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AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI . 

Értesítés OMGE. tagjaihoz. 
Az OMGE. hivatalos lapja a „Köz-

telek", az egyesület tagjai közti állandó 
kapcsolat fentartása végett, az egyesület 
tagjainak ingyen küldetik. 

Áz egyesületnek azonban alap fentar-
tása nagy anyagi áldozatába kerül, azért 
különös súlyt kell helyeznünk arra, hogy 
a tagdijak pontosan befolyjanak, mi czél-
ból l apunk ma i számához egy postai 
utalványlapot mel léke lünk a tag-
d i j ak beküldésére. 

Ez utalványlapon a hátralékos tag-
dijakj alapítványi kamathátralékok is be-
küldhetők, továbbá a könyvkiadó-válla-
latra és a Gazdasági Történelmi Szem-
lére is előlehet fizetni. Kérjük az utal-
ványszelvényen azt megjegyezni, illetve 
azon tételeket törölni, amelyekre befizetés 
nem történik. 

Az egyesület tagjainak az 1896/7. 
évi Évkönyv november hóban megkülde-
tett; ebből tájékozást nyerhetnek tagjaink 
arról, hogy tartozásban vannak-e az 
egyesülettel szemben, mert a tagok név-
soránál a hátralékok is ki vannak tüntetve. 

A jelenleg érvényben levő alap-
szabályok, — melyek az Évkönyvvel 
együtt szintén minden tagnak megkül-
dettek, — 7. és 8. §-ai előírják a tagok 
jogait és kötelességeit, ezek alapján kér-
jük a tagdijaknak márczius végéig be-
küldését, annál is inkább, mert ezentúl 
tagsági j e gyek fognak kiállíttatni s e 
jegyet csak azon tagjaink kapják, akik 
tagsági kötelezettségüknek eleget tettek. 

Ezen tagsági jegyek alapján az 
egyesület által rendezett kiállítások, vásá-

rok, felolvasásokra az egyesület tagjai 
vagy ingyenes vagy mérsékelt áru jegyekre 
tarthatnak igényt, érdekében áll tehát 
tagjainknak, hogy a tagsági jegyet a 
tagdíj befizetése ellenében idején meg-
szerezzék. Igazgató. 

Meghívó 
a közgazdasági szakosztály január hó 

10-én, azaz Hétfőn d. u. 4 órakor a „Közietek" 
kistermében tartandó ülésére. 

Tárgyak: 
1. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 

javaslata a yégrehajtási törvény korszerű módo-
sítását illetőleg. 

2. Melczer Géza szakvéleménye a Magyar 
Hajózási Egyesület által a hazai folyók hajóz-
hatóvá tétele és kiépítése tárgyában az 
OMGE.-hez intézett kérdésére. 

3. Felirat a pénzügyminiszterhez az egye-
nes adók reformja tárgyában. 

4. Földmivelési miniszter leirata a tőzsde-
jegyzések megtáviratozása tárgyában. 

5. A szövetségi nagygyűlés határozata a 
terményzáloghitel és az elevátorok tárgyában. 

6. A szövetségi nagygyűlés határozata a 
gazdasági tudósilások tárgyában. 

7. A kereskedelmi szerződések tanulmá-
nyozása és az általános vámtarifa revíziója. 

Gróf Zselénski Róbert. 
szak. elnök. 

Értesítés. 
Az OMGE. könyvkiadó vállalat ismétel-

ten közhírré teszi, hogy a következő szakmun-
kák vannak nyomás alatt: 

A Gazdasági építészet II. része Száhlen-
der Gyulától. 

A gazdasági gyümölcstermelés Molnár 
Istvántól. 

A fajbaromfitenyésztés Beiwinkler Vilmos-
tól. Legközelebb kerül a nyomdába: 

A hereféle takarmány félék Kerpely Kál-
mán és Szilassy Zoltántól. 

A gazd. számvitel dr. Szabó Ferencztől. 
Már megjelent az eddig megküldött Takarmá-
nyozástan, Gazd. talajisme, Gazd. építészet I. 
rész. Szikes talajok. Gazd. talajmivelés. Gazd: 
becsléstanon kivül: A gazd. ut-, vasút- és hid-
épiés Acsádi Jenő kir. főmérnöktől. Ezen mun-
kát azonban a postaköltségek kímélése végett 
egymagában nem küldöttük szét, hanem csak 
azon előfizetőknek, kik azt külön is megkül-
detni kívánták. 

Az OMGE. könyvkiadó-vállalat 
szerkesztősége. 

Szó'ló'szeti és borászati tanfolyam. 
Budapest székes-főváros 

és vidéke szőlőbirtokosai részére. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

ugyismint a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének központja a földmivelésügyi mi-
niszter ur Ö Nagyméltósága anyagi s erkölcsi 
támogatása mellett 1898. évi január hó 
10—29-ig tartó időközben a Köztelek (Üllői-ut 
25. sz.) nagy termében három hetes szőlŐszeti 
és borászati tanfolyamot rendez. 

Részvétel. 
A tanfolyam nyilvános s így azon bárki 

részt vehet, ha felvétel ezéljából idején jelent- f 
kezik. 

Minden jelentkező egy számmal ellátott 
igazolványt kap, amely őt a nagyteremben az 
ugyanazon számmal ellátott szék állandó hasz-
nálatára jogosítja. 

Az igazolvány kiállításáért nem egyesületi 
tagok 5 forint dijat fizetnek. Egyesületi tagok-
nak az igazolvány kiállítása díjmentes. 

Jelentkezés. 
A tanfolyamban résztvenni szándékozók 

személyesen vagy levél utján jelentkezhetnek; 
január hó 6-ig az Országos Gazdasági 

Egyesület titkári hivatalánál Budapest, Köztelek, 
(Üllői-ut 25. sz.) Nem tagok levélbeli jelent-
kezései csak ugy vétetnek figyelembe, ha az 
igazolvány kiállítási dija, azaz.: öt forint egy-
idejűleg beküldetett. Az ülőhelyek a jelentke- -
zés sdrrendjében fognak kiszolgáltatni. 

Magyar Mezőgazdák: Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. 
Tagok száma 600. 

Tartalékalap 100,000jkor. 

juk minden megkezdett 20CI0 forintja u 
ínéi többnek jegyzésére azonban senki s 

A szövetkezet czélja: I. Olcsó közve-
títés jsazdas., felszerelési és fogyasztási 
czikkek beszerzésénél. II. Mezei gazd. 
termények legelőnyösebb értékesítése. 
• III. Árühitelnyuj tás a tagok részére. 

I . V E T Ő M A G - O S K T Í L Y . 
Mindennemű vetőmagvak megvétele 

és eladása. Eredeti külföldi magvak. 
Heremagvak bérrostálása. 

I I . Á K U-O S Z T Á 1 Y . 
Összes gazdasági czikkek a legkiválóbb 

minőségben. 
Műtrágyák. 
Épitkezési anyagok. 
Gazdasági vasnemüek. stb. 

III. B i z o m á n y-o s z t á 1 y. 
Hadseregellátás. 
Gabonaeladás. 
Erő takarmányok vétele. 

IV. Ilizott marha és sertésliizo-
mányi osztály. 

Hizott marha, sertés, ürü stb. bizo-
mányi értékesítése. 

V. Biztosítási osztály. 
Tűz- és j égitár . elleni biztositások. — 

Élet, járadék és baleset elleni biztosi-
•tások. — Szállítmányozási biztosítás.- . 

-f— V I . Gazdasági 
C Í É P - O S Z T Á Í j Y . 

Elsőrendű bel- és külföldi gépgyárak 
kizárólagos képviselete. 

Mindennemű kipróbált szolid kivitelű 
gazdasági gép jutányos beszerzése. 
. Gazdasági géptelepek, malmok, me-

zei vasutak, takarmányos és tejes ka-
marák berendezése. 

A s z ö v e t k e z e t a lapszabá lya i t é s havonkint k é t s z e r megjelenő „Üzleti Értesitő-jét bárkinek ingyen és bérmentve megküldi. 

mai számunk 3© oldal, 
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A tanfolyam tárgyai. 

A szőlők trágyázása. Élőadó: Cserháti 
Sándor a magyar-óvári gazd. akadémia tanára. 

Szőlőtelepítés és mivelés. Előadó: Engel-
brecht Károly magyar kir. szőlőszeti és borá-
szati főfelügyelő. 

Szénkénegezés és a szőlő rovarellenségei. 
Előadó: Jablonowski József a. m. kir. rovartani 
állomás főnöke. 

Borkezelés. Előadó : Dr. Kosutány Tamás 
a magy.-óvári gazd. akadémia tanára. 

A szőlő növényellenségei. Előadó: Mezey 
Qyula a magyar-óvári gazd. akadémia tanára. 

Visszatekintés az 1897-ik évre. 
Ha visszatekintünk az 1897-ik évre, 

látjuk; hogy az mezőgazdasági életünkre 
nézve nagy horderejű eseményekben 
gazdag volt. Sajnos, ennek az évnek 
mozgalmas történetéből, végeredményé-
ben mégis több kár, mint haszon hára-
mult mezőgazdaságunkra. 

Helyzetünk a külállamokkal szem-
ben a dolog természete szerint nem vál-
tozhatott, mégis, a külföldi államoknak 
egyes, nagyobb hatású akcziói bennün-
ket sem hagyhattak érintetlenül. így erős 
visszahatást van hivatva kelteni nálunk 
is az Éjszak-Amerike uj elnöke : Mac-
Iüney által inaugurált védvám-politika, 
mely Európa ipari kivitele ellen irányul 
s a czukorkiviteli prémiumot ebben a 
viszonylatban teljesen illuzóriuseá tette. 
Ez az akczió ujabb ösztönt szolgáltatott 
a középeurópai vámunió tervének felkaro-
lásához ; eltekintve azonban Goluchovszki 
külügyminiszternek ezen eszme megerő-
sítésére szolgált kijelentésétől, a terv 
maga a gyakorlati téren egy lépéssel 
sem haladt a megvalósulás felé. A kül-
földi államok közül még Franczia- és 
Németország magatartása marad ránk 
nézve emlékezetes, amely államok állat-
kivitelünk elé mesterséges korlátokat 
emeltek, a nélkül, hogy a sérelmesnek 

T Á R C Z A. 

Szellemidézés Bugaczon. 
A czivilizáezió örvendetes terjedése kö-

vetkeztében Bugaczon is divatba jött a tallér-
tánczoltatás. 

A szellemidézősek ez a módja erős küz-
delmen ment keresztül. Le kellett szerelnie az 
irnok humoros érzékének egész fegyver-
készletét. 

Az irnok ugyanis azt találta ki, hogy az 
Abc betűi""közé" helyezett tallérra'' rátette á 
mutató ujját s azután olyan kegyetlen tánczol-
tatást vitt azzal véghez, arczizmainak tréfás 
mimikája kíséretében, hogy a harsogó kacza-
joktól vagy egy hétig szóhoz sem jutottak a 
szellemek. 

Végre is a jegyzőné jól hátbaütötte az 
Írnokot e szavakkal: 

„Ezt küldik magának a szellemek." 
A második héten aztán azzal tartotta 

kellemes derültségben a Bugacz és vidékei 
társadalmát, hogy a megütött hátát féltette oda 
illő mozdulattal, amire a társaság hölgykara 
mindannyiszor azt zengette: 

„No maga igazán nagy kujon! Jó pipa! 
Jó alak!." 

Végtére e tréfás mozdulatok és kitételek 
is elvesztették vonzerejüket. Hiába, a haladás 

talált elzárolásokon kormányunk közbe-
lépése segíthetett volna. 

Az elmúlt év legfontosabb gazdaság-
politikai eseményei mindenesetre az Auszt-
riával való gazdasági kiegyezés megújítását 
czélző tárgyalásokban keresendők. E kér-
désben a társadalmi uton megnyilatkozott 
érdekeltség már kimondotta utolsó szavát, 
amennyiben az iparosok (az orsz. ipar-
testületi nagygyűlés január 4-iki feliratá-
ban) határozottan az önálló vámterület 
mellett foglaltak állást, a gazdaközönség 
pedig tudvalevőleg csakis oly kikötések 
mellett találta a közös vámterületet gazda-
sági érdekeinkkel összeegyeztethetőnek, 
ha az autonom vámtarifa revideáltatik 
oly módon, hogy a mezőgazdasági vámok 
emeltessenek; további feltételek: állat-
egészségügyi konvenczió .Ausztriával s a 
fogyasztási adók beszedésénél a magyar 
érdekek érvényesítése. 

Mily megállapodások történtek ez 
irányban a kormányok között? azt még 
nem tudjuk; mindössze egy legújabb 
keletű hír engedi reményleni, hogy a 
vámtarifa revíziójára nézve a kívánt meg-
állapodás tényleg magtörtént, ez a közlés 
azonban még az esetben sem volna ele-
gendő a gazdasági kiegyezés érdemileg 
való méltatására, ha ténynek bizonyulna 
s ha egyébként a gazd. kiegyezés aka-
dálytalan lebonyolításának mi semállaná 
útját. 

Mezőgazdasági belélelünkben leg-
nagyobb eseményszámba a búzaárak vá-
ratlan emelkedése ment; ami ugyan a 
magyar gazdákra nézve egyáltalán nem 
jelentett nyereségét, sőt ellenkezőleg; 
e körülménynek több oknál fogva mégis 
nagy jelentőség tulajdonítandó. így min-
denekelőtt megdőlt előttünk az a teória, 
hogy az eddigi alacsony búzaárak a tid-
termelés következményei lettek volna, 
mert csak egy évi rossz termésnek 

szelleme félrelöki azt, aki útjában áll, még 
akkor is, ha az illetőnek hat koczatartása van. 
És a jól táplált bugaczi hölgyek vaskitartással 
kezdték üldözni a szellemeket. Szegény szelle-
mek ! Szegény Kossuth, szegény Petőfi, ez 
időben többet tartózkodtak Bugaczon, mint az 
örök világosság honában. 

„No leányok, most én is fogok egy jó 
szót kérni a Liebig szellemétől" — szól egy-
szer Pál Miklós. 

„Mi a kérdés?" 
„Mit adjak az ökreimnek. Czudarul ki-

fogytam a takarmányból. Szegény párák ugy 
néznek ki, hogy elszorul a szive az embernek." 

„De papa, hogy jut eszedbe ilyesmi: az 
ökrök etetéséről beszélni!" szólottak a leány-
kák, kecses tartózkodással ejtvén ki a szavakat. 

„Az ökörhizlalásról" csudálkozott a jegy-
zőné, végtelen megdöbbenéssel konstatálván, 
hogy mennyit sülyedtek e pillanatban a bugaczi 
társadalmi viszonyok. 

„Ej no. Én Liebiggel akarok beszélni s 
nem veletek. Gyepre öreg. Mit takarmányoz-
tassak az ökreimmel?,, 

A kisasszonyok keze alatt a tallér meg-
mozdult s á gyors egymásutánban megérintett 
betűk ezt a mondatot" adták ki: 

„Kérdezd meg a Köztelket; ott van a 
monostorim." 

„Mon = enyém, ostor, az ostor Bugaczon 
is — dünnyögte Pál Miklós. — Tehát a 

kellett jönnie, hogy a hirdetett feles búza-
készletek szerényen eltűnjenek a föld 
színéről. 

A magas árszökés hatása alatt ki-
pattant továbbá, hogy országszerte óriási 
mértékben él vannak terjedve a. gabona-
uzsora üzelmek s éppen a váratián ár-
emelkedés olyan katasztrófát idézett elő 
a kisgazdák között, akik alacsony kény-
szerárakban lekötötték előre buzájukat, 
hogy azt már hivatalosan is tudomásul 
kellett venni. Sajnos, egy ideiglenes ér-
tékű belügyminiszteri rendeleten kivül 
mi sem történt, ami az áru-uzsora üzel-
meknek kívánatos meggátlását czélozta 
volna. 

A rossz termés s a vele kapcsola-
tos sanyarú viszonyok ujabb okot adtak 
az agrárszocziálizmus terjedéséhez s kitö-
réséhez, mely a legtöbb helyen szerző-
désszegésekben nyilatkozott meg. 

Szomorú ismérve ennek a mozga-
lomnak, hogy minél több hivet szerez, 
magának a nép között, annál több fri-
volsággal tünteti ki társadalombontó czél-
zatait. A szabolcsmegyei szocziálisták 
immár kommunisztikus elveknek hódol-
nak és valóban az agrárszocziálizmust 
az ellene való védekezés szempontjából 
ugy kell megítélnünk, hogy az a gyakor-
latban az anarchia lejtőjéhez vezet. A 
kormányzat elismerésre méltó magatar-
tást tanúsított a gazdai érdekek védel-
mezésében, részben átmeneti preventív 
intézkedéseivel, továbbmenöleg azzal, 
hogy megalkotta a munkástörvényt. Ezt a 
törvényt, melynek alapelve a szerződés-
szegések szigorú büntetésé, általában 
kedvezően fogadták, de figyelemre méltó 
kifogás merült fel ellene azért, mert tág 
tért szab annak a követelésnek, hogy a 
munkabér készpénzben fizettessék ki, 
ami nem egyéb, mint az annyira káros-
nak bizonyult pénzgazdálkodás portálása. 

Liebig ostora a Köztelken van. No . ez elég 
•értelmes felelet." ... 

Azzal papirost s tollat vett, s feltette a 
Közteleknél a kérdést; hogy mit étessen a 
lesoványodott ökreivél.- -

A Köztelekben mihamar megjön, a felelet. 
, Gyönyörű reczept. Csalamádé, sárga 

köles és. tepertő keverékből, gramm szerint ki 
;van számítva, hogy mitől le'sz boldog az ökör. 

S a bugaczi ökrök három napig csakugyan 
boldogok voltak. Ők sárga kölesről és tepertő-
ről álmodtak ezalatt, ami még legvérmesebb 
reményeiket is túlhaladta. Boldogtalan csak 
Pál Miklós volt, mert neki nem volt sem sárga 
kölese, sem tepertője. Amí tepertő megakadt a, 
háznál, áz a szellemidőző kisasszonyok toalett 
és egyéb szükségleteire sem volt elegendő. 

„Hiszen ha nekém meg volna mindaz, a, 
mit te ajánlasz, állanék is én szóba velfed: 
tört ki az .elégedetlenség Pál Miklósból, s a 
következő kérdést intézte a Liebig szeileméhez: 

„Hallod-e te kalamárisba mártott lélek, 
ha már olyan szép reczeptet irattál, ajánljál 
mindjárt egy patikát is hozzá, a hol azt be-
válthassam." 

A tallér tánczölni kezdett s a következő 
felelet jött ki., "..,' 

„Monostori nem ostor, hanem az én or-
vosom; patikus te vagy. Ne kérj reczeptet, ha 
nincs gyógyszered." 

„Örvös, patika, — könnyű neked, de 
mit tegyek én, ha nincs gyógyszerem?" 
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Kutatva a felemlitésre méltó intéz-
kedések között, megkaptuk a mesterséges 
borok készítésének és forgalombahozatalának 
tilalmazásáról szóló törvényt, amely telje-
sen megfelel igényeinknek, csak végre 
kell hajtani. Megkaptuk a jelzálogkötvények 
biztosításáról szóló törvényt is, ebben 
azonban vajmi kevés örömünk lelt. Jó-
akaratú kezdeményezés volt a tözscle re-
formálása tárgyában megindított ánkéte-
zés, melynek azonban nem lett több 
eredménye, minthogy a tőzsde saját 
autonom hatáskörében foganatosított egyes 
intézkedéseket, ellenben a tőzsdetörvény 
nem. születelt meg. Hogy e tekintetben 
a közvélemény nyomása is engedett, ez 
anak tulajdonítandó, miként a világpiacz 
nagy buzabiánya miatt az árlenyomására 
irányult tőzsdei manipulácziók többé-
kevésbé hatálytalanok maradtak. 

A lótenyésztés és értékesíti ügyében is 
történt ánkétezés, de az itt felmerült sok 
kívánság megvalósítása a jövő feladatá-
nak maradt. 

Dicséretes alapvető munka .volt a 
• mezőgazdasági muzeum megalapítása, mely-
lyel régi óhajt valósított meg a földmi-
velésűgyi kormány; az agrár főiskola kér-
dése azonban megrekedt a tanulmányo-
zás zátonyában ; annál több buzgalom-
mal s előrelátással dolgozott a miniszter 
•a népies szakoktatás fejlesztése körül, rend-
szeresítvén a népies gazdasági előadáso-
kat, melyek a gazdasági egyletek, kqzre-

. működésével, széltéhen érdeklődést kel-
tettek. Intézkedett továbbá a mintagazda-
ságok felállítása iránt; ezek is a legjobb 
intenczióval igyekeznek terjeszteni a 
szakszerűséget. 

A kilátásba helyezett törvényes in-
tézkedések között ott látjuk még a szö-

vetkezeti törvényt s az állategészségügy 

államosítására vonatkozó Ígéretet. Az első 
krónikus biztatás, a másik sem uj pro-

A tallér felelt. 
„Akkor ne fáraszd hiába Monostorit." 
Ugyané pillanatban harminez mértföld-

nyire Bugacztól, Monostori elmerengve ült az 
: iró asztala előtt, midőn észrevette, hogy az 
apró mozdulatokkal tánczolni kezd. Mint gya-
korlott szellemidéző, azonnal's udvariasan irónt 
•erősített az Íróasztal lábához s papirost fekte-
tett alája. Az asztal iába következő mondatot 
vetette a papirosra. 

„Bugacz dühös, hogy tanácstól nem hizik 
ökör; légy kurta. Liebig." 

Monostori elolvasta e sorokat, azzal rövid 
négy ives levélben a következőket hozta a 
Köztelek tudomására. 

„Liebig szelleme figyelmeztetett, hogy 
bugaczi tanácsaim nem voltak realizálhatók 
takarmányhiány miatt. Fáradságom hiába ! 
Óriási botrány. Takarmányozási kérdésekre 
ezentúl lehetőleg magánúton, röviden felelek." 

Amely levél következtében kötelességsze-
rüleg tudatjuk olvasóinkkal, hogy a Monostori 
szelleme a takarmányozási kérdések egy ré-
szében a nyilvánosság mellőzésével lesz csak 

•megidézhető, í, nehogy a szellem idézésnek 
ezirányban gyakori esetei miatt többi rovatveT 
zetöink íróasztalai kimaradjanak a tánczVft. 

Természetesen arra ezután is ; 
lesz, hogy a kivánt, roczept mellé 
gyógytár se hiányozzék. 

grammpont, azonban mindkettőre égető 
szükség van, miért is a kormány csak 
régi, hibás mulasztásnak lesz eleget, ha 
ígéretét végre be is váltja. 

Elégedetlenséggel gondolunk vissza 
arra, hogy a kereskedelmi miniszter a 
kartel-kérdésben a mezőgazdák érdekeltsé-
gét nem kérdezte meg, hanem csupán a 
kereskedelmi- és ipari orgánumokhoz 
fordult véleményadás végett azzal a kér-
déssel, vájjon szükségesnek tartanák-e 
a kartelek törvényes szabályozását, 
vagy sem. 

