagy érdeklődéssel olvasom az 
e féle közleményeket, ha ezek elméleti vagy 
gyakorlati fontossággal bírnak, viszont őszintén 
megvallom, hogy kérdéseket és feleleteket, a 
melyek már számtalanszor ismételve lettek; 
unalmasnak tekintem. 

A következőkben óhajtok e czikkem titu-
lusának röviden megfelelni és a takarmányre-
czeptek tényleges értékét a kérdéstevő gazda-
társaimmal közelebbről megismertetni. Minde-
nekelőtt azonban azt a vallomást teszem, hogy 
én is a táparányelmélet Szerinti etetésnek 
gyakorlója vagyok, mert ennek előnyeit több' 
évi kísérleteim bebizonyították és még a tu-
domány az ujabb kalorimetrikus vizsgálatok 
által jobbat fel nem fedez, addig ehhez ra-
gaszkodom, Ezt a vallomást azért teszem, 
mert éppen abban van a tévedés, hogy sok 
gazda azt hiszi, hogy a táparányelmélet sze-
rinti takarmányozáshoz csak egy reczept kell̂  
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tekintet nélkül minden 4 egyéb körülményre és 
viszonyra. Ha aztán etetése eredménynyel nem 
jár, ezt ahhoz egyedül a tápláló arányelmélet 
alapján telj esitett takarmányozásnak tulajdoní-
tani kész. Erre nézve Monostori Károly a 
„Köztelek" egyik számában igen helyes meg-
jegyzést tesz midőn azt mondja, hogy Amerika, 
Anglia, Németország s Francziaorszáfe gazdái 
nagyot néznének, mikor valaki azt vágná sze-
mük közé, hogy ez elmélet alapján takarmá-
nyozván okszerütlenül cselekszenek s hogy jö-
vedelmeik az állattenyésztésből nem azért na-
gyok, mert a takarmánynyal vegytani alapon 
szigorúan számolnak, hanem boldogulnak azért, 
mert egyéb viszonyaik kedvezők. 

Ennélfogva, ha a táparányelmélet szab-
ványok alapján etetni illetve hizlalni óhaj-
tunk, akkor ennek a szándéknak mindenesetre 
vagy elméleti vagy gyakorlati bázisának kell 
lennie, mert egy gazdáról sem tételezem fel, 
hogy vakon követné a most divattá vált etetési 
módszert, hanem mielőtt hozzá fog, első 
sorban is azt a kérdést veti fel magának, 
hogy tulajdonképpen micsoda portéka lehet 
ezen ide-oda ajánlott keverék és csak e kér-
dés tisztázásával foglalja el álláspontját. 
Azon gazda tehát, a ki a táparányelmélet sze-
rinti takarmányozásnak elvét és alapszabályit 
t. i. ennek előnyeit és hátrányait minden oldalról 
tökéletesen ismeri és azonfelül a körülmények-
kel viszonyaihoz képest kellőképpen számol, nem 
szorul fiktivértékkel biró takarmányreczeptekre, 
mert a keverék összeállítását és ennek táp-
lálóanyagtartalom kiszámítását, az ide vonat-
kozó és ismert tabellák valamelyikének szám-
adatai alapján minden nehézség nélkül csak 
hamar végzi és lényegtelen fejttörésnek 
tekinti. Annak a gazdának pedig, aki ezen 
etetési rendszerrel teljesen ismeretlenül áll 
szemben, annak csak azt a jó tanácsot adha-
tom, hogy etetés előtt keressen alapos tájé-
kozást e tekintetben, mert etetés után rend-
szeresen csalódni fog. Ilyen gazdatársun-
kon segíteni kell, mert ő nála a jóakarat 
— előrehaladni — meg van, de hogy a re-
czeptadó reputáczióját ne rontsa, követelni 
lehet tőle, hogy az erre vonatkozó követel-
ményeknek pontosan és teljesen megfeleljen 
t. i., hogy az etetendő állat korát, nemét, 
kondiczióját, faját és haszonczélját körülmé-
nyesen tudassa és különösen pedig a felhasz-
nálandó szálastakarmányfélékről bizonyítványt 
hozzon, hogy ezek táplálótartalmukra nézve 
vegyileg megvizsgáltattak, mert többnyire ezen 
takarmányfélékkel történik a tévedés. Végül tel-
jesen ignorálni kellene az eféle kérdéseket, 
amelyek p. o. következőképpen hangzanak: 

,,8—10 éves teljesen lecsigázott magyar 
fajta jármosökröket szándékozom 5 hóra 
terjedő hizlalásra lekötni. Rendelkezésemre 
áll: jó rétiszéna, renden ázott zabosbükköny, 
tengeri stb. Kérek szives felvilágosítást, hogy 
a felsorolt takarmányokból milyen arányban 
keverjek 1000 kg. élősúlyra, naponta kétszeri 
etetés mellett?" Ez a gazda persze nem ér 
reá a kor haladásának megfelelően és nagy 
szorgalommal szerkesztett „Köztelek Zsebnap-
tár"-ral sem foglalkozni és egyszerűbbnek 
tartja a „Köztelek"-kel takarmányozási ügyben 
levélileg konzultálni. 

Záradékul még csak azt legyen szabad 
megjegyeznem, hogy oly gazdaságokban, ahol 
hizlalási czélokra matuzsálemkora és teljesen 
lezsarolt jármosökrök használtatnak és ame-
lyek egészségi állapotuknál fogva részint 
gleichenbergi, részint karlsbadi kúrára szorul-
nak, ott nézetem szerint a táparányelmélet 
szerinti takarmányozás és a vegytan bázisán 
alapuló számitásunk teljesen megszűnik és he-
lyibe egyedül csak valamelyik „Exrawurst- és 
szafáládégyár" vonható konbináczióba. 

Kulhanek Ferencz. 

GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. Lleberaann teo. 

A nitrogénnek a talajban való 
flxirozásáról és nitriftkácziójáról. 

Dehérain kimerítő kísérletek alapján ki-
mutatta, hogy a levegőnek kitett termőföld, ha 
az a lehüíéstől és kiszáradástól meg van óva, 
nagy nitrogénmennyiségeket hoz létre. Ilyen teljes 
nitrifikáczióban levő földet télen át megőrizve, 
tavaszszal elvetett, abban a reményben, hogy 
ezáltal a talaj nitrifikáló képessége rohamosan 
emelkedik. E kísérletek azonban az 1896. és 
1897-ik években ezen irányban be nem váltak, 
de más becses eredményre vezettek, ameny-
nyiben azt tapasztalta, hogy a talajnak ásóval 
való gyakori megmunkálásakor és tiszta vízzel 

Bukuresti B. János. 

való ellátásakor, midőn vízmennyisége 20— 
25%-ra emelkedett, anitrifikáczió igen rohamosan 
növekedett. Emellett azon körülmény tünt fel, 
hogy amig a nitrátmennyiség gyorsan növe-
kedett, az organikus nitrogén mennyisége 
csak lassan sülyedt és igy az összes .nitrogén 
gyorsan szaporodott. Dehérain azt találta, hogy 
egy földnél 1895-ik évi, deczember havától 
1897-ik évi márczius haváig 1 kg. földben az 
összes nitrogén 3-27 gr.-ról 4'23 gr.-ra emel-
kedett; egy másik talajban az organikus nit-
rogén mennyisége alig csökkent, az", összes 
nitrogéné pedig egy harmadával emelkedett. 
Dehérain 20 kg. főiddel oly módon végezte 
kísérleteit, hogy azt időről-időre kiterítve, ásóval 
jól megmunkáltatta és annyi tiszta vizzel öntöz-
tette meg, hogy nedvessége 20—25%-ra emelke-
dett. A következő táblázat mutatja, mily arány-
ban emelkedett a kísérlet tartama alatt az 
egyes periódusokban a nitrogén mennyisége. 

ff a 
A próbavétel ideje -g 9 o 

1896. nov. 1. 0-0 
1897. jan. 26. ' 0'236 
1897. febr. 18. 0219 
1897. márcz. 3. 0'256 
1897. márcz. 22. 0 310 
1897. márcz. 31. 0'320 
1897. április 14. 0'395 
1897. május 8. 0"358 
1897. junius 7. 0'390 

E számokból tehát kitűnik, hogy a fixi-
rozott nitrogén mennyisége meglehetősen nagy 
és hogy a nitrifikáczió elég energikus volt. A 
föld lassú fokozatos kiszáradása néha nem 
káros, de a száraz időben való hirtelen ki-
száradás, a nitrotképződést rohamosan apasztja. 
Ugy látszik, hogy a fermentumoknak, csak 
akkor nagy a hatásuk, ha az egyszersmind 
folytonos is. Határozottan kitűnik, hogy nagy-
mennyiségű nitrogén fixirozása és nitrifikácziója 
érhető el, ha a talaj hőfok és nedvesség vál-
tozásaitól meg van óva. Ezek közül az első 
körülmény el nem érhető, de kellő csatorná-
zással annak káros lefolyása a minimumra 
szorítható. Megfelelő csatornázás által a gazda 
trágyában sokat takarítana meg, amennyiben 
a termőképesség a levegő nitrogénjének rová-
sára emeltetik. Dehérain továbbá az istálló-
trágyának nagy fontosságát is hangoztatja, 
amennyiben az nemcsak nitrogéntartalma által 
hat, de organikns vegyületeibe tápanyagot 
nyújt a nitrogént íixirozó fermentumoknak. 

Weiser. 

Bukuresti B. János. 
A f. évi november első napjaiban 

volt 25 éve annak, hogy Bukuresti B. 
János a tanári pályán működik. Ez alka-
lomból a kassai m. kir. gazdasági tan-
intézet tanári testülete és a tanintézet 
ifjúsága, benső és szeretetteljes ünnep-
lésben részesítette az érdemdús kollégát, 
a becsült tanárt, és a társadalomnak és 
a közéletnek tevékeny tagját. 

Bukuresti B. János tanári működé-
sének 25 éve alatt maradandó érdeme-
ket szerzett magának s mint tanár, szak-
képzett eredményes működésével a ka-
thedrán, és a szakirodalom emelésében 
irodalmi munkásságával. Odaadó tevé-
kenységet fejtett ki a közélet terén is, 
különösen az ab auj-tornamegyei gazda-
sági egyesületben, amelynek megalaku-
lása kezdetétől 17 éven át titkárja volt, 
melynek tehát fejlődési története szoros 
kapcsolatban van az ö működésével, 
Az egyesület ügyeit a legnagyobb buzga-
lommal vezette egészen a legutóbbi időkig, 
amidőn megrendült egészsége^ miatt kény-
telen volt attól megválni. Élénk tevé-
kenységet fejtett ki a kassai torna és 
vivó-egyesület és a halászati egylet 
megalakítása' körül is. Lelkes és munkás 
tagja évek óta a Kassa sz. kir. város 
iskolaszékének, a felsömagyarországi mu-
zeum-egylet választmányának és az ev. 
ref. egyház presbitériumának. 

