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Kéziratokat a szerkesztőség 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Hizott állatvásár. 
. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület' 

1898. évi április hó 2., 3. és 4-dik ' napján 
díjazással egybekötött hizott állatvásárt ren-
dez Budapesten, a székesfővárosi marhavásár-
tér istállóiban. 

Hizlalással foglalkozó gazdatársainkat tisz-
telettel felkérjük, hogy a hizott állatvásárra 
előkészületeiket megtenni s azon lehetőleg 
résztvenni szíveskedjenek. 

Az állatok díjazására igen értékes állami, 
városi, egyesületi és egyéb dijak és érmek 
állanak rendelkezésre. 

A hizott állatvásárra felhozható: hizott 
szarvasmarha, juh, sertés és hizott baromfi. 

A vásáron résztvenni szándékozók beje-
lentéseiket 1898. márczius hó 15-ig küldhetik 
be az OMGE. titkári hivatalához, mely az ér-
deklődőknek levélbeli megkeresésére a vásár 
tervezetét ós a -szükséges bejelentési iveket 
megküldi. 

A rendező-bizottság. 

Meline beszéde. 
A i'ranczia kormány agrár érzelmű 

elnöke, aki büszkén hivatkozott reá, 
hogy nem szokása hatalomra jutva ré-
gen táplált meggyőződését sarokba dobni, 
november utolsó napjainak egyikén nagy 
és nevezetes beszédet tartott a franczia 
alsóházban. É beszédében foglalkozott 
a mezőgazdaság válságával, e válság 
okaival és vázolta azt a részben már 
megvalósított programmot, melyet a kor-
mány magáénak vall. 

A vitát a szoeziálisták idézték föl. 
Első' sorban ezek ellen fordult Meline, 
kimütatva, hogy az ö ideájuk, a kollektív 
tulajdon megvalósul, ha az egyéni tu-

lajdon nem lesz többé, akkor valószínű-
leg nem lesznek gazdagok, de a sze-
génység még nagyobb lesz, mert meg-
szűnik a földhöz való ragaszkodás, mely 
abban a harczban, mit a föld művelői 
jobblétükért vívnak, a leghathatósabb 
fentartó elem, Az árak esése az utolsó 
15—20 év óta folytonos és olyan arányú, 
mit egyetlen más foglalkozási ág sem 
bírt volna el tönkrejutás nélkül. A gyapjú, 
a bor, a szesz, a czukor, az eczet, sőt 
még a vaj ára is nagyban hanyatlott. 
A búzáért a 80-as évek elején q.-ként 
még 29 fr. 39 c.-et adtak, 1892—96-ban 
az átlagár, daczára a vámoknak, leszál-
lott 20 fr. 50 c.-re. Az árak csökkenése 
általános jelenség. 

Keresve milyen veszteség ez a 
franczia mezőgazdaságra, igazán elijesztő 
eredményre jutunk, mert 15 év alatt a 
bevételek csökkenése nem kevesebb, 
mint 500 millió frankra, azaz körülbelül 
250 millió frtra rug. 

A szívósság, a takarékos önmegta-
gadás és a földnek azon íorró szere-
tete nélkül, mely a franczia parasztot 
jellemzi, el kellett volna bukniok abban 
a harczban, melyet ezen kétségbeejtő 
viszonyok ellen folytattak. 

A válságnak egyik főoka kétségkívül 
a szállítási költségek apasztása. Hajdan a 
távolság védte a termelöt, korlátolta a 
piaczra hozható áruczikkeket. E korláto-
zás nem létezik többé, a legolcsóbban 
termelő országok határozzák meg a 
világpiacz árát. Ma egy tonna búzát 
olcsóbban lehet szállítani New-Yorkból 
Havrebe, mint Párisból Marseilleig. 

De ez az egyetlen ok nem magya-
ráz meg mindent. Az árak csökkenése 
beállott azoknál a czikkeknél is, amelyek 

a világforgalomnak nem tárgyai. Emellett 
az árcsökkenés azóta is fokozódik, mióta 
a szállítási dijak apadása megakadt. Föl-
hozzák a túltermelést, amelynek kétség-
kívül része lehet benne, de nem- min-
denütt. A búzánál legutóbb angol sta-
tisztikusok kimutatták, hogy inkább hiány 
van, mint fölösleg és az ár a legutóbbi 
időt kivéve még is hanyatlott. Ott van a 
valuta kérdése. Tény, hogy mig az arany-
nyal dolgozó országokban az árak ve-
szedelmesen estek, ott hol az ezüstvaluta 
van, ezt nem tapasztalhatjuk. A valuta-
kérdés elöl ma szívesen kitérnek. De el 
fog jönni az idő, midőn a nemzetek a 
tények ereje által kényszerítve, kényte-
lenek lesznek vele foglalkozni és azt meg 
is oldani. 

A vámok hatását az árak további 
csökkenése jórészben. paralizálta. Szük-
séges tehát más orvosló szerekről is gon-
doskodni. Csökkenteni kell a közvetítő-
ket, kifejlesztve a ~ termo és fogyasztó 
szövetkezetek hálózatát. Az eddigi eredmé-
nyek biztosítják a további sikert. A szőlő, 
a tej- és huseladó szövetkezetek nagy 
eredményeket mutatnak fel. El kell tö-
rölni a városi fogyasztási adókat, büntetni 
a hamisítókat. A tizkilós postai csoma-
gok viteldiját a kormány máris leszállí-
totta, képesíteni akarva ezzel a kis em-
bereket, hogy ha kell, szükségeiket tá-
volról is fedezhessék. A mezőgazdasági 
warrantokra vonatkozó javaslat már közzé 
van téve. A föld adóját a kisebb birtok-
nál máris leszállították, 40 millió frank 
máris biztosítva van a hitelszövetkezetek 
részére. A munkásoknak a nagyváro-
sokba tódulását minden rendelkezésre 
álló eszközzel fel kell tartóztatni. Meg 
kell teremteni a vidéki betegsegitö- és 

Termények: értékesítésére 
és 

Erétakarmányok beszerzésére 
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nyugdij-kasszákat; kórházakat és olyan 
társadalmi intézményeket kell létesíteni, 
a melyek szebbé és kellemesebbé teszik 
a falusi életet. 

íme ez az a programm, melyet Me-
line elmondott, sőt a mi ennél sokkal 
többet ér, egyes nem jelentéktelen részei-
ben már mégis valósított. Nekünk ugy 
látszik, hogy kormánya a legnagyobb 
nehézségeken már tul van, mert sike-
rült az ezernyi ellentétes törekvés által 
szétforgácsolt franczia nemzetben nem-
csak megérlelni, hanem diadalra ís jut-
tatni azt a felfogást, hogy nincs oly fel-
adat, mely sürgősebb volna a mezőgazda-
ság válságának orvoslásánál: nincs olyan, 
melynek elhanyagolása súlyosabban bo-
szulná meg magát, a nemzet hanyatló 
gazdasági és erkölcsi erejében. 

íme egy programm, melyet vezető 
férfiaink könnyen és aggodalom nélkül 
fogadhatnak el és pedig annyival inkább, 
mert ebben az irányban a talajt a négy 
év előtt megindult agrárius mozgalom 
meglehetősen előkészítette. 

Meline programmjának vezető mo-
tívuma a mezőgazdaságra rakott terheknek 
áthárítása az ingó vagyon urainak vállaira, 
benne van abban a programmban, melyet 
a magyar gazdaszövetség másfél évvel 
ezelőtt közzétett. Arról, hogy mi történt 
Magyarországon a szövetkezeti téren, 
hány könnyűt sikerült letörülni és hány 
jobb sorsra érdemes embert megmenteni, 
nem akarunk szólani, mert nagyon érez-
zük, hogy az, a mi történt, nagyon ke-
vés ahhoz, aminek történni kellett volna. 
A társadalom azonban elöljárt, a kor-

T Á R - C Z A 

Baj van a Nyiren. 
• Ugy hallom, ugy olvasom, hogy a Nyír-

ség szerény kis falvaiban is kiütött az a 
modern betegség, aminek neve szocziálizmus. 

Féléve sincs, hogy e földön jártam. Akkor 
még csend és béke volt a homokbuczkák 
lakói között. Talán túlságos csend. A hires 
verekedések aranykorszakának lejárt már 
akkor; holott a régi jó időkben nem eshetett 
meg korcsmai összejövetel fejbetörések nélkül. 
Hajh, kiment már a divatból ez a virtus. A 
legények megokosodtak. Ha duhajkodó kedvük 
támad, hazamennek s megverik az öreg-
anyjukat, de egymást óvatosan kikerülik. 

Legfeljebb az éjszakai csendet lármázza fel 
egy-két elkésett tivornyázó. Csoszogós, nehéz-
a járásuk, a lsödmen apjuktól reájuk szakadt, 
a hangjuk gyalázatosan rekedt. Jobb -nekik az 
éjszaka. 

Hol van a hires hetyke darutollas kalap, 
czifra szűr, kivarrott lajbi, patyolat fehér, roj-
tos gatya, nyalka, sarkantyús csizma, aminek 
a szárában büszke nádpálcza foglalt helyet. S 
hol van a felemelt fö, s hol van az egy jó 
nótára, egy rossz szóra a nyers erő önérze-
tével fellobbanó magyar sziv? 

Holott ez a nemzetség, mely nemrégiben 
még a szemem előtt mozgott, nem halt meg. 
Csak megjuhászkodott, csak elczondrásodott. 
Pálinka ivóvá, szolgalelküvé vált. 

Mikor időszakonként hazakerülök a szülő-
falumba, rendesen egy-egy ujabb tanúságával 
találkozom a szomorú időknek. Az öreg Berta 
mezitlábasan czipeli a maga egy zsák buzács-
káját a malomba; lám,lám, három lóval pará-

mány és törvényhozás az ő rendsza-
bályaikkal messzi elmaradtak. 

Pedig e dolgok nálunk égetőbbek, 
mint Meline nemzeténél, mert mi külön-
ben is szegények vagyunk és nincsen 
honnan fedezni a hiányt, melyet az 
ulolsó 15—20 év válságának eredménye-
ként bátran tehetünk 1500—2000 millió 
frtra. Ez összeg tulmagasnak látszik, de 
ha szükséges, szolgálhatunk a részletes 
számítással is. 

Vájjon lehet-e csodálni, ha ilyen 
végzetessé vált viszonyok közt a felbom-
lásnak és lemondásnak jelei terjednek 
el a magyar társadalomnak abban a ré-

szében, mely annak legbecsesebb eleme? 
Ha kivész az idealizmus, a kötelesség 
és tisztességérzet és az anyagi bomlás 
nem egy esetben csak az erkölcsi el-
bukás hírnöke ? 

Mialatt e sorokat irjuk, kerül ke-
zű nkhez az olasz pénzügyi miniszter be-
széde, amelyben a pénzügyi helyzet ne-
hézségei daczára is utal a szocziális re-
formok szükségére és fölmenti a kisbir-
tokosokat az adóteher egy részétől? 

Vájjon meddig fogunk mi a minde-
nütt emelkedő agrártörekvéseknek, me-
lyek a haladást és jobb jövőt jelentik, 
ellentállani ? 

Bernát István. 

Szerb marha behozatala. 
Ismét elölről kell kezdenünk a nótát. 

A mult hetekben a Budapestre jött szerb 
szarvasmarhaszallitmányokban hol már a határ-
szélen, hol Budapesten állandóan találtak száj-

dézott nem régen. Most az istene az, hogy 
minden nap megihassék egy liter pálinkát. 

Hogy , tehet egy jómódú gazdát koldussá 
az a napi egy liter pálinka? Ugy elgondolko-
zom ezen. 

A hires Magyar nemzetség is elzüllött. 
Elolvadt a gyönyörű szép jószág a fiu kezében. 
Pedig az is csak iszik. 

Nem hányja magát, nem erőlteti meg 
magát legényvirtusokkal, bálokkal, csak egy 
sötét korcsmaszobában meglapulva, komisz 
cselédmódjára iszsza a szeszt. 

Az apja talán kétszer annyit is bevett s 
rezonirozott mellette, hogy három falu beszélt 
róla. S ime ő mégis szerzett s a fia kezében 
mégis minden rongygyá vált. 

A verekedő Geisztenyek is - megtörtek. Ez 
a generáczió valamikor a betyárbüszkeség 
megtestesítője volt, amely a biróval való be-
széd közben sem vette ki a pipát a szájából. 
Most napszámos meg cselédember valamennyi; 
bagót nyomnak a pofájukba s vigyorogva nézik 
el, mikor az írnok urak a szeretőjükkel flör-
tölnek. Még az öreg Tóth Jánoson akadok fenn 
különösen. Nehéz észjárású ember volt, de a 
két munkás kezével mégis összeszerzett egy 
kis házikót, meg egy tehénkét, meg vagy fél-
telek földet. ' Ugy élt, mint a pusztai remete, 
csakhogy éppen a pálinkától nem tartotta 
vissza magát. 

Legutóbb aztán ijedt arczczal hordozga-
tott egy papirost fühöz-fához s könyörgött a 
jó tanácsért, mivel hogy a korcsmáros birói 
kézbe adta. 

Ném emlékezem már az ügyére a szegény 
embernek: furfangosam megcsinált, ugyancsak 
fogas prókátornak való kemény dió volt az; 
csak arra emlékszem, hogy a vagyonkája utána 
úszott. 

és körömfájós állatokat, amint az máskép nem 
ís lehetséges, hisz mindenki tudja már, hogy 
Szerbiában országszerte uralkodik a , száj- és 
körömfájás. Ennek daczára azonban Magyar-
ország elég gavallér állam ahhoz, hogy a 
szerb marhát szabadon bocsássa piaezaínhoz, 
mert azt az u. n. veszteglést a behozatal aka-
dályának valóban nem lehet tartanunk. 

A magyar gazdát csapás, csapás után 
éri. Nem elég, hogy az idén az egész ország-
ban rossz termés volt és a gazdák egy nagy 
része még vetőmagját sem nyerte meg á termés-
ben és hogy a mostani száraz fagyos őszi idő-
járás és az egérpusztitás már a jövő évi ter-
més iránti reményeket is tönkretette ; hanem 
még az állattartás ós hizlalás, melyet az egy-
oldalú gabonatermelés ellensúlyozásául oly 
melegen ajánlottak, szintén veszteséggel jár. 

'Ennek pedig egyediili oka, hogy nyakunkra 
bocsátjuk a szerb behozatali, mely olcsó álla-
taival elárasztja piaczunkat; de ugyanekkor 
nem vagyunk; elég előrelátók és, erélyesek, 
hogy saját termelésünk fölöslegének a külföl-
dön, vagy csak Ausztriában is piaczot tud-
nánk biztosítani. 

Megbocsájthatatlan mulasztásnak kell. te-
kintenünk, hogy kormányunk nem fejt ki ele-
gendő erélyt egyrészt az osztrák túlkapások 
ellen, melyek a magyar marhának Ausztria 
piaczain való értékesítését napról-napra ismét-
lődő sikanériákkal akadályozzák, másrészt kül-
földi képviseletünk által nem tud elégendő 
erélylyel fellépni és meggyőzni elsősorban 
Németországot arról, hogy a magyar marha 
bevitele Németországba nem okoz veszélyt, 
mert állategészségügyünk állapota az érdeké-
ben hozott nagy áldozatok folytán nemcsak 
teljesen kielégítő, hanem a kereskedelmi szer-

Sorra mehetnék ekként az egész falun, 
sőt a szomszéd falvakon is. Históriája e nép-
nek egyforma. Minden faluban meggazdagodott 
két—három ember, akik pénzt, posztót és 
pálinkát szolgáltak ki; száz más pedig tőnkre 
ment. 

Az idő is rosszabbra fordult, a pénznek is 
meg a szesznek is mindig nagyobb kelendő-
sége lett. S egyszerre csak érezni kezdtük, 
hogy megmozdult alattunk a föld. Jó ismerő-
sok, szomszédok, komák mind, mind csak 
pusztulnak. Száz és száz embernek kis földecs-
kéje — mindene e nagy világon — összefut 
egy nagy-nagy dominiumba. Kérdjük kié a föld 
s egy nevet hallunk, S egy-két ilyen név ismét-
lődik tízszer, százszor, mindég. 

Kérdjük, kié az a hizlaldává, szeszfőzdévé 
alakított nemesi kastély, Azt a. bizonyos nevet 
halljuk. Mintha csak egy egész világ omlana 
össze ilyenkor előttünk. Kérdjük, kié az a:czifra 
hintó ? Azt a bizonyos nevet halijuk. Kérdjük, 
kié az a kihasznált jószág s az a megnyúzott, 
elrongyosodott cselédség. Ismét az a név 
kisért és semmi más. 

Szegényedünk; iszonyatosan elszegénye-
dett ez a vidék, mert ha a vagyon megmaradt 
is, ami eddig ezer és ezer embernek adott 
existencziát, az .most, egy ember kezébe került. 
Mi még a magunk csekély uraságát is meg-
osztottuk egymás között; az az egynéhány erriber, 
összegyűlt óriási mozgó tőkéjével elfordult ;fa 
földtől, hanem pénzintézeteket, tőzsdéket keres 
fel vele, nagyszerű üzleteket köt; vájjon kár-
pótolja-e ez az elpusztult exisztencziákat ? Api 
hacsak eddig volna; de az összegyűlt pénz 
visszafordul a régi gazdája ellen, uzsorakama-
tokat szed s ha garasokat is, krajczárokat is, 
de mind nagyobb összegeket von el a földtől 
s a föld népétől, mignem «kis rakás nagyott 
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ződés raiaden feltételének megfelelő. Hogy 
azonban kormányunk eredményt nem tud 
elérni, nem nagyon csodáljuk, hisz miképpen 
viseltessék Németország állategészségügyi vi-
szonyaink iránt bizalommal, mikor mindennap 
olvashatja hivatalos és magánértesitésekbén, 
hogy egyedüli kiviteli piaczunkon a budapesti 
marhavásáron száj- és körömfájós szerb állatok 
vannak, melyektől a magunk állatjai a legna-
gyobb elővigyázat mellett is szintén befertőz-
tethetők. 

Most azonban a szerb állatbehozatallal 
egy uj veszély Damokles kardja emelkedik 
fejünk fölé. Az osztrák belügyminisztériumnak 
hivatalos közlése szerint u. i. Törökország 
Adrianopol és Elasszona szandzsákjaiban (ke-
rületeiben) á szarvasmarha-pestis ütött ki. 
Ismerjük a keleti államok közigazgatási és kü-
lönösen állategészségügyi szolgálatát és azért 
nagyon bizonyosak lehetünk arról, hogy ez a 
szarvasmarha-pestis, ismerve a betegség gyors 
terjedését és erős fertőzőképességét, nem fog 
lokalizáltatni, hanem valószínűleg rövid idő 
alatt túllépi az emiitett kerületek határait, 
átlép az a szomszédos Szerbiába is és onnét 
a szabad állatforgalom mellett akadálytalanul 
fog hazánkba is behurczoltatni. 

Ha tehát eddig elsősorban közgazdasági 
szempontból kellett a szerb szarvasmarha sza-
bad behozatala ellen-állást foglalnunk, most 
állategészségügyünk veszélyeztetése miatt is 
erélyesén kell követelnünk a szerb marha be-
hozatalának betiltását. Elvégre Magyarország-
nak talán csak van annyi joga önmaga érde-
kében, hogy nyilvánvaló megkárosítása ellen 
védekezhessék. És ha ebben a védekezésben 
á közös vámterület jnásik államának érdekei 
megakadályozni akarnának, akkor kérdjük, mi 

, kiván»: a föld maga is a hosszú kéz birtokába 
jut. Az utolsó két-három évtized a Nyírségnek 
minden apró falujában termett egy ki tudja mi 
módon odacseppent bankárt, ákinek ma zsebé-
ben van a falu java; a törzslakosságból hány, 
de hány siratja az ö!l vagyonát. 

Hát igy megy ez nálunk. Csendesek is 
voltunk az utolsó- időben nagyon. Szegény 
ember nagyokat hallgat, még nagyobbakat 
iszik, de nem rugdalózik semmiképpen. 

Most aztán jön a hir, hogy kitört a 
szocziálizmus, Kárász, Mihálydi, Ófehértó, 
Téth, Tass, Szakoly, Balkány, Nagy-Kálló, 
Keék, Petneháza meg á többi népei szocziá-
lista vezérekkel tanakodnak nagy titokban, 
uraiknak a szolgálatot felmondják, erőszakos 
támadásokat intéznek a rend ellen s a földi 
hatalmasságokat kezdik nem respektálni. Ta-
lálgatják, fontolgatják, mi oka is lehet ennek; 
mégbotránkozva ütik össze a fejüket, mit is 
tegyenek a baj meggátlására. Beszélnek kor-
eszméről, titokban izgató apostolokról s a 
Csizmadia uram fércz újságáról. Ezek, óh csakis 
ezek a rend megbontöi. Törvényhozók, böl-
csészek ránczbaszedett homlokkal elmélkednek 
a dolog fölött s könyveket fognak majd össze-
írni és összebeszélni róla. 

