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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Z ^ f ^ ^ ^ X 

(TiiBiÉmmőoMHín AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.* , TÁf^UUT 

ILIHIli |iin I l l iözi Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

Egész évre 10 frt, félévx-e 5 frt, negyedévre-2 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ITUBt»p<»>rf1*lfozteletel, 
Megjelenít mi ié i szerdái és szombaton. t n « i - ú t s s . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

S z ő l ő s z e t i é s b o r á s z a t i t a n f o l y a m . 
Budapest székes-főváros és vidéke szőlőbirtokosai részére. 

A Országos Magyar Gazdasági Egyesület ugyismint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének központja 

a földmivelésügyi miniszter ur Ö Nagyméltósága anyagi s erkölcsi támogatása mellett 

1897. évi január hó 10—29-ig 

tartó időközben a Köztelek (Üllöi-ut 25. sz.) nagy termében háromhetes 

s z ő l ő s z e t i é s b o r á s z a t i t a n f o l y a m o t r e n d e z . 

Készvétel. 
A tanfolyam nyilvános s igy azon bárki részt vehet, ha felvétel 

czéljából idején jelentkezik. 
Minden jelentkező egy számmal ellátott igazolványt kap, amely őt 

a nagyteremben az ugyanazon számmal ellátott szék állandó haszná-
latára jogosítja. 

Áz igazolvány kiállításáért nem egyesületi tagok 5 forint dijat 
fizetnek. Egyesületi tagoknak az igazolvány kiállítása díjmentes. 

Jelentkezés. 
A tanfolyamban rósztvenni szándékozók személyesen vagy levél 

utján jelentkezhetnek; 
január hó G-ig az Országos Gazdasági Egyesület titkári hivatalánál 

Budapüst, Köztelek, (Üllöi-ut 25. sz.) Nem tagok levélbeli jelentkezései 
csak ugy vétetnek figyelembe, ha az igazolvány kiállítási dija, azaz : 
öt forint egyidejűleg beküldetett. Az ülőhelyek a jelentkezés sorrendjé-
ben fognak kiszolgáltatni. 

A tanfolyam tervezete. 
Előadók: Cserháti Sándor a magyar-óvári gazd. akadémia tanára. 

Engelbrecht Károly magyar kir. szőlőszeti és borászati főfel-
ügyelő. 

Jablonowski József a m. kir. rovartani állomás főnöke. 
Dr. Kosutány Tamás a magy.-óvári gazd. akadémia tanára. 
Mezey Gyula a magyar-óvári gazd. akadémia tanára. 

Órarend. 

** !f f,r v^*!'/.' ' *" Ti 
Január 10. Hétfő. 

D. u. 5—6-ig. A peronoszpóra s az . ellene való védekezés. Előadó: 
Mezey Gyula. 

„ , 6—7-ig. A szőlőmivelés fontossága. A szőlő élete. Előadó: 
. Engelbrecht Károly. . 

Január 11. Kedd. 

D. u. 5—6-ig. A lisztharmat és «z antralmózis s az,ellene való véde-
kezés. Előadó: Mezey Gyula. 

„ „ 6— 7-ig. A közönséges, középminőségü és finoni bortermelésre a 
hegyvidékek jellegére való tekintettel ajánlható európai 
szőlőfajták. Előadó: Engelbrecht Károly. 

• Január 12. Szerda. 

D. u. 5—6rig. A fekete rothadás (black rot), a fakó rothadás (white 
rot) és a szürke penész (Botritis emerea). Előadó: Mezey 

D. u. 6— 7-ig. A borszőlőfajok tulajdonságai és tenyészfeltótelei. A nagy-
ban való termelésre ajánlható csemegeszölőfajták. Elő-
adó : Engelbrecht Károly. 

Január 13. Csütörtök. 
D. u. 5—6-ig. A Gyökérpenész és a chlorózis. Előadó: Mezey Gyula. 
j, „ 6—7-ig. A mai tapasztalatok után alanyul̂  ajánlható amerikai, 

fajták jellegzése, különös -tekintettel a talaj ós éghajlat 
iránti igényeikre (adaptatió). 

Január 14. Péntek. 
D. u. 5—6-ig. A must és bor alkotórészeinek összehasonlítása. Jó bor 

csak jó musttól várható. Milyen legyen a jó must ? 
Mustmérő. Hogy lehét a mustot természetszerűen meg-
javitani. Előadó: Dr. Kosutány Tamás. 

„ „ 6—7-ig. A talaj és fekvés. megválasztása. A szőlővessző szaporí-
tására szolgáló anyatelepek részére.' A sima vessző ós 
az ojtványgyökereztető iskolák részére. Az ojtványokkal 
telepítendő szőlők részére. & szénkéneggeli gyóritő eljá-

• rás alá telepítendő" szőlők Tészére, végre az immúnis 
homoktalajok. Előadó: Engelbrecht Károly. 

Január 15. Szombat. 
D. u. 5—5-ig. A szüretelés idejének megválasztása. A fehérbor, vörös-

bor, aszubor stb. készítése. A must erjedése, erjesztő 
kamarák. Tisztán tenyésztett élesztők. Erjesztő edények, 
kotyogok stb. Előadó : Dr. Kosutány Tamás. 

, 6-7-ig. A talajnak előkészítő, alapvető munkái. A gyökereztető 
(ojtvány) iskolák, a vesszőszaporitó anyatelepek, végre 
az állandó helyeikre (kötött vagy immúnis homoktala-
jokba) kiültetendő szőlőültetvények részére kijelölt terű-
tek előkészítő, munkái: 

' A telkesitési munkák. 
Az utak és vizvezetők kitűzése. 
A talaj elegyengetése. 
A talaj forgatása. 
Utak, partfalazatok készítése. Előadó: Engelbrecht 

Károly. 

II. 
Január 16. Hétfő. , 

D. u. 5—6-ig. A trágyázás czélja. A talajból kivitt tápanyagok és azok 
visszapótlásának szükségessége. A visszapótlás nagysá-
gának meghatározása. A talajelemzós czéltalan volta. 
A visszapótlandó tápanyagok, azoknak hatása a szőlő 
fejlődésére a bor minőségére. A szőlőben felhasználható 
trágyafélék. Előadó: Cserháti Sándor. 

i f a i számunk 3 4 oldal . 
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D, u. 6—7-ig. A vesszőszaporitó anyatelepek berendezése és a termelt 
vesszők megszedése, tisztogatása, osztályozása, elverme-
lése és csomagolása. Előadó: Engelbrecht Károly. 

Január 18. Kedd. 

D, u. 5—6-ig. Az istállótrágya alkalmazása a szőlőben. Az istállótrágya 
értékét meghatározó körülmények. Az istállótrágya ke-
zelése és alkalmazásának mikéntje. Az emberi ürülék. 
A komposzt. Egyéb organikus trágyafélék. Előadó : 
Cserháti Sándor. 

„ „ 6—7-ig. Fás és zöldojtások készitése iskolában és anyatelepeken. 
Előadó : Engelbrecht Károly. 

Január 19. Szerda. 

D. u. 5—6-ig. A mesterséges trágyafélék, azok jelentősége. A szőlő-
trágyakompozicziók. A fontosabb nitrogén, foszforsav 
és kálitrágyák. A mesterséges trágyafélék alkalmazásá-
nál követendő eljárás. A közvetlenül ható trágyafélék. 
Előadó: Cserháti Sándor. 

„ „ 6-7-ig. Az ojtványok ápolása az iskolában és az anyatelepeken. 
Az ojtványok ki- illetőleg megszedése, megválogatásuk, 
elvermeltetésük és csomagoltatásuk. Előadó: Engelbrecht 
Károly. 

Január 20. Csütörtök. 

D. u. 5 —6-ig A zöldtrágyázás. A zöldlrágyának miként való alkalmazása 
a szőlőben. A hazai szőlőtrágyázási kísérletek ismertetése 
és a belőle levonható következtetések. Előadó : Cserháti 
Sándor. 

„ s 6—7-ig. .A fúlox-era fejlődése és egyes alakjai a védekezések kü-
lönböző nemei szempontjából, de különös tekintettel a 
szénkéneggel való gyéritő eljárásra. Előadó: Jablonovski 

• József. 

Január 21. Péntek. 

D. u. 5—6-ig. Ászokolás, utóerjedés, töltögetés, lefejtés,, kénezés, derí-
tés, szűrés stb. Előadó: Dr. Kosulány Tamás. 

„ „ 6-7-ig. A filloxerát gyéritő eljárás elméleti része: szénkéneg, 
szénkénegezhető talajok, a szénkénegnek azokban való 
terjedése 's-a szénkénegezésnél előforduló számitások 
módjai. Terület, szénkénegbefecskendezési lyukak kiszá-
mítása. Előadó: Jablonowski József. 

Január 22. Szombat. 
D. u. 5—7-ig. Á gyérités praktikuma: a szénkéaegfeeskendők- s azok 

ismerete. Néhány gyakorlati példának kidolgozása. Elő-
adó: Jablonowski József. 

III. 
Január 24. Hétfő. 

D. u. 5—6-ig. A sor irányának és a sor és tőketávolság nagyságának 
megállapítása. A karózás. Az ültetés. (Sima és gyökeres 
vészszőkkel, ojtványokkal.) Előadó : Engelbrecht Károly. 

„ „ 6—7-ig. A szőlőmoly és szőlőilonczakártételei és irtása. Előadó: 
Jablonowski József. 

Január 25. Kedcl. • . 

D. u. 5—6-ig.-Az uj szőlőültetvények kezelése az első és második évben. 
Előadó : Engelbrecht Károly. 

„.- „ 6-7-ig. A homoki szőlők ellenségei: kendermagbogár, vinezellér-
bogár, homoki bagolypille. Előadó : Jablonowski József. 

Január 26. Szerda. 
D. u. 5—6-ig. A fedés és a bakhátközök megkapálása. A nyitás. 

A metszés. Előadó: Engelbrecht Károly. 
„ „ 6—7-lg. A firkáló bogár (Eumolpus) és a szőlőeszelény valamint 

irtásuk. Előadó: Jablonowski József: 

Január 27. Csütörtök. 

D. u. 5—6-ig. A metszés. A kapálás. A válogatás. Kötözés. Előadó: 
Engelbrecht Károly. 

Január 28. Péntek. 
D. n. 5—6-ig. A borbetegségek és azok elleni védekezés. Előadó: Dr. 

Kosutány Tamás. 
„ ,, 6—7-ig. Az oltványiskolában és uj telepítéskor előforduló rovar-

kártevők s az ellenök való védekezés. Előadó: Jablo-
nowski József. 

Január 29. Szombat. 
D. u. 5—7-ig. Téli- és tavaszi fagyok, ólmoseső és a jégverés ellen 

való védekezés és e bajok orvoslása. 'Előadó: Engel-
brecht Károly. 

Az előadások könnyebb megérthetése végett az egyes munkálatok 
természetben, vagy a természetnek hiven megfelelő mintákban és: raj-
zokban lesznek bemutatva. 

Középeurópai vámkonvenczió. 
Az e század elején a szabadság, a 

^testvériség és egyenlőség kiküzdéséért 
folyó harczok és küzdelmek eredménye-
képen a társadalmi, politikai, de külö-
nösen a közgazdasági élet egész vonalán 
a szabad kereskedelmi irányzat a szabad 
verseny elvei érvényesültek. S amig ugy 
politikai téren, mint különösen társa-
dalmi téren az egyenlőség elvei még máig 
sem érvényesülhettek, legalább nem azon 
eszménykép alapján, amelyet ezen évti-
zedes küzdelmek maguk elé képzeltek, 
addig a közgazdaság összes tényezői 
minden kötelék, minden korlát alól fel-
szabadulva a teljes szabadságot élvezték 
a szabad verseny égisze alatt. 

A verseny ezen felszabadulásának 
az első következménye az lett, hogy a 
termelés eszközét képező nagy töke ön-
czéllá lett és a termelés előmozdítása 
helyett nagy nyereséggel biztató speku-
latív vállalkozásokba bocsájtkozott s kü-
lönösen a közlekedési eszközök fejleszté-
sével a közvetítő kereskedelmet a szó 
legszorosabb értelmében a tultengésig 
fejlesztette. S ma, amidőn azt mondhat-
juk, hogy országok és országok között, 
világrészek és világrészek közö tt jóformán 
megszűnt a távolság — mégis a termé-
nyek kicserélődését a közvetítés annyira 
megdrágította, hogy a közlekedési esz-
közök nagy fellendüléséből végeredmé-
nyében sem a termelőnek, sem pedig a 

fogyasztónak valami nagy haszna nincs, 
sőt nem nehéz feladat ellenkezőleg ezen 
tényezőknek a károsodását bebizonyí-
tani. 

Az ipar terén mutatkozott a szabad 
verseny káros hatása a legelsősorban, a 
midőn éppen a termelés ezen ágában 
volt a fellendülés is a legnagyobb. A 
nagytőkének a nagyiparba való beözön-
lése és a technika ujabb vívmányainak 
érvényesítése által a nagyipar olyan fej-
lődést ért el, amelyről előzőleg még nem 
is álmodhattunk. Másfelől azonban tár-
sadalmunk egy hasznos és annak egyik 
fentartó élemét képező kisiparos osztály 
a keletkezett versenyben teljesen tönkre-
ment. 

Az óriási termelőképességü iparvál-
lalatok azonban nemcsak a kisipart tet-
ték teljesen tönkre, hanem versenyük 
egymás közölt is mindinkább érvénye-
sült és már a 60-as évek végén a vám-
politika az ipar terén szakított a szabad 
kereskedelmi irányzattal s az európai 
államok saját ipari termelésüket meg-
védendők, az egyetlen Ángolország kivé-
telével •— amely a szabad kereskedelem 
törzshazája volt — lassankint ipari 
vámokkal veszik magukat körül. 

Tudjuk az ujabb kor tapasztalatai-
ból, hogy ezen védelem nem bizonyult 
elégségesnek, hanem a nagyipar maga 
volt kénytelen a verseny korlátozásába 
kartelek szervezésével belemenni, amely 
kartelek ma már nem végződnek ott, a 

hol a vámvonal, hanem országokra, söt 
világrészekre is kiterjednek, ugy, hogy va-
lósággal világmonopóliumot teremtenek 
egyes czikkekben, mint pl. a petroleum-
kartel a petróleumban. 

A szabad versenyen alapuló szabad 
kereskedelmi irányzat eszerint alig egy-
két évtizedes virágzás után az ipari ter-
melés terén véglegesen megdőlt. 

Azok a nagyjelentőségű küzdelmek 
tehát, amelyek e század elején az ipari 
szabadság érdekében is vívattak, úgy-
szólván csak pillanatnyi sikert eredmé-
nyeztek, mert hisz a világtörténelemben 
1 — 2 évtized egy pillanatnál többnek nem 
nevezhető. 

A küzdelem eredményéről maguk az 
érdekeltek mondottak le akkor, amidőn 
az ipari védvámókat az állammal életbe-
léptettették és amidőn az ipari védvámok 
által határolt területen belül is az egy-
másközötti versenyt társadalmi uton kar-
telek létesítésével szüntették be. 

Az ipari termelés terén mutatkozó 
ezen jelenségek minden komoly gondol-
kozó előtt nyilvánvalóvá teszik a hely-
zetet, hogy az ipar ezen ujabb szervez-
kedése végeredményében az ipari meg-
kötöttséghez fog vezetni, nem állami, 
nem törvényhozási, hanem társadalmi 
uton, azon megkötöttséghez, amely ellen 
e század elején elkeseredett küzdelem 
folyt. 

A vámpolitika terén azonban nem-
csak az ipari termények, de a mező-
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gazdasági termények védelme érdekében 
is a 70-es évek végén és a 80-as évek 
elején az összes középeurópai államok 
életbeléptették az agrár védvámokat és 
igy a szabad kereskedelmi irányzat mond-
hatni a vámpolitikából teljesen kiküszö-
böltetett. 

A középeurópai államok ezen álta-
lános védekezésének azon óriási verseny 
a szülő oka, amelyet a tengerentúli álla-
mok és Oroszország mezőgazdasági ter-
melésének nagyarányú fejlődése, előse-
gitve a közlekedési eszközök tökélete-
sedése által előidézett és amely verseny 
a közép-európai mezőgazdaságot mind 
válságosabb helyzetbe juttatta. 

Hogy ezen tengerentúli versenyt a 
közlekedési eszközök tökéletesedésén kí-
vül mily más körülmények fokozták 
mesterségesen, arról ez alkalommal nem 
akarunk szólani. Tény az, hogy már a 
70-es évek végén ezen tengerentúli ver-
seny veszedelmével az európai gazdák 
számot vetettek és különösen az Egye-
sült-Államok mezőgazdaságának tanul-
mányozása képezte azon első kiindulási 
pontot, mely azután az ezen verseny 
ellen való védekezés eszközeire is reámu-
tatott. 

A közép-európai államok külön 
vámterületté való csoportulása az ö 
folyton ingadozó ipari és agrár védvám-
jaikkal egy álllandó közgazdasági há-
borúnak a szülői voltak, amely há-
ború talán több kárt és több pusztu-
lást okozott, mint egy véres háború; 
mert mig ezen védvámok az európai 
drágább termeléssel szemben valósággal 
prohibitiv vámoknak bizonyultak, addig 
az olcsóbban termelő tengerentúli álla-
mokra nézve terményeik behozatala, 
elősegítve a nagyarányú spekuláczió ál-
tal, a védvámok daczára sem ütközött 
nehézségekbe. 

A tengerentúli versenynyel szemben 
a helyes védekezés módjára élső izben 
1881-ben a prágai „Landes, Gulturath" 
mutatott reá, amidőn a III-ik „Agrár 
Tag"-hoz intézett beadványában a ten-
gerentúli versenynyel szemben egy 
európai vámkonvenczió megkötését sür-
geti. 

A közgazdasági irodalomban külön-
böző alakban forgalomba jövő eszme az 
1885-ik évi budapesti nemzetközi gazda-
kongresszuson öltött testet, amidőn ezen 
kongresszus határozatilag kimondotta, 
hogy a tengerentúli versenynyel szem-
ben az egyedüli czélhozvezetö védelem, 
illetve védelmi eszköz a vámkonvenczió, 
amely az összes középeurópai államokat 
a tengerentúli versenynyel szemben egy-
öntetű eljárásra kötelezi. 

Az 1896-ik évi budapesti nemzet-
közi gazdakongresszuson az osztrák ag-
ráriusok küzdöttek az európai vámkon-
venczió mellett, "azonban mondhatni, 
hogy ezen véleményükkel teljesen egye-
dül maradtak, amennyiben Német-, 
Franczia-, Orosz- és Angolország kikül-
döttei általában tartózkodólag, sőt eluta-
sitólag nyilatkoztak ezen kérdés felöl. 

Ezen kongresszus után azt kellett 
hinnünk, hogy a középeurópai vámkon-
venczió eszméje teljes fiaskót szenve-
dett s ez komoly tárgyalások anyagát 
többé nem képezheti. Csodálatos, hogy a 
különböző nemzetek agrármozgalmai mig 
minden más téren az egyöntetű eljárást 
keresik, addig a védvámok terén, s kü-
lönösen a tengerentúli verseny ellenében 
való védekezés terén az együttes eljárás 
szükségességét eddig még nem irták 
programmjukba, kivéve az egyetlen ősz-
trák agráriusokat. 

Az osztrák agráriusok azonban az 
1896-ik évi kongresszuson szenvedett 
kudarcz daczára sem hagytak föl kezde-
ményezésükkel, hanem a bécsi cs. és 
kir, gazdasági egyesület az „Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület"-hez inté-
zett memorandumában kérte a magyar 
gazdaközönséget, hogy ezen eszmét ma-
gáévá tegye, majd pedig a deczember 
hó 1. és 2-án megtartani szándékolt 
VII. Agrár tagnak napirendjére is ezen 
kérdés kitüzetett. 

Az osztrák agráriusoknak mindezen 
mozgalma azonban a mult évi nemzet-
közi gazdakongresszus állásfoglalása után 
hajótörést szenvedett volna, ha a vám-
konvenczió kérdése nem egy olyan ol-
dalról vettetik fel : újból, amely ezen 
eszme gyakorlati megvalósítására hivatott. 

A folyó évi delegácziókban Golu-
chovszky gróf. külügyminiszter expozéjá-
ban egy olyan térre lépett, amelyen 
sajnálatunkra az eddigi külügyminiszte-
rek ennekelötte nem igen mozogtak. 

A külügyminiszter expozéjában meg-
emlékezik a tengerentúli verseny káros 
voltáról, az európai államokat egyaránt 
sújtó mezőgazdasági válságról, utalva 
arra, hogy ezen verseny megszüntetésé-
nek csakis egy európai vámkonvenczió 
a biztos eszköze, s hogy ennek megva-
lósítása a közel jövő föladatát képezi. 

Ezen nyilatkozat a gazdasági körö-
ket váratlanul érte, de amily váratlanul 
éppoly örvendetesen, s nem lehet ké-
telkednünk abban, hogy a külügyminisz-
ternek ezen nyilatkozata oly megbízható 
informácziókon alapszik, amelyek remélni 
engedik, hogy az európai vámkonven-
czió kérdése rövid időn belül, ha meg sem 
valósul, de annak megvalósítását meg-
előző komoly tárgyalások alapját fogja 
képezni. 

Hogy ezen kérdés ily spontán me-
rült föl újból, annak az agrár válság 
mind mélyebb rétegre való terjedésén 
kívül van még két más fontos oka is, 
amelyek talán elsősorban bírtak kény-
szerítő érövéi arra, hogy a külügyi hi-
vatalok között a tengerentúli verseny 
meggátlására irányuló tárgyalások meg-
induljanak. 

Hogy a szabadkereskedelmi Irány-
zat bukása teljes legyen, az Egyesült-
Államokban és Angliában a szabad-
ság ezen két ős hazájában, a véd-
vámos irányzat jutott uralomra, s 
míg az Egyesült-Államokban már ezen 
védvámos irányzat Mac Kinley uralomra 

jutásai óta a1 gyakorlatban érvényesült 
is, addig Angliában komoly előkészüle-
tek folynak a védvámpolitika érvényre-
jutása tekintetében az'összes angol gyar-
matoknak egy vámterületbe Való csopor-
tosításával. 

Amidőn tehát az Egyesült-Államok, 
Oroszország és az Angol birodalom 
egyenként mindegyike egy nagy vámterü-
letet képez, ezen versenynyel szemben 
az európai államok valósággal eltörpül-
nek s a védekezésnek csakis egyetlen 
egy módja marad fenn számukra és ez 
az európai vámkonvenczió megkötése. 

A további és valljuk meg őszintén 
a legfontosabb indoka az európai vám-
konvenczió aktuális alakban való fel-
merülésének^ azon veszedelmes verseny, 
amelyet az ázsiai államok, különösen 
Khina és Japán nem mezőgazdasági, . 
de az utóbbi időben főleg ipari téren 
teremtett. 

Japán és Khina területökhöz mér-
ten igen sürü népességükkel csekély 
igényű és számos munkásaikkal kiválóan 
kedveznek az ipari termelés meghono-
sulásának és ez irányban különösen 
Jappán áldozatoktól sem riad vissza. 

Ezen tengerentúli verseny hatása 
legkézzelfoghatóbban a selyemipar terén 
nyilatkozik meg_ Európában, amennyiben 
a japáni és kinai selyemáruk valósággal 
elözönlik az európai államokat. A selyem 
ára csökkent annyira, hogy az európai 
iparvállalatok ezen versenynyel szemben 
csakis veszteséggel tudnak termelni. 

Ezen ipari verseny, kapcsolatban a 
mezőgazdasági termelés terén támasztott 
versenynvel egy igen komoly jelenséget 
képez. Megfelelő védekezés híján egyfelől 
Oroszország, másfelöl a tengerentúli ál-
lamok mezőgazdasági termelése rövid 
időn belül és biztosan tönkre fogja tenni 
az európai mezőgazdaságot. 

Amennyiben pedig ez beállana, az 
esetben az európai államok lakossága egy 
jeleotékeny részének, a mezőgazdáknak 
vásárlóképessége a minimumra csökkenne. 

Az ipari termelés tehát máris érzi 
és még inkább meg fogja később érezni, 
amennyiben védekezési eszközökről nem 
gondoskodnánk, az európai piaczok vá,-
sáríóképessége csökkenésének szomorú 
következményeit. 

Már most képzeljük hozzá ehhez 
még a tengerentúli államok ipari verse-
nyét is, amely az európai ipari terme-
lést az európai fogyasztópiaczokról is 
visszaszorítja, ugy előttünk áll az európai 
államok jö,v<ö közgazdasági helyzete, a 
mely nem más, mint pusztulás mező-
gazdasági téren és pusztulás ipari téren. 

Ha még azután ezen versenyhez, 
amely a termelés minden ágára a jövő-
ben Hdérczoyomásként nehezedik, á mili-

, tarizmust hozzá veszszük, amely milli-
árdnyi évi kiadásokkal terheli meg az 
európai termelést, a tengerentúli verseny 
előnyére, ugy kézenfekvő az az anyagi 
kényszerűség, amely az európai államo-
két egy közös védekezés alapján való 
cso por tulásEa késztett. 
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Ha már most a vámkonvenczió meg-
valósításának a lehetőségét bíráljuk, ugy 
sajnos, a jelen viszonyok között Golu-
chovszky gróf nyilatkozatán kivül egyéb 
komoly és elfogadható jelenség a mellett 
nem szól. 

Az első állam, amelynél, a vámkon-
venczió megkötésére számithatunk Né-
metország. Nem lehetetlen, hogy a né-
met agráriusokat azon közös veszede-
lemről, amely az európai mezőgazdákat 
egyaránt fenyegeti, meggyőznünk és az 
európai vámkonvenczióba belevinnünk 
lehet. 

Már Francziaországra igen bajos 
számitanunk. Egyrészt a németek iránti 
ellenszenv, másrészről az oroszok iránti 
rokonszenvből folyólag; mert természe-
tes, hogy a középeurópai vámkonvencziő 
csakis akkor lehet eredménynyel biztató, 
ha az Oroszország versenye ellen is irá-
nyul. Francziaország belépése nélkül 
pedig ezen középeurópai vámkonvencziő 
igen hiányos volna. Olaszország, Spa-
nyolország és Portugália csatlakozására 
véleményünk szerint sokkal biztosabban 
lehet számítani, mint Németországéra. 