Kereskedelmi részről a felelet hatá-
rozott „nem" volt, azonban e rendkívül 
fontos kérdésben a gazdaközönség sem 
engedte ignoráltatni magát, s oda nyilat-
kozott, hogy a karteleknek állami fel-
ügyelet alá helyezését igenis szükséges-
nek tartja. Melyik felelet nyom többet a 
laton? ez egyelőre alig szenved kétsé-
get, tekintve azt, hogy a kereskedelmi 
miniszter már eleve is azon köröknek 
tulajdonított mérvadó jelentőséget, ame-
lyek a dolog természete szerint a kar-
telek szabad gazdálkodása mellett sza-
vaztak. 

Míg a kormányzat jobb-rosszabb 
sikerű intézkedésekkel igyekezett benyúlni 
mezőgazdasági életünkbe, a társadalom 
sem maradt tétlenül. Megalakult a gazda-

, sági ' egyesületek országos szövetsége; bár-
mely nagv erkölcsi sikert lássunk is 
azonban ebben a társadalmi alakulatban, 
annak gyakorlati jelentőségét igazán csak 
a jövőben méltányolhatjuk. 

Megalakult a mezőgazdasági szeszter-
mel,ők országos egyesülete is, mely méltá-
nyos, de elhanyagolt érdekek képvisele-
tében teljes polgárjoggal jelent meg az 
életképes társadalmi orgánumok között. 
Kapcsolatában a központi vásárcsarnok-
nak létesült a Magyar Gazdák Vásárcsar-
nok Ellátó Szövetkezete is.; bárha nehéz 
körülmények között állolt munkába a 
termelök s fogyasztók közötti közvetítés 
kiküszöbölése érdekében, kétséget nem 
szenved, hogy a kezdet nehézségein 
sikeresen tulteendi magát. 

Mozgalom indult meg gyümölcsértéke-
sítő szövetkezetek alakítására, de a rossz 
gyümölcstermés nem ösztönözte a közön-
séget e mozgalom felkarolására;. hololt a 
Beregszászon létesített gyümölcsértékesitö 
egyesület igen szép eredményekkel kez-
dette meg működését. Mindezen társa-
dalmi alakulatok az OMGE. kezdemé-
nyezései. 

A szövetkezeti. élet, terén nagyon kevés 
történt a hitel hiánya és a megfelelő köz-
pontok nélkül. E téren tenger teendő vár 
még a társadalomra. 

Mult évben tartott vásárjaink átlag-
ban gyengén sikerültek; általában érté-
kesítési viszonyainkban nem hogy javulás 
állott volna be, hanem éppen rosszabbo-
dás. Nem elég volt állattenyésztőinknek 
- , ifr.v^nyos állatbetegségek pusztítása 

•nvedett csapás, osztrák kivitelünk 
:•..! a türhetetlenségig szaporodtak 

' évben is; a szerb marha pedig 
tanul jött a nyakunkra, állat-

állományunkat egészségügyileg is veszé-
lyeztetve. Kormányunk ez esetekben i 
türelem politikáját követte, daczára, hogy 
ez ellen a gazdakörök már az unalomig 
hallatták panaszaikat. 

A termelés terén is csak rosszab-
bodott a helyzet. Czukorrépa-termelőink 
küzdöttek a kartelek ellen, melyek a 
nyert állami s tarifakedvezmények da-
czára egyre találtak a répaárak leszorí-
tására felhasznált ürügyeket. DoMny-
termélőink méltán voltak tele panaszszal 
a dohánytermelés redukálása ellen. Szőlő-
termelőinknek a peronoszporával gyűlt 
meg a bajuk, mely ismét óriási károkat 
okozott, holott az OMGE. nem mulasz-
totta el a javaslatot- a kötelező védeke-
zés elrendelése érdekében, de ez a ja-
vaslat is papiroson maradt. Takarmány 
termelő gazdáinkat az amerikai luczer" 
s lóheremag révén fenyegette s fen" 

. geti ma is érzékeny károsodás. Eltekinub 
a szépen haladó szölö-rekonstrukcziótoL 
olyan mozzanatokra a termelés terén 
sem mutathatunk reá, amelyek javulás-
ról beszélnének. 

Legsötétebb lapja azonban a mult 
év történetének mindenesetre az les*, 
mely a földbirtokok eladósodásáról íi^ 
beszélni. 

Hogy milyen óriási megterhelte' 
vehettek magukra, kivált a kis- és Kö-
zépbirtokok — a mai 25%-os földadó 
nyomása alatt, a jelen válságos időben, 
rendezetlen hitelviszonyok mellett, jellem-
zésül erre egyelőre csak annyit, ho 
csupán Csongrád és Bács-Bodrog v 
megye területén az ingatlanokra bek. 
lezett terhek szaporodása majd tíz miüií 
forint. Ugyané kerületben a pénzintézf 
tek 11—12°/o-os kamattal dolgoztak 
Mibe kerülhetett az aranyborjú étvágv 

ennek az egész országnak. 

Mindent egybevetve, veszteségge 
zárjuk le az 1897-ik évet is. Egyet azon-
ban el kell ismernünk. S ez az, hogy 
ugy a kormány, mint a társadalom fo-
kozott tevékenységet fejlett ki a mez-' 
gazdasági egyensúly helyreállítása érde-
kében. Biztató jelnek ez is valami. Adja 
isten, hogy jövőben a siker se marad-
jon el. 

Buday Barna. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Öreg ökrök feljavítása. | 
Sz. M. gazdatársunk DmapentelH>l a következő 

kérdést intézte hozzánk : :ik'.'ai . 
Négy-öt db megleh'' , v 

most még szántanak, de j etetlek nieivr !> 
ban vannak, szándékozol;^ ,.) A :. 
rendelkezésemre álló t,. . . f - i j ; y• j 
hizlalásra szánok: 3 ö' munka--
takarmány, u. m. b ,.'*<•!;;; : utrgfaiO 
zabszíilma, továbbá. Öf'Y.ek'.ith 
gendő mennyiségi") 
koriczadara, MUgyiti a bes;.-,; :•--
Ezen takarmányössf ,!£). •: ; .;..•:•!>'. • * 
időszakokat kérném 

I Dunapentele. 
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' A A felsorolt takarmánynemüekkel az 
elméleti tápanyagszabványoknak megfelelő he-
lyes és jó összeállításokat a hizlalás három 
időszakára nem készíthettünk azért, mert a 
rázott takarmány összetételét nem ismerve, azt 
a számításokba be nem vehettük. Még a kü-
lömböző szénafélék összetétele is oly tág ha-
tárok között ingadozhatik, hogy mindig egy és 
ugyanazon értékszámokat véve fel (virágjában 
kaszált, középminőség) pontos és teljesen 
megbízható eredményekhez nem juthatunk s 
már a szénafélék számításba vételénél is szük-
séges volna, hogy pontos vegyvizsgálatok esz-
közöltessenek azok tápanyagtartalmát illetőleg. 
A jelen esetben azonban, a midőn a rázott 
takarmány összetételét még megközelítőleg sem 
ismerjük; annak a vegyi uton való megvizsgá-
lása elengedhetetlen kellék. A rázott takarmá-
nyon kivül felsorolt takarmánynemüek pedig, 
bármely mennyiségben volnának is raktáron, 
sokkal tágabb táparánynyal birnak, azaz sok 
szénhydrát és magas száraz anyagtartalom mel-
lett aránylag kevés fehérjét tartalmaznak, ugy 
hogy ezekből olyan takarmányösszeállitásokat 

;m készíthetünk, hogy a kellő mennyiségű 
janyagot a hizó szervezetébe bevive, a meg-

szabott helyes táparányt is megközelíthessük. 

Minthogy csak 4—5 darab ökör feljaví-
tásáról, (2500—2800 kg.) s nem egy nagy-
szabású s esetleg magas koczkázattal járó 
hizlalásról van szó s mivel az anyagi veszte-
ség sokat ki sem tehet, ha több takarmányt is 
ad a hízóknak mint amennyi épen szükséges 

na a jó eredmény eléréséhez, tájékozásul 
.jnyit mondhatok, hogy a takarmányrépából a 

hizlalás mind a három időszakában számí-
tásba vehet napi adag gyanánt, 1000 kg. be-

tási élősúlyra (cirea 2 drb ökörre) 60 kg.-ot. 
a szénából, ha az jó minőségű, ugyancsak 
1000 kg. élősúlyra adhat 5 kg.-ot mind a 
három hizlalási időszakban; a sarjuból az I. 
időszakban 10, a II. és a III. időszakban 5—5 
' g.-ot vegyen számításba. A rázott takarmány-
>ól az I. időszakban 3 kg., a II. időszakban 
nkg. és a III. időszakban 4 kg.-ot adagoljon. 

erőtakanTiír.yokból nevezetesen a kukori-
czából az I. időszakban 2 kg, a második idő-
szakban 4 kg. és a harmadik időszakban 3 
'íg.-ot; a kölesből az I. időszakban 2 kg., a 
II. időszakban 3 kg. és a III. időszakban 4 
vg.!ot etethet hozzávetőleg. 

Ha azonban a meglevő takarmányokhoz 
repczepogácsát vásárolna, ami a hizlalásnál 
mindig kifizeti magát (budapesti piaczi ár 
5.40—5.60) ugy a jelzett takarmányok a 
repezepogácsával kellő táparánynyal bíró s 
tápanyagokat a szabványok szerint tartalmazó 
takarmánykeverékek létesítésére alkalmassá 
lesznek. Eszerint repczepogácsa keverésével 
etetni kellene az alábbi lehető pontos kiszá-
mítások szerint: 

I. időszak 1000 kgr. élősúlyra s naponta: 
, Takarmányrépa 60 kgr., zabpolyva 1 kg., 

köles 2 kg., kukoricza 2 kg., jóminőségü réti-
széna 5 kg., sarjuszéna 10 kg., repczepogácsa 
2V« kg. Ezen takarmánykeverékben 26'578 
szárazanyag, 2'539 fehérje, 15'249 szénhydrát 
és 0-625 zsír foglaltatik 1 : 7'6 arány mellett. 

II. időszak 1000kg. élősúlyra s naponta; 
Takarmányrépa 60 kg., köles 5 kg., ku-

koricza 2 kg., jóminőségü rétiszéna 5 kg., 
sarjuszéna ő kg., repczepogácsa 4]72 kg. Tar-
talmai: 25-843 szárazanyagot, 2'937 fehérjét, 
14 721 szé-Wrátot és 0779 zsírt 1 : 5"6 táp-

" g. élősúlyra és naponta; 
kg., köles 4 kg., ku-
•gü réti széna 5 kg., 
">gácsa 3^2 kgr. Ezen 

lyagot, 2-723 fehér-
0-736 zsírt tartal-

es tiikarmányo-
izámitolt össze-
.maféléket kény-

, mert kevés táp-

anyagot és sok szárazanyagot tartalmazván, 
csak a takarmány teriméjét növelték volna, 
ami a hizlalásnál előnyösnek nem mondható. 

Minden egyes hizlalási időszak 6—7 hétig 
tart, ugy hogy a hizlalás 4—41/%.. hónap alatt 
befejezhető lesz. A hizlalás tartamát előre 
pontosan megállapítani azonban sohasem lehet, 
s éppen as-ért az egyes időszakokat bizonyos 
napokhoz kötni, nem volna helyes eljárás. A 
hizók kondicziója, takarmányfogyasztó és ér-
tékesítő képességük szerint a hizlalás hol 
rövidebb, hol ismét hosszabb ideig fog tar-
tani. Mindenesetre azonban figyelemmel kell 
kisérni az állatok súlyban való gyarapodását 
és csak addig hizlaljunk, amíg az időközön-
ként megejtett próbamázsálás kellő eredményt 
tüntet fel. J. 0. 

GAZDASÁGI ÁLLATTAN. 
Rovatvezető: Jablonowski József. 

A hörcsög irtása. 
Az utóbbi két esztendő alatt a rendkívül 

tömegesen elszaporodott egerekkel, vagy he-
lyesebben szólva, a mezei poczkokkal együtt 
nagy mértékben mutatkozott még egy más 
rágcsáló, a hörcsög is." 

Nem szándékom ezúttal e veszedelmes 
állat életmódját ismertetni, vagy azt leírni, hi-
szen melyik gazda nem ismeri azt a kis mér-
ges, haragjában duló-fiiló, nagyokat ugró és 
még az emberrel is bátrán szembeszálló álla-
tot? És képét (1. az 1. ábrát) sem azért csa-
tolom ide, hogy ezt a rossz csontot itt örökít-
sem meg azok előtt, kiknek csak keserűséget 
okozott: e kép juttassa eszébe már most is a 
t. olvasónak azt az állatot, a mely noha nem 
szánt, nem vet vele — aratáskor, vagy talán 
még elébb is a terméséből mégis kiveszi a 
maga részét, amelyhez a tolvajürügyen kivül, 
semmi Jogczím"-e sincs. 

Hogy a hörcsög magevő, azt minden 
gazda tudja, de hogy ragadozó is, azt kevesen 
sejtik. Pedig ugy van. Én azt látom, hogy a 
jelenlegi tömege szintén az egérirtással függ 
össze. Ahol csak egér van, mindenütt van hör-
csög is s alig találok az országban egy-két vár-
megyét, ahol a gazdák akár nyáron, akár ősz 
elején nem panaszkodtak volna, hogy sok a 
hörcsög. Minthogy az bizonyos, hogy a hörcsög 
egeret, poczkot, kigyót, gyikot, rovart eszik, 
én az országban látott állapotok után ítélve, 
azt hiszem, hogy a hörcsög rohamos szaporo-
dását a poczkok tették lehetővé, mert az ő 
vérükön hizott éá nőtt majdnem mindenütt. 

Hazai előfordulása kártékonyságát azonban 
két ujabb oldalról mutatta be. Az egyik az, 
hogy a vizszabályozó gátakat kikezdte : eáekbe 
betelepedett, keresztül-kasul vezető lyukjait itt 
épitptte és pedig annyira, hogy ezek a gátak 
árviz esetén sehogyan sem felelhettek volna meg 
annak a czélnak, amelyből azokat felépítették. 
Mert nemcsak hogy az így átlyukasztott gát ha-
marább ázhatik át, hanem a hörcsög építmé-
nyei olyan nagyok, hogy az egy és ugyanazon 
tanyájából a kijárók a gátnak mindkét oldalára 
vezettek s igy tehát a viznek nem is kellett a 
gát koronájáig felemelkednie, hogy az árteret 
elhagyhassa, mert hiszen áttörhetett a hör-
csöglyukon már jóval alantabban is. Ez pedig 
nem jó dolog, mert legyen a gát bármilyen 
szilárd, annak védőereje kétes, ha az alja 
már ki van kezdve s átázott. 

Ez a veszély különösen a Kőrös folyókat 
szabályozó gátaknál mutatkozott Biharban. 

Egy másik eset a hörcsögöt a szőlőellen-
ségek sorába helyezte. Dunapatajon történt, 
hogy egy nagyobb birtokon, hol a szőlő szántó-
földekkel, kivált kukoriczásokkal "'• 
véve, a birtok közepén feküdt, 
már tavasz táján a szőlőbe kezei 
rolni. A szőlőben felállított tőrökt 
mellett 16̂ —17 darab veszett el s 

szeptemberben, mikor a szőlő érni kezdett, 
még mindig annyi volt, hogy körülbelül egy-
egy napra 4—4 darab hörcsög esett. Saját 
szemeimmel láttam a tőrökben egy délutánon 
i)égy hörcsögöt, mely még egészen friss volt, 
jeléül annak, hogy a hörcsög itt szokásától 
eltért és nemcsak éjjel, vagy hajnalban látott 
a pusztításhoz, hanem nappal is. 

Hogy a hörcsög nem hiába járt a szőlőbe, 
arról egy hörcsögtanyának kibontása tett val-
lomást, amelyben a szőlő lulajdonosa hét lcg. 
sulyu friss, üde szőlőbogyót talált. Amennyire 
a tulajdonos előadásából megítéltem, itt csak 
egy fiatal hörcsögtanyáról volt szó, amennyi-
ben az kicsi és csak mintegy 50—60 cm.-nyi 
mélységben volt. Mennyi szőlőt hordhatott 
össze egy vén kan-hörcsög, amelyről tudjuk, 
hogy az nem is olyan ritkaság, ha 4—7 .élés-
kamrájából őszszel vagy egy métermázsa szem 
kerül ki!*) -

Érdekes tudni azt is, hogy a hörcsögtől 
télire eltett szőlőbogyók mind a legépebbek 
voltak s a hörcsög olyan ügyesen szedte le 
azokat egyenként, hogy egy sem sérült meg, 
csak a nyel#cskéjét harapta le. Azután a kam-
rájában olyannyira pompásan állottak el, hogy 
egy szem sem rothadt el, vagy nem penésze-
dett meg. 

Hogy a hörcsög ezen két kártételén kívül 
mennyire ártalmára van a mezőgazdaságnak, 
azt bizonyára minden gazda tudja, aki kötött 
talajon gazdálkodik s igy azt — amiről köte-
teket lehetne irni — nem is vázolom, de 
áttérek ezen állat irtására. Legkedveltebb 
eljárás a hörcsög kiásása. Ha ez kis területen, 
hol a hörcsög száma csekély és ősz végén, 
vagy tél elején történik, mikor a hörcsög kam-
rája teli van maggal, jó is, kivált a szegényes 
népre nézve, mert a munka háladatos, ha tud-
juk, hogy némely lyukból — mint előbb is 
emiitettem — egy métermázsa szén is kikerül, 
mely megmosva, kiszárítva és megrostálva csak 
olyan jó, mint a többi mag. S ha ezt két mé-
ter mélységből is kellene kiásni, mert a kan-
hörcsög kamrái néha ilyen mélyen vannak s 
csak a nőstények s a fiatal nemzedék marad 
az egy méternyi, vagy amég ennél is kisebb 
mélységnél, s ha a munkás még három óráig 
is ásna rajta, akkor az még igy is bőséges 
jutalom volna. 

De hol a lyukak száma nagyon sok, és 
igy ahol sok a hörcsög is, ott az ásás lassú 
munka, mert ne feledjük el, hogy a hörcsög-
nek telelő helyéhez sok bejáró vezet 7—8 nem 
is ritka) s miután azok belülről be vannak 
tömve, az a körülmenő a munkást tévútra ve-
zeti, mert azt hivén, hogy vagy be nem feje-
zett lyukra talált, abbahagyja a munkát épp 
akkor, amikor a hörcsögtől és kamrájától talán 
már csak egy-két kapavágás választotta el. 
S igy ezek után, ha tudjuk, hogy néha 3—4 
órányi munka is csak ily eredménynyel vég-
ződhetik, akkor belátjuk, hogy 3—400 holdon 
vagy ennél nagyobb területen az ásást nem-
igen lehet folytatni. 

Igen jó a hörcsög kiöntése feltéve, hogy 
közelben viz van. Ez néha igen szapora 
munka, de máskor egy kis várakozással jár, 
Legjobb, ha ezt állandó munkás végzi, aki 
jól megismerkedik a hörcsög számtalan fogá-
sával. Láttam eseteket, hogy a hörcsög máso-
dik kannavíz beöntése után kibujt, de láttam 
azt is, hogy máskor a 6 - 7 kijáróval bíró 
tanya 15—20 kanna vizet elnyelt s a hörcsög 
csak akkor tört ki barlangjából, továbbá 
szemtanuja voltam annak is, hogy még egy-
szer félóra alatt egy nagy hordó víz elfogyasz-
tása után egyetlen egy hörcsögöt sem öntöttünk 
ki, addig azonnal az utána következő 5 perez 
alatt négy kanna viz beöntése után két lyuk-
ból 14 db és pedig 3 öreg 11 db fiatal bujt 

Kapuvárott (Sopronm.) az ottani uradalomban 
.at. holdas táblán két szántás közötti időben 
n augusz' 's 20-iif körülbelül 2500 darab hör-
• tflt örep ; f ' Jöttek ki!! J. J. 
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ki. Ennék az eltérő eredménye a hörcsög egy 
ős ugyanazon fészkéhez szolgáló lyukainak 
számától, azok mélységétől függ s eszerint itt 
•is az áll, amit elébb az ásásnál mondtam. 

Kiönteni a hörcsögöt mindaddig lehet, 
•mig fészkét telelőre bé nem tömi s ez körül-
belül november elején, szép időjárás esetén 
azonban csak novémber végén történik. Jó, 
ha egy lajtos szekérrel két munkás és pedig 
egy meglett ember és egy gyerek jár; az 
öreg önti a vizét, a gyerek lesi a hörcsögöt 
s ha kibujt a lyukából egészen, a kézben 
készen tartott fustélylyal jót koppint a 
gonosz csont tarkójára. 

A kiöntött hörcsögtanyát felesleges munka-
ismétlésének kikerülése végett tanácsos azon-
nal jól betömni és a .melléje tűzött ággal, 
czégérrel, megjelölni. 

Hói azonban: az ásás (pl. gátaknál), vagy 
vizhiány miatt a kiöntés nem alkalmazható, 
ott hozzá kell fogni a kikénegezéshez. Ez abból 
áll, hogy a hörcsög lyukába jó mélyen egy 
csíptető alakjára hasított végű pálcza segélyé-
vel egy darab meggyújtott kénszeletet adunk 
s a lyukat aztán elébb füvei vagy avarral be-
dugjuk s utánna földdel annyira keményre be-
tömjük, hogy az ügyesen ásó hörcsög ne sza-
badulhasson ki egy hamar, hanem fulladjon 
meg a kéngázban, a kéndioxidban. 

Ugyanezt a szolgálatot 
megteszi a szénkéneg (helye-
sebben széndiszulfid), ebből 
egy lyukba 10—15 grammot 
kell adni s a lyukat szintén 
betömni. A szénkéneg gáza 
megfojtja az állatot. 

Jó végül a foszforpép' 
is, ugy, ahogyan azt a „Köz-
telek1' mult évi 86. számának 
1495. s következő lapjain 
az egerek ellen ajánlva kö-
zöltem. 1) Ezt szintéri ta-
pasztalás alapján ajánlom. 
A hörcsögök csak ugy he-
vertek a foszforos péppel 
kezelt területen, mint pocz-
kok s mind a kettő a fosz-
foros péptől hullott el. Ez 
tehát márcziustól novem-
berig volna alkalmazható, 
azzal a módosítással, hogy j gp| 
itt a szalmát 3—4 decz.- " "" 
nyire kellene vágni és egy 
hörcsöglyukba nem két szá-
lat, hanem 4—5-öt kellene adni. 

Mint látjuk a hörcsög irtása nemcsak 
egyszerű, de biztos is s ezért tehát azzal vég-
zem e soraimat, hogy vajha sokan fognának e 
kártevő kiirtásához, amely az országban: a 
lefolyt évben olyannyira aggasztó mértékben 
pusztított és jövőben még nagyobb károkat 
tehet. Jablonowski József. 
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egy hétig tartó tanfoiyairiot hallgatni akarja. 
A pályázók a tejgazdasági iskolaigazgatójához 
adják be kérvényöket. 

