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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNY!. 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Hea tagoknak előfizetési áíj: 

Égés* éyp* 1® írt, félévre 5 frt, negyedévre 2 fi-t 50 kr. 
Megjeleait í M e i szerdán és szeiiatoi 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t (KSxteleK) , 
( í l l « i - i t SS. EüáM, 

J Kéziratokat a szerkesatCaég nem küld tímshl 

Az „ O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S Á G I E G Y E S Ü L E T " 
IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNYA 

" ÚGYIS, .MINÍTA 

„GAZDASÁGI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE" 
V É G R E H A J T Ó - B I Z O T T S Á G A 

1 8 9 8 . évi május hő 37-én, (pénteken) délután 4 órakor a Közte lken 

T - i k B E ^ D E Ü Ü l i É S T T A R T . 

Tárgyak: 
Közösen elintézendő ügy ele. 

1. A szövetségi tagok átiratai: 
a) Pestmegyei g. e. átirata a munkás-

kérdés ügyében. 
b) Ugyanannak átirata a vám-,és keres-

kedelmi szerződések tanulmányozásp.tárgyában, 
c) Szatmármegyei g. e.-nek a kataszteri 

kiigazítások tárgyában a pénzügyminiszterhez 
intézett kérvénye. 

2. Rostaverseny rendezése Szolnokon. 
3. Földmivelésügyi miniszter leirata az 

amerikai lóhere- ős luezernamagvak állami ólom-
zárolásának eltiltása tárgyában. 

4. Ugyanannak leirata a sertésvész_ elleni 
óvintézkedésék tárgyában. 

5. Ugyanannak leirata a kártékony rova-
rok .pusztításának tárgyában. 

6. Pénzügyminiszter leirata a marhasó uj 
módszer szerinti denaturálása ügyében. 

7. Ugyanannak leirata az olasz boroknak 
engedélyezett vámhitel-kedvezmények tárgyában. 

8. Közvetítő iroda szervezésére kiküldött 
bizottság jelentőse a fogyasztási és értékesítési 
szövetkezetek ügyében megindítandó akezióról. 

9. Az 1897. évi zárszámadás és az arról 
szóló s a számvizsgáló-bizottság által a szö-
vetségi nagygyűlés elé terjesztendő jelentés 
tárgyalása. 

10. Közgazdasági szakosztály javaslatai: 
a) Jelentés a gazdasági és ipari hitel-

szövetkezeti törvényjavaslatok tárgyalásáról. 
b) Agrikol tarifák behozatalának tár-

gyában tett javaslatok. 
c) Kiegyezési törvényjavaslatok tár-

gyalása. 
11. Földmivelési és növénytermelési szak-

osztály javaslatai: 
a) Amerikai lóhere- és luezernamag 

beözönlése tárgyában. 
- b) Miskolczi és pozsonyi sörárpavásárok. 

. e) Sörárpabemutatás Bécsben. 
d) Rovarkárok elleni védekezés.. 

12. Állattenyésztési szakosztály javaslatai: 
. a) Javaslat a lóhuskimérés és szabad-

székek rendszeritése ügyében. 
b) Sertésvész elleni védekezés. 

13. Szölöszeti és borászati bizottság 
javaslatai: 

a) Borbehozataloknál engedélyezett vám-
hitel kedvezmények ügyében. 

• b) Szölöszeti tanulmányul. 
c) Javaslat a budapesti borvásárok és 

a mintapincze reorganizáeziója ügyében. 
14. Kertészeti és gyümölcstermelési bi-

zottság javaslatai: 
a) A kaliforniai gyümölespaizstetü be-

hurczolása ellen való védekezés tárgyában. 

b) A Thanaton forgalmának szabaddá 
tétele. 

Tudomásul veendők: 
15. Földmivelésügyi. miniszter leirata a 

Spanyolországba szállítandó buza és búzaliszt 
vámjának leszállítása tárgyában. 

16. Ugyanannak leirata a gazdasági tu-
dósítások közlése tárgyában. 

17. Ugyanannak leirata a mezőgazdasági 
szeszfőzdék részére adott állami kedvezmé-
nyeknek f. év végéig leendő meghosszabbítása 
ügyében. 

18. Ugyanaz a mezőgazd. termények és 
ezikkek hamisításának tilalmazásáról szóló ren-' 
delet másolatát küldi. 

19. Ugyanannak leirata a 1 népies nyom-
tatványok terjesztése és felolvasások rendezése 
ügyében. 

20. Ugyanaz a „Mezőgazdasági munka-
bérek Magyarországon" cz. füzetet küldi. 

21. Ugyanannak leirata az állami ménes-
birtokokra kisgazdák részére rendezefldő ta-
nulmányutakon résztvevők részére mérsékelt 
vasúti menetjegyek engedélyezése tárgyában. 

22. Pénzügyminiszter az egyenes adók 
reformmunkálataira vonatkozó statisztikai ada-
tok ,I-ső füzetét küldi. 

23. Magy. Kereskedelmi Muzeum az 1897. 
évi. ügyforgalomra vonatkozó statisztikai össze-
állítás egy példányát küldi. 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. szám Váczi-körut sarok. 

ADR1ANCE PLATT & Co. NEW-YORKI 
v i l á g h í r ű g é p g y á r o s o k : 

kizárólagos k é p v i s e l ő s é g e 
Fűkaszáló, 

Marokrakó arató és 
Kévekötő aratógépeire. 

Kitűnő m a g y a r b izonyí tványok. 

Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a legtökéletesebb 
és tartósságánál fogva a legolcsóbb és legtökéletesebb perme-
tezőgép a Vermorelfőle 

„ E C L A I R " 
peronospora permetező, mely eddig minden versenynél az első 
dijat nyerte el. 

Kizárólagos magyarországi képviselet. 
— Ár 20 forint csomagolással. • • 

Anssigi l a „Rézg -ó l i oa i : " , „ B a f f i a h á n c s " 

ffSST Késések elkerülése végett kérjük a megrendeléseket már most elő jegyeztetni. "Tü̂ Jj 

M a i M i m n n k 2 0 o l d a l , 

' ' • \ - ^ á 
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Meghívó. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület közgazdasági szakosztalyának 
május hó 26-án, azaz csütörtök délután 4 
órakor a Köztelken tartandó ülésére. 

Az ülés tárgya : 
A kiegyezési törvényjavaslatok tár-

Gróf Zselénski Róbert s. k., 
szakosztályi elnök. 

Meghívó. 
az Országos Törzskönyveit) Bizottság f. évi 
május hó 20-án, az pénteken, délután 4 órakor 
a „Köztelken" tartandó ülésére. 

Főtárgyak : 
1. Uj tenyészállatok felvétele. 
2. Az állami tenyészetek törzskönyvelése. 
3. Folyó ügyek. " 

Kostyán Ferencz, 

Meghívó 
a Tejtermelök Egyesülete f. hó 22-én 

(vasárnap) d. e. 11 órakor a Köztelek nagy-
termében tartandó alakuló közgyűlésére. 

. , . • Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Előadó s jegyző 

választása, jegyzőkönyv hitelesítésére két tag 
kiküldése. 3. Előadói jelentés a szervező-bizott-
ság működéséről. 4. A „Tejtermelők Egyesü-
leté'-be tagul jelentkezettek s az általuk szál-
lításra bejelentett tejmennyiség bejelentése. 5. 
Az alapszabály és ügyrend tárgyalása s elfo-
gadása és a „Tejtermelők Egyesületé"-nek 
megalakulása. 6. Elnök és két alelnök válasz-
tása. 7. Igazgató-választmány megválasztása. 

,8. Az igazgató-választmány megbizatása az 
alapszabályok jóváhagyás végett való felter-
jesztésére s felhatalmazása az esetleg a kor-

,mány által kivánt módosítások keresztülvite-
lére. 9. Az igazgató-választmány felhatalma-
zása a jövő évi költségvetés megállapítására 
és az egyesületi működéb azonnal való meg-
kezdésére. 

Felkérjük a tejtermelő gazdatársakat, 
hogy az alakuló közgyűlésre lehető nagyszám-
ban megjelenni szíveskedjenek. 

A szervező bizottság. 

A z OMGE. igazgató-választmá-
nyának ülése. 

(1898. május 12.) . 

Jelen voltak gróf Dessewffy Aurél elnök-
lete alatt Bujanovics Sándor alelnök, Bálás 
Árpád, Bálintffy Pál, Bernát István, Bolla Mi-
hály, dr. Csillag Gyula, dr. Darányi Gyula, dr. 

• Hutyra Ferencz, Kodolányi Antal, Kostyán Fe-
rencz, Lázár L. Pál, Lejthényi György, Lipthay 
István, Makfalvay.Géza, Máday Izidor, Perlaky 
Elek, Benner Gusztáv, Scitovszky János, Som-
sich Andor, Szentiványi Zoltán és Tormay 
Béla igazgató-választmányi tagok, dr. Huszágh 
István és Paikert Alajos egyesületi tagok. A 
tisztvelőkar részéről Forster Géza igazgató, 
Bubinek Gyula ügyvezető-titkár, Szilassy Zol-
tán szerkesztő-titkár, Buday Barna titkár. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök - üdvözli 
megjelent választmányi tagokat s az.'ülést, meg-

: nyitja. 
Igazgató bemutatja a mult ülésről felvett 

elnökileg aláirt s a két kiküldött által hitelesí-
tett jegyzőkönyvet, mely a Köztelek" lapban 
is egész terjedelmében közé volt téve. 

Tudomásul szolgál. 

A mai. ülésről felveendő jegyzőkönyv hi-
telesítésére' elnök ajánlatára a választmány. 
Scitovszky János ős Perlaky Elek választmányi 
tagokat kéri fel. 

Elhunyt tagok. 
Igazgató jelenti, hogy a mult igazgató-

választmányi ülés óta az egyesület alapító 
tagjai közül elhunytak : báró Bajzáth László, 
gróf Haller Jenő, Lónyay János, Nákó János, 
bonyhádi Perez el Gyula, báró Prónay Adorján, 
Skublics János, gróf Szápáry Géza, id. gróf 
Széchenyi Imre; az évdijas tagok sorából pedig 
Benkö László. 

Az igazgató-választmány tagjai elhunyta 
felett részvétét fejezi ki. 

ü j tagok. 
ó jelenti, hogy a mult igazgató-

Választmányi ülés óta tagul jelentkeztek és 
tagsági kötelező nyilatkozataikat beküldötték: 

Dr. Ajkay Béla, földbirtokos, Kisfalud, 
Sopronmegye. Almási Bologh Lóránd, föld-
birtokos, épitész-mérnök, Budapest. Brüll Ármin 
hosszu-pályi-i uradalma. Bikfalvy Albert, föld-
birtokos, Szamos-Széplak, Szilágy m. Berger 
Vilmos, nagybérlő, Debreczen, Hajdú m. Belier 
János; földbirtokos, Krencs, Nyitra m. Bass 
Sámuel, gazdatiszt, Puszta-Vaskapu, Baranya 

Beöthy Lajos, gazdatiszt, Ercsi, Fejér m. 
Chriastélyi Béla, gazdatiszt, Bákos-Keresztur. 
Dankó Adorján, gazdatiszt, Kisfalud, Borsod 
m. Elek Imre, gépgyáros, Bpest, IX. Üllői-ut23. 
Erényi Ármin, bérlő, Edelény, Borsod m. Esz-
tergomi r. kath. tanítóképezde, Esztergom. 
Fekete Imre, bérlő, Benczeerdő, Tolna m. 
Fleischer János, oki. gazda, Bpest, Fokányi 
László, törvényhatósági állatorvos, Szabadka. 
Graefl Andor, képviselő, nagybirtokos, Heves. 
Br. Ghillány Imre, földbirtokos. Frics, Sáros m. 
Galgóczy Antal, nagybérlő, Komjáti, Abauj-
Torna m. Hautzinger Henrik, urad. intéző, 
Barakony, Arad m. Hányi Gyula, urad. intéző, 
Apáti, Arad. Kassel. Zsigmond, nagybirtokos, 
képviselője dr. Hein József, ügyv. Budapest. 
Herbst Gyula, földbirtokos, Cseszora, Bihar m. 
Honi Izidor, gazdatiszt, Zsibó, Szilágy m. 
Hatfaludi Elek, földbirtokos, Szilágyszeg, Szi-
lágy m. Hunyor Béla, gazdatiszt, Nagy-Bo-
roczkás-puszta, Szabolcs. Jámbor János, föld-
birtokos, Debreczen. Diószeghi Kuffner Károly, 
Szenicz, Nyitra m. ifj. Komlóssy Kálmán, 
gazdatiszt, Kistelek, Csongrád. Kossuth János, 
urad. ispán, Nyírbátor, - Szabolcs m. Keiszler 
Gusztáv lovag, nagybérlő, Csordakut, Fejér m. 
ifj. Kristyóry János, földbirtokos, Arad. Konold 
Frigyes, számtartó, Báczegres, Tolna m. 
Kalmár Vilmos műtrágya-kereskedő, Budapest. 
Lechner J. Ödön, gyakornok a mezőgazd. 
muzeumbán, Budapest. Lovas Béla,, gazdatiszt, 
Apáti, Arad m. Lyka István, földbirtokos, 
Pa.-fiácz-Szentmiklós, Fejér m. Minich Samu, 
oki. gazda, Budapest, [Nacsa József, földbirtokos, 
Puszta-Csókás, Temes m. Nagy Géza, föld-
birtokos, Dobrihát, Szatmár m. K. Nagy István, 
fbirt., Nyárád-Szt.-László, Marostorda m. Papp 
Miklós, gazdatiszt, Biószegh, Torontál m. 
Patonai László, gazdatiszt, Kékes, Szolnok-
Doboka m. Prettenhofér Jenő, gtiszt, Lébeny-
Szt.-Miklós, Moson m. Badics István, gtiszt, 
Nagyszög, Hajdú m. Szűcs Zsigmond, gazd-. 
gépkereskedő, Budapest. Stern Lipót, föld-
birtokos, Gattája, Temes m. Sperker Ferencz 
lovag, fdb., Szent-Demeter, Udvarhely m. 
Schossberger Adolf, urad. intéző, Pa.-Martincza, 
Tolna m. Schweitzer Pál, gazdatiszt, Temes-
vár. Sütő János, gazdatiszt, Jármi, Szatmár m. 
Sütöry István, gdtiszt, Pa.-Pakácz, Torontál m. 
Szegedi kereskedelmi- és iparkamara. Székely 
Miksa, gazdatiszt, Nándor-major, Somogy m. 
Vanky Kálmán, földbirtokos és mérnök, Szé-
kely-Udvarhely. Várady Lipót, gazdatiszt, 
Sümeg, Zala m. Varga István, gazdatiszt, Pa.-
Sasha'iom, Heves m. Wighart Ernő, földbirt. 
ős nagybérlő, Bács-Kula, (jelenleg Bosna-

, Samac). Zemanek Károly, urad. intéző, Nagy-

Dobsza, Somogy m. Zilahy Gyula, oki, gazda, 
Nagy-Várad. Zöld József, gazdatiszt, Alsó-Gád. 
Lukács György, főispán, Gyula, Békés m, Dietl 
Emil, fbirtökos, Bpest,' 

A mai taglétszám, tehát 398 alapító, 2655 
évdijas. 25 tiszteletbeli tag összesen 8078 tag. 

Áz igazgató-választmány az ujónnan je-
lentkezetteket örömmel veszi fel a tagok 
sorába. 

Tagok törlése. 
Igazgató: Az alapszabályok 14.§-a intéz-

kedik, hogy kik törlendők a tagok sorából. Az 
egyesületi tanács ezen alapon javaslatba hozza, 
hogy a tagok sorából töröltessenek : Grimm 
György, Maurovics Fábián és Otocska Géza. 

A választmány az egyesületi tanács ja-
vaslatához hozzájárul. 

A „Köztelek" lap kiadása iránt kötendő uj 

Szerkesztő-titkár : A „Köztelek" lap ki-
adására a Pátria nyomda vállalattal kötött szer-
ződés a folyó év végén megszűnik s az egye-
sület tanácsa kötelességének tartotta a lap 
kiadására nézve az ujabb intézkedések meg-
tételét. Ennek eredményéről a következő-
ket jelenti : A tanács megbízása folytán 
a szerkesztőség négy budapesti nyomdát 
szólitótt fel arra, hogy a „Köztelek8 ki-
adására nézve ajánlatot tegyen. Ezek közül a 
Pallas nem válaszolt, a Franklin és Hungária 
nyomda pedig kijelentette, hogy ilyen üzletek-
kel nem foglalkozik és igy csak az AthenaeuiH 
és Pátria nyomdák ajánlatai között lehetett vá-
lasztani. A két ajánlatot a tanács összehason-
lítván, a Pátria ajánlatát tartja olyannak, a 
mely a lap további kiadására nézve elfogad-
ható. Ez az ajánlat azonban a jelenleg fenn-
álló szerződéssel szemben az egyesületre nézve 
nagyobb terheket ró, melyek abból állanak, 
hogy a régi szerződéssel szemben a nyomda 
200 oldallal kevesebb-szöveget ad, másrészt 
pedig lemondván a tagsági járulékokról, mely 
a tagok után eddig á 3 frt volt, egyszersmind 
a Pátria által adott évi 15 ezer frt tovább 
folyósításától is elállott, ugy, hogy az az összeg, 
amely eddig a Pátriának a tagok utáni járan- . 
dóságát képezte, volna fordítandó a lapszer-
kesztés költségeire. Ehhez hozzájárulna az a 
4000 frtnyi összeg, melyet a Pátria a szer-
kesztés költségeire megajánlott, ugy hogy 2000 
forinttal kerülne többe a lap az egyesületnek, 
mint az eddigi szerződés alapján. Ez a több-
költség azonban egyrészt az újonnan belépő 
tagok tagdijtöbbletőben, másrészt a Pátria ál-
tal a jövő évtől kezdve fizetendő nagyobb ház-
bérösszégben födözetét. találja. 