A kérdés már most a középeurópai 
vámkonvencziő létesülése esetén az, 
hogy vájjon azon államok, amelyek ellen 
annak éle irányul, hajlandók-e azt nyu-
godtan tűrni. Mert kétségtelen, hogy a 
mennyiben ezen vámkonvenczió — a 
minthogy egyébként értelme nem is 
volna — olyan védvámokat tartalmazna, 
amelyek az ebből kizárt államok bevite-
lét jóformán teljesen megakasztanák, ugy 
ez ezen államok mezőgazdasági termelé-
sére rendkívül hátrányosan hatna. 

Nem valószínűtlen tehát, hogy a 
középeurópai vámkonvenczió következ-
ménye egy európai konflagráczió lenné. 
Ezen konflagráczió valósággal a nemze-
tek létért való küzdelme lesz; amely 
minél előbb következik be, annál bizto-
sabb a középeurópai államok diadala. 
Minél később következik be, annál való-
színűbb a vámkonvenczión kivül állók 
győzelme. 

A mai politikai feszültség, amint 
emlitém amúgy is igen nagy terheket ró 
épp a termelésre, amely a versenynyel 
megküzdeni ma sem tud. Minél később 
következik be tehát az európai államok-
nak az egyesülése közgazdasági téren, 
annál inkább elgyengülnek társadalmilag 
is, hogy megerősödjék a szocziálizmus, 
a modern társadalmi rend ezen vesze-
delmes ellensége. A szocziálizmustól való 
félelem is kell, hogy az európai államo-
kat a vámkartelbe belekényszeritse, mert 
amennyiben ezen vámkartel nem léte-
sülne, ez éppen a szocziálizmus diadalát 
jelentené, amelynek elvei a szabad ver-
seny, azaz a közgazdasági anarchia. Nem 
mintha ez volna végczélja, de mert 
ebben látja a mai társadalom tömörülé-
sét és saját eszméinek könnyebb érvé-
nyesülését. 

Az európai vámkonvenczió kérdése 
általános jelentőséggel és fontossággal 
bír az Összes középeurópai államokra. 

Amerika és Ázsia olcsó termelésének j 
versenye valósággal agyonroppantással 
fenyegetik az európai társadalmat, ameny-
nyiben azzal szemben idejében nem 
szervezkedik. A szélrózsa minden irá-
nyában Európából szétvitt czivilizácziő 
most szülője ellen támadt, még pedig 
oly elementáris erővel, hogy kérdéses, 
vájjon vámkonvenczióval is meddig tu-
dunk annak ellenállani. 

Kétségkívül jobb, ha előbb kezdjük 
a védekezést, mintsem a mezőgazdaság 
tönkremegy, mintsem az európai ipari 
termelés is elveszti természetes fogyasztó 
kontingensét. 

A szabad kereskedelmi politika, a 
melynek eredménye a gyarmatpolitika 

"volt, keserűen boszulja meg magát az 
azt kezdeményező ipari államokon. A 
gyarmatok mindinkább függetlenítik ma-
gukat s őseröik teljével támadnak az 
enervált európai közgazdaság ellen épp 
az azáltal áz ö kizsákmányolásukra te-
remtett szabad kereskedelem alapján. 

Mi magyar agráriusok s általában 
minden ország agráriusai a középeurópai 
vámkonvenczió eszméjének felmerülését, 
mint saját eszméink diadalát üdvözölhet-
jük, amennyiben ez a szabad kereske-
delmi irányzat teljés bukását jelenti s 
az európai vámpolitikában is bebizonyult 
azon agrárius tétel helyessége, hogy a 
hazai fogyasztást biztosítsuk a hazai ter-
melésnek, azaz nagyban szólva az európai 
fogyasztást biztosítsuk az európai terme-
lésnek. Bubinek" Gyula. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Ealmáii, 

A segesvári komlótermelésró'l. 
Már a mult évi millennáris időleges árpa-

és komlókiállitáson feltűnt nekem, hogy a 
segesváriak nemcsak Ízléssel állitottott ki, ha-
nem a dijak javarészét is ők nyerték el. Az 
augusztus 6-án alakított erdélyi komlószövet-
kezetbe is oly nagy számmal léptek be, mely 
dokumentálja, hogy a szövetkezés nagy fel-
adatai iránt érzékkel birnak. 

Az illető összeállításban 102,000 komló-
tővel voltak képviselve s alig hiányzott abból 
egy számbavehető név. A piaczi árut, melyet 
szemléltem igaz, hogy csak részben felelt meg 
nagyobb igényeknek, de a termelők köztük, 
több derék asszony, nemcsak kellő értelmiség, 
hanem az ügy iránti lelkesedés benyomását 
is tették reám, ugy hogy remélni lehet, hogy 
e kies város lakossága az okszerű komlómive-
lést a kívánatos fokra fogja fejleszteni. 

A síkföldi komlókertek terjesztése azon-
ban aligha kívánatos, mig azok a lankás 
domboldalak, melyek a várost övedzik, szinte 
praedestinálva látszanak a komlómivelésre. 
Kellő szerkezet mellett bízvást várható, hogy 
a többi termelők is azokon a nyomokon 
fognak , járni, melyeken némely úttörők ha-
ladva, máris szép sikereket tudtak felmutatni, 
mint Misselbacher Ágost, Bacon Teréz, Ábrahám 
Lajos és mások. 

A legnagyobb termelő ez idő szerint 
Bacon Teréz 12,000 tővel (7 k. hold); utána 
következik Misselbacher Ágost 10,000 és dr. 
Waldt Rezső 9,000 tővel. Ábrahám Lajos, 
Teutsch B. János és Weber Jánosnak van 
egyenkint 8,000 tője; 5,000 tője Berwerth 

Vilmosnak ; 4,000-je Hoffmann Ilonának, 3,000-je 
Teutsch Henriettének, Salmon % Reginának és 
Löw Vilmosnak; 2,000 tője Löw Katalinnak, 
Lugner Andrásnak, Duldner Mártonnak, Wolf 
Dánielnek, Fürst Friderikának, Bongrátz János-
nak, Beer Erzsébetnek; 1000 tője ZilinsU 
Józsefnek, Oraeser Vilmosnak, Girsch Helén-
nek, Herberti Jánosnak, Zsigmond Jánosnak, 
Eoth Sámuelnek, Sorbán Jánosnak, Lehrmann 
Friderikának, Pomarius Alfrédnak, Müller 
Józsefnek és Sitbernagel Emilnek. 

Alkalmam nyílt néhány segesvári komló-
kertet tulajdonosaik szívességéből megtekinteni 
s a kép, amit itt nyertem, általában igen ked-
vező volt. 

A karómivelés itt a szabály. Az erdély-
részi komlószövetkezet mintegy 200 hold tulaj-
donosai 3100 komlótőt nevelnek, póznákon 
csak 30,000 drótrendszerben. A póznák elég 
olcsón (12—14 krjával) szerezhetők be, le nem 
héjaz tatnak és télen át künn a szabadban gú-
lákban rakják össze. A mivelt fajta szerint a 
sor- és növénytávolság 1"30—1'60 m. közt 
változik. Mivelik a korai és kései saazit és a 
Tettnangból szerzett golding-komlót, mely finom 
terméket ád ugyan, de csak kisebb termése-
ket, mi ma panaszra ad méltó okot, a meny-
nyiben a minőségi termelésre a jelenlegi árak 
buzdításul éppen nincsenek. Misselbacher 
Ágost pl. az ő valóban szép komlóját csak 
100 írtjával tudta értékesíteni, pedig idei kom-
lója is reá szolgált arra a dicséretre, mely-
ben egy mintáját a nürnbergi sörkisérleti ál-
lomás részesítette, mely a következőképpen 
méltatta: A beküldött segesvári komló egyen-
letesen fejlődött, szép színű és finom aromájú 
tobozokból áll. A komló jól van szedve, lupu-
lin-lisztben gazdag, tehát sörfőzői czélokra ki-
tűnő minőségű. Á termény nagyon hasonlít a 
legjobb württembergi fekvésű komlóhoz, tehát 
értéke is ez alapon ítélhető meg." 

Ez a vélemény alaposan ráczáfol azon 
hazai, de nem éppen hazafias sörfőzőkre, kik 
a vásár alkalmával váltig azt hangoztatták, 
hogy az erdélyi komló csak ászoksör készí-
tésre és úgynevezett exportárunak alkalmas. 
De másrészt az is áll, hogy a Misselbacher-
féle a legjobbak egyike volt, miket ott lát-
hattam. 

Az illető márgás vályogtalajon, védett 
lankás fekvésben miveli komlóját 1882. óta 
1*6 m. sor és növénytávolságban és van egy 
valóban párját ritkitó száritóháza 4000 cse-
rénynyel, mely a legtöbb itteni száritónak 
mintául szolgált. 

Miután Segesvárt az ősz meleg és állan-
dóan száraz szokott lenni, a komlószedés na-
gyobb nehézséget nem okoz s a termék színe 
rendszerint kifogás alá nem esik. Annál na-
gyobb baj van a zsákolással, mert hát a száraz 
komlótoboz olyan, mint a kényes leány, baj 
van, ha az ember csak hozzá nyul is. S aki 
erőszakolja a zsákolást, annak komlója szét-
foszlik. Hanem a segesvári asszonyok néme-
lyike e hátrányos állapottal is megbirkózik. 
Hajnalban kél és csak napfölkelte előtt zsákol-
tat, mi lassú munka ugyan, de azért mégis 
meghálálja magát. 

Meghálálná azonban az is, ha tul nem 
hagynák érni a komlót, mit néhány zsák ter-
ménynél láttam. A toboz levelei oly nyíltak 
voltak, hogy a komlólisztet ki lehetett volna 
közülök fújni. Továbbá az osztályozást is ál-
talában jobban kellene eszközölni, ugy mint 
azt Misselbacher Áhrahám, Bacon Teréz stb, 
eszközlik, kik mindjárt a szedésnél kétfelé vá-
logatják a jobb és hibás tobozokat mikor 
aztán a szakajtókból össszeöntik a komlót a 
kosarakba, másodszor válogatnak, a csere-
nyekre való elhelyezésénél harmadszor. 

Miután Segesvárt általában nem viszik 
haza a komlóindákatj mivel mindig az a kö-
vetkezménye, hogy a kissé felmelegedő termék 
homályos lesz, az első osztályozás künn a 
szabadban kevés fáradsággal rendezhető a kí-
vánatos módon, mert a termelő sokszor nem 
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is sejti, hogy egy-egy tovisebb vagy rosszabb 
szinü toboz mennyire befolyásolja az áru ér-
tékelését. 

A komló adás-vevése ugy sem szokot si-
mán lefolyni. Talán egy termékünk sincsen, 
melynél a vevő annyiféle csomót képes a ká-
kán találni, mint a komlónál. Saját érdekében 
cselekszik, ki szembeszökő hibákat mellőz. 

Ily esetben még kedvezőtlen konjunktú-
rák mellett is tűrhető áron adhat tul komló-
ján, melyre éppen nem illik reá a mondás, 
hogy várt leány várat nyer sőt ellenkezőleg 
ha nem siet az élső kérőnek igent mondani 
könnyen hoppon marad. Misselbacher, ki hol-
dankint 2—5 q. komlót arat, 50 frton alul 
nem adta eh komlóját, sokszor mások 12 fo-
rintot kaptak csak. Az idén is 100 forinton 
adta el. 

Bacon Teréz korai és kései komlót, álta-
lában finom terméket nyer homokos vályogon 
sík fekvésben 1883-ban alapított komlósában 
ültetvén a komlót 13^—1'6 m. távolságra. Ter-
mésé k. holdankint 1'2—2'5 q és termékét 
kedvező években 250 frton is értékesíthette. 
De általában mégis azon nézeten vagyok, hogy 
a völgy alján fekvő komló-kertekben tulbuján 
fejlődik Segesvárt is a kömlő, minek követ-
kezménye a vastag durva levelű nagy tobozok. 

Ábrahám Lajos, bár az ő földje is gazdag, 
mégis jobb terméket nyer mint általában a 
siki komló-kertek tulajdonosai, mi földminőségén 
kivül — homokos agyag — a dombos, napnak 
kitett fekvésnek tulajdonitható. Komlósat 
1894-ben alapította egyrészt Tettnangból (Würt-
temberg) beszerzett golding, másrészt zaazi 
dugványokkal 1QQ0 tő után 715 kg. termésre 
számit, melyet 85—100 frton értékesít. 

Lelkes komlótermelőül ismertem még a 
jeles bortermelő- és kereskedő Teutsch B. Já-
nost is, kinek sikon fekvő délnek lejtő 1884-ben 
alapított komlókertjót és egy színből átalakított 
komlószáritóját szintén megszemlélhettem.Ter-
mékét ő is Csehországban értékesítette eddig 
45 frt minimális és 225 frt maximális árak 
mellett. Nővére, ki szintén kiállítója volt a 
millennáris komlókiállitásnak, 1886-ban alapí-
tott déli fekvésű dombos oldalon bir 1'25 k. 
hold területű komlókertet, mely segesvári indi-
genatust nyert dugványokkal lett beültetve.' 
Termékét 15—130 frt árban értékesítette eddig. 

E kis körültekintésből latnivaló, hogy a 
komlótermelés, mely a legrosszabb években is 
mégis biztosit nemi jövedelmet a termelőnek, 
szinte vérébe ment át az itteni lakosságnak. 
Érdeklődik iránta asszony, férfi egyaránt. 
Bárha a hatóság is jobban érdeklődnék a vad-
komló iránt, hogy azt irtatná a legszigorúbb 
büntetés terhe alatt, mert ez az erdélyi komló-
mivelés legnagyobb veszedelme. 

Dr. Bodiczky Jenő. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Adatok a takarmányozás gya-
korlatához. 

ii. 
(A melassze és a vele előállított keveréktakarmányok 

tápláló hatása és jövedelmezősége.) 
Mint első közleményemben jelzém, egy 

másik kísérleti cziklus annak kiderítése czéljá-
ból végeztetett, hogy minő hatásuk van a tej-
produkczióra a különféle melasszekevérékeknek, 
összehasonlítván azokat más takarmányok ha-

A kísérleti állatok alaptakarmányát mind 
a 7 (10—10 napra terjedő) cziklusban 1000 
kiló élő súlyra 10 kg. széna, 3 kg. polyva 

" jezte. Ehhez járult a 
" s VII. cziklusbí 

í különféle melas 
3 keverékéből állt. 

} kg. takarmányrépa képezte 
iraktakarmány, mely az I. é 
•paliszt, a többi cziklusban 1 

Az összehasonlításra kiindulásul szolgáló 
árpalisztes takarmány a következő összetétel-
lel birt 1000 kg. élősúlyra: 

Emészthető: Szárazanyag 2614, protein 
1'94, nem protein 0-32, zsír 1'04, légenytelen 
anyag 11-21, rost 3'53. 

A keverékek előállításánál arra töreked-
tek a kisérlettevők, hogy ez összetételt érje el 
vagy közelítse meg minden cziklus takarmánya. 

Az abraktakarmányok mindegyikét répá-
val és polyvával keverve adiák. 

A tiz kísérleti állatnak teje minden nap 
súlyra, fajsulyra és zsirperezeritre véve meg-
vizsgáltatott és • feljegyeztetett s minden másod-
nap megméretett az állatok élősúlya is. 

Az összes feljegyzésekből vont átlagos 
eredményt a nyújtott takarmányminőség és 
mennyiség feltüntetésével a következő táblázat 
tárja elénk : 

> "3 Tejhozam naponta és-
Takarmányok ® 3 ~ 1Ö00 kg. élősúlyra 

mennyi- és minő- z * <u •., kilogrammokban 
sége 1000 kg. élő- g1.? " Jj ' • .'• 
súlyra, az emli- g g j 
tett mennyiségű N n 

m széna, polyva és >5,5 " 2 h m 
| répa mellett g % | 

I. 8 kiló árpaliszt... +1-46 32,866 1-02189 3-87403 
II. 8- „ tőzeges me-

lassze —0-g8 28,276 0-86354 3'28679 
III. 8 kg. friss melassze —0'50 28,248 0-92321 3-39646 
IV. 10 kg. pálmapogá-

csás melassze... —0"55 27,147 0̂ S4362 3'23045 
V. 7 kg. friss melassze és 

gyári répaszelet +1-40 28,486 0-92073 3-41698 
VI. 3-81 kg.*) keményítő-

törköly és me-' 
lassze ... —0-85 27,690 0-90369 3-27079 

VII. 8 kg. árpaliszt ... +0-74 32,866 1'02189 3-87403 

*) 8 kg. helyett. Többet nem vettek fel az állatok. 

Ez adatokból látható, hogy az árpaliszt 
naponta és 1000 kilóra átlag 2 kiló sulysza-
porulatot eredményezett, ellenben a melassz és 
keverékek (a gyári répaszeletes kivételével, 
mely 1000-re 1'40 kg. gyarapodást adott) 0'50 
és 0 88 között ingadozó testsulyapadással jár-
tak. A tejhozamot illetőleg is feltűnik az 
árpalisztnek ^ kedvezőbb hatása, mert ezek 
100-nak véve és a melasszés takarmányokat 
együttesen hozzá hasonlítva 85'87 és 86°/o-et 
tesz ki csak az eredmény, tehát 15, 13 és 
14% különbséget mutat az árpaliszt javára. 

Hogy azonban a jövedelmezőség szem-
pontjából mindezt mégse lehet az árpaliszt 
javára írni, az kitűnik az összes nyert ered-
mények alapján, kijött számadásból, melyet a 
következő táblázat tüntet fel, természetesen 
azon takarmányárakat véve alapul, a melyek 
az említett gazdaságban érvényesek. 

A jövedelmezőségben a sorrend tehát ez: 
1. keménvitőtörköly és melassze ; 2. friss 
melassze; 3. friss melassze és gyári friss répa 
szelet: 4. tőzeges melassze; 5. pálmamag-
pogácsa és melassze; 6. árpa liszt. 

Tekintve azonban egyfelől azt, hogy az 
állatok a keményítő törkölyös melassze ada-
got csak felerészben fogyasztották el s hogy 
annak adagolása közvetlenül az igen kedvező 
hatású répaszele^es melassze adagolása után 
történt, kísérlet tevők nem hajlandók a fel-

tűnő kedvező eredményt irányadónak s ille-
tőleg bizonyítónak venni, sőt ez eredménytől 
egészen eltekintve, a friss melasszet teszik 
első helyre. 

Az én felfogásom ebben a tekintetben 
az, hogyfa burgonyakeményitőtörköly és me-
lassze keveréke után'mutatkozott ezen ked-
vező hatás fölött ilyen röviden napirendre 
térni ném méltányos. Remélni is lehet, hogy 
e publikáczió impulzust adand — ha nálun,k 
nem, a külföldön — ez anyaggal teendő to-
vábbi exakt kísérletre. 

Mielőtt már most a kisérlettevőknek a 
végeredményre vonatkozó nyilatkozatát közöl-
ném, fel kell említenem, hogy ugyanezen kí-
sérleti sorozatban kiterjeszkedtek az illetők 
egyfelől annak a kiderítésére, hogy az oly 
kedvező hatásúnak bizonyult melassze ezukrát 
nem lehetne-e más czukoiral, és sóit más 
sókkal kívánatos eredménynyel helyettesitfeni, 
másfelől pedig, hogy a melasszenak nincs-e a 
tej produktumokra hátrányos befolyása; s 
végre, hogy vemhes állatokra és,— közvetve 
a tej utján— szopós borjukra nem hat-e ár-
talma san ? 

Az idegen ezukor és sók hatását két álla-
ton 10—10 napos idő alatt s 11 cyklusban 
próbálták ki. Felhasználtak e czélra 97°/o 
Czukortartalommal bíró nyers ezukrot 3 7 kg. 
adagokban és különféle sókat. így a rendes 
konyhasóadagon kivül u. n. kreuznachi lúgot, 
mely kevés konyhasó mellett kivált klórkál-
ciumból, klórmagnéziumból, klórkaliumból, 
bronzmagnéziumból és klórlithyumból áll. 
Ebből fejenként 20 gramm nyújtatott. Felhasz-
náltak 90°/o-os kénsavas káliumot, mely mini-
mális mennyiségben konyhasót , kíormagnőziu-
mot, klórkaliumot és kénsavas magnéziumot 
tartalmazott. Ebből is 20 grammot adtak. Nyúj-
tottak még 40 grammnyi adagban 83%-os klór-
káliumot, mely kénsavas magnéziumot, klór-
magnéziumot és konyhasót is tartalmazott. 

Az eredmény a következő volt^ a tej, 
zsír és száraz anyag perczentje a nyers ezu-
kor és sók adagolására emelkedő tendencziát 
.mutat, a tej mennyiségét azonban nem befo-
lyásolja se a nyersezukor, se a különféle só, 
vagyis az árpaliszt és . melassze hatását el 
el nem éri e tekintetben. 

A tejproduktumokra vonatkozó hatása a 
melasszés takarmánykeverékeknek, kedvező-
nek bizonyult a kísérleteknél. Az utánuk nyert 
tej egészen normális és ilyen a tejfölből ké-
szült vaj is. A vajnak olvadási és megmere-
vedési pontja se mutat lényeges differencziát 
a melassze-keverékek után. Árpalisztre a vaj 
olvadási pontja 31 — 34'5 C°, melasszera 32— 
35'4° között, a megmerevedési pont pedig 
előbbinél 19 5--19 9 C°, az utóbbiaknál 19"8— 
21 "5° között mozog. 

A vemhes állatokra és szopós borjakra 
való hatását a melasszekeverékeknek két ha-
sas tehenen próbálták ki. Ezeknek 1000 kiló 
élősúlyra 8 kiló, tehát maximális adag friss 
melasszet nyújtottak anélkül, hogy annak káros 
hatását tapasztalták volna, akár a rendes vagy 
leellett anyára, akár a vehemre vagy szopós 
magzatra. 

Megjegyzésre méltó mindenesetre, hogy 
a melassze mindig friss állapotban s 70 fokra 
felhevítve s aztán kellő fokig lehűtve használ-

Takarmányok mennyi- és minősége 1000 -

A nyert anyagok értéke 

márkákban 

— I I 
I. ós VII. 8 kiló árpaliszt . 

II. 8 kiló tőzeges melassze . 
III. 8 „ friss melassze . . 
IV. 10 „ pálmapogácsa melassze . . l 'yso 
V. 7 „ friss melassze és répaszelet 2" 164 

VI. 3*81 kg. keményítő törköly és melassze 2-I24 

2029 1-004 
2-170 1.003 

0-964 —0-308 
1-011. + 0 784 
0-983 —0-476 
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tátott a keverékek készítésére *s egyáltalában a 
takarmányozásra. 

Az itt szóba hozott kísérletekből vont 
eredmény röviden a következőkben foglaltatik1 

össze a kisérlettevők által. 
1. A kísérleti állatok 1000 kiló élősúlyra 

8 kiló melasszet és melasszekeveréket fogyasz-
tottak s a keményítő törkölyös melassze kivé-
telével, melyből 1000 kiló elő suly többet 3"81 
kilónál fel nem vett — kivétel nélkül mind-
egyiket szívesen ették, egy tehén kivételével, 
mely kevés kedvet mutatott a fogyasztásra, de 
azért a tiszta, egyébbel nem kevert melassze 
egész adagját ez is készséggel megette. 

2. A tőzeggel kevert melassze 1000 kiló 
élősúlyra 8 kiló mennyiségben egy tehénnél, a 
pálmamagpogáesás melassze pedig két tehén-
nél lázas tünetekkel járó enyhe felfúvódásokat 
•idézett elő. 

3. Melasszekeverőkek nyújtására az állatok 
testsúlya valami esekélylyel és mulékonyan 
csökkent, melassze és répaszelet keverékre 
•azonban jelentékenyen növekedett s hosszabb 
időn keresztül" nyújtva mindegyik melasszés 
keveréktakarmány normális súlygyarapodást 
idézett elő. 

4. A melasszeetetés, szemben az árpa-
liszttel, a tejzsir perczentjének növekedésével 
járt. 

5. A melasszéskeverékek az árpaliszt 
100%-jével szemben 85, 87 és 86°/o-ben pro-
dukáltak tej-, tejzsir és tejszárazanyagmennyi-
séget. A kedvező hatás tekintetében első he-
lyen állt a répaszeletes melassze; majdnem 
ugyanoly hatást mutatott a friss melassze; a 
többi melasszekeverők hatása jóval ezek 
alatt áll. 

6. A poppelsdorfi jelenlegi takarmány-
árakat tekintve, legjövedelmezőbbnek bizonyult 
a friss folyékony melassze; ezt követi jövedel-
mezőségben a répaszeletes és tőzeges melassze, 
majd a pálmamagpogácsás és végül a burgonya-
törkölyös melassze, mely utóbbiból a kiszabott 
adagnak nem is egészen felét fogyasztották el 
csak az állatok s emiatt ezélszerübb az össze-
hasonlításból egészen kizárni. 

7. Egy bizonyos mennyiségű nyers ezukor 
nem képes ugyanoly hatást felidézni, mint a 
melassze hasonló mennyiségű czukra. A me-
lassze feltűnő kedvező hatása a tejelésre ugy-
látszik, hogy — legalább részben — a benne 
foglalt sóknak köszönhető, de ezen sók egyéb 
sókkal hatásra nézve nem voltak helyettesít-
hetők. 

8. A tej czukorszázalékát a kísérleti ta-
karmányozás nem befolyásolta. 

9. A nyert tejtermékek izt, szagot, olva-
dási és merevedési pontot illetőleg, a kísér-
leti takarmányozás által hátrányosan nem érin-
tettek. 

10. A folyékony melassze 1000 kiló élő-
súlyra 8 kg. adagban a vemhes és szopós 
állatokra is ártalmatlannak bizonyult. 

Mindezek figyelembevételével világos a 
kísérletekből, hogy a melassze, melyhez ha-
zánkban is jutányosán lehet hozzájutni, tej-
produkálásra amily olcsó, épp oly kiváló ha-
tású takarmány s érdemes arra, hogy több 
figyelemre méltassuk ezután, mint a mennyire 
méltattuk eddig. Monostori Károly. 