Ezen sok évi s bár zajtalan, de 
eredményekben annál gazdagabb műkö-
désnek, puritán egyenes jellemének ered-

1720 1-720 
1-680 1-916 
1-760 1-979 
1-680 1'936 
1-720 2030 
1-770 2 090 
1-970 2-360 
1-970 2-328 
1-900 2-290 
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ménye az, hogy becsülés és • elismerés-
ben részesül felebbvalói, szeretet- és ra-
gaszkodás környezi, tanártársai, tanít-
ványai, a város és megye intelligens 
gazdái és sok jóbarátai részéről. 

Bukuresti B. János életrajzi adatai 
röviden a következők: 

Született 1849 február 1-én Marosvásár-
helyen. A gimnázium nyolcz osztályát szülő-
városában végezte s két éven át a budai 
József-műegyetemnek volt rendes, hallgatója; 
innét a Teleky Domokos gróf gernyeszegi ura-
dalmába ment gazdasági gyakorlatra. Egy évi 
gyakorlat után elvégezte a debreczeni felsőbb 
gazd. tanintézetet, minek elvégzése után 1872 
november 2-án ugyanott a földmivesiskolában 
tanársegéd lett, honnan egy év múlva a földmive-
lési minisztérium állami ösztöndíjjal a hallei 
egyetemre küldte a természettudományok és 
a növénytermelési szak tanulmányozására. 
Innen egy év múlva visszatérve 1874 őszén 
kineveztetett a debreczeni felsőbb gazd. tanin-
tézethez segédtanárrá: 1876 ban Kassára he-
lyeztetett át ugyanazon minőségben, 1881-ben 
pedig ugyanitt rendes tanárrá lett, előadván a 
mathematikai szaktárgyakat. 

Ezenkívül 15 éven át tanított a 
kassai vizmester-iskolában is. Irodalmi mun-
kássága a szaklapokban megjelent számos 
dolgozatain kívül a következő müvekből áll: 
Gazdasági Számoló, Kassa 1878, 2-ik kiadás 
u. o. 18885. 3-ik kiadás u. o. 1890, 4-ik kia-
dás u. o. 1895. A kassai arató gépróba Kassa, 
1884. A parasztbirtok állapota Abauj-Torna 
megyében. Budapest, 1885. A kassai gazd. esz-
köz- és gépkisérleti állomás kísérletei, Kassa 
1887. Az Abauj-Torna megyei gazd. egyesü-
let monográfiája, Budapest 1896. Szerkesztette 
a kassai m. kir, gazd. tanintézet 1878—1879 
évi „Értesítőjét", és a Gazdasági Közlöny havi 
szaklap 16 évfolyamát 1881—1897. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
498. sz. kérdés. 1. Takarmányrépából jó 

minőségű fekete kissé, homokos és jó erőben 
lévő földben hány métermázsás termés nevez-
hető jó termésnek. 

2. Ugyancsak ily földbén hány métermá-
zsás középtermésnek. St. S. 

499. sz. kérdés. Takarmányrépából mily 
termés, hány métermázsa várható 120o • 
holdankint jó minőségű kötött fekete talajban 
s hány mm. ugyanily területen vizöntésnek 
kitett iszapos földben. G. S. 

500. sz. kérdés. Marhafagygyu kiolvasz-
tása után visszamaradó nagyobb mennyiségű 
tepertő felett rendelkezem s azt hízósertések 
takarmányozására szándékozom fordítani; táp-
arányát (58 fehérje, 22 zsir, 1:1) azonban 
dara hozzáadásával alig lehet annyira hígí-
tani, hogy hízósertések részére (1 :5 , 1 :6 ) 
alkalmassá váljék, gyári moslék pedig nem áll 
rendelkezésemre. Tisztelettel kérek' szives fel-
világosítást, a gazdaságban könnyen megszerez-
hető miféle terményekkel keverve lenne meg-
felelőleg takarmányozható ? 

A.-Bodony. - Gs. 

201. sz. kérdés. Egy itteni marhakeres-
kedőnek eladtam egy hizott tehenet, amelyet 
ő Münchenbe szállított, több más marhával 
együtt. Egy Münchenben kiállított hatósági bi-
zonyítvány szerint állítólag az én tőlem vett 
ezen tehén gyöngykóros 'lévén, a kereskedő 
48 frt kártérítést követel tőlem. Kérdem tisz-
telt gazdatársaimat, kénytelen vagyok-e én 
ezen kártérítési összeget megtériteni vagy nem ? 

Erzsébetmajor. B. J, 

Feleletek. 
Makk hasas és fias koczáknak. (2-ik fele-

let a 477. számú kérdésre.) A makkfélék között 
a tölgymakk, fias koczáknak a legmegfelelőbb 
tápanyag, amelytől ha elégséges mennyiségben 
áll rendelkezésre, ugy az anyák, valamint szo-
pós malaczaik kitűnően néznek ki. A Bakony-
ból hozok föl egy. esetet, amelynél a koczák 
deczember. elején ellettek ; az anyák az egész 
szoptatási idény alatt reggel hig burgonya-
moslékot kaptak otthon, utána, tölgymakkra 
hajtattak, este pedig szintén hig burgonya-
moslékot és hetenként kétszer sót kaptak. 
Ezen takarmányozás mellett, az anyák és ma-
laczok, a lehető legjobban néztek ki.. 

Hasas koczákat szintén bátran lehet mak-
koltatni, csak kapjanak elég vizet és hetenkint 
legalább 1—2-er sót. Elvetéléstől csak akkor 
lehet tartani, ha kevés a makk, minek folytán 
az állat, hogy minél többet kaphasson, egy-
mást kergeti; vagyis, amint szokták mondani, 
fut a makk után. Kuklói K. Ignácz. 

Mustra ökrök feljavítása. (Felelet a 
482. sz. kérdésre.) A Minthogy csak az a czél, 
hogy három hónap leforgása alatt a rosz kon-
diczióban levő ökrök feljavulva, némi hus és 
zsir rakodjék reájuk, vagy esetleg félig kihizott 
árut képezzenek, a rendelkezésre álló takar-
mány nemüekkel a következőképpen takarmá-
nyozzon. 

Két-három héten keresztül 1000 kg. élő-
súlyra adandó: 

takarmányrépa 40 kg, lóhereszéna 12 
kg, baltaczimszéna 5 zabpolyva 5 kg. Ezen 
összeállításban csak 23*120 száraz anyag, 
1"846 fehérje, 12'004. szénhydrát és 0 286 
zsír foglaltatik 1 : 6'8 arány mellett, de ez is 
megfelelő lesz, mert az öreg lezsarolt állatok 
a több tápanyagot tartalmazó értékesebb ta-
karmányfőiét jól kihasználni rendszerint nem 
képesek* 

A következő négy héten keresztül már 
jobb és több takarmányt kaphatnak. 1000 kg. 
élősúlyra adagolandó: 

takarmányrépa 40 kg, lóhereszéna 12 kg, 
baltaczimszéna 10 kg, kukoriczadara 4 kg. 
Tartalmaz. 26'340 száraz anyagot, 2'486 fe-
hérjét, 14588 szénhydrátot és C'526 zsirt. 
1 : 6-3 arány mellett. 

Egyéb erőtakarmány hijjábban szűkebb 
táparányu takarmánykeveréket létesíteni nem 
lehet, s azért pusztán ezen takarmányokkal 
az ökröket teljesen felhizlalni nem volna 
lehetséges. Minthogy pedig még a kukoricza-
darával is takarékoskodni kell, csak a szálas 
takarmányfélék adagának emelésével lehet több 
tápanyagot a szervezetbe bejuttatni. A táp-
arány természetesen szűkebb nem lesz, csak 
több takarmányt etetve több tápanyagot vesz-
nek fel az ökrök. 

E szerint a következő három héten ke-
resztül 100 kg. élősúlyra adagolandó'. takar-
mányrépa 50 kg., lóhereszéna 17V2 kg., balta-
czimszéna 5 kg., kukoriczadara 3 "kg. Ezen 
összeállítás 27'165 szárazanyagot, 2'588 fe-
hérjót, 15-293 Szénhydrátot és 0'483 zsirt tar-
talmaz. 1 :6 3. 

Szalma és polyvaféléket. a két utolsó 
összeállításban teljesen mellőztem, egyrészt 
azért, mert ezek a takarmány teriméjét túlsá-
gosan növelnék nagy szárazanyag tartalmuk-
nál fogva,. másrészt igen sok szénhydrátot tar-
talmaznak s a táparány jóval tágabb lenne a 
szükségesnél. 

Az utolsó két hétben ismét 40 kg. répát, 
12 kg. lóhereszénát, 10 kg. baltaczimszénát és 
4 kg. kukoriczadarát kell etetni. 

Mindeme kiszámítások 1000 kg. élősúlyra 
történtek. Ha az ökrök megmázsálása nem 
eszközölhető, a jelzett takarmánymennyiség 
ls/i—2 drb ökörre értendő. J. G. 

Weigel-féle homokfutó kocsi. (Felelet a 
485. számú kérdésre.) Ez év elején hozattam 
Weigl kocsigyárostól egy gummi és faruganyos 
homokfutó kocsit, amelylyel idáig nagyon meg 

vagyok elégedve ugy külső csín, mint tartós-
sága tekintetében; két izben felfordultam vele, 
egyszer a rúdja törött el, egyszer a kocsinak 
semmi baja sem let^ daczára, hogy azt hittem, 
hogy darabokban kell hazaszállítani. 

Szávits Miklós. 

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

Oldal 
Meghívó. — Meghívó. — Meghívó. — Értesítés. —-

:• ! ;••.!!• : I . . in:: 
Az OMGE. közgyűlése 1637 
Bukuresti B. -János - 1639 

Növénytermelés. 
Tanulmány a mult évi dohánytrágyázási kísérle-

tekből. Réti János 1638 
Állattenyésztés. 

A takarmányreczeptek értéke. Kulhanek Ferenez. 1638 
Gazdasági vegytan. 