Az egyesület tanácsa ajánlja e feltétel 
elfogadását azon indokból, mivel hasonló ki-
adási módozat mellett egy nyomda sem vállal-
kozik a lap kiadására s a kiadás ezen módja 
csekélyebb költséggel ős kevesebb rizikóval és 
munkával jár, mint hogyha az egyesület a lapot 
a saját kezelésébe venné át. De egyik indokát 
képezi a tanács e javaslatának azon körülmény 
is, hogy a Pátria az eddigi reá nézve terhes és 
az egyesületre nézve igen kedvező szerződés 
alapján jelentékeny veszteségeket, volt kény-
telen a Köztélek kiadásából szenvedni s midőn 
a lapnak ezen uj szerződés alapján való kiadása 
további 5 évre a Pátriára bizatik, mintegy 
rekompenzáeziót nyújt a Pátriának az öt év 
alatt szenvedett veszteségekért. A kötendő szer-
ződés egyéb pontjaiban a régi szerződés álap-
ján nyugodnék. 

Az egyesületi tanács tehát azon javas-
latot teszi, méltóztassék a szerződés megkötését 
ez alapon öt évre elrendelni s az igazgatót és 
ügyészt megbízni a szerződés megkötésével. 

Perlaky Elek felszólalása után az igazgató-
választmány az egyesületi tanács javaslatát el-
fogadja s a Köztelek lap kiadására nézve a 
Pátria nyomdával való szerződés megkötésével 
az igazgatót és ügyészt bizza meg. 
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Tanácsi jelentés a „Köztelek" lap anyagi 
és szellemi ügyeiről. 

Szerkesztő titkár: az egyesületi, tanács 
legutóbb tartott ülésében foglalkozott a lap 
pénzügyeivel és jelenti a választmánynak, 
hogy az első évnegyedben a szerkesztőség 
3661 frtot költött el, tehát a megállapított 

.Költségvetés keretén belül maradt. 
Tudomásul szolgál. 
Szerkesztő-titkár előterjeszti, hogy a 

szerkesztőség a jövőben egy uj rovatot szán-
dékozik a lapban vezetni, mely rovat a hazái 
és külföldi közgazdasági mozgalmakát ismer-
tetné és alapját képezné egy közgazdasági adat-
gyűjteménynek, melyre igen sokszor szükség 
van. A rovatot a lap költségvetésének keretén 
belül állítaná elő a szerkesztőség. 

Jelenti végül, hogy a lap szakbeli része 
az utóbbi időben valamivel szűkebbre vona-
tott, miután a sok közgazdasági aktuális ese-
mény a lap tevékenységét nagyobb mértékben 
igénybe vette. A tanács a lap szellemi iránya 
és vezetése tekintetében is megelégedését fe-
jezte ki és ezt bejelenti a választmánynak. 

Az igazgató-választmány a tanácsnak az 
uj rovat nyitására vonatkozó javaslatát elfo--
gadja s egyúttal égyéb jelentését is helyeslőleg: 

• tudomásul veszi. 

1897. évi vagyon-, mérleg és költségjövedelem-
számla. 

Igazgató felolvassa a számvizsgáló-bizott-
ság jelentését, mely szerint a bizottság az 
1897. évi vagyonmérleget, költség- és. jövede-
lemszámlát tételről-tételre átvizsgálván, telje-
sen rendben találta. 

A jelentés különben az összes választ-
mányi tagoknak megküldetett. 

A jelentés a rendes ős 

1899. évi költségvetés. 

Igazgató előterjeszti a tanács által egybe-
állított 1899. évi költségelőirányzatot, mely 
szintén megküldetett a választmányi tagoknak. 

Az igazgató-választmány - az egyesület 
' 1899. évi költségelőirányzatát változatlanul el-

fogadja s a közgyűlés elé terjeszteni határozza. 

Simunyák-alapitvány ügye. 

Igazgató előterjeszti, hogy a Simunyák-féle 
„alapítvány végrendeleti végrehajtó-bizottsága 
azon kéréssel fordult az egyesülethez, mutatná 
ki, hogy az alapítványi tőke kamatait mily 
ezélra fordítja az egyesület. 

Az egyesületi tanács nézete az, hogy a 
nyilvános pályázat meddőséggel jár s eddig az 
egyesület azt az eljárást követte, hogy vagy 
megjelent munkákat díjazott a Simunyák-féle 

. alapitványnyal vagy munkák kiadásainak elő-
segítésére fordította az! összeget. 

A tanács javasolja, hogy oly értelmű vá-
lasz adassék a végrehajtó-bizottságnak, miszerint 

•az egyesület mindig irodalmi czélok előmozdí-
tására fordítja az alapítványi összegét, ahhoz 
azonban nem kötheti magát, hogy nyilvános 
pályázatot írjon ki, mert mint a tapasztalatok. 
mutatják, a pályázatok eredménye rendszerint 
meddő. 

Kodólányi Antal, Tormay Béla, Makfalvay 
Géza, Scitovszky • János, az igazgató ős ügyész 
ismételt felszólalása után a választmány elha-
tározza, hogy értesiti a Simunyák-féle hagya-
ték végrehajtó-bizottságát, hogy a múltban 
miképpen használta fel az egyesület az a l a -
pítványi kamatokat s jövőre nézve igyekezni 

.fog a végrendelet szavait, is követni, kéri 
azonban a bizottságot, hogy beleegyezését 
adná ahhoz, hogy az alapítvány több évi 
kamatait egy összegben nyilvános pályázat ut-
ján megíratandó nagyobb munka díjazására 

Mezőgazdasági muzeumnak ajándékozott tár-
gyak jegyzékének bemutatása. 

Ügyvezető-titkár bemutatja a mezőgazd. 
múzeumnak ajándékozott tárgyak jegyzékét. E 
tárgyak részint a régi mezőgazd. muzeum ki-
maradt tárgyai, részint a Köztelek alapkőle-
tételénél használt ezüst eszközök,, készletben 
levő érmek, üres szekrények. 

Bálás Árpád kedves kötelességet teljesít. 
akkor, midőn a gazdasági muzeum iránt tanú-
sított jóindulatért az egyesületnek köszönetét 
fejezi ki. 

, Igazgató azon kijelentése után, hogy a 
muzeutnnak. átadott tárgyak, közül az egyesü-
letre értékkel bíró s a Köztelek alapkőletéte-
lénél használt ezüst tárgyakra nézve az egyesület 
fentartja magának a tulajdonjogot, — a választ-
mány az ügyet tudomásul veszi. 

A könyvelő segélye. 
., Igazgató előterjeszti, hogy az egyesület 

könyvelője azzal a kéréssel járult a tavasz 
folyamán az egyesülethez, hogy őt rendkívüli 
segélyben részesíteni szíveskedjék. Indokul fel-
hozza, hogy fizetése csak 800 írtban van meg-
állapítva s a könyvelési teendők annyira fel-
szaporodtak az egyesületnél, hógy az egész 
napot a könyvelés ellátására kell fordítania. A 
tanács javasólja, hogy a könyvelőnek a mult 
évi mérleg elkészítéséért 100. frtot és rendkívüli 
segély Czimén szintén 100 fr,tot utalványozni 
szíveskedjék. 

A választmány a tanács javaslatához 
hozzájárul. 

Titkári czhn megadása a társszerkesztőnek. 
A tanács javaslatára az igazgató-választ-

mány a „Köztelek" társszerkesztőjének, kinek, 
állása az egyésületi titkári állással egyenrangú-
nak szerveztetett, a titkári czimet megadja. 

Vámtanulmányok költségei. 
Az egyesület kebelében működő vámügyi 

bizottság részére a tanulmányhoz szükséges 
kiadások, munkák' beszerzési költségeire. 300 
frtdt utalványoz. 

Egyúttal jelenti a tánács, hogy a SimU-
nyák-féle alapitvány kamataiból 300 forintot 
Szilassy Zoltán „Amerikai mezőgazdaság" meg-
jelent müve kiadásának segélyezésére kiutal-
ványozott. 

A berlini hizóállatvásár tanulmányozása. 
Igazgató jelenti; hogy az egyesületi ta-

nács Jeszenszky Pál titkárt a berlini hizóállat-
vásár tanulmányozására küldötte ki a czélból, 
hogy ha a hizóállatvásárokat meghonosítani 
sikerül, tapasztalatok álljanak rendelkezésünkre 
a rendezés tekintetében. A kiküldetés költségei 
130 forintot tesznek ki, kéri ez összegnek s 
az uti költségek terhére való kiutalását. 

A választmány a tanács javaslatához 
hozzájárul. 

Miskolczi és pozsonyi sörárpavásárok. 
A választmány a Miskolczon és Pozsonyban 

rendezendő sörárpavásárok ügyében az ottani 
faktorokkal való-megállapodások megbeszélésére 
az OMGE. képviseletében Eenner, Gusztáv, Seusz 
Henrik és Jeszenszky Pál tagokat küldi ki. 

Üres kosarak kezvezményes szállítása. 
Ügyvezető titkár előterj eszti Sármezey; 

Árpád temesmegyei földbirtokos azon kérelmét, 
hogy az egyesület pártolja a kereskedelemügyi 
miniszterhez üres kosarak szállítására ked-
vezményes szállítási díjtételek engedélyezése 
ügyében beadott kérvényét. Az illető birtokos 
Temesmegyében az ottani munkásosztály be-
vonásával a kosarakat nagyban állítja elő s 
azok értékesítése éppen a magas szállítási 
díjtételek folytán nehézségekbe ütközik. 

A választmány ez ügyben pártoló fölter-
jesztés intézését határozza el a kereskedelem-
ügyi miniszterhez. 

Egyéb átiratok.' 
1. Az országos kereskedelmi és iparcsar-

nok a kiegyezési javaslatok tárgyalására meg-
hívta az egyesületet. Az egyesületi tanács arra 
az álláspontra helyezkedett a meghívóval szem-
ben, hogy a csarnok tárgyalására képviselőt ' 
nem küld, hanem kéri az ottani tárgyalások 
jegyzőkönyvének megküldését s ezzel szemben 
saját tanácskozásai jegyzőkényvét szintén meg-
fogja küldeni. 

A tanács intézkedését a választmány he-
lyesléssel veszi tudomásul. 

2. A III. internaczionális chemikus-kon-
gresszus rendező-bizottsága felhívta az egye-
sületet, hogy a folyó évben Bécsben tartandó 
üléseire képviselőjét küldje ki. A kongresszus 
julius 28-tól aug. 2-ikáig ülésez. • 

A választmány a „Közteleku lap utján 
felhívja az egyesület tagjait, hogy a chemikus-
kongresszuson megjelenni óhajtók jelentkezze-
nek az. egyesületnél.. 

3. A mezőhegyesi Kozma-szobot leleple-
zésére a földmivelésügyi miniszter meghívja 
az egyesületet. 

Á választmány a leleplezési ünnepélyre 
az egyesület képviseletében Bujariovics Sándor 
alelnököt és Forster Géza igazgatót küldi ki.. 

Állattenyésztési szakosztály javaslatai. 
Tejtermelők egyesületének megalakítása. 

Ügyvezető titkár előterjeszti, hogy a tej-
kereskedők mult évi. karteljellégü egyezsége a 
Budapesti-vidéki tejtermelőket arra indította, 
hogy egy értekezleten megbeszéljék a tejkeres-
kedők eljárása ellenében való védekezési 
módokat. Az értekezlet abban állapodott meg, 
hogy a „Tejtermelők Egyesülete" megalakitas-
sék, mely hivatva lesz a kereskedő és termelő 
között mintegy közvetítő gyanánt szerepelni,. , 
amennyiben a szerződéseket a termelő és keres-
ködő között az egyesület fogja megkötni, egy-
úttal képviselni fogja itt a központban á . vi-
déken lakó tejtermelők érdekeit. 

Az uj egyesület • alakuló közgyűlését a 
kiküldött szervező-bizottság május , 22-ikére 
hivta össze s azt a kérelmét fejezi, ki, hogy az 
egyesület megállapítási , költségei az OMGE. 
depozitumában levő s évekkel ezelőtt felosz-
tott . tejgazdasági szakosztálynak 1400 frtnyi 
letétjéből fedezetét nyerhessenek. 

A, választmány örömmel veszi tudomásul 
az uj egyesület létesítését s az alapítási költsé-
geknek a tejgazdasági szakosztály letétjéből 
való fedezéséhez hozzájárul. 1 

Jelentés a tenyészállatvásárról és a jövőbeni 
teendők. 

Ügyvezető-titkár jelenti, hogy a f. évi 
tenyészállatvásárra 35 tenyésztő .470 .darab 
állatot küldött fel, a mi a múlthoz képest nagy 
csökkenést jelent. 

A vásáron eladatott 225 drb állat 31,870' 
frt értékben. A bevétel 19,792 frt 50 kr., a 
kiadás 19,252 frt 29 kr., a tiszta jövedelem 
tehát 540 frt. Miután a földmivelésügyi mi-
niszter a községek részére szükséges tenyész-
állatokat az állattenyésztési felügyelőségek ut-
ján szerzi be, nincs, kilátás arra, hogy, a jövő-
ben a gazdák a tenyészállatvásárokat, nagyobb 
„mértékben fogják igénybe' venni. 

A választmány a tenyészállatvás'ár r ered-
ményeit tudomásul véve, utasítja a vásárren-
dező bizottságot, hogy a tenyészállatvásárok-
nak a jövőben való mikénti reorganizácziójá-
val foglalkozzék; és véleményes javaslatot 
terjeszszen élő. 

Jelentés a luxuslóvásárról. 
A f. évi luxuslóvásár • márczius 29., 30. 

és 31-én tartatott meg s általában kikerültnek 
volt mondható. Felhajtatott 305 drb ló, • mely-
ből eladatott 99 drb 60,200 frtnyi áron. A 
vásár számlája l'l85 frt 50 kr. felesleggel zá-

. rult, mely összeg :fele, azaz 592 frt 75 kr. az 
OMGE. javára esik. 

* Tudomásul szolgál. 
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A hizó állatyásárok ügye. 
A hizó állatvásár rendezésére kiküldött 

bizottság az eddigi tapasztalatokból azon meg-
győződésre jutott, hogy a vásáron való rész-
vételre a gazdaközönséget reábirni nem si-
került. A bizottság azonban kívánatosnak 
tartja, hogy a jövő évben újból kísérlet tétes-
sék a hizó állatyásárok rendezésével s e vég-
ből szükségesnek tartja, hogy a hizlalással 
foglalkozó gazdák személyes érintkezés utján 
felvilágosittassanak a vásár czéljairól s azzal 
a javaslattal 'járul a választmányhoz, hogy az 
egyesület egyik tisztviselője kiküldessék a 
czélból, hogy a hizlaló gazdákat á vásáron 
való részvételre buzdítsa. A kiküldetés költ-
ségeinek fedezésére a földmivelésügyi minisz-
ter volna felkérendő. 

A választmány a bizottság javaslatát el-
fogadja. 

Földmivelési és növénytermelési szakosztály 
javaslatai. 

1. Az Orsz. Gyógyszerész-Egylet a mult 
évben megtartott I-ső gyógyszerész-kongresz-
szus határozatából folyólag felkérte az OMGE.-t, 
hogy egy, a gyógynövények termelését tárgyaló 
szakmunkát megíratni szíveskedjék. A szak-
osztály kívánatosnak jelezte ily mü megiratá-
sát, értesülvén azonban arról, hogy a Termé-
szettud. Társulat szintén tervbe vette egy ha-
sonló munka megirátását, ez irányban a tár-
sulathoz kérdést intéztünk s azt a választ 
nyertük, hogy aligha van kilátás arra, misze-
rint a munka oly irányú legyen, hogy a gazdák 
által is használható legyen. Bevárandó tehát a 
inunka megjelenése s aminek megtörténte után 
a szakosztály újból előterjesztést fog tenni az 
ügyben a választmány elé. 