Az én paraszt eszem előtt pedig olyan 
egyszerűen, tisztán áll az egész nyíri szocziá-
lizmus. Csak a mezitlábos Bertha uramra, 
meg a szegény Tóth Jánosra kell visszagon-
dolnom, aki rémült hebegéssel panaszolja, 
hogy el akarja venni a korcsmáros a vagyon-
káját, holott nincs igaza; és az Isten irgalma 
sem tudta őt megmenteni. 

Földönfutó, lerongyolt, kifosztogatott, bi-
zalmatlanná, hitetlenné vált alakok vonulnak 
végig a szemeim előtt. Hova mennek azok az 
emberek? Tegnap még oda mentek, ahol a 
szeszt mérték, minden bűnük és egyedüli vi-

J értelme van az ilyen közös állapotnak, amely-
| nek az egyik fél csak a hasznát szedi, a má-

sik fél pedig lépten-nyomon' károsodik? Káro-
sodunk azáltal, hogy állatjainkat az állandó in-
ficziális veszélyének tesszük ki, s emiatt a 
vámkülföld bezárja állataink előtt sorompóit, 
de károsodunk azáltal, hogy az osztrák ható-
ságok maguk is folyton nehézségeket okoznak 
állítólag állategészségügyi aggodalmakból állat-
jaink értékesítése elé. , 

Ennek az állapotnak végét kell vetni. 
Kormányunknak kötelessége érdekeinket a leg-
erélyesebben megvédeni. És nem fogadhatjuk 
el e kötelessége alól való kibúvására azt az 
indokot, hogy ebben a kérdésben bármiféle 
tekintet miatt engedni kénytelen. A magyar 
kormánynak csak egy kötelessége lehet és ez 
a magyar érdekek érvényesítése, amint ezt más-
tól se nem követelhetjük, se nem várhatjuk, 
se el nem fogadhatjuk. Kormányunk ezen kö-
telességének teljesítését annál inkább követel-
hetjük, mert az, állattenyésztés egyedüli terme-
lési ága a magyar mezőgazdaságnak, amelyet 
még némi jövedelemmel űzhetnénk, de amelyet 
a szerb állatbehozatalnak favorizásával teszünk 
tönkre. Elég soká várakoztunk már türelemmel 
és bizalommal, most már a hallgatás öngyil-
kosság volna. Őszintőn és leplezetlenül köve-
teljük a szerb marhának- Magyarország terüle-
téről való kizárását, semmi szükségünk nincs 
rá, amig a magyar marhákat se tudjuk ide-
haza sem értékesíteni. Ne csináljunk magunk 
magunknak mesterséges versenyt, de ne nyis-
suk főként utat egy rettenetes fertőző-beteg-
ségnek, amely az országnak különben is súlyo-
san kipróbált állattenyésztőire végzetessé vál-
hatnék. 

gasztálásuk tanyájára. Lelkiismeretük kiáltó 
szavát belefojtják az undok folyadékba s egy-
két cseppért belőle kedveskednek annak az 
embernek, aki borzasztó öntudattal végezett 
vágyoni s erkölcsi romlásuk fölött. 

Ma jön egy idegen s ezeket mondja ; 
„Mit hízelegsz neki bolond, nem látod, hogy 
koldusa vagy: harapd meg inkább", „Ellen-
séged neked mindenki, csak én vagyok jó 
barátod". „Ez. a társadalom ugy van beren-
dezvé, hogy mindenképpen te maradsz alul". 
Szinte látom, mint borul vérbe a szeme e 
szavakra a Bertháknak, Tóthoknak és Magya-
roknak. Mellükre vernek s azt mondják : „Igaz !" 
Vagy nem; igaz-e? 1 

Azután igy folytatja az idegen: „Csinál-
junk uj társadalmat, igazabb jogot, jobb rendet, 
amely a sáegény embert is megvédi". „For-
dítsunk a sorson : eddig neked, most nekünk". 
„Azt az uj rendet a szocziálisták akarják meg-
csinálni". 

Csoda-e, ha erre felordít az én népem: 
„Szöcziálista leszek hát én is. Törvénybe, 

hazába, Istenbe nem bizom többé, csak abban 
a te tanodban. Testem, vérem, lelkem az övé." 

Mondta volna az az idegen, hogy ő mer-
kantilista, hát akkor az én magyarjaim is 
merkantilistáknak vallják magukat. Hiszen ez 
olyan természetes. 

„Beteg vagy?" „Az." „Eredj hát kihold-
' világos éjszaka pont 12 órakor a kert aljára, 
ássál le á földbe egy bodzafagalyat e szavak-
kal: Tangó, firi, matyó s jöjj vissza hátra nem 
nézve: meggyógyulsz." 

Az nép nagy százaléka még ezt is meg-
teszi. Hát ha még olyat hall az én beteg 
népem, ami a szent igazság erejével hatja át 
az ő elméjét: van-e az erkölcsi anarkiának 
olyan örvénye, amelybe ez igazság nevében, 
habozás nélkül bele ne vetné magát? 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

A kiveszett őszi buza pótlása 
tavaszi búzával. 

(Egyúttal felelet a 517. számú kérdésre.) 

Országszerte rosszul állunk az őszibuza-
vetésekkel. A kedvezőtlen időjárás, a korán 
beállt fagy következtében, a föld nagy része 
vetetlen; másrészt az elvetett buza is silányul 
áll. A kikelt vetés gyenge s a féreg pusztítá-
sának volt nagy mértékben kitéve, egyrészt pe-
dig csirájában érte a fagy. 

Előre látható tehát — hogy az emelke-
dett búzaárakkal szemben — a tavaszi buza a 
jövő évben fontos szerepet fog játszani gazda-
ságainkban, részint az elmaradt, részint a ki-
veszett őszi vetés pótlására. A kereslet a tava-
sai búzavetőmag beszerzésére már most meg-
indult s előreláthatólag fokozódni fog, miért is 
a gazda jól teszi, ha a tavaszi buza-vetömag 
beszerzéséről idejekorán gondoskodik. 

Oly gazdaságban, a hol évenként rend-
szeresen járó búzát is vetnek, melyet tehát 
felváltva őszszel s tavaszszal (vagy kétszer ősz-
szel, de egyszer okvetlen tavaszszaí) vetnek el, 
a tavaszi buza vetésének kérdése nehézségekbe 
nem ütközik. Járó búzát kiterjedt mértékben 
vetnek Torontál- és Temesmegyében, a honnan 
akár egyes gazdaságok, akár a gazdasági egye-
sület utján vetőmag beszerezhető lesz. A járó 
buza előnyei, hogy a rozsda kevesebb kárt 
okoz benne, szárazabb klímánkat jobban tűri, 
s kissé elkésett vetést kevésbbé sinyli s a meg-
dülósnek, rövidebb, merevebb szalmája miatt 
annyira kitéve nincsen, bizonyára mind oly 
előnyök, melyek termelését indokolttá teszik. 

A járó búzán kivül igen jó eredménye-
ket értek el hazánkban a „tavaszi champlain 
buza" vetésével is. Ez a barnaszinü, aczélos, 
sulyosszemü buzaféléség, mely kedvező viszo-
nyok között, a termés nagyságában s a szem 

Ne beszéljen nekem senki koreszmékről, 
a társadalom átalakulási ösztöneiről; annak 
az egész szocziálizmusnak a titka, amely a 
Nyírség eddig csendes, jámbor népe között 
kiütött, e kettő : alkohol ós uzsora. Féktelen 
alkoholizmus, mely már vérébe ette magát a 
népnek és a lelketlen uzsorának minden ki-
gondolható neme, amely kulcsa két-három em-
ber csodálatos meggazdagodásának és ugyan-
annyi száz ember csodálatos elzüllésének. 

Elnyomni ezt az egész heczczet könnyű-
lesz néhány csendőrszuronynyal. A Tóth 
Jánosok elhallgatnak, némán fognak, sínylődni 
tovább is s nyomtalanul elpusztulnak, hogy 
panaszukat az Isten Ítélőszéke elé vigyék. De 
minden rendőri intézkedés végeredményében 
csak uj sebet üt a régi mellé, a népet ki nem 
józanítja, meg nem gyógyítja s nem segít 
azokon, akik a néppel mindennapi érintkezést 
folytatnak. 

Ne a nép ellen üzenjünk hadat, hanem 
az ő ellenségei: az alkoholizmus meg az 
uzsora elieii. 

Hogyan ? Hát én erre csak annyit mond-
hatok, hogy ismerek egy jó csomó falut; ha 
ezekben a falvakban 2—3 hosszukezü embert 
ár! almatlanná tehetnék, hát én akkor a népet olyan 
lidércznyomástól szabadithatnám meg, amilyen-
ről csak a rémmesék beszélnek. Tudjuk ezt 
külön-külön százan és, százezeren, csak együtt-
véve nem akarjuk tudni. Holott, ha a nemzet 
nagy szive felérezne arra a nagy ' veszélyre', 
amely a nép háta mögött áll, anyagi és er-
kölcsi elzüllésének Damokles kardját tartva a 
feje fölött:, akkor én meg vagyok győződve, 
hogy még talán 1 volna erőnk segíteni; ezen a 
ezudar állapoton s akkor hiszem, hogy az én 
szegény Tóth Jánosom azt a szót, hogy szo-
cziálizmus, ajkain soha ki nem ejtené, 
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hektolitersulyában őszi búzánkkal vetekedik. 
A tavaszi champlain búzát termesztő gazdasá-
gok, bizonyára nagy bálára köteleznék a gaz-
dákat, ha czimüket s a rendelkezésre álló ve-
tőmag mennyiségét a „Köztélek"-ben nyilvá-
nosságra hoznák. 

A. tavaszi buza sikeres vetésének egyik 
főfeltétele, hogy jó erőben álló, földbe, tavasz-
szal lehetőleg korán vessük, mert ez erőteljes 

. és gyors bokrosodására s egyáltalán jó tenyé-
szetére döntő befolyással van. Miután a vetés 
az őszszel megszántott földbe korábban és 
sikeresebben eszközölhető, mint a csak tavasz-
szal szántás alá kerülő földön, az- őszi szán-
tást a tavaszi buza sikeres termesztésének 
egyik elengedhetetlen kellékének kell tekinte-
nünk, különösen az Alföldön. A vetéshez tehát 
hozzá kell fognunk, a mint azt a talaj szikka-
dása, az elmázolódás veszélye nélkül csak 
megengedi; az elkésett áprilisi vetés már bi-
zonytalan, bokrosodásra gyenge, a rozsda tá-
madásának nagyobb mértékben van kitéve. 

Az őszszel megszántott földbe előzetes 
extirpálás (grubberolás) és fogasolás után ve-
tünk, mert a tavaszi buza szereti az omlós, 
porhanyós földet; az őszi szántásnak egyszerű 
fogasolása épp ezen oknál fogva, a legtöbb 
esetben nem lenne kielégítő. Ha az őszi szán-
tást bármely oknál fogva elmulasztottuk, akkor 
tavaszszal, lehetőleg; előhántóval felszerelt 
Saek-ekével adunk egy középmély vetőszántást, 
ügyelve arra, hogy lehetőleg keskeny barázdá-
kat fogassunk. Ahol a kiveszett őszi buza pót-
lására vetünk tavaszi búzát, a keskeny baráz-
dája vetőszántás elkerülhetetlen. 

A tavaszi buza elvetése épp ugy törté-
nik, mint az öszi búzáé, az ennél szokásos 
sortávolságra; miután azonban a tavaszi buza 
bokrosodási képessége nem oly erős, mint az 
őszi búzáé, sűrűbben kell vetnünk; kat. hol-
dankint 120—150 litert. Vetés után, ha a 
talaj eléggé szikkadt, hengerezünk s tüskölünk, 
ellenkező esetben csak tüskölünk. 

A tavaszi buza kikelése s megerősödése 
után ezélszerü lesz fogasolni. Kerpély. 

Míitrágyázási kisérletek napra-
forgóval. 

Ö A mütrágyafélék hatását a naprafor-
góra megállapítandó, legutóbb erre edénytrá-
gyázási kísérleteket tettem. 

Talajul, könnyű - agyagtalaj, forforsavtrá-
gyául szuperfoszfát, mint tkálitrágya kainit és 
nitrogenforrásul chilisalétrom szolgált. Vető-
magnak az orosz óriás napraforgó magját hasz-
náltam, még pedig azért, mert az orosz óriás 
napraforgó a többi féleségtől abban különbözik 
előnyösen, hogy csak egytányéru, amely ennél-
fogva jól kifejlett szemeket szolgáltat, ellen-
tétben a soktányéru napraforgó virág sok ki-
fejletlen, magjával szemben; másrészt, mert az 
orosz óriás napraforgó kísérletek megejtésére 
éppen ezen oknál fogva felettébb alkalmas. 

A kísérleti idények közül kettő maradt 
trágyázatlanul, kettő-kettő egyenlő mennyiségű 
szuperfoszfáttal illetve kainittal és kellő chili-
salétrommal lett ellátva, két-két edény, továbbá 
szuperfoszfátót, kainitot, szüperfátot salétromot, 
illetőleg kainitot chilisalétromot kapott s végre 
két edényben mind a három trágyasóból ugyan-
annyi lett elhelyezve, mint a fentebbi kísérle-
teknél. 

Az elvetés egyformán kifejlett egészséges 
maggal történt április hó végén. Alig két hét-
tel később a magvak kikellek és mennél in-
kább fejlődtek a növények, annál szembetű-
nőbb volt a különbség küllemükre nézve a 
szerint, amint vagy az egyik, vagy a másik 
trágyával illetőleg keverékkel lettek azok ke-
zelve ; csak a trágyázatlan és kainittal trágyá-
zott talajon álló növények mutattak végig egy-
nemű fejlődést; jobban fejlődtek azok, amelyek 
foszforsavat, illetve foszforsavat és kálit, nito-
gént, kálit és nitrogént kaptak, de még inkább 

azok, amelyek talaja foszforsavval és nitrogén-. 
nel kezeltetett; a legerőteljesb fejlődést azon-
ban ama növények mutatták, amelyek mind a 
három növénytápanyagból: káli, foszforsav és 
nitrogénből kaptak. 

A csupán kainittal trágyázott talajról 
nyert szemek súlya 0 3°/o-al volt kisebb, mint 
a trágyázatlan talajon termett szemeké; mig 
ellenben a szemek összsúlya nem igen volt 
nagyobb a trágyázatlan talajban nevelt szemek 
súlyánál, akár csupán szuperfoszfáttal, akár 
csak chilisalétrommal trágyáztatott. Határozott 
előny az esetben mutatkozott, amidőn szuper-
foszfát, kainit és chilisalétrom együttesen 
adatott, mivel ez esetben a termelt szemek 
összsúlya 76%-al volt nagyobb, mint a trágyá-
zatlan talajon termelt szeme súlya. 

Tehát itt is érvényesül a régi elv, hogy 
t. i. csupán egy növénytápanyagot hozva a 
talajba, ez nem képes a növényt fejlődésre 
bírni, ezt csakis a szükséges összes tényezők 
hatása által érhetjük el. 

A mint a szemek az olajtartalomra, az 
olaj és a nyert olajpogácsák tápanyagtartalmukra 
meglesznek vizsgálva, nem fogok késni az ered-
ményt, valamennyi tekintetbe jöhető számadat-
tal, kimerítően közölni. 

• Dr. KönyöTci Alajos. 

Á L L A T T E N Y É S Z T É S . 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Adatok a takarmányozás gya-
korlatához, 

i. 

(Különféle abraktakarmányok hatása a 
tejhozamra.) 

Ha valahol, ugy a gazdálkodás nehéz 
gyakorlatában existencziális feladat a kiadások-
nak lehető csökkentése és a bevételeknek nö-
velése. 

Az állattartásban tehát lényeges dolog 
lehetőleg olcsón beszerezni, előállitani, elhe-
lyezni, kezelni, gondozni s mindenekfelett igy 
takarmányozni az állományt anélkül azonban, 
hogy ez a jövedelmezőség rovására esnék az-
által, hogy az erő vagy anyag . produkezióban 
a kívánatos maximum éppen az olcsóság miatt 
be nem következik. 

Azt kideríteni, hogy egyforma jó siker 
elérésére melyik az olcsóbb takarmány, igen 
nehéz, s az állattáplálás közönséges gyakorla-
tában sem alkalom, sem körülmény nem elég 
kedvező arra,' hogy efféle tények világosan ki-
derittessenek. 

Afelett nem lehetünk kétségben egy pilla-
natig sem, hogy elegendő mennyiségű takar-
mány, névszerint pedig emészthető s áthasonit-
ható tápláló anyag nélkül kívánatos mennyi-
ségű és minőségű állati anyag mondjuk 
hus, tej, zsir — elő nem állitható, mert hi-
szen csak anyagból lehet anyag és csak sok 
tápláló anyagból lehet sok állati anyag; de áz 
a kivánatos mennyiség és minőség egynémely 
takarmányban olcsón, másban csak jóval drá-
gábban adható az állati szervezetnek: azt ki-
kutatni és konstatálni tehát, hogy melyikben 
olcsóbb, képezi a jobban való boldogulásnak 
nyitját. 

Az ennek kiderítésére irányuló törekvé-
sek régi keletűek s ezt czéjozzák a vegytani 
alapokon összeállított takarmányszabványok 
szerinti etetések is; mert hiszen ezek se kí-
vánják megkötni a gazdát abban,, hogy 
honnan vegye a kellő mennyiségű szerves 
anyagot, s abban a szükségeltető mennyiségű 
fehérjét, zsírt és szénhydrátot: ellenkezőleg 
— feltárván az egyes takarmányok tápláló-
anyagtartalmát — lehetővé teszik, hogy a 
gazda éppen azon eleséghez nyúljon, ámelylyél 
a szükségelt anyagokat legjutányosabban véli 
a szervezetbe bevihetni. 

Sajnos, még az így kiderített faktum 
alapján végrehajtott takarmányozás is csaló-
dással járhat, mert a számításokat zavaró, sőt 
felforgató körülményeknek feltétlen biztossággal 
való távoltartása nem áll hatalmunkban s az 
állat individuális értékesítő képessége pl. egy-
magában is fiaskóhoz vezethet, vagy nem is 
várt jó eredményekhez segíthet; ám még 
ennek daczára is jóval indokoltabb az égészen 
bizonytalan alapot ott hagyva, a némileg is 
bizonyosabb alapra helyezkedni- s nem pocsé-
kolni tudatlanul s hiába a drága takarmányt, 
mikor ugyanolyan hatást olcsóbb tápszerrel 
elérni reményünk lehet. 

Az ide vágó ujabb takarmányozási kísér-
letek közül egy-két tanulságosabbat óhajtok itt 
ismertetni oly külföldi közlemények után, a 
melyek a hazai állattenyésztőhöz más :uton 
ritkán jutnak el, s szolgálatot vélek evvel tenni, 
különösen azon olvasóknak, akik idegén nyel-
veknek birtokában nem lévén, másképp a dol-
gokról tudomást nem szerezhetnek. 

Egy némely takarmánynak a tejelésre 
való befolyásáról s kapcsolatban evvel a. jöve-
delmezőségről, érdekes kísérleti adatokat közöl 
a bonn-poppelsdorfi akadémia a „Landwirt-
schaftlichen Jahrbüchern" ez évi folyamában. 

Vonatkoznak e kisőrletek egyfelől arra, 
hogy az abraktakarmányok közül, melyek hat-
nak a tejelésre határozottan előnyösen, melyek 
hátrányosan és melyek közömbösen, s vonat-
koznak másfelöl arra, .hogy a melassze fel-
használásával készített takarmánykeverékek 
miként befolyásolják a tej élést, s e keverékek 
közül melyek azok, amelyek haszonnal etethe-
tők s melyek a hasznot nem hajtók. 

Az első kérdés megoldására beállittatott 
2 csoportban 5—5 tejelő tehén, melyek közül 
kettőt csakhamar ki kellett zárni ugy, hogy 
8 drb maradt. 

Ezeknek kellő mennyiségű széna, répa és 
szalmaszecska mellett 1000 kilogramm test-
súlyhoz viszonyítva oly mennyiségű különféle 
abraktakarmány nyújtatott 10—10 napon ke-
resztül, amelyben 1'28 kiló emészthető fehérje 
foglaltatott. E mennyiség a beállítási súlyhoz 
mérve állapíttatott meg, s változást a kisérlét 
végéig nem szenvedett, 

A kísérlet alatt minden állat 2 naponkínt 
megmázsáltatott, s minden nap kiderittetett 
minden egyes tehénnek tejhozama egyfelől 
mennyiségre, másfelől fajsulyra és zsirper-
czentre nézve. 

A 10 napos cziklusoknak 5 utolsó napi 
eredménye vétetett aztán igen helyesen 
összehasonlítási alapul s a zsírtartalomra 
nézve kiderült mindenekelőtt az, hogy az 
egyes állatok a különféle abraktakarmányók 
nyújtására majd rendes és átlagos tejzsir per-
czentjüknél többet, majd annál kevesebbet 
adtak. 

Ez a következő táblázatban számokkal 
is fel van tüntetve. 