GAZDASÁGI Á L L A T T A N . 
Rovatvezető : Jablonowski József. 

A gabonazsizsik irtása. 
& A „Köztelei" olvasói közül utóbbi idő-

ben számosan felvilágositást kértek a magtár-
ban elszaporodott gabonazsizsik irtása iránt. 
Az illetőknek akkor részint közvetlenül adtuk 
meg a felvilágositást, részint felhívtuk a figyel-
möket azokra a régebbi közleményeinkre, ame-
lyek a tárgyban a „Köztelek"-ben megjelentek. 
Minthogy azonban e tárgyban a kérdések még 

most is is ismétlődnek, azt hisszük, hogy nem 
végezünk felesleges munkát, ha alábbiakban 
közöljük azt a rövid, de teljesen kimerítő út-
mutatást, amelyet a földmivelésügyi magy. kir. 
miniszter megbízása folytán a m. kir. állami 
Rovartani Állomás kidolgozott s amely a sajtót 
éppen e napokban hagyta el. Végezetül csak; 
azt jegyezzük meg, hogy azok a gazdák, akik: 
ezt az . útmutatást külön, is megszerezni óhajt-
ják, azt egy két krajczáros lev. lapon'a. név. 
olvasható közlése, valamint az utolsó posta (és 
vármegye) pontos megírása. .után a m. kir. 
állami Rovartani Állomáson — míg a készlet 
tart — díjmentesen megkaphatják. 

A gabonazsizsik (egyes vidékeken zsuzsok, 
árpazsuzsók, magtári zsuzsok is, tudományos 
néven Calandra granaria ~ Linné) egy kis és 
karcsú termetű orrmányos bogár, melynek 
hosszúsága 3—4 millim., szélessége pedig 
0*7—1 millim. Testszine sötétbarna. E bogár 
csak a magtárakban él. Lassú járású és re-
pülni nem tud, mert a szárnyfedő alul a re-
pülő szárnya egészen hiányzik. Zavarás esetén 
tetszhalottat színlel, de azután egy-két perez 
mulve ismét megmozdul. 

A gabonazsizsik az egyes gabonaszemek-
ben fejlődik éspedig leginkább a buza-, árpa-, 
rozs- ős kukoriczában, zabban már ritkábban, 
megjegyzendő azonban, hogy csak magtárban 
elhelyezett magvakban, lábon álló gabonában 
nem. Nősténye petéit ugy rakja a szemekbe, 
hogy azokon hosszura nyulott fejével, u. n. 
orrroányával elébb egy kis lyukat fur, azután 
megfordul és petéjét a furott lyukba tojja. A 
gabonazsizsik álczája fehérszínű és csak a 
rágószerve barnásszinü; teste formátlan és 
igen ránezos; lába nincs. Egész fejlődését a 
szemben éri el s annak lisztes belsejével táp-
lálkozik is, ugyanabban bábozódik is és a 
magszemet csak akkor hagyja el, mikor már 
teljesen kifejlődött, azaz mikor bogár. 

Kártétele abból áll, hogy ugy a kifejlő-
dött bogár, mint az álczája a gabonaszem bel-
sejét annyira kirágja, hogy annak éppen, csak 
a korpája, héja marad meg. Minthogy pedig 
egy-egy zsizsik teljes kifejlődéséhez körülbelül 
40—50 nap szüséges, s egy nőstény 36—60 
petét tojhat, és továbbá, minthogy a bogár 
fejlődése. egyes melegebb fekvésű magtárban 
egész éven át majdnem fönakadás nélkül folyik 
vagy télen legfeljebb két-három hónapig szü-
netel, azért könnyen érthetővé válik, hogy e 
bogár rövid idő aldtt miért szaporodik el néha 
olyan tömegesen és miért tesz olyan nagy kárt 
a gabonában. Figyelmet érdemel, hogy a zsizsik 
tömegesen csak a zugokban felhalmozott sze-
metes gabonában szokott szaporodni és abból 
húzódik át a magjárban levő tiszta gabona-
garmadákba, melyekben tovább szaporodik; 
egyáltalában szereti" a nyugalmát és sötétséget. 

A gabonazsizsik ellen való sikeres véde-
kezésnél figyelembe veendő mozzanatok a 
következők: 

1. Hogy a gabonazsizsik a magtárban el 
ne szaporodhassék, szükséges, hogy a magtár 
mindig tisztán tartassék. Ez oknál fogva fel 
kell használni minden alkalmat, hogy vala-
hányszor a magtár kiürül, annak összes 
zugai (lépcsőalja, falburkolat belseje, vakablak, 
támasztó. oszlop alja, a padló- ós falburkolat 
repedései, a mestergerendák) kisöpörtessenek, 
minden maghulladék szemetestől onnan kitaka-
rittassék; általában vigyázni kell, hogy a mag-
tár e helyein semmiféle maghulladék vagy 
piszok hosszabb ideig meg ne hagyassék. 

2. A magtárban tehát szeméthulladékot 
(rostaalját, söpredéket, ocsút), egy napig sem 
szabad meghagyni, hanem a felgyülemlő 'hulla-
dékot onnan rögtön eltávolítani s vagy erősen 
égő tűzben elégetni, vagy trágyalébe fojtani 
kell, hogy a zsizsik abból ki ne mászhassók. 
Ahol az efféle mag baromfietetésre szolgál, azt 
olyan helyen kell tartani, hogy az abban eset-
leg élő zsizsik magtárba vissza ne juthasson. 

3. Hol az alapos takarításnak egyszerre 
való végrehajtása nem volna lehetséges, mert 
pl. a magtár (nagy gazdaságban, vagy gabona-
kereskedőknél) egészen sohasem üres, ott a 
takarítást ugy kell beosztani, hogy a magtár 
egyes helyei akkor takaríttassanak ki, amikor 
az lehetséges, de ugy, hogy ilyen módon az 
egész magtár alapos takarítás alá havonként 
legalább egyszer jusson. 

4. A takarítás (kisöprős) megkönnyítése 
végett szükséges, hogy a magtár padlójának, 
faburkolatának minden egyes hézaga olyan 
anyaggal betapasztassék, mely fele- (vagy na-
gyobb) részben marha- (tehén vagy ökör-) trá-
gyából ős fele- (vagy kisebb) részbén jól gyúr-
ható (ragadós) agyagból készült. Hogy e ta-
pasztás annál jobban odaragadjon, szükséges, 
hogy a tapasztás munkája előtt a betapasz-
tandó részek megnedvesítessenek. 

5. Hogy a tiszta (pl. uj) gabona meg ne 
zsizsikesedjők, okvetetlenül szükséges, hogy az 
gyakran (hetenkint legalább egyszer) kevertes-
sék (lapátoltassék), mert a gyakran megbolyga-
tott gabonában a zsizsik nem marad meg. 

6. Zsizsikes gabona a gabonazsizsiktől 
akként tisztítandó meg, hogy előbb olyan szemű 
rostán rostáltassék meg, a melynek szövetén a 
gabonazsizsik kihull ugyan, de a magszem 
nem. Rostálás közben vigyázni keh, hogy a 
zsizsik a megrostált gabonába ismét vissza ne 
huzódhassék. Minthogy pedig a megrostált 
gabonában a rostálás daczára egy-két zsizsik 
még bent maradhat, azért szükséges, hogy a 
kirostált és garmadába hányt gabona felülete,, 
de leginkább a fallal érintkező része, rongyok-
kal vagy — ha rendelkezésre állanak — juh-
börös bundákkal, len- vagy kenderkóczczal be-
takartassék, melyekbe a garmadából menekvő 
zsizsik belehuzódik. Az ilyen helyen meghúzó-
dott zsizsiket azután 7—8 óra, de legkésőbben 
egy nap múlva zsákostól-rongyostól együtt a 
magtárból ki kell vinni és olyan helyen ki-
rázni, ahol az összeseperhető és tűzben vagy 
forró vízben megsemmisithető. Ez az utóbbi 
eljárás (lapátolás és zsákkal való betakarás) 
megismétlendő 5—6-szor, mig a gabona telje-
sen meg nem tisztul. Azután pedig, mint a 
tiszta gabona, hetenként csak egyszer lapá-
tolandó. 

7. Hogy pedig a gabonazsizsik magtári 
csapássá ne váljék, legfőbb szabály az, hogy 
a magtár gyakran szellőztessék ős mindig a 
legnagyobb tisztaságban tartassék. 

8. Ismeretlen helyről, vagy gazdaságból 
érkező gabona vagy gabonaszállitáshoz való 
zsák, magtárba csak akkor vihető be, ha abban 
gabonazsizsik nincs. 

9. A magtárt, vagy zsizsikes gabonát 
mérgekkel fertőtleníteni nem szabad. 

10. A gabonazsizsikkel (Calandra granaria), 
nem szabad összetéveszteni a lencse- vagy 
borsózsizsiket (Bruchus lentis, Br. pisorum 
vagy Mylabris lentis, M. pisorum s más fajok).. 
Ez utóbbi csak a hüvelyes vetemények mag-
vaiban él, melyeket már a mezőn fejlődésük 
elején fertőz meg; gabonafélékben nem él. 
Ellenben a gabonazsizsik csak a gabonafélék-
ben él, ezeket csak a magtárakban lepi el, de 
hüvelyesek magvaiba nem megy be. 

GAZDASÁGI IPAR 
Rovatvezető: Zalka Zsigmond. 

A tiszta tejsavélesztő alkalma-
zasa a szeszgyárban. 

Az erjedést okozó élesztősejtek csakis 
akkor szaporodhatnak, ha oly tápanyagba jut-
nak, a mely ezukrot és a megfelelő növényi 
tápanyagokat tartalmaz s e mellett gyenge sa-
vanyu reakeziót mutat. A szaporodás azonban 
csakis az esetben fog normálisan végbe menni, 
ha a szaporításra,szolgáló anyagban nem lép-. 
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nek fel oly mellékerjedések, a melyeknek ter-
mékei az élesztő szaporodását csökkentik, vagy 
teljesen meg is gátolják. Ilyen mellékerjedése-
ket apró szervezeték hoznak létre s ezek kö-
zött a legártalmasabb a vajsaverjedés. 

A szeszfőző egyik legfontosbbb feladata 
tehát az élesztőkészitést oly módon vezétni, 
hogy a vaj saverjedést előidéző vajsavélesztő 
el ne hatalmasodjék s az élesztő normális 
szaporodásnak gátat ne vessen. 

Ezt- elérendő, az- élesztő szaporítására 
szolgáló anyaghoz,, az úgynevezett kovászhoz 
vagy oly anyagokat adunk, a melyek a vajsav-
.erjedést meggátolják, azonban magára az élesz-
tőre ártalmasan nem hatnak; vagy pedig ma-
gában a kovászban állítunk elő oly anyagot, 
mely á vajsavélesztő ellen a kovászt védi. Az 
előbb említett czélra többféle anyagot aján-
lottak, igy p. o. a hig ásványi savakat, ehi-
nint, alkénessavas meszet, komlókivonatot, 
formaldehydet stb. Ezen anyagoknak alkalma-
zása azonban részben azáltal, hogy használatuk 
szabadalmazva van, részben azáltal, hogy al-
kalmazásuk a gyárnak sok kiadást okoz, vagy 
pedig a moslék értékét csökkenti, nehézsé-
gekbe ütközik. 

Ez okból még mai napig is a legtöbb 
szeszgyár, különösen pedig a mezőgazdasági 
szeszgyárak azt a dezinfieziáló anyagot alkal-
mazzák, a melyet igen könnyen — minden 
fölösleges kiadás nélkül előállítani tudnak, t. i. 
tejsavat, a mely egyúttal a tápanyag savanyu 
reakczióját is előidézi. 

Már rég óta ismeretes, hogy a tejsav a 
hasadó gombáknak, s ezek között különösen 
a vaj savélesztőnek erős mérge, mig ellenben 
az élesztőnek — egy bizonyos fokig — nem 
árt. Ezen tejsavat a szeszgyárak maguk állít-
ják elő a kovász savanyitása által. 

, Minden szeszfőző előtt ismeretes azon 
körülmény, hogy az elczukrositott u. n. édes 
kovász rövid idő múlva maga magától meg-
savanyodik. Ezen savariyodást azon apró szer* 
vezetek, a tej élesztők idézik elő, a melyek a 
nyersanyagból, az edények és eszközök falairól, 
s végül a levegőből a kovászba jutnak. Ily tej-
sav élesztő igen sokféle van, ugy hogy a kovász 
savanyitását nem egy fajta tejsavélesztő, hanem 
különböző apró szervezetek végzik, a melyek 
ugy alak, valamint nagyságra, továbbá az erje-
désnél keletkező terményekre nézve egymástól 
rendkívül eltérő tulajdonságokat mutatnak.. Ezen 
tejsavélesztők között vannak olyanok ís, a 
melyek túlsúlyra vergődésük esetén az élesztőre 
ártalmas anyagokat hozhatnak létre. Másrészt 
ezen önsavanyodásnál a tejsavképződés rend-
kívül szabálytalanul megy végbe. Különösen 
tapaszt1 Iják ezt szeszfőzőink az üzem kezdetén, 
a midőn a savanyodás egyik nap gyenge, a 
másik nap erősebb, s ismét meggyengül s igy 
tovább. 

Ezen tapasztálatokból kiindulva arra 
törekedtek, hogy a kovász savanyitását mester-
séges uton idézzék elő és a kovásznak tejsav-
élesztőveli beojtása által függetlenítsék magukat 
idegen organizmusoknak a kovászba jutásától. 
E czélra oly tejsavélesztőt kellett keresni, a 
mely a czélnak legmegfelelőbben savanyit 
s e mellett a savanyítást leggyorsabban 
végzi. Ily tejsav-élesztőt izolált a savanyu ko-
vászból Lefar és dr. Leichmann. Ezen izolált 
tejsavélesztőt a „Hefezuchtanstált des Vereines 
der Spiritus-Fabrikánten in Deutschland* Ber-
lin. See- und Torfstrassen-Ecke) elszaporitva, 
tisztán tenyésztett tejsavélesztő nevezete alatt 
hozza forgalomba. 

Ezen tisztán tenyésztett tejsavélesztővel a 
kassai m. kir. gazdasági tanintézet szeszgyá-
rában már második éve dolgozom és szerzett 
tapasztalataimat a következőkben ismertetem: 

A tiszta tejsavélesztő alkalmazása óta a 
kezdet nehézségein igen hamar túlesünk. Mig 
ugyanis az önsavanyodásnál az üzem kezdetén 
7—10 napig is a tejsavképződős igen egyenetlen 
volt, addig a tiszta tejsavélesztőveli savanyitással 

már a második kovászban megkapjuk a szükségelt 
savmennyiséget és a savképződés az egész, 
üzem alatt egyenlő savanyitási idő mellett 
egyenlő. Ezáltal az élesztő is egy legfeljebb 
két nap múlva teljesen jól dolgozik s nem 
ugy, mint az önsavanyitás mellett, a midőn a 
jó leerjedés és kifogástalan' szesznyeremény 
csak hosszabb idő, néha 10 nap múlva követ-
kezett be. Ez különösen hátrányos áz esetben, 
ha a szeszgyár kénytelen anyaélesztőjét el-
dobni és uj sajtolt élesztővel savanyu ková-
szát beállítani. 

A tiszta tejsavélesztő a kovászt hama-
rabb savanyitja. Mig az önsavanyitásnál arra, 
hogy a kovászban 1*8—2"8 cm.8 sav képződ-
jék, 22—23 óra kellett, addig a tiszta tejsav-
élesztővel ezen savmennyiséget már 16—18 
óra múlva megkapjuk. 

A tiszta tejsavélesztővel a kovászt jóval 
erősebben savanyithatjuk meg, minthogy 22— 
24 órai savanyodás után 2*4—2-s cm3 savunk 
van. E mellett a savanyodás egyenletes, nincs 
oly ingadozásoknak kitéve, mint a régebbi sa-
vanyitási eljárásnál. 

A tiszta tejsavélesztő alkalmazása óta az 
élesztő leerjedése gyorsabb, a szesznyeremény 
jobb. 

A kovász savanyitására a következő . el-
járást alkalmazom: 

A kovászt, amely édes czefre, zöld ma-
láta és kevés rozslisztből készül, 53—54 R. 
foknál elczukrositva két óra hosszáig állani 
hagyom. Ezután az elczukrositott kovászt 42 
R. fokra lehűtve, az üzemkezdetén hozzáke-
verem a Berlinből hozatott tiszta tejsavélesztőt, 
azután pedig a savanyu kovászból levett anya-
kovászt. A tejsavélesztővel összekevert kovász 
állani hagyatik. Ha azt látjuk, hogy hőmér-
séklete 40 R. fokra sülyedt, felmelegítjük 42 
—44 R. fokra s ezt mindannyiszor ismételjük, 
valahányszor azt látjuk, hogy a hömérsék 40 
R. fokra csökken. A savanyodást akkor tekint-
jük befejezettnek, amidőn a 20 cm8 szűrt sa-
vanyu kovászlére 2'2—2 6 cm3 normál lug 
kell. Ekkor a savanyu kovászból leveszünk 10 
liternyi mennyiséget s ezt egy jól záró üveg-
dugós üvegedényben tartjuk mindaddig, míg-
nem az uj kovász az elczukrositás után 42 R. 
fokra lehüttetett. Ekkor a levett tejsavélesztő 
az édes kovászhoz hozzákevertetik. A savanyu 
kovász az anyakovász levétele után sterilizálás 
ezéljából felfőzetik 60—65 R. fokra s ezen 
hőmérsékletnél áll Hs— 1 óra hosszáig. A ste-
rilizálás "alatt a tejsavélesztő — amelyre már 
többé szükség nincs — elöletik, de egyúttal 
elöletnek azon idegen organizmusok is, aine-
lyek esetleg a kovász savanyodása alatt abba 
belejutottak. A sterilizálás után a kovász gyor-
san lehüttetik az élesztő beállítási hőfokára s 
azután az anyaélesztővel összekevertetik. 

A tiszta , tejsavélesztőbőr egy 7 hl. napi 
termelésű szeszgyár kovász-szükségletének első 
izbeni megsavanyitására 200 cm8 tiszta tej-
savélesztő kell. A tejsavélesztőből egy kis üveg 
(100 cm8) loco Berlin 1 márka. 

Zalka Zsigmond. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
A mezei vasutak és gazdasági 

jelentőségük. 
A gazdasági igaerő munkájának nagyobb 

része fuvarozásból áll. A termények behor-
dása, a trágyakihordás oly nagy fuvarozást 
igényel, hogy az, pénzértékre átszámítva, éven-
ként nagyon jelentékeny összeggel terheli a 
gazdaság kiadási rovatát. Különösen áll ez az 
olyan, nagyobb kiterjedésű, gazdaságokban, 
hol a major vagy tanya nincs a gazdaság kö-
zepén s igy némely táblák megművelésére s 
a termények beszállítására aránylag sok 
fuvar kell. 

A tényleges fuvarozási kiadásoktól elte-
kintve, igen gyakran beáll azon eset is, hogy 
a rendelkezésre álló igaerő más, fontos mun-
kát kénytelen elmulasztani fuvarozás miatt. 
Csak néhány esetet emlitve, ilyen pl. a széna-
hordás és betakarítás, mikor elmarad a szán-
tás, mely a tarlóbuktatás miatt' is szükséges 
lenne. Ilyen őszszél a répa-, burgonya- és ten-
geribehordás, mely idő alatt szintén kény-
telen a szántás szünetelni. Ilyen végre a 
trágyahordás is, melyet lehet ugyan akkor is 
végezni, mikor más igás munka szünetel — 
télen fagygyal — de melyet azért sok 
esetben nyáron is vagy őszszel kell már rész-
ben végezni, hogy a trágyát még idejében alá 
lehessen szántani. Az ily kényszerült elha-
lasztások akárhányszor nagyobb diczifltet okoz-
nak, jóval drágábbak, mint maga a fuvar, mert 
a termést nemcsak bizonytalanná képesek tenni, 
de csökkentik is. 

Nagy fontossságu dolog tehát e kérdés 
kedvező megoldása, mert nemcsak a tényleges 
nagy kiadások csökkentéséről van itt szó 
fuvarmegtakaritás által, hanem a termés biz-
tosításáról és növeléséről is a kellő időben vé-
gezhető földmunkák segélyével, 

E kérdés megoldása legegyszerűbben oly 
berendezéssel érhető el, mely lehetővé teszi a 
kevés erővel végezhető sok és gyors fuvaro-
zást. E berendezések legalkalmasabb eszköze 
a mezei vasút. 

A mezei vasutak alkalmazásában két 
nagy előny rejlik. Az egyik a fuvarozás ol-
csósága, melyet pénzértékben is ki lehet mu-
tatni. A másik az, hogy az igaerő a fuvarozás 
alól jórészt felszabadulva, nagyobb mértékben 
használható ki a földmüvelésnél. Ennek ered-
ményét ugyan pénzértékben, számokban kife-
jezni nem lehet, dé minden gondolkozó gazda 
előtt nyilvánvaló, hogy sok esetben még na-
gyobb itt a haszon, mint a fuvarköltség meg-
takarításánál. 

E két nagy előny mindenesetre indokoltá 
teszi a mezei vasút jelentőségének tárgyalását 
annyival is inkább, mert e vasutak mai alak-
jukban már a gazdaságnak teljesen használ-
ható segédeszközei.' A gyakorlat pedig általá-
ban azt mutatja, hogy megfelelő viszonyok 
közt, a két fentebb említett előny, nemcsak 
papiroson, de tényleg is megvan. 

A mai mezei vasutak szerkezete és 
összeállítása, éppen a gyakorlat tapasztalatai 
alapján, ugy van megválasztva, hogy az a leg-
különbözőbb fuvarozási viszonyok közt is, ké-
pes rendeltetésének megfelelni. ~ : 

Hogy pedig mennyi fuvarmegtakaritás 
érhető el a sin-uton, tehát mezei vasúton való 
fuvarozás által a közönséges fuvarozással 
szemben, arról a következő, szintén gyakor-
lati tapasztalatok alapján nyert adatok tehet-
nek tanúságot. 

I. Az ember taligán egyenes, sik és jó 
"utón körülbelül 80 kg. terhet képes továbbí-
tani, mig ugyanez az ember sin uton czélsze-
rüen szerkesztett jármüvei 1000 kg. terhet, te-
hát 13-szor annyit képes ugyanazon idő alatt 
tovább szállítani. 

II. A /o jókarban tartott, kemény, sik 
uton •— jó országúton — közönséges kocsiba 
fogva 2500 kg. terhet tud elhúzni. Ha a kocsi 
súlyát, 750 kg.-ot, leszámítjuk 1750 kg. nettó 
terhet képes óránkint 4 kilométer sebességgel 
tovaszállitani. Ebből a hasznos munka tehát 
4 X 1750 = 7 tonnakilométer óránként (1 
tonna. = 10 métermázsa). A tonnakilométer 
éppen ugy szerepel itt a munka mértékegy-
sége gyanánt, mint a méterkilogramm. Tehát 
7 tonnakilométer oly munka, mely mutatja, 
hogy 7 tonnát (70 métermázsát) óránként 1 
kilométerre, vagy 1 tonnát óránként 7 kilomé-
ter távolra tud a ló szállítani. A kocsiút minő-
sége szerint ez a hasznos munka leszállhat 
felényire, sőt egyharmadára is. Fenti számitás-
nál ugyanis a legjobb eset van alapul véve, 
mikor jó kocsival a legjobb egyenes uton ha-
ladhat a ló. E munka költségeit kiszámítandó, 
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130. ábra. Sinösszekapcsolás. 132. ábra. Hordozható kocsiátjáró. 

133. ábra. Hordozható forditókorong. 

mára egyrészt nagy területet kell a gazdaság-
ból kiszakítani, másrészt pedig költséges al-
építményt kell készíteni számára. Ez csak leg 
feljebb valamely főútvonal mentén birhat je-
lentőséggel. A részben hordozható mezei vasút 
ugyan alépítményt nem igényel, de a sínpályát 
szilárdan kell összekötni s annak lerakása, 
valamint áthelyezése is több időt vesz igénybe. 
Ez is inkább csak a főútvonalakra való. 

A hordozható mezei vasút, melynek sínjei 
s talpfái lajtorjaszerüen vannak összeillesztve, 
leginkább megfelel a mezőgazdaság ezéljainak, 
mert az egyes sinjármok könnyűek, összeköté-
sük egyszerű s ugy vannak készítve, hogy bár-
mikor könnyen lerakhatok s felszedhetők. 
Összerakásukat s felszedésüket akármelyik 
munkás is elvégezheti. Semmi különös gyakor-
latra vagy előismeretre nincs itt szükség. Mel-
lékelt ábráinkban az Orenstein- és Koppel-féle 
mezei vasutgyár gyártmányaiból látható né-
hány, a hordozható mezei vasutakhoz való 
szerkezet. 

A sinek aezélból készülve folyó méterén-
ként 4—7 kg. súlyúak s vagy aczéltalpakra 
vagy fatalpakra vannak szerelve. A fatalpak 
különösen nedves, ingoványos talajra valók, 

136. ábra. Tolható sinpad. 

át a rendes szekérközlekedés is megmaradjon, 
mikor pl. a vágány valamely utat szel át vagy 
keresztezi, hordozható átjárók készülnek, me-
lyeknek egyik alakját a 132. sz. ábra mutatja. 
A vágányok keresztezésénél, hol szükség van 
arra, hogy egyik vágányról a kocsi a másik, 
erre derékszögben álló vágányra átmehessen, 
a keresztezési pontra hordozható forditókorong 
készül, minőt a 133. ábra mutat. E forditó 
korong teljesen vasból készült s egy hengeres 
csapszeg körül forog. Teherbíró képessége 
2500. kg. s áthelyezése, nagy teherbírása da-
czára könnyen eszközölhető. Ha egy vágány-
ból egy vagy több mellékágat akarnak kive-
zetni, akkor a kiágazás kezdetére kitérőt kell 
lerakni. Ily egyszerű kitérő látható a 134. ábrán. 
Ensek hossza 2'5 mt. s szintén könnyen hordoz-
ható. Ha pedig két, párhuzamosan futó vágányt 
kell összekötni, akkor a kúszó kitérő jő alkal-
mazásba. Ez, mint a 135. ábra mutatja, S 
alakra meghajtott sinjáromból áll, melynek két 
végére közönséges kitérő van csatolva. 