Katonalovak vétele. A franczia lótenyész-
tők már bizonyos ideje avval a panaszukkal 
lépnek elő, hogy a katonalovak vételével 
megbízott bizottság inkább a lókereskedőktől 
veszi meg a lószükségletét, semhogy egyenesen 
a tenyésztőkhöz fordulna. A hadügyminiszter-
nek ujabb rendelete elégtételt szolgáltat a 
gazdáknak. Annak értelmében a lóvásárlásra 
kitűzött időnek nagyobb részén csakis tenyész-
tők állithatnak eladó lovat a bizottság elé. 
így például a 3 éves lovak eladására csakis a 
tenyésztők jelentkezhetnek julius, augusztus, 
valamint október s november hónapokban. 
Szeptember hónapban 'a lókereskedők a tenyész-
tőkkel versenyezve jelenhetnek meg a lóvásáron. 
Négy éves lovat január, február, továbbá 
április. s junius hónapokban egyedül tenyésztő 
adhat el a bizottságnak, márcziusbán velők 
jelentkezhetik a lókereskedő is. A két kate-
góriába tartozó eladók között a lóvásárló-
bizottság abban a megkülönböztetésben álla-
podott meg, hogy lótenyésztőnek azt tartja, 
kinél az eladásra került ló ellett, s ki azt 
nevelte, de egyszerre 20-nál több lovat eladásra 
nem állit. 

Mellesleg jegyezzük meg, miszerint a 

H M É 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

( + ) Franeziaország. Prémium a len- s 
kendertermelőknek. A franczia földm. miniszter a 
len- s kendertermelőket buzdítandó, hektáron-
ként 78 frank s 50 cm.-re emelte a len- és 
kendertermelés prémiumát az 1897-ik évre. 

, A mamirolle-i tejgazdasági iskola köréből: 
A mamirolle-i (Doubs) tejgazdasági iskolában 
január 17-től 24-ig gyakorló sajtosok számára 
külön tanfolyam nyittatik. A tanfolyamon főleg 
a tejnek gyakorlati ellenőrzésére, a vaj szak-
szerű gyártására, továbbá a groy&r s az Em-
menthali sajtok produkcziójára fogják a fősúlyt 
fektetni. A doubsi gazdasági egyesület, hogy 
mentől töbh résztvevőt gyűjtsön, 30 franknyi 
segélyt szavazott meg minden sajtosnak, ki az 

!) Ugyanez az eljárás le van irva a m. kir. áll. 
Rovartani Állomás által szerkesztett egérirtási füzetnek 
(„A mezei poczkok és egerek, valamint azok irtása") 
30 s következő lapjain. 

1. ábra. A hörcsög. 

lóvásárló-bizottság kimondotta, miszerint a 
10—13 éves lovak már nem birják ki a 
lovasságnál szokásos hadgyakorlatok fára-
dalmait, de ennek daczára még használhatók 
a hadseregben, ha mint a gyalogosok kapitá-
nyok hátasa alkalmaztatnak. (?) 

A gabonatermelők díjazása. Francziaor-
országban Desfrais és Godard dijak osztatnak 
ki évente azon gazdák között, kik a gabona-
termelés terén a legjobb sikereket érték el. 
Az első dijat, 2000 frankot az idén a CStes-
du-nord, Constantine vagy az Alpes Maritimes 
megyebeli gazdák között fogják kiosztani. A 
második, 3000 frankos dijat Aude, Tarne, Var, 
vagy Bouches-du-Bhone vidékebeli gazdák kap-
ják. Felhivatnak nevezett vidéken mindazon 
gazdák, bérlők, albérlők, zsellérek, kiknek 
gabonával (buza, rozs, árpa, tatárka, kuko-
ricza, zab stb.) bevetett területük 10—15 
hektárnyi, — hogy a versenyen részt vegyenek. 
A nyertes az lesz, kinek legtöbb búzája, rozsa 
terem. 

Az utóbbi termés minimuma az össz-
termés negyedrésze kell, hogy legyen. 

( + ) Angolország. A földgömb termőföldje s 
népessége. Baveustein, a londoni kir. földrajzi 
társaság tagja a mult héten felolvasást tartott 
a földgömb termőföld felületéről s népességé-
ről, mely adatokat a különböző országok sta-
tisztikai adatai nyomán gyűjtött össze. Szám-
adatai szerint az öt világrész összterülete 133 
millió négyszögkilómétert tesz ki; ide nem 

számítva a sarkok területét, melyek anélkül is 
néptelenek. 

89 millió négyszögkilóméter termőföld 
van, 40 . millió pedig terméketlen, 4 millió a 
a teljesen terméketlen sivatagok felülete. A 
föld összlakossága 1623 millió lélek, melynek 
2/s-ad része őstermeléssel foglalkozik. Számí-
tása szerint planétánk maximalis lélekszáma 
6 milliárd lehet — ekkora népességet tud a 
föld táplálni — ezt a népességet pedig birni 
fogja 2 század lefolyása után. 

(-j-) Németország. A Német Gazdasági 
Tanítók Szövetsége. Midőn 1883—1885-ben, a 
Német Gazdasági'Egyesület megalakult, ugyan-
akkor a gazdasági téren működő tanítók is 
mozgalmat indítottak, hogy egy, az egész 
birodalomra kiterjedő szöveikezetöknek vessék 
meg alapját. A gazdasági népoktatás akkori-
ban még töbh helyen igen rosszul volt szer-
vezve s alapos pótlásokra volt szorulva, 
amennyiben az oktatás iránya s czéljával sem 
voltak mindenfelé tisztában. Szükségét érezték 
tehát annak, hogy az ezen téren eddig gyűj-
tött tapasztalatokat megbeszéljék; összejöjjenek 
s a gazdasági népoktatás tárgyát minden ol-
dalról megvilágítsák. 

Midőn a Német Gazdasági Egyesület 
Frankfurt a/M.-ban első kiállítását rendezte 
1886-ban, tényleg össze is jöttek a tanítók s 

a szövetkezés eszméjét fel 
ís vetették. De bizony nem 
értek czélt sem Frankfurt-
ban, sem a reá következő 
évben rendezett gazd. ta-
nulmányúton. A vélemény-
eltérések minden alkalom-
mal gátolták a szolid alap 
lefektetését. A terv már-
már dugába látszott dőlni. 
A folyó évtizedben a tanítók 
kerületi szövetkezete alakult 
meg szórványosan s az ügy-
nek oly jelentékeny hasz-
nára voltak, hogy egy nagy, 
az egész birodalomra kiter-
jedő szövetkezés eszméjét 
ismételve felvetették. 

Az első gazdasági tan-
folyam, melyet a Német 
Gazdasági Egyesület 1896-
ban Eisen'-Achban tartatott 
meg, a szervezkedés gondo-
latát csak serkentette. Ott 
90 német gazdasági tanító, 

kik a birodalom minden részéből összejöttek, 
lelkesedéssel jelentette ki a Német. Tanítók 
Szövetségének megalakulását, s nyomban bizott-
mányt választottak, mel y a tárgy további ki-
dolgozásával bízatott meg. 

Az idén április 17-én a Szövetség már 
200 tagnál többel birt s csakhamar hozzájok 
csatlakozott még vagy 60 tag Thüringiából, 
Bajorországból s Württembergből. Tagjai ter-
mészetesen főleg a gazdasági iskolák s inté-
zetek tanitóiból alakultak, azonban felvétettek 
a gazd. egyesületek tisztviselői is. Felvilágo-
sításul ideigtatjuk az alapszabályok 1. §-át. 

A Német Gazdasági Tanítók Szövetsége 
a gazdasági népoktatás fejlesztését tűzte ki 
czéljául. Ezt pedig elérhetőnek véli: a) A 
gazdasági szakoktatás kérdését megitató gyű-
lések tartásával, b) Hol alkalmasnak találják a 
tagok, uj földmivesiskolákat szerveznek, vagy 
azok szervezését ajánlják, c) A tagok meg-
ismertetnek egymással oly iskolai szervezke-
dést, mely ajánlatosnak bizonyult, d) Oly iro-
dalmi termékeket terjesztenek, melyek a nép-
oktatással összefüggenek, é) A gazd. szakiro-
dalomban oly tevékenységet fejtenek ki tagjai, 
mely a szövetség munkásságát fokozza, f) 
Alapítanak saját, a szövetség ügyeit tárgyaló 
szakfolyóiratot, g) Összeköttetésbe lép a szövet-
ség a többi gazdasági ügyet ápoló testületek-
kel. h) Megkönnyíti a tananyag beszerzését. 
i) A tagok között ápolja a kollegialitás s a 
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Az alakulással egyidöben . segélypénztárt 
is létesítettek az oly önhibáján kivül segélyre 
szoruló tagtárs fel segélyezésére, kit arra a 
bizottmány érdemesnek talál. A „D. L. P." 
azon véleményben van, hogy a szövetkezés 
mindazon egyének támogatására számithat, 
kik a német hazát a földmivelés magas nívó-
ján kívánják látni. 

L E V É L S Z E K R É N Y . 

Kérdések. 
545. sz. kérdés. Lehetséges-e az, hogy 

egy fiatal üsző, mely még fel nem űzetett, másik 
. borjú szopása által tejre jöjjön és egy fejésre 
két liter tejet adhasson? -

Pa-Csősz. V, Á. 

1. sz. kérdés. Európának mely azon,, 
egy év fordulása alatt bejárható 20—25 vi-

• déke, mely mai napság a magyar gyakorló 
gazdára nézve a legtanulságosabb? Mily sor-
rendben volnának ezek látogatandók ? Eset-
leg: Mik lehetnének egy ily útnak szerényen 
számított költségei ? 'S. J. 

2. sz. kérdés. Kérek szives útbaigazí-
tást, minő és mennyi fümagkeveréket a lkai-

, mazzak — mindegyiknek -külön megjelölésével 
— egy-egy magyar hold hideg és félkötött 
természetű, televényes, sőt kissé tőzeges talajra 

. kaszálónak való átalakítás czéljából, megjegy-
zem, hogy ezen terület savanyu vad legelő-
törés volt, ez évben megkapáltátött és folyó 
őszben adtam magyar holdankint 200 kg. 
Thomassalakot és ugyanennyi, kainitot, melyet 
'leszántattam. 

P. P. M. L. 

3. sz. kérdés. Immúnis homok talajban 
öt éves hazai szőlőtelep tőszomszédságában 
nem jár é veszélvlyel „Riparia portál is" sima 

. szőlővesszőt ültetni, nem hur.czoltatik e ezzel 
fiilloxera a hazai vesszőkkel telepitett területre ? 

Észlelhető-e, s ha igen mi képpen az 
amerikai szőlőtőn a fiilloxera ? 

.-' . Megtámadja-e a filloxera, s szokott-e 
egyáltalán immúnis homokos talajba ültetett 

; amerikai szőlőtőn is előfordulni? 8. Gy. 

Feleletek. 
Élőfák megvédése nyulak ellen, jp-ik 

felelet az 5 19. sz. kérdésre.) Fiatal fákat nyulak 
ellen megvédeni a gyakorlatban sok eljárást 
ismerünk, melyek többé-kevésbé felelnek meg 
a czélnak. Saját tapasztalatomból kiindulva a 
kötözést megfelelőnek tartom, ha.azt elég 
magásan eszközöljük ugy, hogy a nyulak két-
lábra állva a kötés . fölött nem férhetnek a 
fához s ha ennek a czélnak megfelelő kötő-
szert használunk. Mert a szalmakötésben egy 
véleményen vagyok A. D. úrral s az ő első 
feleletében megjelölt hátrányokat szintén el-
ismerem : rovar, sőt egértanyává lesz s mert 
az éhes nyulak letépik, kellő védelmet sem 
nyújt. Jobban megfelel a nád-, különösen pedig 
a vesszőveli körülkötés. 

Azt hiszem azonban, hogy ezek az álta-
lánosan alkalmazni szokott meglehetősen - pri-
mitív védekezési módok kérdésttevő figyelmét 

.' sem kerülték el s kérdésének czélja éppen 
olyan eljárás utáni tudakozódás volt, ami a 
kötözgetés sok babrával járó, időrabló költsé-
ges, s éppen ezért nagyobb , számú fáknál alig 
kivihető voltát elkerülni van hivatva. 

E'czél pedig csakis a sokkal kevesebb 
munkával járó, tehát olcsó anyag mellett keve-
sebb költségű bekenéssel érhető el. . 

—y.—1. ur 2-odik feleletének második 
. részében ajánlott meszelés nem válik be, mert 
.'•lemossa az eső. Láttam épp ezért szekérkenő-
, csőt ,is használni e czélra. Ezt igaz, hogy nem 
mossa le az eső, de viszont tönkreteszi a fát. 

Bár az állandóan nagy számmal forga-
lomba hozott kenőcsöket magam is. csak tar-
tózkodással szeretem fogadni, ez esetben 
kivételesen mégis jó lelkiismerettel tudok aján-
lani egy bevált olyan szert, ami aránylag 
olcsó is, az eső le nem mossa, sem a fának, 
sem a vadnak nem árt s keserű izénél fogva 
az ezzel bekent fák a nyulaktól mégis bántat-
lanul maradnak. 

Ez a kenőcs holsteini Quickbornban 
kg.-onként 4 márkáért (nagyobb mennyiségben 
olcsóbb) kapható „Pikrofoetidin", mely azon-
ban ma már értesülésem szerint — hihetőleg 
nem sokkal drágábban — Budapesten, Neru-
dánál is beszerezhető, 1 kg. mintegy 2—3000 
fának egyszeri bekenésére, illetve egy télen 
keresztüli megvédésére, elég, tehát belekerül a 
kenőcs 100 fára körülbelül 4 krba, mihez ha 
hozzászámítjuk a bekenés költségét is, csak 
800 db fát számítva egy napszámos emberre, 
100 fa védelme tehát összesen legfeljebb 10 
krba kerülhet, mi természetesen jelentékenyen 
kevesebb, mint a kötözgetés és kibontogatás j 
időrabló munkája. A kenést mindenesetre igye-
kezzünk korán, lehetőleg a tél beállta előtt 
végezni, száraz időben s legalább is 120 cm. 
magasságban. Sigma. 

Májmetelyes juhok kezelése. (Felelet az 
534. sz. kérdésre). Évekkel ezelőtt . Szatmár-
megyében sok alkalmam volt a mételylyel 
küzdeni s hosszú éveken keresztül arra a, 
meggyőződésre jutottam, hogy a mételyt gyó-
gyítani egyáltalában nem lehet, sőt nem is 
czélszerü. 

A métely kártétele , köztudomás szerint 
abban áll, hogy a májban télen át kifejlődve 
annyi, az emésztés elősegítésére szükséges 
epeváladékot von el az állattól, hogy az egé-
szen leromlik, elcsenevészedik s ennek követ-
keztében nagy része elpusztul. De ha á jószág 
kibírja addig, mig a'tavaszra kifejlődő métely 
petéit az epevezetékben lerakja s ő maga el-
pusztul, ugy a jószág, ha csak túlságosan el-
mételyésedve nem volt, amikor is az egész 
máj tönkre lehet téve, kiheveri a bajt. 

A métely ellen is, mint a legtöbb ilyen 
belső paraziták ellen óvó eljárások felelnek 
meg legjobban. Ne járassuk a birkát .őszszel 
nedves legelőn, akkor nem gyűlik meg a ba-
junk a mételylyel. 

De ha már nyájunk elmételyesedétt, ugy 
a mindenféle gyógykezeléssel csak annál job-
ban elgyengitjük jószágunkat; ahelyett inkább 
tartsuk jól, hogy igy télen át könnyebben 
bírja, ki a métely folytonos emésztő anyag 
elvonását. Sigma. 

Hizlaló takarmány. (Felelet az 537. sz. 
kérdésre.) A közölt takarmány félékkel min-
den tekintetben megfelelő összeállítás nem ké-
szíthető, mert lóhereszéna, burgonya és be-
vermelt csalamádé mellett egyedül a tengeri-
dara nem egészen megfelelő és a czél biztos 
elérésére nem elegendő erőtakarmány. Mind-
azonáltal mi a jelzett takarmányfélékkel készí-
tettünk összeállításokat az alábbiak szerint: 
ezen takarmánykeverékekben azonban mint-
hogy a szükséges tápanyagoknak a szervezetbe 
való bejuttatása végett igen sok szénát lesz 
szükséges etetni, a szárazanyagtartalom több 
lesz a kelleténél, ugy, hogy különösen a II. 
időszakban kétséges, hogy a hízó képes-e fel-
venni a takarmányból ilyen nagy kvantumot. 

. Minthogy pedig azt sem tudjuk, hogy a ren-
delkezésre álló takarmányfélékből mekkora a 
készlet s egyedüli, de szintén negatív értékű 
útbaigazítás, hogy a bevermelt csalamádé van 
a legnagyobb mennyiségben,'.az összeállítások 
készítésénél csak a takarmányszabványok ér-
tékszámait tarthattuk szem előtt, tekintet nél-
kül, hogy az illető takarményféléből a meg-
szabott mennyiség a hizlalás befejeztéig futja-e 
vagy sem. 

Eszerint a hizlalás I. időszakában 1000 
kg. élősúlyra (ha marhamérleg nincs, két darabra 
értendő) és naponta adagolandó : . 

Burgonya 10 kg., bevermelt csalamádé 

( 20 kg., zabpolyva-2 kg., lóhereszéna ^ / s kg., 
kukoriczadara 2 kg. Ezen takarmányösszeálli-
tásban 29 140 szárazanyag, 2*501 fehérje, 
15-255 szénhydrát és 0-549 zsir foglaltatik. 
Táparány 1 : 6"6 

II. időszak 1000 kg. élősúlyra; és na-
ponta : 

Burgonya 10 kg., bevermelt csalamádé 
10 kg., lóhereszéna jóminőségü 31 kg., kukoricza-
dara 2 kg. Tartalmaz 31770 szárazanyagot, 
3-020 fehérjét, 16'264 szénhydrátot ós 0-569 
zsírt. Táparány 1 : 5'8. 

III. időszak 1000 kg. élősúlyra és na-
ponta : 

Burgonya 10 kg., bevermelt csalamádé 
10 kg., lóhereszéna jóminőségü 25 kg., kukoricza-
dara 4 kg. Ezen összeállítás 28-510 száraz-
anyagot, 2-680 fehérjét, 15'184 szénhydrátot 
és 0'574 zsírt tartalmaz 1 : 6'2> arány.'mellett. 

Ezen takarmánykeverékek hátrányos ol-
dalaira már a fentiekben reámutattunk. A ló-

• hereszénából azonban kevesebbet adni nem 
•volna helyes, mert .akkor elegendő tápláló-

anyagot nem adunk a hízóknak s : nem volna 
miből hust és zsírt produkálni. 

A többi takarmány pedig sokkal tágabb 
arányú (burgonya és csalamádé) ugy hogy ha 
azoknak az adagját emelnők,^ tulsok szénhyd-
rátot adagolva, az -előirt szűkebb táparányt 
meg sem közelithetnők, ha pedig a kukoricza 
adagját emeljük, a szükségesnél jóval többet 
adnánk zsírból. Épen azért azt ajánlom, egy 
részt, hogy az egyes takarmánynemüek 
adagai között a kellő arányt megtarthassuk, 
másrészt hogy tápanyagokból sem többet, sem 
kevesebbet a meghatározottnál ne adjunk, azaz 
takarmányt ne pocsékoljunk, szerezzen be va-
lami konczentrált összetételű takarmányfélét, 
pl. repczeolajpogácsát, amelyből 1000 kg. élő-
súlyra 2—4 kg. is elegendő, (ára a hizlalási 
idény beálltával valamivel emelkedett 5-40— 
5*70 körül) mert ennek az etetésével a ren-
delkezésre álló takarmányok felhasználása 
mellett a helyes táparány is elérhető lesz. 

Az alábbiakban repczepogácsa felhaszná-
lásával a hizlalás mind a három időszakára 
készítettem összeállításokat a következőképen: 

I. időszak 1000 kg. élősúlyra és naponta: 
burgonya 20-kg., csalamádé bevermelve 

30 kg., zabpolyva 2 kg., lóhereszéna jómi-
nőségü 15 kg., kukoricza dara 1 kg., repcze-
pogácsa 2 kg. 

II. időszak 1000 kg. élősúlyra és naponta : 
burgonya 15 kg., csalamádé • bevermelve 

20 kg., jóminőségü lóhere széna 15 kg., ku-
koriczadara 4 kg., repczepogácsa 4 kg. 

Hl. időszak lOOOkg. élősúlyra és.naponta: 
burgonya 15 kg., csalamádé bevermelve 

20 kg., jóminőségü lóhere széna 15Va kg., ku-
koricza dara 4 kg., repczepogácsa 2Va kg. 

Ezen takarmánykeverékek összetétele a ' 
következő: 

I. időszak. 27-353 szárazanyag, 2"490 
fehérje, 15.052 szénhydrát, 0'619 zsir. 

Arány 1.: 66. 
II. időszak: 26'637 szárazanyag, 3-028 

fehérje, 14'452 szénhydrát, 0-843 zsir. 
Arány 1 : 5'4. 
III. időszak: 26-348 szárazanyag, 2702 

fehérje, 14'249 szénhydrát és 0730 zsir. 
Arány 1 : 5'9. 
A takarmány elkészítését illetőleg utalok 

a „Köztelekében általam már többször ismerte-
tett különböző eljárásokra. 

Még a hizlalás időtartamát illetőleg va-
gyok bátor annyit megjegyezni, hogy csak 
abban az esetben lesz a hizlalás négy hónap 
alatt teljesen befejezhető, ha a takarmány 
teljesen kifogástalan jóminőségü, _ annak az 
izletességére suly fektettetik, a "megszabott 
sómennyiséget (I. időszak 35—40 gramm, 
II. időszakban 45—60 gr. és a III. időszak-
ban 40—50 gr. fejenként és naponként) a hízók 
megkapják, s ha valam közbejött akadály pl. 
betegség fellépte az ökröket a hizlalásban 
vissza nem veti. J. G. 
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Elromlott lóher trágyaértéke. (Félelet 
az 539. sz. kérdésre.) A zsombolyai kazalban 
elromlott lóherét trágyáz ási ezélokra fel lehet 
használni, mert vele tetemes mennnységü táp-
szert viszünk a földbe. 

Közvetlenül trágyázva véle, kat. holdan-
ként 10—12 szekérre valót számithatunk, mely 
mennyiség, a növényi tápláló anyagokat tekintve, 
egy teljes istállótrágyázással ér fel: ellenben 
humusképző anyagokat jóval kevesebbet vi-
szünk ki. 

A helyi viszonyok dönthetik el, okszerűbb 
lesz-e közvetlen trágyázásra felhasználni, vagy 
pedig földdel rétegezve: komposztirozni. Utóbbi 
esetben rövid idő alatt igen jó minőségű kom-
poszt birtokába juthatunk. Ky. 

Ökrök hizlalása burgonyamoslékkal. 
(Félelet az 540. sz. kérdésre.) /\ A közölt ta-
karmányfélékkel az alábbiak szerint a hizlalás 
mind a három időszakára készítettünk össze-
állításokat ; a burgonyamoslékból az I. idő-
szakra, a mig a hizók meg nem szokják 80 
kgot, a II. időszakban 100 kgot és a III. idő-
szakban 120 kgot vettünk számításba, mint 
maximális mennyiséget 1000 kg. beállítási élő-
súlyra. 

Ezt azért bocsátjuk előre, mart ha bármi 
okból ilyen nagy mennyiségű moslékot 1000 
kg. élősúlyra feletetni nem lehetne, (esetleg a 
moslékcsömör veszedelme kisért) ugy minden 
10 kg. moslékot kg. kitűnő mennyiségű ló-
hereszénával kell pótolni. 