A nitrogénnek talajban való fixirozásáról és nitri-
fikácziójáról. __ "... ... 1639 

Levélszekrény. 1640 
Vegyesek. ... 1640 
Kereskedelem, tőzsde 1641 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — A köz-

ponti vásárcsarnok árujegyzése, a nagyban (en 
gros) eladott élelmiczikkek árairól. —. Állatvá-
sárok : Budapesti szurómarhavásár. — Bécsi 
vágómarhavásár., — Bécsi szurómarhavásár. 
— Bécsi sertésvásár. — Bécsi juhvásár. — 
Párisi juhvásár 1642 

Szerkesztői üzenetek. ..: 1642 

Megbízás. Hreblay Emilt, sárosvármegyei 
közgazdasági előadót, az ottani mezőgazdasági 
bizottság referensét és a gazdasági egyesület 
titkárját, ki a „Köztelek"-nek is egyik buzgó 
munkatársa, a földmivelésügyi m. kir. miniszter . 
az újonnan szervezett Országos baromfi köz-
tenyésztési felügyelőség vezetésével megbízta 
és ezen minőségében a földmivelésügyi minisz-
térium állattenyésztési főügyosztályába szol-
gálattételre beosztotta. Az uj felügyelő állását 
f. évi deczember 1-én .már elfoglalja. Szívesen 
üdvözöljük Hreblayit uj állásában. 

Eljegyzés. Chriastélyi Béla gazdasági egyl. titkár 
s lapunk munkatársa, kit gróf Pálffy István szeptember 

. hóban uradalmi számvevőjének nevezett ki, e hó 8-án 
kelt egybe Nemrava Ilonkával Pozsonyban. 

Lukács Béla előadása a párizsi 
kiállításról. Az OMGE. f. hó 27-én 
d. u. 4 órakor tartandó közgyűlését kö-
vetöleg d. u. 5 ÓrallÓr Lukács Béla v. 
b. t. t., a párizsi nemzetközi kiállítás 
magyar osztályának kormánybiztosa elő-
adást fog|tartani a párizsi kiállításról. 

Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők 
Országos Egyesülete. A magyar szesztermelők 
egyesülétének alakuló közgyűlése f. é. deczem-
ber hó 8-án d. e. 10 órakor fog a Köztelek 
nagytermében megtartatni. Ezen egyesület meg-
alakításának nagyjelentőségű czélja és. szük-
séges volta az érdeklődők előtt nem ismeret-
len. Magyarország legfontosabb mezőgazdasági 
iparága, a mezőgazdasági szesztermelés, min-
den társadalmi szervezetet nélkülöz. Ezen 
szervezetlenségnek hátrányai mind érezhetőb-
bekké váltak az ujabbi időben és ennek ter-
mészetes következménye lett azután a mult' 
évben lefolyt az a mozgalom, melynek első 
és érdemleges eredménye volt á f. évi január 
hó 10-éu megtartott mezőgazdasági szeszter-
melők országos értekezlete. Ezen országos 
értekezlet egyik legfontosabb határozata volt 
az, hogy egy országos szövetkezet megalakítá-
sának szükségességét mondotta ki s határoza-
tainak végrehajtására saját kebeléből egy 
végrehajtó-bizottságot küldött ki. Az országos 
értekezlet határozatait azon reményben hozta 
meg, hogy az Ausztriával megkötendő vám- és 
kereskedelmi szerződés az 1898. január hó 
elsejével életbe lép. Ezzel szemben a kiegyezés 
kérdése egyelőre elodáztatott s annak 
további sorsát illetőleg sem lehet semmi biz-
tosat mondani. A mezőgazdasági szesztermelés 
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ügye megköveteli már most, hogy midőn újból 
egy évi idő áll rendelkezésre a kiegyezés vég-
leges megkötéseig-, saját érdekeik érvényre 
juttatása érdekében a szesztermelők is tömö-
rüljenek egy országos egyesület keretében. Az 
országos egyesület felkarolhatja a közös érté-
kesítést, a közös hitelszerzést, de létegithet 
emellett kisebb szövetkezeteket is, amelyek 
tömörítése azután egy országos szövetkezetté 
igen könnyű lesz. Mint az , alapszabálytervezet 
is jelzi, foglalkoznék az egyesület a szes.zter-
mény eladásával, valamint az összes szükség-
leti ezikkek beszerzésével, illetve közvétitéséveL 
Mielőbb megoldásra igyekszik juttatni a mező-
gazdasági szesztermelök biztositó szövetkezetét. 
Föladatát képezné továbbá a gyakorlati szak-
kérdések megválaszolása. Foglalkozni fog az 
egyesület a szeszgyártásra vidékenkint alkal-
mas burgonyafajok kiválasztásával is, amennyi-
ben ily fajokat a termelési kísérletek utján1 

fogja megállapítani, a bevált fajokat szaporí-
tani ós^a tagoknak jutányos áron közvetíteni. 
Feladata továbbá az egyesületnek, egy kizáró-
lag a mezőgazdasági szesztermeléssel foglal-
kozó szaklapnak. a kiadása is. Az alakítandó . 
egyesület tehát minden tekintetben nagy elő-
nyöket fog biztosítani tagjainak, annál nagyob-
bakat, minél többen támogatják az egyesületet 
belépésükkel. Ezen előnyökkel szemben el-
enyésző csekély az az áldozat, amelyet a 
tagok az eddigi , tagdíj fizetésével hoznak,' 
amelyet az alapszabálytervezet 10 forintban 
állapit meg. Óhajtandó mindezeknél fogva, 
hogy a magyar szesztermelők minél nagyobb 
számban részt vegyenek- a deczember 8-iki. 
alakuló közgyűlésen, melynek tárgysorozata a 
következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv 
hitelesítésére két tag kiküldése. Előadó s jegyző 
választása. 3. A „Magyar Mezőgazdasági Szesz-
termelők Országos Értekezlete" által kiküldött 
végrehajtó-bizottság jelentése, a határozatok 
végrehajtásáról és eddigi működéséről. 4. A 
„Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők Orszá-
gos Egyesületé"-be tagul jelentkezettek bejelen-
tése. 5. Az alapszabálytervezet letárgyalása és 
elfogadása és a „Magyar Mezőgazdasági Szesz-
termelők Egyesületéinek megalakulása. 6. Az 
elfogadott alapszabályok. értelmében egy egye-
sületi elnök és két alelnök választása. 7. Tagul 
jelentkezettek sorából husz ' igazgató-választ-
mányi tag választása. 8. Az igazgató-választ-
mány alakuló közgyűlés által való megbízatása 
az alapszabályok jóváhagyás végett való fel-
terjesztésére, s felhatalmazása az esetleg a 
minisztérium által kivánt módosítások keresz-
tülvitelére. 9. Az igazgató-választmány föl-
hatalmazása az alakuló közgyűlés által a 

. jövő éviiköltségvetése megállapítására és az egye-. 
sületi működésnek azonnal való megkezdésére. 
10. Az igazgató-választmányi tagok sorából 
három tag kiküldése a „Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetségé"-be. 11. Lázár Pál mű-
egyetemi tanár előadása a szeszfinomitó szö-
vetkezetek alakításáról és a szeszkészletre 
adandó lombard hitelről és a 'mezőgazdasági 
szeszgyárak felállítása és berendezése hosszabb 
lejáratú kölcsöntörlesztéssel. 12. Dr, Szilágyi-
Gyula egyetemi magántanár előadásai „Az 
egyesületnek a feladatai a szakértelem fejlesz-
tése körül." 

Faiskolai julalomdijak odaítélése. A 
Magyar Földhitelintézet a gyümölcsészet - és 
fatenyésztés terén szerzett érdemek elismeré-
séül évenkint 2500 frt jutalomdijat tüz ki a 
faiskolakezelő tanítók és lelkészek részére. Az 
1896. évi 2600 frtot kitévő jutalomdijak ki-
osztása fölött a következőleg határozott a 
földmivelési miniszter által egybehívott bíráló-
bizottság. 300 frt jutalomdíjban részesült: 
Bednárz Károly ó-kanizsai, 200—200 frtot 
kaptak Csajkovics Károly viski, Pusztay Mihály 
tállyai, 100—100 frt jutalomdíjban részesültek : 
Tóth Lajos zala-mihályfai, Kubassek Ede sze-
pes-mindszenti, Barth István hegeni, Varga 
Sándor turkevei, Szabó Axentius falu-suhatagi, 
Lincz József kárászpusztai, Vollmann Ferencz 

brógyáni, Józsa Sándor gy'ergyóditrói, Csighy 
Sándor nagy-dobronyi, Karner Mátyás ném.-szt.-
mihályi, Pazuhovics György dubrokai tanító, 
Békefi Elek zala-koppányi, Siposs Ferencz 
egegi. Holovics Sándor bur-szt.-miklósi, Stefán 
József ladmóczi, Lukács János magy.-csesztvei, 
Kralik Henrik bellusi, Horváth János görgény-
Szt.-miklósi tanító. 

Uzsorás világ. Aki a nép között él, az 
tudja, hogy az uzsorának' legkülönfélébb vál-
fajai országszerte pusztítják a .népet, különö-
sen pedig a kisgazdákat. Általánosán elterjedt 
a gabona-uzsora, ínely abban áll, hogy a 
falusi uzsorás a \ kölcsönügyletet adás-vételi 
ügyletbe burkolja olyan formán, hogy meg-
veszi a megszorult kisgazda reménybeli termé-
sét élőre, métermázsánként 4—5 frt csúf ár-
ban s ilyenformán a kisgazda 4—5 frt helyé-
ben 6—8 frt értékű terménynyel fizet. A falusi 
bankár e módon teljes biztonsággal forgathatja 
a pénzét 50, meg 100%-kos kamatok mellett, 
mert hisz ő egyszerű adásvételi ügyletet köt 
csupán és -bizonynyal jót nevet azon, hogy 
uzsoratörvény is van a világon. Ez évben 
egyfelől rossz lévén a terméseredmény, más-
részről váratlanul magasra emelkedvén a 
búzaárak, borzasztóan -becsapódtak azok a 
szerencsétlenek, akik előre eladták a buzájo-
kat. Hogy mennyi az áldozat,1 hány kisgazdát 
tettek tönkre ezek az irgalmatlan pióczák, azt 
még nem is sejthetjük, csak halvány követ-
keztetést vonhatunk reá, a beregmegyei uzso-
rások nemrégiben történt nagyszerű leleplezése 
után. Hagara Viktor, Bereg vármegye főispánja 
neszét véve, hogy a kisgazdák nyakig úsznak 
a gabonauzsora-miveletek következményeiben, 
figyelni, puhatolózni kezdett s mihamar rájött, 
hogy a kisgazdák nagy kontingense sokkal na-
gyobb mennyiségű gabonát kötött le előre, 
czudar árakban, mint amennyit a rossz sikerű 
aratás után kiszolgáltathatnának s ha valami 
felsőbb hatalom meg nem menti őket, összes 
vagyonkájuk az uzsorások karmái közé kerül. 
Hagara tehát felhatalmazást kért az igazság-
ügyi minisztertől a hivatalos nyomozás meg-
ejtésére, amit nagy odaadással végre is haj-
tott. Az eredmény bámulatos lett. Több, mint 
ezer olyan kisgazda jelentkezett, akik 4'50 
frtért adiák el előre buzájúkat. Szállítási kö-' 
telezettségüknek természetesen a rossz' termés 
miatt nem tudtak megfelelni s ekként a le-
kötött, de be nem szolgáltatott 4'50 forintos 
búzát 12 írtjával kellett volna kiegyenlíteniük; 
Az igy előállt árkülönbözet, helyesebben kamat 
fejében, bíróilag megítélhető 500.000 forinttal 
váltak adósaivá az uzsorásoknak. Egy félmillió 
forint! Rettenetes rá is gondolni, hogy egy 
pár élelmes, bitang kufár, néhány hó alatt, 
ilyen óriási összegtől fosztogathatja ki a sze-. 
gény népet. És ez bizo'nynyal meg is történt 
volna és azon ezer ember nágyrésze földön-
futóvá, koldussá válik, ha Hagara kezébe nem 
veszi az ügyet s az összes adásvételi ügylete-
ket akként nem bonyolittatja le, hogy az adó-
sok csupán a kölcsönösszegnek hat °/o~os ka-
matokkal való megtérítésére köteleztettek. Mi 
történhetett ebben az országban, ha. csak a 
kis Bereg vármegyében egy félmillióra rúgott 
a kinyomozható uzsorakamat! S hány szeren-
csétlen kisgazda menekedett volna meg a vég-
pusztulástól, a koldusbottól, ha a Hagara pél-
dáját a. többi vármegyék főispánjai is követik, 
de hanyan menekedhettek volna már akkor is 
e hitvány nyerészkedők karmaibói, ha ,a hitel-
szövetkezeti intézmények áldásos segítségét 
idejekorán igénybe vehetik. 