Mikor két-két párhuzamosan futó vágányt 
egy vagy két vágány keresztez, akkor az ide 
szükségelt két forditó korong helyett • tolható 
sinpadot lehet használni. Ily tolható sinpadot 

A mezei vasúton váló szállítás költségei 
tehát a legjobb kocsiúton való szállítás költsé-
geinek csak harmadrészét teszik ki, a rossz 
uton való szállítás költségeinek pedig csak 
hatodrészét. 

III. A lokomotív vízszintes sínpályán vo-
nóerejének 150-szeresét képes bruttóteherb'en 
tovaszállitani. Ha pl. egy lokomotív 480 kg. 
vonóerőt fejt ki, akkor képes 0'480X 150=72 
tonna sülyt húzni a sínpályán. Mivel a tiszta 
suly itt is 70°/o, tehát 50'4 tonna'tiszta terhet 
szállíthat. A lokomotív fenti munka mellett 
óránkint 10 kilométer utat tehet meg s igy a 
lokomotív munkája ez esetben 50'4X1C=504 
tonnakilométer. Ha felteszszük, hogy a lokomo-
tív fentartása stb. naponként 24 frt kiadást 
okoz s az csak fél teherrel jár, akkor órán-

kint 2'40 frt kiadást számítva (10 órai munka-

időben) - = 0-96 krajczár szállítási 

költség jut egy tonnakilométerre óránként. 
Ez tehát még a lóval való szállítás költ-

ségeinél majdnem felényivel kisebb. 
E három összehasonlító számítás elég vi-

lágosan mutatja, mily pénzbeli előnyöket biz-
tosit a mézei vasúton való fuvarozás a ren-
des fuvarozással szemben. 

Magától értetődik, hogy nem lehet e szá-
mitások eredményeit minden esetben végérvé-
nyeseknek tekinteni. Ez csak az összehasonlí-
tásra felhozott, gyakorlati tapasztalatokon ala- | 
puló példa. Lehetnek ennél előnyösebb vagy 
kevésbé előnyös eredmények is, de a végered-
mény mindig a mezei vasúton való szállítás 
javára fog dőlni, ott, ahol a mezei vasút hasz-
nálata indokolt. 

Ami a mezei vasutak rendszerét illeti, 
az háromféle, u. m. állandó, részben hordoz-
ható és hordozható. A mezőgazdaságban átalá-
ban ez utóbbi bír legnagyobb jelentőséggel s 
pedig azért, mert az állandó mezei vasút szá-

mért nagyobb felfekvő felületük következtében 
nem sülyednek oly könnyen le, mint az aczél-
talpak. Hogy a sinek lerakása minél könnyebben 
legyen végezhető, az összekapcsolásnak lehető 
egyszerű szerkezettel kell bírni. A sinjármok 
— két sin és a talpak — 2V2—5 méter hosz-
szuságban készülnek. 

Ily összekapcsoló szerkezetet mutat a 129. 
és 130. számú ábra, melyek mindegyikénél 
elegendő a sinjármok egyszerű összetolása. A 
131. és 132. ábrán látható összekapcsoló szer-
kezetek, melyek a 6 ős 7 kg.-os sinek számára 
készülnek, nemcsak az egyenes irányban való 

J összekapcsolást végzik, de egyúttal lehetővé 
teszik, hogy az összekapcsolt sinjármok bizo-
nyos határig oldalt vagy függélyes irányban" 
is elmozdulhassanak. Ennek előnye abban áll, 
hogy a sínpálya a talaj egyenetlenségeihez 
jobban alkalmazkodhatik s a vágány egyenetlen 
talajon is lerakható és használhatód 

Igy azután végigrakható a vágány még 
fatönkös, köves helyeken is, sőt görbületek, 
kanyarulatok, hajlások is készíthetők hajlított, 
köríves sinek nélkül. Hogy á lerakott vágányon 

134. ábra. Közönséges kitérő. 

, . . ' . 125X 7 5 X 3 9X0-70=25.6 
birasa esetleg átlag ^ — ^qq - ^ 

tonnakilométer óránként. A szállítási költségek 
ez esetben, 6 órai tényleges munkaidőnél 40 

40 
krajczár óránkénti költséget vége fel, ^ ~ 

1.60 krajczárt tesznek ki óránként és tonna-
kilométerenként. 

a lónak egy napra eső tartási diját az amor-
tizáczióval, kocsis-fizetéssel, szerszám- s kocsi-
kopással, takarmányozással stb. 275 munkana-
pot véve fel évenként, egy napra 1.80 forintot 
lehet számítani. Mivel átlag 6 órán át fuva-
roz tényleg a ló, mert a 10 órai munkaidő-
ből 4 órát a fel és lerakodásra kell számítani, 

az 1 órai fuvarozás—^— = 30 krajczárba ke-

rül. A fuvarozási költséget elosztva a hasznos 

munkával, vagyis = 4.28 krajczár esik 

óránként és tonnakilométerenként fuvarozási 
kiadásra. Rosz uton e költség két- sőt három-
szorosára' is felmehet. 

- Ugyanazon ló a közönséges mezei vasut-
sin pályáján vonóerőbirásának 100—150-sze-
resét képes bruttoteheregyanánt elhúzni. A mi 
rendes gazdasági igás lovunk óránkénti 3'9 
kilométer sebesség mellett 75 kg. vonóerőt 
képes kifejteni. A mezei vasutak kocsija a 
bruttotehernek mintegy 30°/o-át tévén ki, 7Ö%> í 
tiszta teher esik szállításra s igy a ló munka- | 

129. ábra. Sinösszekapcsolás. 
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mutat a. 136. ábra, melyen ' két vágányrészlet | 
látható egymás mellett párhuzamosan végig-
fektetve. Ezzel a vágányok egybekapcsolása 
oly módon történik, hogy az egyik keresztező 
vágányról a kocsi feltolatik a sinpadra s ezt 
most a másik vágányon tolják tovább, mig vagy 
kiürítik vagy más keresztezésnél újra letolják 
a padról. Az ábrán látható sinpadon két kocsi 
fér el,'teherbírása 8000 kg. 

Az itt felsorolt szerkezeteken kivül még 
számos más szerkezét is létezik a legkülönbö-
zőbb vágány berendezések számára. Jelen 
közleménynek nem lehet czélja mindezeket 
felsorolni és ismertetni. Itt csak a hordozható 
mezei vasút vágánya és legegyszerűbb kel 
lékei vannak felemlítve. 

Ugyanígy áll a dolog a kocsiknál is. Ma 
már a legkülönbözőbb czélokra vannak mezei 
vasúti kocsik külön készítve. E kocsik szerke-
zetét szintén a gyakorlat igényei szabták meg 
s ezek tényleg meg is felelnek a legkülönbö-
zőbb czéloknak. 

kocsi fa felső szekrényének fenekébe. A szek- i 
rény-fenék alsó részén kis gördülő hengerek | 
vannak megerősítve, melyek az aljzatokon levő | 
aczélkarikán gördülnek végig s így mikor a 
különben hosszú kocsi a pálya kanyarulatain 
megy át, a szekrény mozdulatlanul marad, mig 
a két aljzat szabadon alkalmazkodhat a pálya 
kanyarulataihoz. Ugyanezen kocsi ilyenformán 
gabona, széna, trágya, ölfa stb. szállítására is 
alkalmas. Ugyanilyen kocsit mutat a 140. sz. 
ábra, melynél aczél helyett fából .készült alj-
zatok vannak s azonkívül fékezővel is el van 
látva.-Az oldalok mindkét kocsinál lebillent-
hetők. Ez utóbbi kocsi teherbírása körülbelül 
2000 kg. s ugy van a szekrény ráfektetve az 
aljzatokra, hogy egyenetlen uton is, tehát 
lejtős s váltakozó vágányon is nyugodtan ma-
rad. A 411. sz. ábra ugyancsak répaszállitó 
kocsit ábrázol, lebillenthető oldalajtókkal, csa-
varfékkel és üléssel lokomotív hajtásra, mely-
nek teherbírása 6000 kg. 

E három kocsi-alak felel meg leginkább 

j taikat a gazdaközönség tudomására hoznák. 
I Egyrészt meg lehetne ily módon tudni, hogy 
| mikor fizetheti ki magát a mezei vasút s más-

részt a gazdaközönség is tájékozást szerezhetne 
magának a mezei vasutak alkalmazhatóságáról. 

Közöljék tehát az illető gazdaságok ez 
irányban észlelt tapasztalataikat s biztosak 
lehetnek benne, hogy a gazdaközönség köszö-
nettel fog adózni ezért. i f j . Sporzon Pál. 

L E V É L S Z E K R É N Y . 

Kérdések. 
521. sz. kérdés. Van gazdaságunkban 

lekötve: 
Fehér elvénült ökör és lehajtott.. 
Tarka ökör 5—6 éves. 
Fehér tinó. 4—5 éves. 
Rendelkezésemre álló takarmány a kö-

vetkező : 

137. ábra. Aczélaljzatu répaszállitókocsi, fékkel. 140. ábra. Faaljzatu répaszállitókocsi, fékkel. 

Legnagyobb szolgálatot tehet a mezei 
vasút a gazdaságnak a répa- és burgónya-le-
hordás alkalmával. 

Ez esetben gyakran nagy tömegek szállí-
tásáról van szó, még pedig nem ritkán lehe-
tőleg gyors szállításról.' Nem tartozik ritkasá-
gok közé, hogy éppen a répahordás vagy bur-
gonyahordás idején beáll az őszi eső, vagy a 
korai fagy. Ilyenkor azután ugyancsak meg 
kell feszíteni a munkát, hogy a behordás még 
kellő időben bevégződjék. Sok kárt Okozott 
már a kedvező idő rövidsége s a fuvarozás 
lassúsága. Éppen azért, ha valamikor jó szel-
gálatokat tehet a mezei vasút, ugy az ily 
esetekben bizonyára meg teszi azt, különösen 
a czukorrépa vagy burgonyatermelő gazdasa-
gokban. . 

. A répaszállitásra, a szállítmányok nagy-
sága szerint lóerőre vagy lokomotív után való 
répaszállitó kocsik egyik alakját a 137. ábra 
mutatja. E kocsi, mely 3,500 kg. terhet bír 
el, két aczélaljzatón nyugszik, melyek köze-
pén egy-egy függélyes csapszeg, nyúlik be.' a 

a gazdaság czéljainak, mert ezek mindenféle 
szállításra egyaránt alkalmasak. 

Különleges czélokra pedig a billenő ko-
csik használhatók, minőt a 138. ábra fa szer-
kezetben, a 139. pedig aczélszerkezetben mu-
tat. Ezek különösen a földmunkáknál nyerhet-
nek nagyobb alkalmazást. Burgonyaszállitásra 
alkalmas még a 142. ábrán látható kocsi is, 
melynek két alátéten nyugvó asztalán a bur-
gonyás kosarak vagy ládák szállíthatók. 

E néhány egyszerűbb kocsiszerkezeten 
kívül még igen számos, különféle szerkezetű 
specziális czélokra készült kocsik léteznek, 
ugy, hogy bő választók áll e tekintetben a 
gazda rendelkezésére. 

Mikor ezzel a mezei vasutak tisztán 
gazdasági czélokra szolgáló egyszerűbb szer-
kezetei lettek bemutatva, nem lenne érdektelen 
megtudni, milyen előnyöket biztosit a mezei 
vasút nálunk a mi viszonyaink közt. 

Több gazdaságban van már jelenleg mezei 
vasút kisebb-nagyobb mértékben használatban. 
Nagy szolgálatot tennének a gazdaságok ve-
zetői, ha a mezei vasutákkal tett tapasztala-

1. Burgonya (rózsa imperátor). 
2. Finom buzakorpa. 
3. Tengeridara. 
4. Repczepogácsa. 
5. Rétiszéna és sarjú (középminőség). 
6. Luczerna és vöröshere, zabosbükköny. 
7. Zsombolyázott csalamádé. 
Fehér ökrök páronkint 10'20 kg. 
Tarkák 9'80 kg. 
Eehér tinók 750 kg. páronkint. 
Továbbá megjegyzem, hogy. ez utóbbi 

fehér tinók burgonyát nem kaphatnak. 
A hizlalás megkezdésével ámi nov. I-ső 

napján történt, 
az ökrök kaptak páronkint egyre-másra 

e hó.20-ig, 
20 kg. krumplit, 20 kg. t. répát, 1 kg. 

tengeridarát, xk kg. pogácsát. 
1-ső deczemberben. kezdeném a tulajdon-

képpeni hizlalást, tehát átmenetileg 1000 "kg. 
élősúlyra szándékomban van 30 kg. burgonyát, 
herét és z.-bükkönyt, korpát és 1 kg. pogácsát, 
Va kg. tengeridarát etetni- 1-ső deczemberig. 

141. ábra. Répaszállitókocsi csavarfékkel és üléssel. 

139. ábra, Aczélgzerkezetii billenőkocsi rostétyoldalakka 142. ábra. Burgonyaszállitókocsi. 
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A megkezdett hizlalástól kezdve vége-
zetéig kérem a beosztását közölni. Továbbá a 
tinóknak zsombolyázott csalamádét adhatok, 
valamint az ökrök is kaphatnak?. 

522. sz. kérdés. Az alantjegyzett takar-
mányfélékből, mélyek kellő mennyiségben áll-
nak rendelkezésemre, 20 drb lecsigázott ökröt 
akarok hizlalni, kérem a szabványt . összeállí-
tani. Takarmányrépa- nagymennyisógben, jó-
minőségü zabosbükkönyös széna, -kukoriczav 
árpa és kölesdara, .buzapolyva. 

Tót-Komlós. Gy. T. 
523. sz. kérdés. Csikóim s növendék-

borjaim és sertéseimnek foszforsavas- meszet 
szándékozom takarmány közé keverten adni. 
Kérem azon tisztelt gazdatársaimat, kik a fosz-
forsavas meszet takarmányozásra használták; 
hogy mily eredményt értek el ezen takarmá-
nyozás használatával ? s vájjon nem áll-e elő 
az állatokon rendellenes csontkinövés? s mily 
adagban keverendő az a takarmány közé? 
vagyis hány gramm adandó egy drb csikónak, 
növendékmarhának és sertésnek? s hol sze-
rezhető be a foszforsavas mész legolcsóbban? 

Döghe. ' F. K. 
524. sz. kérdés. Az eddigi ojtásokból 

következtetve ajánlható-e sertósvész ellen oj-
tani, s ha'igen, hol szerezhető be a szükséges 
ojtóanyag és ki által kell az ojtást eszközöl-
tetni s mily idősnek kell a malacznak lenni, 
hogy"tbeojtható legyen ? Cséri-i bérgazdaság. 

525. sz. kérdés. Egy tiszttartóm azt állitja, 
hogy a hagyma etetése az állatokkal igen 
egészséges, mert -a hagyma csipős tartalma a 
belső részeket kitisztítja. Kérdem, való-e ez? 
Mi adja a hagymának a csipős tartalmát és 
szagát? Miután a szagot az állat nem szereti, 
lehet-e a szagot eltávolítani s mily módon. 
Hol olvasható bővebb a hagymáról és terme-
léséről? 

Csengőd. Gz. G. 

Feleletek. 
Egy mezőgazd. szeszgyár nyersanyag 

felhasználása. (4-ih felelet az 508. sz. Icérdésre.) 
62 métermázsa 14*6% keményitőtartalmu bur-
gonya, 270 kg. árpa, 30 kg. rozs felhasználá-
sával jó üzem mellett 1085*2 kg. kemé-
nyítő X 60% H 651 hl. % szesz ter-
melhető 

Rozsdarát nem lehet pótolni, legalább 
nem helyes, árpa- vagy pláne zabmalátával, 
miután az élesztősejteknek szükséges tápanyag 
sokkal nagyobbmérvü s jobb a rozsban, mint 

"bárminemű más gabonában létező tápanyag. 
A megfagyott burgonya keményitőtartalma 

— tapasztalataim után — ném változik s a 
főzésre, valamint a keményítő kihasználására, 
addig, mig fel nem enged a fagy, befolyást 
nem gyakorol, legfeljebb kis emelkedő vagy 
habos erjedést okoz, de ezen lU rész zab-
maláta V2 légkörnyomással magasabb, gőzölés 
hamarosan segit. D. J. 

Rozsdarára a kovászban azért, hogy az 
élesztősejtek a szükséges tápanyagot megkap-
ják, egyáltalán nincs szükség. Az élesztő táp-
lálkozásához megkíván ezukrot, nitrogéntar-
talmú anyagokat és ásványi sókat. A ezukrot 
megkapjuk a zöld maláta elezukrositása alkal-
mával. A maláta csírázásánál a fehérjefélék 
egy része átalakul amiddá, különösen, pedig 
asparaginná, a mely az élesztőnek legkitűnőbb 
tápanyaga, ugyancsak" megvannak a malátában 
mindazon ásványi sók is — és pedig elégsé-
ges mennyiségbon — a melyek az élesztő táp-
lálkozásánál szerepet játszanak. A rozsliszt a 
kovászban csakis arra való, hogy annak sava-
nyodását elősegítse. A rozsnak alkalmazása a 
kovász készítésénél indokolt az esetben, ha a 
rozs ára olcsóbb, mint az árpáé, ekkor is 
azonban a rozs zöld maláta gyanánt használ-
tatik fel. A rozsmaláta ezukrositó képessége 
Glaser < és Morawsky szerint 93°/o-a az árpa-
máláta ezukrositó képességének, 

Rovatvezető. > 

Luezerna műtrágyázása. (Felelet az 518. 
sz. kérdésre.) Miután a luezerna, mint évelő 
növény több évig használtatik, lassabban ható, 
de hatásában több évre terjedő műtrágyát 
kell alkalmazni, mely czélra a Thomassalak 
felel meg legjobban. Ez egymagában véve a 
legtöbb esetben kielégítő lesz, feltéve, hogy a 
luezernát jó erőben álló földbe vetjük; sovány 
földben a luezerna a műtrágyázás daczára 
sem adna kielégítő terméseket. 

Miután a luezernát a tavaszi buza közé 
szándékozik- vetni, a Thomassalakot legjobb 
lesz a tavaszi vetőszántás előtt egyenletesen 
elszórni és leszántani. Mire a tavaszi buza le-
kerül s a luezerna fejlődésnek indul, a Thomas-
salak egy része is feloldódik, illetve átalakul. 
A tartósabb hatás czéljábóí kat. holdanként 
legalább 3Ö0 kg. Thomassalakot kell számítani. 

Ezenkívül azonban felhívom figyelmét arra 
is, hogy a vetés évében, sőt a második évben 
is, ne tessék a luezernát legeltetni, mert ezt a 
fiatal, fejlődő luezerna nem tűri s kiritkul; 
másrészt a második évtől kezdve, a luezerna 
rendszeres tavaszi fogasolására gondot fordít-
sunk, ennek minden körülmények között kiváló 
hatása van. Végül ne engedjük a fahamut el-
kallódni, hanem gyüjtessük össze gazdaságunk-
ban, s fordítsuk a luezernás felültrágyázására. 
A fahamu — melyb.ől kat. holdanként 300—400 
kg.-ot kell késő őszszel kiszórni — egyike a 
legkitűnőbb luezernatrágyáknak. ű 

Fiatal fák megvédése a nyulaktól. (Fe-
lélet az 519. sz. kérdésre.) Az ajánlott sokféle 
anyag és eljárás közül a legolcsóbb és leg-
biztosabb az, ha a fiatal fák törzsét' náddal 
vagy ennek nem létében, vadrózsa vagy egyéb 
tövísfélével köti be. Se szalmát, se kenőcsöt 
ne használjon; mert a nyulak ellen a szalma 
nem nyújt elég védelmet, amennyiben azt 
könnyen leszedik; másrészről meg odacsalja 
az egereket és azok éppen olyan károkat 
okozhatnak, mint a nyulak. A kenőcsök meg 
a legtöbbször többet árthatnak a fáknak, mint 
használnak ós ezek daczára is a nyulak el-
pusztítják azokat. A. D. 

Zöld ugar átadása bérszerződéses vi-
szonyban. (Felelet az 520. számú kérdésre.) Zöld 
ugar alatt azt.értjük, midőn a fekete ugarnak 
szánt területen, korán letakaruló takarmánynö-
vényeket • vetünk. 

Ezen takarmánynövényeknek olyanoknak kell 
lenniök, melyek a talajt jó erőállapotban hagy-
ják vissza, s melyek után a föld, a következő 
növény (rendesen őszi) elvetéseig, még félugar 
mivelésben részesíthető. Ha ily módon a fe-
kete ugarnak szánt területen a fekete ugar 
fogalmának megfelelően, a sűrűen vetett s ko-
rán letakaruló takarmánynövényeket trágyás 
földbe vetjük, vagy pedig ezek lekerülte után, 
a félugar mivelésben részesülő földet trágyáz-
zuk meg, akkor a zöld ugar a .gazdaságra 
semmiféle hátránynyal járni nem fog, sőt ellen-
kezőleg annak értékét emelni fogja 

A zöld ugar a legjobb takarmánynövé-
nyeit á pillangós virágú növények szolgáltatják, 
igy például az őszi takarmány borsó és bük-
könyös rozs, az őszszel vetett biborhere, me-
lyek után már májasban felszabadul a föld; 
továbbá a zabosbükköny, mely épp ugy mint 
előbbiek, nemcsak kitűnően beéredt állapotban 
hagyják vissza a földet, hanem légenygyüjtő-
képességükkel. azt nitrogénben gazdagítani is 
képesek s mélyen lehatoló gyökereikkel a talaj 
rétegeit is fellazítják. 

Zöldugarképpen szerepelhetnek a kérdés-
ben felvetett, korai vetésű takarmányköles ós 
muhar is, feltéve, hogy frissen trágyázott földbe 
kerülnek, de azért olyan jó zöldugarnövények, 
mint az előbb felsoroltak, nem lesznek azon 
egyszerű oknál fogva, mert nem bírnak légeny-

-gyüjtőképességgel, mert sekélyen gyökerezők s 
mert a talaj tapasztalatilag (különösen a muhar) 
erősen kiszárítják s végül, mert okvetlen szük-
séges, kései vetésüknél fogva, viszonylag későn 
kerülnek le a talajról. Nagyrészt ezen okoknál 

fogva, nem szerepel jó zöld ugar növényképpen 
a csalamádé sem. 

A zöldügar - fogalma azonban azonnal 
megszűnik, amint a takármánynak vetett növé-
nyeket magtermelésre használjuk fel. A lóhere 
is tehát csak az esetben képvisel zöldugar-
növényt, ha a. virágzás szakában takarmánynak 
vágatik le s ha a feltörés évében egy kaszálás 
levétele után leszántatik. K. K. 

Hizlalás burgonyával és zsombolyázott 
csalamádéval. (Felelet az 521. sz. kérdésre.) 
A A már megkezdett hizlalás tovább . folyta-
tására az alábbiakban a következő összeállítá-
sokat készítettük. A tarka és fehér öreg ökrök 
1000 kg. élősúlyra 7 héteri keresztül kap-
janak : 

30 kg. burgonyát, 2 kg. finom buza-
korpát, 2 kg. tengeridarát, 8 kg. zabos bük-
könyt, 10 kg. vörös hereszénát és l k kg. 
repczepogácsát. Ezen takarmánykeverék az 
átlagszámítások szerint 26*368 száraz anyagot, 
2-528 fehérjét, 15*376 szénhydrátot és 0*481 
zsirt tartalmaz 1 : 6'5 arány mellett. 

A hizlalás II. időszakában, a mely hat 
hétig tartson 1000 kg. élősúlyra adandó; bur-
gonya 30 kg., finom buzakorpa 2 kg., ten-
geridara "4 kg., luezernaszéna 10 kg., vörös 
hereszéna 3 kg., repczepogácsa 21k kg. Tar-
talmaz 25 833 száraz- anyagot, 3'032 fehérjét, 
14-741 szénhydrátot és ;0 648' zsirt. Táparány 
1 : 5'39. 

A III. időszak szintén hat-hét hétig tart. 
. 1000 kg. élősúlyra és naponta számításba 
veendő; burgonya 30 kg., finom buza korpa 2 
kg., tengeri dara 5 kg., zabos bükköny széna 
5 kg., luezernaszéna 8 kg., repczepogácsa 1 
kg. Ezen összeállításban 25*340 száraz anyag, 
2-666 fehérje, 14 963 szénhydrát és 0*585 
zsír foglaltatik 1 :6 *1 táparány mellett. 

Minthogy a tinók burgonyát nerii kap-
hatnak, csak zsombolyázott csalamádét, ezek-
nek külön készítettünk takarmánykeverékeket 
a többi rendelkezésre álló takarmánynemüek 
segélyével. 

Eszerint a tinók a hizlalás L időszaká-
ban 1000 kg. • élősúlyra kapjanak: 10 kg. 
zsombolyázott csalamádét, 2 kg. finom buza-
korpát, 10 kg. jó minőségű luezernaszénát, 4 
kg. jó minőségű v.örös here. szénát, 8 kg. 
tengeri darát. 

II. időszak 1000 kg. élősúlyra: 10 kg. 
zsombolyázott csalamádé, 2 kg. finom buza-
korpa,. 10 kg. luezernaszéna, 4 kg. vörös here 
széna, 8 kg. tengeri dara és 2 kg. repcze-
pogácsa. 

III. időszak 1000 kg. élősúlyra : 10 kg. 
zsombolyázott csalamádé, 10 kg. luezerna' 
széna, 5 kg. vörös here széna, 9 kg. tengeri 
dara, 1 kg. repczepogácsa. 