A hizlalás I. időszakában amely, 6—7, 
.hétig tart a hizás előrehaladottsága szerint, 
1000 kg. élősúlyra és.naponta etetendő: 

burgonyamoslék 80 kg., buzapolyva 5 kg., 
zabpolyya 5 kg., tengeridara 6 kg., kitűnő mi-
nőségű lóhereszéna 13 kg. 

Ezen takarmányösszeállitás 29'070 szá-
razanyagot, 2/5,10 fehérjét, 14 848 szénhydrátot, 

' és 0"594 zsirt. tartalmaz 1 : 6'5 táparány 
mellett. 

A II. időszakban 1000,kg. élősúlyra, és 
naponta hét-héten, keresztül adagolandó : 

burgonyám oslélc 100 kg., zabpolyva 2 
kg., kitűnő minőségű lóhereszéna 15 kg., ku-
koriczadara 7-Va kg., durva minőségű buzakorpa 
1 kg. Tartalmaz 27:162 szárazanyagot, 3 018 
fehérjét, 14 955 szénhydrátot és 0:687 zsirt 
L : 5:5 táparány mellett. 

Végül: a . III. időszakban amely hat hétig 
tart 1000 kg. élősúlyra naponta számításba 
kell venni: 

burgonyamoslék 120 kg., zabpolyva 2 kg., 
buzapolyva 3 kg., kitűnő minőségű lóhereszéna 
10 kg., kukoriczadara 8 kg. Ezen takarmány-
keverékben 26'280 szárazanyag,- 2770 fehérje, 
14-568 szénhydrátot és 0"660 zsír foglaltatik. 
Táparány 1 : 5'8. 

A repczepogácsa feletetése, okvetetlenül 
nem. szüséges, és mi a számításokból mint fe-
leslegest a fentiek szerint ki is hagytuk. 

A mi az etetések, számát.illeti, határozot-
tan előnyösebb háromszor etetni. mint kétszer. 
Háromszori etetés mellett a felvett takarmány 
sokkal jobban használtatik ki a. hízó által és 
sokkal kevesebb tápanyag megy veszendőbe. 
Többször etetni azonban feleslegesemért sok 
idő és munka-pocsékolással járna. Azonban 
nem csak. az etetések számára, de az., etetési 
órák pontos betartására is suly fektetendő; 
nagyon, ajánlatos, hogy a hizlalás egész lefo-
lyása alatt minden nap egy és ugyanazon órák-
ban kapják az ökrök a takarmányt, Ha pl. 
reggel 5—6, délben 1.1—12 és este 5—6 óra 
között történnék az etetés, a kellő eredmény 
biztosítása végett czélszerü volna, mindig eze-
ket, az etetési órákat megtartani. 

A . moslék feletetésénél az & czélszerübb 
eljárás, ha a. még friss, szinte forró moslékot 
az előre kimért szalmaszecskára reáeresztjük s 
avyál egyenletesen összekeverjük: eközben a 
moslék rendszerint annyira lehűl, hogy minden 
veszély nélkül feletethető. A darát és a korpát 
a m.oslékoltatás után a szálas takarmány fel-

etetés előtt a napi só adagolással (I. időszak 
35—40 gr., II, időszak 45—60 gr. III. időszak 
45—50 gr.) összekeverve helyesebb feletetni. 
Még csak annyit jegyzek meg, hogy a déli ete-
tés alkalmával több szálas etetendő, mit reg-
gel és este. J. O. 

Fekete homokos vegyületü talajba al-
kalmas szőlőfajták. (Felelet az 541. sz. kér-
désre.) A felsorolt fekvésbe és talajba a követ-
kező korai asztali szőlőfajták ajánlhatók: 

1. Madelaine Angevine. Ez a legkorábbi 
szőlőfajták egyike, mely azonban azzal a rossz 
tulajdonsággal bir, hogy rúgásra hajlandó, 
miért is hosszura — ha lehet — lugasra mi-
velendő. 

2. Oporto vagy Portugizi kék. Ámbár 
nem elsőrendű asztali szőlőfajta, mivel azon-
ban tapasztalás szerint a Madelaine Angevine 
ennek társaságában termékenyebb, tanácsos 
lesz azt a Mad. Ang.. két oldalára ültetni, 
annál is inkább, mert középhosszú mivelés 
mellett elég bőtermő. 

3. Ghasselas musqué blanc, vagy Passa-
tutli. Egyike a legfinomabb muskotályfajtáknak 
amely mindjárt a Mad. Ang. után kezd érni. 
Hozzá hasonlók a Chas. musqué de Nantes, 
Vray, St.-Fíacre és az Aufidus. Mindannyian 
rövid csapos mivelés mellett kielégítő termése-
ket adnak. 

4. Ghasselas Tokaj Angevine. Ez egyike' 
a legszebb és legkellemesebb izü piros Chas-
selas fajtáknak, mely nagyon megérdemli a 
figyelmet. Nagyon kívánatos lett volna, hogy 
kérdésttevő a talaj mész és nedvességi viszo-
nyairól is felemiitett volna néhány adatot, 
mert ezek nélkül nehéz eldönteni ama kérdést, 
hogy szénkéneggel való gyérítésre rendezze-e 
be szőlőjét vagy amerikai alanyokba ojtottat 
ültessen-e. Ebből folyclag csak feltételesen 
ajánlhatjuk — tekintve talaja struktúráját — 
hogy. ültessen európai vesszőt és tartsa fenn 
gyérítéssel. Ha ellenben jobban vonzódik az 
ojtványok felé, ugy rendeljen meg az 1899. 
év tavaszára való szállításra az orsz. ojtvány-
termelő r.-társaságnál Aradon, vagy valamelyik 
gazd. egyesület ojtvány telepén ojtványokat. 
Most már nem fog kapni sehol, mert. az idei 
készletek már mind elkeltek. Sima vesszőket 
azt még kaphat. . Forduljön Bucher Alajos 
szőlőszeti". felügyelőhöz B.-Gyarmatra, kinek 
kerületébe a. kérdéses terület is tartozik, az 

, majd ajánl biztos és közeli beszerzési forrást, 
nemkülönben. megadja a netalán szükséges 
felvilágosításokat ott a helyszín én. 

Végül ami a beszerzendő szőlővessző, 
vagy ojtványmennyiséget illeti, azt részben a 
terület beosztása határozza meg. Tájékozásul 
megjegyzem, hogy rendesen egy m. sor- és tő-
távolságót kell számítani. E szerint tehát az 
1000. • területre, utakat, mesgyéket nem 
véve figyelembe, éppen 4000. db . vessző- vagy 
ojtványra volna szüksége. f A. D. 

Fiatal szöszös bükköny (Yicia villosa) 
növények. (Felélet a 542. sz. kérdésre.) A be-
küldött apró növénykéken az első pillanatra 
meg lehetett látni, hogy azok kétfélék. Még 
-pedig leveleik után a sötétebb vékonylevelüek 
valami bükkönynek, Viciá-nak, az erőteljesebb 
világosabb levelekkel biró növénykék pedig 
valaminő babónak, Lathyrus-nak voltak meg-
ítélhetők. Arról szó sem lehet, hogy ilyen 
apró növénykék után a fajt meg lehessen 
határozni, annál kevésbé, mert mind Vicia, 
Lathyrus nagyon sok van hazánkban. 

De hogy amennyire lehetséges eligazod-
hassam, szereztem Vicia villosa magot s azt 
cserépbe elvetve akkorára neveltem, mint a 
minők a beküldött apró növények voltak. 
Összehasonlítva az általam azonos szöszös 
bükköny magból nevelt növénykéket a kapott 
növényekkel, azok a fentemiitett sötét vékony-
levelű növénykékkel megegyeznek s igy nagy 
valószínűséggel mondhatni, hogy a beküldött 
növénykék közül a gyengébbek Vicia villosá-k. 
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Biztosan a.Viciákat csakis virágzásban, sőt 
sok esetben csakis akkor, ha a terméshüvely 
is rendelkezésre áll, lehet meghatározni. 

A vastagabb növénykék nemcsak, hogy 
nem Vicia villosá-k, hanem egyáltalában nem 
is Viciák, hanem valami Lathyrus-ok. Hogy 
minő fajhoz tartoznak, azt nem is gyaníthatom^ 
mert vetéseink közölt több Lathyrus-faj szokott 
találtatni.. 

Hogy esetleg a magvak után eligazod-. 
hassam, a kérdésttevőt kértem, hogy ha van 
még küldjön a vetőmagból. A kérdésttevő 
erre azt irta, hogy két helyről kapott magot, 
az egyik helyről kapottból, amelyben feltűnően 
kétféle volt a mag, már nincs, a másik hely-
ről kapottból pedig küldött a maradékból. 
Ezt átnézve Lathyrus-magvat ebben nem 
találtam. 

Már most a, Lathyrus vagy a másik 
maggal került a szántóföldre, vagy már benne 
volt a szántóföldben. Ezt most már eldönteni 
nem lehet. 

Ebből azután az a tanulság, hogy ha a, 
gazda olyan magvakat vesz, amelyeket nem 
ismer (pedig a legtöbb takarmánynövény magja, 
ilyen), azt okvetlenül vizsgáltassa meg vala-
mely magvizsgáló-állomáson, hiszen a hazánk-
ban termelt növények magjainak nagyrészét 
ingyen vizsgálják meg a , magvizsgáló állomá-
sok nemcsak azonosságra, hanem tisztaságra 
és csirázóképességre is. 

Még pedig okvetlenül szükséges, hogy a 
gazda necsak a kereskedő által küldött mus-
trát, hanem magát a megjött árut is mégpedig 
ebből hiteles tanuk előtt vett próba utján 
megvizsgáltassa, mert ha már a mag kikelt,, 
nagyon sok esetben nem lehet a hibát rábizo-
nyítani a magkereskedőre, s igy a szántóföldi 
vizsgálat már csak „eső után köpönyeg!" 

# 
Tarka ökrök hizlalása. (Felelet az 543. 

számú kérdésre.) Az első időszakra jelzett 
takarmányfélék közül a vörös takarmányliszt 
összetételét nem ismerjük, amennyiben nem 
vagyunk tisztában azzal, ' hogy kérdésttevő a 
vörös takarmányliszt elnevezés alatt rostaaljat,. 
triőrhulladékot, a vörös zabliszt néven isme . 
retes zabhulladékot, vagy más egyéb malom-
ipari mellékterményt ért el ? 

Éppen azért azt sem mondhatjuk meg, 
hogy a búza vagy rozskorpának avagy a vörös' 
takarmánylisztnek a vétele volna.-e előnyösebb, 
a hizlalásra, s hogy melyik takarmány volna 
tápanyagtartalmát illetőleg olcsóbbnak mond-, 
ható. De különben is, pontos és reális alapon 
nyugvó számítást ezeii két vagy háromféle 
takarmány pénzértékét illetőleg is csak akkor 
észközölhetnénk, ha egy előzetes vegyvizsgálat 
ezen takarmányok tápanyagtartalma felől ben-
nünket tájékoztatna; ugy a korpafélék, mint, a 
rostaalj és egyéb ilynemű hulladékok igen vál-
tozó összetételüek lehetnek és a számítások-
ban néha nagyon is messze tévedhetnénk a 
való igazságtól, tekintve, hogy a már többször 
ugy a külföldön, mint hazánkban Magyar-
óváron és egyebütt ez irányban eszközölt 
vegyvizsgálatok átlagértékszámai is igen nagy 
határok között ingadoznak. 

Ami a többi takarmányféléket illeti, azok-
ból a hizlalás mind a három időszakára készig 
teltünk összeállításokat: az I. időszakban a 
vörös takarmányliszt helyett, melynek összeté-
telét nem ismerjük, a rostaaljhulladéknak a 
m.-óvári vegykisérleli állomás által közzétett 
több vegyvizsgálata után nyert értékszámait 
használtuk fel. Eszerint az I. időszakban ̂  
amely január hó végéig tart, 1000 kg. élő-
súlyra s naponta a következőképpen takarmá-
nyozzon: 

Takarmányrépa 60 kg., középminőségü 
rétiszéna 8 kg., zabosbükkönyszéna 10 kg., 
tengeridara 1 kg., buzakorpa 3 kg., rostaalj 2 
kg. Ezen takarmányösszeáliitásban 27'548 szá-
razanyag, 2*536 fehérje, 15785 szénhydrát és 
0'486 zsír foglaltatik 1 : 67 táparány mellett. 
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Január vége,felé el lehet kezdeni a mos-
lékolást. Eleinte azonban kevesebb moslék ete-
tendő, mindaddig, amig az ökrök teljesen meg 
nem' szokják; a takarmányrépa etetésével sem 
szabad azonban mindjárt felhagyni, mert a 
hirtelen takarmányváltoztátás igen könnyen 
megboszulja magát. 

Azért is a takarmányrépa adagját hétről-
hétre csökkentjük, akképen, hogy 60 kg. helyett 
40 majd 30 kgot adunk s eleinte 30 majd 40 
később 50 kg. moslékkal pótoljuk, ugy hogy a 
tulajdonképpeni II. időszakban a hizők 1000 
kg. élősúlyra s naponta a következő takar-
mánymennyiséget kapják: 

Burgónyamoslék 80 kg., lóhereszéna 17 
kg., buzakorpa 2 kg., tengeridara 7lfa. kg. Tar-
talmaz 26'810 szárazanyagot, 3 055 fehérjét, 
14.713 szénhydrátot és 0702 > zsirt Táparány 
1 : 5-3. 

A III. időszakban a moslék mennyiségét 
80 kg.-ról 100 kg.-ra emelhetjük, ámbár ha a 
hizók megszokták, még 120 kgot is képesek 
elfogyasztani. Tanácsosabb azonban inkább ke-
vesebbet adni mint többet, nehogy az esetleg 
fellépő moslékcsömör az ökröket a hízásban 
visszavesse. Etetendő lesz tehát a III. időszak-
ban 1000 kg. élősúlyra és naponta: 

Burgonyamoslék' 100 kg., lóhereszéna 8 
kg., jóminőségü rétiszéna 8 kg. tengeridara 71/2 • 
kg. Ezen takarmánykeverék 25'654 szárazanya-
got, 2745 fehérjét, .14.401 szénhydrátot és 
0 661 zsirt tári almáz, 1- : 5'8 arány mellett. 

Az első időszak január végéig tart; a 
második időszak hat hétig; a harmadik idő-
szak pedig hét hétig tartson,, ugy, hogy ha 
semmi közbe nem jön,, május ĥó első nap-
jaiban a hizlalás befejezhető lesz. 

Tovább hizlalni nem is igen érdemes, 
mert az elfogyasztott takarmány s a kezelési 
költség aligha térülne meg, de meg a már öt 
hónapig jófé'le takarmányon tartott j'4szág 
étvágya is annyira megcsappan, hogy a takar-
mányt oly nagy mennyiségben felvenni nem 
képes s a tápanyagok kihasználása sem töké-
letes. 

A hizlalási idő alatt az ökrök sót is 
igényelnek; az I. időszakban 40—45 gr., a II. 
időszakban 50—60 gr., a III. időszakban 45— 
50 gr. só veendő számításba. J. 0. 

Tejelhet-e a szűz üsző? (Felelet az 545. 
sz. kérdésre.) Megjegyzésre méltó mindenek-
előtt, hogy a tejmirigynek a tejprodukáló mun-
kája egy oly fiziológiai folyamat, amely rend-
szerint csak vemhes állatban indul meg, s a 
leellés után éri el tetőfokát, oly állat tehát, 
amely vemhes még nem volt, közönséges kö-
rülmények és viszonyok között nem tejel. 
Azonban amiképpen a fejés műveletével fen-
tartható, sőt fokozható és az egyszer megin-

. dult tej-elválasztás még akkor is, ha ujabb 
vemhesedés be nem következik, azonképpen 
megindítható a tejelés a tejmirigynek erőmüvi 
izgatása (fejése, szopása) által, nemcsak, ha-
hem fentartható és fokozható az olyan álla-
toknál is, melyek se felhágatva nem voltak, se 
üem fogamzotlak. 

Hiszen általánosan ismeretes, hogy már 
fezt is felhozzam, az (az igaz, hogy leginkább 
asszonyok és emberorvosok előtt) hogy uj szü-
lött gyermekek parányi emlőjében tej lehet, 
mit ha bábaasszony vagy anya kifej, azt idézi 
elő, hogy még nagyobb mértékben választa-
tik az el. 

Az állatvilágban több példa is bizonyítja 
azt, hogy nőstények, s kivált szűz üszők mes-
terségesen tejadásra bírhatók. Erre vonatkozó-
lag valóságos kisérlet is tétetett. 

Holst-Ladebon pl. egy féléves üszőnek 
mindennap huzogattatta a csecsbimbóit ugy, 
mint fejésnél szokás, s az eredmény az lett, 
hogy a tejelés megindult s az állatból egyéves 
korában már több, mint két'liter tej nyeretett 
naponta. 

Egy további esetet Frey. említ. Az vonat 
kőzik egy.soha fel nem hágatott üszőre, mely 

fejésre éveken át 10—12 liternyi tejmennyisé-
get adott naponta. 

Önmagukat szopó és oly borjaknál, me-
lyet társai szopnak, nem ritkaság a tej-adás s 
magam is láttam 4—5 hónapos ilyen önszopó 
és szopott üszőket, melyeket fejni lehetett. A 
„Köztetek*-ben nem régen egy gazda (nem 
tudok nyomára akadni, hogy hol és ki) ismer-
tetett egy szűz üszőt, melyet fejt. 

Végre — bármily hihetetlenül hangzik is 
—- a tejmirigyek izgatásával hímek is tej adásra 
bírhatók s az irodalomból számos esetet isme-
rek, különösen bafekecskékről, melyek kétség-
telenné teszik ennek a tejadásnak előfordu-
lását. 

Egyszóval, tehát lehetséges, hogy még fel 
nem hágatott üsző, melyet társa szop, tejel s 
az sincs kizárva, hogy egy fejésre 2 liter 
tejet ad. 

Ha emlékezetem nem csal, ilyen volt a 
„Köztelek"-ben ismertetett eset is. Mi. 

Fiimagkeverék televényes-tőzeges ta-
lajra. (Felelet a 2. sz. kérdésre.) A kérdés-
ben jelzett talajviszonyok között következő 
fiimagkeverék lenne . jó sikerrel alkalmazható. 
Megjegyzem, hogy a mennyiség kat. holdjára 
vonatkozik s a tényleg elvetendő mennyiséghez 
20% ráadás számíttatott. 

Vetés , Hásználati Mennyiség 
o/o-ka érték 1. kat. 

holdra 
10% Lolium perenne . . 71% - 4-3 kg. 

. 10% Dactylis glomerata .. . 53% . ... 4-5 - „, 
20% Agrostis stolonifera 72%. 1-5. ., . 
10% Hoteus . lanatus' . . . 40% . . 3'0 „ 
10% Phleum praténse . . 87% 1'4 „ 
10% Poa triviális . . ,.'•'... 45% 3 2 „ 
10% Trifolium hybridum 70% 1-0 „ 
10% Trifol. pratense perenne . . 70% 2-.0 „ 
10% Lotus, corniculatus. . 80% . 1-5. „ 

Összese n . . 22-4 kg. 

,A fümagvakat jó lesz idejekorán megvenni 
(de nem kevert alakban) s egy magvizsgáló 
állomásnál azonosságra s használati értékükre 
megvizsgáltatni. Azért tüntetem fel a fűmag-
vak átlagos használati értékét fenti keverék-
ben is, mert az elvetendő mag mennyisége e 
szerint módosul.: Tanulmányozásra ajánlom 
Szilassy. Zoltánnak „A fűféle takarmánynövé-. 
nyek és termelésük" czimü munkáját. 

K. K. 

Immúnis homoktalajba ültetendő Ripária-
portalis. (Felelet a 3. sz. kérdésre.) Eddig nem' 
igen fordult még élő olyan eset, hogy a fii* 
loxerát sima vesszővel valahova behurczolták 
volna és igy ettől nem kell tartani, annál is 
kevésbé, mert ha tényleg immúnis a talaj, 
akkor még abban az esetben is elpusztulna a 
filioxera, ha oda mesterségesen betelepítenék; 
hisz a talajimmunitás éppen arra vonatkozik, 
hogy az filloxeramentes. Az amerikai szőlőfaj-
tákat épp ugy, mint a hazaikat, megtámadja 
a filioxera; de azoknak csak egy részét teheti 
tönkre, nevezetesen a hybridfajtákat; azt azon-
ban nem tapasztalta még áenki, hogy a Rip.-
portalist is tönkre tette volna. Immúnis homok-
talajban ennek lehetősége meg abszolúte kivan 
zárva. A filioxera által megtámadott amerikai 
szőlőkön éppen azok a szimptomák észlelhetők, 
mint a megtámadott hazai fajtákon, t. i. a nö-
vekedés alábbhagy; a levelek, a tőke alján, 
idő előtt sárgulni kezdenek és korán lehulla-
nak. A reákövetkező évben a visszaesés még 
szembetüűőbb és a filioxera góczpontja kör-
alakulag megnagyobbodik, melynek közepén 
már elhalófélben levő. tőkék találhatók. Ezek a 
jelenségek természetesen csak kötött, tehát 
nem immúnis talajban észlelhetők és igy meg-
nyugtatására ismétlem; immúnis homoktalajba 
bátran ültetheti a Rip.-portálist, vagy bárminő 
egyéb fajtát'. A. D. 
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Az OMGE. egyesületi tanácsának ülése. 
Az egyesületi tanács gróf Dessewffy Aurél 
elnöklete alatt f. hó 29-én ülést tartott. Be-
hatóan foglalkozott a tanács az Ausztriával 
esetleg megszűnő közös vámterület alkalmából 
aktuálissá váló kérdésekkel. Jelesül szükséges-
nek tartja a földmivelésügyi miniszter figyel-
mét felhívni a III. orsz. gazdakongresszusnak 
az országos vámtanács szervezésére vonatkozó 
határozatára, a mely következőleg szól: „Az 
országos vámtanács újra szervezendő. A tanács 
fele tagja gazdákból álljon. A tanács véleménye 
kéressék ki a kötendő kereskedelmi szerződé-
sek, a kikészitési eljárás esetről-esetre való 
engedélyezése s minden kivételes tarifa-ked-
vezmények, engedélyezése .tárgyában, amelyek 
külföldi viszonylatokra vonatkoznak." Ezzel 
kapcsolatban szükségesnek tartja a tanács, 
hogy az esetleg megindítandó vámtárgyalások 
alkalmával az egyesület a statisztikai anyag 
beszerzéséről idejekorán gondoskodjék,' de 
miután valószínű, hogy a kormány ezen adatok 
gyűjtésével foglalkozik, az elnök felkéretett 
arra, hogy a földmivelési miniszterrel, érint-
kezésbe lépve, bizalmas uton informálja magát, 
átengedné-e a miniszter a szükséges anyagot, 
hogy ez. alapon az egyesület a vámtanulmá-
nyokat megtétethesse. 

Az OMGE. számvizsgáló-bizottsága e hó 
28-án tartott ülésében á bizottság elnökéül 
Beuse Henriket választotta meg. 