Kedvezmény kisgazdáknak. Hogy a kis-
gazdák is élvezhessék a kereskedelemügyi mi-
niszter által az abraktakarmányok részére 
kocsirakományok szállításánál engedélyezett 
kedvezményeket, elhatározta a Nyitramegyei 
gazdasági egyesület, hogy a vármegyének 7 
állomására havonként kétszer 1—1 waggon 
korpát hozat s azt az előre jelzett megérke-
zés napján közvetlenül a vasúti kocsiból gazdák 
részére kicsinyben elárusítja. Ily módon azok 

is kihasználhatják a nagybani szállítás elő-
nyeit, kik egyszerre 100 mm. erőtakarmányt 
nem hozathatnak. Az államvasutak igazgató-
sága bizonynyal tekintettel lesz a gazdák szo-
rult helyzetére s megfogja engedni, hogy a 
szétosztás közvetlenül a vasúti kocsikból meg-
történhessék. 

Megbüntetett borhamisítók. A szegedi 
főkapitány a tavasz elején pinczevizsgálatot 
tartott Fried Sámuel borkereskedőnél. A vizs-
gálat alkalmával holmi gyanuokok merültek 
fel, aminek azután- az volt a következménye, 
hogy a főkapitány helyettese az egyes hordók-
ból mintákat vett s azokat az országos vegyé-
szeti intézetbe felküldötte. Itt utána néztek a 
dolognak s a vegyészintézet azt konstatálta, 
hogy a borok mesterséges borok, amennyiben 
vízzel vegyes seprűből készültek. A helyettes 
főkapitány most már lepecsételte a hordókat, 
amelyekből a bor. egyrészét Fried"Sámuel idő-
közben már eladta. A tárgyalás a napokban indult 
meg s a borhamisítással vádolt Fried azzal 
védekezett, kogy a borokat Alpáron vette, ahol 
a termés gyönge volt. A vegyészeti hivatalt 
pedig ez a gyönge termés vezette félre., A ha-
misított bor mennyisége 600 hektoliterre rú-
gott. A kihágási bíróság kihallgatta a tanukat 
és Fried Samut, a jeles borkereskedőt 50 frt 
pénzbirságra ítélte. Ezenkívül fizetni kell még 
neki 1483 frtot, mert a hamis borból időköz-
ben ennyit. eladott. A többi meglevő bort elko-
bozták s igy 450 hektoliter rossz bor, — amit 
majd ipari czólokra használnak föl — kótya-
vetyére kerül. — Miskolcz városában is hozlak 
ítéletet borhamisítási ügyben. Polatsek és 

, Wiesenberger miskolczi borkereskedők, ugy 
akarták a mesterséges borok készítéséről szóló 
törvényt kijátszani, hogy egyrészt gyümölcsbort 
törkölybor néven raktároztak el és hoztak for-
galomba, nmsrészt pedig annak készítéséhez 
tiltott anyagot (saccharint) alkalmaztak és 
utólag vizezték készítményüket. A bizonyítéko-
kat a , vegyészeti, állomás és tanúvallomások 
szolgáltatták. Az eléggé enyhe Ítélet 50—50 
frt pénzbüntetésről, 48 frt vegyészéti elemzési 
dij megtérítéséről és 562 frtnak lefizetéséről a 
szegényalap javára ' szól, azonkívül pedig a 
büntetésnek helyi és szaklapokban való közlésről. 

Keszthelyi jubileumi ösztöndíj-alapít-
vány. Dr. Csanády Gusztáv, keszthelyi gazd. 
tanintézeti igazgatótól a következő értesítést 
vettük : A keszthelyi m. kir. gazdasági tanin-
tézet volt hallgatói, a keszthelyi régi hallgatók 
Jubileumi ösztöndij-alapitványra Vörös László 
kolozsmonostori gazd. tanintézeti igazgató lelkes 
felhívása eddigelé alább nevezettek járultak 
szives adományaikkal: Horváth János János-
háza 15 frt, Szalay László Kenyési 5 frt, Tóth 
István Csáktornya 20 frt, Jenisch Ádám Sárosd 
30 frt, Névtelen Szabadka 5 frt, Molnár István 
Budapest 10 frt, Choczenszky Miklós Mikosd 
,30 frt, Vörös Sándor Kolozsvár 25 frt, Szűcs 
Mihály Debreczen 20 frt. Tulok János Vámos-
Család 25 frt, Szabó Károly Tűrje 25 forint, 
Begensperger János Győrvár 5 frt, Hayden 
Sándor Szalapa 10 frt, Heffler Ferencz Tűrje 
5 frt, Kummer Mihály Keszthely 5 frt, Szegleth 
Mihály Aka 10 frt, Szerdahelyi Béla Bellatincz 
5 frt, Keserű Béla Gomásza 5 frt, Haidekker 
László Hajmáskér 5 frt, Berzsenyi Gyula Kesz 
1.0 frt, Keresztes 'József Mike 5 frt, Vasvada 
Samu Ormánd 5 frt, Kayser Vilmos Bak 10 frt, 
Beecska Ernő Jánosháza 5 frt, Schreiner János 
Veszprém 20 frt, Csárnogurszkv József 10 frt, 
Körmendy László Fok-Szabadi. 5 frt,Boár Jenő 
Kiliti 5 frt, Reischl Imre Keszthely 10 forint, 
Schwarczer Jenő 10 frt, Baku Gyula 5 forint, 
Király Lajos 1 frt, Halász Lajos 1 frt, Forster 
Étel 10 frt, Kreika Ferencz 5 frt, Bertalan 
Alajos 5.'frt, Tamás Gyula 5 frt, Graser János 
5 frt, Zboray Bertalan 1 frt, Reischl Richárd 
5 frt, Hencz Jenő Karád 5 frt, Horváth Lajos 
3 frt, Rutsch Béla 5 frt, Galgóczy Géza 5 frt, 
Hencz Gyula Gerézd 5 frt, Hauer Béla Kis-
Harta 100 frt, xisszesea 521 frt. Ezen összeg 
gyümölcsözés végett a keszthelyi takarékpénz-
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tárba helyeztetett el; minthogy azonban az 
eddig begyült összeg a nemes ezél megvalósí-
tására aránylag kevés, felkéretnek a tanintézet 
igen tisztelt volt hallgatóit, hogy társaik szép 
példáját követve, megtakarított vagyonukból 
bármi csekély összeget is a keszthelyi m. kir. 
gazd. tanintézet igazgatósága czimén beküldeni 
kegyeskedjenek. A szives küldemények nyil-
vánosan nyugtáztatnak. Keszthely, dr. Csanády 
Gusztáv, igazgató. 

A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület f. 
évi deezember hó 5-én d. e. 10 órakor Zalá-
Egerszegen rendes közgyűlést tart. Főbb tárgyak. 
Az egyesület tisztikarának választás utján való 
betöltése. Miniszteri leiratok. Folyó ügyek és 
netáni indítványok. 

Marharakodó állomás engedélyezése. A 
földmivelésügyi miniszter a m. kir. államvas-
utak kezelésében levő karczag-tiszafüredi h. é. 
vasút vonalán, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vár-
megye területén fekvő Tisza-Szent-lmre állo-
mást marha-rakodó állomásul engedélyezte. 

I ' 
J B e g j o f í ö d a r á l ó 

a „Little-Giant darálógép" 
mélyen mindennemű magvai sőt tengerit csutkával 

is a legegyszerűbb módon lehet darálni. 

Á ra 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 szerkezete, olyan, hogy az a járgányt is 

magában foglalja. 

S ^ ü e s Z s i g m o n d , 
Budapest, VI., Nagimizö-utcza 68. sz. 

Sisőrendü gyártmány. 

és ezek hajtásához al-
kalmas járgányokat ol-
csó árban, telji 
tosság mellett szállít: 

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

„KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR" 
„ K Ö Z T E L E ^ É V K Ö N Y V " 

1898- ik é v r e . 

RUBINEK GYULA és SZILASSY ZOLTÁN, 

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

posta dijjal együtt. 
A két könyv csak együttesen rendelhető meg 

kíi'ön''külön nem kapható. ™3Pi 
= Bolti ára 2 f r t 50 kr. 

Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
Suáapest, I3S. Jcer., Üllői-ut 35 . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1897. nov. 20. 
Az időjárás e héten jóval emelkedett hőmérsék-

let mellett nagyobbára derült és száraz maradt. Csa 
padék csak szórványosan fordult elő, bár a vetéseknek 
— melyek eddigelé rendes fejlődést mutatnak — eső-
zésre szükségük.volna. A vízállás tartósan csökken. 
Külföldön az időjárás a mienkhez hasonlóan száraz 
és enyhe. A külföldi piaczokon az üzlet gyakrabbi válto-
zásnak volt alávetve és különbözően alakult. A kinálat 
továbbra is gyenge ugyan, a fogyasztás azonban nem 
mindenütt egyenlően volt tevékeny. Amerikában az 
irányzat kezdetben gyengébb kiviteli" keresletre és ked-
vezőbb árgentiniai termés hírekre ellanyhult, a mit 
realizácziók is fokoztak, mig . később ismét javult a 
vételkedv és a hangulat emelkedő árak mellett meg-
szilárdult. A mult héthez viszonyítva a javulás egyen-
lege 1 c. Angliában a forgalom nehézkes volt és vál-
tozatlan árak mellett az irányzat csendes maradt, mig 
á franczii. piaczokon élénken fejlődött az üzlet és liszt 
úgymint buza is jő vételkedvre talált. A hét vége felé 
az árak gyorsan voltak emelkedőek. Németországban is 
jobb vételkedvet tanúsított a fogyasztás és az áralaku-
lás szilárduló volt, éppúgy mint Svájczban is, mig 
Németalföld és Belgium csak gyengébb mérvben vétt 
részt az üzletben. 

kekben a forgalom szintén korlátolt maradt, az árak' 
azonban tartottak és csupán tengeri tüntet fel szilárd 
irányzatot. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelenthetjük: 
Buza csak nagyon gyenge keresletre talált. A 

malmok egyrészt az enyhe időjárás folytán, mely a 
még útban lévő hajórakományok felérkezését teszi lehe-
tővé, másrészt az e héten életbe lépett üzemredukczió 
folytán, legsürgősebb bevásárlásaikra szorítkoztak és a 
napi forgalom igy nagyon korlátolt maradt, bár a kiná-
lat is csak szük keretben maradt. Külföldi búzák 
kevéssé voltak forgalomban; említésre méltó azonban, 
liogy amerikai „Kansas búzából 500 mm. 76l/» kg. kelt 
el á 11.80 frt 3 hóra transitó. Az árveszteség ca. 20 
krt tesz ki, a hozatalok 150,000 mm., a heti forgalom 
50,OC 

Rozs tartott árban maradt' A vételen nagyobbára 
a fogyasztás vett részt, mig az export csak kisebb 
tételeket vásárolt. A kinálat aránylag gyenge és minő-
ség szerint Budapest távolságában á'tvéve 8'40 — 52V2 
frt és helyben 8'60 frtig fizettek. 

Árpa (hl i i i i ni i / lilia) jobb ke-
resletnek örvendett és jóltartott, részbén 5—10 kr. ma-
gasabb árak mellett könnyen volt elhelyezhető. Gyáro-
soknál minőség szerint 5.80—6.20 frt, jobb minőségek-
ért hizlalóknál 6.30 frtig volt helyben, illetve Kőbányán 
elérhető. Állomásokon átvéve gyenge a kinálat és csak 
kisebb tételek köttettek, melyekért teljes árakat fizettek. 

Zab iránt a vételkedv valamivel gyengébb és 
bár a kinálat bővebb, az árak változatlanok maradtak. 
Szín és tisztaság szerjnt a forgalomban volt kb. 4000 
mm.-ért 6.20—6.60 frt volt helyben elérhető. 

Tengeri ugy ó, mint uj áruban egyaránt jó keres-
letnek örvend és elszállítási czélokra gyors elhelyezésre 
talált. Ó tengeriért kezdetben 4.90—9b frt, utóbb 5.10 
frtig fizettek helyben, üj árut felvidéki számlára keres-
nek, a kinálat azonban még mérsékelt. A Tiszavidékén 
4.10—4.35 frt, bácskai állomásokon 4.10-4.25 frtot 
fizetnek. Becskereken prompt áru 4.05—10 frton jegyez. 

Olajmagvak: Káposztarepczében e héten is csak 
gyenge foTgalom volt. Jegyzéseink jóminőségü áruért 
12.75—13.25 frt, gyengébb 12.60—75 frt. Bánáti repcze 
12. —12.75 frt. Gomborka ca. 10.50—12.— frt, vad-
repcze ca. 5.50—6.25 frt, 'lenmag 10.50 frt Budapesten. 

Hüvelyesek: Bábban a hangulat továbbra is csen-
des ; a vételkedv korlátolt és igy üzlet alig volt Ab 
Baja-Zombor 7.25 frtot, törpe babért Félegyházán 8.— 
frtot, barna babot (dunamenti) 6.75 frtbt jegyzünk. 
Köles iránt szilárdra fordult az irányzat és árak gyor» 
san emelkedtek. Helyben 5.25—5.50 frton jegyzünk. 

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. Lucztrnát csak 
szórványosan kínálnak és hazai termésű áru 40.—45.— 
frton jegyez. Muharmag 5.50--75 frtot ér el helyben. 

Napi jelentés 1897. november 23. 
Készbüza iná jobban volt kínálva, a malmok 

akönban kevés- vételkedvet' mutattak. Az irány ennél-
fogva ellanyhult, elkelt néhány ezer mffl. és az árak 
gyengén tartottak. 

Említésre méltó eladás neín történt. 
Készrozs l̂ evés forgalom taellett tartott Volt, 

és minőség szerint 8-45—55 frt pesü paritással ada-
tott el. 

Árpa tartott. 
Tengeri igen. szilárd, ügy ó, mint uj áruban.: 
Zabban ma álig volt forgalom. 
Határidők a bágyadt készárupiacz folytán el* 

Köttetett. Déli zárlat... 
)8—12-06 •— 12-06—07 
38—•— • _ _ 9-65—70 

Tavaszi rozs 
Tavaszi zab . 
Öszi zab . 
Nov. tengeri. 
Uj tengeri . 
Uj repcze . 

5-55-56 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e hétnek elején szilárd irány-

zat uralkodott és a szeszárak változatlanul a multheti 
jegyzés szerint záródnak. Finomított szeszben több tétel' 
56- 56.13 frt, élesztőszeszben 55.75—56'— frton kelt 
el azonnali szállításra, mig ellenben zárlatra az árak 
25 krral 'drágábbak. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején 18'50 frton lett kínálva és ez 
áron több tétel zárulva is lett azonnali és deczemberi 
szállitára. 

A budapesti piaczon az üzletmenet kielégítő volt 
és nagyobb fedezési vásárlások főleg deczember-február 
hónapokra lettek eszközölve. Elkelt főleg finomított és 
denaturált szesz nagyobb tételekben. 

A kivitel e hét elején 100 q. finomított' szeszt' 
vásárolt. 

Vidéki szeszgyárak közül: Temesvár, D.-Tuzla,, 
Arad, Győr, Losoncz, N.-Várad, Kolozsvár változatlan,, 
többiek 13 krral drágábban jegyeznek. 

Budapesti zár latárak e héten: Finomított szesz 
56' 56.50 frt, élesztőszesz 56' 56'25 frt, nyers-
szesz adózva 55. 55'50 frt, nyersszesz adózatlan'. 
14-25—14.50 frt, denaturált szesz 19' 19.50 írt. 
Kontingens nyersszesz —. .—. 

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

Heremagvak ólomzárolása.*) 
A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-

más az 1897/98. idényben f. évi november hó 21-ig az 
alant megnevezett magkereskedőknél és termelőknél 
a következő mennyiségű vetőmagvakat ólomzárolta: 

-Luczerna Lóhere Összesen 

Haldek Ignácz, Budapest 
Deutsch Gyula, Budapest ... 
M. lesz. és pénzv. b. Bpest 
Frommer A. H. utóda Bpest 
Nöthling Vilmos Budapest... 
Kramer Lipót Budapest ... 
Fjichs Fülöp és fia, Budapest 
Maulhner Ödön,1) Budapest 

l é t e 
241 260 

') 2 q biborhere. 
*) A hazai mezőgazdaságra nézve káros amerikai 

• eredetű hereféle magvakakat a magvizsgáló állomás, 
nem plombozza. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. november bó 21-éről. 

Az utolsó napok alatt különzsen a hus es< vad-
félékben volt a felhozatal nagy arányú, az enyhébb 
időjárás miatt azonban, a készletek gyors elhelyezéséről 
kellett gondoskodni, ez pedig az árak hanyatlását vonta 
maga után. 

Téli almakészletünk nagyobb kereslet mellett na' 
gyobb tételekben következő árakon adatott ol: Reinette 
25 kr., Mosánszki 20 kr., Botzeni .és szemes alma 14—-
16 kr. 

Nyulak állandóan nagy mennyiségben érkeznekj 
drbja 1. 1.10 frt-. Fáczánnak párja 3 frt. Szarvas 
egészben 8-5—40 kr., őz 65 kr. 

Szopós malaczok az enyhe időjárás következte 
ben kgkint 80 kr, 

' Vágott liba és kassával a piacz bővelkedik, kgja 
52—60 kr, pulyka 54—56 krajczár. 

Vajüzlet elég élénk, változatlan árak mellett, 
turó iránt az érdeklődés megcsappant, ma 16 kft je-
gyez kgja. 

Burgonyaüzlet lanyha, áfák változatlanok. 
Tojás állandóan keresett, nagy ládája (1440 db) 

39—42 frt. 
(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-

tése. Budapest, 1897. nov. 22-én. 
Hns. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 62—54',. 

II. oszt. 40—50, III. oszt. 36—46, eleje I. oszt. 46—48, 
II. oszt. 40-46, III. oszt. 30-40, borjúhús hátulja I, 
oszt. 60—00, II. oszt. 56—56, eleje I. oszt. 56—60, IL 
oszt. 44—50, birkahús hátulja I. oszt. 30—36, II. oszL 
28—32, eleje I. oszt. 28—32, II. oszt. 26—28, báránf 
eleje 1 db —.—'—, hátulja —• •—, sertéshús magyaf 
szalonnával elsőrendű 1 q 52—54-0, vidéki 42—46, szá-* 
lonna nélkül elsőrendű 54—55, vidéki 55—56, sertés-
hús pörkölt 50—54, sertéshús szerb szalonnával 47— 
50—, szalonna nélkül 48-»56, sertéshús füstölt magyaí 
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, idegen1 (vidéki) 52—58, sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal 0-8—0-9, csont nélkül 0'90 

szalonna sózott 1 q 54-0—56 0,'füstölt 60—81-0, sertés-
zsír bordóval 58"5—58-5, hordónélkül 57'0—57 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—72, szalámi belföldi 150 
—240, külföldi , malacz szopós élő 1 db •—, 
tisztított- 70—90, 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt , 0- 0.— 
csirke 0'60—1-0, kappan hízott 1-10—1-40, sovány —.— 
—•—, récze hízott 1-30—2-50, sovány 0-90—1-50, lüd 
hizott 3- 6'50, sovány 1-80—3'—, pulyka hizott 0-— 
—o-—, sovány 2-20—3:60. ,6) 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. 40-50, félkövér 1 db 
0*40—0*80, lud hizott 1 db 2-50—3, 1 kg. 0-40—0-52, 
félkövér 1 db 1-20—2:—, 1 kg. 38—45, pulyka hizott 
I db 1-80—3-—, 1 kg. 40—50, félkövér 1 db 1-20—2"—, 
1 kg. 40—50, ludmáj 1 db 10—1—, 1 kg. 1--—1-60, 
ludzsir 1 kg. 70—1-20, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-40—1-—, csuka 0-30 
-1-—, ponty (dunai) 0-40—0-80, süllő —• , ke-
csege —• -, márna 0-40—0'50, czompó Q"32—0'40, 
angolna 0'—0'—, apró kevert 0-12—0-20, lazacz ——, 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszin 0'- 0—, tejföl0-28—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-95—1-20,1. rendű 0-70—0-80, II. r. 
u-40—60-—, olvasztott 0 —, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0'16—0*20, 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 
1-18—Ö-19, barna kenyér 0-15—0-16, rozskenyér 0-1.0 