Tudomásul szolgál. 
2. A Neumann testvérek aradi czég be-

adványt intézett a földmivelés és kereskede-
lemügyi miniszterekhez, melyben a szeszfőz-
déjével kapcsolatosan nagyban űzött szarvas-
marhahizlalás után nyert szárított trágya vasúti 
szállítására díjmérséklést kér s megkérte az 
egyesületet is, hogy a kormányhoz benyújtott 
kérelmét támogassa. 

A szakosztály csak az esetben javasolja a 
czég kérvényének támogatását, ha a 'czég a 
szárított istállótrágyát a jelenleginél méltányo-
sabb áron q-ként egy forintért hajlandó forga-
lomba hozni s ha beleegyezik abba, hogy a 
földmivelésügyi miniszter a trágya minőségét 
és a készítést szakközegeivel ellenőriztethesse. 

A választmány a javaslatot elfogadja. 
3. A szakosztály jelenti a választmány-

nak tudomásulvétel végett, hogy a f. év őszén 
a Köztelken czírokszakálvásárt és bemutatást 
rendez, melyre az érdekelt'gyárosok is meghi-
vatnak. Tudomásul szolgál. 

4. A Miskolczon és Pozsonyban rende-
zendő országos sörárpavásárok szabályzatának 
a helyi érdekeltséggel való együttes előkészí-
tésére, valamint a rendezési munkálatok telje-
sítésére a szakosztály egy bizottságot küldött 
ki, melynek tagjai Renner Gusztáv, Beüss 
Henrik ós Jeszenszky Pál. 

Tudomásul vétetik. 
4. A szakosztály legutóbbi üléséből fo-

lyólag felterjesztés intézését javasolta a föld-
mivelésügyi miniszterhez s a rovarkárok elleni 
védekezés tekintetében preventív intézkedések 
foganatba véteíét sürgette. 

A miniszter a fölterjesztésre válaszolva 
értesiti az egyesületet a szakközegei által eddig 
foganatba vett védekezési eljárásokról, felhívja 
azonban az egyesület figyelmét azon körül-
ményre, hogy annak oka, miszerint áz eddigi 
óvó és megelőző intézkedések sikerrel nem 
jártak, a gazdaközönség indolencziáján múlott. 
A leirat szerint a Gazdasági Egyesületek Or-
szágos Szövetségének hatáskörébe tartoznék, 
hogy a gazdaközönséget e tekintetben is irá-
ny its a. 

A választmány a miniszter leiratát a 

Szövetség végrehajtó-bizottságához teszi át 
azzal a javalattal, hogy az összes gazdasági 
egyesületek figyelme felhivassék a miniszteri 
leiratban foglaltakra. 
A kertészeti és gyümölcstermelési bizottság 

javaslatai. 
TitMr társszerkesztő előterjeszti, hogy a 

kertészeti és gyümölcstermelési-bizottság leg-
utóbb tartott ülésében a Thanaton forgalma 
szabaddá tételének módjait vette tárgyalás 
alá. A Thanaton beszerzése eddig rendkívüli 
nehézkes volt, amennyiben hatósági engedélyt 
kellett kieszközölni. 

A bizottság javaslatba hozza, hogy 
• kéressék fel a földmivelésügyi miniszter 

ur, hogy hasson oda a belügyminiszter urnái, 
hogy a Thanaton eladásánál érvényben levő 
belügyminiszteri rendeletek odamódosittassa-
nak, miszerint a Thanaton a jelenben megkí-
vánt hatósági engedély mellőzésével a gazda-
sági és kertészeti egyesületek bizonylatára is 
kiszolgáltassák a gazdáknak. 

Ezzel kapcsolatban kéressék fel a pénz-
ügyminiszter ur, hatna oda, hogy a Thanaton 
ne csupán a Magyar Dohánykereskedelmi r.-t. 
utján árusittassék, hanem adja meg a bizo-, 
mányba való elárusitás jogát a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezetének is; továbbá, hogy a 
gazdasági és kertészeti egyletek, tagjaik igé-
nyének előlegesen bejeletendő. mérvéhez ké--
pest, a szükségelt Thanatonmennyiséget a m. 
kir. dohányjövedéktől minden év tavaszán meg-
kapják. 

Az igazgató-választmány a bizottság ja-
vaslatát elfogadja! 

Titkár-társszerkesztö: A bizottság tár-
gyalta az amerikai" gyümölcspaizstetü behur-
czolásának meggátlása czéljából a miniszter 
által kiadott tilalmi rendeletet s erre nézve az 
alábbi határozatot terjeszti a választmány elé: 

mondja ki a választmány, hogy amennyi-
ben az amerikai gyümölcspaizstetü behurczo-
lásána.k meggátlása czéljából kiadott tilalmi 
rendelet — melyet maga a földm. miniszter 
is csak átmeneti intézkedésnek jelez — nem 
nyújtja a magyar gyümölcstermelés érdekében 
megkívánt biztonságot; kéressék fel a földmi-
velésügyi kormány, hogy külügyi képviseleteink 
utján a többi európai államokkal nemzetközi 
megegyezésre igyekezzék jutni az amerikai 
friss gyümölcs- és élőnövénybehozatal teljes 
kitiltása iránt. Ha pedig ilyen egyezmény létre-
hozása nem sikerülne, ugy szükségesnek tartja 
a választmány, hogy vámterületünkre az ame-
rikai friss gyümölcs behozatala is feltétlenül 
eltiltassék s ez a tilalom kitérj esztessék mind-
azon államok élőnövény s friss gyümölesszál-
litmányaira, amelyek Amerika ellen velünk 
hasonlóan nem védekeznek. 

A választmány a bizottság javaslataihoz 
hozzájárul. 

Végül több ügy elintézését vette a vá-
asztmány tudomásul s az ülés véget ért. 

Külföldi szemle. 
Németország. Miért nem akarjak a fran-

cziák a czukorprémiumokat beszüntetni? A 
czukorprémium kérdése csak nem kerül le a 
napirendről Német- s Francziaországban s ál-
talában az a nézet áz uralkodó, hogy a franczia 
czukoripar még koránt sincsen azon a fokon, 
hogy a mesterséges előnyök törlése után fenn-
maradhatna. 

Amidőn ;i884-ben a francziák prémium tör-
vénye meg lett szavazva, a franczia czukorgyár-
tás messze mögötte volt a németnek s osztrák-
magyarnak. Hogy versenytársainak nyomába jö-
hessen, változtatni kellett a czukorrépamüvelés s 
a gyári berendezésen ; s mig a francziák evvel 
voltak elfoglalva, Poroszország, valamint 
Ausztria-Magyarország időt nyertek s élőre ha-
ladtak. így történt, hogy daczára az 1884. 

óta történt tökéletesedésnek, a franczia czukor-
ipar még ma sem érhette el a német és osztrák 
gyártásnak színvonalát.: 

Ezt a szomorú igazságot a franczia és né-
met czukorgyártás utóbbi 5 évi statisztikai ki-
mutatása bizonyítja, midőn is a francziák 
38.09 kg.-al kevesebb czukorrépát termeltek 
hektáronként (átlag) évenként, mint a németek, 
miből az utóbbiak 14'3°/o nyereséget mutattak 
ki. A különbség a németeknek minden tonna 
ezukorrépa után 3 frank hasznot biztosított. 
Aztán a németek 100 kg. ezukorrépa után 
átlag 1,1'19% ezukrot vontak ki, holott a 
francziák csak 9'49%-ot ; miből az követ-
kezik, hogy a német gyárosnak 892 kg. ré-
pára van szüksége, hogy 1Ó0 kg. ezukrot elő-
állítson, holott a franczia gyárosnak még ma 
is 1053 kg. répa szükségeltetik ennyi ezukor 
előállítására. Innen van, hogy a francziák 
gyártása drágább, önköltségük is nagyobb. 

De a két állam czúkorgyárainak munka-
képessége sem áll egy színvonalon. Öt évi 
átlagban, gyáranként a francziák 16,502 tonna 
czukorrépát dolgoztak fel, ám a németek itt 
itt is tultettek rajtok, mert 30,079 tonnát, tehát 
82%-al többet dolgoztak fel. 

A fentebbi adatok tehát fényesen bizonyít-
ják, hogy a franczia czukorgyártás a némethez 
viszonyítva, csak gyermekkorát éli, igy nagyon 
is szüksége van, hogy az 1884-ben hozott tör-
vény. protektorátusa alatt még tovább is meg-
maradjon. 

A mesterséges előnyök beszüntetése a 
franczia czukorrépamüvelés és czukorgyártás 
okvetlenül bekövetkező bukását vonná maga 
után, melyből természetesen Németország s 
Ausztria Magyarország — a gyártás terén 
sokkal előrehaladottabb országok, valamint a 
ezukornádat termelő gyarmatok húznának nye-
reséget. 

Ezek azok a motívumok,'melyeket a fran-
cziák a közelebb Brüszelben összeülő, ezukor-
prémiumot tárgyaló konferenczián elfognak 
mondani s igazolni fogják direkt s indirekt 
prémiumjokat, amelyeket nem akarnak be-
szüntetni. 

Németország. Elhanyagolt birtokok keze 
lése szövetkezeti uton. Keleti Poroszországban a 
birtokok eladósodása, a termékeknek helytelen 
értékesítése, az élelmiszerek szakszerűtlen elő-
állítása, továbbá a siralmas mezőgazdasági 
munkásviszonyok a „königsbergi mezőgazdasági 
üzemszövetkezetet" arra az eszmére birták, 
hogy birtokok kezelését szövetkezeti alapon 
elvállalja s terve kivitele czéljából, a következő 
szabályzatot alkotta meg: 

. — „A vállalkozás tárgya a mezőgazda-
sági kezelés és a mteáőgázdásági iparágak 
üzése, azon megfelelő, bármily kiterjedésű 
birtokon, melyet a szövetkezet vagy mint saját 
birtokát megveszi, vagy tagjai által bérelteti 
vagy bármily más módon saját kezelésébe 
veszi.1 

Végczélja volna a szövetkezeti kezelés-
nek, hogy vagy az eredendő nyereségből 
juttasson hasznot a birtokosnak, vagy a birto-
kot terhelő adósság törlesztetnék; de lehetne 
a kőt czélt egyesíteni is. Hogy ezen alapelvek 
mily arány bar, találnának kivitelre, ez minden 
esetben a szövetkezet s a birtokos között tör-
ténő megegyezéstől függne. 

Finánczirozás czéljából az uj szövetkezet 
az „ Ostpreusische Provinziál Produktionen únd 
Verkaufsgenossenschaft"-hoz csatlakozott. Kez-
det gyanánt az arensteini nemesi birtokot s a 
quednau-i uradalmat fogja müvelés alá venni. 
Az utóbbi Königsberg mellett fekszik. Malmot, 
pékmühelyt s gazdasági raktárt fognak ráépi-
teni s nagyon hihető, hogy Königsberg piaczá-
nak élelmiszeráraira fognak vele befolyást 
gyakorolni. A nemesi birtokot a szövetkezet 
nagyon előnyös feltételek mellett kapta bérbe. 
A szövetkezési kezelés eszméje amily uj, oly 
eredeti s kíváncsiak vagyunk, minő eredménye-
ket fognak vele elérni? 
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Németország. Javaslatok a mezőgazdasági 
munkáskérdés enyhítésére. A szász mezőgazda-
sági egyesület a munkáskérdést oly formán ' 
akarja megoldani, hogy a kerületi gazdasági j 
egyesületek igazgatói kérelmezzék a kormány- ' 
tói, h'ogy a szerződésszegő munkások s olyan ' 
munkaadók ellen, kik ily munkásokat foglal- j 
koztatnak, erélyes intézkedéseket léptessen 
életbe. Továbbá a munkáslétszámot^ kitüntető 
hivatal létesítését sürgeti. 

A poseni mezőgazdasági kamara meg a t 
munkások természetbeni javadalmazását akarja 
visszaállítani, nézete szerint a munkásnép 
ünnepi ártatlan szórakozását ismét divatba kel-
lene hozni s a kiskorúak kivándorlását csak 
akkor engedni meg, ha szülői beleegyezést 
mutathatnak fel. A munkások lakásviszonyának 
javítása nagy részben hozzájárulna a helyzet 
javításához. Ugyanezen kamara a rabok dolgoz-
tatását, a külföldi munkások bejövetelének 
könnyítését s a gyarmatosítás előmozdítását 
javasolja. Az oldenburgi gazd. egyesület a 
nyáron át á katonaság nagyobb mérvű szabad-
ságolását sürgeti. 

Francziaország. A sertések beviteli vámja. 
A „Journal Officiel" egy utóbbi száma közli 
a törvényt, mely a sertések beviteli vámját 
módosítja. Főbb pontozatai ezek: 

Élő sertés 100- kilója után 12 frank vám 
fizettetik. 

Élő malaczért egész 25 kg. súlyig, fejen-
kint 3 frank. 

Sertéshúsért (friss) 100 kg,-ért 18 frank. 
Elkészített hentesáruért 100 kgként 100 

frank általános és 50 frank a minimális tarifa 
szerint. 

Zsírért annak minősége szerint 100 
kgrammért 40—25 frank. 

Egy jegyzetben azonban az foglaltatik s 
ez érdekel bennünket leginkább, hogy: „ Az 
ipari czélokra használandó zsir vámmentesen 
eresztetik be, föltéve, hogy a vámhatóság je-
lenlétében legyén oly denaturált zsírral keverve, 
mely kizárja, hogy az áru táplálkozásra is le-
hessen fordítva." Ezen a passzuson akadnak 
meg a franczia-gazdák! Tehát az ipar mindig 
csak előnyben részesül a mezőgazdaság ro-
vására 1 

Aztán ott van ugyanezen törvény :4-ik 
§-a, melynek értelmében a kormány fel van 
jogosítva rendeletileg a minimális tarifát al-
kalmazni az oly államokból jövő hentesárus 
zsir után, melynek egyéb termékei nem a. leg-
előnyösebb elvámolás mellett érkeznek. Ez 
ellen a pont ellen még nagyobb a kifogás! 
Minek részesítenek idegen nemzeteket kedvez-
ményekben, melyek olyanokat a francziának 
nem nyújtanak?- -

J'rancziák importja Németországba-. A 
,,Post" tudósítása szerint a francziák importja 
Németországba évről-évre növekszik, ami annál 
feltűnőbb, mert a németek 1892 óta sokkal 
kevesebbet importáltak a francziákhoz, mint 
előbb tették. Ennek okát abban találja, hogy 
a francziák vámtarifájokat emelték. 

A mult évben például 35 lA millióval na-
gyobb volt a francziák importja, mely főleg 
bőrre, gépekre, gyapjúra, selyemre, borra, kon-
zervekre s sajtra terjedt. 

Emellett a franczik mindinkább erőiköd' 
nek, hogy a piaczuknak Németországban men-
től tágabb teret biztosítsanak. így megteszik, 
hogy a nagyobb német városokban egymás 
ütán nyitják „Kereskedelmi Muzeum" név alá 
bujtatott bazárjaikat. Koppenhágában meg a 
napokbán létesült egy uj kereskedelmi társulat, 
mely portómentesen csupán franczia terméke-
ket közvetít a német kikötőkké, Orosz- 6 
Svédországba. Egy nagy mintacsarnok tervén 
ezidőszerint dolgoznak, melyben a franczia 
gazdaság s ipar termékei közszemlére lesznek 
állítva, Ugyanezen társaság meg viszont a dán 
termékeknek Francziaországban szándékozik 
p i a c i t megteremteni. 

Németországban történő importról lévén 
•szó, szőlőtermelőinket ^érdekelni fogja, hogy- az 

olasz bor bevitele oda jelentékeny csökkenést 
mutat. Ennek ellenében több franczia bórt 
visznek be. 

így 1895-ben a németek 71,000 hektoliter 
olasz bort importáltak, s tavaly már csak 54 
ezret. Holott , Francziaország 1892-ben csak 
2584 hit exportált s tavaly már. 1.6,979 httrt 
vitt Németországba. 

Argentína. A malomipar helyzete Argentíná-
ban. A la plataí malmok, az utóbbi időben 
oly szép haladást mutatnak, hogy miután ki-
küszöbölték az idegén lisztnek behozatalát, — 
a saját gyártmányaiknak tudtak a külföldi 
piaczot is meghódítani. 1856 táján történt, hogy 
világ külömböző részeiből összesereglett be-
vándorlók Santa-Fé kerületben a gabonafélék 
termelését elkezdték. De a termelők mintegy 
husz évig nem voltak képesek a belföldi 
fogyasztásnak , szükséges lisztet produkálni s 
így történt, hogy még 1862-ben is 2760 tonna 
lisztet a külföldről kellett importálniok. 