. Esetek száma 
Takarmány és annak rendszáma. átlagon 

felül alul 
1. Melassze . . . . . . . ' . . 8 0 
2., 3. Pálmamagpogácsa. Maláta-
csira . . . . . . . . 7 1 

4. Rozskorpd . . . . . . . 6 2 
5—6. Búzadara. Buzakorpa . . ' 5 3 
7. Árpadara . . . . . . . 4 3 
8—12. Repczepogácsa. Leqmag-
liszt. Zabdara. Rozsdara. . . 4 . 4 

13—14. Tengeridara. Napraforgó-
pogácsa . . . . . . . . . .3 5 

15. Kókuszpogácsa . . . . . 2 6 
16—17. Pamutmagliszt. Földidió-

pogácsa . . . . . . . . 1 7 
18. Mákpogácsa. .'• . . . . 0 8 . 

Az átkgps zsírtartalomban a legnagyobb 
különbözet mint látjuk a, melassze és mákpo-
gácfa között van. és 075, vagyis 3;V. százalé-
kot tesz. k'", ami egy 3C00 liter tejet'; adó tg-
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hénnét egv övben valami; 27 kiló; vajveszte-
ségnek s illetőleg nyereségnek felel meg. 

A kísérletnél felhasznált takarmányok s 
a velük élért, eredmények még tájékoztatóbb 
módon az alábbi táblázatból tűnnek ki, hol 
minden szám átlagra vári átszámítva és csak 
az ahhoz inért rendszámmal van feltüntetve. 

Ha e .táblázat alapján..; a megvizsgált. 
abraktakarmányokriak a tejelésre . való befolyá-
sát és egyéb ; hatását érték szerint osztályozni 
kívánjuk, ugy a következő sorrend jön ki a 
legtöbbet Ígérőtől a légkeveseibet ígérőig: 

1. Melassze., 1 : 1 arányban pálmamag-
pogácsával keverve. 2. Árpadara. 3. Maláta-
csira. 4. Lenmagliszt. 5—6. Tengeridara. Buzá-
korpa. 7. Zabdara. 8. Repczepogácsa. 9. Búza-
dara. 10. Szárított moslék. 11. Pálmamag-
pogácsa. Í2. Rozsdara. 13- Rozskorpa. 14. 
Pamutmagliszt. 15. Földidiópogácsa. 16. 
Napraforgómagliszt. 17. Mákpogácsa. 18. Kókusz-
pogácsa. 

Kisérlettevők az eredményeket röviden a 
következőképpen rekapitulálják: . 

A ) Határozottan előnyös hatású aknak bi-
zonyultak a tejélésre : 

1. a czukorgyári melassze, keverve pálma-
magpogácsával 1 az l-hez való arányban. Ez 
a takarmány a tejnek zsír- és szárazanyag 
perczentje és a tejzsir mennyisége tekinteté-
ben az első, a tej szárazanyagmennyisége te-
kintetében a második, a tej mennyisége tekin-
tetében pedig a 4-ik helyen áll, a testsúly 
gyarapításra ellenben kedvezőtlennek mutat-
kozik. 

2. Az árpadara kiváló hatású a tejmeny-
nyiség és a tej szárazanyagmennyisógének a 
növelésére; kielégítő a tejzsir és szárazanyag 
a/o-jának növelésére, nem kielégítő ellenben a 
testsúly gyarapítására. 

3. Malátacsirára a tejmennyiség háttérbe 
szorul, de egyéb tekintetekben igen előnyös 
hatás mutatkozik. 

4. Lenmaglisztre nagy a testsulygyarapo-
dás, nagy a tejzsir- és szárazanyagmennyiségé-
nek szaporodása, de a tejzsir- és tejszáraz-
anyag.°/o-ja aránylag kicsi. 

5. Tengeridarára magas a tej-, tejzsir-
és szárazanyagmennyiség, de ez : utóbbi két 
anyag %-ja tekintetében nem valami elsőrendű 
a hatás. 

6. A buzakorpa hatása minden tekintet-
ben közepesen valamivel felülinek mondható. 

7. A zabdara is ilyen hatású, de a zsir-
és szárazanyag % tartalmat illetőleg nem 
eléggé kielégítő. 

B) Határozottan kedvezőtlennek mutatkoz-
tak a tejelésre: 

h a kókuszpogácsa. Igaz ugyan, hogyha, 
kiszabott adagnak csak felét vették fel az 
állatok, de az eredmények minden tekintetben 
még igy is" rendkívül kedvezőtlenek, 

2. a mákpogácsa csak a testsúly növe-
lésében mutat valami csekély hatást, egyéb 
tekintetekben az utolsó helyen áll. 

3. a napraforgómagliszt nem eredmé-
nyezett ugyan a szélsőségben mozgó kedvezőt-
len hatást, dé minden tekintetben elég-
telent igen, 

4. a földidiópogácsa lisztjére a tej-
mennyiség csak valamivel áll a közepesen 
alól, de különösen kedvezőtlen a tej, száraz-
anyag és zsír °/o-jára nézve, 

5. a pamutmagliszt 2 állatnál tögybajt 
idézett fel, azonkívül az imént emiitett %-ok 
ennél is nem kielégítők, 

6. a rozskorpaadagot ' az állatok nem 
voltak képesek megenni. A tej, quantumban, 
elégtelen, tartalmának %-jaiban némileg ki-
elégítő. 

C)~ Semlegesen viselkedőknek mondhatók : 

1. a repczepogácsa, melynek etetésére a 
tejmennyiség a középszámoknál mozog, a mi-
nőség pedig ez alatt van, 

2. a búzadara, mely hatásra nézve szin-
tén a kövépszámoknál mozog, 

3. a rozsdara hatása a tej . qualitására 
tűrhető számokat ad., de nagyobb adagban az 
állatok nem eszik s emésztési zavarokat okoz 
náluk, 

4. a pálmamagpogácsa magasan álló 
tejzsir %-ot eredményez, egyéb tekintetekben 
azonban nem elégít ki s hátránya, hogy eteté-
sére a tejolajszagot vesz fel és csipős ízt kap. 

5. szárított moslékra a testsúly jelenté-
kenyen növekszik, egyéb tekintetekben azonban 
egyáltalában nem nagyon elégít ki. 

Hazai viszonyainkat tekintve az ezen kí-
sérletnél legkiválóbbnak bizonyult tejprodukáló 
takarmány haszonnal alig volna etethető, mert 
nálunk pálmamagpogácsához jutni csak tul-
drágán lehet, mivel külföldről kell hozatni. A 
melasszet azonban — mint 2-ik közleményem-
ben majd ecsetelni fogom — egyéb anyagok-
kal keverten is előnyösen lehet nyújtani, követ-
kezésképen, mert melasszehoz jutni könnyebb ; 
tehenészetekben ez az anyag nagy figyelmet 
érdemel. 

Kiváló takarmány, mint észrevettük a 
tejelés czéljára a nálunk is általánosan hasz-
nálatos árpadara, malátacsira, lenmagliszt ten-
geridara és buzakorpa, melyeket tehát ez ada-
tokat ismérve, a tejelő takarmányok között 
meg kell tartanunk. Monostori Károly. 

Az egyeá etetési periódusokban (10—10 napon át) ' 
nyújtott abraktakarmányok neme és mennyisége 
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4-3? kg, repczepogácsa . . . v . . ... 4 6 9 8 14 14 45 
6'40 , 1 2 3 3 12 9-5 305 
3 00 „' földi diópogácsa 14-5 9 12 13 16 17 81-5 
358 „ pamutmagliszt . 10 11 13 14 15 16 79 
3 03 „ napraforgómagliszt 

mákpogácsa 
16 15 14 15 13 13 ' 86 

95 5 4-71 „ 
napraforgómagliszt 
mákpogácsa 7-5 16 18 18 18 18-

86 
95 5 

4'30 . „ (8-59 kg. helyett, mert nem ette az 
97 állat) kókuszpogácsa 18 14 16 17 17 15 97 

7-91 „ pálmamagpogácsa . . . . . . 3 17 15 11 
12 

9 2 59 
970 „ szárított moslék . . . . . . . 2 13 11 

11 
12 7 11'5 56"5 

14-44- „ búzadara 11 8 8 9 8 7 51 
12-40 „ 6 5 5 6 10 95 415 
12-73 és 12-00 kg. (19-10 helyett) rozsdara. . 17 12 10 10 5 . 7 61 
15-20 kg. 

árpadara . . . . . . . . . 
7-5 3 4 4 11 11-5 41 

14-50 „ árpadara . . . . . . . . . 12 • 1 2 . 4 7 27 
10-56 „ buzakorpa 9 7 7 7 6 5 41 
8-73 „ (13'09 helyett) razskorpa . . . . 13 18 17 16 3 4 71 

18-50 „ melasse 1 :1 arányban pálmamag-
23-5 pogácsával . . . . . . . . . 14-5 4 2 1 1 1 23-5 

9" 29 „ malátacsira . . . . . . . . . 3 10 6 5 . 2 3 29 

Gazdatisztek és a gazdatisztek 

Köteteket irtak össze már a gazdatisztek 
kedvezőtlen helyzetéről és arról a folytonos 
bizonytalanságról, amely miatt a gazdatisztek-
nek jövőjüket illetőleg rettegniök kell. A nagy 
uradalmaktól eltekintve, állásuk a legtöbb he-
lyen máról-holnapra való és a régi patrialkális 
viszony, mely még nem régen is a birtokos és 
gazdatisztje között fennállott, ma már csak 
álomkép gyanánt tűnik fel és az ujabb nem-
zedék előtt ismeretlen. 

Nem állítom, hogy nincsenek uradalmak 
és kisebb birtokok hazánkban, ahol a . gazda-
tiszteket megbecsülik, ahol helyzetük olyan, 
aminőnek lennie kell, de túlzás nélkül állitha-
tom, hogy az ily uradalmak és birtokok száma 
nagyon fogy és nagyban egészben a gazda-
tisztek helyzete rosszabb és bizonytalanabb, 
mint bármely néven nevezendő kereseli fog-
lalkozást űzőké. 

Nem uj dolgok ezek és általánosan is-
mertek. Nem is tartom szükségesnek azoknak 
az okoknak részletezését, amelyek e helyzetet 
megteremtették. Oly sokszor tétettek ezek már 
szóvá, hogy ezektől ez alkalommal eltekinthe-
tek. De mégis szükségesnek tartom most is 
reámutatni arra, hogy míg az állami és ma-
gántisztviselők és a foglalkozási ágak bármelyi-
kének szolgálatában álló egyének, sőt még a 
cselédek szolgalati viszonya is törvényileg -van 
szabályozva, legközelebb pedig törvényhozási 
uton fog szabályoztatni az aratómunkások és 
napszámosokjogviszonya is a munkaadóval szem-
ben, addig a gazdatisztek szolgálati viszonyá-
ról törvény nem intézkedik és e tekintetben 
elég hátrányos és megalázó módon sorsukról 
csak az elavult cselédtörvény gondoskodik. 

Ez a szomorú körülmény tette szüksé-
gessé a gazdatisztek társadalmi szervezkedé-
sét, melynek eredményeképpen 1880-ban léte-
sült a „Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos 
Egyesülete". Létesült pedig abból a czélból, 
hogy a gazdatiszti kar szolgálati viszonyának 
törvényhozási uton való rendezését szorgal-
mazza, hogy lehetővé tegye az elaggott és 
munkaképtelenné vált gazdatiszteknek nyugdíj-
biztositását, a tagok özvegyeinek és árváinak 
segélyezését, a gazdatiszti állásközvetítés szer-
vezését és más egyéb a gazdatiszti kar érde-
keit előmozdító ügyek folytatását. 

Csak egészen röviden óhajtok, kiterjesz-
kedni arra, vájjon megfelelt-e az egyesület a 
maga elé tűzött feladatoknak, vagy legalább 
igyekezett-e megfelelni és mily eredménynyel ? 
S vájjon a gazdatiszti kar maga igyekezett-e 
ős mily mérvben a saját részéről támogatni 
az egyesületet feladatainak teljesítésében? 

Ez utóbbi kérdésre határozottan nemmel 
felelhetünk és ebben rejlik az oka annak is, 
hogy az egyesület sem felelt meg, illetve nem 
feleihetetett meg oly mérvben föladatának, 
mint az óhajtandó és kívánatos lett volna, 
mert hiszen egy egyesület akczióképességének 
a tagok pártolásában gyökerezik ereje. Tudjuk 
mindnyájan, hogy az egyesület élén álló el-
nökség a legönzetlenebb módon vezeti majd-
nem két évtized óta az ügyeket, de mit ér a 
legodaadóbb ügybuzgalom, ha az a testület, 
amelynek érdekében tenni akar, saját érdekei 
iránt kevéssé, vagy éppen nem érdeklődik. 

Az egyesületnek megalakulása alkalmá-
val volt ezer és néhány tagja; e szám 18 évi 
fennállás után nem, hogy emelkedett volna, 
amint azt a tizenhatezer egyénre tehető gazda-
tiszti kar mellett méltán remélni lehetett, de 
ellenkezőleg évről-évre csökkent. Ez a körül-
mény lehetetlenné tette, hogy a tagok segé-
lyezését oly mérvben gyakorolhassa az egye-
sület, mint ez kívánatos lett volna, holott ez 
képezi egyik legfontosabb föladatát, amelyet 
azonban csakis a tagok pártolása lett volna 
hivatva lehetővé tenni. 

Az egyesületnek a gazdatiszti kar szol-
gálati viszonyának törvényhozási uton való 
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rendezése ügyében kifejtett akcziója általáno-
san ismeretes. Az elnökség lelkesedésének si-
került ezen kérdést kielégítő formában a kép-
viselőházzal elfogadtatni; nem rajta múlott, 
hogy az ügy mégis elbukott. Létrehozta az 
egyesület a maga elé tűzött föladatok közül a 
gazdatisztek nyugdijegyesületét is, amely azon-
ban a részvétlenség miatt megerősödni nem 
bir s válósággal tengődik. 

Ugy látszik, hogy különösen a szolgálati 
viszony és a kvalifikáczió kérdésének törvény-
hozási uton való szabályozásának meghiúsu-
lása kedvetlenítette el a gazdatiszti kart egye-
sületük iránt és ezen időtől kezdve az érde-
keltség hiánya még fokozottabb mértékben 
konstatálható, mint azelőtt, amit az ijesztő 
nagyra felszaporodott tagdíjhátralékok bizonyí-
tanak legjobban, amelyek több mint 24,000 
frtot tesznek ki. 

Ez utóbbi körülmény a legélénkebben 
illusztrálja azt az érdekhiányt, melyet a gazda-
tiszti kar saját egyesületével szemben tanusit 
és ami gondolkodóba ejti az embert a felett, 
hogy mi idézte elő a közönyt akkor, amikor 
az elnökség önzetlenül fáradozik az elébe tű-
zött nehéz feladatok megvalósításán egyrészt; 
másrészt pedig a; gazdatisztek védtelen hely-
zetükben kétszeresen utalva volnánk szorosan 
összetartani és érdekeiket ily módon érvénye-
síteni. 

Hogy mily okok fokozhatták az elkedvet-
'iíikedést az előbbieken kivül, vagy voltak-e 
•agyáltalában ily okok, kutatni nem óhajtom, de 
azt minden esetre konstatálni kívánom, hogy 
az ügyvezetés nem igyekezett a tagok részére 
oly kedvezményeket biztosítani, amelyek némi 
rekonpenzácziót nyújtottak volna a tagdíj fejé-
ben s a melyek hivatva lettek volna az érdek-
lődést a tagokban az egyesület iránt fokozni. 
Hogy ez esetben sikerült volna jobb eredmé-
nyeket elérni mint eddig, az kétséget nem 
szenved. 

De nem a múlttal, hanem az egyesület 
jövőjével akarok foglalkozni. A kérdés az, sike-
rül-e módot találni a gazdatiszti kar érdek-
lődésének újbóli felélénkitésére ? Jól tudom, hogy 
ez több, mint nehéz feladat, de lehetetlen-
nek nem tartom s alább reá akarok mutatat azon 
módokra, amelyekkel ezt kivihetőnek vélem. 
Az osztrák gazdatiszti egyesület néhány évvel 
ezelőtt egészen hasonló, sőt talán még rosszabb 
viszonyok között volt, mint a mi egyesületünk, 
s azt sikerült mégis oly módon reorganizálni, 
hogy ma egy hatalmas nagy tevékenységet ki-
fejtő szervezetté fejlődött ki. Miért volna tehát 
lehetetlen a mi gazdatiszti egyesületünket is 
épp igy újjászervezni. 

Az első. lépés e tekintetben megtörtént. 
Az egyesület ügykezelése egyszerüsittetett, ügy-
viteli kiadásai a minimumra redukáltattak, ami 
egy humanitárius egyesületnél, mely ezenfelül 
még csekély anyagi eszközökkel ís rendelkezik, 
az első követelmény, A gazdatisztek egyesüle-
tének az „0MGE,"-hez való csatiokozása fon-
tos nemcsak azon okból, mért ilymódon egy-
felől a kezelési költségeket a legcsekélyebbre 
apaszthatja, de fontos főleg azért is, mert 
másfelől az „OMGE." tekintélyének- védelme 
alatt a gazdatisztek egyesülete bizonyára hat-
hatósabb tevékenységet és számottevőbb ered-
ményeket fog a jövőben felmutathatni, mint 
azt eddig önállóan tehette. 

A gazdatisztek egyesületének az OMGE,-
hez való csatlakozásának egy igen fontos ered-
ménye már is az, hogy az OMGE. nem kévéssé 
méltánylandó áldozatkészséggel lehetővé tette 
egy hivatalos lapnak megjelenését a gazdatisztek 
egyesületének tagjai részére* Bármely egyesület 
prosperálásának kétségkívül első föltétele az, 
hogy tagjaival az állandó érintkezést^ össze-
köttetést s az egyesület iránti érdeklődést ébren 
tartsa, s létezéséről és működéséről állandóan 
életjelt adjon. Ezt másképp, mint egy lap ut 
ján elérni nem lehet, főleg nem egy oly egye-
sületnél, amelynek tagjai az országban szét-
zórtan laknak s akikkel az érintkezést m ás-

képpen, mint lap utján fentartani nem lehet. 
Eddig a gazdatisztek egyesületének nem volt oly 
organuma, amely kizárólag az egyesület belügyei-
vel s a gazdatiszti kar érdekeinek előmozdítását 
czélzó ügyekkel foglalkozott volna. Ezt most 
lehetővé tette az OMGE. áldozatkészsége, s a jövő 
évtől kezdve meg fog jelenni „Gazdatisztek Lapja" 
czimen az uj egyesületi közlöny, havonkint 
egyszer a ,Közietek" mellékleteképpen. E köz-
lönyt a gazdatisztek egyesületének és nyugdíj-
intézetének tagjai díjtalanul fogják megkapni, 
de kézhez veszik az OMGE. összes tagjai is, 
ami nagyjelentőségű a gazdatisztek ügyére, 
tekintette] arra, hogy az OMGE. tagjai között 
Magyarország legnagyobb földbirtokosai foglal-
nak helyet, akiknek figyelme ily módón állan-
dóan reá lesz irányítva ügyükre. 

Akkor, amikor azon reményemnek a.dtam 
fentebb kifejezést, hogy nem tartom kizártnak 
a gazdatisztek érdeklődésének felébresztését 
egyesületük iránt, s lehetőnek tartom az egye-
sület fellendítését, akkor ennek egyik segéd-
eszközét egy ily lapban is látom. E közlöny 
föladatát a tagok tájékoztatása az egyesület 
belső életéről és működéséről,, a nyugdijegye-
sület szervezetének ismertetése és állandó pro-
pagálása, megvitatása a gazdatisztek helyzeté-
nek javítására szolgáló módozatoknak — ter-
mészetesen a birtokos érdekeinek összeegyez-
tetésével — fogja képezni.' Egy további fel-
adata e közlönynek a gazdatisztek .foglalko-
zásába vágó szakdolgok tárgyalása, amilyenek 
pl. a birtökok pérczentuáiis kezelése, birtok-
becslési és berendezési, számviteli kérdések és 
a többi. Végezetül állandóan" nyilvántartani és 
közölni hivatott e lap az egyesület állást ke-
reső tagjainak egy-két sorba foglalt hirdetését, 
valamint a betöltenő állásokat. Egy ilymódon 
szerkesztett s az egyesület tagjainak tagdijuk 
fejében díjtalanul rendelkezésre bocsájtott lap-
pal meggyőződésem szerint lehetséges lesz a 
már tulalacsony fokra szállott érdeklődést az 
egyesület s az ügy iránt ismét felélénkíteni és 
ébrentartani. 

De más tekintetben is szükséges a ta-
goknak kedvezményeket nyújtani, főleg az 
olyanóknak, akik sem segélyezésre szorulva 
nincsenek, sem pedig arra, hogy részükre az 
egyesület állást közvetítsen. Ilyenek lehetnek 
egyes gyárosoknál és jó nevü kereskedőknél 
kieszközlendő kedvezmények, akik az egyesület 
tagjainak bevásárlásaik alkalmával bizonyos 
százalék árengedményt biztosítsanak ; ily ked-
vezmények kieszközlendők szállodásoktól, la-
poktól stb. Ez irányban legutóbb megtétettek 
a kezdeményező lépések az egyesület részéről 
és pedig a legjobb eredménynyel. A kedvez-
ményeket engedők czimei „állandóan közöltetni 
fognak a „Gazdatisztek Lapjá"-ban. 