Ezen takarmánykeverékek tápanyagtar-
talma a következő : : 

I. időszak: 27*410 szárazanyag, 2'486 
fehérje, 13*902 szénhydrát, 0*718 zsir. Táp-
arány 1 : 6*3. 

II. időszak : 29*154 szárazanyag, 2-996 
fehérje, 14*632 szénhydrát, 0*854 zsír. Táp-
arány 1 : 5*5. 

III. időszak: 28-217 szárazanyag, 2*670 
fehérje, 14*232 szénhydrát és 0*775 zsir. Táp-
arány 1 : 6*0. 

Amint az elemzésből is látható, a tinók 
számára összeállított eme három takarmány-
keverék, az előírtnál jóval több száraz anya-
got és zsirt tartalmaz. Más összetétellel biró 
keveréket létesíteni a rendelkezésre álló takar-
mányfélékből azonban nem lehet, mert ugy a 
csalamádéban, mint a szénafélékben, aránylag 
kevés szénhydrát foglaltatik s ha ezekből a 
maximális adagot etetjük is, — szem előtt 
tartva, hogy több fehérjét és több száraz 
anyagot ne juttassunk be a szervezetbe, mint 
amennyi épen szükséges, •— még mindig nagy 
hiány mutatkozik szénhydrátban. Ezt á hiányt 
csak ugy pótolhatjuk, ha a tengeridarából a 
szokottnál nagyobb mennyiséget veszünk szá-
mításba; a fenti összeállításokban- éppen 
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azért 8—9 kg. van számításba véve.. A ten-
geridara nagy zsírtartalma némileg pótolja a 
szénhydrátban mutatkozó hiányt, emellett a 
tápanyagok egymáshozi aránya is a szabvá-
nyok által előirt táparányoknak megfelelő lesz. 

Ami a takarmány elkészítését illeti, a 
burgonyát külön gőzölésnek vagy füllesztés-
nek kitenni nem szükséges, elegendő azt le-
hetőleg apróra szeletelve keverni a korpával, 
darával és a durvább szálú szénaszecskájával. 
A repczepogácsa apróra megdarálva sós viz-
zel megnedvesített szénaszecskával keverten 
adandó a hízóknak. Ajánlom továbbá, hogy a 
tinók részére készítendő takarmánykeverékben 
ugy a zsombolyázott csalamádé, mint a szá-
lasan etetendő szénaféle, esetleg szénaszecska 
egy része sós vízzel .leöntessék, mert a takar-
mánykeverék minthogy sem burgonya sem 
más vizenyős takarmányféle nincs benne, 
túlságos száraznak bizonyulna s idővel a hizó 
ráunván, annak jelentékeny részét nem fo-
gyasztaná el. 

A hízók sószükséglete denaturált sóban 
az I. időszakban 35—40 gr., a II. időszakban 
45—60 gr. és a III. időszakban 40—50 gr. 

J. O. 

Hizlaló takarmány. (Felélet az 522. sz. 
Jcérdésre.) A Kizárólag a rendelkezésre álló 
takarmányfélékkel az elméleti tápanyagszabvá-
nyok pontos betartása mellett hizlaló takar-
mánykeverékeket összeállítani nem lehet. A 
hizlalás II. időszakában ugyanis szük táparány 
és kevés szárazanyagtártalom mellett sok 
fehérjét és zsirt kel! a hízó szervezetébe be-
juttatni, a jelzett takarmányfélék pedig sókkal 
tágabb táparánynyal birnak, azaz kevés fehérjét 
és aránylag sok szénhydrátot tartalmaznak, 
ugy, hogy kis teriméjü, de amellett lápdus 
takarmánykeverék készítésére nem alkalmasak. 
Még az I. időszakban, amidőn tágabb arány 
mellett is bejuttathatok a tápanyagok a szer-
vezetbe, megfelelő jó összeállítás készíthető, 
azonban a hizlalás további folyamán valami 
konczentráltabb összetételű takarmányra van 
szükség. Ilyenek a különböző gyári hulladékok, 
főleg az olajpogácsafélék. Az olajpogácsából 
2—4 kg. mennyiséget szoktak 1000 kg. élő-
súlyra adagolni s azért ebből sok nem is 
szükséges. 

Mint általánosan ismert olajpogácsának a 
beszerzését ajánlom, melynek a budapesti ter-
ményáru tőzsdén az elmúlt héten 5'40—5*70 
körül volt az ára. 

Repczepogácsa felhasználásával a hizla-
lás I. időszakában 1000 kg. élősúlyra és na-
ponta a következő összeállítás szerint etetendő: 

takarmányrépa 60 kg., buzapolyva 4 kg., 
kukoriczadara 3 kg., zabosbükkönyszéna jó 
minőségű 15 kg., repczepogácsa 2 kg. Ezen 
takarmánykeverék 27'457 szárazanyagot, 2 486 
fehérjét, 14'836 szénhydrátot és 0548 zsírt 
tartalmaz a megfelelő 1 : 6'5 táparány mellett. 

A II. időszakban 1000 kg. élősúlyra és 
naponta : 

takarmányrépa 60 kg., kukoriczadara 4 
kg., zabosbükkönyszéna 15 kg., repczepogácsa 
4 kg. Tartalmaz 26"659 szárazanyagot, 3"016 
fehérjét, 14'620 szénhydrátot és 0734 zsirt. 
Táparány 1 : 5"4. 

A hizlalás III. időszakában 1000 kg. élő-
súlyra és naponta: 

takarmányrépa 60 kg., kukoriczadara 5 
kg., kölesdara 2 kg., zabosbükkönyszéna jó 
minőségű 12 kg., repczepogácsa 2-5 kg. Ezen 
Összeállításban 25-429 szárazanyag, 2'670 fe-
hérje, 14753 szénhydrát és 0'694 zsir foglal-
tatik 1 : 6"! arány mellett. 

Megjegyzem, hogy a darafélék közül a 
kukoriczadara tartalmazván aránylag legtöbb 
fehérjét és zsirt, (árpa és kölesdara egyenlő 
értékűnek vehető) a hizlalásnál a kukoricza-
darának nagyobb jelentősége van s azért a 
közölt Összeállításokban is főleg az szerepelt. 

Addig, amíg a repczepogácsa etetését 
elkezdheti, a rendelkezésre álló takarmányok-

ból az I. időszak tartamára egy összeállítást 
készítettem a következőképpen. 1000 kg. élő-
súlyra és naponta etetendő: 

takarmányrépa, 60 kg., kukoriczadara 3 
kg., kölesdara 2 kg., jó minőségű zabosbük-
könyszéna 22 kg. Ezen takarmánykeverékben 
az előírtnál valamivel több szárazanyag 28'646 
foglaltatik, 2'494 fehérje, 15'454 szénhydrát és 
0-486 zsir mellett. Táparány 1 : 6'6. 

A repczepogácsa durván megdarálva, 
kissé megnedvesített szénaszecskával keverten 

J. O. 

Szilárd János. 

Á régi gazdatiszti karnak egy való-
ban tipikus tiszteletreméltó tagja hunyt 
el a napokban. Szilárd János az esz-
tergomi herczegprimási uradalmak nyu-
galmazott felügyelője eredetileg nem is a 
gazdatiszti pályára készült. A szabadság-

Szilárd János. 

harcz eseményei öt is, mint annyi 
más lelkes magyar ifjút elszólították 
a szelid tanulmányok mellől és ö, 
akinek élethivatása a keresztet rendelte 
fegyveréül, alig tizennyolcz éves korában 
az öldöklő csatákban forgatta honának 
védelmére a kardját. A világosi fegyver-
letétel után egyideig bujdosva, az esz-
tergomi herczegprimási uradalomba ke-
rült, amelyet 1893-ig szolgált. 

Szilárd nem volt az elméleti kép-
zettségű gazdák közül való, de kiváló 
gyakorlati érzéke és folyton tanulni 
vágyó szelleme nem kerülte el a mező-
gazdasági tudomány haladásának ered-
ményeit s azokat hosszú és előkelő 
gazdatiszti pályáján mindenkor érvénye-
síteni törekedett. A kezelése alatt álló 
óriási primási uradalom e viszonyokhoz 
képest tényleg a legjobban kezelt ura-
dalmak közé tartozott, mert Szilárd nagy-

nevű elődjének: Forster Jánosnak tradi-
cziót nemcsak tiszteletben tartotta, ha-
nem azokat még inkább fejleszteni és 
érvényesíteni igyekezett. Törekvéseinek 
meg volt az eredménye egyrészt az ura-
dalom jövedelmezőségének emelkedésé-
ben, másrészt abban, hogy ö maga ér-
demeinek elismeréseül az uradalmi gazda-
tiszti kar fejévé lön. 

Nagy hivatali elfoglaltsága mellett 
Szilárd a közügyekkel is élénken foglal-
kozott. Mint az OMGE.-nek tagja, az 
árpakiállitások bíráló-bizottságának több 
éven át elnöke volt és számos gazdasági 
kiállításon mint bíráló működött. 

Szeretetreméltó egyénisége, humánus 
bánásmódja ugy az alája rendelt tiszti-
karnak vezetését, valamint általában 
mindenkinek közbecsülését vivták ki és 
a kötelességek jó teljesítésének öntuda-
tával térhetett 1893-ban több mint 
negyven évi gazdatiszti szolgálat után 
nyugalomba. 

A munkában elfáradtan, testileg tö-
rődve, nem sokáig élvezhette a nyugo-
dalmat, mert 1897. deczember 1-én el-
hunyt. Vele a régi gárda egy tiszteletre-
méltó tagja szállott sirba, kinek életfo-
lyása gazdatiszti karunknak méltó pél-
dányképe lehet. 

Béke hamvaira ! 
Szilárd életrajzi adatai a következők : 
Szilárd János született 1831. május 24-én 

Esztergomban. Papi pályára lépett, de 1849-ben 
mint szeminárista felvétette magát az Ujházy 
vadász-zászlóaljba s mint fővadász résztvett a 
győri ütközettől kezdve Világosig, Görgey had-
testének minden ütközetében. Világostól el-
bujdosva, Esztergomba tért, bol Scitovszky 
János herczegprimás uradalmi tisztjei közé 
vette fel. Negyvenkét évig szolgálta a primási 
uradalmakat, mint csenkei ispán, később dré-
gelyi tiszttartó, 1873-tól, mint az érsek-
ujvár—verebély—pozsonyi uradalmak felügye-
lője. Mint Simor János bizalmi embere, 
résztvett a gazdaságok reorganizácziójának 
munkájában és a nagyhírű Forster János igaz-
gató jeles örökségét jelentékenyen fejlesztette. 
1893-ban a változott viszonyok közt saját 
kérelmére nyugdíjba vonult. 

Résztvett a magyar gazdasági ügy társa-
dalmi és irodalmi mozgalmaiban. Hosszabb 
időn át tilkára volt az „Esztergommegyei 
Gazdasági Egyesülef-nek s az OMGE. bizal-
mából különösen marha- és gabonakiállitásokon, 
legutóbb a millennium alkalmából is tagja volt 
a júrynek. 

Meghalt 1897. deczember 1-én Magyar-
Szölgyénben, hol gyermekei körében vissza-
vonulva töltötte életének utolsó idejét. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Ausztria. Orosz tojás szállitásikedvezménye. 
Már többször rámutattunk arra, hogy az Oroszor-
szággal kötött kereskedelmi szerződés nekünk 
egyáltalában előnyünkre nincsen és igen drá-
gán fizetjük meg rekompenzáczióképen azon 
néhány gazdasági gépet, melyet mi oda szállí-
tunk. Alig van nap, hogy ne vegyünk hirt az 
egyik vagy a másik gazdasági termény vasúti 
szállítási kedvezményezéséről, melynél csak az 
sajnálatra méltó, hogy leginkább az osztrák 
vasutak által nyújtott kedvezmények. E ked-
vezmények a magyar származású gazdasági 
terményekre nem terjednek ki és azokat a ki-
vitel érdekében meg. sem kaphatjuk. Most is 
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oroszországi származású tojásküldeményeknek 
orosz határszéli állományokról Passau, Simbach 
és Salzburg átmeneti viszonylatokban a rendes 
szállítási dijakhoz viszonyítva. 20—30°.'o lett. 
leengedve, oly esetben, ha ezen küldemények 
Bajor-, és Dél-Németország részére vannak 
rendelve. 

( + ) Francziaország. Mozgalom apapiros-
buza ellen. A franczia képviselőház bizottsága, 
mely a határidő-üzletek szabályozását tűzte ki 
czéljául, értekezletet tartott á mag- s takarmány-
szindikátus elnökével, valamint a nordmegyei 
gazd. egyesülét elnökévél s arra á határozatra 
jutottak, hogy a határidő-üzletet szabályozzák 
s a fictiv üzleteket megadóztatják. A franczia 
közvélemény örvendve fogadja az előző hatá-
rozatot, de nagyon' veszedelmesnek tartja.a 
második propozicziót. Sőt mi több, a Rose s 
Michelin képviselők törvényjavaslatának — 
melyhez a kormány is beleegyezését adta — 
ellentmondását látják abban. Ha már adóztat-
ják a fictiv üzleteket, abban az esetben léte-
zésök jogosultságát is elismerik, már pedig ez 
ellentmondó két eszmében, franczia gazdák 
érdekében, a szaksajtó nem tud belenyugodni. 

A „La FrancéTigy ir : A gazdasági ér-
dekek ellen törő börzei spekulácziók erkölcste-
lenségét belátja mindenki, törvénytelenségét 
kész a törvényhozás kijelenteni; az egész vi-
lágon arra törekednek, hogy a játék árszabá-
lyozó befolyásának útját vágják és már most 
azt hiszik, hogy mindebben czélt érnek, ha a 
játékszenvedélyt megadóztatják! 1 A játékházak 
tehát államilag elismert perzselyengedélyt nyer-
nének. Végre a termelők nem törődnek, ha a 
börzék megmaradnának is, a játékosok hadd ' 

• vészitsék ott vagyonukat, csak az a baj, hogy 
az onnan eredő árfolyamjegyzék a gabonaár 
szabályozója leszen. A közvélemény a termelő 
s komoly kereskedő, közötti effectiv üzletkötést 
óhajtja. Mi történik, a szabad eflectivüzlettel, 
ha a törvény határozottan el nem törli a lát-
szólagos üzletkötést, mely a termelés értékére 
oly siralmas kihalással van ? Ha a gabona-
tőzsde játékát megadóztatják, evvel egyszers-
mind létezését is elismerik. Már pedig a fran-
ezia gazdák \ a „muzsika, nélküli Monaco" 
létezését nem akarják tovább tűrni, miután, 
oly igen sokszor meggyőződtek róla, hogy csak 
kárukra volt még eddig. Ök megvannak győ-
ződve, hogy a megadóztatás csak ugy nem 
szüntetné meg, a fiktív üzelmeket, ahogy a já-
tékházakban a tétel tizedrészének lefoglalása 
nem hűti a játékosok szenvedélyét. A börze 
spekuláczióít igenis szabályozni kell, de erélyes 
kézzel kell a műhöz látni. 

Követeltesáék az áru minősítése, valamint 
annak effektív szállítása jelentessék ki sem-
misnek — esetleg legyen megbüntetve mind-
oly operáczió, mely nem létező áru eladásában 
jött létre, a mintának megfelelő szállítás esz-
közöltessék a kikötött határidőben. Úgy látszik, 
a francziák kezdik igazi útját megtalálni an-
nak, mely . a, feltett talány megoldásához a 
legrövidebb módon vezet, 

(*) Dánia. Védekezés a gümőkor ellen. A see-
Iandi gazdasági egyesületek kiküldöttjeinek Kop-
penhágában megtartott gyűlésén egyebek között 
azon kérdés tétetett vita tárgyává vájjon fen-
forog-e szükségessége, a gümőkór ellen való 
védekezést az állam segítségének igénybevéte-
lével még nagyobb erélylyel végrehajtani. Az 
erről intézkedő törvény megalkotását czélzó 
javaslatban nagyfontossággal bir azon határo-
zat, mely szerint a tej szövetkezetek és egyéb 
á tejet feldolgozó vállalatok által a termelők-
nek visszaadott iró ' és lefölözött tej 85 C. 
fokra hevítendő. Azon határozat pedig, mely 
szerint minden állattulajdonos, ki állatjait tu-
berkulinnal megvizsgálja és a talált gümőkor • 
ral fertőzött állatokat levágásra, azonnal el-
adja, kárpótlásul igényt tarthat a husérték V* 
részére, ha' az mint emberi táplálék értékesít-
hető és az érték 3 4 részére, ha a hus eledásra 
nem bocsájtható, lehetővé tenné a tenyésztői-

nek állományukból a gümökórral fertőzött álla-
tokat nagy, veszteség nélkül kiselejtezni. 

( + ) Kalifornia. A kaliforniai szőlők 
az utóbbi években óriási - térméseket hoz-
tak. Persze az élelmes yankeé-k nem kés-
nek boraikat bordeaux-i név alatt hozni 
a kereskedésbe s hogy annak jobb keletje 
legyen, nevetséges olcsó áron is adják: 
5—6 krajezárért literenként. Az idén Sonoma 
vidékén oly bőséges szűrét volt, hogy a ter-
melőknek se •pinczéjök, se elégséges hordójuk 
nem lévén, elhatározták magukat, hogy a 
Russian River sziklái között közös üreget váj-
nak s a sok bort abba raktározzák. Negyvenöt 
nap lefolyása alatt 34 méter hosszú, 12 méter 
széles és 8 méter mélységű pinczéjőkkel ké-
szen is lettek; melynek belső oldalát minden-
felé czementréteggel tapasztották be s termé-
sök fölöslegét összesen 2,300 ezer litert oda 
öntöttek. Az óriási községi bortartány, mely-
nek kijáróit örökösen fegyveres őrök felügyelik, 
a sonomai termelőknek összesen 38,000 frank-
jába került, de a kiadott összeget nem saj-
nálják, mert azt tartják, hogy a néhány hó-
napig ott raktározott boruk aroma s üdeség 
dolgában csak nyerhet s enné'k folytán kétsze-
res áron "fogják eladhatni á következő ta-
vasziul. 

(~H Spanyolország. A selyemgubók be-
váltása a szokottnál hamarabb történt az 
idén; dehát az eperfalevélkészlet vagy 20 
napnál előbb fogyott kelleténél, aztán a 
tenyésztés is a spanyolokat jellegző kö-
zfjnynyel lett folytatva, igy a hiány ez 
idén . jelentékenynek mondható. Nem- termel-
tek többet 915 ezer kiló gubónál, holott az 
előző évben. 1.280 ezer kiló termelt. A Spanyol-
országban működő franczia selyemfonodák a 
termésből összesen 620 ezer kilót vásároltak 
össze, tehát az össztermés kétharmadát. Kül-
földre csupán 70 ezer kilót szállítottak. Ami 
megmaradt, "azt a spanyol selyemfonodák fog-
ják feldolgozni.,Tehát édes keveset. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
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Szilárd János. ... „ ... 1735 

Növénytermelés. 
A segesvári komlótermelésről. Dr. Rodiczky J. ... 1728. 
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Gazdasági ipar. 
A tiszta tejsavélesztő alkalmazása a szeszgyárban. Í730 

Gazdasági gépészet. 
A iiMzei vasutak és gazdasági jelentős* ̂gük 17; 

Levélszekrény. 

Külföldi szemle. ... ... .. 
Mozgalom a papirbuza ellen. ... ... .. 
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Kereskedelem, tőzsde. 
Budapesti gabonatőzsde. — Vetőmagvak, — Mű-

trágyák. — Szeszüzlet.— A központi vásárcsarnok 
árujegyzése a nagybanién gros) eladott élelmi-
czikkek árairól. — ÁlUtvásárok: Budapesti 
gazdasági és tenyé'szmarhavásár. — Budapesti 
vágómarhavásáf. — Budapesti lóvásár. — Kő-
bányai sertésvásár. — Budapesti szurómarha-
vásár. — Ingatlanok árverései (20000 frt becs-
értéken felfii 1740 

Biztosító intézetek kartelje. A folyó évi 
rossz jégidény a biztosító társulatoknak jó ürügy 
volt, hogy a . jégdijakat emeljék még pedig 
közös megegyezéssel, amint az egyébként nem 
is képzelhető. íme tehát egy kedvezőtlen év, 
egy osztaléknélküli év s a biztosító részvény-
társaságok inditatva érzik magukat pótbefize-
téseknél a biztosító közönséghez fordulni, mert 
a nagy tartálékok nem azért gyűjtettek, hogy 
a jó és rossz évek koczkáz.atát kiegyenlítsék 
s a dijakat egyszinvonalon ; tartsák, hanem 
hogy a részvények: értékét., emeljék. Ugyan 
micsoda vészes jóslatokkal; s jóakarói intel-
mekkel látnák el a gazdaközönséget, ha 
például egy kölcsönös biztosító szövetke-
zet jutna azon helyzetbe, hogy pótbefize-
téseket volna kénytelen bekérni tagjaitól. 
Pedig ennek joga van hozzá, mert a kölcsö-
nösség alapján áll s mert dijai sokkalta ala-
csonyabbak, mint a részvénytársaságokéi. A 
különbség csak az, a két eljárás között, hogy 
a szövetkezet mindenkor ugyanazon biztosi-
tókból kívánja be a pótbefizetést, akik ugyan-
azon év koczkázatában résztvettek, mig a 
részvénytársaságok áthárítják azt a következő 
év biztositóira, akik azytán hiába keresik az 
okot, hogy miért kell nekik tegyük fel egy jó 
koczkázatu évben nagyobb dijat fizetni, mint 
a rossz koczkázatu évben. A biztosító társasá-
gok tűzben is kartelben vannak, amennyiben 
egymástól biztosító feleket, át nem vesznek. 
No de annál inkább átvesznek közös erővel 
a Hazai biztosító részvénytársaságtól s az 
Orgzngos kölcsönős biztosító szövetkezettől. 
Ki lett adva a jelszó a kartelben állóknak, 
hogy e két intézményt együttes erővel kell 
tönkretenni, különösen a szövetkezetet, mely 
veszedelmes elvet, a kölcsönösséget terjeszti a 
nép között s a mely az ő jóslataik elleiíére 
még ma is fenn áll, sőt esze ágában sincs az 
ő kedvükért eltűnni a föld színéről. S folyik 
is a hajsza a vidéken a mint értesülünk elke-
seredetten, a jutaléksóvár ágencziák találé-
konyságának legpiszkosabb eszközeivel. A ke-
reskedelmi törvény csak az első évi biztosító 
díj fizetésére kötelezi a több évre biztositót, 
azután átléphet, minden akadály nélkül, más 

• társulathoz. Az egy év leteltével azután jaj 
a biztositónak, mert az ügynökök egész raja 
rohanja meg s rángatja jobbra-balra, majd 
belép, majd kilép s végül maga sem tudja, 
hogy tulajdonképp hol van biztosítva, vagy 
hogy egyáltalán van-e biztosítva. Sőt hogy a 
konfúzió még nagyobb legyen, ujabban a kar-
tel-társaságok a szövetkezettől átlépőkért a kö-
teles első évi dijat is megfizetik, csak hogy a 
veszedelmes konkurrenstől, ha áldozatok árán 
is megszabaduljanak, majd pótolhatják magu-
kat a szenvedett veszteségekért akkor, ha a 
helyzet korlátlan urai lesznek, ha majd a kar-
tel diktál. S a szabad verseny ez anarkiájában 
a tudatlan nép csak azt tanulja meg, hogy 
aláírása semmi, reá nem kötelező, hogy a 
kötött szerződéseket felbonthatja tetszése sze* 
rint. A szerződések szentségében való hit 
megingása pedig tudjuk, hogy mit eredmé-
nyezett az arató munkásoknál az alföldön. 
Ezen a korrupcziót" szító s nagygyá nevelő 
versenyből a kibontakozás az állami kötelező 
biztosításhoz fog vezetni, ami kárára lesz 
ugyan a,mai biztosító-társaságok részvénye-
seinek, de nem a biztositóknak s az államnak. 

A „Gazdatisztek és Erdőtisztek Orszá-
gos Egyesülete" f. hó 9-én választmányi ülést 
tartott Bujanovics Sándor elnöklete alatt a 
„Köztelek" nagytermében. Az egyesületbe be-
lépett uj tagok felvétele után Jeszenszky Pál 
ügyvezető előterjeszti az egyesület kötelékéből 
törlendő tagok jegyzékét, akik fizetésképtelen-
ségüket szegénységi bizonyitványnyal igazolván, 
a választmány által törültetni rendeltettek. 
Segélyért több folyamodvány érkezett be, 
amelyeket azonban a választmány ez évben 
már figyelembe nem vehetett, miután az egye-
sület a segélyezésekre ez évben rendelkezésére 
álló összeget már kiosztotta. Elhatározta azon-
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ban a. választmány, hogy a jövő évben ki-
utalványozandó segélyeknél elsősorban a most 
folyamodottak véttessenek figyelembe. A mult 
hó folyamán fölterjesztés intéztetett ugy a föld-
in ivelésügyi, valamint a vallás- és közöktatás-
ügyi és pénzügyminiszterekhez, hogy a fen-
hatóságuk alatt álló állami uradalmak gazda-
tisztjeit az egyesületbe váló belépésre buzdítani 
szíveskedjenek, mert azok közül alig néhány 
%-a tagja az egyesületnek. Ugyancsak fölter-
jesztésben kérelmezte az egyesület a föld-
művelésügyi minisztertől a nyugdíjintézet ré-
szére eddig adott segélynek ez évré való 
kiutalványozását; is. Lépések történtek az 
egyesület részéről a tagoknak nyújtandó külön-
féle kedvezmények megszerzése ügyében is és 
pedig igen jó eredménynyel, amennyiben a 
legjobb névii gyárosok, kereskedők, szállodák, 
napi-, szak- és szépirodalmi lapoktól igen 
figyelemreméltó kedvezményeket sikerült a 
tagok részéré kieszközölni. Felvettetett a vá-
lasztmányban azon kérdés is, hogy a 6 évi 
tagsági kötelezettség 3, esetleg 2 évre leszállit-
tassék. Ez ügyben a választmány a végleges 
határozatalát a jövő ülésre halasztotta el. 
Több kisebb jelentőségű tárgy elintézése után 
a „Gazdatisztek és Erdötisztek Nyugdíjinté-
zeté"-nelc igazgatósága tartott folytatólagos 
ülést. Ügyvezető bejelenti, hogy a nyugdíj-
intézetnek jelenleg van 123 tagja 144,200 
korona biztosított nyugdíjjal. A nyugdíjintézet 
vagyona 76400 frtot tesz ki. Tekintettel arra, 
hogy á nyugdíjintézet teljesítési kötelezettsége 
az özvegyi nyugdijakat illetőleg 1898. évi 
május hó 1-én áll be, — vagyis ezen időpont 
után halálozás bekövetkezte esetén a nyug-
dijalapot már nyugdijjelzések fognák terhelni, — 
a jövő igazgatósági ülésen az igazgatóság az 
intézeti szakértő előzetes meghallgatása után 
határozni fog afelett, minő intézkedések vol-
nának ez érdemben foganatositandók. 