Az ország népessége folyton emelkedett 
s 1,876-b'an még 7113 tonna lisztet importál-
tak, ám a rákövetkező évben a belföld termése 
kielégítette a. fogyasztást s 1878-ban már ki-
vitelre is jutott liszt, 1895 ben a köztársaság-
ban összesen 659 malom dolgozott, melyek 
közül 234 gőzerőre, 17 gőz és vizre, 303 vízre 
s 105 lóerőre volt berendezve. Egész 1880-ig 
csak malomkövekkel dolgoztak a malmok. Ám 
azóta legnagyobb részöket hengerekkel látták 
el, ennek köszönhető, hogy ezidőszerint 24 
óra alatt 4117 tonna gabona megőrlésére van-
nak berendezve. Jellegzi a malmok aktivitását, 
hogy 1894 ben nem kevesebb, mint 600,935 
tonna gabonát őröltek meg. A malomtulaj-
donosok nemzetiségük szerint a következőleg 
oszlanak meg : 344 malom argentínaié, 126 
olaszé. 48 francziáé, 18 chilibelié, 17 németé, 
10 pedig angolé. A malom iparnál körülbelül 
4400 munkás van évenként elfoglalva. Ilyen 
tevékenység mellett érthető,-hogy az argentínai 
liszt lassan Európában is tért fog hódítani. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Luczernakaszálás és betakarítás, 
ii. 

• ű Elismerésre méltó Oláh Sándor ur 
kezdeményezése a szálastakarmányok kezelését 
illető eszmecsere előidézésében, mert tagadha-
tatlan, hogy a takarmányok előállításában 
korántsem haladtunk általánosságban annyira, 
mint p. o. a szántás-vetés és az ezzel járó 
több és, jobb magnyerés dolgában. Pedig a 
sók és jó magterményeket' jutányosán csakis 
megfelelő intenzív takarmánytermelés utján 
nyerhetjük, mert az értelmesen végzett takar-
mányelőállitás nemcsak közvetlenül képezi 
eszközét a talaj termőképessége emelésének, 
hanem' közvetve is, amennyiben sok és jó ta-
karmányból sok és jó trágya készül és a ta-
karmányt fogyasztó jószágállomány is állandó 
jó és czéljának megfelelő karban tartható, 
munkaképessége pedig mindig megfelelő arra, 
hogy a talajt kellően megmivelhessük. 

Az Alföldön a luczerna feltétlenül korán, 
Vagyis mihelyt virágzásnak indult, levágandó 
és rehden hagyandó mindaddig, mig eléggé 
száraz a vontatókba való gyűjtésre; gyűjtés 
előtt a rendek forgatandók, hogy az addig a 
földdel érintkezett alsó része a rendnek szél 
és nap befolyása alatt némileg megszáradhasson. 

De a reggel forgatott luczernarend még 
aznap este vontatókba rakandó. A vontalók 
csak akkor hordatnak be kazalozásra, ha tel-
jesen megvagyunk győződve arról, hogy a 
luczernaszár csomói eléggé szárazok, vagy 
csakis a legvastagabb szárakon, tehát elvétve 
találunk még nyers csomót. A rend forgatása 
lehetőleg reggel történjék, még ha kevés har-

mat is észlelhető rajta, mért a harmattól szár-
mazó nedvesség könnyen ós gyorsan felszárad. 

A forgatásnál arra kell ügyelnünk, hogy 
a rend egész vastagságában egyszerre forgat-
tassék át, nehogy esetleg a rend közepén levő 
luczerna is a nap befolyásának legyen kitéve, 
mert a nap és a levegő bár nélkülözhetetlen 
a takarmány szárítására, de azért a széna 
nem jobb ám azzal, ha minden egyes szárát 
kiteszszük a nap és levegő közvetlen hatásá-
nak. Valamint a gabonát is csak utánérlelés 
czéljából rakjuk csomókba, a kalászokat böl-
csen elrejtvén a nap és levegő befolyása elől, 
mert a hirtelen száradás a nap és levegő köz-
vetlen hatása alatt nemcsak a gabonaszemnek 
szinét rontja, hanem minőségének is megárt, 
ugy a szénákat se süttessük szálanként a 
nap által, hanem bármi vastag legyen is a 
rend, ezt ne hányjuk széjjel, hanem türel-
mesen várjuk be mig a luczernaszálak cso-
mói megkeményednek annyira, hogy a felme-
legedés veszélye nélkül vontalókba gyűjthetők. 

A rendek széjjeltéritése által csak azt 
érhetnők el, hogy minden egyes szárat nap-
sugár érve, a szárnak vékony végét és a levél-
zetet is annyira kiszárítaná rövid idö alatt, 
hogy villával vagy gyűjtővel történendő érin-
tés folytán a szár törik, a levél lehull és végre 
a luczerna legértékesebb része trágya gyanánt 
marad a tarlón. 

Minél szárazabb és melegebb az idő, 
annál kevésbé ajánlható a rendek széjjelteri-
tése, mert a luczernaszár vastag része és 
ennek csomói sokkal lassabban száradnak, 
semhogy gyűjthetők legyenek akkor, midőn a 
napsugarak közvetlen befolyása alatt a szár 
vékony vége és a levél már szárazabb a kellő-
nél. Mig ha vastag renden szárad a luczerna, 
akkor a száradás egyenletesen megy végbe és 
csupán a legfelsőbb része a rendnek szárad 
hirtelen. Nem képezi egyedüli czélunkat az, 
hogy a luczerna minél szárazabb legyen, sőt 
azon törekedjünk, hogy zöldes színű legyen 
még kazalozáskor is. Nem szárítás szükségel-
tetik a jó takarmány előállításához, hanem az 
érlelés élvén alapuló száradás, vagyis a táplálás 
hiánya folytán magától bekövetkezendő eiszá-
radása a lekaszált növényeknek. 

Hogy esős idővel mint járjunk el, ez az 
eső mennyiségétől és attól függ, vájjon egy 
eső éri-e a rendet, vagy többször is mossa az 
eső. Egyszeri esőt a rendesen rákövetkező 
szél leszárítja, állandó esős idő pedig elemi 
csapás számba megy, melylyel kiki megküzd 
tőle telhetőleg. 

Hangsúlyoznom kell, hogy az alföldi ég-
hajlati viszonyokat tartom szem előtt és már 
előre is konczedálom, hogy hegyes, harmatos, 
csapadékdus vidéken a luczerna szárítása és 
betakarítása eo ipso más eljáfást igényel, va-
lamint a szemes gabona szárítása is teljesen 
eltérőleg kezeltetik, például Csehországban és 
a Bánátban. K . E . 

III. 
Ö A „Köztélek" folyó évi 35-ik számában 

a luczernakaszálásról és betakarításáról meg-
jelent czikkre, minthogy az igen tisztelt czikk-
iró ur azt eszmecsere czéljából közli, szerény 
nézetemet a következőkben akarom nyilvánítani. 

A szénakaszálás időpontja gazdásági szem-
pontból veendő tekintetbe. Luczernánál nézetem 
czikkiróéval egyez, mert a luczerna értéke a 
szár megrostosodása által csökken, ha a 
kaszálást a teljes virágzásig halasztják ; mégis 
a nagyon korai vágás sem czélszerü, mert ily 
esetben a mennyiséget illetőleg a széna kitűnő 
volta daczára veszteségűnk lesz. 

Hogy azonban minden takarmányfélét 
szénanyerés czéljából virágzása előtt kaszáljuk : 
ezen állításba már bele nem megyek. így például 
a lóherét a virágzás kezdetétől a teljes virág-
zásig, zabos bükkönyt akkor, ha a zab virág-
zásban van, vágassuk; akkor a kellő mennyiség 
mellett még mindig jó minőségű szénát kapunk, 
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föltéve, hogy a szárítás és bekazalozás !rendes 
körülmények, közt hajtatott végre. 

Ha .a gazda tudja s tudhatja, —, hiszen 
ismeri tábláit ,— hogy luczernavetése kezdet-
ben nagyon gyomos szokott lenni, ugy kever-
jen már a vetőmag közé kat. holdanként 1—2 
kg.'lóheremagot, ez. az elgyomosodást nagyon 
megakadályozza ,addig, mig a luczerna.a má-
sodik esztendőben kellően megbokrosodott; , 
későbben pedig a növény maga is. képes ter-
jedelmes töve, által a gyomfejlődést ..visszaszo-
rítani, Tulbuja herénél a növény alsó részé-
nek elsárgulása és ejrothadása okából a rendes 
időnél korábban ifell vágatni. Ez természetes; 
de ezen rendkivüli állapotot a rendes szabályba 
beleilleszteni nem lehet. 

Ami a szárítás módját illeti, ugy nincsen 
okom k.étségbevonni, hogy az, igen .tisztelt 
czikkiró urnái a rendek rögtöni széjjelterege-
tése és a.z ezzel kapcsolatos, gyors szárítás 
bevált; de az egyszer vagy másszor igen ked-
vező idő mellett elért siker ne csábítson el. 
Tegyük föl, hógy ' egy. a czikkben is emiitett 
két-három napig tartó folytonos eső éri a szét-
teregetett herét, a here a kaszálás napján este 
nem lévén teljesen kiszáradván nem is volt 
összegyűjthető villahegyekbe, akkor; az eső ugy 
beleveri az egyes növényszálakát a tarlóba, 
hozzá még, az 'uj hajtások annyira'lefogják 
azokat, 1 hogy kiszedésük aztán mindenesetre 
nagyobb veszteséggel jár, mintha renden szú- < 
rittattuk volna. 

E szétterégetésnek csak akkor lesz meg 
a kellő eredménye, ha a lekaszált takarmányt 
este csévékbe összerakjuk, másnap pedig, ekkor 
már vastagabb rétegbe, a harmat felszáradása 
után ismét széthányjuk, amint ezt Németor-
szágban a hűvösebb éghajlatból kifolyólag álta-
lában meg is teszik. 

Mi magyar gazdák, szerény véleményem 
szerint jó időjárásnál, ha a rendeket kaszálás 
utáni napon reggel és estefelé, a szerint,, hogy 
azok előtte való nap délelőtt vagy délután let-
tek vágva, óvatosan a villa nyelét alátolva s 
nem a villa fogával megforgatjuk- és igy a rend 
másik oldalát is kiteszszük a nap hevének, egé-
szen helyesen járunk el. Az igy szárított ta-
karmányt legkésőbb a harmadik nap délelőtt a 
harmat felszáradása után egész bátran össze-
forgathatjuk sorokba, természetesen addig, a 
mig az puha, s midőn napközben ezekben még 
tovább is száradt estefelé megkezdhetjük a 
boglyázást. Ha ezen munkák kellő gonddal 
hajtattak'végre a here értékés leveleinek le-
hullásától nem kell félnünk s igy a rendek 
szétteregetésére fordított napszám meg fog ta-
karíttatni. Persze a gazda egyéni intelligen* 
cziája itt, mint egyáltalán minden munkánál 
sokat határoz : minden egyes munka a legmeg-
felelőbb időben, de akkor azután teljes erővel 
végzendői 

Ami az átázo-tt és kilúgozott s a meg-
penészesedett takarmányt illetve, szénát illeti, 
e kettő között külömbséget nem találok. Az 
első, ha azt meg is eszi a jószág, nem fog 
fajta; a másikhoz pedig hozzá sem nyuh 

Ha kénytelenek vagyunk esős. időben 
herénket vágatni akkor legalább is egy részét 
zsombolyáztassuk be, ennek gondját elvetettük ; 
kisebb mennyiséggel sokkal könnyebben lehet 
elbánni s azt megromlástól megmenteni; A 
hiásik, luczernánál a harmadik kaszálásra csak 
jobb idő fog járni, hogy szénaszükségletünket 
a mennyire lehet, fedezhetjük. Inkább legyen 
kevesebb, de jó, mint sok és rossz szénánk. 

Jaensch Emil. 

IV. 
A „Köztelek" 35-ik számában megjelent 

czikk Írójával. egyetértek abban, hogy ugy 
a luczernát, mint a lóherét bimbójában, illetve 
az első virág, megjelenésekor legczélszerübb 
lekaszálni, miulán csakis akkor nyerünk legjobb 
és'- legértékesebb takarmányt, úgyszintén a gyo-
mot is . ezáltal • irtjuk ki legjobban a talaj- , 
ból. De nem . vagyok egy nézeten t. czikk-

irótal abban, hogy á luczernát vagy bármi-
féle takarmányt, kaszálás után azonnal, vagy 
egyáltalán, bármikor is szétszórassuk, miután, 
azáltal a -takarmánynak legjobb része a földön 
marad, amennyiben a legízletesebb- részét 
képező . fmom hajtások és részek a széjjel 
szóráskor, ugy lelapulnak a földre, hogy onnét 
semmiféle gyűjtő eszközzel fel nem szedhetjük. 
Különösen nem ajánlatos a széjjelszórás, már 
abból a szempontból sem, mert egy hirtelen 
záporeső a széjjelszórt takarmányt, ugy bele 
veri a tarló közé, hogy legalább is 25—30°/q-a 
a takarmányoknak kárba vész. Ki van téve 
továbbá a sz.éjjeíszórt takarmány a forró nyári 
nap erejének és mire a takarmány szára any-
nyira megszáradna, hogy az, behordásra al-
kalmas lenne, akkorra a gyönge levelei és haj-
tásai tökéletesen leszáradnak és áz.összeszedés 
alkalmával lehullanak, annál is inkább,, mivel-
hogy azt a széjjelszórt takarmányt nem lehet 
már villával összeszedni, hanem gereblyézni 
kell, amivel még jobban letördelődnek az apró 
levelek és csak a tiszta kórót hordjuk be. 

Sajáttapasztalataimszerint a következő mó-
dot ajánlhatom legelőnyösebben. A takarmányt 
renden hagyni, amig a rend felső része megfony-
nyad, aztán reggel harmaton, vagy estefelé vi-
gyázva megforgatni, ős amidőn a takarmány már 
annyira megszáradt, hogy kővekötél alakba 

-összecsavarva nem ad magából nedvességet — 
(ami .jó napos idő mellett 48 óra alatt meg-
történik) ugy villahegyekbe lehet összeszedni, 
és bátorságosan azonnal szekerekre rakatni, 
bent pedig csak , 2 öl széles, kazalba összehor-
dani, azért, hogy a még bentmaradott nedvesség 
kipárologhasson. Tapasztalataim alapján merem 
állítani, hogy ily. -kézelős mellett kapjuk a 
legjobb ős legízletesebb takarmányt. Meg-
jegyzendőnek vélem, ' hogy arra nagy figyel-
met kell fordítani, ha a takarmányunk akár 
renden, akár villa hegyekben megáznék 
— és az eső által kapott; nedvességből, 
legcsekélyebb is rajta marad, ugy az sokkal 
nagyobb artalmára van, mintha esetleg takar-
mányunkat, még egy kicsit zöldes állapotban 
gyűjtetjük és hordatjuk be. Azért is arra kü-
lönös gondot kell fordítani, hogy a renden fekvő 
takarmányunkat, mielőtt esőt kapna, fel és 
betakarítsuk: vagy ha eső éri kint rendesén 
megszárogassuk, mert ha takarmányunkat vize-
sen hordatjuk be, nem elég, hogy takarmá-
nyunk elromlik, hanem etetésénél állataink 
közt a különféle betegséget is elterjesztjük. 

Klein József. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Az idei* tenyészállatvásár. 
A „ K ö H e l e k 2 6 . és 81 -ik számában kö-

zölt, az idei teHyŐszállatvásárra vonatkozó 
megjegyzésekre nekem is vannak észrevételeim. 

Részemről ugyanis üdvösnek, sőt szüksé-
gesnek tartóm, hogy a kereskedők, okvetlenül 
ázonban az impoítőrök minél számosabban 
vegyenek részt tenyészállatvásárainkom 

( Hazánkban a tej termelésével foglalkozó 
gazdaságok igen nagy része direkt import utján 
szerezte he annak idején tehenészetét. 

Magamnak is van egy körülbelül tíz évvel 
ezelőtt külföldről importált nyugati fajú tehe-
nészetem. Évek során át gondos kezeléssel 
elértem azt, hogy az évente kimustrálandó 
teheneket — legnagyobbrészt meglehetősen 
sikerült — saját nevelésű üszőimmel pótolha-
tom, ugy, hogy teheneket nem kell már vennem. 

Annál fontosabb azonban a jó bikák 
beszerzése . vérfelfrissités czéljáhól, miután 
sajátnevelésü bikákat beltenyésztés vagy vér-
rokonság miatt használni nem ajánlatos. - Egy 
vagy két darab bika megvétele végett nem 
lehet egy költséges utazást külföldre tenni, 
ugy hogy ilyeneket vagy importőr által kellett 

behozatni, vagy pedig az eddigi tenyészállat-
vásárok nyújtottak igen kedvező alkalmat a 
tenyésztőknek szükségletük megszerzésére; 

Talán lesznek, kik szememre vetik majd, 
hogy pro domo beszélek — no ez lehet — d e 
tudom, hogy mint én, ugy számos más gazda 
is. ugyanily helyzetben van. 

Az importőrök a kiállítási színezettel 
bíró tényészállat-vásárainkra rendesen megle-
hetős jó anyagot hoznak be külföldről, ugy, 
hogy közgazdasági szempontból is fejlesztik 
hazánkban a jó tenyészanyagot, amennyiben 
az importált állatok itt maradnak az ország-
ban, viszont azonban a tenyésztők aránylag 
elég olcsón, és jól megszerezhették szükség-
letüket. 