Egy igen fontos feladata az egyesületnek 
az állásközvetítés, E téren nem nagy eredmé-
nyeket ért el eddig az egyesület, főleg azért, 
mert az eljárás, amely e tekintetben divott, 
nem is vezethetett kellő eredményre. Szüksé-
ges, hogy az egyesület ne csak az állást kérők 
bizonyítványait küldje be a birtokosoknak, 
hanem róluk privátim a kellő informácziókat 
is beszerezze, hogy az állástadókkal szemben 
bizonyos garancziákat is vállalhasson az aján-
lott egyénekről. Ily módon sikerülni fog a bir-
tokosok "bizalmát megnyerni ez ügynek, áme-
nek hiánya meddővé teheti a legjobb igyeke-
zetet. 

Van azután még egy dolog, amin föltét-
lenül változtatni kell és amely bizonyára nagy 
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a gazda-
tisztek egy nagy része az egyesületbe való 
belépéstől tartózkodik és ez az, hogy a tag-
sági kötelezettség hat évre terjed. A gazda-
tisztek kedvezőtlen helyzete mellett nem indo-
kolt az egyesületbe belépő gazdatisztet ily 
hosszú időre tagsági kötelezettséggel terhelni. 
Tökéletesen elegendőnek tartanám a tagsági 
kötelezettséget két évre terjedőleg megállapí-
tani, mert nézetem szerint abban az esetben; 
ha az egyesület képes tagjainak igényeit ki-

elégíteni, akkor a tagok minden kényszer nél-
kül is hivei maradnak, ha pedig nem képesek, 
akkor semmiféle presszió sem használ. 

Hátra volna még, hogy az egyesület 
egyik legszebb, legnemesebb feladátáról, a 
gazdatisztek özvegyeinek és árváinak segélye-
zéséről szóljak. Ugyan kérdem, mit tehet e 
tekintetben az oly egyesület, amelybe legna-
gyobbrészt csak azok a gazdatisztek lépnek 
be, akik vagy állásba kívánnak jutni vagy 
saját maguk is reá vannak szorulya a segé-
lyezésre, mig azok a gazdatisztek, akiknek a 
tagdíj befizetésé megerőltetésébe nem kerülne, 
nem tartják kötelességüknak az egyesület tagjai 
sorába lépni s csekély anyagi áldozattal lehe-
tővé tenni bajba vagy nyomorba jutott kar* 
társaik segélyezését. Bizony szégyenteljes álla-
pot az, hogy a „Gazdatisztek Egyesülete" iránt 
azok érdeklődnek legkevésbé, akik a gazda-
tiszti pályán annyira amennyire biztos s tűr-
hetően javadalmazott állásokban vannak és 
ennek előnyeit élvezve, megfeledkeznek arról, 
hogy egy rájuk csekélységnek nevezheti anyagi 
áldozattal nyomorban sínylődő gazdatiszt tár-
saikon mennyire segíthetnének. így elsősorban 
az állam tulajdonát képező birtokok, vala-
mint a papi birtokok és rendezett ura-
dalmak gazdatisztjei közül alig egy - két 
százalék tagja az egyesületnek, holott ők 
volnának első sorban hivatva arra, hogy 
belépvén az egyesületbe, buzdító példát adja-
nak erre az egész gazdatiszti karnak. De hát 
addig, mig jól van dolgunk, minek volna nekik 
okuk a más bajával törődni, mások segélyezé-
sére gondolni, még akkor is, ha azt játszva 
tnegtehetnék. Pedig tessék csak elgondolni, 
hogy kétezer taglétszám'^esetén, hat-hét ezer 
forint juthatna a segélyezésre szoruló gazda.-, 
tisztek, azok özvegyei és árvái számára. 1 

Hiábavaló az egyesület vezérférfiainak 
minden ügybuzgalma addig, a mig, különösen 
azok a gazdatisztek, akiknek ez megerőltetésbe 
nem kerül, nem fogják erkölcsi kötelességüknek 
tartani az egyesületbe való belépést. És én be-
lőlem még nem veszett ki minden bizalom az 
iránt, hogy a gazdatiszti kart sikerülni fog fel-
rázni részvétlenségükből. S ez esetben gazda-
tiszti egyesületünk vegetálását a fellendülés kor-
szaka fogja felváltani s a megerősödött, meg-
izmosodott, sulylyal bíró egyesület meg fogja 
oldhatni azokat a feladatokat is, a melyek oly 
régi óhaját képezi a gazdatiszti karnak. De 
hogy ez megtörténjék, szükséges, hogy a gazda-
tiszti egylet ne csupán a gyengéknek menhelye 
legyen, hanem az erősöknek is találkozási 
pontjává váljék, akik egyfelől megadják az 
egyesületnek azt a képességet, hogy humánus 
feladatait kiterjedtebben gyakorolhassa, meg-
adják másfelől az . erőnek azt a tekintélyét, 
hogy ott, ahol jogos érdekekről van szó, a 
képviselt érdekeltséghez méltó sulylyal vethésse 
mérlegre szavát. Szegények és gyengék va-
gyunk ma, de gazdagok és erősek lehetünk, ha 
velünk tart mindaz, ki pályatársainak sorsát, 
a gazdatiszti kar reputáczióját s a jövő nem-
dék iránt való kötelességét szivén viseli. 

Jeszenszky Pál. 

A munkástörvény a gazdák 
körében. 

Az OMGE. közgazdasági szakosztálya az 
igaZgató-választmány határozatából folyólag f, 
hó 6-án délután. 4 órakor tartott ülésén fog-
lalkozott a földmivelésügyi miniszter által be-
nyújtott s a munkaadók s a mezőgazdasági 
munkások közötti jogviszonyt szabályozó tör-
vényjavaslattal. 

A szakosztályi ülésen jelen voltak báró 
Lipthay Béla, mint-korelnök, elnöklete alatt: 
Bedö Albert, Bernát István, Bolla Mihály, 
dr. Csillag Gyüla, Förster. Aurél, dr. 
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Oaál Jenő, Galgóczy Károly, Hazslinszky 

Károly, Kostyán Ferencz, Landesz József, 
Lejthényi György, Löcherer Andor, Mandello 

Gyula, Molnár István, Nedeczky Tibor, Perlaky 

Elek, Propper Samu, Benner Gusztáv, Skuhlks 

Zsigmond, Vásárhelyi Zoltán és Wagner Ernő 
szakosztályi tagok. A tisztviselőkar részéről 
Forster Géza igazgató, Szilassy Zoltán szer-, 
kesztő-titkár, Jeszenszky Pál titkár, Sporzon 

Vilmos segédtitkár és Bubinek Gyula ügyvé-
zető-titkár mint előadó. 

A szakosztály mindenekelőtt örömének 
ad kifejezést a fölött, hogy ezen törvényjavas-
lat végre a Ház asztalára letétetett, mert az 
abban foglalt intézkedések nagyrészben hozzá 
fognak járulni a jelenlegi tarthatatlan helyzet 
orvoslásához, másrészről azonban, anélkül, 
liogy ezen törvényjavaslat érdeméből .levonna, 
sajnálkozását fejezi ki a felett',: hogy ezen a 
gazdát legközelebbről érdeklő törvényjavaslat 
az egyesületnek, de egyáltalán semmiféle 
gazdatestületnek véleményezés végett meg nem 
küldetett, holott minden czélszerüsége mellétt 
a törvényjavaslatnak vannak oíyan intézkedései, 
melyek gazdai szempontból meg nem állják a 
kritikát s határozottan károsak. Bár a törvény-
javaslat a képviselőházban már e héten tár-
gyaltatni, sőt bizonynyal elintéztetni is fog, a 
szakosztály a törvényjavaslat részletes tárgya-
lását szükségesnek tartja s elhatározza, hogy 
amennyiben a törvényjavaalat a képviselőház-
ban a legközelebbi ülés folyamán le nem tár-
gyaltatnék,. ugy a szakosztályi tárgyalás ered-
ménye a „Kötelek*-hm azonnal közöltessék s 
egyúttal mód szolgáltassák arra, hogy ezen 
határozatok a képviselőház tagjainak tudomá-
sára jussanak. 

A szakosztály részletes tárgyalásánál: 
a 2. szakasznál szükségesnek tartja, hogy 

az idégen munkásokra, t. i. Ausztriából, Ro-
mániából, Szerbiából stb. hozzánk az aratás 
idején betóduló munkásokra is e szakaszba 
valamelyes intézkedés felvétessék. 

A 8. szakasznak azon intézkedését,, hogy 
a szerződéskötést általában bármely gazdasági 
munkára kiterjeszti, kivihetetlennek tartja a 
szakosztály, amennyiben a munkaadó s mun-
kás érintkezését rendkivül megnehezíti s kü-
lönben is csak" fokozná a "kölcsönös bizalmat-' 
lanságot legkiváltkép ott, ahol még munkás-
mozgalmak nincsenek. Kívánatosnak tartaná a 
szakosztály, hogyha e szakaszbaközbe szúratnék 
„általában bármely állandó jellegű munkát el 
vállalni szándékozó munkásokkal legyen köte-
les a gazda szerződést kötni." A végrehajtási 
utasításban azonban részletesén is fel lehetne 
ezen eseteket sorolni, nehogy az adminisztrá-
czió feleslegesen ós túlságosan megterheltessék. 

A 9-ik. szakasz intézkedése ilyen alakjá-
ban teljesen felesleges és keresztülvihetetlen, 
ós tisztán az alföldi viszonyokra vonatkozik 
csak, mig az ország túlnyomó nagyrészében 
fennálló viszonyokkal ellenkezik. Az aratási 
szerződésekben általában azon kikötés foglal-
tatik benn, hogy az összes őszi és tavaszi 
kalászos vetések aratását a gazda átadja a 
szerződő munkásoknak. 

Igy tehát felesleges a termények nemét, 
a terület nagyságát még csak hozzávetőlegesen 
is megjelölni. A 9-ik szakasz csakis kivételes 
esetekre s egyes spécziális vidékekre vonatkoz-

hatik s azért nem lehet annak intézkedését 
általánosítani s azért, a szakosztály a szákasz 
bekezdését következőképp kéri módosítani : 
„nem az összes kalászosok aratási munkájára 

kötött szerződésben . ". . stb." 

A 10-ik szakasz intézkedése egy országos 
szokást akar megváltoztatni, amennyiben az 
aratási, hordási, cséplési ős nyomtatási munka-
bért nem ' mint eddig országosan divott, ter-
ménymennyiségben óhajtja mágállapitani, ha-
nem első sorban kizárólag készpénzben, tehát 
a naturál gazdálkodásnak előnyeit e téren is 
megakarja szüntetni ugy a munkás, mint gazda 
kárára. 

A szakasz ezen intézkedése csakis a 
közvetítő kereskedelemnek lehet hasznára, 
amely a munkás pénzét fogyasztási czikkért 
cseréli ki. 

• A szakasznak a munkabérnek készpénz-
ben való meghatározását csakis .mint kivételt 
szabad megjelölnie, mert bizonyos, hogy ezen 
szakasz eredeti intézkedésé mellett is a ter-
ménymennnyiség szerinti megállapodások még 
hosszú ideig fenmaradnak. A szakász tehát a 
következőképp volna módosítandó: 

„ha a szerződő felek az aratási, hordási, 

cséplési, és nyomtatási munkabért kizárólag 

készpénzben stb." 
A szakasz első bekezdésének második 

fele nem elég -világos szövegezésű, mert 
'amennyiben arról volna szó, hogy a munkás-
nak jogában volna, amennyiben a 35. szakasz 
alapján a terménymennyiségben való részese-
dést választaná, a cséplés eredménye után a 
sulyszerint s holdankint meghatározott mennyi-
séget választani, ugy ez kész veszedelem volna 
különösen a munkásmozgalmas vidékekre, 
mert állandó ellentétekre s czivódásokra szol-
gáltatna alkalmat. 

A 35-ik szakasz intézkedése elég világos, 
amely tetszésére bizza a munkásnak, hogy a 
részesedés, mely nemét válaszsza a munkába-
lépés idején s általában az arató munkás elég 
gyakorlattal bír arra, hogy a reá nézve elő-' 
nyösebb részesedést válaszsza. De amennyi-
ben már választott, ugy ezen elhatározásának 
későbbi megváltoztatására módot adni a leg-
nagyobb veszedelem volná. Azért a 10. sza-
kasznak erre vonatkozó része teljesen ki volna 
hagyandó, hanem e helyett igenis fel volna 
veendő egy intézkedés arra nézve, hogy 
oly elemi kár esetén, amidőn a termés egészen 

megsemmisül, a készpénzben vagy terménymeny-

nyiségben meghatározott munkabérnek felét le-

gyen köteles a gazda a munkásnak kiadni, 

kivéve természetesen a jégkár esetét, amidőn 
a törvény szerint minden gazda terményét biz-
tosítani köteles s a biztosítási díjból a mun-
kásoknak járó rószhányadot kiszolgáltatni tar-
tozik. 

A 22. szakasz a) pontjában felvétetni 
óhajtja a szakosztály a szerződésfelbontás 
okai közé „sértette és tettleg bántalmazta" 
szavak közé e kitételt is: „fenyegette". 

A 24-ik szakasz arról intézkedik, hogy a 
munkaadó a 22. szakasz d) pontja értelmében 
a munkásnak megszolgált bére az illetékes 
hatóságoknál 3 napon belül letétbe helyezendő; 
ha azonban a munkaszerződés terményekben 
való részesedésre szól, akkor ezen rendelke-
zésnek végrehajtása a gazda részéről lehetet-

lenné válik mindaddig, amig az, egész aratási 
munkálat be nem végződött. Azért a végre-
hajtási utasításban erre vonatkozólag kívána-
tos, hogy intézkedés történjék. 

A 24-ik szakasznak azon intézkedését, 
hogy a munkaadó által a 22. szakaszban jelzett 
felmondások eseteiben a munkabér letétbe he-
lyezendő, teljesen felesleges intézkedés, mert a 
gazda elég biztosítékot nyújt arra nézve, hogy 
a munkabér tőle bármikor behajtható. Egyéb-
ként is az intézkedés teljesen kivihetetlen ter-
ményrészesedés esetén, mert a gazda csakis 
az aratás, cséplés ős a nyomtatási munka be-
fejeztével tudja pontosan megállapítani, hogy 
az illető munkásnak mennyi a tulajdonképpeni 
munkabére. 

A 29-ik szakaszban kívánatosnak tartja 
a szakosztály, hogy a hatóság a szerződő fél-
nek azon panaszát, amely a szerződés felbon-
tását jogtalannak véli, 24 óra alatt tartja 
elbirálandónak. 

A 32-ik szakasz azon, intézkedését, hogy 
a munkaadónak nsm áll jogában a termésbiz-
tositási dijat a munkások béréből levonni, mint 
méltánytalan kívánalmat törölni kéri a szak-
osztály. Különösen fontos ez dohányosoknál, 
ahol általános szokás, hogy a jégbiztositási 
dijat a dohányosok is fizetik. A törvénynek 
ezen intézkedése oly terhet róna a termelő 
gazdára, amely teljesen elviselhetetlen volna s 
lehetetlen is, hogy a törvényalkotóknak ezen 
körülményre a figyelme kiterjedt volna. 

A 33-ik szakasznál az idegen községbeli 
mjinkás gyógykezelését csakis akkor vélelmezi 
a gazdára nézve kötelezőnek a szakosztály, ha 
az illető idegen munkás hazaszállítása lehe-
tetlen. 

A 34-ik szakaszból a „marokrakó és kéve-
kötöző" zárójelbe tett magyarázó szavak ki-
hagyását vélelmezi a szakosztály. 

A 35-ik szakaszban határozottan megje-
lelendő, hogy a munkás mikor köteles a 
munkabér milyen alakban való kiszolgáltatását 
illetőleg nyilatkozni. Ez az idő határozottan 
meghatározandó, még pedig akként, hogy a mun-
kások a munka helyén való megjelenésük után, 
de a munka megkezdése előtt, vagy legfeljebb 
24 óra alatt nyilatkozni tartoznak. Ugyanezen 
szakasznak kellene intézkedni arról is, hogy a 
gazda, ha a gabona oly rossz hogy nem érde-
mes a leáratásért munkabért fizetni, megta-
gadja annak learatását, amikor is. a kikötött 
minimális munkabér felét szolgáltatja ki a 
munkásoknak. 

A 35. szakasz második bekezdése telje-
sen felesleges s a gyakorlatban kivihetetlen, e 
helyett azon intézkedés volna felveendő, hogy 
amennyiben a munkások a kitűzött időig a 
munkabér kiszolgáltatás módját illetőleg nem 
nyilatkoznának, úgy e felett a gazda tetszése 

: szerint határoz. 
A 38-ik szakaszban felveendő volna, hogy 

az esetben ha a munkások a szerződést jog-
talanul felbontják, összes ingó ós ingatlan va-
gyonukra azonnal biztosítási végrehajtás volna 
foganatosítandó, hogy a gazdára származó eset-
leges kár fedezetet nyerjen. Ez az eljárás 
a gyakorlatban már eddig is gyakorlatinak ki-
zonyult s az olyan munkásokat, a kik valame-
lyes vagyonnal birnak, a munkába állásra 

| késztetett. . . 
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A büntető határozatokra nézve általában 
azon elvet kéri következetesen végrehajtatni a 
szakosztály, hogy a gazda csakis pénzbünte-
téssel büntettessék, kivéve a 64. szakasz ese-
teit. Semmi esetben sem fogadhatja el azon-
ban a szakosztály a földmivelési bizottság 
által az 58-ik szakasznak olyan módosítását, 
hogy a törvényes alap nélkül _ kivezetést kérő 
gazda fogságbüntetéssel is büntettessék. Igaz, 
hogy a gazdának a 37. és 57. szakaszok nagy 
diskreczionális jogot adnak, de másrészről 
igaz az is, hogy a kivezettetés törvényes alap-
jának igazolása igen sokszor nagy nehézségekbe 
ütközik s a gazda, mintsem, hogy a bezáratás 
veszélyének tegye ki magát, inkább a kiveze-
tés kényszereszközétől fog eltekinteni vagy 
ami még veszedelmesebb s különösen a mun-
kásmozgalmas vidékeken gyakran előfordulhat, 
hogy a gazda törvényes alapon kéri a kive-
zettetést, de ezt kellően bebizonyítani nem 
tudván, jogtalanul elzárással büntettetik. 

A 32. és 56. szakaszoknál a fogságbün-
tetés kimondását szükségesnek tartja a szak-
osztály és kéri is. 

A 66-ik szalcasz a) pontjának azon, be-
kezdését, hogy „a gazdasági napszámosokat 
arra ösztönzi1", a következő beszúrással tartja 
kívánatosnak a szakosztály kibővíteni „szóval, 

Írásban, vagy nyomtatvány utján* arra ösz-
tönzi stb. 

A 71-ik szakaszban érintett segélyalap 
létesítését kívánatosnak' tartja, azonban csakis 
munkaképtelenné vált munkások részére. 

A büntető határozatok közé kívánatosnak 
tartja még a szakosztály felvétetni, hogy a 
községi elöljáróságok az ezen törvényjavaslat-
ban körvonalozott kötelességeik hanyag telje-
sítése esetén a rendes adminisztratív felelős-
ségen kivül pénzbüntetéssel is büntettessenek. 

A 72. szakasz utolsó előtti bekezdésében 
a ^sértett fél" helyett „panaszos fél" kifejezés 
volná használandó. 

A 73-ilc szakasz azon intézkedését, hogy 
a közigazgatási hatóság csak 100 koronáig 
terjedő kártérítési perekben volna illetékes, ki-
elégítőnek a szakosztály nem tartja, hanem a 
iOÖ koronát 600 koronára emelni. 

A 74-ik szakasznak azon intézkedését, 
hogy a közigazgatási ' hatóságok mindenkor 
soron kivül kötelesek tárgyalni, az ezen tör-
vényjavaslat alapján keletkező panaszokat, igen 
helyesnek tartja, de kívánatosnak ezenkívül* 
hogy amennyiben ezen intézkedést a közigaz-
gatási közegek nem teljesítenék, ugy amint 
erről az: erdőtörvény gondoskodik, külön rend-
birsággal legyenek büntetendők. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
514. sz. kérdés. Szándékozom nagyobb 

hizóállomány részére disznóhizlaldát felállítani, 
mily magasságban legczélszerübb ezen félhajt 
építeni és melyik tetőzet jobb, tartósabb és 
olcsóbb, a zsindelytető-e vagy a ' kátrányfedél-

Az elmúlt hónapokban megjelent K. Ruffy 
Pál könyve, a disznónevelés és hizlalásáról. 
Kiterjeszkedik-e ezen könyv a disznóhizlalás 
"„üzletszerűen is űzve" részleteire és nyujt-e 
a kezdőnek, ki azért nem egészen laikus, kellő 

útbaigazítást? hol lehet ezen könyvet kapni? 
és mi az ára? 

P.-Mikla. L. Zs. 