A VII . osztrák Agrartag elhalasztását, 
mint azt egyes bécsi lapok annak idején kö-
zölték, a Bécsben uralkodó zavaros politikai 
viszonyoknak tulajdonították, nemzetiségi tün-
tetésnek minősítvén a dolgot; amennyiben a 
bécsi cs; kir. Gazdasági Egyesület kiküldöttei 
is annak elhalasztása mellett voltak, amit a 
nem német kiküldöttek nemzetiségi demonstrá-
cziónak tartottak. Ez ügyben a bécsi cs. és 
kir. Gazdasági Egyesület által a következő 
sorok közlésére kérettünk fel: Az agrartag 
alsó-ausztriai kiküldöttei kijelentik, hogy az 
agrartag elhalasztásához való hozzájárulásuk 
indokaihoz mi kétség sem férhessen, hogy né-
zetük szerint oktalanság az agrartagba nemze-
tiségi czivakodást vinni, amennyiben az osztrák 
agrartag kizárólag az ausztriai gazdák egységes 
képviseltetésére törekszik, kik pedig a monarchia 
különféle nemzeteihez tartoznak. Igy tehát 
magától értetődik, hogy az osztrák agrartagon, 
ha az egyáltalán czéljának megfelelni akar, 
mindazon nemzetiségek, amelyek mezőgazda-
sággal foglalkozó polgárokkal birnak, nemcsak, 
hogy képviselve kell, hogy legyenek, de egy-
úttal közös működés czéljából egyesülniük is 
kell. Az agrartagon való nemzetiségi czivako-
dás tehát annyit jelentene, mint a kitűzött czél 
meghiúsítása. De nemzeti szempontból tekintve 
sem volna helyeselhető, ha a külözböző nem-
zetiségek földmivelői a közös czélok megvaló-
sítását czélzó társulásbán megakadályoztatná-
nak, mert e társulás a gazdáknak önfentar-
tásuk szémpontjából okvetlen szükséges. Eme 
szükséges egyetértés megbontása tehát az or-
szág gyengítését jelentené éppen ott, ahol 
annak éltető ereje rejtőzik s azért legalább ez 
idejüleg nem mutatkozott oportunusnak az 
agrartag megtartása, nehogy az politikai tün-
tetésekre használtatván fel, annak hitele alá-
szállitassék s fennállása lehetetlenné tétessék. 

A szoczializiiius Szabolcs vármegyében. 
A Szabolcs vármegyéből érkező tudósítások 
szerint a szoczializrnus azón a vidéken mind 
veszedelmesebb mérveket ölt. Sajátos tulaj-
donsága a nyírségi szoczializmusnak az, hogy 

a nép minden rétegére kiterjed, amennyiben 
nemcsak munkások, de jómódú telkesgazdák is 
sorakoznak az uj tan hívei közé. E tan már 
nem elégszik meg az ismert követelések hirde-
tésével, hanem egyenesen a földfelosztását 
publikálja, voltaképpen tehát a kommuniz-
musba csap át, aminthogy a szoczializmust a 
gyakorlatban rendszerint csak egy lépés vá-
lasztja el az anarkiának ettől a lejtőjétől. 
Hogy honnan ered ez a szocziálizmus, ennek 
vannak hivatalos és nem hivatalos okai. Mint 
hivatalosan czimül adott okai a mozgalmak-
nak : a napszám csekély volta, a cselédek tul-
terheltetése és méltánytalan díjazása, a feles 
és harmados földek után követelt természet-
beni szolgálmányok aránytalanul súlyos volta 
ismertek. Mint titkos és természetes indító okai 
a szocziálizmusnak ott vannak a nép lelketlen 
kiszipolyozói, akiknek a falusi élet kezdetleges 
berendezkedése mellett a köznép teljesen ki 
van szolgáltatva. Innen fakad a gyűlölet, mely 
az alacsony napszámbérekben stb. csak meg-
okolást keres magának. Egészen helyesen 
fogta fel a helyzetet Mikecz János szabolcsi 
alispán, aki egy kiáltványában főleg a kummu-
nisztikusf törekvések illuzórius voltáról világo-
sítja fel a népet. A gyűlölet vihara sodorja 
magával azt a népet, mikor ilyen társadalom-
bontó tan karjába veti magát és nem a szo-
cziálizmusnak szellője csapta meg. Nincs ezért 
nagyobb tévedés, mint az, amelybe beleestek 
a sajtó egyes tényezői akkor, mikor a helyi 
viszonyok abszolút ismerése nélkül a földbir-
tokososztály rideg elzárkózottságában keresik 
a mozgalom méltányossági indokait s szem 
elől tévesztik azt, hogy sehol az országban 
patrialkálisabb kapcsolat a munkás és a mun-
kaadó között nincsen, mint azon a vidéken, 
de sehol az országban a kis és nagybankárok 
borzasztóbb rombolást nem végeztek a nép 
anyagi éxisztencziájában, mint ott. Sajnos, 
amennyiben a mozgalom törvénytelenné, jog-
talanná fajult, erőszakosan kell azt elfojtani, 
de legalább meggyőződhetnek most róla, akik 
látni akarnak, hogy mi az igazi baja annak a 
jámbor népnek, micsoda lélektani folyamaton 
kellett annak keresztülmennie, hogy elveszítve 
minden bizalmát a jog és humanizmus iránt, 
sorsát s életét képtelenségekért tegye koczkára. 

„Allategészség" czimen dr. Rátz István 
állatorvosi akadémiai tanár állategészségügyi 
folyóiratot szerkeszt, melynek most megjelent 
12. száma dr. Ostertag berlini tanártól „Az 
állategészségtan fejlődéséről és feladairól", dr. 
Plósz Béla tanártól „A hibás lábállásokról és 
azok következményeiről", dr. Rátz Istvántól 
pedig „A baromfikolera felismeréséről" közöl 
eredeti közleményeket. Azonkívül a lovak táp-
lálásáról, az ínszakadásról, a gümőkóros álla-
tok húsának megítéléséről, a méh mérgéről és 
még több más állatorvosi kérdésről hoz kisebb 
czikkeket. A folyóirat feladatának, az állat-
egészségügyi ismeretek népszerűsítésének és 
terjesztésének teljesen megfelel s mint ilyen 
hivatva van hasznos szolgálatokat tenni a 
gazdaközönségnek. Előfizetési ára egy évre 
3 frt, mely Hazslinszky Károly kiadóhoz (Rökk 
Szilárd-u. 28. sz.) küldendő. 

* Német mezőgazdasági-társaság. Német-
országban 1898. febr. 14-től 19 ig lesz az úgy-
nevezett „gazdasági nagyhét", mivel a német 
mezőgazdasági társaság a 11 ezret meghaladó 
tagjait e napokban hivja meg Berlinbe az 
akkor megtartandó választmányi és osztály-
ülésekre és a nagygyűlésre, melyhez még a 
német gazdák egyébb szakegyesületeinek gyűlé-
sei csatlakoznak. A hamburgi kiállításon meg-
tartott géppróbák alapján a német mezőgazda-
sági társaság a következő gépeket ismerte el 
„uj ós figyelemre méltók"-nak: 1. Hampel 
burgonyaszedő gépe (Haunold Szilézia.) 2. L. 
Brandes répakaszáló ekéje (Schude, Hannover.) 
3. A. Lythall gépgyár fű- és herekaszálója 
Albion 7. (Halle, Saale m.) A társaság czélja 
kizárólag a gazdasági technika előmozdítása 
és fejlesztése; - eszerint minden politikai' vagy 

agrár-politikai kérdés ki van zárva működésé-
ből. Kiállításokat rendez, melyek dijaihoz való 
hozzájárulást az állam, egyesületek vagy váro-
sok részéről elfogad, de minden tekintetben 
teljesen független. Kiállítások rendezésénél a 
következő alapelveket tartja szem előtt: A 
kiállítás nemzeti jellegének fentartása ; előmoz-
dítása a gazdasági foglalkozásnak; a vándor-
kiállítás (évente máshol rendezi a kiállítást); 
minden esztendőben rendezendő kiállítás ; a 
kiállítások összehasonlító kísérletekre haszná-
landók fel. 

A gabonauzsora védelme. Ma, mikor s 
szemünk előtt folytak le az áruuzsorával űzött 
manipulácziók megdöbbentő következményei, 
mikor a ruthének, a beregiek, az egész Dél-
Magyarország s ujabban a Nyírség példái kiál-
tóan beszélnek arról, hogy milyen veszedelmet 
rejt magában az a rendszer, mely tétlenül 
nézi a köznép lelketlen kiszipolyázását, elkép-
zelhetetlennek látszik, hogy akadjon valaki, aki 
az uzsorának nyíltan lovagjává szegődjék. Ám 
semmi sincsen uj a nap alatt. Erre a feladatra 
is akadt vállalkozó a „Magyar Malom és Gazda-
sági Értesítő" czimü szaklapban, mélyről bizo-
nyos felfogás jellemzésének okából kell meg-
emlékeznünk. Nevezett lap a gabonauzsorában 
nem lát mást, mint szolid határidőüzl etet, mely-
nek kimenetele tisztán a természeti viszonyok-
tól függ. Sőt mi több, a kisgazda köszönje 
meg, ha előre lekötheti búzáját, mert kamat-
nélküli kölcsönt élvez s még az is megeshetik, 
hogy a buza ára leszáll s a vevő vészit. Mily 
nagyfokú naivság! Oda állítani az uzsorást, 
mint egyforma koczkázattal dolgozó félt, holott 
nyilt dolog, hogy 4'5—5 frtért szedegeti össze 
a búzát, miként ez ezer esetben Bereg vár-
megyében is történt. Csodálkozik azután, hogy 
az u. n. gabonaperek mindég csak akkor kelet-
keznek, ha a gabonaárak felszöknek és majd-
nem mindég a mezőgazdák részéről. Hiszen 
éppen ez a jellemző, hogy ezen a határidőüz-
leten okvetlen a kisgazda szokott veszteni. A 
gazda veszített — úgymond — mert a buza 
ára 6 frtról 12 frtra emelkedett; de ha 4frtra 
száll le a buza ára, akkor ő nyer. Szerencsére 
ilyen csodát nem látott még a világ. Tehát az 
a kereskedő koczkázata, hogy hát ha 4 frtra 
száll le a buza ára s akkor mm.-ként 50 krt 
ráfizet az üzletre! Igy már nem szólunk az 
okoskodás ellen egy szót sem, mert a nevezett 
lap könnyen azzal állhatna elő, hogy hát ha 
annyira leszáll a buza ára,' miszerint a terme-
lőnek kell ráfizetni, hogy elfogadják. A czikk 
oda konkludál végül, hogy a kormánynak semmi 
köze sincsen ezekhez az u. n. határidőüzletek-
hez; Dehogy nincs. Csupán Bereg vármegyé-
ben egy kis hivatalos beavatkozás félmillió 
forintot mentett meg a kisembereknek. Ez is 
csak valami. S ha ez a hivatalos beavatkozás 
az áruuzsora minden nemére kiterjeszkedett 
volna, már eddig is a népnek egy nagy rétegét 
mentettük volna meg az ányagi romlástól. És 
ez mégis csak több, mint néhány uzsorás ér-
deke ; s ilyen apróságokhoz, daczára a szelle-
mes szofizmáknak, mégis csak van a kormány-
nak valami köze. 

A kólozs-monóstori m. kir. gazdasági 
tanintézet, folyó hó 5-én diszgyülést tartott Ö 
felsége által adományozott 10 szobor meg-
ünneplésére. Az ifjúsági dalkör a Gyarmathy-
féle „Királyhimuszszal" nyitotta meg az ünne-
pély sorrendjét ; majd Páter Béla rendes tanár 
mint az Olv. kör elnöke bevezető beszédében 
méltatta az ünnepély jelentőségét. Ezután K. 
Vörös Sándor akad. igazgató szép beszéd 
kíséretében méltatta nemzetünknek kimagasló 
10 alakját. Lukonics Lajos III. éves hailg. 
É. Kovács Gy. „Éljen a király" czimü költe-
ményét, Z. Kiss Károly III. éves halig. Szekér 
József III. éves halig. „10 szoborról" czimü 
alkalmi költeményét, B. Molnár Andor III. éves 
halig, pedig a Vörösmarty „ Hymnusát" szavalta 
el általános tetszés közt. Végül a dalkör a 
Hymnus eléneklésével és a hallgatóság a király 
éltetésével* az ünnepélyt" befejezte. 



1726 KÖZTELEK, 1897, DECZEMBER HÖ 11, 99. SZÁM. 7-1K ÉVFOLYAM. 

* Anglia. vajfoeTÍtéle. Anglia tudvalevőleg > 
többet fogyaszt, mint amennyit termel s azért 
az európai államok között a legtöbb importra 
szorulva, mezőgazdasági "terményeket tejter-
melő államoknak mindig jó piaczot nyújt fe-
lesleges terményeik értékesitésére. Ez év első 
9 hónapjában statisztikai kimutatás szerint 
csak vajat 1.261,048 q-t vittek be Angliába, 
részint Amerikából 206,297 q-t, nagyrészt 
Dániából 524,665 q-t, sőt Németországból is, 
mely pedig gazdasági termékekben alig bir 
túltermeléssel 23,528 q-t; Magyarország azon-
ban, mint speczifikus földmivelő állam oly ke-
vés vajat visz Angliába, hogy külön föl sin-
csen említve a kimutatásban. 

Marharakodó állomás engedélyezése. A 
földmiyelésügyi miniszter a m. kir. állam-
vasutakvíkezelése alatt álló Sopron—pozsonyi 
h. é. vasút vonalán, Sopron varmegye terüle-
tén fekvő Kismarion állomást és a torontáli 
helyi érdekjá>; vasutak vonalán, Temes vármegye 
területén fekvő Parácz állomást marharakodó 
állomásul, engedélyezte. 

Szövetkezeti mozgalmak Nyitramegyé-
ben. A Nyitrámegyei Gazdasági Egyesület 
ismét öt helyen tartott előadást t a szövetke-
zetek hasznosságáról s enneka eredménye 
gyanánt a vármegyei hitelszövetkezetek száma 
ismét öttel szaporodott. Az uj szövetkezetek a 
következők: Nagy-Kosztolány és Vidéke, Jóksó 
Községi, Lancsár-Kocsin, Sztelöns Községi, 
Krakován kerületi "Községi és Podola Kerületi 
községi hitelszövetkezet. 

Népies gazdasági előadások. Az Alsófe-
hérvármegyei Gazdasági Egyesület a földmi-
velésügyí miniszter támogatásával az 1897. év 
deczember; továbbá az 1898..év január, feb-
ruár és márczius hónapjaiban népies téli gazda-
sági előadásokat rendez, mely előadások által 
a gazdasági üzem körébe tartozó, és pedig a 
mezőgazdaság, erdészet, állategészségügy, sző-
lőmüvelés, borászat, gyümölcsészet köréből, 
erre felkért szakemberek és szakközegei által, 
a mezőgazdasági ismereteknek minél szélesebb 
körben való terjedését óhajtja elérni. A népies téli 
gazdasági előadások sorrendjét az alábbiakban 
közöljük. 1897. év. Nagy-Enyeden. Deczember 
hó 19-én. Dr. Szaniszló Albert ny. gazd. tan-
intézeti tanár. A növény-élet köréből. Morágyi 
István v.-iskólai igazgató. Gyümölcstermelésről 
általában, különös tekintettel a régi gyümölcsösök 
ápolására és uj gyümölcsösök létesitésére. Víz-
aknán. Deczember hó 28 án. Török György 
állami állatorvos. Házi állataink közt előfor-
duló fertőző betegségek és azok elleni óvóin-
tézkedésekről. Gálffy János szől. felügyelő. A 
gyümölcsfa-tenyésztés fontosságáról, s ebből 
kifolyólag a gyümölcsfák-szaporításáról. 1898. 
év. Balázsfalván. Január hó 16-án. Dr. Szaniszló 
Albert. A növény-élet köréből. Székelyhidy 
Viktor g. e. titkár. Kiválóbb takarmány-növé-
nyeink termeléséről. Gyulafehérvárt. Január 
hó 23-án. Dr. Szaniszló Albert. A növény-élet 
köréből. Ebérgényi Sándor főispáni titkár. A 
mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 
1894. évi XII. t. cz. magyarázata. Maros-Ujvárt. 
Január hó 30-án. Gálffy János szől. felügyelő. 
Szőlőmüvelés — a íillöxera elleni védekezési 
módok ismertélése. Székelyhidy Viktor a ter-
mőtálaj mégmiveléséről. Magyar - Bükkösön, 
Február hó 13-án. Dezső Zsigmond vm. főer-
dész. Kopár területek befásitásáról. Székelyhidy 
Viktor. ,A kisebb gazdaságok gazdasági felsze-
reléséről. Alvinczen. Február hó 20-án'. Bartók 
Géza állattenyésztési felügyelő. A tenyészálla-
tok felneveléséről. Székelyhidy Viktor. Az 1897. 
évi országos Szőlészeti tanulmány-ut tapaszta-
latairól. Magya-lgenben. Február ' hó 27-én. 
Morágyi István Filloxéravész és ez ellen való 
védekezési módok ismertetése. Zöld József 
urad. gazdatiszt. A trágyázásról, kapcsolatban 
a takarmány; bükköny és mohar termeléséről. 
Tövisen. Márczius hó 13-án. Dezső Miklós szől. 
felügyelő. A trágya termelése és kezeléséről. 
Székelyhidy Viktor. Házi állataink gondozásá-

ról. Vingárdon. Márczius hó 20-án. • Dezső 
Miklós. Á íillöxera elleni védekezésről. Zöld 
József. A tagosítás rövid ismertetése. A szarvas-
marhatartás, az apa-állatokra való különös 
tekintettel. Zalathnán. Márczius hó 27-én-
Dezső Zsigmond. A kopár területek befásilásá. 
ról. A bükkösöknek fenyvessel való elegyíté-
séről. Török György. A havasi szarvasmarha-
fajták okszerű tenyésztéséről. Állati fertőző 
betegségek ismertetése. Abrudbánya. Márczius 
hó 29-én. Török György. Állati fertőző beteg-
ségek ismertetése. Dezső Zsigmond.' Kopár te-
rületek befásitása. A bükkösöknek fenyvessel 
való elegyítéséről. A népies téli gazdasági elő-
adások végén hasznos gazdasági füzetek a 
hallgatóság között ingyen fognak szétosztatni. 

* Gazdasági kamarák és gazdasági egye-
sületek. Poroszország túlnyomó részében gaz-
dasági kamarák vannak szervezve és állanak 
működésben. Azok. felállítását sokan ellenez-
ték, számos okot hozva fel a kamarai rend-
szer ellen; szerintük elnyomja a mezőgazda-
sági szabad egyesülést, nincs kellő érintkezése 
a vidéki kisebb gazdasági egyesületekkel, meg-
szünteti a kedvet az önkéntes és közhasznú 
munkálkodásra, emeli a tagok által fizetendő 
dijakat; főleg pedig avval vélték a 'gazdakö-
zönséget megfélemlíteni,' hogy a gazdasági ka-
marákat a gazdasági egyesülés államosításának 
mondták. Mindezekből azonban a gazdasági 
kamarák szervezése után semmi sem teljesült. 
A kamarák nagyrészt átvették á központi gaz-
dasági egyesületek működését. A központi 
gazdasági egyesületek döntő fórumai a kikül-
döttek gyűlései voltak; helyettesitik ezeket a 
gazdasági kamarák, ugyanazon működési kör-
rel, hasonló eredménynyel képviselve az összes 
gazdasági érdekeket. A kisebb egyesületekhez 
való viszony szabályozva lett rendes választ-
mány — vagy egyes dolgoknál szakválaszt-
mány által. A kamarák szervezése után az 
egyesületek tagjainak száma nemhogy csök-
kent volna, hanem inkább szaporodott, a mi 
természetes is, mert a kisebb egyesületek ál-
tal ily módon rendszeresen alkotott közös 
szervezet nagyobb és egyöntetűbb erővel lévén 
képes az érdekeket megvédeni és azoknak ér-
vényt szerezni — az egyes is szivesebben 
csatlakozik, mert saját érdekeinek elérését biz-
tosabban remélheti. Sarkalatos külömbséget 
képez a gazdasági kamarák és egyesületek 
között az anyagi helyzet, különösen pedig az 
anyagiakkal való rendelkezés. Nagy hátránya a 
központi gazdasági egyesületnek az alkotó ki-
sebb egyesületektől való anyagi és erkölcsi 
függés: egyesek, nem tagadható, sókat tettek 
a gazdasági érdekek védelmére és előmozdí-
tására, a mi nem múlhatja azonban felül a 
gazdasági kamarák közös és egyöntetű tevé-
kenységét, mert itt erősebb eszközök állván a 
központ rendelkezésére, módjában van általá-
nos, az egész országra szóló kérdéseket hat-
hatósán befolyásolni, különösen pedig a gaz-
dasági érdekeket illető oly esetekben, melyek 
tájékozottsággal párosult szakértelemmel 
csakis egy központból intézhetők el. Végre a 
mi az államosítás veszélyét illeti, látjuk, hogy 
a hasonló alapon szervezett kereskedelmi ka-
marák távolról sem képezik a kereskedelem 
államosítását: ellenkezőleg, mig egyes gazda-
sági egyesületek áz államtól élvezett szubvenczió 
folytán többé-kevésbbé függő helyzetben van-
nak, addig a gazdasági kamarák törvényesen 
szabályozott nagyobb bevételek fölött rendel-
kezve, fentarthatják gazdasági és politikai ön-
állóságukat. 

Gazdasági tudósító. E czimen a Gömör-
Kishont vármegyei Gazdasági Egyesület hiva-
talos közlönyt inditott meg, amelyet tagjainak 
ingyen küld. A lap az egyesület hivatalos köz-
leményein kivül, tagjaitól eredő vagy azokat 
érdeklő eladási s megréndelési hirdetéseket is 
tartalmaz, tehát a gazdaközönség és gazd. 
egylet között praktikus közvetitő orgánum 
igyekszik leríni. Szerkeszti: Lakner László, 
titkár. 

A magyar-óvári m. kir. gazdasági aka-
démiai hallgatók „Segélyző-egylete" f. hó 
2-án díszközgyűléssel ünnepelte meg negyed-
százados fennállását. Jelen volt ez alkalommal 
az akadémiai tanári és tisztikara teljes plénu-
mában. Beretvás János elnök üdvözölvén a 
megjelenteket a gyűlést megnyitja: felkéri 
Kosutány Tamás tb. elnököt, vázolja rövi-
den az egylet 25 éves történetét. Ez megtör-
ténvén egyhangúlag elhatároztatott, hogy je-
len felolvasás kinyomattassék, ez a nemes 
lelkű alapitótagnak, nemkülönben a földmive-
lésügyi minisztériumnak, a rokon intézeteknek, a 
hazai összes gazdasági egyesületeknek, egyes 
nagyobb uradalmaknak, végre magányosoknak 
is elküldessék. Nem tártjuk feleslegesnek e 
helyütt felemlíteni, hogy az egylet 25 évi fenn-
állása alatt összesen 13,340 frt'90 kr.-nyi se-
gélyben részesített 215 szegénysorsu érdemes, 
ifjút. A vagyonállás különben jelenleg 16,236 
frt 46 kr. Alapító tagok száma: 333. 

A Csanádmegyei Gazdasági Egyesület 
f. hó 11-én Makón rendes évi közgyűlést tart. 
Tárgy: 1898. évi költségvetés megállapítása 
és folyó ügyek. 

Gazdatánczestély Nyitrán. A Darányi 
miniszter által kezdeményezett s Keszthelyen 
felállítandó Festetics-szobor javára rendezendő 
nyitrai gazda-tánezestély az 1898. évi január 
hó 30-án fog megtartatni. 

Őrléskikészitési forgalmunk 1897- okt. 
havában. F. év október hónapban 119,784 mm. 
búzát hoztunk be előjegyzés mellett, a viszont 
kivitt búzaliszt mennyisége pedig 99,863 mm. 
volt. Tavaly ugyanezen hónapban 141,008 mm. 
buza jegyeztetett elő s 124,467 mm. liszt 
jelentetett be viszont kivitelre, az idei forgalom 
tehát valamivel csökkent. Csökkenés mutatkozik 
a januártól októberig terjedő időszak adatai-

nál is ; nevezetesen az idén januártól október 
végéig 651,351 mm, buza jegyeztetett elő s 
633,788 mm. búzaliszt vitetett ki, tavaly pedig 
ugyanezen időszak alatt az előjegyzett buza 
mennyisége 732,714 m.-mázsát, a viszontkivitt 
búzaliszt mennyisége 820,534 m.-mázsát tett. 