Van ugyan már hazánkban is igen sok 
tenyészet, hol szép és jó anyagot — nyugati 
faj marhát értek — nevelnek, de ezek a si-
került példányokat csak ritka esetben hajlan-
dók eladni, a kiselejtezettek pedig nem felel-
hetnek meg. a vevőnek, ugy hogy a tenyész-

1 tők nagy része a legnagyobb bizalommal és 
előszeretettel a direkt importált apaállatokat 
veszi -meg. 

Mindenki tudja, hogy az importőrök bi-
zonyos rizikóval vesznek részt tenyészállat-
vásárainkon, amennyiben, ha esetleg nem si-
került eladni importált - állatjaikat, ugy biztos 
az anyagi veszteségük, ugy hogy ón határo-
zottan czélszerünek és a tenyésztők érdekében 
szükségesnek tartom, hogy az importőrök, im-
portált állatokkal részt vegyenek a tenyősz-
állatvásárokon, sőt hogy ezt nagyobb mérték-
ben tegyék és tehessék mint eddig, méltányos-
nak tartanám őket nemcsak, elismerő okleve-
lekben, hanem pénzdijakban is részesíteni. 

Tudtommal oklevelek korlátlan számban 
állanak a jury rendelkezésére és igy ha az 
importőrök és kereskedők a „Köztelek" 3,i-.ik 
számában közölt czikk íróinak csodálkozására 
kaptak is elismerő oklevelet, ugy juttathatott 
volna a jury. nevezett czikkek . Íróinak is, ha 
állatjaink,.,megérdemelték volna., B. II. 

A dolog lényegére nézve homlokegyenest 
ellenkező nézeten vagyok. Ennek, mikor aktu-
álissá lesz a kérdés, kifejezést ..is, adok. 

Hovatvezstö. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
Rovatvezető: Angyal DezsS. 

A szarvasgomba közgazdasági 
jelentősége és tenyészetének 

kérdése. 
H. 

A szarvasgombának többféle faja , vatl. 
Legelsőben is két .csoportját kell megkülönböz-
tetni áz ehető, szarvasgombáknak, u. m. á 
feketét; ; ez a nemesebb és értékesebb és a 
fehéret; es: a kevésbé .értékes szarvasgomba, 
de az szintén nagyrabecsült és keresett. 

A fekete szarvasgomba a föltlben terem; 
feli smerhetöi hogy gömbölyded, •giimószerü; 
kivül vastag és feltűnően egyenetlen, bibircses 
a bőre ; kettévágva a husa a márványhoz ha-
sonlóan erezetes. Az. erek nagyon sűrűn ka-
nyarodnak és összekuszálódnak. Ezen erekben 
keletkeznek a spórák. 

A fekete szarvasgomba nagysága az 1/& 
kg. és az 1 kg. között változik. 

A fekete szarvasgombának 4 faja neve' 
zetes ; u. m. a Tubet meluno,sporum, mesente' 
ricum, aestivum és brumale. 

Reánk nézve talán a Tuber aestivum és 
a Tuber metentericum lesz a legfontosabb, 
mert ezek' északibb fekvésű vidéken is; meg-
teremnek. A -Tuber, aeslivumot ; Olasz- és 
Francziaországban nyári szarvasgombának ne-
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yezik, mert már júliusban szedhető, ellenben 
Németországban csak szeptemberben,, Páris 
körül októberben érik meg. Thüringiában azon-
ban nagyon keresik, holott a franczia fajok 
árának csak 2/3-át lehet érte kapni, kilóját 
Thüringiában 12 márkával fizetik. Ennek a 
gyűjtése és tenyésztése is eléggé jövedelmező 
ott, ahol a nemesebb fajok hiányzanak. Po-
rosz*, Cseh-.,és Morvaországban a Tuber me-
sentericum-ot. gyűjtik és szívesen veszik, noha 
Franczia- és Olaszországban nem kedvelik sa-
játságos .pézsmaszaga miatt. 

A Tuber brumale és T. melanosporum 
főleg Franczia- és Olaszországban terem. 
Ezek a legkeresettebb fajok. Északibb vidé-
ken talán nem teremnek meg, mert későn ér-
nek s a fagy tönkre teszi őket mielőtt meg-
érnének. Ez a két faj ősztől a tél beálltáig ta-
lálható. 

Mindezektől lényegesen különbözik a 
fehér szarvasgomba — Choiromyces meandri-
formis; ez a legelterjedtebb és nálunk is is-
mert honi szarvasgomba, mely főleg a feny-
vesekben terem. Ennek nagysága az ököl- és 
fejnagyság között változik s magam is talál-
tam több izben 1 kg. sulyu példányokat. 

A fehér szarvasgomba abban különbözik 
az előbbi fajoktól, hogy szine egészen világos, 
majdnem fehér, bőre teljesen sima s nagyon 
hasonlít a burgonyagumóhoz. Termésmódjára 
nézve peddig abban különbözik, hogy nemjterem 
mélyen a földben, hanem egészen fönt a föld 
szinén, kibúvik a mohából, ugy, hogy könnyen 
rá lehet akadni. Ha kettévágjuk, a husa eleinte 
egyfprma fehér szinü,' lisztes, olyanforma., mint 
a burgonya, később pedig szines erek járják 
át, melyek között viztiszta, sűrűn kanyarodott 
világos erek húzódnak s így márványozott lesz 
a hus. Jelenlétét elárulja, hogy a föld kidom-
borodik és megrepedezik és azon helyen talál-
ható később a gomba. Érése ideje a nyár dere-
kára esik. Leginkább augusztustól októberig 
található. Nálunk található pl. a szepesmegyei 
fenyvesekben ; Lőcse környékén gyűjtöttem s a 
piaczra is hozzák. Kolozsvári füszerkereskedé-
sekben Csikmegyéből való fehér szarvasgom-
bát árulnak és pedig kilóját — Szárítva — 
15 írtjával. Habár nem olyan zamatos, mint 
a fekete szarvasgomba, azért ennek is elég 
szép ára van s ennek szedése és tenyésztése 
eléggé jövedelmező volna, mert ebből is tete-
mes mennyiség kerül a külföldről hozzánk. 
(Csehországból hoznak sokat). 

III. 
A szarvasgombát régóta próbálták te-

nyészteni, de a sokféle próbálgatások csak az 
ujabb ' időben vezették sikérre. Most a 
szarvasgombát egyszerűen ugy tenyésztik, 
hogy az olyan tölgyerdőből, melyben szarvas-
gomba terem, makkot szednek s azt el-
ültetik; 10—12 év múlva a fiatal tölgyfák 
tövén terem a szarvasgomba és ha kellő-
leg • ritkásan tartják a tölgyfaállományt, év-
ről-évre terem a szarvasgomba. Ez az eljá-
rás a milyen egyszerű, Olyan jövedelmező. Ezt 
az eljárást Oasparin gróf e szavakkal fej ez i ki: 
„vessetek makkot és szarvasgombát arattok". 
Ezáltal azt érték el Francziaországban, hogy 
oly terület, mely azelőtt májdnem értéktelen 
volt, a szarvasgombatelepités által roppant ér-
tékes lett; pl, vannak helyek, ahol pusztán csak 
a szarvasgombabérletért 80—100 frank évi bért 
fizetnek hektáronként. Ezért sok uradalom a 
földjeit szarvasgömbatelepekkő (truffiére) alakí-
totta át. Carpentrasban egy szarvasgombaáru-
sitó 1868-ban egy hektár földjéből 468 frank 
ára szarvasgombát árusított és 12 év alatt 
40,000 frankot vett be. 

• Ugy is sikerült a szarvasgombatelepités, 
hogy a szarvasgomba myceliumját tartalmazó 
földet ráh'ordták az erdő tisztásaira. 

Ez a kiváló siker persze feltételezi, hogy 
a fentemTitett természeti viszonyok megfelel-
jenek a szarvasgomba tenyészetének. 

: Hazánkban a délvidéki tölgyesek volná-
nak ezen szempontból tanulmányozandók. A 
fenyvesekben termő fehér szarvasgombát szin-
tén érdemes felkarolni s ahol a nép nem 
ismeri és nem szedi, ott szedetni kellene; sőt 
talán a fehér szarvasgombának fentérintett 
módszer szerinti szaporítása is kifizetné a rá 
fordított fáradságot és csekély költséget. 

Megjegyzendő, hogy a gomba mycelium-
ját nem szabad mélyen letakarni, mert akkor 
sokkal később hoz termést, csak 13—15 év 
múlva, mig ha sekélyen takarjuk be, már 10—12 
év múlva van termésünk. 

havai, egy tapasztalt franczia szarvas-
gombatenyésztő a filioxera folytán kipusztult 
szőlőjét alakította át szarvasgombateleppé és 
pedig ugy, hogy 60 árnyi területen kocsányos 
és puha szőrű tölgyet ültetett és 10 év múlva 
már nagyon szép aratása volt a fekete szarvas-
gombából és azóta évente 600 frankot vesz be 
ezen a czimen. 

., A szarvasgombatelepitésre leginkább ajánl-
ják a kocsányos és a puhaszőrü tölgynek 
vegyes ültetését, mert a természettől fogva is 
ott terem leginkább a szarvasgomba, ahol ez 
a két tölgyfaj vegyest előfordul A laza homo-
kos mésztalajon jobbnak bizonyult a kocsány-
talan tölgynek keveréke a puhaszőrüyel. 

A szarvasgomba nagysága ős alakja to-
vábbá zamatja is függ a talaj minőségétől, 
amennyiben a laza homok és mésztalajban 
általában mindig nagyobb, lekerekitettebb és 
jól formált szarvasgombát lehet találni, mert 
az ilyen talajban semmi sem gátolja a gomba 
fejlődését. Ellenben kötöttebb mésztalajon, 
agyag- és mésztalajon, kivált abban, melyet 
nem munkáltak meg minden évben, kevésbé 
jól fejlett gombákat lehet kapni, miután az 
apró kavicsok s a talaj tömöjttsége ős nehéz-
sége gátolja a gomba ^kifejlődését. 

A kötött talajban viszont zamatosabb és 
erősebb szágu Szarvasgomba terem, mint a 
laza földben. 

Midőn uj szarvasgombatelepet [akarunk 
berendezni, akkor első sorban olyan makkról 
kell hogy gondoskodjunk, mely szarvasgomba-
termő helyen termett. A makkot október vagy 
november havában szedessük s ekkor hozzá 
fogunk az elültetéshez is. A makkot baráz-
dákba ültetjük, melyeket ha lehet ekével, ha 
nem, akkor kapával készítünk s abba 10 cm. 
távolra ültetjük az egyes makkokat és gyen-
gén beföldeljük őket. 

A barázdától 4 méter távolságban uj 
barázdát vonunk, azt is beültetjük és igy 
tovább mindén 4 méterre készítünk egy-egy 
barázdát. 

A 4 méteres közöket jól megmunkáltat-
juk, hogy onnan az egereket, pajorokat (csí-
maszt) és más káros állatot elpusztítsuk. 
Április-májusban a fiatal tölgycsemeték elér-
ték az egynéhány czentiméter nagyságot. Kö-
vetkező augusztusban s azontúl évente legalább 
egyszer (legjobb augusztusban) kigyomláltatjuk 
a tölgyültetvényt és hogy a csemeték gyorsab-
ban fejlődjenek, juhtrágyával megtrágyázzuk. 
A barázdaközökben burgonyát vagy paszulyt 
termelhetünk, de azokat jól meg kell trágyázni. 
A negyedik évtől kezdve azonban már semmit 
sem szabad azon a területen termelni, hanem 
április-májusban meg kell jól munkálni a ba-
rázdaközöket, ha lehet ekével, ha nem hát 
kapával, de nem szabad 10 cm.-nél mélyebbre 
levágni a földbe, mert ekkor tönkre teszszük 
azon finom haj szálgyökeret, melyeken a szarvas-
gombák tenyésznek. 

Ha jól sikerült a telepítés, akkor a 6-ik 
évben a tölgyfák környékén kiaszottnak látszik 
a föld, a mi biztos előjele annak, hogy a föld-
ben ott van a gomba s a jövő évben megin-
dulhat a szarvasgombaszedés. Ekkor meg kell 
a fákat'nyesni; 20 cm. magasságig levágunk 
minden ágat, hogy a levegő szabadon járhassa 
a területet. 

Ha régi, kipusztult szőlőt akarunk 
szarvasgombateleppé átalakítani, akkor a szőlő-

töveket benn kell hagyni, mert azok alatt te-
rem Francziaországban a legjobb szarvasgomba. 

Ha az ültetvényben meddő, azaz gombát 
nem termő tölgyek akadnak, azokat ki kell 
vágni s lehetőleg ujakkal pótolni. 

Ugy is lehet szarvasgombatelepet létesí-
teni, hogy már kész tölgyeket ültetünk olyan 
helyről, a hol szarvasgomba termett, de ez az 
eljárás sokkal költségesebb és nem vált be 
olyan jónak, mint az előbb vázolt módszer. 

A szarvasgomba mindig fészkesen teíem 
:és a fa* körül mintegy övet képez. A szarvas-
gomba növekedése folyamán köralakban fel-
emeli a talajt s ez a gyakorlott gombaszedőt arra 
figyelmezteti, hogy itt majd lelhet szarvasgom-
bát. Ezen szarvasgombatermő zónák évről-évre 
terjednek s ha a szedésnél megkíméljük a 
szarvasgomba myceliumját, - akkor évről-évre 
szedhetünk ugyanazon a helyen szarvasgombát. 

A szarvasgombatenyésztő főtéendője az, 
hogy a szarvasgombatelepet lehetőleg sokáig 
tartsa meg termőképes állapotban. Hogy ezt elér-
hesse, kell, hogy a fákat kellőleg megritkítsa, 
megnyesse, a közelben felsarjadzó bokrokat ki 
kell irtani, az alsó ágakat egy méterig le kell 
vágni; szóval a napsugárnak szabad bejárást 
kell nyitni a talajhoz. 

Ha a gyökereken nem terem szarvas-
gomba., a fák meggyürüzésével is segíthetünk 
a bajon ; t. i. a föld fölött csekély magasság-
ban 1 — 10 mm. széles gyürüt vágunk ki. 

Ha pedig a fák már elvénültek és ki-
merültek, akkor azokat vagy nyeséssel fel kell 
ujitani, hogy. friss hajtás bocsássanak; vag*y 
a talajt kell jól megtrágyázni, vagy ami a leg-
gyökeresebb eljárás, uj- fákkal kel/ a régieket 
pótolni. 

Ami az ilyen telepítés költségét illeti,, 
erre nézve ugyan bajos általános formulát 
adni, de legalább egy, a tapasztalaton alapuló 
példát említek meg Laval franczia gomba-
tenyésztő nyomán. 0 szerinte ugyanis a kiadási 
rovatot terheli a terület értéke, az elültetendő 
makk, az elültetés munkája 8 éven keresztül 
a megmunkálás ős a tőke kamatja. Mindezeket 
ő. átlagosan hektáronként 8 évre 1140 frank-
ban állapítja meg ; azontúl a fentartási költ-
ség évi 400 frank. A bevétel volt évenként 
1000 frank, ugy hogy tiszta haszonnak marad 
600 frank hektáronkint s ez eltart 30 eszten-
deig is; összesen tehát 18,000 frank a. tiszta 
haszon. 

A mi a szarvasgomba szedését illeti, meg-
jegyzendő, hogy azt a téli nagyobb fagyok s 
lehetőleg a hosszas esőzés előtt kell elkezdeni, 
mert a. fagyban elveszti a szarvasgomba érté-
két s az őszi bő esőzés is elrontja. Miután a 
fekete szarvasgomba a földben terem s csak a 
fehér szarvasgomba bukkan ki a földből, azért 
a fekete szarvasgomba kiszedéshez kutyákat 
szoktak betanítani, azáltal, hogy tejbe főtt 
szarvasgombát etetnek, vele és oktatják a 
gomba szedéséré. 

Azonkívül pedig , a sertést is felhasználják 
arra, hogy a szarvagombát a földből kitúrja s 
azután elszedik tőle. A sertés, ugy mint a be-
tanított kutya is megérzi a szarvasgomba 
szagát és kitúrja, hogy megegye. Azért szijjal 
szokták a Száját bekötni, nehogy a szarvas-
gombát felfalja, mert a disznó is szereti a 
szarvasgombát! A disznóval éjfél után 2 óra-
kor kezdik a szarvasgombaszedést. 

A disznó azonban sokkal hamarább fárad 
ki ezen munkában,.mint a kutya. 

Tehát, ha meg akarunk győződni, van-e 
az erdőben szarvasgomba, akkor makkoltatás 
idején figyeljük meg a sertést, nem tur-e ki a 
földből szarvasgombát? 