515. sz. kérdés. Az uradalom egy tete-
mes területe, túlnyomó részben erdőterület, 
belsőség nélkül S. határban fekszik. Jövő év-
ben ezen határ kataszteri felmérés alá kerül 
s a község a pénzügyigazgatóság által felszóllit-
tatott a kataszteri ivek rendezésére. Ezen ka-
taszteri ivek rendezését a községi közgyűlés 
egy egyénnek 6 kr. holdankénti fizetésért adta 
át; ezen a közgyűlésen az uradalom képvise-
lője nem jelent meg. 

Kérek szíves felvilágosítást, nem tartozik-e 
a kataszteri könyv rendbentartása az illető 
körjegyzőnek hivatalos kötelességei közé; kö-
telezhető-e az uradalom, mely a tagosítás óta 
semminemű változásnak alávetve nem volt, 
holdankint 6 krt fizetni, mi például egy 1800 
holdas parczellánál 108 frtot tenne ki s mi a 
teendő ezen fizetési meghagyás ellen. 

Korlátkő. K. J. 

516. sz. kérdés. Az asztagtakaró pony-
váimról azon anyag, ámelylyel vízmentessé van 
téve, helyenként lesurolódott. Kérem t. gazda-
társaimat, szíveskednék ' tudatni velem, hol 
kaphatnék olyan anyagot, amelyíyel ezt ismét 
vízmentessé lehetne tenni. 0. L. 

517. sz, kérdés. Kérnék gazdatársaimtól 
felvilágosítást a tavaszi buzamivelés módjáról, 
s annak terméseredményéről; továbbá hol sze-
rezhetnék be fajtiszta magot? 

Cs.-Csány. K. L. 

518. sz. kérdés. Jövő tavaszra 10 méter 
holdon tavaszi búzát szándékozom vetni és közé 
luczernamagot; ezt szeretném műtrágyával 
megtrágyázni. Vájjon miféle műtrágyát hasz-
nálhatnék czélszerüen és mennyit holdanként? 

L. Zs. 

519. sz. kérdés. Hogyan lehet ifjú fákat 
a nyulak bántalmazása ellen megvédeni? 

Pa-Selyemtelek. L. 0. 

520. sz. kérdés. A bérlet lejáratakor tar-
tozunk nagymennyiségű „zöld ugart" átadni. 
A szerződósben annak megtrágyáztatásáról nincs 
említés téve. 

Kérdjük, vájjon adhatunk-e át zöld ugar 
gyanánt, korán vetett muhart vagy kölest, me-
lyet korán lekaszáltatunk takarmánynak, meg-
jegyezzük, hogy azon földek részint egy éve, 
részint pedig közvetlen a muhar vagy köles 
elvetése előtt lenne betrágyázva. 

Egyúttal kérjük vélünk tudatni, hogy 
„vöröslóhert" lehet-e belső kaszálásra magnak 
meghagvni és a másodikat takarmánynak, a 
mennyiben igen, az zöld ugarnak átadható-e? 

W.-Veszprém. W. T. 

Feleietek. 
Városok ürülékének értéke. (Felelet a 

484. sz. kérdésre.) Ezen kérdésre, az árnyék-
székek berendezésének, az ürülékek össze-
gyűjtési módjának stb. ismerete nélkül, alig 
lehet megfelelni. 

Heiden szerint egy ember híg ós szilárd 
ürülékének évi mennyiségét átlag 400 kgra le-
het becsülni, melyben körülbelül 4 5 kg. nitro-
gén, 1 kg. foszfor s 1 kg. kálium van s igy 
egy ember évi ürülékének értéke 3—4 frt kö-
zött ingadozik. Ezek alapján a kivánt adato-
kat hozzá vetőlegesen megállapíthatja. Ky. 

Egy niezögazd. szeszgyár nyersanyagki-
használasa. (2-ik felelet az 508. sz. kérdésre.) 
A kezelésem alatti uradalomban ugyancsak 
hasonló készülékkel 56 15'4%-os burgonya 
feldolgozásával 240 kg. árpát ós . 40 kg. zabot 
használ fel naponkint, mely anyagok után 700 
ltr absol. szesz, nyerünk. A rozslisztet már 
néhány év óta zabbal pótoljuk, mely körülmény 
a kiaknázást abszolúte nem hátráltatja. 

A fagyott burgonya a szesztermelésre ká-
ros hatással nincs, minthogy a fagyás által 

annak keményitőtartalma semmit sem vészit; 
hátrányos azonban némileg annak feldolgozása 
a főzőkészülékbe (Henze) kerülve felette sok 
gőzt condensal, mely mindenesetre a tüzelő-
anyag rovására történik ; hátrányos lehet to-
vábbá az esetben is, ha az nem dolgoztatik 
fel fagyott állapotban, vagy a kiolvadás után 
hosszabb ideig amennyiben az ilyen burgonya 
rendszerint hamar rothad. 

Simontornya. Kempner Ernő. 

(3-ik felelet az 508. sz. kérdésre) A kor-
nak megfelelően berendezett mezőgazdasági 
szeszgyár, mely 62 q. burgonyát, 270 kg. ár-
pát, 30 kg. rozslisztet, tehát összesen 1100 kg. 
keményítőt dolgozik fel, rosszul vezetett üzem 
mellett 550% hl. jól vezetett mellett 600 hl. % 
s nagyon jól vezetett üzem mellett 630—40% 
hl. szeszt is állithat elő ; megjegyzendő, hogy 
a közönségesen speczifikus suly szerint meg-
határozott keményitőtartalom nem mindig pon-
tos, az ember könnyen hibázhat l°/o, sőt né-
mely fajta burgonyánál 2% is. 

Az élesztő előállításához a rozsliszt hasz-
nálata teljesen mellőzhető. A 62 q. burgonya 
feldolgozásához 220—225 kg. árpa és 15—20 
kg. zab, mint zöldmaláta teljesen elegendő, 
ha az élesztő előállításához az illető munka-
vezető friss czefrét használ. 

A megfagyott burgonya a keményitőtar-
talomból nem veszít ugyan, de az erjesztésnél 
okozhat nehézségeket, amennyiben habos er-
jedést idézhet elő. 

Korlátkő. Koroly József. 

Keményitögyári burgonyatörköly fel-
etetése. (.Felelet az 502. kérdésre.) Hogy mily 
burgonyatörkölyről van szó, nem tudható. Mert 
eltekintve attól, hogy ez az anyag gyárilag szá-
rított állapotban is ösmeretes, minálunk két 
formában kerül takarmányozás alá, t. i. friss 
állapotban, vizben gazdagon és kipréselve. 

Ehhez képest a burgonya e hulladéka 
táplálóanyagokban más és más összetételű. 
És pedig középszámitással: 

friss préselt szárított 
százalékokban 

14-4 35'3 81.9 
0-9 7-2 
0-08 0'} 

Légenytelen anyag . 10'6 29 1 637 
Növényi rozs . . . 2'0 35 6"5 
Ásványi anyag . . . 0\8 0"6 37 

Talán eltaláltam a valót, ha a kérdésben 
jelzett törkölyt frissnek veszem s a követke-
zőkben erről szólok. 

A friss burgonyakeményitő-törköly — 
mint összetételéből látszik — rendkívül kevés 
^rtékü takarmány, az.onban semmi oly anyag 
sincs benne, amely a takarmányozás czéljára 
teljesen alkalmatlanná tenné. 

Tekintve magas zsírtartalmát, alkalmatlan-
nak kell azt mondanunk lovak számára s csak 
minimális adagokban mondhatjuk alkalmasnak 
juhok számára, kivévén a hízókat, melyek egyéb 
száraz és erőtakarmányok mellett már nagyobb 
adagokban is elbírják. 15 kg. mennyiségig 
egyéb alkalmas eleség kíséretében adható te-
jelő teheneknek, 30 kiló mennyiségig pedig 
hizómarháknak szálas és erőtakarmányokkal. 
Nyújtható sertéseknek az adag fele. mennyisé-
géig, hüvelyes magvak darájának kíséretében. 

Nem ajánlatos adni növendékállatoknak, 
igy tehát borjuknak sem, veszélyes hasasok-
nak adni is. Igás jószágnak heverőben, az 
egész takarmány 1/3-ad részeként adható, 
munkában levőnél nem sokra mehetünk vele, 
ha csak kellően nem abrakoltatunk mellette. 
Megromlott, különösen megsavanyodott és pe-
nészes állapotban nyújtani egyáltalán nem 
tanácsos, vagy legfeljebb csak főzés után, bár 
igyi s könnyen gyomor- és bélhurutot idézhet fel. 

Már kiterjedtebben s kevesebb hátrány-
nyal takarmányozható fel az értékesebb pré-
selt, még inkább a szárított burgonyatörköly, 
de nemkülönben csak kellő arányban egyéb 
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oly tápszerekkel keverten, amelyek segélyével 
az adott hasznosítás formájához mért tápláló 
arány hozható ki. 

Tekintettel az anyagnak ásványokban 
szegény voltára, : indokolt legalább is több 
konyhasónak a nyújtása. 

Egyébiránt „Adatok a takarmányozás 
gyakorlatához" czimen egy czikk jelent meg 
a „Köztelek" mai számában, amelyben az itt 
szóbanforgó anyagnak tejelő teheneknél való 
adagolásáról szó van. Mi. 

Makketetés. (.Felelet az 512. sz. kérdésre.) 
Csak imént, a „Köztelek" ez évi 89. és 91-ik 
számában jeleztük, hogy a makk kiváltképpen 
sertéseleség, de czélszerüen nyújtható szarvas-
marhának is. 

Adható pedig — természetesen egyéb 
megfelelő anyagok, pl. répa, répaszelet, korpa, 
dara, olajpogácsa, szálas stb. kíséretében — 
hizómarháknak K00 kiló élősúlyra 2—3 kiló 
mennyiségben. Tejelő és hasas meg szoptató 
teheneknek, ugy nemkülönben növendékmar-
háknak jóval kisebb, Va—1 kiló adagban 1000 
kiló élősúlyra csak főtt állapotban tanácsos a 
makkot nyújtani, mert ekként 6—8°/o-nyi cser-
savtartalmának jelentékeny része kilugzódik s 
a tejre, borjura káros hatást ki nem fejt. Aján-
latos a főzés annál inkább, mert a makk kisebb-
nagyobb fokban majd mindég férges, mint az 
adott esetben is. 

A csermakk — mert gondolom erről van 
szó — a következő közepes összetételű: 

Nyers- Száraz-
makk makk 

Szárazanyag . . . 49'3°/o 81 5°/o 
Légenyes anyag . . 2'2°/o 5'5% 
Zsír . . . . . . 2"0°/o 4-0% 
Légenytelen anyag . 347°/o 61 0% 
Növényi rost . . . 9'4% 9'0% 

:. - Ásvány alkatrészek . 10% 2'0°/o 

Eszerint szénhydrátokban gazdag, fehér-
jében szegényebb takarmány a makk, melyet 
tehát fehérjében és zsírban gazdagabb anya-* 
gokkal keverten czélszeTÜ nyújtani. 

Ha tudnók, hogy mi egyéb takarmány áll 
kérdésttevő rendelkezésére, vagy mit szerezhet 
bé olcsón, takarmányösszeállitást is közölnénk 
vele. A mondottakat ismerve, maga is tudni 
fogja egyébiránt, hogy mikkel keverje a makkot. 

A mételyes állatoknak — ide értvén a 
juhot is — egyenesen dietetikai szer a makk, 
de megjegyzésre méltó, hogy az ezen élő álla-
toknál figyelemmel kell kísérnünk a bélsárürü-
lést s ha az késedelmes, erősebb sózással, 
vagy keserüsóadagolással kell segíteni. 

M. K. 

Hizlaló takarmány. (Felelet az 513. sz. 
kérdésre). A A hizlalás három időszakában a 
közölt takarmánynemüeket a következőképpen 
adagolja: 

I. időszak naponta háromszori etetés és 
1000 kg. élősúlyra : 

Takarmányrépa 60 kg., tengeridara 2 kg., 
bükkönyszéna 10 kg., durva minőségű buza-
korpa 6 kg., rétiszéna 5 kg. Ezen összeállítás-
ban 26-725 szárazanyag, 2'510 fehérje,'15722 
szénhydrát és 0"476 zsir foglaltatik 1 : 67 
arány mellett. 

II. időszak: 
Takarmányrépa 30 kg., tengeridara 2 kg., 

bükkönyszéna 20 kg., durva minőségű buza- j 
korpa 8 kg. Ezen takarmánykeverékben 28 896 I 
szárazanyag, 3*006 fehérje, 15*372 szénhydrát 
és 0-594 zsir foglaltatik. Táparány 1 : 5 6. 

III. időszak: 
Takarmányrépa 30 kg., tengeridara 4 kg., 

buzakorpa 5 kg., bükkönyszéna 15 kg., réti-
széna 5 kg. Tartalmaz 28'160 szárazanyagot, 
2-695 fehérjét, 15'404 szénhydrátot és 0"595 
zsírt 1 : 6'2 arány, mellett. 

A szalma és polyvaféiéket mind a három 
összeállításban1 teljesen mellőztem. Tettem ezt 
pedig azért, mert konczentrált összetételű ta-
karmány rendelkezésre nem állván, buzakorpa, 

tengeridara és a szénafélékből oly nagy meny-
nyiséget kellett számításba venni, hogy ele-
gendő tápanyagot (fehérjét és zsírt) bejuttat-
hassunk a hízó szervezetébe, amely mennyi-
ségben még a tápanyagszabványok által előirt 
szárazanyag és szénhydrát tartalomnál is jóval 
több foglaltatván, a szalma és polyvafélék ete-
tése teljesen feleslegessé vált. De ha a szalma 
és polyvaféiéket is fel akarja etetni a hizlalás 
folyamán, ugy más takarmányösszeállitásra lesz 
szüksége. Szalmát és polyvát etetve, hogy a 
kellő táparányt megtarthassuk, kevesebb szé-
nát, tengeridarát és korpát kell számításba 
venni. Természetes, hogy ily módon az előírt-
nál jóval kevesebb tápanyag jut. a szervezetbe, 
ami a hizlalás eredményes voltát is kétségessé 
teheti, azonban a hizlalótakarmany jelentéke-
nyen olcsóbb lesz. Éppen azért, minthogy mi 
egy-két sorból, a takarmányfélék puszta felso-
rolásából nem tudhatjuk azt sem, hogy a jel-
zett takarmányonból 1000 kg. élősúlyra szá-
mítva körülbelül mennyi áll rendelkezésre, sa-
ját belátásunk szerint a tápanyagszabványok 
szigorú betartásával készítettük a fentebbi ösz-
szeállitásokat, tekintet nélkül arra, hogy ezen 
takarmánykeverékek, a gazdaság viszonyaihoz, 
a takarmány előállítási vagy beszerzési árához, 
a hizók számához (hány darab ?), élősúlya és 
kondicziójához a kihizott marha értékesítésé-
hez képest olcsónak vagy drágának fog bizo-
nyulni. 

Amennyiben konczentráltabb összetételű 
takarmányféle, pl. olajpogácsa vagy egyéb gyári 
hulladék beszerzése a hizlalást megdrágiianá 
s általában ilyen takarmánynak a beszerzése 
nehézségekbe ütköznék, ajánlom, hogy a fen-
tebbi összeállítás szerint hizlaljon a szalma- és 
polyvafélék elhagyásával. J. G. 

Sertésszállás. (Felelet az 514. sz. kér-
désre) A hizóba állított sertések diszlésére 
nem lényeges az, hogy a bekerített szállás ud-
varának egyik szélében felállított, 3 oldalon 
zárt és fedett s egy oldalon nyitott félszer, 
(mint kérdésttevő mondja félhaj,) mily magas, 
mert hiszen — extrémektől persze eltekintve — 
a lVs méter magas éppoly száraz, szellős ós 
hűvössé vagy télen meleggé tehető, mint a 
2—3 méter magas és - éppen a szélsőségek, 
tehát azok, amiket az építésnél kerülni kell. 

így nevezetesen tulalacsony félszer, kü-
lönösen nyáron, kevés és rossz levegőjű, a 
tulmagas pedig télen nagyon hideg. Az előbbit 
tisztán tartani is nehezebb s csak az az előnye, 
hogy télen melegebb. 

Részemről, tekintettel éppen arra, hogy a 
hizlalás nagyban jórészben a leghidegebb év-
szakra esik, nem vagyok barátja a nagyon is 
tágas, szellős magas fel-zereknek. mert bár 
ezek jobb levegőjüek, hidegségüknél fogva ta-
karmánypocsékolással kapcsolatosak. Egészég 
tani szenpontból azonban ellensége vagyok a 
tulalacsony félszernek is s az arany középutat 
tartom ebben is követendőnek. 

A szállás udvarára nyiló félszer-bejárás 
tehát ha kétszer oly magas a talajtól az ere-
szig, mint a mily magas a sertés, tökéletesen 
elegendő, s eszerint lVs méter magasság itt 
megfelelő. A fedél lejtőségéhez képest a hátsó 
fal imígy 2l/a méter magasságban készítve 
szintén megfelelő. Ekként takarékoskodva az 
építő anyaggal egyszersmind elég meleggé te-
hetjük *télire a szállásban a sertéseknek ezen 
nyugvóhelyét, s a tisztántartás, homokkal való 
bealmozás se ütközik nehézségbe. 

A fedél minősége egészégügyi tekintetben 
szintén lényegtelen; lukrative persze kívánatos, 
hogy olcsó és ' tartós legyen s tűzveszélyre 
minél kevésbé szolgáltasson alkalmat. 

A kátrányos papirfedél-lemez tapasztalá-
som szerint árához képest nem eléggé tartós; 
a zsindely jóval olcsóbba kerül s kátrány nyal 
az is bevonható, homokkal beszórható s tar-
tóssága ekkor vetekedik sok más fedélévél. 

Ruffy könyve olyan, hogy abból a kér-
désttevő az üzletszerü disznótartásra nézve is 

hasznos útmutatásokat meríthet. Megrendelhet 
a „Pátria" részvénytársaságnál, Budapesten, 
„Köztelek". Ára 1 frt. Ajánlatos könyv még a 
Kovácsy-féle „Sertéstenyésztés", mely már csak 
néhány diszkötésü példányban kapható 5 frt 
50 krért, Vitéz Adolf czégnél, Kassán. Éppen 
kérdésére nézve sok gyakorlati adatot lelhet 
még a Monostori-féle: „A sertéstenyésztés 
alapvonalai" czimü illusztrált könyvben, mely-
nek ára 30 vagy 40 krajczár s minden könyv-
kereskedésben kapható. m. k. 

A kataszteri könyv rendben tartása. 
(Felelet az 515. sz. kérdésre.) A kataszteri 
könyv rendben tartása a körjegyzőnek hiva-
talos kötelessége, a melyért külön díjazás nem 
jár. Amennyiben azonban a képviselőtestület 
oly értelmű határozatot hozott, hogy a kör-
jegyzőnek holdanként 6 frtot kell fizetni, ezt 
annak idején meg kellett, volna felebbezni, 
mert a jogerős határozat az uradalmat is kö-
telezi. Sz. F. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
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Hizott állatvásár. __ ... ... 1709 
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Szerb marha behozatala.... .... 1710 . 
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A munkástörvény a gazdák körében. 1714 
Tárcza. Baj van a Nyiren. 1710 

Növénytermelés. 
A kiveszett őszi búza pótlása tavaszi búzával. ... i'711 
Mütrágyázási kísérletek napraforgóval. ___ ___ ... 1712 

Állattenyésztés. 
Adatok a takarmányozás gyakorlatához. 1712 
Levélszekrény. í'716 
Vegyesek. ... 1717 
Kereskedelem, tőzsde. _ 1720 
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. 1721 

Kitüntetések. Ö felsége — Horváth Döme nyu-
galmazott ítélőtáblai tanácselnök és a kecskemétvidéki 
gazdasági egyesület elnökének, a közügyek és különö-
sen a mezőgazdaság terén szerzett érdemei elismeré-
seüt Szent-István-rend kiskeresztjét díjmentesen, — 
Csókás József kecskeméti földmivelőnek, a gyümölcs- és 
szőlőtermelés terén szerzett érdemei elismeréseül, az 
arany érdemkeresztet adományozta. 

A. „Köztelek" mai számának 
mellékletében Bázsó Imre magyar-óvári 
tanársegédnek a német- és csehországi 
czukorrépatermelők és gyárosok viszo-
nyáról, a répa átadásánál tapasztalható 
ellentétekről s azok okairól szóló tanul-
mányát közöljük. E tanulmány töredékét 
képezi annak a jelentésnek, melyet Rázsó 
Imre a f . év nyarán megejtett tanul-
mányutjáb ól kifolyólag az OMGE. elé 
fog terjeszteni; a czukorrépatermelöket 
aktuálisan is érdeklő e töredék megjelen-
tetése azonban szükségessé vált, még 
mielőtt az egész jelentés elkészítve, köz-
kézre adható volna. 