* A nyugatporoszországi gazdasági kamara 
november 23-iki teljes ülésén egy a német 
gazdák magyarországi tanulmányútján részt-
vett tag előadást tartott Magyarország és annak 
mezőgazdaságáról. A , következő szónok a 
gabonaárusitó szövetkezetekről tett jelentést a 
következőkben: Fel kell lépni a gabonának 
üzérkedési czélból nagy mennyiségben való 
raktározása ellen. A mai nagymérvű forgalom 
mellett nem is czélszerü ez, mert ha valaki-
nek 100 helyen van 1000—1000 tonna gabo-
nája, ezt előnyösebben hozhatja forgalomba, 
mintha az egész egy helyen van. A felállítandó 
szövetkezeti gabonaraktárak is arra valók 
lennének, hogy helyenkint az egyévi termést 
befogadják és azt lehetőleg olcsón és czél-
szerüen forgalomba hozzák. Az egyes birtoko-
sok régi, meg nem felelő magtárakban dolgoz-
nak ki nem elégítő anyaggal. Sokkal könnyebb 
egy központi, a legjobb technikai segédesz-
közökkel ellátott szövetkezeti magtárban a 
megfelelő qualitást előállítani. Törekedjenek a 
szövetkezetek még őszszel jó árt elérni és 
adják a gabonát évi középárban, ami minden 
veszteséget kizár. Fontos ok még a magtárak 
felépítésére, hogy ezáltal kimutatható lévén a 
gabona eredete, a hazai gabona vasutiszállitás-
nál díjkedvezményben részesíthető. Határozatba 
ment továbbá, hogy a katonai hatóság által 
ötévenkint tartott lőszemle aszerint módo-
sítandó, hogy ezt minden kerületben helybeli 
szakértők által tartandó előszemle előzze meg, 
amelyen a teljesen használhatlan anyagot ki-
selejtezzék, miáltal a főszemle egyszerűbb és 
gyorsabb lefolyású lesz. Megállapittatott végre 
a kamara költségvetése 215174 márka bevétel, 
illetve .kiadással. 
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„ K Ö Z T E L E K " 

B u d a p e s t , 1897. d e c z . 11. 

T. Cz. 

A karácsonyi ü n n e p e k al-

k a l m á b ó l l a p u n k b ó l mint m i n d e n 

é v b e n , ugy ez évben is 

2 6 , O O O p é l d á n y m u t a t v á n y s z á m o t 

küldünk s z é t , igen kedvező al-
kalom n y i l i k t e h á t , . hogy a 
g a z d a k ő z ö n s é g s z ü k s é g l e t é t és 
eladó tárgyait lapunk utján 
g a z d a t á r s a i t u d o m á s á r a jut-
t a s s a . 

A h i r d e t é s okvetlen ered-
m é n y e s : t e n y é s z á l l a t o k , l o v a k , 
ökrök és egyéb h a s z o n á l l a t o k , 
h a s z n á l t gépek és e s z k ö z ö k , 
h o r d ó k , takarmány k é s z l e t e k , 
v e t ő m a g v a k , kerti t e r m é n y e k , 
s z ő l ő v e s s z ő , b á r m i f é l e czikk 
vagy eszköz eladása és véte-
l é n é l . F ö l d b i r t o k o k el- é s b é r -
b e a d á s a , vétele m i n d e n közve-
titési dij n é l k ü l eszközöl-
hető a „KÖZTELEK" hirdetései-
v e l . 

F e l h i v j u k tehát a t. gazda-
k ö z ö n s é g e t , hogy az üzleti 
e l ő n y t , amelyet lapunk kará-
csonyi s z á m á n á k o l c s ó h i r d e t é s i 
rovata n y ú j t , h a s z n á l j a fel 
saját előnyére s a h o l l e h e t , 
kimélje meg a m i n d i g méreg-
drága k ö z v e t i t é s t . 

A h i r d e t é s i árakra vonat-
kozó f e l v i l á g o s í t á s s a l szive-
sen szolgál a k i a d ó h i v a t a l . 

H a z a f i a s t i s z t e l e t t e l | 

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

Budapest, Üílői-ut 25. sz. 

Napi jelentés 1897. deczember 10. 
Készbuza ma jobban volt kínálva, a malmok 

eleinte kevés vételkedvet mutattak, az irány bágyadt 
lett, elkelt kb. 20,000 mm. és az árak gyengén tartot-
tak voltak. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 200 1 nm. 77 kg. á 12.95 frt 3 hóra 

120 , 76' 12-50 , 
2000 » 74 12.40 „ 

Pestvidéki : 12-95 „ 
1000 , 77 12-85 , 

.. 74 12-10 „ 
F.-Tiszai: 100 » 77 12-70 „ 

50 . 78 12-70 •.. 
Fehérmegyei : 150 „ 75 12 60 „ 

Dm. 74 « á 12-50 „ 
Palánka : 2100 . 73 12 — , 

2400 . 73 11-70 , 
Bácskai: 1700 ] 11-50 frt; 
Bánáti: 1700 11-40 , 

750 „ 73 11-25 „ 
Makói: 1500 > 74 12-47V2 „ 

1500 12 47l/a , 
Maktáráru: 1000 , 74 
Oláh: 1500 11-20 „ 

2800 „ 73 l » 9.— , l 

. Készrozs gyenge forgalon í mellett változatlan, 
minőség szerint .8-40—45 frt Pest paritással . adatott el. 

Árpa jó 'fajtákban keresett. 
Tengeri szilárd. 
Zab gyengébb. 
Határidők gyenge forgalom mellett gyengék 

voltak. 
Következő kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 
Tavaszi búza . . , 11'96—11-94——w 11-94-95 " 
Öszi buza . . . 9-45—9-42—• ^— 9'42-45 

Tavaszi rozs . . 8'67- " 8-65—67. , 
Tavaszi zab . . . r r ^ — 6-36—38 
Öszi zab . . . — —•— 
Nov. tengeri. 
Uj tengeri . 
Uj repcze 

5-45-5-41—; 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 
{Quttmann és Wahl budapesti terménybizományi 

ezég jelentése.) 

Szeszfizlet. 

Szesz. (G-oldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e héten azonnali szállításra va-
lamivel lanyhább irányzat uralkodott és nagyobb kí-
nálatok folytán a siesz ára 25 krral olcsóbban jegyez-
nek. Finomított szesz nagyban 55-75 írton, élesztőszesz 
55-50 frton kelt el azonnali és deczember havi szál-

Mezögazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e héten 17-25—17-50 frton lett kinálva azonnali 
szállításra és az iráuyzat nagyobb kínálatok folytán 
valamivel lanyhább. 

A budapesti piaczon finomított szesz nagyban 
55-75 frt, élesztőszesz 55.50—55-75 frt, nyersszesz 
adózva 54-75 frt, adózatlan (exkontingens) 14-50—55-— 
frt, denaturáltszesz 19.25 forinton kelt el nagyban, 
mig kicsinyben az árak 25 krral olcsóbbak. 

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

Bécsi jegyzés 18-20—18-30 frt kontingens nyers-
szeszért. <P-

Prágai jegyzés 53*75—53-88 frt adózott burgo-
nyaszeszért. 

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

A kivitel e héten több tétel finomított szeszt 
vásárolt. 

Vidéki szeszgyárak közül: Kenyérmező, Arad, 
Losoncz, Győr, 25 krral olcsóbban, a többiek változat-
lanul jegyeznek. 

zárlatárak e héten: Finomított szesz 
55-75—56.—frt, élesztőszesz 55-50—5575 frt, nyers-
szesz adózva 54.75—55-— 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. 

Vetőmagvak. {MautHner Ödön tudósítása.) 
Lóhere.^Az utóbbi időben belföldön többet ajánl-

tak, de szebb minőségekből még sem került több 
piaczra; sőt nagyszemü sötétszinü áru határozottan 
szűken van, ilyenért meg is adták a követelt "árakat 
és keresettsége folytán könnyen volt elhelyezhető. Kül-
földön az volt a vélemény, hogy az amerikai lóhermag 
már oly alacsony áron van jegyezve, ífogy olcsóbb már 
nem lehet, holott az utolsó időben érkezett tudósítások 
további árcsökkenés hírét hozzák. 

Luczerna. Finom provencei árut többé nem kínál-
nak, ugy látszik a termelők készlete már más kezekben 
van. Olaszországból keveset. Magyarországból egyál. 
tálán semmit sem ajánlanak. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. deczember hó 7-éről. 

Az elmúlt 2 nap forgalmáról alig van mit jelen-
tenünk, mint a vasárnap és hétfői napok üzletileg alig 
számottevők és ilyenkor a beküldés is a legkisebb 
mértékre szorítkozik. A piaczi jelleg sem változott 
utolsó jelentésünk óta, az árak változatlanok, csak 
vadfélék mutatnak némi emelkedést. 

Tisztított baromfifélékben a beküldés gyérebb 
voít, mivel a beküldők- áruikat remélhető magasabb 
árak elérése végett a karácsonyi ünnepi hétre tartják 

Ez alkalommal is figyelmeztetjük beküldőinket a 
közelgő ünnepekre, mely alatt a kereslet tetemes emel-
kedése mellett vadfélék, tisztított baromfi (kappan, 
kacsa, pulyka, liba), úgyszintén vaj és gyümölcs a , 
egelőnyösebb értékesítésre tarthatnak számot. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1897. decz. 9-én. 

Hns. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 48—56, 
II. oszt. 42—54, III. oszt. 35—52, eleje I. oszt. 44—52, 
II. oszt. 36—50, III. oszt. 30—48, borjúhús hátulja I. 
oszt. 60—66, II. oszt. 50—62, eleje I. oszt. 5Q—60, II. 
oszt. 44—56, birkahús hátulja I. oszt. 30—36, II. oszt. 
28—34, eleje I. oszt. 28—30, II. 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—50, sertés-
hús pörkölt 40—50, sertéshús szerb szalonnával 40— 
54—, szalonna nélkül 40—52, sertéshús füstölt magyar 

:—, idegen (vidéki) 52—58̂  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 
nyers 1 kg. , füstölt 60—72, szalámi belföldi 150 
—180, külföldi , malacz szopós élő 1 db —• , 
tisztított 80—95. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-- 1.30, 
csirke 0-60—0-7, kappan hizott 1'60—1-80, sovány —.— 
—•—, récze hizott 1-80—2-80, sovány 1-40—2-—, Iud 
hizott 3- 6'—, sovány 1-60—3-20, pulyka hizött 2'20 
—3-80, sovány 0"——0'—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-75—0-90, 1 kg. —, csirke 1 db 0-50—0-65, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0-60—0-95, i kg. —•- •—, 
récze hizott 1 db 0-70—1-30, 1 kg. 40 - 56, félkövér 1 db 
0-40—0-85, lud hizott 1 db 2-50—3, 1 kg. 0-44—0-52. 
félkövér 1 db 1-20—2-—, 1 kg. 37—42, pulyka hizott 
1 db 1-80—3-—, 1 kg. 45—65, félkövér, 1 db 1"20—2'-, 
1 kg. 40—55, ludmáj 1 db 20—1-—, 1 kg. l'öO—.1-90, 
ludzsir 1 kg. 70—0-70, idei liba 1 db —•—•—. 

T. cz. 

M i n d e n n e m ű t a k a r m á n y f ű m a g o t , k ü l ö n ö s e n 

P ^ T m a g y a r l u e z e r n á t 
l e g e l ő n y ö s e b b á r o n í r e s s ű n k . I C é r ü n k k ű m i n t á k a t , 

m e l y e k r e á r a j á n l a t t a l s s o l g á l - u n k . 
M a g y a r E V i e z ő g a z t l á k S z ö v e t k e z e t e B u d a p e s t , V . , A l k o t m á n y - u t c z a 3 1 . s z . 
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Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt Ö-5D—1-20, csuka 0-40 
—1'—, ponty (dunai) 0 40—1'—, süllő —• '—, ke-
csege — — , márna 0-30—0-60, czompó 0-40—0-50, 
angolna 0' -0'—, apró kevert 0'08—0'35, lazacz , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0- 0-—, tejföl 0'28—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1-10—1-40,1. rendű 0'70—0'80, H. r. 
0'40—60'—, olvasztott —-0 —, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0'08—0-18, juh-
turo , liptói 0-54—0-56, juhsajt 0" , emr- — 
thali sajt 1-10—1;15, groji sajt 0'65—0'70. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-16—0-22, barna kenyér 0-14—0"18, rozskenyér 0-10 
—0-11. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 — , 1 - ' 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 42-50—44-0. 
n. oszt. (1440 db.) 38—42, meszes 34-5—36, orosz tojás 
ICO db. —, tea tojás 3-—-5-—, törött tojás 2-10-2-50 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 qfrt 14—18, stoke-
raui 28—36, borsó héjas magyar 6'5—12-—, koptatott 
magyar 14—18, külföldi 20—24, bab fehér apró 7—12, 
nagy 6—14, szines 9—14. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2.. 4-—, 1 q 
2'0—2'5, Petrezselem 100 kötés 3- 5'—, 1 q 5-0—5-5 
zeller 100 drb 1- 2'—, karalábé 0-8—1-2 vöröshagyma 
100 köt. 4- 10-—, l.q 4--—-6'—. foghagyma 100 köt. 
10—20, 1 q 15-0—18-0, vörösrépa 100 drb 1- 1'40, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 3-0—6-0, kelkáposzta 100 drb 
0-40—1-8, vöröskáposzta .̂ 4-0—8-— fejessaláta 0-
Ö'—, kötatt saláta 0-—, 'burgonya, rózsa 1 q 2-— 
2-20, sárga 2-30—3-—, külföldi —•—"—, fekete retek 100 
drb 0-60—1-60, uborka nagy salátának 100 db —• •—, 
savanyítani való 100 db — '•—, savanyitott —•—•—, 
zöld paprika 0-——0'—, tök főző 20—40, zöldbab 0-
0-—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—, fejtett 1. lit. 
—'tengeri 100 cső —• •-—, karfiol 100 db 8-0—12, 
paradicsom 1 kg. 0"-—-0-—, spárga —• —, torma 
100 db 11—12. 

. Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 30—35, köz. alma 16^18, 
fajkörte £5—3.0, közönséges körte 10—20, szilva magva-
váló 0-- 0*—, vörös —, aszalt 18—24, cseresnye faj 
1—-—, közönséges -, meggy faj , közön-
séges . , ringló , baraczk kajszin , 
őszi , dinnye görög nagy 100 db , kicsi 

, sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-30—0-38, csemege 40-60, dió (faj, papir-
héju) 24—26, közönséges 18—20, mogyoró 22—34, 
gesztenye magyar 8—14, olasz 10—18, narancs messi-
nai 100 db 1-0—1-8, pugliai —•—•—, mandarin 3-
3-—, czitrom 0-70—0-90, füge hordós 1 q 17—18, ko-
szorús 18- 20, datolya 42—50, mazsolaszőlő 40—70, • 
egres 1 lit. , eper 1 kg. — kr. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
35—52, II. rendű 18—30, csöves 25-30—, (szá-
rított) . köménymag , boríókamag 

. mák 1 q. frt 18—26, méz csurgatott 0-25— 
0'40, sejtekben 1 kg. 0-40—0-70, szappan szin , 
közönséges -— , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-60, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0' O'OO, ásványvíz palaczkban 

Hidegliusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1897. 
deczember 10-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „ Köztelek* részére). - Felhozott Budapestről 
50 árus 126 db sertést, 2 árus 39 db süldőt, 2595 kg. 
friss hust, 439 kg. füstölt hust, 2941 kg. szalonnát, 
1634 kg. hájat és kg. kocsonyahúst. 

Vidékről és pedig a szokott községekből 77 db 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 48—56, 1 q 4600—4800,. süldőhus 1 kg. 
50—60, 1 q 4800-5800, füstölt sertéshús 1 kg. 64—68, 
1 q 5800—6400, szalonna zsirnak 1 kg. 60 , 1 q 
5800 , füstölt szalonűa 1 kg. 60—64, 1 q 5800— 
6200, háj 1 kg. 56—60, 1 q 5400—5800, disznózsír 1 « 
kg. 60-64, 1 q 5800- 6200, kocsonyahús 1 kg. 28—34, 
1 q -— —r>. fűstölt sonka 1 kg. 68—70, 1 q —— 

Hidegliusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1897. decz. 10-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
ielentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
41 árus 40 db sertést, — árus 30 db süldőt, 1500 kg. 
friss hust, 500 kg. füstölt hust, 600 kg. szalonnát, 300 kg. 
•hájat. Vidékről és pedig a szokott helvekről 29 árus 
;301 db sertés, — - kg. friss hus. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 52—64, 1 q 4500-5100, süldőhus 1 kg. 
46—60, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 60—70, 
-1 q , szalonna zsírnak 1 kg. 56—58, l q 5400— 
•5500, füstölt szalonna 1 kg. 64—70, 1 q , háj 
1 kg. 60—62, 1 ? , disznózsír 1 kg. 60—64, 
-1 q ——-. kocsonyahús 1 kg. 36—44, 1 kg. 

—,' füstölt sonka 1 kg. 80—80, 1 q — krig.. 
Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-

utcza, 1897. decz. 10. A székesfőv. vásárigazqatóíág 
Jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
;özségekből 120 szekér réti széna, 35 szekér muhar, 

>10 zsupszalma, 10 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár — szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, tstles sil>.) 
1000 zsák szecska. A forgalom lanyha. Árak q-knt a 
kővetkezők: réti széna 193— 240' muhar uj 200—240, 

zsupszalma 140—160, alomszalma 120—140, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár' — , luczerna , 

, sarjú , szalmaszecska, 180—210, széna 
, uj , zabosbükköny —. Összes 

kocsiszám 185, suly 158,500 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1897. 

évi deczember hó 9-én. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a „Köztelek* részére. 
Felhajtatott: — db, úgymint: jármos ökör élsőmin. — 
db, közép — db, alárendelt — db. Fejőstehén: fehér, 
— drb, tarka 104 db, tenyészbika 1 drb, tarka tinó — 
fehér — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 38 db, 
ökör — db, tarka — db. 

A fejőstehénvásár több nagyobb vásárlónak meg-
jelenése következtében meglehetős élénk volt. Gazda-
sági ökröket nem hajtottak fel. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
ökör , középminőségü jármos ökör , 
alárendelt minőségű jármos ökör , hizlalni 
való , jármosbivaly : forintig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör ——• mm.-kint é. s., 
tarka tinó 2 éves frtig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka kevert 
származású tehén 60—145, bonyhádi tehén 95-180 
frtig, bika — frtig páronkint. 

Budapesti vágómarliavásár. 1897. deczember hó 
9-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek'. ? észére.)) Felhajtatott;. 2390 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 1314 db magyar' és tarka 
ökör, 463 db magyar és tarka tehén, 128 db szerbiai 
ökör, 316 db boszniai ökör, 5 db boszniai tehén, 21 db 
szerbiai tehén, 61 db bika és 82 db bivaly. 

Minőség szerint: 239 darab elsőrendű hizott, 
1981 db középminőségü és 170 db alárendelt min., 

db elsőrendű hizott ökör, db közép-
minőségü ökör és — db alárendelt min. ökör; — db 
elsőrendü'hízott tehén, db középminőségü tehén, 
— db alárendelt minőségű tehén. 

A mai vágómarhavásáron az alkuk nehezen köt-
tettek meg s a vásár forgalma csak dél felé vette 
kezdetét. Ezen lassú forgalom annak tulajdonitható, 
hogy ugy vidéki, mint külföldi vevő kevés jelent meg 
a vásáron. Az árak a jobb minőségűnél 1—2 frttal, a 
silány minőségnél 1—3 frttal csökkentek. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 27-50—31—, kivételesen — , 
hizott magyar ökör középminőségü 25-50—27-—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 19-50—25-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 20—32-—, kivételesen tarka 
tehén 34-50, magyar tehén középminőségü, 20 32—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 

, szerbiai ökör jobb minőségű —• -•;—•, kivé-
telesen —•—, szerbiai ökör középminőségü 20- 25, 
szerbiai ökör alárendelt minőségű — , szerbiai bika 
21- 30-50, kivételesen —•—, szerbiai bivaly 15-50— 
20'— frtig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1897. decz. 9-én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). 

A vásár lanyha. 
Felhajtatott összesen 283 db. Eladatott 123 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 20 db, eladatott 8 db 
100—200 írtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 10 db, 
eladatott 4 db 110—150 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 16 db, eladatott 5 db 90—150-frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 15 db, eladatott — db 
—— frtért, ponny 2 db, eladatott 0 db •—. frtért; 
közép- minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 70 db, eladatott 26 db 40—90 frtért, könnyebb 
félék (parasztié stb.) 150 db, eladatott 80,db 20-40 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 315 db, eladatott 
100 db 7—12 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 68 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 10 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1897. decz. 1.0. (Első 
magyar sertésh'zlaló-részvénytársaság telefon-jelentése a 
„Köztelek" részére.) Az üzlet lanyha volt. Heti átlaq-
árak: Magyar válogatott 320-̂ 330 kg. nehéz 51—52-5, 
280—300 kg. nehéz 52-0-53 kr, öreg 300 kg. tuli 
kr, vidéki sertés könnyű — krajczár. Szerb 46. 49 
kr. Rómán tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szokásos. — Eleség-
árak: Tengeri ó 5-60—-— frt, árpa 7-— frt Kőbányá. 
átvéve. Helyi állomány: decz. 3. marad: 21801 drb 
Felhajtás: Belföldről 480 drb, Szerbiából 2621 darab, 
Romániából — drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3101 db. Főösszeg 24902 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajlás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 2831 drb, belföldre Budapest 
környékére 510 drb, Bécsbe 123 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába 691 db, 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db. 
A szappangyárakban feldolgoztatott : szállásokban el-
hullott 8, vaggonból kirakatott hulla 8, borsókásnak 
találtatott 24, ö̂sszesen 40 db. Összes elhajtás 4195 

zitószállásokban maradt 6629 drb.- Felhajtás: Szerbiá-

ból 2624 drb, Romániából — drb, összesen 9253 drb. 
FAhajtás: 3512 drb, maradt állomány 5741 drb és 
pedig 5741 drb szerb és- — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 972 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Budapesti szurómarhavásár. Deczember hó 9 én 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 110 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 62 db növendék élő borjú, — db élő 

bárány; 82 drb belföldi, 146 drb galicziai, 48 drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, 124 drb 
őlött bárány, — drb élő kecske. -

A borjuvásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 18—25-— 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, .35—42 frtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 21- 23 frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 52—60, tiroli 54—60 frtig, gali-
cziai 50—58 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 7-—8 — frtig, bécsi őlött borjú —, kiv. 
62 frtig súlyra. Élő bárány 7—8-50 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —-— frtig páronkint. Hizlalt ürü 

Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Decz. ,.|S Budapesti kir. atkviha- Bobula 173589 
törvényszék tóság * -' -"Mária 

Decz. 24 M.-szigeti kir. atkviha- dr. Holfósy 60036-42 
törvényszék tóság István 

Decz. 28 Szombathelyi atkviha- Stieder 45088 
. kir. tvszék tóság György 

Decz. 28 Duna-adonyi atkviha- Rózsa 87419 
kir. jbiróság tóság Mihá'y és neje 

Decz. 29 Zombori kir. atkviha- Konyovits , 21786 
törvényszék tóság Gábor 

Decz. 30 Nagyváradi atkviha- Ercsey 40696 
kir.'tvszék tóság Géza 

Jan. 3 Homonnai a tkvi ha- Broszmann . 33485 
kir. jbiróság tóság Ernő 

1898. jan. 21. Kassai kir. atkviha- Baszel 26250 
törvényszék tóság Károly és neje 

Jan.. 21 K.-helmeczi atkviha- Pilissy "32907 
kir. jbiróság tóság Ferdinánd 

Febr. 3 Nyitrai kir atkviha- Scherz "40168 
törvényszék tóság Aladár 

\x Orsz. masy. gazd. egyesület tulajdona. 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért' felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
0. M. G. E. szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Buday 

Barnabás. 

RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T E N . 

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

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

Ü É Ü " ö s s z e © " U S ® 
gazdasági gépeket gyártja. | 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

• és 8ZJ 

ü f f i 

Részletes árjegyzékkel 
szakszerű felvilágosítással díjmentesen s 

ISzecskavágóí 
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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 1881. évban. 
Elnök : TKLiBH] dés> gróf. AlelnSk: CSÍVOSSTT Bélm. 

Igatgatit&gi tagok: 
ANDBÁSSY GÉZA gróf, BÜJAN0VIC8 SÁND08, DESSKWFFY AB1STID, PCSPÖKY EMII. 
BÜBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGIIONIÍ, 

TELEKI SÁNDOB gróf. 
Vezérigazgató: s z ö b y i z«igmond. 

Az Orsiágos 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 auscha l ) b iztos 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. 

MT " Gazdasági egyesUleti tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5°/o díjengedményben részesülnek. 

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

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

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 ára díszes borítékba hö'tve 2 forint. 
Jelenleg azonban 1 forint kedvezményes áron kapható. — (Portómentesen 

megküldve l frt 10 kr!) 
Megrendelhető a „KÖZTELEK" ' kiadóhivatalában: 

Budapest, Í711ői-u.-b 2 5 . szám. 

Takarmánykamra-berendezések 
:szecskavágók, 

szabadalmazott védőkésziilék-
kel, répavágók szelet- és 
koczkavágásra, répazúzók, 

kukoriczamorzsolók, da-
rálómalmok kézi-, járgány- és gőzhajtásra, amerikai 
Duplex-darálók gőzhajtásra, csöves- és szemes-kuko-
ricza és mindennemű gabonafajok egész finom darálására, 
egy- és két járatu malmok vasállványon, olajpo-
gácsatörők, járgányok, transmissiók, 

továbbá trágyalé-szivattynk és fecskendők, trágya-
léosztók, széna- és szalmasajtók, nemkülönben az 
összes talajművelőeszközök, vető-, kaszáló- és ara-
tógépek- galtonatisztitó- és osztályozó gépek, 

répamagtiszttitók 
nagy választékban jutányos árakon kaphatók 

ÜMRATH és TÁRSA 
mezőgazdasági gépgyárosoknál 

——ffiudapesten,—~ 
V., Yáczi-körut 60, szára. 

Árjegyzék és költségvetés kívánatra ingyen és bérmentve. 

A zalathnai kénkovand ipar r. t. 

kénsav- és műtrágya-gyára 
ajánlja legjobb minőségű mindennemű 

MŰTRÁGYÁIT 
a t. cz. gazdakiizfinscg b. ügyeimébe. 

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 

t, IV., Bécsi -uta 5, 

importált, 

most megérkezett 

_ _ > Poland china 
tenyészsertések pedigréevel, 

PICK OSWALD 
VI I I . , K ü l s ő Kerepes i -ú t 1, sz. 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalban 
B U D A P E S T , 

Cllől-nt 95-dik szám. 