A kiásott szarvasgombát hosszabb ideig 
él lehet tartani frissen pinczében száraz mo-
hán, de nem szabad egymásra rakni. Ilyenkor 
még utóiérik a szarvasgomba ós megkapja jó 
illatát és zamatját. 

Hosszabb ideig való eltartásra vagy mesz-
szire való elszállításra disznózsírban felforral-
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ják és befőttes üvegbe rakják és szurokkal be-
kenik az üveget, hogy légmentesen elzárják. 

Olasz- és B'rancziaországban friss oliv-
olajba vagy borba főzik be a szarvasgombát 
és igy r a k j á k b e az üvegekbe. Szárítani is 
szokás, de igy sokat veszít a zamatjából. A 
fehér szarvasgombát felszeletelve és megszárítva 
hozzák a kereskedésbe s igy kilója 15 forint 
(Kolozsvárt). 

Ezekben foglaltam össze röviden a szarvas-
g.ombatenyés'ztésrőí szóló ismereteinket, azzal a 
czélzattal, hógy az érdeklődő közönség figyel-
mét ezen tárgyra tereljem. Elébb kutassuk át 
erdőségeinket; tanulmányozzuk a természeti 
viszonyokat és ha minden biztató, próbálkoz-
zunk meg mi is ezen nemes gombák szaporí-
tásával és.értékesítésével. Páter Béla. 

Tehén- és üszó'dijazás Szakái-
Hó'gyészen. 

A Tolna vármegyei gazdasági egyesület 
által rendezett tehén- és üsződijazás f. hó 
1'5-én tartatott meg Szakál-Hőgyészen. A vidéki 
eigyesületek által rendezni szokott ilynemű dí-
jazások rendszerint bizonyos ünnepélyeséggel 
szoktak végbemenni, de a szakál-hőgyészi ez 
idei díjazás a szokottnál is nagyobb ünnepé-
lyességgel folyt le, mert azon nemcsak a kö-
zel vidék gazdaközönsége jelent meg, hanem 
képviselve voltak Pest- és Temes vármegyék 
kistenyésztői nagyszámú kiküldöttekkel, akik 
egyrészt tanulmányozni-jöttek Tolna vármegye 
válóban fejlett állattenyésztési viszonyait, más-
részt a kitűnő anyagból tenyésztési czélokra 
állatokat szándékoztak bevásárolni. 

A díjazáson résztvett a földmivelésügyi 
miniszter képviseletében Pirkner János orszá-
gos állattenyésztési főfelügyelő, az OMGE. kép-
viseletében Forster Géza igazgató s Jeszenszky, 
Pál titkár, továbbá Blaskovich Ferencz orsz. 
képviselő, ki a délvidéki földmivelő egyesület 
tanulmányozó .70 tagját vezette, Serfőző Géza a 
Pest vármegyei gazd. egyesület titkára, az 
egyesület 30 tagjával. Sierbán János orsz. 
állattenyésztési, felügyelő stb., kiket a Tolna 
vármegyei g. egyesület részéről Bartal Béla 
elnök, gróf Apponyi Géza, Bernrieder József, 
Dőry Dénes, Dőry Vilmos, Jeszenszky Andor, 
Bernrieder János, Molnár József, Kollmann 
Gyula, Apáth Lájos s a rendező-bizottság szá-
mos tagja fogadott. 

Országszerte hires Tolna vármegye állat-
tenyésztése s méltán, mert valóban bámulatba 
ejti a szemlélőt az ott található tenyészanyag 
kitűnő minősége s nagy száma. 

Impozáns látványt nyújtott a díjazás 
szintéréül szolgáló vásártéren felállított, telje-
sen konform s kitűnő kondiczióban levő több 
mint 1500 drb bonyhádi tenyészállat, melyet 
kivétel n é l k ü l H ő g y é s z közelében fekvő köz-
sések kistenyésztői állítattak ki. A kiállított 
állatok bizonyítékai annak, hogy czéltudatos 
vezetéssel mily eredményeket érhetnek el 
a : kistenyésztők s mily módon fejleszthető he-
lyes irányban népies állattenyésztésünk. E 
tekintetben nagy érdemei vannak a Tolna vár-
megyei gazdasági egyesületnek s az évenkint 
rendezni szokott állatdijazások kétségkívül hat-
hatós eszköz a kistenyésztők ambicziójának 
felébresztésére. 

A díjazásnál szokásos azon mód, hogy 
a díjazott, üszőt a tenyésztő három éven át 
tartozik az évenkinti díjazásokra elővezetni, 
mély alkalommal ha az állat a kívánalmaknak 
megfelelőleg fejlődik, fokozatosan növekedő 
díjazásban részesittetik, igen helyesen, és czél-
tudatatosan megválasztott módszer arra, hogy 
a kistenyésztő fokozott gondoskodása tárgyává 
tegye állatait s az állatok teljes korig való 
felnevelésére ösztönöztessék. 

Egy kiküszöbölésre .váró baj konstatál-
ható. azonban Tolna vármegye állattenyésztő- ' 

sében s ez az értékesítés szervezetlenségé. 
Mert hát az értékesítés szoros kapcsolatban 
van a tenyésztéssel s ha a kitűnően tenyész-
tett anyag nem értékesíthető megfelelően, ugy 
a tenyésztő fáradozása hiábavaló. Jelenleg né-
hány kereskedő tartja kezében az adás-vételt,, 
mely körülmény magyarázatát adja azon tény-
nek, hogy a bonyhádi tájfajta kitűnő egyedeit 
a kistenyésztők nem képesek megfelelő árban 

l értékesiteni, az idegen vevő pedig, aki nem 
ér rá faluzni — azaz az egyes falvakban egy-
két darabonkint szedni össze a szükséges álla-
tokat — a közvetítők révén ugyan drágán jut 
hat csak az állatok birtokába. 

Ennek a körülménynek tulajdonitható az 
a jelenség is, amelyet a mostani állatdijazás 
alkalmával tapasztalni alkalmunk volt; a kis-
tenyésztők ugyanis neszét véve, hogy a délvi-
déki földmivelő egyesület tagjai, valamint a 
Pestmegye részerői megjelent gazdák nagyobb 
számú állatokat szándékoznak bevásárolni — 
a kedvező körölményt kihasználni akarván, 
oly exorbitans árakat kértek állataikért, melyet 
megadni lehetetlen volt s csak a vásár vége 
felé vált lehetővé a temesmegyöieknek körül-
belül 30—40 drb. állatot megvenniök. 

Ma már mindinkább keresik minálunk .a 
bonyhádi tájfajtát és sok helyütt ezek tenyész-
tésére kezdenek áttérni; különösen keresik a 
friss fejős bonyhádiakat, leginkább a fővárost 
tejjel ellátó gazdaságok s a millimárik, kik 
azonban a fentebb jelzett okok miatt arra 
vannak kényszerítve, hogy szükségletüket — 
természetesen jóval drágábban — a közvetítők 
révén szerezzék be. 

ügy a tolnamegyei tenyésztők, mint a 
venni szándékozó gazdaközönség érdekében 
nagyon kívánatos voloa, hogy egy jól berendezett 
piaezon lehetőleg rövid időközökben az álla-
tok adás-vétele lehetővé tétessék. Ennek a 
czélnak elérése érdekében incita t akcziót az 
OMGE. a Tolna vármegyei gazdasági egye-
sülettel. Az e tárgyban tegnap tartott értekez-
let, melyen a földmivelésügyi miniszter kikül-
döttei az OMGE. képviselői, a Tolnamegyei 
gazdasági egyesület kiküldöttei s Högyész köz-
ség elöljárósága vett részt, kimondotta, hogy 

, egy állandó fejős tehén ős haszonállatvásár 
szervezése érdekében a szükséges . lépéseket 
haladéktalanul megteszi. 

; E vásár Hőgyész községben tartatnék 
meg minden hó első keddi napján; az első 
vásár még ez év folyamán, szeptember vagy 
október havában fog megtartatni. 

Hogy egy ily vásár szervezésére meny-
nyire szükség van, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a .mult évben csupán a szakál-
hőgyészi vasúti állomáson, 5989 drb szarvas-
marha, legnagyobbrészt tehén expediáltatott. 

Kétséget hem szenved, hogy a kormány 
nemcsak nem fog akadályokat gördíteni é vá-
sár létesítése elé, de minden bizonynyal tá-
mogatni is fogja e kezdeményezést, a melynek 
hiányát ugy a helyi érdekeltség mint a vételre 
szoruló gazdaközönség nagyon érzik. 

Végezetül még felemiitjük, hogy a dijak 
kiosztása után bankettre gyűlt össze a közön-
ség, amelyen 200-an vettek részt. Természetes,' 
hogy toasztokban hiány nem volt. y—l. 

IRODALOM. 
Gazdasági szakszerű felolvasások és 

előadások. A Biharmegyei Gazdasági Egyesület 
az általa f. év január havában tartott gazda-
sági előadásokat összegyűjtve, egy 190 oldalra 
terjedő vaskos füzetben kiadta. Ez az előadás 
gyűjtemény, melyet Szabó József,, egyleti elnök 
látott el előszóval, 18 kitűnő előadást foglal 
magába, amelyeknek ugy élőszóval mint Írás-
ban történt terjesztésével, elismerésre méltó 
szolgálatott végzett az egyesület a szakértelem | 

fejlesztése terén. A füzet tartalma a követ-
kező : 

• Szövetkezetekről. (Telegdi József.) Az 
újkori szőlőgazdaságról, tekintettel a sikfekvésü 
szőlők érdekeire, (id. Nadányi Miklós.) A nö-
vénytermelésről. (Óváry Sándor). A csikóne-
velésről. (Madas Mihály.) A szőlők metszéséről. 
(Balassa István,) A szőlőtelepítési kölcsönök-
ről. (Molnár Lajos.) Az alagcsövezésről. (Ver-
tán Zoltán.) Szőlők telepítéséről. (Balassa Ist-
ván.) Gyümölcstermelés. (Telegdi József.) Né-
hány szó az okszerű talaj müvelésről és trágyá-
zásról. (Zathureczky István.) A talajmüvelésről. 
(Szemes Árpád.) Hogyan s milyen eszközökkel 
mivelje az alföldi gazda földjét, (ifj. Sporzon 
Pál.) A mezőgazdaság köréből. (Kornstein 
Hermán.) Tudnivalók a talaj okszerű müvelé-
séről. (Hoffmann Henrik.) Á vetések néhány 
ellenségéről. (Weingártner Andor.) Néhány szó 
a községi takarékmagtárak jótékony hatásáról. 
(Szabó János.) A szőlők felújításáról. (Morvay 
Tihamér.) A krumplitermelésről. (Bacsek Já-
nos.) Végül függelék gyanánt á munkástörvény 
rövid, népies ismertetése zárja be a tartalmas 
füzetet, mely megszerezhető a biharmegyei 
gazdasági egyesületnél Nagyváradon. Árát nem 
tudjuk. 

Népszerű gazdasági előadások. Népszerű 
gazdasági előadások czim alatt a Csikmegyei 
gazdasági egyesület egy .114 lapra terjedő fü-
zetbenkiadta a tél folyamán a földmivelés-
ügyi m. kir. minisztérium, segélyézésével ren-
dezett téli tanítások rövid foglalatát. A füzetet 
T. Nagy Imre gazd. egyesületi titkár állította 
össze és rendezte sajtó alá s tartalmazza 
Barabás Béla, Kertész István, Lakatos Mihály, 
Madár Mihály és Puskás Jenő által 13 község-
ben tartott előadásokat az állattenyésztés, ta-
karmánytermelés, trágyakezelés, tejgazdaság, 
sertéshizlalás, méhészet, ^gyümölcsészet és a 
mezőgazdasági törvények ismertetése köréből. 
A füzet ingyen, osztatik ki az előadások hall-
gatóinak, mások í koronáért rendelhetik meg 
Csik-Szeredában az egyesületi titkárnál. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdések. 

233. kérdés. Meglehetős mennyiségű 
szuperfoszfátom maradt feleslegben, útbaigazí-
tást kérek, vájjon tanácsos volna-e ezt a fe-
kete ugarra most elszórni és alászántani, az 
ugar nagyon taraczkos és még két szántást 
kap. Veteménye rozs leend. Vagy pedig a 
velőszántásig tegyem el a szuperfoszfátot? 

G. A. 

Feleletek. 
Ugar trágyázása sznperfoszfáttal. (Fele-

let a 233. kérdésre) Azon esetre, ha az illető 
talaj legalább is' középkötött és nem laza ho-
mok, czélszerübb lesz a szuperfoszfátot az 
ugarra elszórni és alászántani, .mert ha az 
nem csontlisztszupferfószfát, hanem ásványi 
eredetű — s ilyen a szuperfoszfát legnagyobb 
mennyisége — ez a hosszabb ideig való állás-
nál vizbenoldhalóságából. - vészit s igy. értéke 
csökken, a talajhakeirülve azonban, áltála abszor-
báltatik s így egyenletesen eloszlódik. Ha ellenben 
a talaj homok, akkor czélszerübb a szuper-
foszfátot a vetőszántásig a magtárban hagyni, 
mert az ily talajnak csekély lévén az abszorbeáló 
képessége, a most elhintett szuperfoszfát .fosz-
forsavának egy része nagyobb esők alkalmával 
a rozs vetéséig az altalajba mosatnék s igy a 
veszteség nagyobb lenne, mint a milyet a rak-
tárolás folytán szenvedhet. Gs. 
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• Esküvő. Folyó évi május hó 7-én esküdött örök 
hűséget,Uzdon Horváth Pál dömsödi földbirtokos Főr-
dífe Emmykének. 

Halálozás. Csikós Balázs földbirtokos és tarta-
lékos huszárhadnagy életének 37 évében Budapesten 
elhunyt. Attdorffer Gyufa gróf Wenkheim Géza mágori 
urádalmának tiszttartója 55-ik évében Vésztőn rövid 
szíjji-v-edés után. meghalt. 

Logikai megokolás. Megemlékeztünk arról, 
hógy a pénzügyminiszter méltányolva azokat a 
szolgálatokat, amelyeket az orsz. magyar köl-
csönös .. biztosító , szövetkezet a magyar gazda-
közönségnek tett egyrészt azáltal, hogy 
olcsó díjtételek mellett vállalja el a biztosítást, 
másrészt azáltal, hogy ezen elhatározásával 
kényszeritette a többi biztosító társaságokat is 
a biztosítási dijak csökkentésére, a szövetkezet 
alaptőkéjének gyarapítására százezer forint 
kölcsönt engedélyezett. Most néhány merkan-
tilista újság, melyeknek fáj a biztosító szövet-
kezet fejlődése, megtámadja a pénzügyminisz-
tert s a Szövetkezetnek adott segélyösszeget 
indokolatlannak állítja, mert. szerinte a biztosí-
tási üzletág oly virágzó, hogy nem szorul 
állami támogatásra. Sőt a Magyar Pénzügy 
nevü szaklap, mely czimlapján büszkén viseli 
„á pénzintézetek és részvénytársaságok köz-
lönye" czimet, nem átallja azt a gyanúsí-
tást is világgá bocsájtani, hogy a pénzügymi-
niszter a segélyt a Köztelki állítólagos ellenzéki 
aiíürök (!) megszüntetése fejében adta a szövet-
kezetnek s ezzel á pénzügyminiszter a megtért 
Köztelki gyermekeknek a szövetkezet alapítása 
körül elkövetett hibáikat teszi jóvá. Ez volna 
szerinte a szövetkezetnek adott államsegély 
egyedüli logikai megokolása. Nem t. M. P. 
A, logikai megokolás sokkal egyszerűbb és azt 
mindenki tudja, csak ön nem akarja, mert a 
fejét struczmódjára a homokba dugja, hogy 
ne lásson. A szövetkezet megalapításában a,z 
OMGE.-nek semmi része nincs, jóváteendő hi-
bákat tehát nem követhetett el. A szövetkezetet 
igenis az OMGE. erkölcsi támogatásával meg-
ajándékozta, mert az egyedüli eszközt ma a biz-
tosítási kartel-ellen a szövetkezet működésének 
minél szélesebb kiterjedésében látja. Ezt az 
erkölcsi támogatást a jövőben ínég nagyobb 
mértékben megadhatja az OMGE., mert a meg-
erősödött szövetkezet még több garancziát fog 
nyújtani, hogy a biztosítást a részvénytársaságok 
kapzsiságával szemben a helyes mederbe fogja 
terelni. A pénzügyminiszter pedig ném huny-
hatott szemet a szövetkezet áldásos működésé-
vel szemben,- meglátta és egyszerűen megtette 
azt, amit. annyi sok részvénytársasággal meg-
tett, — s amit akkor a M. P. tőle rossz néven 
nem vett, — hogy a pénztári készletekből 
kölesemképpen százezer- forint segélyt adott a 

szövetkezetnek. Ez az államsegély logikai meg-
okolása, melyet mindenki, aki objektíve gondol-
kozik, helyesnek is fog tartani és csak a 
M. P.-höz hasonló merkantil lapok állítják a 
logikát fejetetejére, midőn ezzel ellenkezőt 
kürtölnek világgá. 