Magyar gazdák jégbiztositási 
szövetsége. Az „Első magyar általános 
biztosító társaság" által a társaság kebe-
lében tizenegy év előtt alakított „Magyar 
.gazdák jégUztositási szövetsége"-nek fel-
ügyelő bizottsága a napokban igen fon-
tos ülést tartott. Tudvalevő, hogy a szö-
vetség i2 évi kötelező cziklusra alakult, 
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mely a jövő év végén fog lejárni. A fel-
ügyelő-bizottság több - tagja • tehát má-
régebben gondoskodni óhajtott a szövel-
ség jövőjéről, mely a multak tapasztala-
tai szerint nem a legrózsásabbnak ígér-
kezett. Ezért tekintettel arra a körül-
ményre, hogy a jégszövetség fennállásá-
nak eddigi ideje alatt csak kárral, illetve 
veszteséggel dolgozott, amely folyton az 
„Első magyar általános biztosító társa-
ság" terhére íratott s ma már 1' 4 millió 
forint összegre rug, a felügyelő-bizottság 
említett tagjai a magyar gazdák önérze-
tével nem találván összeegyeztethetőnek, 
hogy a jégszövetség veszteségei a biztosító-
társaságot terheljék, azt az indítványt 
tették, hogy a szövetség a jövő évben 
záródó 12 évi cziklus után vagy meg-
szüntettessek, vagy ami még helyesebb 
volna, a szövetség a jégbiztositási üzlet-
körön kivül a jövedelmező tüzbiztositási 
üzletkörre is terjeszsze ki működését. A 
társaság igazgatósága azonban, állítólag 
azért, mert a szövetkezési alakzat az el-
múlt tizenegy év alatt bebizonyította, 
hogy nem megfelelő, ujabb kísérleteket 
tenni a tüzbiztositási üzletnek a jégbiz-
tosítással való felkarolása iránt a szövet-
ségben tenni nem hajlandó és ezokból" 
a jégszövetséget, mely a jövő évben 
amúgy is lejár, feloszlatja. Akik azonban 
a jégszövetségije a későbbi években lép-
tek be, azoknak jégbiztosítását, ba ők 
maguk óhajtják, ujabb 12 év lejártáig 
érvényesnék fogja tekinteni. A felügyelő-
bizottság és a társaság határozata szo-
morú epilógusa egy nagy remények-
kel megindult szövetkezeti kezdemé-
nyezésnek, mely ismét csak azt bizo-
nyilja, hogy a szövetkezeti eszmét, amikor 
arra szükség van, a részvénytársaságok 
szeretik czégérül felhasználni, de amidőn 
a szövetkezeti eszme teljes érvényesíté-
séről volna szó, sietnek azt nagyhamar 
cserbenhagyni. Az ilyen leczkék azonban 
nagyon jók arra, hogy a szövetkezés 
baráljai a jövőben nagyobb körültekin-
téssel és óvatossággal járjanak el. 

Az agrárbank közgyűlése. A Magyar 
Agrár- és Járadékban e hó 5-énk tartotta meg 

• rendkívüli közgyűlését Hieronymi Károly el-
nöklete alatt. A közgyűlés lefolyásából öröm-
mel győződtünk meg arról, hogy alaptalanok-
nak bizonyultak mindazon híresztelések, me-
lyek szerint az agrárbank programmszerü fel-

- adataitól eltérőleg börzebankká alakíttatnék át. 
Sőt .ellenkezőleg. A közgyűlésnek czélja éppen 
az volt hogy megadja azon anyagi eszközöket, 
melyekkel az agrárbank, a gazdahitel ellátása 
érdekéhen programmszerüleg elvállalt felada-
tait sikeresen oldhatja meg. Különös, elisme-
réssel kell fogadnunk a közgyűlésnek azt a 
határozatát; mely a szövetkezeti hitel kielégi-

• téséíá'irányul járadékjegyek kibocsátása és a 
jelzálogüzlet felkarolása által. Ezenkívül ügy-
körébei vonja a bank a törvényhatósági és 
községi, a vízrendezési,' telepítési, parczellá-
zási kölcsönöket és a közlekedési vállalatok 
műveleteinek megszerzésére irányuló műkö-
dést, amely üzletágakra az 1887: XII t.ez. 
alapján fog kötvényeket kibocsájtani. Örven-
detes momentum gyanánt emelhetjük ki azt is, 
hogy a banknak eddig tízmillió korona névér-
tékű szőlőkötvényt sikerült elhelyezni, nagyrészt 
külföldi "czégekből alakult: konzorcziumnál, ami 
bizalomra vall a banknak e művelete iránt. 

A fentiek értelmében az alapszabályo'; megvál-
toztatására vonatkozólag beterjesztett s elfo-
gadót javaslat igy hangzik : 

A jelen rendkívüli közgyűlés összehívásá-
nak oka, hogy önöknek az alapszabályok ki-
egészítését és részben megváltoztátását java-
soljuk, kiegészítések és változtatások czélja 
főképpen az, hogy ügykörünket eredeti prog-
rammunk szigorú fentartása mellett fejleszszük 
és a társaság alapszabályait az 1897: XXX. 
t.-cz. rendelkezéseivel összhangba hozzuk. 

Minthogy a filloxera által elpusztított 
szőlők felújítására nyújtott kölesönök összege 
4 millió frtot már meghalad, elérkezettnek lát-
juk az időt, hogy a szükséges pénz beszerzése 
czéljából az 1896 : V. t.-cz. 16. §-a értelmében 
kötvények kibocsájtását mgkezdjük. Ezen ok-
ból az ezen kötvényekre vonatkozó rendelke-
zések az alapszabályokba beiktatandók. Meg 
kívánjuk ez alkalommal említeni, hogy 10 millió 
korona névértékű szőlőkötvény elhelyezéséről 
szerződésileg már gondoskodtunk. 

A „hazai pénzintézetek által kibocsátott 
némely kötvények biztosításáról" szóló 1897: 
XXXII. t.-cz. rendelkezései szerint azok a pénz-
intézetek, melyek ilyen kötvényeket a törvény-
ben biztosított kedvezmények mellett kibocsá-

. tani szándékoznak, kötelesek a kölcsönök en-
gedélyezésénél, különösen azok összegének 
meghatározásánál mérvadó alapokat az alap-
szabályokba felvenni. 

Az idézett törvény értelmében . azonban 
ezen kötvények sem a jelzálogi bekebelezés 
mellett, habár az értéknek 50°/o át meg nem 
haladó, sem a mezőgazdasági személyi hitel-
szükséglet kielégítésére és szövetkezeteknek 
adandó kölcsönök nyújtására nem szolgálhat-
nak. Ezen okból szükségessé vált egyrészt zá-
loglevelek kibocsátását a társaság ügykörébe 
felvenni, másrészt a járadékjegyek kibocsátását 
a társaság alapszabályaiban szabályozni. Az 

: uj törvénynyel teremtett helyzet mellett a tár-
saság, ha jelzálogkölcsönök engedélyezése és 
járadékjegyek kibocsátása ügyköréből kizárat-
nék, a mezőgazdasági hitel terén alig fejthetne 
ki sikeres működést; mert a mezőgazdaságnak 
hitelszükséglete még mindig túlnyomóan hosszú 
lejáratú jelzálogkölcsönöket igényel és az eddigi 
tapasztalat azt mutatja, hogy ' telepítések és 
parczellázások az uj törvényben foglalt meg-
szorítások folytán záloglevél kibocsátás nélkül 
a legtöbb esetben ezentúl sem lennének sike-
resen végrehajthatók. Még .fokozottabb mér-
tékben áll ez az uj törvényben szabályozott 
talajjavitási kölcsönök nyújtásánál. 

Járadékjegyek kibocsátása kezdettől fogva 
a társaság programmjának egyik pontját ké-
pezte; az érvényben levő' alapszabályok 6-ik 
§-ának 1. és 6. pontjai ily jegyek kibocsátását 
vették czélba és az 1897 : XXXII. t.-cz. ren-
delkezései mellett sem véljük a járadékjegyek 
kibocsátását mellőzhetőnek. 

A fent előadottaknak megfelelően a tár-
saság ügykörét tárgvazó 6. §-nak, .továbbá a 
16., 29. és 47. §§-nak kiegészítését és módo-
sítását, valamint az alapszabályoknak uj, a 
kötvények kibocsátásáról ós áz ügyvitelre vo-
natkozó határozmányokról szóló, VI. fejezettel 
való kiegészítését, indítványozzuk és kérjük 
önöket, hogy a bemutatott alapszabályterveze-
tet jóváhagyni méltóztassanak. A javasolt uj 
6. fejezetet illetőleg különösen a következőkre 
vagyunk bátrak a t. közgyűlés figyelőiét, fel-

A záloglevelek külön biztosítására az alap-
tőkéből kihasítandó alap legkisebb összege az 
1876. XXX. t.-cz.-nek idevágó intézkedéseinek 
megfelelően 1,500.000 forintban állapítandó 

.meg (56: §.) 
Indítványozzuk, hogy . az 1897 : XXXII. 

t.-cz. értelmében kibocsátandó kötvények az 
érvényben lévő alapszabályok 6. §-a 6. pont-
jának megfelelően járadékkötvényeknek nevez-
tessenek. A bemutatott alapszabálytervezet ér-
telmében ezen járadékkötvények az Í897 : 
XXXIII- t.-cz. 2. §-ábán körülirt valamennyi 

követelés és érték alapján volnának kibocsá-
tandók, ehhez képest a járadékkötvények kü-
lön biztosítására rendelt s ugyancsak az alap-
tőkéből kihasítandó alap legkisebb összege az 
alapszabályok uj 63. §-ában a törvény 8. §-ának 
megfelelően 3 millió forintban állapítandó meg. 
Az előterjesztett alapszabálytervezetnek a já-
radékjegyekre vonatkozó határozatai ezen czim-
leteknek teljes fedezetet nyújtanak azon köve-
telésekben és értékekben, amelyek alapján ki-
bocsáttatnak ós elhelyezésüket biztosítják. Vé-
gül még indítványozzuk, méltóztassanak a 33 §. 
utolsó bekezdésének módosítását javaslatunk 
értelmében elhatározni. 

A budapesti tenyészinarliavásár veszély-
ben. A székes-főváros szarvasmarha vásár-
piaczon 1897. deczember hó 11-én lép 
életbe a huspénztár. Ezen naptól kezdve a 
felhajtok noíens-volens kötelesek szarvasmar-
háikat ezen huspénztár által manipuláltatni, 
embereivel a vasúti kocsikból kirakatni, köte-
leikkel kikötetni, lebélyegeztetni stb. szóval: 
mindazt végeztetni, a mi a pénztárnak jöve-
delmet ad, a felhajtókra- pedig ujabb terheket 
ró. Ez azonban mind hagyján volna! A föbaj 
abban :rejlik, hogy a tenyészmarhát s fejős te-
heneket ugyanazon emberek manipulálnák, a 
kik a száj- és körömbetegséggel terhelten ér-
kező vágómarhának a kiraká-ával s egész'ma-
nipulácziójával foglalkoznak, tehát imminens a 
veszély; hogy maguk a manipulálok fogják 
ezen betegséggel a tenyészmarhát inficziálni, 
a miálta l ; a tenyészmarhavásárt pusztulás-
nak viszik eléje. Mert a gazdák, földbirtoko-
sok s majorosok tartózkodni fognak szükségle-
teiket a mi tenyészmarhavásárunkon fedezni, 
nehogy a betegség csiráját magában .hordó te-
henekkel saját istállójuk marhaállományát ve-
szélyeztessék. Viszont a tenyészmarhakeres-
kedök saját érdekökben kénytelenek- lesznek 
vásárunktól távol maradni és más piaczot jó-
szágainak teremteni, a hol maguk manipulál-
hatják és ily módon mentesitik a betegség át-
hárításától, de mindezzel természetesen a mi 
tenyészmarhapiaczunk megszűnnének, a mi 
a fővárosra már nemzetgazdasági szempontból 
is nagy hátrányára volna. Ezen veszélynek 
csak oly módon volna eleje vehető, ha a kor-
mány és városi hatóság egyetértően oly intéz-
kedést léptetne életbe és pedig azonnal, még 
•mielőtt az érdekköröket a tenyészmarhavásá-
runktól elriasztanók, hogy a tenyészmarha ré-
szére, a vágómarhától távol eső, külön kira-
kodási hely, például a ferenezvárosi indóháznál 
jelöltetnék ki, a felhajtok magok rakatnák . ki 
és magok saját embereikkel manipulálnák jó-
szágaikat, a kik a vágómarhákkal még 'csak 
nem is érintkeznének és közelökbe se jönné-
nek; ily módon, a tenyészmarha ,.el volna szi-
getelve és a. lehetőleg... megadva, hogy tőle 
ezen ragadóVszáj- és körömfájás betegség 
távol, tartassák. Hangosan emeljük fel szavun-
kat kellő időben, hogy az érdekkörök hallhas-
sák és ehhez képest intézkedhessenek, mielőtt 
még késő lenne. 

Budapest székes-fővárosi 
• tehénkereskeflők. 

Amennyire a jelenlegi ?helyzetet ismerjük, 
a budapesti tehénkereskedőknek itt kifejtett 
panasza nem áll indokok nélkül, jelesen a 
személyzet és helyiség elkülönítésére vonat-
.kozó kívánságokat teljesen megokoltnak kell 
tartanunk. Véleményünk. szerint azonban ez a 
kérdés olyanformán is megoldást., nyerhet, ha 
a január elején a vásártéren megnyíló uj 
istállók jelöltetnek ki a tenyészmarhavásár 
anyagának elhelyezésére s intézkedés történik 
oly irányban, hogy a tényészmarháknál felme-
rülő manipulácziókat külön alkalmazottak lássák 
el. Szóval, elfogadjuk, sőt szigorú, követelmény 
gyanánt állítjuk oda részünkről is- a fővárosi 
tehénkereskedőknek azt az óhaját, hogy a 
tenyészmarhák lerakodok, istállók, terület és 
kezelés tekintetében teljesen elkülönittessenek, 
ez az elkülönítés azonban a dolog természete 
szerint czélszerüen magának a szarvasmarha-
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vásárpiacznak a területén js nyerhet meg-
oldást. 

A földinivelésügyi miniszter és a szesz-
termelők. Az OMGE.-t leiratilag arról értesiti 
a földmivelésügyi miniszter, hogy a szeszter-
termelők folyó évi január hó 10-én tartott or-
szágos értekezletén-hozott.és hozzá is felter-
jesztett határozatok lehető figyelembe vételét 
a pénzügyi m. kir. miniszter urnák jóindulatába 
ajánlván, innen azon választ nyerte, miszerint 
a szeszadóról szóló 1888, évi XXIV. t.-cz.-nek. 
az osztrák pénzügyi: miniszter úrral egyetértő-
leg megalkotott törvényjavaslatba olyan intéz-
kedések t is. vétettek fel, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a szeszipar jelenlegi súlyos helyzete 
orvosoltassék s gondoskodás történt az irány-
ban is, hogy a mezőgazdasági szeszfőzdéknek 
az ipari szeszfőzdékhez való viszonylágos 
helyzeté szintén kedvezőbbé alakittassék; más-
részt pedig olyan rendelkezések is vétettek fel 
a törvényjavaslatba, -amelyek a szesztermelés 
ellenőrzése tekintetében az államkincstár és a 
szesztermelésre vállalkozók érdekeinek veszé-
lyeztetése nélkül megengedhető könnyítéseket 
nyújtanak. Ennélfogva a javaslat törvényerőre 
emelkedésekor a magyar mezőgazdasági szesz-
termelők országos értekezlete részéről ez irány-
ban kifejezésre jutott kívánalmaknak lehetőleg 
elég fog tétetni. 

Vérsavó ingyenes kiadása ojtási czélokra. 
A földmivelésügyi miniszter megkönnyíteni 
óhajtván n sertésvész elleni, védekezésnél a 
vérsavóval vajó ojtási kísérleteket, a székes-fő-
város közelében egy sertésvész elleni vérsavót 
előállító ideiglenes telepet létesített. A vérsavó 
ellőállitása államilag és állami felügyelet mel-
lett történik. A telep naponta mintegy 500 
adag vérsavót termel. A vérsavót egyelőre in-
gyen bocsátja a gazdák renndelkezésére, mely 
postai utánvét mellett a megrendelés beérke-
zésnek sorrendjében és a készlet arányában 
fog kiszolgáltatni. A megrendelések a minisz-
térium vezetése alatt álló állategészségügyi 
osztályhoz (Budapest) intézendők. 

A földmivelésügyi miniszter Recskemé-
ben. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter 
a napokban Kecskemétre utazott, hogy az ot-
tani gazdasági viszonyokról tájékozást szerez-
zen. Kíséretében voltak Beksics Gusztáv és 
Kristóffy József országgyűlési képviselők, ne-
meskéri Kiss Pál államtitkár, Tormai min. ta-
nácsosok; Bartóky és Dobokay miniszteri osztály-
tanácsos. Ez alkalomból a Kecskeméti vidéki 
Gazdasági Egyesület és Kecskeméti Gazdakör 
együttes gyűlést tartott, . melyen Kada Elek 
polgármester hosszabb beszéden tárta az egy-
begyűltek elé a város- helyzetét. Rámutatott 
arra a -súlyos csapásra, a mely a várost a 
sertéskereskedelem pangásával érte. További 
baj a munkáshiányban rejlik. Kéri a.minisztert, 
hogy iparkodjék a. város bajain segíteni, és 
egyúttal megígéri a város közönsége nevében, 
hogy mindig a miniszter intenczióinak meg-
felelően fognak működni a közgazdaság terén. 
Ezután Darányi Ignácz földmivelésügyi mi-
niszter szólalt fel és mindjárt beszéde elején 
tudatta az egybegyűltekkel, hogy a király 
Horváth Dömének, az egyesület elnökének a 
Szeát-lstván-rend kiskeresztjét, egy egyszerű 
kecskeméti földművesnek, Csókás Józsefnek 
pedig az arany érdemkeresztet adományozta. 
Szólt az itteni gazdák eddigi nagy eredményei-
ről, aztán igy folytatta: Ha azt akarjuk a je-
len időkben, hogy a sertéskereskedelem fejlőd-
jék, akkor eltekintve a sertések közt pusztító 
betegségektől, nem elégségesek már azok a 
kezdetleges intézmények, azok a sertéstelepek, 
amilyenek hajdanában voltak, hanem ha azt 
akarjuk, hogy azok forgalma mindig lebonyo-
lítható legyen, hogy amiatt, hogy a határban 
vagy a szomszédban egy pár sertés megbeteg-
szik, ne zárják . 1& rögtön a piaczot, akkor 
mindenesetre egy modern sertéspiaczot keli 
teremteni,,: minden állategészségügyi követel-. 
ménv-ekkéí;1 ugy,- hogy onnan a kivitel mindem' 
kor 'szabad és akadálytalan legyen. Az Ausztriá-

val való kiegyezésben van gondoskodva arról, , 
hogy ilyen telepekről a forgalom szabadon 
irányuljon és e szerint nem lesz akadály e 
tekintetben, hogy ezen sertéstdep az állam er-
kölcsi támogatása mellett Kecskeméten létesülhes-
sen. Én azt hiszem tisztelt közgyűlés, hogy 
még az állattenyésztés érdekében is kéli maj.cl 
áldozni. Különösen a lótenyésztés, a szarvas-
marhatenyésztés mind olyan ágak, amelyek 
fejlesztése tekintetében még sok a tennivaló 
és a városnak ily irányú törekvéséit részemről 
is előmozdítani mindenkor kedves kötelessé 
gemnek fogom tartani. Most áttért a miniszter 
a munkaerő' dolgában hangoztatott kívánsá-
gokra és az orvoslás módját abban jelölte meg, 
hogy a város a maga határában munkástelepe-
két, munkásközségeket létesítsen. Gondoskodnia 
kell arról,-hogy annak a munkásnak meglegyen 
ott a maga hajléka, legyen ott egy kis földje, 
annyi legalább, amennyi őt és családját 
Kecskeméthez kapcsolja. A közgyűlést lakoma 
követte, amely után a miniszter kíséretével ki= 
ment a kecskeméti földmivesiskola gazdasá-
gába, ahol Gravelli igazgató vezetése alatt az 
egész tanári kar fogadta a társaságot. Majd a 
kecskeméti sertésszállások mellett elhaladva, a 
városi villanyóstelepet tekintették meg. Este a 
vendégek visszautaztak Budapestre. 