Fuehs Hermann 
tejgazdasági edények gyára "SWI 47eo 

B U D A P E 8 T , 
VI., Szondy-utcza 35. sz. 

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

Itades vevőim közül Msöroloi: 

a „Budapesti Központi Tej-
csarnok Szövetkezetet", a 
„Gazdák Budapesti Tejegye-
sületét" úgyszintén az aradi, 
pécsi, stb. tejcsarnokokat 
és számos nagy hazai gaz-
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8. £einfiaasf íFreiűerg i. S. 
ajánlja, mint hosszú évek sora óta specialista teljes 

mezőgazdaság i s z e s z f ő z d e - i t 
szeszflnomitóit és élesztő gyár berendezéseit, ugyszinte minden egyes és szakmába 

vágó gépeit és eszközeit, 

GŐZGÉP-KAZÁNOKA T. 
Arjeffy^ék és költségvetés ingyen. 4625 

M A S 7 & n O H S Z A S B i l N S Z Á M O S H E F E H E N C Z I A . " g g f 

S a r k a d - G y u l a v á r i u r a d a l m a k j ó s z á g f e l ü g y e l ö s é g e . 

A gróf ALMÁSY-féle sarkadi magyar törzsgulyából alább 
felsorott s t enyés z " T v l \ r v a l a m i n ^ tenyésztésre 

anyagul nevelt kiválóan alkalmas szám-

feiet« tehenek TX™™ Kézbö1 elad6k' 
14 d r b h á r o m é v e s b ika , 

25 „ negyed f i i ü s z ő , 
9 „ ö t é v e s tehén , 
6 „ h a t é v e s tehén , 
3 „ h é t é v e s tehén , 
5 ,, n y o l c z é v e s tehén , 
4 „ k i l e n c z é v e s tehén , 
4 „ t i z é v e s tehén , 

18 ,, tiz éven fe lü l i tehén, 
valamennyi tiszta magyar fajjelleggel. 

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

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

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. 
Yenni szándékozók kéretnek, hogy érkezésük idejét 2 
nappal előre az uradalmi számtartósággal közöljék. 

Gyulavári, 1897. november hó 26. 

Szekér Gyula 
urad. jószágfelügyelő. 

I 1 1 

fflVATTYÖK MÉRLEGEK 
^ ^ ^ mindp.n neme. há.71. mrilvánns mp-rí'-itTMvHM- Inírni'.ihK .aVitMt rí.'iHc-/..rii tÍ7f»rif»jl. R737 minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda-

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

ellen védve. 

legújabb javított resadszerü tizedes, 
dos és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegek, mérlegek házi haisználatra, barommérle-
gek. Commandit-táTsaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

, Walffischsasse 14. sz. Árjegyzékek W ( H R V T O S W l P l l 
ilgyen ét bérmentve, " • 1 1 / 1 1 1 1 W H U , " Sckwamnbergstrasse 6. 

turfatermények és szabadalmazott 
önműködő turfahintő-closetek, 

arayéteéMiercMezési 
és 

felszerelési tá rgya i vállalata 
B U D i L F B S T , 
II., Lánczhid-

Árjegyzékek 
kívánatra 

bérmentesen 
küldetnek. 

, koronalépés lehetetlen, biztos járás 
; aital a lovat kíméli, használatban plcsóbb 
; mint a közönséges patkó-sarok. Arlapok 

ingyen és bérment. kapható KASZAB 
és BREVER Budapest, VI., 
Eötvös-utcza 43. patJcolőanya-
gok és csavarárugyár és minden 

jobb vaskereskedésben. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
&S£S gazdák és hizlalók használatára. • • 

Irta K . R u f f y Pá l . 
Ára portómentes küldéssel i forint 10 kra jc iár . 

8R&EPEL HUOO 
szabadalm. lóhere - tokászoló késztUéko 

Legkitűnőbb szerkezet legolcsóbb árban 
GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál Budapesten, 

V., KOlsA víicaa-nt 4 6 . k-m.. 
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Torontáli helyi érdekű vasutak 
gépgyári osztálya 

_ Nagy-Becskerek. 
KÜLÖNLEGES GYÁRTMÁNYOK: 

Gáz-, petróleum-, benzin-moto-
rok és benzin-locomobilek. 

Modern berendezésű vas- és fém-
öntöde 

A gépészeti szakmába vágó min-
dennemű javítások szakszerű 
és jutányos kivitele. 

Főképviseletek büdapest, V, Káimán-utcza W. 
és raktárak* K O L O Z S V Á R , Szentlélek-utcza 4. sz. 

)/ motoraink üzemben is megtekinthetők. 

t J t e w koriczn morzsolok 
fC.. - k6?- és etohojtáŝ , egyszerű (s kettSs. szerkezette 

'eieÚsve va 
takarék-föző-üstök takarmány 

\ M A Y F A R T H Fh. és T á r s a 
mm •». «s lir- «». gaidasági gépgyárában 

/ B É C S , UH., T a b o r s t r a s s e 70, sz 
Árjegyzékek inty.n. — Képviselők felvétetni '•.. 

lí, 
Biharmegyében fekvő, Mező-Peterd község ha-

tárában egy gazdasági épületekkel kellően felszerelt, 
előnyös fekvésű '.1139 kat. hold területit tagMrtok, 
melyből 717 kat. hold igen jó minőségű szántóföld, a 
többi legelő, kaszáló és kert, 

1898. szept, 29-töi bérbeadó, « 
Értekezhetni 

Dr. M A R K O S L Á S Z L Ó 
ügyvédnél NAG YVÁRADON. 

n t c z a i l o k o m o t i v o k , 
gözcséplőgépek hajtására a főlicrczcgrl Vassnüvekből. A gépek vásár-

lásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szives tudakozódások 

ErzSieR*zo||iÍ€3Í3@ GanraeraS »Oii*ect5on 
in T e s o h e s i in S c h l e s i e n , czimen. 4 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél 
B U D A P E S T , 

V. kerület, Alkotmány-utcza 10. 
megrendelhetők a következő szakmunkák: 
Erdészeti Lapok. Ö ^ ü a l f e : S S 

Erdészeti Zsebnaptár. Ira^Tt'eo"""!^ S s S ' ^ 

Magyar Erdészeti Oklevéltár. 

Az Erdöőr, vagy az erdés2et a,apvonaiai. Ma : Alb.rt Hetedik kiadás. Ara 3 frt. 

Az erdőrendezés kézikönyve. Lelőtt1 p«yamutkay áJÜ' 

Az Erdoliasználattan kézikönyve. i ^ M ^ e i ^ t a ^ i r t o ^ ^ t W ^ r í 1 ? ™ 
8 frt. Az országos erdészeti egyesülőt tagjai részére 6 frt. ' A Selmeczbányai m. kir. erdöakadéinia története és ismertetője. -Irta: Vadas Jenő. Megjelent a millenitun alkalmára. Ára 2 frt. Az erdei facsemeték nevelése. oJSSSÍ^Ía8^^ 

A Magyarországon előforduló főbb fanemek csemetéinek termesz-
tése fS Ültetése. P^ ldi jnyerte3 népszerű műnk,. Irta: Fekete Lajos. Ára 1 frt. 

Az erdei vetésről és ültetésről. S§Sf^eí«rt.Bép"er f l m-nka' Irta: Fekete 

Az erdő ápolásáról és használatáról, 

Hirdetmény. 

mfcu .i> m M 1 ii áll suta! 
' 5 "[ ''V'u 'i'i '" ' l'l'n i 

vasutaknál példányonkint 3 k( 

I teljesen berendezTe: tzecskavágók, répavájók 
t» zúzák, kukoricza-norzMlók, 

. SHUTt* Dará ló-és őrlő-malmok 
y , kitünS eredeti angol daráló-gépek, füllesztík, 

v % gazdasági ét trágyalé-szivattyúk a legjobb 
l \ > , / > kiállításban. 

Főraktára: Budapest, 
VI. kerület, váczi-körut 63. szám. 

Kimerítő képes árjegyzékek és tervrajzok kívá-
natra ingyen és bérmentve. 
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EGERESI MÜTRAGYKYÁR 
K R A H E R J . 

Ajánlja kellően száraz és' könnyen szór-
ható műtrágyáit, nevezetesen 

ís ismertető füzetekkel készséggel szolgál 

BUDAFEST, V. kerület, Dorottya-utcza 9-dik szám. 

Temesvári vásár-hirdetés. 
Az idei temesvári Szent-Miklós 

országos vásárj 
f. évi fa hó Ifi-tói bezárólag décz. 20-ig fog megtartatni, 

Ezen vásárral a délmagyarbrszági (ázélőtt bánáti) lóvásár van egybekö 
Temesvárott, 1897. évi november hó 6-án. 

A városi rőkapitánj ságtól. 
4806 H A M M . I<i:/,SÖ í 

főkapitány. 

i í ^ v i x i r r s 
n a g y b a n é s k i c s inyben . 

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

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

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

átvételénél fizetendők. 

V. k e r . , L i p ó t - k ö r u t 18. s z á m . 
s tudomására hozza, hogy nagyobb kényei-

V. ker., Lipót-körut 18. sz. 
(Vígszínház mellett, < nyugati pályaudvar s Margithid közelébe) 

helyezte át. 
Fenntartotta azonban a VIII. kerület, 

Szentkirályi-utcza 49. sz. a. műhelyt és 
az V. ker., Lipót-körut 8—10. sz. alatti 
raktárhelyiségeit. 

A közönségnek további pártfogását 
kérve, ajánlj-a Garrett legújabb szerke-
zetű compound gözmozgonyait. félstabil 
és stabil alakban, a melyek 40% tüzelő-
anyag megtakarítással dolgoznak. 

Gőzmozgonyokat és gözcséplöket, négy-
szer forditható aczél dobsinekkel, toldást 
nem igénylő szalmarázókkál és nagy 
felülettel, minden nagyságban. 

Minden fajta lovas eséplő/.észüléke-
ket, arató- és vetőgépeketj szecskavá-
gókat, répavágókat és minden más 
gazdasági gépeket. 4737 

Mindennemű tornaszerebet § 
és legjobb miuósé̂ a £ 

I g a z d a s á g i k ö t é l n e m f e e k e t , 

B L E I E R é s W E I S Z , 
kötélgyári ezég Budapest. 

Rrktár és iroda: K Á R O L Y - K Ö B Ü T *?. S Z Á M . 
j Gyártelep :Hajtsás*-iat 7307. sz. 
J Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszKöaeSí, Cocos fiitószönjegeli, 

lábtörlők, ruhaszárító kö-

h a l h á l ó k , p 
Kézitáskák stb. továbbá gai- d 
dasási csikkek u. m.: istráng, A 
kötőfék, rndaló galboaa- h 
zsákok, vizhatl»n ponyvák, p 
itató és tűzi vedrek, kender- Hl 
tömlők, hevederek, kender, H 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti p 

gyári árakon. ^ 
VMéü megrendelések sontose eszMzölteM. 
Képe. árjegyzék klvá 

sagm rudolf egyeili íépTiselöjc lagyarorszápi 

P R O P P E R S A H l í 
Budape s t , V á c z i - k ő p u t 52. s z á m . 

Előre bocsátva, hogy Sack Rudol f világliirü gyárt-
mányai eredeti minőségben csak nálam kaphatók: 

s s e c s k a v á g f ó - , 
r é p a v á g f ó g é p e i m e t . 

XZési, járgány- őa g-ésfa.aj'feéisra 

járgányaimat. 
' ilenkor legji 

szerkezetű 
készülékeimet s minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket. 
Mindenről kimerítő árjegyuélí és készséges felvilágosltások. 

t. ÁLLAMVASUTAK. 

15 perczkor érkezik, a 

d̂éhitfa fpa W°pei'Ozko|Pérkezikj a,z 5 
Budapest, 1897. deczember hó 5-én. 1 

dul f ŝ Bécsbe délutál 

a 50 perczkor indul é: 
lélután 2 óra 10 perez 

Az igazgatóság. 

g ó - á l l a t - e l a d é k figyelmébe 
ajánljuk a VI. évfolyamba' lépő 

j Mészárosok és Hentesek Lapját 
j (Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Schatz Ármin, lapvezetö Komáromi Sándor) 

Valamennyi szakipartestületnek hivatalos közlönye. 

E g y e d ü l i az országban. 4543 
! Közli Európa, Amerika összes nagyobb állatvásárjainak árjegyzeseit; ugvmint a 
j hivatalos állategészségügyi rendeleteket, s az állatkereskedelem, állategészségügy 
1 körébe vágó s ezekkel kapcsolatos, dolgokat; különös suiyt fektet az országos 

állatvásárok határidejének hetenként pontos közlésére. 
Mutatványszámot kiiáui 1 leüld a kiadóhivatal: 

¥111., C s o k o n a y - u t c z a 10. s z . 
,6'ési ár : egy évre 6 f r t ; hirdetések díjszabás szerint számittatnak. 

| Megjelenik minden pénteken 20—28 old. terjedelemben. 
WSSSSSSSSZBjSBX^ 
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Hofherr és Sehrantz Budapest, 
V á c z i - k ö r u t 5 7 . s s á n i . 

| Árjegyzékek bérmentve & ingyen. 
Magy. kir. államvasutak. 
' ,142185/97. szám. _ 

Nyugot-magyar-osztrá 

hatályon ki 

Amerikai szabadalmazott forrasztás nélküli 

a e z é 1 

O K Ö R L á N C Z O K 
A forrasztott lánczokhoz képest kétszer 

oly nagy ellenállás a töréssel szemben. 

^ Erös, könnyű és olcsóbb ™ 
minden egyéb láncánál. 

OOr Bizonyítványok és irjegyiélíeli ingyen. 

S O E P F I N O E R & O— 
Aczélmü, Weissenfels Felső Krajnában. 

K a p h a t ó minden nagyobb vaskereskedésben. 

Budapesti képviselet: HOFFMANN S. VI., Lendvay-utcza 25. 

mesterséges 
borok 

k é s z i t é s é n e k 
forgalomba hozatalá-
nak tilalmáról szóló 

Törvény. 
kel ellátta: 

Dr. Lónyay Ferencz. 
A r a SO k r . 

H i r d e t m é n y . 
lette, mely Bécsbe és St.-Marx" 
szállítására közvetlen díjtételek* 

imu póüé'fiva l̂gytttt 

k igazgatósága, 

WEISER J . C. 
gazdasági gépgyára és vasöntődéje 

N Ü G Y - K A N I Z S á l T , 
ára hozza a, nagyérd, 

M a g y a r o r s z á g l e g j o b b s o r v e t ő g é p e a 

Z A L A - D R I L L 
Az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület 1897. október hóban Kisbéren rendezett nemzet-

közi tetőgépversenyén a legelső díjjal, a 
, , á l l a m i a r a n y é r e m m e l 

Sack-rendszerü aczélekéit, szecska- és répavágóit és mindenféle gazdasági 
gépeit és eszközeit. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

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

kapható kiadóhivatalunkban. 

G É P O L A J A T , 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
savtalanitott repczeolajat- elsőrendű ásvány-

olajat stb. 

Kocsikenőcsöt, Petroleumot 
zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, 

kátrányfestékeket, fedéllakot. 

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

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

Ü Ü T B Í S Y Á T . 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés 
mellett vásárolok : gazdasági és erdei vetőmagvakat, 

mely czélra mintázott ajánlatot kérek. 

L u c e r n á t , l é z e r é i , 
f ü m a g v a k a t , 

minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket és 
Tetőmagot a legjtitányosabb áron és garan-

tált jó minőségben. 
Olasz szaponáriát tiszta vasts»g gyöke-

rekből őrölve. 

K R A M E R L I P Ó T , V. ker., Akadémia-uicza ÍO. sz. 
T e l e f o n . S ü r g ö n y c z i m : „ C E R E S " B u d a p e s t . T e l e f o n . 

— — Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra szolgálok. — 
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PAUCKSCH 
|| Landsberg Berlin 

BUDAPEST. Gyártelep: KŐBÁNYA. Yárosi iroda: Muzeum-körut 35. 
Gazdaság i ipar te lepeket be rendező g y á r i r é s z v é n y t á r s a s á g 

F Ő O S Z T Á L Y O K : 

A) S z e s z g y á r a k , B) Sör főzdék , C) M a l á t a g y á r a k , D) Keményí tőgyárak . 

166628/OIV. 1897. sz 

Hirdetmény. 

Ezen gőzhajók az I. helyen kivül mi 
Emel, kitűnő ágyakat tartalmazó ,kabi 
ak êllátva. A „Villám" nevü gőzhajó „.. 

Ezen 
7 ára 40 pereskor érkező. gyorsvonáthozrérkézés Velí 

Velenezéből indul Fiúméba minden kedden, este 7 

„Dániel Erna", Fiume Aneo 
ég külön luxus oszálylyal is birnak, melyek külön 
netekkel, dohányzó teremmel, villamos világítással 
" még egy kisebb 4 hálóhelylyel ellátott 

ízkor induló gyors 
vagy Velenczéig gőzhajón együtt 

a gyorsvonat I. osztályát és a .gőzhajón a luxusos,ztályért ágygyal együtt 20 frt. 
csak a" gőzhajón ' a.' iliiusosztályban - ágygyal 'együtt ... " " frt 
fentebbi útirányon" át közvetleh menetjegyek adatnak kV következő árakon a gyors-

Budapest-Genua ( § § a „ „ 87.05 „ 64.'l0 ''• ' ' 36 10 

buSSS|ö l £ ! P L Í J F 

(Utánnyomás nam díjazta 

Marokrakó aratógépekre Mezőhegyesen 1897. E/sd dij: nagy állami aranyérem. 

m - Ü W W E B . 
Gyár: g a z d a s á g i g é p g y á r a Főraktár: 

M O S O M M N . B U D A P E S T , 

takarmány kamara kmkiml 
a legjutányosabb árban. Tervezetek kí-

vánatra készíttetnek. 

Takarmány füllesztök, 
(Ventzky szabadalma.) 

melyek kitűnősége, gyors működése és 
könnyű kezelhetősége felől számos ma-
gyar gazda bizonyítványa rendelkezésre 

áll; továbbá 

" j ! „Rapid" darálók yü 
minden nagyságban, zúzó szerkezettel is. 

s í B i i r p m f á M o ó W 
J szecskavágók, répavágók, mor-
f zsolók, darálók, czirokcséplők, 

aranka-rosták, Sack - rendszerű 
egyes, kettős és hármas ekék. 

Kosták (szelelő magtárrósta 33 frt). Kon/colyválasztók stb. Hadviger-féle 
legjobb aczél kazalvágó kések. 

„HUNGÁRIA DRILL" és „MOSONI DRILL" S J e v t % 
I^ÜT Á r j e g y z é k b é r m e n v e . "BS5! 

P1CMLER KATONAI-FŐÁLLATORVOS 

ÁLLATGYÓGYSZEREI 
Vorarlberai Orrhurut-DOr megakadályozza és gyógyítja az orrhurutot, 

» » " " " ' M I L (gégesorvadást, egyszerűkatharrust), fér-
geket minden gége és mirigybáretalmat, 1 doboz 60 krajczár. 
Kólika és felfúvódás elleni balzsam . •i.."*™™"**

1

®
0 

gyorsan és biztosan hat, 1 kis palaczkkal 1 írt 
Olvasztó szappan, ^?l

e ! m e

™
ü

.
k ü t e g 

, kólika és felfúvódás el 

mindennemű kuteg és külső baj ellen, nélkülöz-
hetetlen állatorvosok és lótulajdonosoknak, 1 drb 

Ámerikai farmer-fluid
 1 ű

™
g

2
é v e l

 Seb-balzsam
 1 a

T
e

i°
t

sével 

Knuth Károly 
mérnök és gyáros. 

— GYÁB ÉS IBODA: 

BUDAPEST, 

'Elvállal: Központi-, viz-, lég- és gőzfűtések, lég-
szesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőz-
tetések, ciosettek, szivattyúk, vizerőmüvi emelő-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
iróleum váladékból nyert gázok értékesítését 
Sczélzó . készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 
Tervek, költségvetések, jövedelmi eiőirányzátok 

gyorsan készíttetnek. 
Legjobb minőségű bő agyag-osövek raktáron. 

_ mérleg szerkezetek. 
A szabadalmazott FairfcanKs-mérlegek százados rendszerűek, toló-1 

selyos fémmérőkarral bírnak s a hidra tett terítet minden ponton 
egyenlően mérlegelik. 

Tartósság-, pontosság és Könujü Kezelésüknél fogva ugy 
hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert legltitiinó'lbb mérlegeK. 
Gazdaság i - , s z e k é r - , m a r h a - , z s á k - é a r a k t á r i 

m é r g e s e i n k e t 
czélnak megfelelő- szerkezetüknél fogva különösen a gazdák, gazda-

1 — a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, 
melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tize-
des mérlegek árainál nem magasabbak, a hi-
telesítés, csomagolás és loco vasútra való fel-
adás költségei már benfoglaltatnak. — Gazda-
sági egyesületi tagok árkedvezményben részesülnek. 
Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrende-
lések közvetlen köz_ponti irodánkhoz, Andrássy-ut 
14. czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítással 
szintén központi, irodánk szolgál. 

W FÁ1RBANKS MÉRLEG és GÉPGYÁR részvény-társaság, ©fi 
BUDAPEST, Andrássy-ut H. Gyár; Külső Váczi-ut 156. 
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ÁLLAST KERESŐK, 

ÁLLATOL 

"növendék ökóT 
és üsző boriakat 

iepetolre ajánlanat 
KLEIN ÉS S P I T Z E R 

VEGYESEK, 

Ü á 
N y u l a k a t 

Kovács Lajos, 
K E C S K E M É T . 

tenyészmarhát 

kévekötelek 
m/m vastag, 150 c/m 

1000 dirbot 7 frtért Ugyaníy 

portiiötelek 
6 m/m vastag, 200 c/m. 

darab'̂ 15 ^orfntért' száMit 

sabb árakon ^ ^ 

Borjuvérhast. 

m 

V 
Ő csász. és kir. Fensége 

Dr . L éná i Ado l f , 
praepa to 

tanszerkészitő-

B U O & P E S T , 

s p i 
tós k i t ö ' m é s é r e . 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 

Á r a S O l s r . 

Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" 
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Gözekékef, 
G ő z - u t i h e n g e r e k o t 

és 

Gőz-ntlmozdonyokat 
a legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

John Fowler & C o. 
szemben, 

hol is épített uj telepükön gőzeke szerkezeteiről tárlatot rendeztek 
be. Ugyanott teljesen berendezett tartalékrész-raktárt és javító-

műhelyt tartanak fenn. 
Budapestről a keleti (központi) pályaudvarról és a déli vasúton Ttuda 

Szecskavágók 
járgány- és kézihajtásra, 

Répavágók, 
legújabb, szabadalmazott 

.RAPID" darálógépek 
WentzKi-féle szabad. 

gyorstakarmány-fiillesztők 
nagy készletben. 

Friedlaender József 
gépgyára, 

Budapest, VIII., Külső Kerepesi-ut I. 
Az összes gazdasági gépek gyártása.. 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. = u ' J 

SCern Slótíert 
Budapest, V. ker., Vácziút 2 6 

Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló minőségű czikkekből: 

rúd és ide 
gerenda stb. 

V í l S l S H l S Z , mindenféle méretben. 
Kovácsolt csövek, * 
fúró cső stb. 

) zetéki cső, sajtócső, kútcsó', forrcső, 

, mindennemű felszerelési tárgyalt víz-, 
légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
légszeszvilágitáshoz stb. stb. 
^-.„„-Av\inlr különlegességek saját gyáramból, mint: marók, 
MúCii úúCUUUdörzsárak, csavarmetszők, fúrók, csigafúró, cső-
csavarmetsző, csővágó, csősatu stb. 

Árjegyzékek bérmentve és Ingyen. 4070 

Hirdetmény. 

Az igazgatóság. 

A l i F i - L A V A L 

8 E P A R A T O R O K , 
Pfanhauser-féle tejhütök, Pfanhauser-féle tejelárusitó áll-
Pfanhauser-féle szállító kannák, ványok, 
Pfanhauser-féle elömelegitök, Pfanhauser-féle gőzfejlesztők, 
Pfanhauser-féle Pasteur-készülékek, Pfanhauser-féle tejpróbálók, 
Pfanhauser-féle próba-fejési Pfanhauser-féle vajkészitö gépek, 

mérlegek, Pfanhauser-féle gyúrni gépek, 
Pfanhauser-féle tejtarisznyák, Pfanhauser-féle sajtüstök, 
Pfanhauser-féle tejszivattyuk, Minta-tehenészeti berendezések. 
Ismertető füzetek katalógussal az okszerű tejértékesitésröl, tejvizsgálatról, marha-

tartásról, sajt- és vaj készítésről. Költségvetéssel, tervekkel stb. szolgálunk. 

„SEPARATOR" RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 
ezelőtt-: PFANHAÜSEK AJÍTAIJ 3889 

gépgyár és tehenészeti műszaki cziklcek irodája 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 45. szám. 

STOCKHOJLM. Wl<n, XVI., Gangelbauergasse 89 WIEN. 

BUDAPEST, Külső vaczi-ut 1443. sz. 
Első és egyediali magyar specistl gépgyár. 

G Y Á R T M Á N Y O K : Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyárt-
az összes mezőgazdasági iparágak számára szükséges manya a 

gépek. Nevezetesen: H o f f m e i s t e r - g Ő Z H l O t O r 
Czukorgyárak, \ —-— 

Iflafátagyárak I berendezése és átalakítása. 

Szeszgyárak I 
Szaktekintély mezőgazdasági ezukorgyárak és szesz-

főzdék terén. 
Szövetkezeti alapon több mint 100 mezőgazdasági 

ezukorgyárat létesitett. 

: legbizto-
sabb^gőzgép. — Helyettesit minden 
gőzgépet és locomobilt. Cséplésre és 
minden egyéb gazdasági gép hajtá-
sára a legalkalmasabb. — Fűthető 
szénnel, fával, cserrel és minden 
egyéb hulladékkal. Minden nagyság-
ban, Va lóerőtől kezdve egész 30 
lóerőig gyártjuk. 

Minden szakbavágó felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel készségesen szolgálunk. 

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