Kérelem. Két ugocsamegyei birtokos arról 
értesiti az OMGE. igazgatóságát, hogy egy ló, 
esetleg ember által vontatható gépet sikerült 
feltalálniok, amelylyel a maglóherében oly nagy 
károkat okozó „ápiont" tömegesen összelehet 
fogdosni s így a maghozamot meg lehet men-
teni, melyet különben az ápion — ha nagyobb 
számban lép fel — tönkre tesz. Az említett 
két birtokos bemutatni óhajtaná a gazdaközön-
ségnek gépjét, miért is az OMGE. igazgatósága 
utján azzal a kérelemmel; fordulnak birtokos-
társaikhoz, hogy lehetőleg Pestmegyében nyujt-
sanak módot arra," hogy nem tulkövér lóheré-
ben gépüket bemutathassák. }• Ennélfogva felkér-
jük azon t, birtökos^urakat, akik hajlandók 
.yolnának a gép bemutatására alkalmat nyújtani, 
szíveskedjenek cziműket az OMGE. igazgatósá-
gával mielőbb közölái. 

Dijlovaglási versenyek. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület és a Lótenyésztés 
emelésére alakult í'éáévériytársaság által & 
földmivelésügyi miniszter támogatásával ren-
dezendő dijlovaglási versenyek május hó 25-éri 
d. u. 2 órakor fognak a Tattersall verseny-
pályáján megtartatni. A versenyék rendkívül 
érdekesnek Ígérkeznek, amennyiben a verseny-
zőknek valószínűleg alkalmuk lesz 0 felsége 
előtt bemutathatni "képességeiket.. Q felsége 
ugyanis a mai kihallgatáson fogadta az OMGE. 
küldötteit, gr.. Dessewff-y Aurél elnök v. b. t.' t.,1 

Zoltán Elek ny. altábornagy és Forster Géza 
igazgatót, kik a felséget a versenyen való meg-
jelenésre kérték' fel. A felség megjelenését 
kilátásba helyezte. A versenyre 72 lovas 93 
lovat nevezett; melyek közül az oly rendkívül 
érdekes jeu de barre-ra (lovas játékok) 12-en 
neveztek. Jegyek az OMGE. titkári hivatalában 
Köztelek, Üllői-ut 25., a Tattersall titkárságá-
nál ís,í Patzik Lujza tőzsdéjében, a nemzeti és 
országos kaszinók komornokaínál kaphatók. A 
jegyek ára, nagytribün 5 frt, kistribün 2 forint, 
katonatiszti jegy .2 frt ,50 ,kr, állóhely 50 kr. 

A „Magyar Országos Állatorvos-Egyesü-
let" május 15-én tartotta meg Tormay Béla 
miniszteri tanácsos elnöklete alatt 'ezidei köz-
gyűlését. Az elnöki megnyitó után dr. Rátz 
István titkár jelentést tett az egyesület mult 
évi működéséről, mely .szerint az egyesület 
„Állatorvosi kézikönyvtár"-1 indított, melynek 
második kötete most jelent meg, azonkívül két 
folyóiratot ad ki. A itíiilt év végén lejárt 
pályázat értelmében a pályadíjat dr. Preisz 
Hugó tanár nyerte; el „Tanulmányok' á sertés-
pestis és sértésgeptikaemia oktanára vonatkozó-
lag" czimü dolgozatával. A közgyűlés ez alka-
lommal négy uj pályadíjnak kitűzését határozta 
el, melyek közül egyik a gümőkórnak á hazai 
szarvasmarhák között való elterjedését tárgyaló 
legjobb munka jutalmazására fpg fordíttatni. 
Az egyesület vagyona.20,500 forint, segélyalapja 
pedig 8000 forint, melynek kamataiból a folyó 
évben 251 frt utalvánvoztatik ki segélyezésre. 
Végül a közgyűlés Fllenberger drezdai,, Kitt 
müncheni és Jensen koppenhágai állatorvosi 
főiskolai tanárokat külföldi levelező tagokká 
választotta. Este a közgyűlésre megjelent tagok 
a .Royal szálló '- dísztermében társasvacsorára 
gyűltek egybe. 

A magyar-óvári gazd. akadémia gazda-
sági egylete, f. évi április 28-án tartotta 4-ik 
.rendes szakülését. Jelen voltak Vöröss Sándor 
igazgató, Hensch Árpád egyesületi tiszteletbeli 
elnök, Thallmayer Viktor, dr. Kossutány Ta-
más, Gselkó István, Cserháti Sándor, Mezey 
Gyula akadémiai rendes tanárok, Bázsó Imre, 
Varga Kálmán, Krolppp Alfréd, Fáher Sándor 
segédtanárok, mint vengédek, s a tagok 
nagy számban. A jegyzőkönyv felolvasása után 
Gyula Frigyes IÍ-od éves hallgató, egyesületi 
elnök, meleg hangú szavakban üdvözölte . kis-

kéri Vöröss Sándor akadémiai igazgatót, a 
ki ez alkalommal jelent meg először az egylet 
gyűlésén. Ezután következett Vécsey Loránd 
I-sö éves hallgató Szilassy Zoltán „Amerikai 
mezőgazdaság" cz. müvéből „Tanulságok a 
magyar gazdára" czimü felolvasása, melyben 
felolvasó kifejtette, hogy mily nagy szolgála-
tot tett Szilassy a magyar gazdáknak, midőn 
e müvet a magyar gazdák kezébe adta. El-
oszlatta vele azt a tapogatódzást, a melylyel 
az amerikai viszonyokkal szemben viseltetünk. 
Majd ismertetvén a mü nyomán az amerikai 
mezőgazdasági vhzonyok főbb jellemvonásait, 
azzal az óhajtással fejezte be felolvasását, 
hogy bár minél több magyar gazda elolvasná 
azt és tanulságait hasznára fordítaná. Az ál-
talános tetszéssel fogadott felolvasásért a szak-
ülés a felolvasó Vécsey Lorándnak külön is 
jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki. A gyűlés 
másik pontját a következő vitakérdés képezte : 
Megfelelnek e az uj munkástörvények a jelenlegi 
követelményeknek tekintettel a szocziális viszo-
nyokra? Á vitakérdést bevezető állítása szerint 
az uj murtkástörvény drákói szigorral van szer-
kesztve, s nem bünteti egyformán a munka-
adót és a munkást, ha kölcsönös kötelezett-
ségeknek nem tesznek elegei. A munkást u- i. 
mindjárt elzárással, míg a munkaadót csak pénz-
birsággal bünteti. Ezen állítás ellen felszólal-
tak Hensch Árpád tisztb. elnök, Vöröss Sándor 
igazgató, Cserháti Sándor tanárok, Gyula Fri-
gyes, Vécsey Loránd akadémiai hallgatók s 
mindnyájan a törvény helyessége mellett érvel-
tek. Á vitakérdés befejezése után a szokásos 
mulatságos rész következett, melyben Puskás 
Attila, Scherly József, Govrik Gusztáv, Pallagí 
Elemér, Vajna János, Wavrus&k Rezső, Oláh 
Dezső és Szilassy István akad. hallgatók mű-
vészi produkcziókkal szórakoztatták a vígan 
mulató társaságot. 

X. tavaszi lnxuslóvásár. F. hó 15-én 
vette kezdét a három napig tartó X. tavaszi 
luxuslóvásár a Tattersallban. A vásár ugy az 
anyag menny isége,mint a lovak minőségét illetőleg 
igen gazdag, 101 tulajdonos összesen 301 drb 
lovat állított ki, azonkívül felhozattak a kisbéri 
és mezőhegyes: ménes számfeletti fiatal heréitjei. 
Az első napon mint rendesen az üzlet vonta-
tottan indult s kevés magántulajdonban, levő 
ló cserélt gazdát, amelyeknek ára fogatonként 

' 600 és 4000 frt között váltakozik, hátas lovak 
ára pedig 250—2000 forint között. A vásár 
második napján vette kezdét az állami lovak 
árverése ; kisbéri lovak átlag 722 frton keltek 
el, mig a mezőhegyesiek valamivel csekélyebb 
áron, de az átlag-árral a ménesparancsnokság 
meg van elégedve. Az árverésen jelen volt 
Darányi földmivelésügyi miniszter, s Perczel 
Dezső belügyminiszter s igen nagy és előkelő 
közönség. Az állami lovak árverése minden 
bizonynyal kedvezőtlen visszahatással lesz a 
magán lovak értékesítésére, de miután külföldi 
vevőket meglehetősen szép [számmal láttunk 
a .vásáron, valószínűnek tartjuk, hogy a fel-
hozott lovak nagy része gazdát fog cserélni. 
A vásárról részletes jelentést lapunk legközelebbi 
számában hozunk. 

Telivér csikók árverése a Tattersallban 
május hó 20-án d. u. 2 órakor fog megtartatni. 
Az árverésre 150 darab telivér csikó van be-
jelentve, melyek között báró Königswarter, a 
nagyuti, monostori, pettendi, szentgróti, doöosi, 
némái stb. ménesek csikói szerepelnek. 

A Mztositó-társulatok jégkartelje. A 
gazdaközönség körében nagy visszatetszést 
szült a biztosító-társulatok által alakított jég-
kartel s az ebből eredő dijfelemelés. Most már 
megszűnvén minden konkurrenczia, a biztosító-
társulatok tetszés szerint diktálhatják a-jégdij-
tételeket. A Nyitframegyei Gazdasági Egyesület-
hez számos panasz érkezvén ez ügyben, az 
igazgató-választmány a következő határozati 
javaslatban adott véleményének kifejezést: A 
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület elitéli a jég-. 
biztosító-társulatok azon eljárását, mely szerint 
a biztosító mezőgazdákkal szemben Jcartel szer-
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ződésre léptek; a biztosítási díjnak szabad 
verseny alapján való alakulását megakadályoz-
ták ; a biztosító feleket egymás közt a ezukor-
gyárosok módszere szerint fölosztották: s a 
harczot a biztosító gazdaközönség ellen, egy-
öntetű . szabályok, szerint, egy közös központ-
ból, az úgynevezett „jégirodábór fogják ve-
zetni. Elitéli a jégbiztositó-társulatok ezen ká-
ros és veszélyes szervezkedését, különösen a 
folyó évben, midőn a társulatoknak a magas 
gabonaárak folytán jóformán hétszeres bruttó-
bevélelre van kilátásuk s midőn másrészt a 
gazdaközönség a tavalyi rossz termés folytán 
ínséges helyzetbe jut. Elitéli főképpen a kar-
telbe lépett azon társulatok eljárását, melyek 
40—50 milliónyi óriási törzs vagyonokat rövid 
néhány évtized alatt a magyar gazdaközönség 
filléreiből szerezték. Ezen közgazdaságilag is 
káros állapotból kifolyólag..;-- a Nyitramegyei 
Gazdasági Egyesület a megye gazdaközönségét 
erélyes védekezésre* szólítja föl. Nevezetesen : 
1. Figyelmezteti a jég elleti biztosító gazda-
közönséget, hogy az 1875. XXXVII. t.-czikk 
481. §-a értelmében kárának megállapításánál 
a bírói szakértői szemlét a legkiterjedtebb 
módon vegye igénybe. A szakértő-bizottság 
megalakításánál mindenkor oda hasson, hogy 
az elnök ne a társulatok bizalmi férfiai 
közül, hanem mindenkor az illetékes királyi 
járásbíróságok által neveztessék ki. 2. A 
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület a megye 
területén levő minden királyi járásbíróság 
területére 3 köztiszteletben, álló gazdát ne-
vez ki e szakbizottság elnökeiül s egyben hi-
vatalos utón- fölkéri az -összes kir. járásbírósá-
gokat, hogy előjövő esetben a szakértő bizott-
ság elnökéül mindenkor e három bizalmi em-
bereink közül válaszszon. 3. Az illető jégbiz-
tositó társulatokkal irásbelileg érintkezésbe lép 
s őket felvilágosítani törekszik,, hogy a »jég-
biztosítás ügyének fejlesztésére; a visszaélé-
sek kiküszöbölésére és állítólagos károk meg-
gátlására a lehető legrosszabbul megválaszott 
eszköz a karteh Ennél sokkal hatékonyabb 
eszköz volna, ha sok éven 'át fölhalmozott 
statisztikai adataik alapján úgyszólván min-
den egyes községre nézve • külön állapítanák 
meg a jégesélyt s ennek alapján a biztosítás 
diját. Ezen egyszerű intézkedés által a jég-
biztosítás olcsóbbodnék, hozzáférhetővé vál-
nék a gazdaközönség konzervatív szolid elemei 
részére is, á biztosítottak száma megsokszoro-
sodnék s minden egyes község szolid elemei 

: saját érdekükhen . levőnek találnák, hogy eset-
leges visszaéléseket a jégkárok bejelentésénél 
és likvidálásánál lehetetlenné tegyenek. Az 
igazgató-választmány azt is elhatározta, hogy 
a mezőgazdasági biztosítási ügyben javaslatot 
terjeszt a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének őszi közgyűlése elé. 

A nyitramegyei birtokosok a szövetke-
zetekért. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 
elnöke, Ernődy József lelkes felhívást intézett 
a-vármegye nagybirtokosaihoz s fölkérte őket, 
hogy járulnának hozzá a vármegyében létesí-
tendő hitel- és fogyasztási szövetkezetek szer-
vezési költségeihez. Az elnök felhívásának meg 
volt a kellő sikere, mert a. legkiválóbb nagy-
birtokosok nyitották meg erszényüket a szö-
vetkezés érdekében. Eddig adakoztak : ifj. báró 
Wodiáner Albert 200 frt, báró Stummer Sán-
dor Í00 frt, báró Stummer Ágost 100 frt, gr. 
Károly Lajos 300 frt, gróf Hunyady Imre adni 
fog évenkint 4 éven át 100—100 forintot, id, 
Ocskay Rezső szintén adni fog 3 éven át 100— 
100 frtot, az elnök Emődy József 3 éven át 
szintén 1.00-100- frtnyi adományra kötelezte 
magát. E nemes példát a vármegye többi 
nagybirtokosai is követni fogják, s így lehetővé 
válik egy vármegyei szövetkezeti hálózat meg-. 

, teremtése. 
Állatforgalnii korlátozások. A cs. kir. 

osztrák belügyminiszter f. évi május hó 8-án 
f. évi május hó 14-én kezdődő érvényességei 
a következő intézkedéseket léptette életbe : 1. 
~ lölob miatt a szarvasmarháknak 

Ausztriába való bevitele Magyaroszág követ-
kező törvényhatóságainak: területéről tilos : 
Árva, Liptó, Nyitra, Pozsony (Csallóköz- sziget 
területének kivételével), Szepes, Trencsén és 
Turócz vármegyék területéről és Mosón vár-
megye rajkai járásának területéről. Pozsony 
városából. II. Sertésvész miatt a sertéseknek 
Ausztriába való bevitele a következő törvény-
hatóságok területéről tilos : Vármegyék : Pereg, 
Fejér, Nagyküküllő, Nógrád, Nyitra, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun, Somogy, Szatmár, Tolna, Toroniáí, 
Veszprém és Zemplén. Városok : JDebreczen, 
Kecskemét, Komárom, Marosvásárhely és Pan-

VÍZMENTES ponyvák 
természetszinüen, sárga és fekete színben telítve, lóco-
möbilok és gőzcséplőgépekhez, valamint kocsi, kazal és 
repcze takaróknak, négyszögméterenként 80 krtól 

feljebb' kaphatók azonnali szállításra 

S G H O T T O L i A , E R N Ö - n é l 
Budap £ sten 

Fonciére palota, Andrássy és Váczi-körut sarkán. 
EMET" Minta gyűjtemények és árjegyzékek ingyen és bér-

mentve küldetnek szét. 

72 forintért 
ajánlom a legjobb amerikai rendszerű 

„ H o l l i n g s w o r t h " 
gereblyéimet széna, gabona és takarmányhoz. 

S z ű c s Zs igmond, 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 68. sz. 

Amerikai 
mezőgazdaság 

Irta: 
S Z I L Ü S S V S O t , T Á N 

az 0. M. G. E. szerkesztő titkárja. 
A 352 oldalas, finom papírra nyomctt, 102 képpel dí-

szített munka 
b o l t i á r a 4 f o r i n t ; 

0. M. G. E. tagok és a „KÖZTELEK" előfizetői 
3 frt 50 kr. 

kedvezményes áron rendelhetik meg 
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 

(Budapest, IX., Üllöi-ut 25.) 

Szwperfoszfát 
c h i i i s a l é t r o m 

k é n s a v a s - k á l i 

k é n s a v a s - á m m o n 
X 

és .egyéb műtrágyaféléket, továbbá 

prézgálicz 
98-99% 

jegeczckben és őrölve valamint egyéb 

p e r m e t e z ő a n y j a g o k a t 

legjutányo„abban ajánl a 

HUNGÁRIA 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

részvénytársaság 
JBiidajiosten, V á c z i k ö r ű i 2 1 . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 
(Gruttmann és Wahl budapesti terménybizományi 

czég jelentése.) 
Budapest, 1898. május 14-én. 