A Borsodmegyei Gazdasági Egyesület 
1897. évi rendes közgyűlését ez évi deczember 
hó 11.-én délelőtt 11 órakor tartja Miskolczon. 
Tárgysorozat,: Elnöki megnyitó, .Jelentés az 
egyesület folyó, évi működéséről. Jegyzőkönyv 
hitelesítésére 2 tag. kiküldése. Alelnök és 8 
választmányi tag választása. Az 1898-ikí évi 
költségvetés beterjesztése. A Gazdasági Egye-
sületek Országos Szövetségébe belépés beje-
lentése s a szövetség alapszabályai függeléké-
nek az egyesület alapszabályaihoz csatolása. 
Elnöki bejelentések; 

Allatforgalmi tilalmak. A földmivelés-
ügyi miniszter értesítése szerint a cs. kir. 
osztrák belügyminiszter f. évi december hó 
2-án deczember hó 10-én kezdődő érvényes-
séggel a következő intézkedést léptette életbe: 
I. Ragadós tüdőlob miatt a szarvasmarháknak 
Ausztriába való bevitele Magyarország követ-
kező törvényhatóságainak területéről tilos: 
Árva, Liptó, Nyitra. Pozsony (Csallóköz sziget 
területének kivételével), Szepes, Trencsén és 
Turóez vármegyék területéről és Pest-Pilis-Solt-
Kis-Kun vármegye váezi alsó és váczi felső já-
rásainak területéről és Pozsony városából II: 
Ragadós száj-és körömfájás miatt a sertéseknek 
és kérődzőknek (szarvasmarhák, juhok és kecs-
kék, Ausztriába való bevitele Magyarország kö-
vetkező törvényhatóságainak területéről tilos: 
Alsó-Fehér, Hunyad, Nógrád, Szeben és Torda-
Aranyos vármegyék és Kecskemét, Kolozsvár 
városok területéről. III. Sertésvész miatt a 
sertések bevitele Ausztriába a következő tör-
vényhatóságok területéről tilos: Abauj-Torna, 
Arad, Bars, Békés, Bereg, Bihar, Borsod, Fejér, 
Gömör-Kishont, Győr, Hajdú, Háromszék, Heves, 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Kis-Küküllő, Kolozs, 
Komárom, Maros-Torda, Nagy-Küküllő, Nógrád, 
Nyitra, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Pozsony, Sáros, 
Somogy, Szabolcs, Szatmár, Szeben Szepes, Szi-
lágy, Szolnok-Doboka, Temes, Tolna, Torda-
Aranyos, Torontál, Udvarhely, Zala és Zemplén 
vármegyék, Debreczen, Hódmezővásárhely, Kecs-
kemét, Kolozsvár, Komárom, MarosnMrhdij. 
Szabadka és Zombor városok területéről. 

Állatkiviteli tilalom. A földmivelésügyi 
miniszter értesítése szerint a ragadós tüdőlob-
nak jelenlegi elterjedéséhez, mérten és a német 
kormány által f. évi november hó 22-én közzé-
tett kimutatás szerint, a szarvasmarháknak 
Németországba való bevitele, a ragadós tüűő-
lob esetleges behurczolásának veszélye miatt, 
ez idő szerint Magyarország következő törvény-, 
hatóságaiból tilos: Nyitra, Pest-Pilis-Solt-Kis-. 
kun és Pozsony vármegyékből. Oly törvény-
hatóság területéről, melynek területén csak egy. 
községben is ragadós tüdölob megáll api tt a tott * 

vágy uralkodik, szarvasmarhát Németországba 
szállítani feltétlenül tilos, tekintet nélkül arra, 
hogy az illető törvényhatóság neve a német 
kormány . által időnként közzétett -kimutatásba 
felvétetett-^. 

Téli gazdasági előadások. Az „Erdélyi 
Gazdasági Egylet" — a földmivelésügyi" m. 
kir. miniszter erkölcsi és anyagi segélyével — 
Kolozsvárit folyó- évi deczember 7—17-ig ter-
jedő időközben ingyenes téli gazdasági előadá-
sokat rendez. Az előadások sorrendje: Első 
nap, deczember 7-én. Vörös Sándor kir. tan., 
akad. igazgató: Bevezetésül gazd. helyzetünk 
áttekintése. A helyes gazdálkodás akadályai, 
különösen a rendezetlen birtokviszonyokból 
származó bajok s azoknak rendezése és ennek 
hasznai. Réti János gazd. tanint. tanár: A 
termőföldről, annak képződéséről, tulajdonságai-
ról és helyes, müveléséről. A talajmívelő esz-
közökről Deczember 8-án. Vörös Sándor kir. 
tan., akad. igazgató: Gazd. berendezkedés, kü-
lönös tekintettel a kisbirtokokra, ezeken a nö-
vénytermelési és állattenyésztési ágak helyes 
iránya, példákban. Páter Béla gazd. tanint. 
tanár: Gazdasági növényeink állati és növényi 
betegségeiről és az azok ellen való védekezés-
ről (pl üszög, rozsda, ragya stb.,, drótféreg, 
hesszeni légy stb.) Deczember 10-én. Vörös 
Sándor, kir, tan., akad. igazgató: Gazdasági 
felszerelések és a tőkék, arányai. Dr. Szent-
királyi Ákos ga,zd. tanint. igazgató: Általános 
állattenyésztési eszmék és elvek. Tenyészállatok 
megválasztása. A takarmányozás törvényei. A 
takarmányanyagok, azok táplálóereje, előkészí-
tése, adagolása. Különböző tak. előkészítési . 
módok (besavanvitás, zsombolyázás stb.) Decz• 
hó lí-én. Réti János gazd. tanint. tanár: A 
földek termőképességének fentartásáról; a trá-
gyázás, .annak oka, anyagai, a trágya helyes 
kezelése, alkalmazása. Trágyaanyagok gyűjtésé. 
Jakab László kolozsvárvárosi állatorvos. Gazda-
sági állataink betegségének okairól s az elle-
nükben teendő óvó- és törvényes intézkedések-
ről. Egyes előforduló bajoknál (felpuffadás, 
kólika, sebek stb.) az első segítség. Deczember 
hó 14-én. Németh András gazd. tanint. intéző: 
A baromfitenyésztésről. Sebestyén Árthur za-
latnai. kénkovand ipar r.-t. főfelügyelő : A ter-
mészetes és mesterséges, vagy műtrágyázás' 
egymáshozi viszonya, a műtrágyázás lényege, 
fontossága. A kísérletezés szüksége. Példák. 
A fontosahb műtrágyák és azok alkalmazásá-
nak ismertetése. Deczember hó lS-én. Jakab 
László kolozsvárvárosi állatorvos: Vásári rend-

szavatossági főhibákról. Tokaji László az „Érd. 
Gazd. Egylet" titkára: A házi kertről általá-
ban, annak fontossága, berendezése és müve- -

j lése. A konyhakerti növényekről, azoknak ter-
mesztéséről, tekintettel a helyi viszonyokra. 
Deczember hó 17-én. Dr. Szentkirályi Ákos 
gazd. tanint. igazgat^ : A fejős tehénről, annak 
megválasztása, tartása, táplálása ; borjunevelés. 
A tejről és annak kezeléséről. Turcsányi Gyula 
kolozsvári ev. lelkész : A méhészetről és se- 1 

lyemtenyésztésről. Tokaji László titkár: A 
gyümölcsfakertészetről. Gyümölcsfanevelés, gyü-
mölcskezelés és értékesítés, különös tekintettel -
a mi viszonyainkra. A gyümölcstermelés elő-
mozdítására szolgáló' intézmények. Szőlőink • 
fontosságáról, azok fentartásáról; a filloxera 
ellen való védekezés. A szőlőragya ellen való 
permetezésről. 

Marliarakodó állomás engedélyezése. A 
földmivelésügyi miniszter a magyar folyam-
és tengerhajózási részvénytársaság vonalán: 
Baja város, területén, fekvő Baja, Baranya vár-, 
megye területén fekvő Mohács, Bács-Bodrogh 
vármegye területén fekvő Német-Palánka és 
Apatin, Budapest székes-főváros területén 
fekvő Budapest balpart és Budapest jobbpart, 
Csondrád. vármegye területén fekvő Csongrád, . 
Esztergom ' vármegye területén fekvő Dömös, 

. Krassó-Szörény vármegye területén fekvő Or-
sóvá, Pes't-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye területén 
fesvő Visegrád és Szent-*Endre, Szeged szabad 
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királyi város területén fekvő Szeged és Újvidék 
sz. kir. város területén fekvő Újvidék állomást 
marharakodóul engedélyezte, marharakodó ál-
lomások közé fölveendő. 

Aratógépek beszerzése. Hazánk legtöbb 
vidékén most folynak az alkudozások gazda 
és aratók között átjövő évi aratószerződések 
megkötésére vonatkozólag; igy azután rövid 
néhány hét alatt legtöbb gazdaságban eldől az 
a kérdés is, hogy aratógépek beszerzése a 
jövő idényre tervbe vétessék-e vagy nem. A 
mult esztendőben megtartott aratogép-próbák, 
különösen nagy körültekintéssel rendezett me-
zöhegyesi verseny megmutatták, hogy az 
aratógépek mai alakjukban kész, használható 
és jó gépek, a mint az a Köztelek érkönyvé-
ben foglalt jelentésben bővebben ki van fejtve, 
a kévekötő-gépnek természetszerűleg komplikált 
szerkezetétől a gazda, különösen a kisebb, ja-
vítóműhelyek az ügyes gépészszel nem rendel-
kező sok esetben idegenkedik, a marokrakó 
aratógép mai alakjában azonban minden vi-
szonyok között fontos segédeszközt képez a 
gazdaságban. Tudvalevő dolog, hogy ilyen 
aratógépek hazánkban nem készülnek, ez ab-
banleli magyarázatát; hogy az aratógép-szükség-
let nálunk manápig aránylag csekély és nagyon 
változó volt, ugy, hogy egy gyár sem terelhette 
magát az aratógópgyártásra való kölséges beren-
dezéssel, igy legelső gyáraink ezen a téren a 
nagy amerikai világczógek képviseletére szo-
rítkoznak. A mezőhegyesi versenyen a marok-
rakó gépok közül a legelső dijat állami nagy 
aranyérmet Kühne E. által bennitatott Os-
borue marokrakó aratógép nyerte, miután e 
czégnél az előjegyzések ilyen gépekre, fű-
kaszálókra ós kévekötőgépekre is már nagy 
számban beérkeztek, ezen az uton kéri a t. 
gazdaközönséget, hogy esetleg szükségletéről 
a czéget mielőbb értesíteni szíveskedjék; a 
szükséglet megrendelése Amerikából, t. i. e 
napokban megtörténik, miért is kívánatos volna 
ez iránt a tájékozódást megnyerhetni, nehogy 
mint a lefolyt idényben az egész készlet idő-
előtti elkelése folytán későbbi megrendelések 
foganatosíthatók ne legyenek. Bővebb felvilá-
gosítással szívesen szolgál Kühne E. gazd. 
gépgyára Mosonban és Budapesten (Yáczi-
köriit 57/a.) 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Az időjárás a hét kezdetével még enyhe volt és' 
bőséges csapadék fordult elő, később a hőmérséklet 
ismét lényegesen csökkent és gyenge éjjeli fagy is kö-
vetkezett be. A vetésekre nézve az időjárás igy lénye-
gesen kedvezőbb. A vízállás továbbra is csökkenő. Kül-
földön az idő a mienkhez volt hasonló, kezdetben esős, 
utóbb száraz és hideg. 

A külföldi piaczok üzletmenete nem volt egy-
öntetű. A kereslet részben alábbhagyott és Argentini&ból 
érkezett kedvezőbb termésjelentések szintén kedvezőt-
lenül befolyásolták az üzletet. Amerikában az árfolyamok 
tartósan voltak csökkenőek, minthogy nagyobb hoza-
talok es evvel kapcsolatosan a látható készletek tete-
mes szaporodása a spekulácziót tartózkodóbbá tette. A 
franczia piaczok kezdetben ártartóak voltak, később 
azonban ellanyhultak, mig liszt iránt tartósan jó volt 
az erdeklődés. Angliában a forgalom csak szük keret-
ben mozgott és az árak alig tüntetnek fel változást. A 
többi contmentalis piaczokon szintén gyenge az üzleti 
tevékenység. Oroszország és a dunai államok kínálata 
korlatolt; az árkövetelések magasak, mig az amerikai 
ajanlatok minőségileg nem feleltek meg. A fogyasztás 
csak gyengén vett részt a vásárlásban. 

Nálunk a kereslet kenyérmagvak iránt nagyon 
korlatolt és buza csökkenő irányzatot követett. Árpa és 
tengeri szilárd, míg á többi czikkek változatlanok ma-

hetjükAZ ÜZletÍ h é t r ész l e t e i rö1 következőket jelent-
Buza az egész héten át lanyha irányzatú volt. 

A malmok alig tanúsítottak vételkedvet és egyrészt 

Amerika folyton csökkenő árjegyzéseinek hatása alatt, 
másrészt a korlátolt lisztüzlet folytán tartózkodóak ma-
radtak. Ehhez járul a kínálat gyenge volta is, minél-
fogva a forgalom a lehető legszűkebb volt és az árak 
is, kezdetben nagyobbmérvü, utóbb' kisebb csökkenést 
szenvedtek. Jobb érdeklődés csupán külföldi búzák 
iránt volt, melyekből a malmok nagyobb készletek be-
szerzésére iparkodtak. Különösen román búzák keltek 
el nagyobb mérvben és az e heti 65,000 mm. tevő 
összforgalom fele, ezen fajú búzákból állott. Az árcsök-
kenés a mult héthez képest ca. 15 krt tesz ki mm.-ként. 
A heti hozatalok 140,000 mm.-ra rúgnak. 

Rozs csak a helyi fogyasztásnál jöbb minősé-
gekben volt elhelyezhető és a kivitel czéljaira alig vá-
sároltak. Gyengébb áru kevésbbé részesül figyelemben. 
A kínálat tartósan gyenge lévén, az árak nem tüntet-
nek fel változást, bár a hét vége felé az irányzat csen-
desebb. Minőség szerint Budapest távolságában átvéve 
8.40—8.50 frt és helyben 8.55—8.ÖÓ frton jegyzünk. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) gyenge 
hozatalok mellett ártartó. Hizlalók úgymint gyárosok 
minőség szerint 6.10—6.35 frt között fizettek. Jobb mi-
nőségű árpa állomásokon átvéve élénk kereslet tárgya. 
A kivitel czéljaira gyenge kínálat mellett jó vételkedv 
uralkodott és mégfelelő minőségek gyorsan voltak el-
helyezhetőek. A mult héthez viszonyítva 30—40 krra 
tesszük az árjavulást. A déli vasút mentén 8. 9.75 
frt, felvideki áruért 7. 8.— frt, a Tiszavidéken 5.75— 
6.75 frtot fizettek állomásokon átvéve. 

Zab csendes maradt. A helyi fogyasztás csak 
gyenge vételkedvet tanúsított és minthogy a hozatalok 
is megszaporodtak, zab csak nehezen volt értékesít-
hető. Később a kereslet valamivel javult, az árak a 
multhéthez képest mindazonáltal 10 krral csökkentek. 
Szín és tisztaság szerint 6-10-̂ -6-40 frt Cassa jegyzünk 
helyben. 

Tengeri elszállítási czélokra élénk keresletnek ör-
vend, a kínálat azonban mérsékelt és igy az árak 10— 
15 krral javultak. 0 tengeri minőség szerint 5-20—35 
frt jegyez Budapesten. Uj tengeriben az ajánlatok m"g 
korlátoltak és emelkedő árak mellett a Tiszavidékén 
4-70—4-90 frt, a B nátban 4-40—4-60 frtot fizettek. 
Oláh tengeri Predeálon és Verciorován transito á 3-50--
55 és elvámoltan á 4-25 frt kelf el. 

Olajmagvak: Káposzlareprzében e héten alig 
volt forgalom. Jegyzéseink inkább névlegesek jó mi-
nőségű áruért 13. 13.75 frt, gyengébb 12.75—13 — 
frt. Bánáti repcze 12. —12.75 frt. Gomborka ca. 10.50 
—12.— frt, vadrepcze ca. 5.50—6.25 frt, lenmag 10.75 
frt Budapesten. 

Hüvelyesek: Bábban a hangulat továbbra is csen-
des ; a vételkedv korlátolt és igy üzlet nem fejlődött. Ab 
Baja-Zombor 7.25 frtot, törpe babért Félegyházán 8.— 
frtot, barna babot (dunamenti) 6.75 frtot jegyzünk. 
Köles ismét csendesebb. Helyben 4.90—5.— forinton 
jegyzünk. 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan csendes. Mi-
nőség szerint bánáti 34. 35.— frt, durvaszemü 
felvidéki áruért 37.-42.— frtot fizetnek. Luez mát csak 
szórványosan kínálnak és hazai termésű áru 40.—45.— 
frton jegyez. Muharmag 5.50—75 frtot ér el helyben. 

Napi jelentés 1897. deczember 7. 

Készbuza ma gyengén volt kínálva, a malmok 
kevés vételkedvet mutattak, az irányzat bágyadt lett, 

i. és az árak gyengén tartottak elkelt néhány ( 
maradtak. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 
Pestvidéki : 

Fehérmegyei: 

Készrozs csekély forgalom mellett gyengébb volt, 
minőség szerint 8-40—45 frt Pest paritással adatott él-

Árpában kevés forgalom volt. 
Tengeri valamivel csendesebb. 
Zab tartott.-
Határidők gyenge forgalom .mellett lefelé gradi-

tálók voltak. 
Következő kötések történtek. 

100 'm m. 75 kg. á 12.60 frt 3 hóra 
300 , 77 , „ 12-80 „ . 
100 „ 75 „ „ 12.60 „ 
1Ö0 , 77 , » 12-90 , „ 
100 , 76 „ , 12-99 „ „ 
100 „ 77 „ „ 12-80 „ „ 
100 „ 76 a „ 12-85 „ 

1300 » 76 , » 12-821/2 . „ 

600 mi n. 74 "„ á io-io " °„ 
1000 , 73 , „ 9.90 „ 
1000 . 72 . „ 9-"90 . „ 

Tavaszi buza 
Őszi buza . 
Ószi rozs . , 
Tavaszi rozs 

Köttetett. 

11'99—11'96-— 
Déli zárlat. 

- 11-96—97 
9-50 

- 8-70—72 

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

—5-5Ö-— 

Szeszüzlet. 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e hétnek elejéo valamivel nyu- . 
godtabb irányzat uralkodott és nagyobb kínálatok foly-
tán a szesz ára 25 krral olcsóbban zárul. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején 52 krral olcsóbban lett kínálva 
és néhány tétel azonnali és deczemberi szállításra 
17-25—17-50 frton kelt el. 

A budapesti piaczon finomított szesz 55-75 frt, 
élesztőszesz 55.50—55-75 frt, nyersszesz adózva 54-75 
frt, adózatlan (exkontingens eczétgyárosoknak) 14-50— 
1 5 ' _ frt, denaturáltszesz 19.25 frton kelt el nagyban, 
azonnali szállításra, míg kicsinyben az ár 25 krral 
drágább. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17-75—-
18-— frt. 

Bécsi jegyzés 18-40—18-40 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 53-75—53-80 frt adózott burgo-
nyaszeszért. 

Trieszti jegyzés —• 10-50 frt kiviteli szeszért. 
90°/o tartályokban. 

A kivitel e hét elején 200 q. finomított szeszt 
vásárolt. 

Vidéki szeszgyárak közül: Baja, Kenyérmező, 
Arad, Nagyvárad, Győr. Temesvár valamivel olcsóbban, 
a többiek változatlanul jegyeznek. 

Budapesti zárlataran e héten: Finomított szesz 
55 75—56.25 frt, élesztőszesz 55-50—56-— frt, nyers-
szesz adózva 54.75—5525 frt, nyersszesz adózatlan 
14-50—15— frt, denaturált szesz 19-25—19.50 frt. 
Kontingens nyersszesz —. .—. 

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

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. deczember hó 1-éről. 

Forgalmunk, élénk, a beküldések különösen vad-
félékben állandóan kielégítők. Jegyzéseink a követ-
kezők : 

Szarvas egéscben 40 kr, őz 55—60 kr kilónkint, 
nyulak darabja 1'10—120 frt, fáczán párja 2'80— 
3-20 frt, fogoly párja 1-80—1-90 frt, vaddisznó egészben 
40—45 kr. 

Husüzlet főképp borjukban lanyhább, egészben 
kilója 60—62 kr, vidéki kövér sertések 48-52 kr, 
szopós malacz -80—85 kr. 

Vágott és tisztított liba kgja 50—52 kr, récze 
kövér 56—60 kr. pulyka 56—58 kr, kappan darabja 
80—90 kr. 

Élő halak a tegnapi hetivásár atkaimából élénken 
keresve kgként 60—80 krt értek el. 

Gyümölcsfélék iránt nagy az érdeklődés, árak 
mindinkább emelkednek, mivel a hibátlan szép gyü-
mölcs csak kis mennyiségben áll rendelkezésre. Téli , 
Calvill 40—45 kr, Batul I, rendű 35, II. rendű 20 kr. 
Finomabb téli körte 40—45 kr. 