Tojás. Friss I. 0. (1440 db.) 1 láda frt 38- 43'0. 
11. oszt. (1440 db.) 34—38-0, meszes 32—34, orosz tojás 
100 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, szines-9—12. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 3. 6-—, 1 q 
2-0̂ -3'0, Petrezselem 100 kötés 3-50—8-—, 1 q 2'0—4'0 
zeller 100 drb 0-50—1-80, karalábé 0-8—1-4 vöröshagvma 
100iköt. 4- 5-—, 1 q 3'50—6—. foghagyma 100 köt. 
12—18, 1 q 16-0—18 0, vörösrépa 100 drb 0-60—1-50, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 3-2—5-0, kelkáposzta 100 drb 
0-80—1-6, vörös káposzta 3'0—IC-— fejessaláta 1-20 — 
1-60, kötatt saláta 0-—, burgonya, rózsa 1 q 2- — 
3-—, sárga 2-40—3-—, külföldi —•—"—, fekete retek 100 
drh 1- 1-80, uborka nagy salátának 100 db—• •—, 
savanyítani való 100 db —•-—•—, "savanyitott 1-5—2'0, 
zöld paprika 0- 0—, tök fözö 30—40, zöldbab 0-
0-—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —-—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső —• •—, karfiol 100 db 4-0—15, 
paradicsom 1 kg. 0' 0-—, spárga —• •—, torma 

i 100 db 8—12. 
Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 16—35, köz. alma 9—20, 

fajkörte 16—>30, közönséges körte 8—16, szilva magva-
váló 0-——0;—, vörös —, aszalt , cseresnye faj. 

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

, sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-28—0-35, csemege 30—40, dió (faj, papir-
héju) 24—28, közönséges 20—25, mogyoró 22—30, 
gesztenye magyar 8—15, olasz 13—20, narancs messi-
nai 100 db 0'9—2*5, pugliai —-—-—, mandarin 3' -
3-—, czitrom 0'80—1'50, füge hordós-*-q 16—18, ko-
szorús 18- 21, datolya 42—56, mazsolaszőlő 52—70, 
egres 1 lit. -J—, eper 1 kg.1—-— kr. 

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

. mák 1 q. frt 18—26, méz csurgatott 0"25— 
0-32, sejtekben 1 kg. 0-40—0-70, szappan szin —, 
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 a Garay-téri élelmi piaczon. 
1897. nov. 23-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budiipi-slröí 
34 árus 22 db sertést, —'árus — db süldőt, 1500 kg. 
friss húst, 200 kg. füstölt hust, 350 kg. szalonnát, 250 kg. 
hájat. Vidékről és pedig Czeglédről 13 árus, Nagy-Kő-
rösről 6 árus, Tolnamegyéből 3 árus, Monorról 0, árus, 
Kocsról 0 árus, felhozatal összesén 113 db Sertés, 
2500 kg. friss hus. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser- • 
téshus 1 kg. 56—64, 1 q 4900—5200, süldöhus 1 kg. 
—J—-v 1 q r—, füstölt sertéshús 1 kg. 60-64, 
1 q , szalonna zsírnak 1 kg. 60—64, 1 q 5800— 
6200, füstölt szalonna 1 kg. , 1 q T , háj 
1 kg. 64—66, 1 q 6000—6200, disznózsír 1 kg. 66—68, 
1 q , kocsonyahús 1 kg. 44—48, 1 kg. 

, füstölt sonka 1 kg. 80—90, 1 q krig. 

jelentése a „Köztelek' részére). Felhozott Budapestről 
42 árus 138 db sertést, 2 árus 16 db süldőt, — kg. 
friss hust, 500 kg. füstölt hust, 950 kg. szalonnát, 
600 kg. hájat. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 48—52, 1 q 4800 , süldöhus 1 kg. 
48—52, 1 q 4800, füstölt sertéshús 1 kg. 52—56,, 
1 q 5200 , szalonna zsirnak 1 kg. 56 . 1 q 
5400 , füstölt szalonna 1 kg. 58—60, 1 q 5800— 

r, háj 1 kg. 58—60, 1 q 5800 , disznózsír 
1 kg. 60—62, 1 q- , kocsonyahús 1 kg. 32—48, 
1 q 3000—4400, fűstölt sonka 1 kg. , 1 q 
——krig. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1897. nov. 83, A székesfőv.. váiárigazqatóíág' 
jelentése a „Köztelek' részére). F̂elhozatott a szokott 
községekből 160 szekér réti széna, 90 szekér muhar, 
51 zsupszalma, 20 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár — szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zaboe'oükköny, kelés SuD.) 
1000-zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-knt' a 
következők: réti széna 240—260 muhar u| 210—240, 
zsupszalma 130—140, alomszalma 110—130, egyéb 
takarmány ——-—, lóhere , takarmány-
szalma —, tengeriszár —, luczerna , 
-—, sarjú , szalmaszecska, 190—210, széna 

> uj , zabosbükköny — . Összes 
kocsiszám 331, suly 291650 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. November hó 23-án 

A székésjcuárcsi közvágóhid és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 202 "drb belföldi, db galicziai, 
—— drb tiroli, 52 db növendék élő borjú, — - db élő 
bárány; 71 drb belföldi, 132 "&rb galicziai, — drb 
tiroli, 100 drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

• • .:••.. , ' ' ! Mi 
Arak a következők: Élő borjuk: belföldi •—. 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 30—43 frtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék borjú 16—26 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 46 — 56, kiv. —, tiroli — frtig, gali-
cziai 44—52 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány—•—•—frtig, bécsi ölött borjú . 50-58 írtig 
súlyra. Élő bárány frtig, k vételesen írtig páronkint 
Élő kecske —-—..frtig páronkint. Hizlalt ürü 

Budapesti juhvásár. 1897. november hó 22-én. (A 
székesfővárosi közvágóhid és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 785, feljavított 
juh 168, kisorolt kos 5, kiverő juh 30, bárány , 
keeske 42, szerbiai 221, angol keresztezés —, ro-
mániai — durvasiőrü 1183 db. 

Birkavásár lassú lefolyású volt. 
Árak" a következők: Belföldi hizlalt ürü 20-50 

frtig páronkint, 17—18v- frtig 100 kiló élősúly szerint, 
feljavított juhok 10—13, kiv. 0 frtig páronkint, —•—— 
—-0, kiv. — frtig súlyra, kisorolt kosok —...—•—, kiv. 
— frtig páronkint, kiv. — frtig súlyra, kiverő 
juhok 8—9-50, bárány , kecske 0—, szerbiai 
10" , angol keresztezés ———, romániai , 
durvaszőrü 7--—-13 frtig páronkint, 100 kiló után—frt. 

Bécsi vágómarhavásár. 1897. nov." 22. A bécsi 
marha- és hmpénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4664 db. Ebből magyar 3436 db, 
galicziai 392 db, bukovinai 246, németországi 590 db, 
hizott . 2076 db, legelő 947=db, fiatal 1641 db, ökör 
3473 db, bika 440 db, tehén" 618 db, bivaly 133 db. 

A szombati vesztegvásárra 244 drb hajtatott fel. 
A felhajtás a mult hetihez 550-dbbal kisebb. Eltekintve 
a prima áruk iránt váló nagy érdeklődéstől, mely áru 
1 írttal drágább, mint az utolsó vásáron, a mai vásár 
,!Í[ íil'"] kedvezőtlen képei, mutat. Az ,i 'i m, ti is 
mely a vásárt uralja, szoros kapcsolatban van az álta-
lános rossz üzleti viszonynyal, raely a nagy vásárcsar-
nokban uralkodik. Kö?ép- és silányabb minőségűek a 
mult Hetinél alacsonyabb árak mellett keltek. A felhaj-
tásnak egyrésze eladatlanul maradt. 

Árak: prima magyar 37—40—.(—) frt. szekunda 
32—36 frt, tertia 26—31 frt. Galicziai prima 38. 4u.— 
(—''—) frt, szekunda 33—37 frt, tertia 28—32 frt. Német 
prima 40—43-— (—.—), szekunda 34—39, tertia 29—33 
frt. Konzervökrök . 20'—28-— é. s„ rosszabb minőségű 

; frt é. s. Bika 19—31-— (—) frt é. s., tehén 19—31 
frt é.s„ bivaly 16—21-— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyeseladások : Magyar hizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Heller Vilmos, Moys 
Lederer & Kálmán, Nagyvárad 39Vá — 
Löble H. N., Nagyvárad 40 — 
Löwinger I m i ' _ 

Moskovitz Ad., Nagyvárad 371/? — — — 
Neumann testvérek, Arad ... ... 40 — 36 — 
Rechnitzer Max, Nemesvid ... 22 — — —> 
Rudnyánszky G., Felső-Átrak 24 — .20 —. 
Sonnenfeld L., V.-Ujhely 32 — 26'Va — 
Stefany testv., Bécs-Ujhely ... 32 — — — 
Windisch József, Zákány ... .... 30 — 28 — 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók: 
Czell Frigyes és fia, Brassó ... 39 — 34 
Farkas & Mendl, Szászrégen. 34 — -
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 34 — — _ 
Kosch & Schobel, Sz.-Régen ... 36 — — 

Német hizó ökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár 411/2 -a 40V2 — 
Deutsch testv., Brünn ... 40 39 
Dreher Antal, Schmechát 32 — 30 — 
Gyár-részv.-társaság, Arad... ... 43 38 
Hacker Leopold, Sopron 40 39 
Hacker és Enge], Győr ... 39Va — 36Va — 
Gf. Harrach uradalom, Prugg __ 38V2 — 
Józsefvárosi spirituszfinomitó-

gyár, Temesvár ... ... ... 43 — 40 ' 
Lederer és Kálmán, Nagyvárad 43 — — 
Löwinger I., Jánosháza 32'. 2 — — 
Löwinger József, Sárvár 30 — — — 
Neumann testvérek, Arad 43 — 40 _ 
Seidl és Bader, Pohrlitz ' 4IV2 — 39 _ 
Winterstern Carl, Göding 401/2 — "371/2 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
a vesztegvásár szombaton tartassák meg. így tehát a 
tüdővész és száj- és körömfájás miatt elzárt terület-
ről való állatok szombaton a vesztegvásáron adódhat-
nak el. Az állatoknak pénteken kell megérkezniök. 