Magyarország nem földmivelő állam. 
Megszokott közhelyét képezi minden nagyobb 
jelentőségű beszédnek, hogy első sorban agri-
kultur állam vagyunk. A jelenlegi földmivelés-
ügyi miniszter nem egy alkalommal, igy a IV. 
országos gá'-dakongresszus alkalmával, de a 
képviselőházban is több felszólalásában több-
ször hangsúlyozta, hogy hazánk első sorban 
mezőgazdasági állam. S ime, ugyanazon kor-
mánynak egy másik tagja, a kereskedelemügyi 
miniszter — amennyiben a lapok híre való — 
Marosvásárhelyt azon kijelentést koczkáztatja, 
hogy régen volt az, amidőn még joggal mond-
hatták, hogy Magyarország földmivelő állam, 
ma már az ipar ős kereskedelem hasonló jog-
gal kiván létet és jelentőséget a gazdasági 
életben. A legutóbbi időben egyáltalában nem 
tudunk elfogadható jelenséget találni- arra 
nézve, amely ezen mondás tartalmának helyes-
ségét igazolná, ha csak hem a folyó év rőssz 
terméséből indul ki a miniszter, amely vissza-
hatással van egész kereskedelmünkre, annyira, 
hogy az jóformán teljesen szünetel s vissza-
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hatással van ipari termelésünkre is annyiban, 
hogy a gazdának vásárlóképessége csökken, 
Tudjuk, hogy van néhány állami szubvenczió 
val s kedvezményekkel fentartott ipari tele 
pünk, de tudjuk azt is, hogy ipari fejlődésünk 
nek még kezdeténél, sem vagyunk vagy ha ez 
nem tudnók, ugy megtudhatnék az Országos 
Iparegyesület, az iparkamarák és más ipari 
testületeknek az ipar fejlesztését czélzó törek-
véseiből. Magyarországon a magyar ipar fejlő-
déséről a közös vámterületen belül szó sem 
lehet. Nagy áldozatok árán fentarthatunk az 
osztrák versenynyel szemben egyes ipartelepe-
ket, de amint az állami támogatás ezektől 
megvonatik, ugy rögtön 'a verseny martalékává 
esnek. Sőt ha még az önálló vámterület a 
legközelebbi jövőben felállíttatik, még akkor is 
sok idő telik el addig, amig egy magyar keres-
kedelmi miniszter ilyen nyilatkozattal joggal 
élhet. Abban igaza van a kereskedelmi minisz-
ternek, hogy az ipar hasonló joggal kiván 
létet és jelentőséget a gazdasági életben s ezen 
jogot és jelentőséget első sorban a gazdák 
szeretnék az iparnak megadni,, természetesen 
mindenkor ugy, hogy az ne saját érdekeiknek 
rovására történjék, amint a p. nagy malom-
iparnál az őrlési engedély megadásával történt. 

Szocziálista földművesek kongresszusa. 
A szocziálista mezei munkások karácsony he-
tében Budapestre kongresszusra jöttek össze, 
mely három napig tartott. Ami bennünket a 
kongresszus határozataiból' különösen érdekel, 
az a munkástörvény elleni tiltakozás volt. Ezt 
a javaslatot a kongresszus a munkások érdekei 
ellen elkövetett valóságos merényletnek tekinti. 
Amennyiben a munkástörvény a szerződés-
szegés szigorú megbüntetésének elvén nyug-

• szik, az egybegyűlt szocziálisták pedig az ál-
lami s társadalmi jogrend teljes negácziójára 
helyezkedtek, nagyon természetes, hogy ez a 
törvény megelégedésüket ki nem nyerhette. 
Amint a kongresszus tárgyalásának szellemé-
ből-kitűnik, annak a törvénynek, amely a kon-
gresszus megelégedését ki akarná érdemelni, 
a földbirtokosósztály teljes szubordinálását kel-
lett volna kimondani a munkásköveteléseknek. 
Sőt a szocziálisták ideája még ennél is mesz-
szebb terjed, mert a határozati javaslatnak 
hasonló kitételei, mint: „a technikai fejlődés, 
a termelési erők óriási növekedése nemcsak 
hogy fölöslegessé teszik a tulajdon mai alak-
ját, hanem megteremtik egyúttal a közös tulaj-
donhoz szükséges szellemi s anyagi feltételeket" 
nem egyebek, mint a vagyonközösség p.rokla-
málása. Ezzel az u. n. szocziálista-földmivesek 
nemcsak a jog, de az észszerüség alapját is 
elvesztették, maguk alól. Kz már kóros álom, 
vagy mondjuk ki, a félrevezetett tömeg őrjön-
gése, mely ellen szellemi, fegyverekkel küzdeni 
aligha lehet. Itt mindenekelőtt a népámitás 

^ eszközei teendők hatálytalanná. Amint sikerült 
a nép között a vezető szerepre jutniok egyes 
álprófétáknak, épp ugy sikerülhet az igazi 
prófétáknak is, csak törődni kell á néppel. 
Sajnos, ez nem történt meg. Az elhagyatott 
köznép védtelenül volt s van kitéve a kom-
munisztikus eszmék zsákmányául, melyek immár 
megteremtették a nemzetközi forradalom han-
gulatát. Legyen résen a kormány és társada-
lom ; vesse el az „élni és élni engedni" elvét, 
mely végeredményében az elgyengült elemek 
forrongásával végződik. Siessünk minden alkal-
mat s módot megragadni, hogy a népet humánus 
s hasznos intézmények hálózata révén magunk-
kal összeolvasszuk s megmentsük őt a társa-
dalomnak és a hazának. 

A mezőgazdasági kamarák gabonaár-
jegyzései. A gabona-tőzsde feloszlása óta-Né-
metországban a gazdasági kamarák jegyzik a 
gábonaárakat. A merkantilis körök mindent el-
követték, hogy bizalmatlanságot ébreszszenek 
e jegyzések iránt s nem mulasztottak el egyet-
len alkalmat'seni annak kimutatására, hogy az 
uj eljárás mennyire nem felel meg a követel-
ményeknek. Az agráriusok azonban nem lan-
kadtak el s a kitartással odavitték a dolgot, 

hogy ma már azt jelenthetik, hogy a mező-
gazdasági kamarák gabonaárjegyzései teljesen 
helyett.esitikk a tőzsdeárjegyzékeket. Az árak 
megállapítása a következő faktorok értesítései 
alapján történik : 1. a mezőgazdasági kamarák 
tagjai; 2-. a gazda-egyesületek tagjai; 3. szá-
mos gazda; 4, több molnár; 5. néhány keres-
kedő; 6. a városok vásárbiztosságai. Magának 
a pommeri árjegyző központnak több mint 300 
tudósítója van a tartomány minden vidékéről. 
A jegyzések alapját tényleg eladott gabona-
mennyiség s a tényleg kifizetett árak képezik, 
tehát teljesen megfelelnek a tényleges piaczi 

A czukorárak. A világ déczember havi 
czukorkészlete összességbe véve kisebb a tava-
lyinál, amint azt a következő hivatalos adatok 
mutatják: 

.Czukorkészlet 1897-ben 1896-ban 
métermázsákban 

Ausztria és Magyarország 4.250,000 4.400,000 
Németország .» . . . 8.682,400 8,657,830 
Francziaország . . . . 4.276,660 5.068,110 
Hollandia. . . . . . 901,880 615,850 
Belgium 933,430 1.229,850 
Anglia. 731,200 1.322,840 
Más európai államok. . 322,260 125,100 

Európa összesen . . 20.127,870 21.419,580 
Tengerentúli részek . 3,174.510 3.430,350 

Főösszeg . . . . . 23.302,320 24.049,830 

A czukorkészlet kisebbsége és a czukor-
piaczok szilárdsága, máris áremelkedést okoz-
tak, amennyiben rövid időn belül 1242 frtról 
12'90 frtig emelkedett a czukor ára; s mint a 
kilátások után következtethető, a jövő évadban 
még inkább emelkedni fognak. Ezen emelkedés 
egyrészt a németországi' gyárak csekély czukor-
.kinálatára, másrészt az osztrák-magyar mo-
narchia és Francziaország között a czukor-
prémiumok eltörlését illető tárgyalásokra, to-
vábbá az amerikai piaczok szilárd magatartá-
sára vezethető vissza. E körülményeknek gya-
korlati előnyeit a czukorrépatermelő gazdák is 
kihasználhatják; mindenesetre figyelmeztetve 
vannak arra, hogy szerződéseik megkötésénél 
a megavult piaczi konjunktúrákat számításon 
kívül ne hagyják. 

Gazdasági tanfolyam Szempczen. A Po-
zsonymegyei Gazdasági Egyesület által október 
3-ikátói bezárólag deczember hó 18-ig Szemp-
czen rendezett gazdasági tanfolyam egy záró-
vizsgával ért véget. E-záróvizsga a tanfolyam 
utolsó felolvasását követőleg tartatott meg decz. 
hó 18-án, igen élénk részvétel mellett. A föld-
mivelésügyi minisztert Magyar Kázmér, a 
földmivesiskolák főfelügyelője,- az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesületet Rubinek Gyula 
ügyvezető-titkár képviselte; ezenkívül a vidék 
intelligencziája is nagy számmal vett részt. A 
vizsgára a hallgatóságból 15-en jelentkeztek s 
általában tekintve a nagy anyagot, amelyet a 
gazdasági tanfolyam felölelt, meglehetősen 
korrekt feleletedet adtak. A tanfolyam előadói 
környékbeli gazdatiszti karból, elükön Rovara 
Frigyessel, kerültek ki s ami legszebb a dolog-
ban, daczára, hogy 300 frt tiszteletdíj volt az 
előadók részére megszavazva, ezen díjról 
valamennyi előadó lemondott s az a tanfolyam 
legszorgalmasabb és legszebb előmenetelt mu-
tató hallgatói közt osztatott ki gazdasági gé-
pek, eszközök, magvak és műtrágya alakjában. 

A keszthelyi jubileumi ösztönditalapit-
ványra, a már kimutatott 521 forinton kívül 
adakoztak ujabban a tanintézet volt hallgatói: 
Schilhán Gyula 5 frt, Pillér Kálmán 25 forint, 
Zdeborszky Viktor 2 frt, összesen 553 frt. Fel-
kérem a tanintézet igen tisztelt volt hallgatóit, 
hogy a nemes czél megvalósítására bármily 
csekély összeget az igazgatóság czimén bekül-
deni szíveskedjenek. A küldemények nyilváno-
san megnyugtáztatnak. Keszthely. Dr. Gsanády 
G., igazgató. A /j 

Allatforgalmi korlátozás. Ragadós tüdő-
lob miatt a szarvasmarháknak Boszniába és 
Herczegöviába való bevitele Magyarország kö-
vetkező törvényhatóságainak területéről tilos : 
Nyitra, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Pozsony ós 
Sáros vármegyékből. Ragadós száj- és köröm-
fájás miatt kérődzőknek Boszniába és Hercze-
govinába való bevitele Magyarország következő 
törvényhatóságainak területéről tilos: Alsó-
Fehér, Bács-Bodrogh, Bihar, Gsik, Esztergom, 
Huny ad, Komárom, Krassó-Szörény, Nógrád, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szeben, Temes, Torda-
Aranyos, Torontál és Zemplén vármegyék terü-
letéről. Sertésvész miatt élő sertések bevitele 
Boszniába és Herczegovinába Magyarország 
egész területéről tilos. 

Állatforgalmi tilalom feloldása. A föld-
mivelésügyi miniszter értesítése szerint Liptó ós 
Árva vármegyék területéről szarvasmarháknak 
a belföldi forgalomba (Magyarország területére) 
való kivitele és elhajtása 1898. január hó 
10-től kezdve s az állategészségügyi általános' 
szabályok megtartása mellett megengedtetik. 
Jelen rendelet azonban a Horvát-Szlavon-
országokba, ugy a megszállott tartományokba 
és Ausztriába, vagy egyébként külföldre való 
szarvasmarhakivitelre nézve fennálló forgalmi 
korlátozásokat nem érinti. 

*) Gazdasági tudósitók jutalmazása. 
Oroszországban a mezőgazdaság különböző 
ágairól való tudósításra 8000-en ajánlották fel 
szolgálataikat a földmivelési minisztériumnak. 
Működésükért ezek díjazásban nem részesülnek, 
hogy azonban mégis elismerésben részesüljenek, 
a miniszter külön érdemjeleket készíttetett 
azon tudósitók kitüntetésére, kik megszakítás 
nélkül 10 évig végezték a tudósítást. Tagadha-
tatlanul ötletes és praktikus módja a jutalma-
zás megoldásának. 

Mezőgazdasági népies előadások. A 
„ Veszprómmegyei Gazdasági Egyesület" a 
földmivelésügyí miniszter támogatásával az 
1898-ik év elején Veszprém vármegye terüle-
tén népies vándor előadásokat tartat a követ-
kező sorrendben : I. A pápai m. kir. földmives-
iskola tanitó személyzete által, 1898. évi ja-
nuár hó 2-án Kupon, 5-én Ny arádon, 12-én 
B.-Tamásin, 15-ón Gsóthon, és 22-ón Nagy-Qyi-
móthon, mindenütt az érdekeltség, által kívánt 
tárgyból. II. Pataky Béla tanitó által: 1898. 
évi január hó 2-án Puszta-Miskén a talajmi-
velésből, 9-én Halimbán a kertészetből, 13-án 
Tüskeváron a növénytermelésből, ugyancsak 
13-án Somlyó-Vásárhelyen az állattenyésztésből, 
16-án Eöcsön a növénytermelésből, 20-án Kis-
Lödön az állattenyésztésből, 23-án- Ajkán a 
kisgazdaságok berendezéséről, 27-én Tósokon 
az állattenyésztésből,'30-án Padraghon a talaj-
isméből, s ugyancsak 30-án Csékuton a növény-
termelésből. Április 13-ánNoszlopon akisgazda-
ságok berendezéséről. III. Both Miklós tanitó 
által: Január 2-án Kádártán és Rátóthon a 
szarvasmarhatenyésztésről, Hajmáskéren a ta-
lajmivelésről, 9-én Öskün a szarvasmarhate-
nyesztésből. Várpalotán a baromfitenyésztésből, 
16-án Tót-Vázsonyban, M.-Bernagon a tálaj-
mivelés és vetésforgókról, 23-án Nagy-Vázsony-
ban a kisgazdák számviteléről, Mencshelyen-
Leányfalun a baromfitenyésztésből, 30 án Vilo-
nyán Szt.-Istvánon a szarvasmarhatenyésztés-
ből, február 6-án Soólyban Literen a trágya-
kezelés és műtrágyákról, 13-án Szentkir.-Sza-
badján és Vörösberényben a baromfitenyésztés-
ből, 20-án Papkeszin és Kenesén kisgazdasá-
gok berendezéséről, 27-én Enyingen és Fok-
szabadin a nló tenyésztésről,- márCzius 9-én Ber-
hidán és Ősiben a lótenyésztésből, 16-án Zir 
ezen a szarvasmarhatenyésztészből, CsErnyén a 
a lótenyésztésből. IV. Szenes Imre ev. ref. lel-
kész által; Január 3-án Szt.-kir.-Szabadján, 
5-én Ősiben, 7-én Várpalotán, 10-én Literen, 
12-én Öskün, 14-én Kenesén, 17-én Rátóthon, 
19-én Peremártonban,. 21-én Vörös-Berényben, 
24-én Hajmáskéren, 26-án Veszprémben, - 28-án 
Berhidán, 31-én Kis-Kovácsin, február hó 2-án 
Kádártán" 4-én Soólyban, 7'én Vámoson, 11-én 
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Szt.-Istvánon, 14-én Küngösön, 16-án. Papkeszin, 
18-án Csajághon, 21-én Beö-Kajáron, 23-án 
Lepsényien, 25-én Mezo-Szt.-Györgyön, 28-án 
Enyinqen, márczius 2-án Foka zabadin, 3-án 
Sió-Maroson, 9-én Mezőkomáromban,. 11-én 
Nagy-Hidegkulon, 14-én Tót-Vázsonyban, min-
denütt és mindenkor délelőtt & szőlőművelés 
és borászatból! 

Munkássegélyzö Szövetkezet Nagy-Kikin-
dán. Deczember hó 19-én -Jeszenszky Ignáez 
ág. ev. lelkész kezdeményezésével N.-Kikindán 
egy Munkássegélyzö Szövetkezet alakult. Az 
alakuló ülésen Jeszenszky Ignáez volt az előadó, 
s előadásában megrajzolja a munkásnép mái 
állapotát és szükségesnek találja, hogy a békés 
törekvésű elemek érdekeik előmozdítására szö-
vetkezzenek. Nagyon elismeri, hogy maga a 
gazdaközönség is válsággal küzd, de érdekei-
nek védelma sem esehetik a munkás nép ro-
vására. A mezőgazdasági|viszonyok javulása jó-
tékony hatással lesz a munkásnép megélheté-
sére, de fenmaradnak mégis minden körülmé-
nyek között azok a nagy kérdések, amelyeket 
a munkásnép és az általános haladás érdeké-
ben meg kell valósitanunk. A megalakult szö-
vetség következő feladatokat tűzi maga elé: 
1. Midőn minden törvényes eszközt felhasznál 
a nép jogos és méltányos érdekeinek előmoz-
dítására egyszersmind alkalmat akar nyújtani, 
hogy a békés elemek külön tömörüljenek, a 
fönnálló rend keretében érvényesüljenek. Szíve-
sen látja kebelében a szellemi munkásokat, 
a kik összekötő kapcsul szolgálhatnak a 
külömböző társadalmi rétegek között. 2. Szük-
ségesnek találja a munkabér minimumá-
nak megállapítását. 3. Kölcsön magtárak ala-
pítását, hogy ne legyen kénytelen a munkás 
személyi hitel hiányában előre lekötni munká-
ját kényszerelőlegek fölvételével. 4. Elaggott, 
de munkára utalt, vagy sok gyermekű ínségre 
jutott családok segélyeztessenek. 5. Előmozdítja 
a munka- és munkásközvetités ügyét. 6. A 
házi ipart fejleszti ós termékeit közvetíti. 7. 
Felnőttek oktatásáról, helyes irányú sajtóter-
mékek terjesztéséről gondoskodik. 8. Kiváló 
munkásgyermekek továbbképzését elősegíti. 9. 
A munkásotthonok és kertek alapítását tervébe 
veszi. 10. Az okszerű telepítések ügyét elősegíti, 
felesleges munkaerők elvonása czéljából.. 

Gazdasági előadások Léván. A Gazda-
sági Egyesületek Szövetségének központja a 
barsmegyei gazdasági egyesülettel a Szövetség 
programmja alapján Léván 1898. január 5. 
és 6-án a magyar-óvári gazdasági akadé-
miai tanárok által gazdasági előadásokat tar-
tat. Az előadások programmja : CseXkó István : 
Ujabb tapasztalatok a tejgazdaság terén; Cser-
háti Sándor: Ujabb tapasztalatok a trágyázás 
köréből; Növénytermelési tapasztalatok; Hensch 
Árpád. A vetésforgókról; Az állattenyésztés 
és növénytermelés közötti helyes arányról. Dr. 
Kossutány Tamás: Ujabb tapasztalatok a ta-
karmányozás köréből. Újhelyii Imre: A sertés-
vész elleni védojtásokról. A gümőkor elterje-
dése hazánkban. 

*) A bécsi cs. kir. gazdasági főiskola 
november végén tartotta 25 éves fenállásának 
emlékünnepét. Az ünnepi szónoknak a főiskola 
múltjára és működésére vonatkozó beszédéből 
nem lesz érdektelen idéznünk a következőket; 
„Iskolánk történetében lapozva feltűnik, hogy 
nagy szerepet visz benne a politikai esély. 
Már alakulását is azon nagy jelentőségű poli-
tikai eseménynek köszönheti, hogy az Ausztria 
Magyarország között létrejött kiegyezés követ-
keztében a magyar-óvári gazdasági akadémia 
Magyarország tulajdonába ment át. Az évek 
folyamán gyakori nehézségekkel kellett meg-
küzdenünk. Első sorban vita tárgya volt és 
bizonyos mértékben ma is az, vájjon a gazda-
sági pályára lépők tudományos kiképzésben ré-
szesüljenek: nem volt eldöntve, vájjon az 
iskolák a szellemi élet központjaiban vagy oly 
helyeken állitassanak fel, ahol a praxis lát-
szólag jobban ápolható. Ma ezen kérdések reánk 
és Ausztria mezőgazdaságára nézve kedvező 

megoldást nyertek. Nem túlzok, ha azt mon-
dom, hogy nem 1872-ben van főiskolánk szü-
letésnapja, hanem az tulajdonképpen 1896. 
junius 24-ike azon nap, melyen császárunk, 
hazái mezőgazdaságunk legmagasabb védője 
szentesitette azon • törvényt, mely főiskolánknak 
Bécsben adott méltó otthont. Főiskolánk 
1872-ben nyílott meg 70. hallgatóval; hozzá-
csatolva 1875-ben az erdészeti szakot 174 
hallgatója volt; ma a gazdasági, erdészeti' és 
kultúrmérnöki szakon összesen 340 hallgatója 
van; fennállása óta *4255-en látogatták. Ment 
volt az iskola belviszályoktól; tanulni és tani-
tani volt a czél. Megemlítést érdomel az iskola 
segélyegylete, mely 24V2 éves fenállása óta, 
tekintet nélkül a segélyre szorulók vallására 
és nemzetiségére 20600 frt készpénzt és 75000 
élelmezési jegyet osztott ki, és közel 3000 
frtnyi törzsvagyont gyűjtött; kezelését majd-
nem kizárólag a hallgatóság végzi. Még nem 
értük el czélunkat teljesen, számos még a 
tennivaló, uj tanszékekre van szükségünk, évek 
óta törekszünk egy kísérleti gazdaságot sze-
rezni, a tanulmányi időt nyolez félévre kell 
kitérj észtenük, nem azért, hogy az elméiét tul-
ságába vigyük, hanem azért, mert nem lehet 
tekinteten kívül hagyni azt, hogy a természet-
tudományok alkalmazása folyton jobban tért 
hódit a mezőgazdaságban. Ha iskolánk nincs 
is még teljesen kifejlődve, mégis birrunk avval 
a tudattal, hogy az eszme, melyen alapul, 
erőteljes és életképes, és remélhetjük, hogy a 
helyes uton járva czélunkat elérjük, föltéve, 
hogy áz iskolán kivül álló körök részéről is 
kedvező megítélésben és segítségben része-
sülünk." 

A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet 
technológiai kirándulása. A keszthelyi gazd. 
tanintézet III. éves hallgatói mult hó 10-dikén 
dr. Csanády Gusztáv igazgató ós dr. Nyiredy 
Jenő vegytan tanár vezetése alatt tanulmány-
utat tettek a Mezőg. Ipar Részvénytársulat 
kaposvári bérletére. Ez alkalommal megtekin-
tették a Részvénytársulat kaposvári ezukor-
gyárát, hol Chladnik ezukorgyári igazgató 
kalauzolása mellett, a tanárok behatóán ismer-
tették a. hallgatósággal a gyár berendezését 
és a vegyi folyamatokat. A gyár berendezése 
mintaszerű, az uralkodó rend és tisztaság pedig 
meglepő. A gyár munkaképessége -lletékes 
adatok szerint napi 15—20. mm. u. n. homok-
ezukor. Ezt tisztítás végett Olaszországba szál-
lítják. Részint raffinálatlan Ázsiába exportálják, 
hol Hindustan budha vallású népei ilyetén 
fogyasztják. Megtekintették továbbá a Részvény-
társulat méntelepét, hol Ujváry felügyelő adta 
elő a ménes eredetét, mely származására 
vegyest arden-muraközí keresztezés és anglo-
arabs félvér. Ugyancsak szemügyre vették a 
Nyiresen működő, gazdasági szeszgyárat is. A 
két napra terjedő tanulmányut alatt a hallga-
tóság a Részvénytársulat vendége volt. Egy-
úttal megemlítjük, hogy a keszthelyi m. kir. 
gazdasági tanintézet kebelében fennálló „Geor-
gikon-kör" mult hó 4-én tartotta rendes köz-
gyűlését. A tárgy: A ezukor- és takarmányrépa 
betegségei és ellenségei. Irta és felolvasta 
Mattula János III. éves hallgató. A vitában 
részt vettek Baicz Lipót, Székács János és 
Wahrmann Sándor III. éves hallgatók. 