Vajüzlet élénk; küldemények teljes napi áron 
kész vevőkre találnak. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1897. decz. 6-án. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 46—60, 
II. oszt. 40—58, III. oszt. 35—56, eleje I. oszt. 44—54, 
II. oszt. 36—52, Hl. oszt. 30—50, borjúhús hátulja I. 
oszt. 60—68, H. oszt. 56—66, eleje I. oszt 50—56, H. 
oszt. 44—54, birkahús hátulja I. oszt. 30—38, II. oszt. 
28—36, eleje I. oszt. 28—30, H. oszt. 26—28, bárány 
eleje 1 db —.—•—, hátulja —• •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 50—50-0, vidéki 42—48, sza-
lonna nélkül elsőrendű 52—52, vidéki 46—52, sertés-
hús pörkölt 40—54, sertéshús szerb szalonnával 40— 
54—, szalonna nélkül 40—52, sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) 52—58, sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal 0-7—0-9, csont nélkül 0-90 
—1-—, sonka füstölt külf. csont nélkül 1-10—1'30, 
szalonna sózott 1 q 53 0—54 0, füstölt 56—57-0, sertés-
zsír hordóval 54-5—54-5, hordó nélkül 53-0—53 0, kolbász 
nyérs 1 kg. , füstölt 60—72, szalámi belföldi 150 
—240, külföldi , malacz szopós élő 1 db —• , 
tisztított 80—95. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 0-80—1.—, 
csirke 0-60—0-7, kappan hízott 1-10—1-60, sovány —.— 
—•—, récze hízott 1-80—2-40, sovány 1-20—1'80, lud 
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KOSZÉN y < x 
ca S \ 

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

összes gazdasági ipari és házi czélokra 
leglcit-ü-sióblo minőség - "ben leg ju.tányosa. 'b 'ban. k».ph,a.tő 

R A D M Y K A R O L Y kőszén-nagykereskedőnél, 
Budapest, Váczi-körut 80. sz. 

1 c s . é s k i r . s z a b . H i t e l i n t é z e t k ő s z é n - o s z t á l y á n a k v e z é r k é p v i s e l e t e . 

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

Alakult 1894. évban. 
Elnök: T E L E K I Géia yróf. AlelnBk: C8ÍVOSSTf Bél.. 

Igazgatótági tagok: 
ANDBiSSI 6ÉZA grőf, BÜJANOTICg SÁNBOB, DESSEWFFT ABISTID, PpSPÖKY EMIL 
BŰMNEK GYIJLA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZI1ASSY ZOLTÁN, SZŐNY1 ZSIGMOND, 

TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZÖKTI Zsigmond. 

Az Országos Magyar Kölcsönös 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 vívta-ki magának, az 

épület és á t a l á n y ( p a u s c h a l ) b iz tos i tásná l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

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

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztosítják, IO°/o engedményben részesülnek. 

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

J f K A I N I T 
n a g y b a n é s k i c s inyben . 

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

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

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

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

átvételénél fizetendők. 

Bérbeadandó birtok. 
Biharmegyében fekvő, Bíagy-Harsány községházá-

hoz tartozó, gazdasági épületekkel kellően felszerelt,, 
mintegy 1626 kat. hold t e rü l e tű , legnagyobbrészt 
.jő minőségit szántóföldből álló 

Tamásii puszta 
1899. s z e p t . 30~tól h a s z o n b é r b e adó . Értehezhetni 

Dr. Márkus László 
í i g r y * é d n é l 

4hio W Nagyváradon. %m 

Fuehs Hermáim 
PB" tejgazdasági edények gyára 4700 

B U D A P E S T , 
VI., Szondy-utcza 35. sz. 

Edény gyártmányaim ugy minő-
ségben, mint ár tekintetében általá-
nos elismerésben részesülnek. 

R e n d e s vevő im közü l f e l s o r o l o m : ^ 
a „Budapesti Központi Tej-
csarnok Szövetkezetet", a 
„Gazdák Budapesti Tejegye-
sületét" úgyszintén az aradi, 
pécsi, stb. tejcsarnokokat 
és számos nagy hazai gaz-

daságot. 

Legszebb karácsonyi és újévi ajándék 
g y e r m e k e k s z á m á r a 

PÜNKÖSDI RÓZSÁK 
verskötet PÓSA LAJOSTÓL. : • 

Bolti Ara díszes borítékba kötve 2 torint. 
Jelenleg azonban 1 torint kedvezményes áron kapható. — (Portómentesen 

megküldve l- frt 10 kr.) 
Megrendelhető-a „KÖZTELEK" , kiadóhivatalában: 

Budapest, XTlXSi-u.t 25 . szám. 

I Temesvári vásár-hirdetés. 
Az idei temesvári Szent-Miklós 

| országos vásár | 
f, évi decz. hó Ili-tél bezárólag te. 20-ig fog megfartafni. . 

Izán vásárral a délmágyarországi (azelőtt bánáti) lóvásár van egybekötvi 
Temesvárott, 1897. évi november hó 6;án. 

A v á r o s i f ő k a p i t á n y s á g t ó l . 
jóé \ I Í A M M . HI :/ .S » j 

főkapitány., 

1 legközelebbi országos vásár 1898. évi márczius hó 17M be-
zárólag márczius hó 21-ig fog megtartatni. 
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8, £eináaas, Freiderg 1 . S. 
ajánlja, niint hosszú évek'sora óta specialista teljes 

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

vágó gépeit és eszközeit, 

GŐZGÉP-KAZÁNOKAT. 
A r j« 'Síyz6k é s k ö l t s é g v e t é s i n g y en . 

" M A G Y A R O R S Z Á G B A N S Z A M O S R E F B R E 1 T C Z X A . " 

Í J S a r k a d - G y u l a v á r i uradalmak jószágfelügyelösége. 

* Tiszta n r t i tapirta eladás. 
A gróf ALMÁSY-féle sarkadi magyar törzsgulyából alább 

felsorott s tenyész T^-a a valamint tenyésztésre 
anyagul nevelt K J - U ^ Ö J ! f L ^ kiválóan alkalmas szám-feletti tehenek szabad kézbö1 eladók' 

14 rirb h á r o m é v e s bika, 
25 „ negyedfS üsző , 

9 ,, ötéves tehén, 
6 ,, hatéves tehén, 
3 „ hétéves tehén, 
5 „ nyo lczéves tehén, 
4 ,, k i lenczéves tehén, 
4 ,, t i zéves tehén, 

18 ,, t iz éven felli l i tehén, 
valamennyi t iszta magyar fajjelleggel. 

A tehenek vemhesek és 16 bika, 10 üszöborju <9—10 
hónapos korban) van alattuk. 

A bikák darabonkint adatnak el, a tehenek eladásánál azok 
előnyben részesülnek, akik egy helyre 6 — 8 drbot vésznek. 

A teheneket elfogadja az uradalom teleltetésre is ugy, 
hogy azok a vevő veszélyén tartatnak ott s takarmányuk 
a pásztor-bér egyezség szerinti áron megtéríttetik, esetleg 
a vevő is állithat gulyást. Az állatok megtekinthetők Sarkadon. 
Venni szándékozók kéretnek, hogy érkezésük idejét 2 
nappal előre az uradalmi szám tartósággal közöljék. 

Gyulavári, 1897. november hó 26. 

S z e k é r G y u l a 
urad. jószágfelügyelö. 

169845—̂i i Magy. kir. államvasutak. 
H i r d e t a i é i i y . 

Gács—magyar köziis forgalom. Uj díjszabás II. rtíí, I.,füzet életbeléptetése, 
A gács--magyar közös forgalomban 1898.'évi január í-én 'ij dijsiabtó 0. rész I füzet lép 

tbe, mely a m. kir. államvasutak és az osztrák államvasutak, valamint ez utóbbiak üzemében 
- J mi !Sl!:ik .'M,,. ' ! ', I i I, . I '' ' 

k közvetlen lebonyolításába szolgáló, koronaértékben kifejezett rovatplási, díjtételeket tartalmaz 
Ezzel egyidejűleg hatályon kivül helyeztetik az 1 

r'sz ). .füzete annak I—III. pótlékaival együtt, ̂ tovább 
'Ttt ° Az'uj\ijszlb'ásCa?észes végpályák8 igazgatósága 

izeptem ' SIÓ1Í1894. ÍTiXIt. iömiijozikk, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 

\ H A R R I S 0 R - MÍL GREGOR & C I f 

I « H K g | s n 1 
& m m m 

Mbion Albion 
m %& 

3267 

daráló-gépei 
a legjobbak. Kapható 

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

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

,KÖZTELEK" 
leöz- és mezőgazdasági lap 

kiadóhivatala. 

Budapest, 1897. decz. 7. 

T. Cz, 

A karácsonyi ünnepek al-
kalmából lapunkból mint minden 
évben, ugy ez évben is 

26,000példánymutatványszámot 

küldünk szét, igen kedvező al-
kalom nyilik tehát, hogy a 
gázdakőzönség szükségletét és 
eladó tárgyait lapunk utján 
gazdatársai tudomására jut-
tassa. 

A hirdetés okvetlen ered-
ményes: tenyészállatok,lovak, 
ökrök és egyéb haszonállatok, 
használt gépek és eszközök, 
hordók, takarmány készletek, 
vetőmagvak, ... kerti termények, 
szőlővessző,, bármiféle czikk 
vagy eszköz eladása és véte-
lénél. Földbirtokok el-és bér -
beadása, Vétele minden közve-
titési dij nélkül eszközöl-
hető a „KÖZTELEK" hirdetései-
vel . 

Felhívjuk tehát a t. gazda-
közönséget, hogy az üzleti 
előnyt, amelyet lapunk kará-
csonyi számánakolcsóhirdetési 
rovata nyújt, használja fel 
saját előnyére s a hol lehet, 
kimélje meg a mindig méreg-
drága közvetitést. 

A hirdetési árakra vonat-
kozó felvilágosítással szíve-
sen szolgál a kiadóhivatal.. 

Hazafias tisztelettel 

„ K Ö Z T E L E K " 
K I A D Ó H I V A T A L A 

Budapest, Üllői-ut 25. sz. 
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KIS H IRDETÉSEK, Csak mezőgazdák és a szakirodalom terményei, 
továbbá állást keresők és adók hirdetményei 

vétetnek fel a kedvezményes rovatban. 

C s a k o l y l e v e l e k r e vá l as zo lunk , 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 l e v é l b é l j e g e t v á g y l e v e l e z ő l a p o t kü ldenek . 

K é r j ü k 
mindazokat, kik valamely jeli-
adóhivatalunkbaküldik, (jeligés-
jttk), hogy azokhoz eredeti, ok-iratokat ne csatoljanak, mert azokért semmi felelősséget nem vállalunk. Az aiárilatok megfeleld levélbélyeggel látan-
saját költségén nem továbbítja,. 

BETÖLTENDŐ Á L L Á S , 
Gazdasági 

segédtiszt január etaeJSre ke-
Tatík: .'gazdasági tanintézet̂  
képzettség • néhány évi gyakori 

és ?rásbanakeM jártasságba 
gazdasági kettős könyvvitelben 
teljes jártasság, kiváló szór-
< '> ' N , J ' ,' 
arczképpel gróf Zay Miklós to-
dijára '̂szTsze^melJe '̂not 

Botos ispán, 

megbízható! Évi fizetés8^ 
frt és .teljes ellátás, mosás 
kül. Czim a kiadóhivatalba 

í rnok i állás. 
Gróf Berchtold Lípőtné, s: 
gróf Károlyi Ferdinanda Ő n 
tósága á"pádhalmi uradali 
ban egy Írnoki állásra pályá 
hirdettetik: Pályázhatnak 
akadémiát*™ f̂elsőbb ? 
sági SniAtézeíet jó sita 

ni tudó egyén előnyben r 
•ül. Személyes jeleMkez, 
tétlenül megkivintatlk 
onyitváuy ok beküldése fele 

fürgedl gazdaságában előlépte-
p i t t a s a 
töltendő. Évi fizetés 160 f./t és 
teljes ellátás, ágyneműn kívül. 
Pályázók közül szakiskolát vég-
zettek, gazdasági számadások-

Gazdasági segéd. 

képes, továbbá az 
jártassággal bír, : 3 Í S 
ben részesül. Ajánlatok a Nyitraszegi gazdasághoz. 

Á L L Á S T KERESŐK, 
Jő «azda, 

• cauU'ókó le*—^megfeleli 

Felső 
tet végzett; családoŝ  
ikorlattal, á gazdaság 
.gában képzett gazda-

Földmives 
ít végzett, reális, nőtlen, 
ós álláJteisPeíf?gSaSd.'oíta 

Gazdatiszt, 

32 éves, tom.̂  káth., b 

rOEDánuU AM™latok Mi 

Gazdatiszt, 
nős, izr., gazdaságban telje 
jártas, mielőbbi belépésre ál: 
keres. Kitűnő bizonyítván; 

Jó családból 
való, fiafal, lser., teljesen m 
len ifjú, kî föMm. iskolát 

sasa 

inüvolé̂ beni jártai 

Gazdatiszt, 
szati és gyümölcsészeti ok 
Le], ki a gazdaság mindéi 

képesS,Ub?széiemarj 
januári belép;-re 

Felsőbb 
tantnt'zetet vép 
nlos íiatal i'mbe 

S S 
Szakiskolát j 

^ Gazdatiszti ^ 

fíjmban í̂vî voltafkaíma-
ok eladása miatt kénytelen 
lhagyni. — Kitűnő bizonyít-

Bt. bármi 
•ény .félté 

Gazdatiszt, 
lefil̂ g ésgyakorlatilâ kép-

Szőlő-gazdasás, 
iokon, 32Vholdl!ÍyolőzS éves, 
3g;iobb fajtákkal beültetve, "24 
idd szántó, — 24 h«íd kaszáló. 
1 " aííiT 

a. - Érdeklő-
s Dezső tulaj-' 
Jorjádon, posta 

Gazdasági ?sss 
Á L L A T O K , 

Eladó 

nyészanyabir 

5 S S K 

Kolozs-Borsán 

Igen szép, válogatott vörös-
tarka simmenthali jellegű 1-2.; 
(3) éves 4689 

n ö v e n d é k ö k ö r 
és üsző bo r j aka t 

mepéte l re ajánlanak 
KLEIN ÉS SPITZER 

Kis-Czelli kereskedők. 
Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

Eladó malaczok. 

I T y u l a k a t 
v e s z bármily jbciiví-
nyis;égben a vad idény 

bármely szakában 

legmagasabb áron 
Kovács Lajos, 

' vadkiviteli üzlete 
K E C S S E M É T , 
Sürgĵ nyczím : kovács Kecskemét. 

VEGYESEK, 

kévekötelek 
4'/s m/m vastag, 150 c/m 
hosszú egy próba posta-
csomag 200 drb-a! I frt 60 kr 
1000 drbot 7 frtért Ugyanily 

portiókötelek 
6 m/m vastag, 200 c/m.. 
hosszú, egy posta csomag 
100 drb I frt 60 kr. 1000 
darab 15 forintért szállít 
utánvét mellett; úgyszin-
tén más gazdasági kötélne-
miieket ajánl legjutányö-
sabb árakon 
BELLÁN MÁTYÁS 

Bács-Cséb.' 4741 

Gyökeres szölőojtYányok 
Bajor József 

államilag "segélyezett szőlőojt-

magolás i 
ezrenként 
100/o-ka, ta 

M e g j e l e n t 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvvi te l i 

n y o m t a t v á n y o k -
hoz . 

Á r a S O k r . 

Portómentesen 25 kr. 

Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" 

kiadóhivatalánál. 

600-hold. jegelő 

« lapktodóhivat 

8 lóerejü, 
teljesen jókarban lévő Hornsby 
angol gyártmány) gőzgép, 
csépi őszekre nynyel egyytt, 
jazdaság, . Mqszíatásaí fettvet-
íladó. Cz.im » üia.ióhi-vatálbai:. 

SS csinos bkor̂ írom 
sönpyü Sés .erőjtíHdő 
i; njarósvásárhélyl vas 

negyében Té 
^tínS 

Magy. klr. államvasutak. 

Pályázati, hírdefujéiiy, 

illamv̂ utakn 
6 122,291/96. s 

i-lapok, aẑ igazgatósáĝ anĵ a! 

lyázati •határidőig naponként a 
hivatalos órák alatt megtekint-
hetők, különben pedig a telté-
telek és rajzok az igazgatóság 
nyomtatványtárából, a megsza-

sztáiynál dijtáltWaKnis 

Az igazqatósáy. 

Eladó birtok 

V 
Dr. Lendl Adolf, 
praeparatoriuma 

és 

tanszerkészitő-
Intézete 

B U D A P E S T , 

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

ajánlások. 2036 

emlfisök és madarak 
természethü,művészi és tar-
tós k i t ö m é s é r e . 

Jutányos árak. 
Az állatok friss állapotban 
előleges preaparatio nélkül 

kiiMfinrlfik h» 
A magyar 

Mezögazd. és erdészettel fog-
l.llko/6. nyugdíjintézete. Ksz-
közöl biztosításokat: nyugdíjra, 

csóbb dyfételekkeímert 
vállalat. Kívánatra alapszabály 

| Tör leszt , kö l esé i 
földbirtokokra. 

""'m'ZüSít*"' ££ 1 aUp]ánW~M St^* 
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Bérszántás gőzekével. 
egujabb eredeti Fowler- fé le Componnd gőzekéRItel talajmive-

lésre vállalkozik 3171 

W O L F F E R N Ő gözszántási vállalkozó, 
B-udapes t , K e l e n f ö l d , F o w l e r - t e l e p . 

A zalathnal kénkovand ipar r. I. 

kénsav- és műtrágya-gyára 
ajánlja legjobb minőségű mindennemű 

M Ű T R Á G Y Á I T 
a t. ci, gaziakozőnség b. figyelmébe. 

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 
t, ÍV., Bécshtcza 5, 

Lapunk bekötési táblája 
i fpt 36 k r é r t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

- = ! „ H A Z A I P O K R Ó C Z O K " m * 
a nagyérdemű gazdaközönség figyelmébe ajánlva! Czégiink a legnagyobb uradalmakés 
állami intézmények (méntelep) állandó szállítója! Nagyobb szükségletnél; eredeti nagy-
ságú mintákkal szolgálunk; a székes főváros legnagyobb pokrőcz telepe; gyári árak: 
1 drlí. közőlis. strapa pokrőcz, barna alap, 2 oldalcsikkal 110/160 

cm. 1-35; 125/180 cm. 190 ; 145/190 cm. 2-60. 
1 drl>. # pokr. (erős minőségű) J20/160 cm. 2-25; 140/170 cm. 

3'20; 160/190 cm. 4'30. . . . 
1 drl>. sima szürke vagy # gyapjú pokrőcz, 120/160 cm. 2-60; 

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

cm. 4-20; 100/210 cm. 5-20 ; 180/225 cm. 6;ö0. . . 
1 drl>. méntelepi ptfkrőcz, szürke vagy barna alap, körüskörül bor-

dűrrel, 140/190 cm. 4-60; 160/205 cm. 5"90. 
1 drl). duplavastagságu „oroszpokrőcz" szürke alap, 2 kék, fekete 

vagy szines oldalcsikkal, 140/195 cm. 6-50; 160/200 cm. 8'40. 
1 drl). erdélyi liosszuszörü pokrőcz, szürke, fekete, kék, zöld vagy 

bordó szinben, 130/160 cm. 6'80; 150/18 cm. 58-80; 160/100 cm. 10-60; 170/210 
cm. 13-40; 180/230 cm. 15'50. 

Szoba pokrőczok mtrje, apró vagy nagyobb # 120 cm. szél 1'45; 140 
cm. 1-95 ; 160 cm. 2'45 ; 180 cm.. 3 20 ; 200 cm. 3'85. 
30 frton felüli rendelések.bérmentve.' Szállítás utánvét mellett.. 

B U D A P E S T , 
I V . , K á r o l y . k ő r n t ÖÖ. 

öu irton leiun runuiausub. , jjumiciuv u. . 

„ S Z Ő N Y E C H A Z " , 

3Cern Siódért 
Budapest, V. ker , Váczi út 26 

I Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló minőségű czikkekből: 1 

Hengerelt rúd és idomvas, t ^ É ^ ^ ^ t : 
I keret- és U-vas, gerenda stb. 

Vaslemez, mindenféle, méretben. 
I és összekötő darabok; légszesz- és. vízve-
I ÜOVaCSOil CSOVeK, zetéki cső, sajtócső, kntcsíí, forrcső, 
I fúró cső stb. 
I m!Íw.1> vízvezetéki- és csatornázási czélokra, valamint 
I Ullwoiw CSOVeK, mindennemű felszerelési tárgyak víz-, 
I légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
I légszeszvilágitáshoz stb. stb. 
I C h a u m h Á m a V különlegességek • saját gyáramból, mint: marók, 
I üserszamojs, dörzsárak, csavarmetszők, fúrók, csigafúró,, csö-
I csavarmetsző, csővágó, csősatu stb. 

Ár jegyzékek bérmentve és ingyen. 4070 

M A L O M I P A R R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 
( S c h w e i t z e r r e n d s z e r . ) 

Budapest. VI. ker., Gyár-utcza 48. szám alatt. 
Szabadalmazott Schweitzer-féle" mal-

maink a mezőgazdaság terén igen fon-
tos ujitást képeznek. 

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

Ezen malmok a Ganz-féle és a San-
gerhauseni gépgyárak által gyártatnak, 
mig az őrlőtárcsák a világhírű Ganz-féle 
kérégöntvénybS! készíttetnek. 

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

Á Schweitzer-féle malmok rendkívüli 
előnyei a következők: 

1. Csekély hajtóerő szükséglet. 
3. Rendkívüli nagy munkaké-

pesség. 
3. Kitűnő minőségű őrlemény. 
4. Kiválóan tartós, javitásra 

nem szoruló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

Ezen malmok beszerzését minden gaz-
dának a legmelegebben ajánlhatjuk. 

MT Részletes leírással, ár-
jegyzékkel és felvilágo-
sításokkal szívesen szol-
gálnak. 

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