A cs. kir. alsó-ausztriai helytartóság rendelete 
szerint nov. 18-tól a következő vidékek záratnak el • 

Tüdővész miatt: Árva, Liptó, Nyitra, Pozsony, 
Szepes, Trencsén és Turócz megyék, továbbá Pest-
Pilis-Solt-Kiskun megyének gödöllői és váczi járása és 
Pozsony sz. kir. város. 

Száj- és körömfájás miatt: Alsó-:Fehér, Báes-
Bodrog, Hunyad és Torda-Aranyos megyék Gvör és 
Nagyvárad sz. kir. városok. 

. Bécsi sertésvásár. 1897. nov. 23-án.- (Schleifel-
der és társai bizományi czég távirati ielentése a Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 5281 lengyel, 3829 bakonyi sertés. 
Az üzlet lanyha. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : príma 46-47 kr, kivételesen 48"- kr, közepes 
40—45-— kr, süldő 30—38 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1897. nov 18-án Fel 
hozatott: 3557 borji >r I sertés, 2188 kizsigerelt 
sertes, 697 kizsigerelt juh, 521 bárány. egereit 

A borjúvá sár a csekély kereslet" miatt lanvhá 
a príma áru 2 krral, a többi 4—6 krral esett A ser' 

4kíraí esett62116'0 á r c s ö k k e a é s konstatálható, ára 
Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 36—44 

kr., príma 46—54. kr., primissima 56—60 kr., élő borjú 
, kr., príma — kr., • primissima — 
4fi" S t a t l S e r tMV 2~ 4 °^ r " k ö r e i t . sertés nehéz 
46-52 kr süldő kr., kizsigerelt juh 28—38 kr 
barany páronkint 5—12 kr. ' 

Bécsi juhvásár. 1897. november 18-án. Felhajtás 
1635 db juh. 

Az irányzat elég lanyha. 
Arak : export juh páronként — r a C z k a 

-íff— sélejtes juh '0-—t——-— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sch. B. urnák Dános. Tessék elolvasni a Köz-

telek < f é v i október. 27-iki(86.) számában a Jablonőwski 
tolla alol kikerült czikket, melyből a mezei egerek és 
a poczkok irtására nézve kimerítő utasítást talál Mint 
e czikkből majd. látni tetszik, az egértifusz baczillus a 
hozzáfűzött reményeket- egyáltalán nem igazolta, miért 
is Jablonowski ennél czélszerübb s hatásosabb méreg-
szereket ismertet. 

B. D. urnák Kolozsvár. A felmerült kérdés nin-
csen kellőleg disztingválva. Mert történhetik az őszi és 
tavaszi buza tenyésztése ugyanazzal a vetőmaggal-is 
olyanformán, hogy a tavaszszal vetett buzaJn I 1 
magva,t őszszel ismét vetésre használják fel; ez az 
u. n. járó bnza. Általában azonban külön vetőmagot 
használnak ehhez is, ahhoz is s a dolog természetéhez 1 

kepest ez a helyes. 
Sz. N. urnák Czegléd. B. levelét az illető helvre 

áttettük. ' . 

Az orsz. nsagry. srazd. egyesület tnlajdoi 

La:pfelügyelő-bizottság: Gróf Bessewffy Aurél, Bernát 
István, dr. Bárányi Gyula, Forster Géza, Galgócssy 
Károly, dr. Hagara Viktor. — Főszerkesztő és kiadá-
sért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igazgatója. 
— Felelős szerkesztő • Szilassy Zoltán az 0. M. G. E. 
szerkesztő-titkára. — társszerkesztő: Buday Barnabás. 
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Tokodi, Dorogi és Ebszöny- AX annavölgyi szén, 
Osztraui gyári, dió-, koczka / \ és darabos, 
2-szer mosott ostraui Henrikaknai kovácsszén, porosz, szalonszén, 
coaks, szobafűtésre és épületek száritására, KOSZEN 

összes gazdasági ipari és házi czélokr 
l e g k 

WP i n i i í ' l V fUT i i W kőszén-nagykereskedőnél, 
• f c i l J f l l i m l i i i t i l l f l j l B u d a p e s t , V á c z i - h ö r u t 8 D . s z , 

összes gazdasági ipari és házi czélokra 
leg-lei'bü.iiób'b miaaőség 'ben. leg]"iAtán.yosa.bban. lsaph.ató 

A cs. és kir. szab. Hitelintézet kőszén-osztályának vezérképviselete. 

BUDAPESTEM, VII!., i é s s e f - k ö r u t 8 . 

Blnöb: TKl .KKI o é u gróf. Alelnök: CSAVOSST Béla. 
Igazgatósági tagoki 

ANBBÁSSÍ GÉZA gróf, BUJANOY1C8 SÁJJD02, ÜESSEWFPT ABISIID, PÜSPÖKY EMII 
BUBINEK GYULA, SZENTKIBÁLYI KÁLMÁN, SZILASST ZOLTÁN, SZŐNTI ZSIGMOND, 

TELEKI SÁNDOB gróf. 
Vezérigazgató: SZŐHYI Zsigmond. 

Az Országos Magyar Kölesön5s Biztosító Szövet-
kezet a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatá-
sának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 
megelégedését vivta ki magának, az 

épület és á ta l ány ( p auscha 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. 

SSB" Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. TgsSg 

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

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

f f K A . I N I T 3 
nagyban és kicsinyben. 

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

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Slassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti szállilásiköltség a különböző távolsága rendeltetési állomá-

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

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

átvételénél fizetendők. 

M A I I 

1 Eladó 
3 0 darab fiatal, 5 - 6 é v e s 

tarka hizott ökör, 
melyek f. évi deczember hó második felé-
ben vevőnek átadhatók. 

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál 

A m, kir. közalapítványi bérgazdaság 
M á r i a - C s a l á d , 4746 

u . p . l S J " a g y - L ó t h , B a r s m é g y e . 

f f f f f f f f f W f f f f f f f f W f f f 

P á l y á z a t . 

A sárosvármegyei gazdasági egyesület, a megüresedett 

titkári állásra pályázatot hirdet, 
Kívántatik, hogy a pályázó magyar honpolgár és gazdasági fe l -
sőbb tanintézetet sikerrel végzett legyen. — Javadalmazás egy-
előre 800 frt. — Ha a pályázó kereskedői ismeretekkel 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 l-ig alólirotíhoz küldjék be. 

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

P i l l é r J C á u l z E x á n 
gazd. egyes, elnök. 4698 

Hirdetmény. 
Ostondel express-vonat közlekedési napjának módosítása. 

Konstantinápolyból jelenleg mindsn pénteken iduló hajó, mely Oonsi 
mattal csatlakozásban áll, f. é. november hó 20-ától kezdve j. é. májú 
vagyis minden szombaton fog indulni, ennek folytán a m. kir. áll 

alán a szóban levó 708/110 sz 
at helyett vasárnap, Budapest 
Sos, illetve Ostende felé fog ind 

nyugoti pályaudvarról 

I 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„ i s t v án t e l k i i m m ú n i s " h o m o k t a l a j a 
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., ... « i 1.250 drb. ezre 16 frt. 
Nagy Burgundi... ... ... 300 „ 
Tramini Piros ... 4.800 „ 
Furmint . ... ... 600 „ 
Chasselas blanb... ... ; 2.400 „ 

blanc croq... ~ - — ... 250 
„ rougé 1.275 „ 

Madelainb 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 . 
Riparia Sauvage II. osztályú . 11.000. drb. 
Herbemont ... ... ... 2.000. , 
Jaquez... .. 4.000 
Tialla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 800 „ 

Megféndelések az 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatójához 
BUDAPEST, Köztelek, intézendők. — Az elszállítás Őszszel vagy tarasz-
szal történik a megrendelés sorrendjében. — A megrendelésnél a vesszők fele 
ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvétellel szedetik be. — Csomagolásért 
és vasútra szállításért ezrenkint 1 írt jszámittatjk. . IGAZGATÓ. 
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8. £eitláaas, &rei6erg i. §. 
ajánlja, mint hosszú évek sora óta specialista teljes 

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

vágó gépeit és eszközeit, 

GŐZÚÉP-KAZÁmEÍA T. 
Arjeffy^ék és liöltséervetés iugyen. 4625 

M A G Y i l R O H S Z Á G B i L N S Z Á M O S R E r E P l E E r C Z X i L . " B * 

mmMSMMMMAMMM>M>MMMMA\MMMMJ 
* É 4750 

Ijj Hirdetmény. 
f SzílágymegyéI>en, Tasnádon, az érmelléki járásb 

a tasnádi vasúti állomástól egy negyed órányira, közvet 
a Síagy-Károly— tasnádi állami mííut mentén, NáS J ^ 

3 Károlytól másfél órányira fekvő gj^ 

2 893 kat. hold szántó, 213 kat. hold | 
4 kaszáló és 12 holdnyi major udvar, |í 

len j p 

egy tagban, a szükséges és jókarban levő gazdasági 
4§ épületekkel ellátva 1898. évi j anuár 1-től 
^ 6 , e s e t l e g - 9 é v r e h a s z o n b é r b e k i a d ó , 

e s e t l e g - e l a d ó . 4K0 

A birtokon nagyobb összegű törlesztéses kölcsön van be- iuk 
kebelezve. Bővebb felviláeositást ad liP* 

Jpjj a „Nagykárolyi Kereskedel 

wíwwwwwwwwm 
üt ni cs Iparltank részvénytársaság. -' j j | r 

• W W V W W W V V W W W W S 

Homofeszölű telepitéSR, 
Irta: Rácz Sándor. 

Ára I frt 50 kr. 

1HARRIS0N m (jRE(JOR & CIJ 

m m 

Álbion Álbion 
m m ^ 

s l a r á i ó ^ g é p e i 
a legjobbak. Kapható 

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

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

két tisztavérü 1 

E L A D Ó 
tavérü V-k éves 

Siementhali tenyészbika, 
az Országos törzskönyvibe 689 és 681. szám alatt 
felvéve. Az ár megtekintés után egyezmény szerint. 

Horn Dávid szokolczi jószágkezelőségnél, 
S Z O K O L Ó C Z , p o s t a é s v a s ú t á l l o m á s P ö s t y é n . 4745 

67061/97. számhoz. 