Mezőgazdasági téli tanfolyam Pécskán 
A földmivelésügji miniszter támogatásával, az 
aradmegyei gazdasági egyesület és a pécskai 
gazda-kör kezdeményezésére Magyar-Pécskán 
mezőgazdasági téli tanfolyam létesült. A föld-
mivelésügyi miniszter e czélra 400 frt segélyt 
adományozott. Mult hó 6-án nyitotta meg a tan-
folyamot Szigeti Warqa László tanfolyam-
vezető számos gazdálkodó jelenlétében s be-
mutatóként az okszerű trágyakezelésről, a 
különféle műtrágyákról szólt nagy szak-
avatottsággal. A tanfolyamra jelentkezett 94 
rendes hallgató, ezenfelül mindennap oly fo-
kozódott mértékben emelkedik a hallgatóság 
száma, hogy szükségessé válik egy párhuzamos 
osztály felállítása is. A tanfolyam előadásai 

köznapokon 4̂ —7 óráig tartanak s heti 3 órán 
át gazdasági állattenyésztés, heti 3 órán át 
gazdasági növénytermelés, heti 2 órán írás és. 
olvasás, heti 2 órán gazdasági számvitel, héti 
1 órán erdészet, heti 2 órán gyümölcsfa-, 
tenyésztés, heti 6 órán kosárfonás, heti 1 órán 
hasznos és káros állatok ismertetése, heti 1 
órán méhészet s havonként 1 — 1 órán át 
különféle tárgyú előadás ember és állate^ész-
ségtan, közgazdasági kérdések ismertetése tar-
tatik. Vasárnaponként helyben és vidéken 
szakfelolvasások tartatnák. Előadók: Szigeti 
Warga László állattenyésztés, növénytermelés, 
hasznos és káros állatok ismertetését, Bovatseíc 
Mihály gazdasági tanfolyamot végzett nép-
iskolai tanitó az írás és olvasás és gazdasági 
számvitelt,~ Kölln József népiskolai tanitó a 
méhészetet, Terényi Sándor kincstári erdész 
az erdőgazdasági oktatást, Almási Imre. városi 
kertész a- gyümölcsfatenyésztést, dr. Friedmann 
József emberegészségtant, Juhász Nyitó Pál 
állategészsógtant, Qaal Sándor és Mezey 
Andor közgazdasági kérdéseket, Vukuleszku 
Titusz szolgabíró a mezőrendőri törvényeket 
ismerteti, Wágner Jakab a kosárfonást tanítja. 
A tanfolyam szemléltető eszközökkel gazdagon 
el lesz látva, nemkülönben lesz gazdag könyv-
tára is. A községre nagy áldás ezen téli tan-
folyam szervezése, mert a nép a hosszú téli 
estéket nem a korcsmákban tölti el, banem 
hasznos foglalkozás közben, aminek nemcsak 
erkölcsi, de anyagi ölőnyei sem fognak elma-
radni az okszerű gazdálkodás terjedésében. 

Mezőgazdasági válság. Karácsonyra je-
lent meg „Hegedűs Károly Ármin" oki. gazdá-
nak „A mezőgazdasági válság megszüntetésé-
nek alapja" czimü munkája. Jogi és gazdasági 
reformokat sürget a mezőgazdaság, földbirto-
kos osztály, bérlők, gazdatisztek és munkások 
kérdésben. Ára két korona. Megrendelhető szer-
zőnél) Budapest IV., Kálvin-tér 14. szám. 

Népies gazdasági előadások. Az Abauj-
Tornamegvei Gazd. Egyesület által a tél folya-
mán rendezendő népies gazdasági előadások 
programmja a következő : Január 4-én Tornán. 
A mezőgazda legterhesebb adóiról; előádó: 
Kobza Sándor, állattenyésztési kerületi felügyelő. 
A gyümölcsfák nemesítése, ültetése és met-
széséről; előadó-: Uitz István, gazd. intézeti 
főkertész. 8-án Forrón. Kis gazdaságok beren-
dezéséről, I. rész; előadó: Szecsey István, 
gazd. intézeti tanár, titkár. Gazdasági lótenyész-
tésről, I. rész; előadó : Hammersberg László, 
vármegyei főjegyző. 10-én F.-Metzenzéfen. A 
községi apaállatok gondozása, tartása és hasz-
nálatáról ; előadó: Kobza Sándor, állattenyész-
tési kerületi felügyelő. Állandó állategészség, 
rendőri intézmények — vásár, vágóhíd, gyep-
meSter, telep, hulla-eltakarítás — czélja és 
haszna; előadó: Leidl Emil, állami állatorvos. 
15-én Szántón. A szövetkezeti ügyről; előadó: 
Káger József, plébános. A fejős tehenek ápo-
lása, gondozása és tartásáról; előadó : Kobza 
Sándor, állattenyésztési kerületi felügyelő. 
17-én Szepsiben. Tömegesebb állati megbete-
gülések sertésorbáncz, sertésvész és gümő-
kórban; előadó: Leidl Emil, állami állatorvos. 
Vízmosások megkötése, az alagcsövezés' és 
rétöntözés rövid ismertetése; előadó : Udránszlcy 
József, kulturfőmérnök. 19-én Szikszón. A sző-
lők ültetése ós művelési módjairól; előadó : 
Uitz István, gazd. tanintézeti tanár. Vízmosá-
sok megkötése, az alagcsövezés és öntözés 
rövid ismertetése ; előadó: Eosenauer Lajos, 
kultúrmérnök. 22 én Forrón. Kis gazdaságok 
berendezésének folytatása; előadó: Szecsey 
István. Gazdasági lótenyésztés folytatása; elő-
adó : Hammersberg László. 24-én Tornán. Víz-
mosások megkötése, az alagcsövezés és örtözés 
rövid ismertetése ; előadó : Bohringer Sándor, 
kultúrmérnök. Hizó állatok takarmányozása, 
gondozása; előadó: Kobza Sándor. 29-én 
Szepsiben. A szövetkezetek hasznáról a gazdára 
nézve; előadó: Káger József, plébános. A 
talaj okszerű müveléséről; előadó : Gerlóczy 
Géza, gazd. intézeti tanár. Február 5-én Zsa-
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dányban. Az istállótrágya és annak kezeléséről; 
előadó : Szecsey István. A műtrágyákról és azok 
alkalmazásáról; előadó: Oerlóezy Géza. 8-án 
Szántón. A porhanyitó, borona, és henger alkal-
mazásáról ; előadó: Oerlóczy Géza. A lépfene, 
száj- és körömfájás és takonykórban való meg-
betegülések és azok elleni védekezésről; elő-
adó: Leidl Emil, állami állatorvos. 12 én 
Jászán. A szövetkezetek hasznáról a gazdára 
nézve ; előadó: Káger József, plébános. Gyü-
mölcsfa-ültetvények gondozása és különböző 
betegségeiről; előadó: Uitz István. 15-én 
Gönczön. A szőlők újjáalakításáról ; előadó: 
Uitz István. A ló helyes és helytelen vasalá-
sáról ; előadó: Leidl Emil. 

Nagyszécsényi tejgazdasági iskola. Alig 
néhány hónapja, hogy a Nagy-Szécsényben f. 
május hó elsején engedélyezett tejgazdasági 
munkásnőket képző iskola létrejött. Ezen iskola 
megnyitásakor hat szécsényi leánynövendék 
Tétetett fel, akik a nagyszécsényi tejszövetke-
zet 314 drb tehénlétszám után beszállított 
tejmennyiséget egy állami vajmester, később 
egy igazgató tanítónő vezetése és oktatása mellett, 
a nagyszécsényi vajgyárban az összes tejfeldolgo-
zására és az ekörül végzett munkák elmé-
leti és gyakorlati tudnivalók elsajátítására hi-
vatva voltak. A növendékek a m. hó 20 án Nagy-
Szécsényben megtartott vizsgálaton szabatos 
feleleteik által tanúbizonyságot nyújtottak a 
tejgazdasági termékek helyes feldolgozására 
vonatkozó ismereteikről. A földmivelésügyi mi-
nisztérium részéről jelen voltak: Pir/cner János 
orezágos főfelügyelő, Nagy Vincze országos 
tejgazdasági felügyelő, a nagyszécsényi tej-
szövetkezet összes tagjai és az értelmiség 
nagy része. A vizsgálatot Lahy Józsefné állami 
igazgató tanítónő tartotta meg, aki rövid idei 

, ittléte és tanítása után az elmélet terén a nö-
vendékekkel igen szép eredményt mutatott fel. 
Már ez idő szerint is, de különösen a decz. hó 
1-én megkezdett II. tanfolyamra az ország 
minden részéből jelentkezett és befogadott 
•növendékek úgy a szövetkezetek, mint egyes 
tejgazdaságokban az eddig nélkülözött szak-
szerű készültséget pótolni és a tejgazdasági 
munkákat helyesen és hasznosan elvégezni 
képesek lesznek. 

Szaklapok egyesülése. Az Engelbreeht 
Károly központi szőlészeti ós borászati m. kir. 
főfelügyelő szerkesztésében megjelenő „Szőlő 
•és borgazdasági Lapok" egyesül a Baross Károly 
kiadásában megjelenő és most 30-ik évfolyamába 
lépő „Borászati Lapok"-kai. A „Borászati Lapok" 
ezáltal. Magyarország legelterjedtebb szakújsága 
lett, maga köré egyesíti a szakirodalom összes 
számottevő elemeit és igy kétszeresen nélkülöz-
hetlen minden szőlősgazdának. A „Borászati 
Lapok" továbbra is Baross Károly kiadásában 
jelenik meg, tiszteletbeli szerkesztője Engelbreeht 
Károly, felelős szerkesztője dr. Drucícer Jenő 
lesz. A „Borászati Lapok" megjelen minden 
vasárnapon. Előfizetési ára egész évre 5 forint. 
Kiadóhivatala Budapest, (Köztelek). 

Gyakorlott állatorvos alkalmazást nyer-
het egy Heves vármegyei birtokon. Bővebbet 

fMult évi forgalom: 25,223 m 

Fe lh ív juk 
a t. c z . g a z d a k ö z ö n s é g 

f i g y e l m é t 

/a budapesti gyapju-aukeziókra,/ 

is külföldi vevők i 

HELLER M.sTÁRSA, 
• BUDAPEST, l , Erzsébet-tér 1 3 , , 

A KINEK 
Sorsjegyei és értékpapírjai vannak, 
Értékpapírjainál el akarja kerülni a veszteségeket, 
Sorsolásokról pontosan tájékozva akar lenni, 
Pénzügyi, tőzsdei és biztosítási ügyekben megbizhato 

informácziókat óhajt, 

AZ 
fizessen elő egész évre ^ j q ifrért a 

P É N Z Ü G Y I U T M U T A T Ó 
melléklettel, utóbbi az egyedüli sorsolási lap Magyar-
országon, melyet mint MEGBÍZHATÓ szakközlönyt 
a belügyi, pénzügyi és kereskedelemügyi minisztériumok 

is ajánlanak. 
Előfizethetni legczélszerübben postautalványnyal. 

Egész évre csak 

Ifrt és 
•50 kr. 

házhoz hordva 

Pénzügyi Hirlap 
kiadóhivatalában, 

VII., Dohány-utcza 68. 

„KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR" 
„KÖZTELEK" ÉVKÖNYV" 

1398-ik é v r e . 

RUBINEK GYULA és SZILASSY ZOLTÁN. 
az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, titkárjai. 

lombén, Mrtilbelül '32,000 tra/.cla' és 'gazdatíatt "pontíg6 czímérel 

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

posta díjjal együtt. 
ÜMf A két könyv csak együttesen rendelhető meg 

külön-külön nem kapható. 
Bolti ára 2 frt 50 kr. 

Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
Budapest, I X . fcer., Üllői-u.-t 2 5 . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
Vörös lóhere. E héten is csendés folyámata volt 

az üzletnek. A forgalomba került mennyiségek nem 
voltak jelentékenyek és ennek folytán az eddigi árjegy-
zések változatlanul maradtak. Amerikai jegyzések to-
vább is olcsók, belföldi középminőségü áru nem kelt-
hetett figyelmet. 

Luczerna. Belföldi áruról keveset lehet hallani, 
de köveset lehet látni is belőle. Provenceből már csak 
szórványosan érkeznek ajánlatok, jóllehet, hogy nem 
is igen van érdeklődés irántuk, minthogy a tömegesebb 
szükségletnek zöme már fedezve lőn. Ennél több figye-
lemben részesült az olasz áru, minthogy ennek meg-
lehetős minőségeihez viszonyítva az árak mérsékeltek-
nek tekinthetők. 

Baltaczim. Néhány kisebb tétel ajánltatott, a 
melyek jó árakon csakhamar el is keltek. 

Jegyzések nyers áruért 100 kilonkint Budapesten. 
Vörös lóhere uj 36—44 frt, vörös lóhere multévi 33 — 36 
frt, luczerna multévi 40—50 frt, muhar 5-75—6 forint, 
bükköny 6—6'25 frt. 

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

más az 1897/98. idényben f. évi deczember hó 30-ig az 
alant megnevezett magkereskedőknél és termelőknél 
a következő mennyiségű vetőmagvakat ólomzárolta: 

Luczerna Lóhere Összesen 
m é t e r m á z s a 

Mauthner Ödön.i) Budapest 1670 31 1701 
Haldek Ignácz, B u d a p e s t ) 5 6 9 167 736 
Deutsch Gyula, Budapest ... 335 84 419 
Beimel és fia Budapest ... 161 111 272 
Magy. mezőg. szöv. Bpest1— 81 175 256 
Frommer A. H. utóda Bpest 30 156 186 
M. lesz. és pénzv. b. Bpest 120 — 120 
Kramér Lipót Budapest ... 38 81 119 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest — 114 114 
Nőthling Vilmos Budapest... 9 29 38 

>) 2 q biborhere. 
1 1 q. svéefhere, 1 q esábair. 1 q csomós ebir, 

1 q angol perje, 1 q árva rozsnok, 3 q franczia perje, 
5 q baltaczim. 

*) A hazai mezőgazdaságra nézve káros amerikai 
eredetű hereféle magvakat, a magvizsgáló állomás 
nem plombozza. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. deczember hó 29-éről. 

A milyen mozgalmas volt. a forgalom az ünnepek 
előtti napokon, olyan csendes, üzlettelen napokról szá-
molunk mai jelentésünkben. A beküldés.majdnem tel-
jesen szünetelt, igy tehát készleteink sem voltak. A 
közeledő újév némi elevenséget adott a piaeznak és a 
téli idényezikkek'képezik ismét az érdéklődés tető-
pontját. 

Hizlalt, tisztított baromfi, disznó, borjú, szopós 
malacz, úgyszintén mindenféle vad mindig talál vevőre, 
amiért ezen czikkekét ajánljuk főképen beküldésre. 

Eladási áraink következők voltak: 
Borjú egészben 50—55 ki, pörkölt vidéki sertés 

50 kr, pecsenyemalacz 95 kr, 1 frt kgja. 
Nyul darabja 1.10-1.30 frt, fáczán 1.80—1.90 

frt, fogoly 80—85 krajezár dbja, szarvas 35—40 kr, 
őz 60—65 kr kgja. 

Vágott liba 50—52, pulyka 60 kr felbontva, fel-
bontatlanul láb és fejjel 50—54 kr kgja. Kappan 1— 
I.10 frt darabja. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1897. decz. 29-én, 

Hus. Marhahús hátulja I. őszit. 1 q frt 46—56, 
n. oszt. 40—46, III. oszt. 30—40, eleje I. oszt. 40—52, 
II. oszt. 34—40, III. oszt. 30—34, borjuhuS hátulja I. 
oszt. 60—66, Ií. oszt. 50—56, eleje I. oszt. 50—60, II. 
oszt. 44—50, birkahús hátulja I. oszt. 30—38, II. oszt. 
28—30, eleje I. őszt. 24—36, II. oszt. 20—24, bárány 
eleje 1 db —.—•—, hátulja —•—•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 50—50'0, vidéki 46—49, sza-
lonna nélkül elsőrendű 52—53, vidéki 46—50, sertés-
hús pörkölt 45—50, sertéshús szerb szalonnával 48— 
50—, szalonna nélkül 50—53, sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) 52—58, sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal 0-7—0-9, csont nélkül 0-85 
—C-95, sonka füstölt külf. csont nélkül 0-90—1-—, 
szalonna sózott 1 q 47'0—49'0, füstölt 56—57'0, sertés-
zsír hordóval 52'5—53"0, hordónélkül 51"0—52'0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—72, szalámi belföldi 150 
— 180, külföldi , malacz szopós élő 1 kg —• , 
tisztított 70—1-0. 

Baromfi, o) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-20—1.50 
csirke 0'70—1-5, kappan hizott 2-20—2-30, sovány —.— 
—•—, récze hizott 2 60—3'—, sovány 1'60—2-20, lud 
hizott 3-50—7'—, sovány 2'20—3'80, pulyka hizott 4 — 
— 6*—, sovány 2 50—3"20. 6) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-65—0-90, 1 kg. , csirke 1 db 0-50—0-80, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0 60—0 90, 1 kg. —• ••—, 
récze hizott 1 db 0-70—1 "30, 1 kg. 40-60, félkövér 1 db 
0-50—1-20, lud hizott 1 db 2-50—3, 1 kg. 0-50—0-54 
félkövér 1 db 1-24—2-50, 1 kg. 45—48, pulyka hizott 
1 db 1-80—3-—, 1 kg. 45—65, félkövér 1 db 1-20—2".-, 
1 kg. 40—60, ludmáj 1 db 20—1"—, 1 kg. 1'50—1'90, 
ludzsir 1 kg. 70—0 90, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-60—1—, csuka 0"50 
—1-—, ponty (dunai) 0-40—1-20, süllő —• •—, ke-
csege —' , márna 0-40—0'50, ezompó 0-40—0-60, 
angolna 0- 0-—, apró kevert 0'15—0"50, lazacz , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0- 0—, tejföl0 28—0"35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1-10—1-40,1. rendű 0 85—0 95, II. r, 
0-60—70-—, olvasztott 0 —, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0-——0"—, tehéntúró 0'08—0'20, juh-
turó — , liptói 0-60—0-70, juhsajt 0' —, emmen-
thali sajt 1-05—1-15, groji sajt 0 65—0"75. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-16—0-22, barna kenyér 0'14—018, rozskenyér O'IO 
—0-11. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —'—, 1 —''—• 

To ás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 42- 43-0. 
n. oszt. (1440 db.) 38—41, meszes 35 0—37, orosz tojás 
ICO db. —, tea tojás 3 50—4"—, törött tojás 2-10—2-50. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 14—18, stoke-
raui 28—36, borsó héjas magyar 6-5—12-—, koptatott 
magyar 14—18, külföldi 16—23, bab fehér apró 7—12, 
nagy 6—14, színes 8—14. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2. 5'—, 1 q 
2-5—3'0, Petrezselem 100 kötés 3- 6-—, 1 q 2-5—5"5 
zeller 100 drb 120—2'—, karalábé 0-6—1-2 vöröshagyma 
100 köt. 4- 7-—, 1 q 3-bO—7-—. foghagyma 100 kot. 
10—18, 1 q 14-0—20 0, vörösrépa 100 drb 0-60—l'20, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 2-0—5-5, kelkáposzta 100 drb 
0-80—1-6, vörös káposzta 4-0—8"— fejessaláta 0-
0-—, kötött saláta 0-—, burgonya, rózsa 1 q 2"— 
2-60, sárga 2-30—3-20, külföldi —•—'—, fekete retek 100 
drb 0-60—2-—, uborka nagy salátának 100 db —• —, 
savanyítani való 100 db —•——•—, savanyitott —•—•— 

iríka 0- 0 —, tök főző 20—40, zöldbab 0-
hüvelyes olasz 1 kg. —•—, fejtett 1 lit. 

A.1— 
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0 db 1 
Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 20—35, köz. alma 10—20, 

fajkörte 26—50, közönséges körte 10—20, szilva magva-
váló 0' 0-—, vörös —, aszalt 18—30, cseresnye faj 

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

, sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges —4 
szőlő 1 kg. 0"40—0'50, csemege 45—60, dió (faj, papir-
béju) 26—40, közönséges 20—28, mogyoró 22—30, 
gesztenye magyar 11—16, olasz 16—20, narancs messi-
nai 100 db 1-0—2'0, pugliai —•—•—, mandarin 1'50— 
2-50, czitrom 0-80—1-—, füge hordós 1 q 18—20, ko-
szorús 18-——20,. datolya 40—44, mazsolaszőlő 40—70, 
egres 1 lit. -—-, eper 1 kg. kr. 

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

. mák 1 q. frt 18—26, méz csurgatott 0"30— 
0*43, sejtekben 1 kg. 0'40—0-70, szappan szin , 
közönséges ——t , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0'60, vörös asztali -palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0-—0"00, ásványvíz palaczkban 

Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1897. 
deczember 24-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
40 árus 52 db. sertést, 4 árus 62 db süldőt, 2360 kg. 
friss hust, 555 kg. füstölt hust, 2630 kg. szalonnát, 
790 kg. hájat, — kg. zsírt, 350 kg. kolbászt, 90 kg. 
hurkát, kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, 93 kg. (36 db) sonkát. 

Vidékről és pedig a szokott községekből . 26 db 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 56—60, 1 q 4900-5200, süldőhus 1 kg. 

. 56—60, 1 q 5200-5400, füstölt sertéshús 1 kg. 60—64, 
1 q 5800—6000, szalonna zsírnak 1 kg. 52—54, 1 q 
5000—5200, füstölt szalonna 1 kg. 60—64, 1 q 5800— 
6000, háj 1 kg. 60, 1 q 5800—6000, disznózsír 1 
kg. 60 , 1 q 5800- • , kocsonyahús 1 kg. 35—40, 
1 q 3200—3400, füstölt sonka 1 kg. 66—70, 1 q 

ff f*— krig. 
Hideglmsvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 

1897. decz. 24-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
ielentése a „Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
40 árus 55 db sertést, — árus 20 db süldőt, 2000 kg. 
friss hust, 500 kg. füstölt hust, 400 kg. szalonnát, — kg. 
hájat. Vidékről és pedig a szokott helyekről 17 árus 
186 db sertés, kg. friss hus. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54—64, 1 q 4700—5000, süldőhus 1 kg. 
56—58, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 60—72, 
1 q , szalonna zsirnak 1 kg. 56—58, 1 q — 
——, füstölt szalonna 1 kg. 60-̂ 80, 1 q , háj 
1 kg. 60—62, 1 q , disznózsír 1 kg. 64—64, 
1 q , kocsonyahús 1 kg. 36—44, 1 kg. 

:. - — , füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q krig. 
Budapesti takarmáiiyvásár. (IX. kerület Mester-

utcza, 1897. decz. 24. A székesföv. vésárigazqatóíág 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozaiott a szokott 
községekből 140 szekér réti széna, 75 szekér muhar, 
35 zsupszalma, 21 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, 1 szekér tengeriszár 5 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luezerna, zabosi.ükkönv, kc les sűj.) 
1C00 zsák szecska. A forgalom élénk. Arak t̂ knt a 
következők: réti széna 220—250' mul,*' U| 210—250, 
zsupszalma 130—150, alomszalma 120— 130, - egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár , luezerna , 

, sarjú , szalmaszecska, 170—200, széna 
, uj , zabosbükköny 210—230. Összes 

kocsiszám 179, suly 143,200 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti lóvásár. Budapest, 1897. decz. 23-án. 

(4 budapesti vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" 

A forgalom loljesen jelentéktelen. 
Felhajtatott összesen 357 db. Eladatott 177 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 12 db, eladatott 5 db 
120—200 frtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 20 db, 
eladatott 8 db 100—140 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 6 db, eladatott 1 db .160 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 8 db, eladatott — db 
— — frtért, ponny — db, eladatott 0 db frtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 50 db,: eladatott 24 db 40—70 frtért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 120 db, eladatott 50. db 20—37 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 141 db, eladatott 
89 db 8—12 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 26 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 10 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takouykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Biidaitcsti szuróiuarnavasár, Deczember hó 2S-án 
<•>! ir.ariwv.iÁÚr igo.zyatóaúg 

Felhajtatott: 65 drb belföldi, db galicziai, 
•'•% drb tiroli, 22 db növendék élő borjú, 21 db élő 

bárány; 94 drb belföldi, 106 drb galicziai, 47 drb 
tiroli, 108 drb bécsi, — drb növendék borjú, —— drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A bórjuvásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi •— 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 38—45 frtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—22-50 frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 56-60, tiroli 58—62 frtig, gali-
cziai 54—60 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány •— frtig, bécsi ölött borjú 58-60, kiv. 
64 frtig súlyra. Élő bárány —8'50 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü 

Budapesti julivásár. 1897. deczember hó 27-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 110, feljavított 
juh —, kisorolt kos —, kiverő juh —, bárány ——, 
kecske —, szerbiai —, angol keresztezés —, ro-
mániai — durvaszőrü 115 db. 

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

frtig páronkint, 21-50 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
feljavított juhok •—, kiv. 0 frtig páronkint, 
—-0, kiv. — frtig súlyra, kisorolt kosok —... - •—, kiv. 
— frtig páronkint, , kiv. — frtig súlyra, kiverő 
juhok — • , bárány , kecske 0'—, szerbiai 
0'—: angol keresztezés —, romániai , 
durvaszőrü - — — frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Bécsi vágómarliavásár. 1897. decz. 20'. A bécsi 
marlia- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 3721 db. Ebből magyar 2591 db, 
galicziai 454 db, bukovinai 113, németországi 563 db, 
hizott 2219 db, legelő 401 db, fiatal 1101 db, ökör 
2585 db, bika 389 db, tehén 595 db, bivaly 152 db. 

A szombati vesztegvásárra 73' drb hajtatott fel. 
Mult hetihez hasonló felhajtás a vásár elején jó han-
gulatot okozott és prima áru jó vételkedv mellett l/s 
írttal emelkedett. A középminőségü jránt is nagy volt 
az érdeklődés és változatlan árak. niellett adódtak el. 
Csak a selejtes volt gyengén keresve. A vásár végén 
egyes selejtes állat maradt eladatlanul, azonban" ezek 

Arak: príma magyar 38—40-50 (—••—) frt, szekunda 
33-̂ 37 frt, tertia 29—32 frt. Galicziai prima 38. 39.— 
(—•—) frt, szekunda 34-37 frt, tertia 30—33 frt. Német 
prima 41—43-50 (44.—), szekunda 36—40, tertia 31—35 
frt. Konzervökrök . 20-—28'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 21—32-— (—) frt é. s., tehén 20—32 
frt é.s„ bivaly 16—20'— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. . Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, - a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésjért pedig 35 krt k*ap.) 

Egyeseladások : Magyar hizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Bischitz Lajos, Tolna-Hidegkut 34 — 
Chiffra Mihály, Gy.-Szt-Miklós - 29 — 28 — 
Gyárrészvénytársaság, Arad ... 39Va — 35 ' — 
Grubitsch Vitális ... 3 1 — 2 9 — 
Lederer & Kálmán, Nagyvárad 40Va — — — 
Leipziger Vilmos, Budapest 39 — 37 
Löwinger I., Jáno sháza...,... 36 — 35 — 
Löwinger József, Sárvár 3lVa —™ 31 — 
Löwinger Sal. Nyögér 37 —" — 
Neumann testvérek, Arad ... ... 40V2 —r 36V2 — 
Héchnitzer Max, Nemesvid. 271» . — 25 — 
Schimmel M„ Bruck 23Va — — — 
Stefany testv., Bécs-Ujhely ... 24 — 23 — 
Weisz M. & fia, Munkács ... 38 —- — 
Windisch József, Zákány 31 — 30 — 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók: 
Br. Bors és tsa, M.-Vásárhely___ 38 — 36 — 

Német lűzóökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár 43Va — 41 
Dauber Simon, Vieszka.. 30V2 — — 
Dreher Antal, Schmechát 31 — — _ 
Gyár-részv.-társaság, Arad 42 — 40 
Hacker Miksa, Sopron... 42 — 40 — 
Józsefvárosi spirituszfinomitó-

gyár, Temesvár .. 44 — 41 _ 
Neumann testvérek, Arad 43Vs — I0':a — 
Seidl és Bader, Pohrlitz 411/2 — 40 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék'meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
és száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve és csakis 
ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
és pedig: 1. Tüdővész miatt a következő megyék: 
Liptó, Nógrád, Nyitra, Pozscny (Csallóköz) határa 
kivételével), Szepes,. Trencsén és Turócz, továbbá 
Pozsony sz. kir. városból, az alsó-váczi (gödöliől) és 
felső-váczi járásból. 2. Száj- és körömfájás miatt a kö-
vetkező megyék: Alsó-Fehér, Hunyad, Nógrád, Szeben, 
Torda-Aranyos, továbbá Kecskemét és Kolozsvár sz. 

kir. városok és a kőszegi járás. Horvát-Szlavonország-
ban Szerém megye. Továbhá Selmecz-Bélabánya sz. 
kir. város. 

Horvátországból száj- és körömfájás miatt Zágráb 
és ennek járásai. 

Az itt elő nem sorolt vármegyékből az ismeretes 
feltételek^ mellett . állatok szabadon szállíthatók a 
vesztegvásárra. 

Bécsi sertésvásár. 1897.; decz. 28-án. (Schleifel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
teleirészére). 

Felhajtás: 5890 lengyel, 4923 bakonyi sertés. 
Az üzlet igen lanyha. • 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül: prima 45—46 kr, kivételesen — •— kr, közepes 
39—44'— kr, süldő 32—42 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1897. decz. 23-án. Fel-
hozatott: 4228 borjú, 1322 élő sertés, 2415 kizsigerelt 
sertés, 110 kizsigerelt juh, 450 bárány. 

Csendes irányzat mellett a borjuárak a nnjlt 
h etihez változatlanok. Kizsigerelt sertésüzlet lanyha. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 32—40 
kr., prima 42—46 kr., primissima 48—56 kr., élő borjú 

kr., prima| kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés 30-7-40 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
40—46 kr., süldő 48—54 kr., kizsigerelt juh 24—36 kr., 
bárány páronkint 4—12 kr. 

Bécsi juhvásár. 1897. deczember 23-án. Felhajtás 
364 db juh. 

Áz üzlet valamivel élénkebb, egy partié 24Va 
frton kelt el. 

Árak : export juh páronként —• -.—, raczka 
•—, selejtes juh 0' •— frt. 

Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

1898. jaa, 3 Homonnai atkviha- Broszmann 33485 
kir. jbirőság tóság Ernő 
Lugosi kir. a tkvi ha- Pausz 
törvényszék tóság Gizella 
Beregszászi atkviha- Lónyay 47982 
kir. tvszék tóság Géza 

Jan. 21 Kassai kir. atkviha- Baszel 26250 
törvényszék tóság . Károly és ne ije. 

Jan. 21 K.-helmeczi a tkvi ha- Pilissy 32907 
kir. jbiróság tóság Ferdinánd 

Febr. 3 Nyitrai kir a tkvi ha- Scherz 40168 
törvényszék tóság Aladár 

Febr. 4 Budapesti kir. atkviha- özv. Mein- 27174 
törvényszék tóság hardt Tamásné 

Az Orsz. masy. grazd. egyestilet tulajdona. 

Az egyesületi tanács félügyelete 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. 

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

jnely a gazdálkodáshoz szükséges 

H I T ö s s z e s H K l 
gazdasági gépeket gyártja. I§1 

I Rendelések megtétele előtt kérjük minden IS-I 
^J szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel | 
H! és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szol- H 

gálunk. 
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Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, VIII., J ó z s e f - k S r u t S. 

: C S Í T 0 8 S Í I 

DOB, DE8SEWFFY AKISTIK. pfiSPÖKT F.MIT, 
BUBINEK GYULA, fSZEN'IKlKÁLTl KÁLMÁN, SZ1LASSY ZOLTÁN. SZÖNTI ZSIGMOND, 

TELEKI SÁNDOR (críf. 
Vezérigazgató: SZÖNYI Zsilrnioní. 

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

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

Gazdasági egyesületi tagok —• tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5% díjengedményben részesülnek. ""3P8 

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

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

1500 holdas bérlet 
igen jól instruálva dohánytermeléssel, szolnok-félegybázi vasút-
tól 15 perezre, Félegyházától í k órányira, társas üzlet felosz-
tása miatt, április 1-én tel jes felszereléssel átadó. 

Közelebbi értesítés nyerhető 

F u c h s é s S t e r n-nél, 
P U S Z T A - U J F A L U i i . p. Kún-Félegyháza. 4873 

Takarmánykamra-berendezések 
nevezetesen: szecskavágók, 
szabadalmazott védőkészülék-
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-szivattyuk és fecskendők, trágya-
léosztók, széna- és szalmasajtók, nemkülönben az 
összes talajművelőeszközök, vető-, kaszáló- és ara-
tógépek- gabonatisztitó- és osztályozó gépek, 

répamagtssxtetók 
nagy választékban jutányos árakon kaphatók 

UMRATH ÉS TÁRSA 
mezőgazdasági gépgyárosoknál 

Budapesten, 
¥., Yáczi-körut 60. szám. 

Árjegyzék és költségvetés kívánatra ingyen és bérmentve. 

importált, 

m o s t m e g é r k e z e t t 

' Poiend china 
t © i a y é s s s ö r t é s © k p e d i g r é e v e l , 

P I C K O S W A L D 
VIII., Külső Kerepesi-út 1. sz. 

F u c h s H e r m á i m 
&&3T tejgazdasági edények gyára 47eo 

B U D A P E 8 T , 
VI , , S z o n d y - u t c z a 35. sz . 

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

Rendes vevő im közü l f e l s o r o l o m : 
a „Budapesti Központi Tej-
csarnok Szövetkezetet", a 
„Gazdák Budapesti Tejegye-
sületét" ugysziníén áz aradi, 
pécsi, stb. tejcsarnokokat 
és számos nagy hazai gaz-

n * 

VJ 
Magy. kir. államvasutak igazgatóság. 

181208 1 ' 9 ? ' H I R D E T M É N Y . 
"Ttak értesülés8' 

Kermefy több reiSbê mődositás 
18-szliá.cs és. tepla-trenosén-teplicz-1) 

•étöl Oderbergen i 
Hár hó 1-én az I. ívAbbá, a pöstyín-

tintW 

(Utinnyomá 

rodájáb.an (Budapest,' VI. Csen-

flz igazgatóság. 

Van szerencsénk ajánlani 
P Q s z a r a t o l t t i s z t a s á g ú 

A legmagasabb 
dijakkal 

kitüntetett 

szavatalt 15—20% citrá'.ban oldható foszforsavtartalommal és 85—100% por-
finomsággal. 

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

Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb roszrorsavtrágya; 
tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az összes szuperfosz-
rátokat. 

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

Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészsé-
gesebben szolgál 

A cselorszáá T l o i a s m M prágai f o s z ö l M eladási Írótálánál mérMBYisiísége 
magyar korona orsz. területén 

BUDAPEST, 
VII, Erzsébet-körut 34. tz. 

a magyar Korona orsz. terűi 

KALMÁR VILMOS, 
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S. £eináaasf JreiBerg i. S. 
ajánlja, mint hosszú évek sora óta specialista teljes 

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

vágó gépeit és eszközeit, 

GŐZGÉP-KAZÁNOKA T, 
Á r j e g y z é k é s k ö l t s é g v e t é s i n g y e n . 4625 

M a G Y f i R O R S S Á G B a N S Z A M O S R E F E R E X T C 2 L & . " M 

folytonéleá, a légjdbb styriái acélból 
koronalépés lehetetlen; biztos járás 

| által a lovat kiffiéli, használatban ol-
I esőbb, mint a közönséges patkósarok. 

Árlajölt ingyen és bérmentve kapható 
1 KASZAB és BREUER Budapest, VI., Eöt-

vös-utcá 42. pátkoló-anyagok és csavar-
, árugyár és,minden j<jbb., vaskereske-

: " . ' désbeii. ' 

oaasrai. isirad 
szabadalm. lóhere-tokászolő készüléke 

Legkitűnőbb szerkezet legolcsóbb árban 
GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál Budapesten, 

V., KOlsA Vácz i -u t 4 G . MZ. 

' ; tan sz<>rencPf'nk 'becse* tüáóBtftsára -juttatni, 
hogy az évtizedek-• óta..fe»á,Uó ..-

szarvasmarha és birkabizoműnyi üzletünket 
tekintet nélkül a legutóbbi idflbfen nyerészkedésre 
filakiill miigiíii víilliiliilni ii«yu.»ve7.i>ll liiiiliipesli 
vásárpénztár részvény-térsaságra« továbbra is válto-
zatlanul folytatjuk. 

Megjegyezzük, hogy a czimünk alatt érkező 
szarvasmarhák eladását — valamint a gondoztatás 
felügyeletét — kizárólag magunk és nem 
alkalmazottak eszközlik. 

A felsorolták után kérjük' tehát a szállítmá-
nyokat — ugy' mint eddig — ezentúl is czimünk 
alatt: ..MtM X ,HiZS/H< és FIA, Budapest, 
Ferenczváros-Marhavásár" küldeni. 

KijjjUé--tisztelettel, - 5101 

BRÁÜN JÓZSEF és FIA. 

A budapesti marhavásátér vásári pénztár ál-
tal közzétett hirdetés fogalmazása olyan,-, hogy oly 
félreértésre adhat okot, mintha a jövőben a buda-
pesti marhavásártéren csak a vásárpénztár részv. 
társaságnak volna joga .kizárólagosan uralkodni. 

Ezzel szemben bátorkodunk összes igen tisz-
telt megbízóink, valamint a t. közönségnek tisztelet-
tel jelenteni, hogy több mint;,30 éve fennálló marha-
bizományi üzletünk, mint ilyen tovább is fog működni 
. budapesti marhavásárteren. 

Az üzleti hagyományunkhoz híven, mi továbbá 
3 oda törekszünk, hogy tisztelt megbízóink érdekét 
zem előtt tartsuk. Midőn azt tisztelettel tudomására 

hozzuk, kérjük küldeményeit, ugy mint eddig csak c 
' czégiinknek 

Schik és Frank 
(Budapest—marhavásártér) 

i küldeni szíveskedjék. 
Tisztelettel 

4913 Sehik és Frank, 
(ezelőtt Schik Mór és fia.) 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
H B gazdák és hizlalók használatára, tam 

Irta K. K'uffy Pá l . 
Ai-a poitómentes küldéssel I forint 10 krajczAr. 

1. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. 

„HflMPSHIREOOWN" JUHOK, 

Kitűnő hús, jó gyapjú, nagy süly. 
Ezen kiválóan értékes 

Angolországtan tenyésztett juhok 
bámulatosan korai 

ezen kivül pedig oly erős szervezetnek, hogy 

minden éghajlathoz alkalmasak, 
és a hús mennyiségét és a viszonylag nagy mennyiségű 
sovány húsra váló tekintettel egyedül állanak. 

A „Great Schmithfield Club" 1896. deczemberi kiállításán 
Londonban több „Hampshire Down" volt kiállítva mint: 
bármely más fajta. A:kiállított 22 csopórt; bárány élő , 
sulj a (3 drb minden versalis) átlag nem kevesebb mint 
197 fontot tett ki minden báránynál, és ezen a bárányok 
egy csoportja a legjobb rövid gyapjasok mesterdijára 
reserváltatott a kiállításban 2lVa hónaposak ellenébfen. 
Egy „Hampshire Down" megnyerte továbbá az elsO 
díjat a levágott állatok, versenyében „ valamennyi más, 

- rövídgyapjas fajok ellenében. 

b á r á n y á t l , 
turfatermények és szabadalmazott 

önműködő turfahintő-closetek, 

a r a y é M - t a M e z & s i i E i f l 
felszerelési tárgyat yállalata 
B X J Z D i L F E S T , t v: • 
II., Iiánczhld-otcza » . 1 i a o , 

Árjegyzékek m „,, 1 MM 
kívánatra 1 mm \ 
V e s z e k 

Czirok-
W""* szakált 

minden mennyiségben. 

Ajánlatok - 5107 

Sel tmann Dezső 
seprőgyárához küldendők 

H.-M.-Vásárhelyre. 

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

olajat stb. 

Kocsikenöcsöt, Petroleumot 
zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, 

kátráüyfestékeket, 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. 

H Ű T R Í G Y Á T . 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés 
mellett vásárolok : gazdasági és erdei vetőmagvakat, 

mely czélra mintázott ajánlatot kérek. 
Szá l l í t : 

L u o z e r n á i , H ó h é r é i , 
f u m a g v a k a t , 

minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket és 
Vetőmagot a legjutányosabb áron és garan-

tált jó minőségben. 

rekböl őrölve. 

KRAMER LIPÓT, 
T e l e f o n . SGrgSnycz im : „ C E R E S " Budapest-

Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra szolgálok. 

BUDAPESTEN, 
V. ker., Akadémia-utcza lO. sz. 

T e l e f o n . 
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GANZ és T ARSA 
vasöntöde és gépgyár részv.-társ. Budapesten 

. készít: 
A ) gépeket és épitési munkákat, teljes malomberen-

dezéseket, vasúti kocsikat és vasúti felszereléseket, 
transmissiókat. 

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

hengerek- és ágyúgolyókhoz. 
Hengerszékek kéregöntetü hengerekkel mind a magas 

malmászathoz, mind pedig a parasztra őrléshez s egész 
malomberendezések. 

Facsiszoláshoz, papir- és celluloza-gyártáshoz való 
gépek. 

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

dynamométei-ek. Aczélöntés. 887 sz. 

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

Magyar Icir. államvasutak. 
175650/97. számhoz. 

H I R O E T M É S Í Y . 

H D n d e m e m B t o r n a s z e r e k e t H 
é s l e g j o b b mi i i 6ségü C 

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

BLEIER és WEISZ, 
kötélgy&ri ezég Budapest. 

Rrktár és iroda: K Á K O L Y - K Ö B Ü ' T V. S z I m . E 
Gyártelep-.Hajtsál*-ut 7307. az. 

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos riatószőnyegek, p 
lábtörlőn, ruhaszárító kö-

g 
E i i i l S i i a S ó k . p 

kézitáskák stb. továbbá sraz- ű 
daságri czlkkck ü. m.: istráng;, y 
kötőfék, i'udátő graboaa- H 
zsákok, vízhatlan ponyvák, p 
itató és tűzi vedrek, kender- k 

árudijszabáshoẑ (II. rész)̂ következ8 tartalommal I. pótlék lé] 

pedig ásvány 

k) a szolnok-kiskunfélegyházi h. é. vasutak díjszabása. Vígre : nyomdahiba helyesbítések és á̂llomásnév változtatások. 
iĝ gatósigáiláyOsengery-útczayS3. éŝ ẑ zletvezetóségekn ™ 3? fiUérért kaphat 

Lapunk bekötési táblája 
1 f r t 3 6 l t r é r t {portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

s a c k r u o o l f efpffili- J i m l e Maiyarorszáioi 

P R O P F E E SAIttU 
Budapest, Váczi-körut 52. szám. 

Előre bocsátva, hogy Sack Rudo l f világhírű gyárt-
mányai eredeti minőségbeli csak nálam kaphatók: 

Ajánlom közkédveltségü egyetemes és több vasú 
ekéimen kivül sik és dombos talajra egyaránt 
kitűnően alkalmas sorba- és szórva vető-

gépeimet 

s z e c s k a ? á g f ó - , 
r épavágó g'épeimet. 

I£ézi, járgány- és g-csliaj-fcásra 

járgányaimat, 
a j tűerkeZ l l j o b b takan 

készülékeimet s minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket 
Mindenről kimerítő á r j e g y z ő i * és készséges feTvi l&g-ositáisoIr. 
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L e g j o b b m i n ő s é g ű 

T A V I M A D 
kapható a K ISPERKÁTAI G A Z D A S Á G B A N , I . osztályú 
helyben ÍOO kéve 7 f rt , Bt osztályú helyben 100 kéve 6 f r t . 

Dupla szalma kötésben a szolgaogyházi vásut állomáson 
waggonba rakva egy forinttal drágább. 

Rendelések vagy bővebb értesítés 

A u s c h P á l számtartónál Nagy-Perkátán, 
(posta helyben) y, S T R A S S E R Z S I G M O N I > - i i í I 1 Budapesten, 

Zrinyi-utcza 9. 5093 

USS" Az idei nád minősége -igen sikerült. H K i 

H I R D E T M É N Y 
a kir. szab, pécs-parcsi vasút elsőbbségi kötvényei és részvényei uj szelvényiveinek 

kiadása tárgyában. 
Minthogy a kir. szab. pécs-barcsi vasút elsőbbségi kötvényeinek szelvényivén, 

az utolsó szelvény 1897. október 1-én volt esedékes s a nevezett vasút részvényei-
neő szelvényivén az utolsó szelvény 1898. január 1-én jár le, közhírré tétetik, hogy 
az elsőbbségi kötvények és részvények uj szelvényivei a köpenyek beszolgáltatása 
ellenében p98. évi február 1-töl kezdve BUDAPESTEN : a magyar általános hitel-
banknál BÉCSBEN: a cs. kir. szab. osztrák kereskedelmi és iparhitelintézetnél költség-
mentesen szolgáltatnák ki. 

Az elsőbbségi kötvény- és részvényköpenyek 1898. évi február hó l-től kezdve 
az illető helyeknél szokásos üzleti órák alatt a köpenyek számait sorrendben tar-
talmazó s két példányban kiállítandó jegyzék kíséretében nyújtandók be. 

A benyújtott köpenyekről a benyújtó fél .elismervényt kap és az uj szelvények 
ezen elismervény visszaadása ellen a benyújtási helyen 20 nap mulya a visszajáró 
•köpenyekkel együtt kiszolgáltatnak. 

A benyújtásnál használandó nyomtatványok az illető helyeken ingyen állnak 
rendelkezésre. 

Szives tájékoztatás czél ából megemlittetik még. hogy az uj szelvényivek első 
szelvénye, az elsőbbségi körvényeknél 1898. április l-én, a részvényeknél 1898. julius l én 
vális esedékessé. 

Budapest, 1897. deczember havában. 
A kir. szab, pécs-barcsi'vasút igazgatósága-

E- K L ^ X N I T 3 
nagyban és kicsinyben. 

nagyban waggon-rakomnnyonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 irt, 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 részérő 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyidojüleg a kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

V. ker., L i pó t - kö ru t 18. szám. 
L t. ez. vevőközönségnek szives tudomására hozza, hogy nagyobb kényei-
irodáját 

V . k e r . , E i i p é t - k ö r u t 1 8 . s z . 
(Vígszínház mellett, a 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, ajánlja Garrett legújabb szerke-
zetű compound gőzmozgonyait, félstabil 
és stabil alakban, a melyek 40% tüzelő-
anyag megtakarítással dolgoznak. 

•Gőzmozjonyokat és gözcséplőket, négy-
szer fordítható aczél o'obsinekkel, toldást 
nem igénylő szalmarázókkal és nagy szin-
felülettel, minden nagyságban. 

Minden fajta lovas cséplőiészüléke-
ket, arató- és vetőgépeket, szeeskavá-
gókat, répavágókat és minden más 
gazdasági gépeket. 4737 

PICHLER KA TOJVA I-FŐÁLLA TOR VOS 

ÁLLATGYÓGYSZEREI. 
Vorarlberoi orrhurut-oor megakadályozza és gyógyítja az orrhurutot, 
»UI dl IUBI yi UM IIUI ut jJUl ( g égeso rvadás t i egyszerűkatharrust), fér-
geket minden gége és mirigybántalmat, 1 doboz 60 krajezár. 
Kólika és felfúvódás elleni balzsam 
gyorsan és biztosan hat, 1 kis palaczkkal 1 frt 20 kr. 
flh/acrfn «7ann9il mindennemű küteg és külső baj ellen, nélkülöz-
UIVdbZIQ 5Zdppdlt, he te t l en állatorvosok és lótulajdonosoknak, 1 drb 
1 frt 20 kr. 
Amerikai farmer-fluid 1 tt$g£éyel Seb-balzsam 1 £ével 

Nagybani eladás Iaidvigr Ertl vegyész és drogistánál Dombira 
Vorarlberg Oesterreich. 

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

í. ÁLLAMVASUTAK. 
Hirdetmény. 

magy. kir. államvasutak iffazgatőság-átől vett "rtesit 

I t i l 1 1 • 1 I 1 . ! lk / 1 . 
° Budapest,Ts97. deczemberhóVén? ' 

B̂ osbef̂ étatfa™faarionpeí-cz-
Az igazgatóság. 

vi 50%-nyl e r f fmeg taka r i t * 
\ J é r h e t i el uj 

Sok évi .tartósságuk miatt 
olcsóbbak a szalma-köte-
leknél. Ajánlom minden 
gazdának próba kísérletet 

-Egy próba .postacsomag 
200 kéve -vagy 100 darab 
portiókőtelet mindenhová 
bérmentve 1 frt 90 kr. után-

vét mellett küldetik. 

mezőrencförségről 
szóló 1894. évi XH-ik 
törvényezí k a 1 a pj á n 

összeállított: 

Ára portómentes küldéssel 
20 krajezar. 

Káté az uradalmi 
csőszök számára, 

dr. B A L K A Y B É L A . 
Mindkettő csinos zseb-
könyválaku keménytáblába 
van kötve- ós 20 oldalas 
jegyzék-naplóval ellátva. 

Roessemann és Kühnemann 
Buiajest, Külső yáci-nt 79. (íj) sz. 

M. oszt. KOPPEIi AKT IUKfé l e vasntaK. 
Ezen nagy er6i 

a) egyed. képviselői. 

Minden rendelés FRANCO küldetik. 

p g - Szives figyelembe! -m® 
Az általánosan kedvelt és elterjedt kitűnő minő-

ségű, mély fekete, fénytelen, kellemes érdességü, 
gyorsan száradó és' maradandó 

ffigg" isk&Intnblíuntiznt "BWI 

a gazdaságnál szokásos bárminemű és nevü, uj és 
régi irásfeliiletek befeketitésére szállít, használatra 
készen frt 1.80 és 3.5.0 kros bádogszelenczékben (tar-
talma Vi és e/4 klgr.) az előállító 

GRESCHIK GYULA, LŐCSÉN (Szepesvm.) 
Továbbá: 1 drb táblamázecset 60 kr. 1 palaczk 

legfinomabb hígított piros vonalhúzó-festék vonalhuzó-
ecsettel 35 kr. Láda, szállítólevél és csomagolás 
20 kr. Száilitás' utánvét vagy készpénz beküldése 
mellett. 

Legczélszerübb a könnyen kiszámítható összeget, 
melyhez a csomagolási költség csatolandó, pénzutal-
ványon előre beküldeni. 
Nagy vagy évi szállításoknál a bérmentesítésen felül 

tetemes árengedmény. 
Prospektusokat szamt. eíimeréssel és ajánlással ingyen. 

Törvényesen védett. 
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5j| Az első magy. kir. szabad, osztálysorsjegyeknek január hóban két hu- í 
H zása lesz, és pedig: 

| január hó 4. és 5-én a harmadik, 
január hó 26. és 27-én a negyedik. | 

A harmadikban húzva lesz: 

| 5 0 0 0 n y e r e m é n y 8 9 8 0 0 0 k o r o n a összegben, j 
a negyedikben: 

f 4000 nyeremény 934000 korona értékben, | 
az ötödik és hatodikban: 

34000 nyeremény 10.611,000 korona ér- \ 
tékben. f 

Ebből világosan látható, hogy a nyeremény esélyek minden húzásnál | 
növekszenek, és minél előbb vesz valaki sorsjegyet, annál nagyobbak a nye- j 
remény esélyek és kényelmesebb a befizetés, mert bármilyen osztálynál vé- | 
tetnek a sorsjegyek, mindig korábbi osztályok árát után kell fizetni, a nélkül, | 
hogy ezen húzás esélyeit élvezte volna. 1 

A harmadik osztályban a vételsorsjegyek ára a következő: | 
egy egész 32 frt, egy fél £6 frt, egy negyed 8 f 

frt, egy nyolczad 4 frt. 
Postautalványnyal megrendelhetők, mig a készlet tart: 

A m. k. szab. osztálysorsjegyek föelárusitásánál | 

I " 

T a u s s i g Z s i g m o n d - n á i , 

M I I j I j & X T V O X T , 
Részletes játéktervek és minden kívánt felvilágosítás ingyen. 

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. 

I Főképviseletek budapest, k, Ká/mán-utcza w. 
• • • - - KOLOZSVÁR, Szentlélek-utcza 4. sz. r a k t á r a k : a hol motoraink üzemben is megtekinthetők. 

T e t ő m a g á r p a , 

H a n n a , v a l ó d i m o r v a o r s z á g i 
é s m a g y a r C h e v a l i e r 

direct uraságoktól, kapható 

T ^ T o t t i t s M i h A l y z i á i l 

B U D A P E S T . V., M á r i a - V a l e r i a - u . 10. sem 

K í v á n a t r a m i n t á k a t b é r m e n t v e . 

WEISER J. C. 
gazdasági gépgyára és vasöntödéje 

N Ü G T - k a n i z s A K , 

Magyarország legjobb sorvetőgépe a 

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

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

Sack-rendszerii aczélekéit, szecska- és répavágóit és mindenféle gazdasági 

TatarrnyteMralMlezés.s6peít és eszkSi!eit-Ár]egyzék ingyen é8 hérment,3 

Hirdetmény. 
izetőségénak t 

vonirtrészei6̂  ésdMárS™svá^ bá Bogdány-Selpócz fs Bur-Szt-Miklós rakodó állomásokkal, valamint Király-Major megálló óbelylyel folyó évi deozember 14-én a nyilvános forgalomnak átadattak. Valamennyi állomás és rakodó állomás az összes, Király-Major megálló rakodóhely p személy, podgyász és kocsirakomány! teheráru forgalomra (elszámolár ——J 
SzemSlyek, és podgyász, valamint gyors és teherárnk szállítására n < . --nyitás napjától érvényes személy és áru dijazs 
is dijszí 

ende ve 

Az igazgatóság. 

• • • 4 < <> • 1 

Most jelent meg 

1 Amerikai V s 
: mezőgazdaság. 
u 
y s x i m s s y zoirm 
l ^ az OMGE. szerkesztő titkárja, a „Köztelek" felelős szerkesztője. 

Pl * 
^ Eredeti fényképek és Vladár Ernő festőművész rajzai után 
p | készült számos képpel. 

P - Stoiti ára 4 frt. 
• OMGE. tagoknak és a „ K ö z t e l e k ' ' előfizetőinek 

keűvezraényes ára 3 frt 50 ti 
r Megrendelhető a 

„ K ö z t e l e k " k i a d ó h i v a t a l á b a n • 
4 . (Budapest, IX. ÜUöí-ut 25. sz.) | j 

• • • • • • • • • • • • • 
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JL 
Lanisberg Berlin 

BUDAPEST. Gyártelep: KŐBÁNYA. 
J J 0 I T T I H i J ^ M ^ 1 U H H M Városi iroda: Muzeum-körui 35. 

Gazdaság! ipartelepeket berendező gyári részvénytársaság 
FŐOSZTÁLYOK: 

AJ Szeszgyárak, B) Sörfőzdék, C) Malátagyárak, D) Keményítőgyárak. 

„ADRIA" m. kir. tengerhajózási részvény-társaság. 
Vezérügynökséffe: HOFFMANN S. és V., Budapest. 

1897. január havában a következő gözösölc fognak közlekedni: 

Tr4erSlT0p|mtobÍico, 

Babia, Rio de Janeiro, SE 

Hiült̂ eyéastle v/T 

Algier 1) Glasgow 

1897. deczemíei 

1) Ha a gőzös „ . .. ja elStt 8 nappal Tanger, Algír vagy Gibraltai 
lány be nem jelentetett, az igazgatásig fenntarija magának a jogot e k 

2) A gözils lu. colouán kívül ínég egy földközi tengeri kikiilíil in, i, 
ÁtrakodásI szolgálat közvetlen hajőraklevelekkél a felsorolt .kikötökbö 

adriai kikötökbe, valamint az osztrák Lloyd levantal, keletiridiai, 'és japáni vi 
^ 4 ŝzolgálat Fiume-Malta-Szidzfita-M.rseiüe-i fonal. »M4tyi 
kóczŷ  21-én, : ,|kátyás Király"üS-átt!̂  * " ° * *3y 
B. Fiumé-Sicilia-Marseille gyórsíonal. Fiúméból „Árpád" 3-án, „Budá":lO-én, J 
24-én, „Árpád" 31-én, Maiseilleböl „Adria" 2-án, „Szápáry" Ö-ken, „Árpád' 

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

i Magy. kir. szab. osztálysorsjáték! 
III. osztály. 

tWy í&SST Húzás január 4-én és 5-én. ~HI((| 
Főnyeremények : 

0.000, 80.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 és 1.000 I 

Barikegyesületi váltóüzlet részvénytársaságnál 
Budapeet, V., Fürdő-uteza 1. es. 

.V<!.)cr<f(!/,(lr. 

tenyészkanok 
és koczák, 

[ hazai kondor, szőke, kiváló csontozatu, rendkívül' 
l ellentálló képességű, Keresztezésre alkalmas, nagy 

választékban kapható 

Kornstein Testvéreknél 
Iffagy-Szalonta - Puszta-Pata. 

-

Szesz- és serfözdéU figyelméűe!! 

E L A D Ó 
egy teljes moslékszáritó készülék (Hencke rend-
szer) munkaképessége . 200 htlr 60 százalékos moslék 
24 óra alatt. 

Egy teljes törköly szárító készülék (Hencke 
rendszer) munkaképessége 3600 kgr. nedves törköly 24 
óra alatt. 

Egy 25 lóerejü gőzgép. 
Két darab egyenként 3 lóerejü gőzszivattyu, 

egy permetezöhütö, légszivattyúk, tartányok, kádak és 
egyéb műszaki berendezési czikkek, szeszgyárak és ser-
fözök részére. — Czim a kiadóhivatalban. 4850 
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K I S H IRDETESEK . Csak mezőgazdák és a szakirodalom 
továbbá állást keresők és adók b 

vétetnek fel é kedvezményes rovat-] 

C s a k o ly l e y e l k r e vá l a s zo lunk , m e l y e k k e l vnln ts^iilíssója-os levél t>él* e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t kü ldenek . 

Kérjük. 
mindazokat, kik valamely jeli-rés hirdetésre ajánlatukat ki-adóhivatalunkba küldik, (jeligés 
jük), hogŷ zokboẑ redeti ok-
iratokat ne csatoljanak, mert 

me^eleia'leCéíbé^eggif'fátaí 
dók el, mert a kiadóhivatal azt saját költségén nem továbbítja 

Szakképzett 

á Uás t̂  ker e s Aj 1 rU aío k ̂  |a! ̂B 

Kérjük. 
mindazokat, kik valamely jeli-rés hirdetésre ajánlatukat ki-adóhivatalunkba küldik, (jeligés 
jük), hogŷ zokboẑ redeti ok-
iratokat ne csatoljanak, mert 

me^eleia'leCéíbé^eggif'fátaí 
dók el, mert a kiadóhivatal azt saját költségén nem továbbítja 

Föidmives-
iskolát jelesen végzett, kiszol-gált katona, nős, gazdaságban állást keres bármikori beléps-re. Czím a kiadóJiivatalbao. 

- 6088-
BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 

Segédtiszti 

Csórdalcuti gazdaságban.Csakis nőtlenek küldiék bizouyilvány-máíó'ataikat̂  Wolünger A. Bu-

Föidmives-
iskolát jelesen végzett, kiszol-gált katona, nős, gazdaságban állást keres bármikori beléps-re. Czím a kiadóJiivatalbao. 

- 6088-
BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 

Segédtiszti 

Csórdalcuti gazdaságban.Csakis nőtlenek küldiék bizouyilvány-máíó'ataikat̂  Wolünger A. Bu-

Uradalini 
' szímaiásokrevldeálásár̂ aján̂  

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Segédtiszti 

Csórdalcuti gazdaságban.Csakis nőtlenek küldiék bizouyilvány-máíó'ataikat̂  Wolünger A. Bu-
Akadémiát 

lömben a mezőgazdasági iro-

peéségét̂ a tulajdonos javára 
resések a "köztelek" "kiadó-hivatalához küldendők, hol bő-vebb felvilágosítás nyerhető. 

Gazdasági 
Irnsk állás jött Üresedésbe fize-tés 180 frt és teljes ellátás mel-lett FelsSbb̂ gazd. it,t. vóg-

. ur '^Usz^Vípal^ gazdaságába posta Kunágota czimre küldeti-

Akadémiát 

lömben a mezőgazdasági iro-

peéségét̂ a tulajdonos javára 
resések a "köztelek" "kiadó-hivatalához küldendők, hol bő-vebb felvilágosítás nyerhető. 

Gazdasági 
Irnsk állás jött Üresedésbe fize-tés 180 frt és teljes ellátás mel-lett FelsSbb̂ gazd. it,t. vóg-

. ur '^Usz^Vípal^ gazdaságába posta Kunágota czimre küldeti-
Gazdasági 

k-iél-w'' bH^rs^'r'eíy't^ 
katonaságlól mentes liatal em-
és 2 évig nagyobb ĝazdaság-

lVagr.yobh 
uradalomban 1898. január 15-re 

Megkívántatik, hogy a' pályá-zók gazdasági akadémiát vég-
hlvaetalba?n !,V" jeligê latt." 

Gazdasági 
k-iél-w'' bH^rs^'r'eíy't^ 
katonaságlól mentes liatal em-
és 2 évig nagyobb ĝazdaság-

Alul írott a zirozi apátság szt.-gotbár 1: 
gazdaságba <\: V Írnoki !]i: i 
páházatot hirdet, melv állássa 
tv (ötszáẑ  foiln̂ j forint kCsz 
twdékijut'lé&f tó/s 'és fűti-van egybekötve. Megkívántatik hogy a pályázd gazdasági inté 

lő 1-én elfoglalandó. Kolossváry 
lálmá főkormányzó. 5076 

m 
i f 

ÁLLÁST KERESŐK, 

Gazdiatiszti 

"yok̂ ude/'ágábán, "ne" 

ÁILATOK. 

ugysziate 8B db. ugyaa olyan (friu, korú és.sulyu ártán eladó. 
gazdatiszttel Seprős Aradmeé-ye 
hol az állatok is megtekintse-

Nyulakat 
v e s z bármily mériyj-
nyiségben a vad időíiy 

bármely szakábarf; 

legmagasabb áron 
K o v á c s La jos , 

vadkiviteli üzlete 

növendék ökör 
és üsző bor jakat 

KLEIN É S SPITZER 
m m teresMőí. 

V E G Y E S E K , / t G 

T a v a s z i b ú z á t 

t a v a s z i r o z so t 

Mauthner Ödön 
magkereskedése 

BUDAPESTEN. 
Mintázott ajánlatok 

kéretnek. 5070 

Ki^ai lenmas 

oVm'atbUtóczSi éstaagb" 

Eladó birtok. 

tör lesztéses 
kölcsönt 

ajánl földbirtokra olső 
makráik 'helyre 

V e ztválevits A n t a l 

Közbenjárók díjazás 

O J T Ó - V I A S Z . 

wsm 

m CSALÁDI LAPOK, 

Képes Családi Lapok 

BorjuYérhasí, 
kutyabeteg-séget, baromfi-kolerát, sertésvészt, ugy-tzinte az állatok mindennemű has-nené«eit a legsúlyosabb esetek-

üiiirinoí labdacsok 

az egyedüli gyáros 
CL. LAGEMAN 

vegyészeti gyára Erfurt. Metr-
és'áflatőníos'iáHU dobozonként 

Sehember C, és Fiai 

Megjelent 

HALDEK 
S898-iki 

MAG-
árjegyzéke 

S S 

. Ébresztő an-. j 
JíágTwi'frt > 

> Îéky&50ábr4yáf °ingyen̂ ésf J 
bérmentve, meg liem felelő árul * 
becsei éltetik vagy .a pénz visz-| í 
^YüG.' K A R E C K E R f j 
zsebóra "gyár és Szétküldési üz-| í 
let, az uradalmi tisztek egyle-5 ? 

Bregsnz ra-Bodrain & 627. fi 

mmmú. isi 
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Gözekéket, 
Gőz-utihengereket 

és 

Gőz-ntimozdonyokat 
a legtökélsteiebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

John Fowler & Co. 
Telefon 92-50. Budapest-Kelenföld,a™££&n,á8sa l 

hol i s épített nj telepükön gőzeke szerkezeteiről tárlatot rendeztek 
be. Ugyanott teljesen berendezett tartalékrész-raktárt és javító-

műhelyt tartanak fenn. 
Budapestről a keleti (központi) pályaudvarról és a déli varuton Buda 

frir k'i rlfirhvffi. 

Legújabb s 

széna- és szalmakazal-nyeső-olló „RAPID." 
járgány- és kézihajtásra, 

legujabD szabadalmazott R é p a v á g ó k , 
„ R A P I D " d a r á l ó g é p e k . 

Weir tss l i i - f é l e 

szabad. 

gyorstakarmány-
f l e s z tök . 

nagy készletben. 

F r i e d l a e i i c f t e r J o z n e f 
gépgyára 

B u d a p e s t , VIII., Kü l ső K c r e j i e s i - u i I. s z . 
Az összes gazdasági gépek gyártása. Á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é 

r p r n r o i MŰTRÁGYA-GYÁR 
r i i í n í i i i k b a m b r j . 
h— L I Ajánlja kellően száraz és könnyen szór-

^ ^ ™™ ™ m ható műtrágyáit, nevezetesen 

s z S L Csontliszt-Superphosphátot, 
Fölvitágositásokkal, árszabással és ismertető füzetekkel készséggel szolgál 

a központi Iroda : 
BUDAFEST, V. kerület, Dorottya-utcza 9-dik szám. 

g 

Sfern 9ió6ert 
Budapest, ¥. ker , Váczi űt 26 

Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló minőségű czikkekbí 

H e n g e r e l t r ú d és i d o m v a s , f f 
keret- és U-vas, gerenda stb. |K 

Vas l emez , mindenféle méretben. 
TT.m.í „- ,11 és összekötő darabok ; légszesz- és vizve- j l| ÜOVaCSOlt CSOVefi, zetéki cső, sajtócsö, U..KS., forrcsíí. % 
fnrócső stb. 

vízvezetéki- és csatornázási czélokra, valamint ® 
UliLUUl CSOVeK, mindennemű felszerelési tárgyalt vÍ2 . jjj* 
légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk |j| 
légszeszvilágitáshoz stb. stb. 
CIuaweM WrtT? különlegességek saját gyáramból, mint: marók, ||| 
w2erS2aIUUli, dörzsárak, csavarmetszők, fúrók, csigafúró, cső- W 
csávarmetsző, csővágó, csősatu stb. 

Árjegyzékek, bérmentve és ingyen. 4070 S| 

". ' li:.};.;; '- ......:..." 

Gözekék 
u t c z a i l o k o m o t í v o k , 

gőzcséplőgépek hajtására a rőiierczegi vasmüveltbífl. A gépek vásár-
lásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szives tudakozódások 

Erzherzogliche Cameral -Directaon 
in T e s c h e n in S c h l e s i e n , czimen. 4091 

S A N G E R H A U S E H U G É P G Y Á R 
Magyarországi gyártelepe 

Budapest , Kü lső váczi-ut 1443. 
Első és egyedüli magyar special gépgyár. 

Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a 

j ^ o f f m d s t c r - g ő ^ m o t o r 
G Y Á R T M Á N Y O K : 

i az összes mezőgazdasági iparágak számára szük-

séges gépek. Nevezetesen: 

CzuTiorgyárak, Sörgyárali, Malátagyá-
\ rak és Szeszgyárak teljes berendezése 

és átalakítása. 

Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és 
• czukorgyárak terén. 
i Q - 7 ^ 0 - 7 c r v á r a Lr b e r e n d e z é s e h o s s z a b b l e j á r a tú 
I a r s . t ö r l e s z t é s e s k ö l c s ö n me l l e t t . 

• Minden szakbavágó felvilágosítással, tervekkel, 
• szolgálunk. 

a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb 
gőzgép. — Helyettesit minden gőzgépet 
és locomobilt. — Cséplésre és minden 
egyéb gazdasági gép hajtására a legal-
kalmasabb. — Fűthető szénnel, fával, 
cserrel és minden egyéb hulladékkal. — 
Minden nagyságban, \ lóerőtől kezdve 

• egész 30 lóerőig gyártjuk. 

költségvetéssel készségesen 

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