Bérleti hirdetmény. 
1 A magyar tanulmányi alap mislyei uradalmához tar-

tozó és Abauj-Torna vármegye Alsó-Mislye községének 
határában fekvő 8 7 5 11?0/i6oo h o l d k i t e r j e d é s ű mivelési 
ágaira néfcve a bérleti feltételekben részletezett „alsó,-
mislyei uradalmi földbirtok a rajta levő gazdasági épüle-
tekkel együtt" az alulírott ministerium IX. ügyosztályában 

1898. évi január hó 12-én 
tartandó zárt ajánlatu verseny utján 1898. évi október hó 
1-töl kezdődő 25 évre 

haszonbérbe fog adatni. 
A 900 frt bánatpénz letételét igazoló pénztári nyugtával 

felszerelt és 50 kros bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlatok 
a fent jelzett nap délelőtti 10 órájáig a ministerium segéd-
hivatali igazgatóságánál nyújtandók be. 

A részletes haszonbéri és versenytárgyalási feltételek 
a ministerium segédhivatali igazgatóságánál és a közala-
pítványi ispánságnál Sajóládon tekinthetők meg. 

Budapesten, 1897. évi november 9-én. 4731 

A v a l l á s é s k ö z o k t a t á s ü g y i m . k i r . M i n i s t e r i u m t ó l . 

J U e g s z e b b 

Karácsonyi 

u 

v/y/?//. 

Újévi ajándék 
gyermekek számára 

ü n ü ö s d i R ó z s á i t 

v e r s k ö t e t B 

= ^ P ó s a L a j o s t ó l . - ' . X 
A g y e r m e k v i l á g k edvencz í r ó j ának ezea 

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 szín- (Uj 
nyomatú bo r í t ékban 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 . fcjj 

Bolti ára díszes hm'itékha kötve 2 írt. 

Jelenleg azonban ; V 

1 f o r i n t kedvezményes áron kapható. 'K 

(Portómeniesen megküldve 1 f r t 10 k r . ) 

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

B u d a p e s t , Ü l l o i - u t 3 5 . 

XvXvJ&fiaSsJíi 



94, SZÁM. 7-ik ÉVFOLYAM. 

3 kr., feltűnő betűkkel 4 

KÖZTELEK. 1897. NOVEMBER H ö 24, 

K I S H IRDETÉSEK, 
1645. 

szakirodalom terményei, 
és adók hirdetményei 
sményes rovatban. 

C s a U o l y lev<'lrln->- vá l as zoh ink , m e l y e k k e l v á l a s z r a s z ü k s é g e s lévéltofely eg-et v a g y l e v e l e z ő l a p o t l i i i ldenelc. 

Kér jük 
mindazokat, kik valamely jeli-
gés hirdetésre ajánlatukat ki-
hfrÓdetóstaÓzSbrkÜldÍk'Ö?1ÍSéS 

jÜrk)f hoSgyTokhŐzmerede°ti ok-
azokért "semmî f̂elelős Vei 
lífegfeTalő̂ levéíb élyeggeMátan̂  
aajit költségén nem továbbítja: 

Gazdasági 
NémetujváriStGÍőf BattbyŜ / 
(Heves-megye) l?98.|anuármi-sén 

PáiyáMthatnak̂ azdaŝ g/áka-
tanintézetet végzettek (főldmü-

másofatokkal éfelsáérel?'líánly 
modvíuyok deczember hó 10̂-ig 
Bagáry Kálmán -B**'"^ 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Ónálló 

JáÜmf'3 Html ̂ 'MÍ̂ F̂F' 
settség6̂ több évUíedm'nyes 
rnük«dés tehenés«|t és szarvas-

Vé5|e™&ezéft,Ójöv8 április fta 
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tanintézetet végzettek (főldmü-
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Vé5|e™&ezéft,Ójöv8 április fta 

Gazdatiszt 

fgábáii éŝ  iSüködlŝ  üaĝ obb 

felül ítj. Ajánlatok jtöbh | r j 

nak tipor, Zemplénmesye csim 
alatt, 4BB6 Gazdasági 

ellenőr kgréítefok, kí felsőbb 
©aadasági intéző 

W t iezelt és ytüné bizónyit-
ványoSkal bir. Évi fizet's 1600 

grély" jellige alatt - D̂ njtaajgk 

gáíd: tajítnt'zetfjt.'és szőlő t»n-
a ' s z i ő f i t L b ^ g f í ! 

fubs Mlágitas I , n, n 
másólatok 

©aadasági intéző 

W t iezelt és ytüné bizónyit-
ványoSkal bir. Évi fizet's 1600 

grély" jellige alatt - D̂ njtaajgk —„totnlrl-énvaiő belépés re, Pályázhatnak felsőbb 

de különösen. M^dtóíSttí 
dő̂ biSii: ntfiUdbok vezet'sl-
beii ktei teljes llríaSsilggal-bír-
tttó; fizetése 240fr.t teljes eülá. 
tis, lakás, füt's, vilás'ilás. 
Fényképpel fs bizonyltvány-
modványofe, mély fflásolafok 
gáti urátlalöm azímtartil hWa-
taláhöí Szentefát utolsó posta 
Dehcsházá ozimzéndők. 4?12 

Bérlőtárs 

gazJaság . teljesei ' instruálva 

S S S S í 
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S S S S í 

Á L L Á S T K E R E S Ő K , 
jiitéző 

feíMMfe • I ; ; 
MgÍH'á,pbdSs Szerint. Ajánla-
tok ,. bizonyitványiíiásolátokkal 
együtt ezimemre küldendők. 
Qyápay Dénes; Gyarmatyetyőr 

Kxőlőkt-zelő 
kerestetik (üős) nagy hol 
leH van?Pseük1ély m4r 
lyáíó önálló. & "több éven 
(iagyobb telepet kezelt, e 
'kitűnő bizonyitványüyal 
^ neinkülöuben felsőbb sző 

Kerestet ik 
tejgazdasági szüriskolát 
zett egyén, aki a g,épésze 

Üéfcreczéní 
ménynyel ezt megelőzőleg • 
gymnaziuiííot végzett 28 évii 
<'jn i <'i-. i.n i 

nák, azonnali \ i 
lépésre gazdasajban qjkálmá 

adóhivat 

j. Gépész-Kovács^ 

Ispáni 
Idmivesískolát j 
v.égzetí jeleiil 

kiad|tjiyai 

A klosterneuburgi 

^^Mfecieni 

Sajtkésziíö, 
ki b tuhtiiéSzet, ugy a sajt 
ké.Bzit!6SBetl iiiint annak L uh; i':i L i i i ói <1 ̂  I I I ] 

j l f f f a í f f ö 

. I > l s « 
ttaipUáetói ir$gíSlt; Bs'alSdSsi 

ft galSdas&g 

ÁLLÁTOL 
Igen szép, válogatott • 

fiövendik ökör 
és üsző börjákát 

moiTotolre aj ánlanát 

KLEIN ÉS SPITZER 
lís-Mj keféieíft. 

VEGYESEK, 
SzőllovesszŐ eladás. 

ftrjegviéfc 
ltezelBségi 

izágoŝ  cgyesiiH 

refelentetylgj! 

a°fegolesőbb , 

dytábíáz5tlf 

A magyar 
ztek es erdotisztek 

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

Szabadalmazott 
SS, -
— ~ « « g is e l t a r t ó 

kévekötelek 
i'/í mfai vastag, 150 o/m 
hosszú egy próba posta-
csomag 200 drb-al I frt 60 kr 
1000 debai 7 frtért ügyanily 

portióköfelek 
6 . m/ül vastag, 200 c/m. 
hosszú, egy posta csomag 
100 drb I írt 60 kr. 1000 
darab 15 forintért szállít 
utánvét lüeliett; ligyszin-
tén más gazdasági kötéine-
miiekét ajánl lcfjatáayo-
sább áíftkíStt 
Bellán Mátyás, 

Bács-Cséh. 3ös3 

Gyökerés szölőojtfányok 
Bajor Itfzsef 

államilag segélyezett szőlőojt-

i8 éWStPi,, 

Haszonbérlte kiadat. 

földbírto'k 29 káéra hoíd.dű]iány-
ehgedél.ylyel megfelelő jő kar--. 
HM lévő gazdasági épületekkel. 

mező rendőrségrő l 
szóló 1894. évi XH-ik 
törvényczik alapján 

összeállitött: 

m 

^ „ számára. 
Ára portómentes küldéssel 

20 krajczár. 

Káté az uradalmi 
csőszök számára. 

dr. B A L K A T BÉLA. 
Mindkettő csinos zseb-
JsönyvaJaku keménytáblába 
van kötve és 20 oldalas 
jegyzék-naplóval ellátya. 

Pályázati hirdetmény. 

|mv'iv'uy 

(.lifliii) iiil.üÍÍMxil lliii" ,lcr. je-
genyefenyő palló 222 rn3„ sz 51-

leny-ía pulin >n m:< 
tölgyfa palid 8B mi, különféle 
puhafa rud' 4 mB. keritégi rüd 
60, m/m. átmi tS'gyfábói 9600 
iüSi köritésí rud ptíhafából 240Ö 
&3f tölgyszálfa 43 m3, ptílta-
szálfa 44 m3, puha széldesteM 
16ÜÜ dri.'. fedő zsind l.v 290CW 

Ezen tóztosiíottpíennyíság-' 
n,él keveS3bb megrendelés esq-Imi viliit ő a 111. kir. iíJlamTHB-
ütak pllen Semmi néven síeve-
zi.M'.H' î éijyj nym t-'kuâ zthá.t:, 

méretjegyzék, ajáulati mióta és 
pályázati feltételek az alulirt 

csakis készpét 
nyomtatványt 
Áodrássy-tit 
íieták jieg. Az a,iái 

l.. kültelegeí 
lek a pályázati 

Mi ki>\ áilanivüsütúléi 

hatályba, olyképen, hogy es 

EI»d» 
»t. hold épületekkel, 
és»el. Kőzvetitők kjz 

V 
Ő csász. és kir. Fensége 
József főhei-czeg és 
Ő királyi Fensége FlilSp 

Szász-Coburg-
Sothai herczeg udv 

szállítója 

Dr. Lendl Adol f , 
praejjaxaíoriüma 

és 

t a n s z e r k é s z i t ö 
fntáíei 

B ü C A P E S Í , 
II. Donáti-u. 7. 

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

ajánlások. 2036 

emlősök és madarat 
természethü,müvészi és tar-
tós k l t ö m é s é r e . 

Jutányos árak. 
Az állatok friss állapotban 
előleges preaparatio nélkül 

kÜMl'llHök hp 

Bitó 1|3Í. tóti. lötlíiJMitt, 
i végrehajtására vonatkozó 
miniszteri readelet, 

^Tör lesz t , kölcsön 
feidblrtobokra. 

^w-fcift alapjánoo eo fc 

mLetÍ nagyobb Ingatlan-
™ Jeleálog- jjbraalmi-Inltzr a 