Az időjárás a hét kezdetén meleg, később szeles, 
tósan száraz és derült volt. A hét végefelé 

sölyedt a hőmérséklet és az ország több részéből 
nagyobb mérvű csapadékot jelentettek. Az utóbbi 
napokban hellyel közzel köd is 'volt, mely azonban 
számbavehető kárt nem okozott még. Vetéseink állása 
továbbra is kielégítő; A vízállás valamivel emelkedett. 
Külföldön az időjárás a mienkhez hasonló volt. A 
terméskilátásokat illetőleg Belgium, Hollandia és Német-
ország jó kilátásokat jelentenek, Francziaországban az 
esőzések nem okozták kárt, de most már jó meleg idő 
volna kívánatos a vetések fejlődésére, Romániában és 
Bulgáriában a legutóbbi jótékony esők folytán nagyot 
javultak a kilátások. Olasz és Spanyolország pedig 
nagyon meg van elégedve eddigi vetéseivel. Az 
oroszországi hirek, mint mindég, ugy ezúttal is nagyon 
divprgálók, végül az Egyesült-Államok a washingtoni 
gazdasági hivatal legutóbbi becslése szerint 86Va°/o-os 
búzatermésre számithatnak 1897. évi 80'2, 1896 : 82'7, 
1895 : 82'9, 1894 : 8.1'4 és 1893. évi 75-3»/o-al szembén. 

India buzaszállitmányai elég erőteljesek, az utolsó 
héten 193,000 qu--rterre emelkedtek, s a május és 
juniusra kötött hajófuvarok az export élénk folytatására 
engednek következtetést'. 

Európa felé jeleDleg 4.818,000 quarter buza úszik, 
tavalyi 2.090,000 és 1896. évi 3,521,000 quarterrel szem- 1 
ben ugyanez időszakban. 

A külföldi piaczok eddigi hausse-áramlata e hé-
ten visszaesést szenvedett, habár a l̂ ét közepéig to-
vábbi gyors áremelkedést jelentettek. Ugy látszik a fo-
gyasztás tartózkodóbb álláspontra helyezkedik, mert 
egyrészt a legsürgősebb szükséglet fedezve van, más-
részt tekintélyes mennyiségű amerikai buza van. útban 
Európa felé és a tengeri szállítás várt akadályoztatása 
aligha állhat ellene. A hausse igy lebonyolításokhoz 
fordul és New-Yorkban a 191 centig emelkedett folyó 
határidő' 150Vss centre sülyedt vissza. Chikagóban is 
csendesebb az irányzat. Az angol piaczok irányzata 
eddig szilárd volt, a forgalom azonban csekély maradt 
és egy franczia nagyspekuláns czég abbeli érdeklődése, 
hogy Párissal egyetemben Liverpool és Londonban to-
vábbi rohamos áremelkedést idézzen elő, alig volt ki-
vihető. Az árak a hét vége felé csökkenőek. Franczia-
országban sz utóbb bekövetkezett visszaesés daczára 
is buza a hét folyamán 1 fre., liszt 2V2 frc.-al emel-
kedett ; a vámtarifa megszüntetése miként látszik eddig 
nem érte el a kivánt czélt. A kontinentális többi piaczo* 

V 
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érdekkel bírhat a chicagói statistikai hivatalnak leguti 
köiölt és': alább ! bemutátott tanulságos összeállítása, 
mely ' 1860-től, kezdve egész a mult éVig a "búza és 
tengeri legmagasabb és legmélyebb árjegyzéseit tünteti 
fel egy és ugyanazon évben, a chicagói tőzsdén 

•Április 

Augusztus ' 
Junius 
Január 
November 
Május. 
Augusztus 
Junius 
Február 

. Julius 
Augusztus 

Augusztus 
Deczember 
Május 
Április 
Deczember 
Janu&r 

. Október 
' Április 

Junius 
Február . 

Január . 
? Junius 

Február • 
Augusztus 
Február 

Április 
Május 
Deczember 
November 
Január 88 
November 100. 
Október 112 
Augusztus 10iV2 

•Hónap n l 

Decz.emb.er 
.... Junius 
Január 
Április 
Márczius . 
Deczember 
Február 
Október 
November 
Deczember 
Áprius 
November 
Szeptember 

: Október 
Február 

Augusztus 
Október . 
Január 

•Augusztus 
Január 
Deczember 
Október 
Deczember 
Márczius 
Október 
Augusztus 

Junius 
Augusztus 
Julius , 
Október 
Julius -
Szeptember 
Január 
Augusztus 

H - P K 
Deczember - 27 . 
Szeptember 29 
Április 22 
Január 42 
Május 76 
Deczember 38 
Február 33 

Május 
Márczius 
Május 
Deczember' 
Január 

Április 

November 
Novemaer 
Október 

Január 

97V2 
94Va 
56Va 

70 
Április 
Deczember 51 
Május 60 
November 61 

• 53 

Április 75 
. Május 100 

Január 44 
Augusztus 59 
.Május 55 
Április 30 

Május 

Deczember 45 
Május 39 
Október 29 
Junius 27 
Szeptember 42 

Február 
Márczius 
Deczember 
Január 
Április 
Február 
Deczember 
Október' 
Január 
Október 
Február 
Deczember 

Február 
Deczember 
Márczius 
Deczember 
Január 
Deczember 

19 
Nálunk nagyon józan felfogás, uralkodik. Az osztrák 

kormány azon kívánságát,. hogy a beviteli, vámot meg-
szüntessék, nem teljesítették ; a malmoknak még ele-
gendő gabona áll rendelkezésre — habár kétségtelen) 
hogy a készletek erősen megcsappantak — és mint-
hogy eddig jó terméseredményre van kilátás a speku-
láczió nem talál impulzust arraf hogy az árakat az 
eddigi rendkívüli módon továbbra is felhajtsa* A hét 
végével az összes czikkekben erősebb visszaesés követ-
kezett be. 

. Az üzleti hét részleteiről a következőket jelenti 
hetjük r 

Busa a hét elején malmaink részéről, a franc, iá 
vámmérséklés és evvel kapcsolatos élénk lisztüzlet, 
következtében jó ieresMnek.-örvendett. Tekintet nélkül 

az áru származására minőségére és szinére, mindent 
szívesen vásároltak, jóval felemelt árak mellett. Az első 
két üzletnap körülbelül 60 kr. áremelkedést hozott 
magával. New-York alacsonyabb jegyzéseire azonban 
jelentékeny fordulat következett be. A malmok tartózko-
dóak lettek, a napiforgalom is a minimálisra rednkálódolt 
és az árak az elért emelkedést ismét elvésztették. Az 
árak igy tehát egyenlegként alig váltódtak. Az összfor-
galom 90,000 mm. tesz ki, a hetihozatal 50,00.0 mm.-ra 
rug. Uj búzából is néhány tétel került eladásra tiszai 
állomásokon á 10-50 — 11-50 frt és Budapesten átvéve 
12.— frtig, ab Kaposvár á 11-45 frt, Aradon á 11.— 
frt készpénzben juliusi szállításra minőségért 76—80 
kgr között garantálva. 

Bozs a hét elején a búzaárakkal egyetemben 
gyorsan kb. 50 krral emelkedett és budapesti paritásra 
IÜ'75 frtig, nyírvidéki, áru ab Nyíregyháza 8'10 frtig 
ért el készpénzen. Később a fogyasztók, daczára a tar-
tósan gyenge kínálatnak, tartózkodóak lettek és alig 
vásárolva, az árak körülbelül 30 krral csökkentek, mi-
nélfogva a hét végével budapesti paritásra és helyben 
átvéve 8-40—45 frtnál többet nem jegyezhetünk'. Külföldi 
áruban, nem történt eladás. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) csak 
szórványosan kerül a piaczra és hazai áiu 7-50.frt, 
idegen"7-25 frt készpénzben ab Budapest jegyez. 

Zab elegendő kiná at és gyenge vételkedv mellett 
ártartó maradt. A hét végén a hangulat csöndesebb és 
szin és tisztaság szerint 7-70—8-10 frt Cassa érhető el. 

Tengeri a folyó határidő árát éri el, ésetleg né-
hány krral többet. Állomásokon átvéve a kínálat gyenge, 
a kereslet azonban szintén mérsékelt. A mult héthez 
viszonyítva árak 20—26 krral magasabbak. Ab Mező-
berény 5.80-90 frt, ab Mezőtúr 5.90-971/a frt, ab 
Gyoma 5,85—95 frt, ab Kisújszállás 5.95—6.05 forint 
készpénz között, volt elérhető. 

Olajmagvak Káposztarepczében készáru e hétén 
sem vólt forgalom, névlegesen 12.—13.— frt. Határ-
idők: káposztarepcze augustusra 12.80—13.05 frt között1 
jegyzett, a hét végével 12.95—13.05 frton zárul. 
Gomborkaca.. 12. 12.50 frt, vadrepcze ca. 5.50—6.25 
frt, lenmag nincs kinálva 10.—10.50 frt, kendermag, 
8. -8.50 frt Budapesten. 

Hüvelyesek .- Bab . e héten ismét teljesen üzlet-
telen maradt és kereslet nem mutatkozott. Jegyzéseink 
tollát inkább «-wik névlegesek : (iy'insyösön 7.— frt, 
Szegzárd 6.75 frt, Baján 6.80 frt, ó barna babot 
Kalocsán 5.50 frt, uj 6.— frt. Köles cseüdes és üzlet-
telen. Jegyzésünk 4.75 frtot helyben. 

Vetőmagvak : Vöröshere változatlan. 'Minőség sze-
rint bánáti 32. 35.— frt, durvaszemü felvidéki 
áruért 37—40.— frtot fizetnek. Luczernát csak szór-
ványosan kínálnak és hazai termésű áru 35. 42.— 
frton jegyez. Muharmag 6. 6.25 frtot ér el helyben. 
Bükköny üzlettelen, helyben 5.50—5.75 frton jegyezi 

Napi jelentés 1898. május 17. 
A mai készáruüzlet csekély forgalom mellett 

folyt le; a malmok tartózkodtak a vételtől, mind a 
mellett, hogy az amerikai jegyzések meglehetős szilár-
dzk. Csak néhány 
mellett. 

Eladatott 

Tiszavidéki: 

nm. kelt el következő árak 

' 100 m m. 78 kg. á 15-42 frt 3 hóra 
300 „ 77 „ , , 15-35 
100 , 77 . , 15-20 
100 . » 15-15 
100 " „" 15-20 
300 , 75 „ „ 1465 
300 , 75 . „ 15-— 
100 „ ' 75 , », 15'— -100 , 75 „ 

" íö-~* 
200 " 77 " " 15-10 " » 

76 „ „ 15-— 
300 „ 75 „ » 14-65 

75 „ 1 » 14-45 
100 „ 75 , » 14'70 74 , 

1100 „ 75 , „ 15-10 
150 „ 75 „ » 14-50 » » 

100 * 74 * l 14-45 
300 „ 76 „ „ 15-10 „ » 

Rozsban az üzlet, nyugodt ; a vételektől azon 
körülménynél fogva tartózkodnak, mert meglehetős 
nagy mennyiségű a raktáráru. Jobb minőségű rozsok 
10; 10-20 frttal voltak ab itt elhelyezhetők. 

Árpa továbbra szilárdult s 7'50 forinttal fizették 
ab itt. 

Zab csendes s ab itt 8-10 forint mellett talált 
Tengeri nehezen helyezhető el a történt felmon-

dások miatt. Ab Budapest 5'95—6 frtot ér el. 
Tiszavidéki áruért pesti paritással 6-10—6.20 írt 

éfhető. 
. Következő kötések történtek, 

Köttetett. Déli zárlat. 
Szept. szokványbuza 
Máj.-jun. buza . . 
Máj.-jun. tengeri , 
Jul.-aug. tengeri . 

Szeszüzlet. 

Szesz. (O old fing er Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzleíben a hét elején igen szilárd irány-
zat uralkodott és élénk kereslet mellett a szeszárak 
változatlanul szilárdan a mult heti zárlatjegyzés sze-
rint záródnak. Finomított szesz nagyban 59.50 frtig. 
Élesztő" szesz 59.50 frtig kelt el azonnali szállításra. 
Kicsinyben az ár 25—,50,krral drágább.-

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején 20-50—20;75 frtig volt kinálva 
azonnali szállításra. 

Galicziából szept.-deczemberre 19 frton ajánlották 
kontingens nyersszeszt de üzlet nem létesült. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 20.50— 
20-75 forint. 

Bécsi jegyzés 20 30—20-50 frt kontingens nyers-
Prágai jegyzés 57.— forint adózott és 20-50— 

21.— frt adózatlan szeszért. 
Trieszti jegyzés 14. 14.50 frt kiviteli szeszért 

90°/o. 
A kivitel e hétnek elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak közül: Losoncz, Arad, Te-

mesvár, Kenyérmező 25 krral, a többiek 13 krral drá-
gábban) jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
58 25—59 75 frt, élesztőszesz 59 25—59 75 frt, nyers-
szesz adózva 58 25—58 75 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 17 25—17 50 frt, denaturált szesz 21-75 
—2250 frt. Kontingens nyersszesz —. .—. 

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

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. május hó lá-én. 

Valamint az olsö, ugv a hét második felében is 
kielégítő forgalomról adhatunk jelentést. A hűvös, esős 
időjárás folytán zöldség, nevezetesen spárga, igen mér-
sékelt mennyiségben érkezett, mely körülménynek tu , 
dandó be, hogy egyrészt raktárunkon lévenagy mennyi-
ségű spárgakészletünkön tultehettünk, másrészt hogy 
az árak emelkedtek. A mely csekély számban érkezett 
zöldség, ép oíy szép mennyiségben kaptunk vajat, tú-
rót, özeket, tust és fiatal sertéseket. Egyéb áru csak 
elvetve kerülnek most a piaczra. 

Részletes jegyzéseink a közvetkezők : 
Rorju, egészbeni eladásnál50—52 kr. Marhahús. . 

hátulja 50—56, eleje 40—50 kr. kgja : fiatal sertések, 
jobbminőségu 50—60, Il-od reodő, sovány 40 kr kgja. 

Özbak tömegesen eladásnál 65 knkilogramonkint. 
Tejtermékekben megélénkült a behozatal, de még 

megvan a kereslet s kínálat közölt a helyes arány, az 
árak is a régiek: teavaj 1-10—1-20, l'őzővaj 85—100 
kr., tehéntúró 16—18, tejfel 26 kr. kgrja. 

Zöldségfélék között leginkább spárga és uborka 
kerül eladásra; spárga solo 60—80, 1. 50—60, leves-
spárga 25—40 kr- kgrja; uborka 8—20 kr. darabja 
nagyság szerint. • 

Füstölt, árukban élénk a kereslet, minélfogva t. 
beküldőinknek ezen árut beküldésre ajánljuk. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898. május 16-án. 

Has. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 50—56 
II. oszt. 44-50, III. oszt. 30—44, eleje I. oszt. 44—52 
II. oszt. 34—44, III. oszt. 30—34, borjúhús hátulja I, 
oszt. 56—64, II. oszt. 45—50, eleje I. oszt. 48—54, II. 
oszt. 38—48, birkahús hátulja I. oszt. 36—46, II. oszt. 
28—36, eleje I. oszt. 32—36, II. oszt. 25—32, bárány 
eleje ldbl.-—4-—.hátulja • •—, sertésbus magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 60-62-0, vidéki 50—54, sza-
lonna nélkül elsőrendű 53—66, vidéki 50—54, sertés-
hús pörkölt -0, sertéshús szerb szalonnával — 
——, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal -60—0-90, csont nélkül 0'80 
— 0-90, sonka füstölt külf. csont nélkül —• '—, 
szalonna sózott 1 q 56—58 0, füstölt 62"—64'—, sertés-
zsír hordóval 66-—67 0, hordónélkül 64-0— 65-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—80, szalámi belföldi 130 
—150, külföldi , malacz szopós élő 1 kg —0'—'0, 
tisztított 0-70—90. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-00—1;50, 
csirke 0 50—1'20, kappan hízott 0 - 0 —, sovány —.0 
—•—, récze hizott 0' 0 —, sovány 1-00—1-60, lud 
hizott 4-50—6-00, sovány 2' -2 —, pulyka hizott 0'— 
- o-—, sovány 2-00—2:50. 6) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-50—0-75, 1 kg. , csirke 1 db 0'45—O'OO, .1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0——O--.-, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1-50—1-70, 1 kg. 56—56, félkövér 1 db 
0 80—1-—, lud hizott 1 db 1-75—2-25, 1 kg. 56-0-58* 
félköv. 1 db 1 80—2-50, 1 kg. — , pulyka hizott 
1 db 2 00—3-50,1 kg. 53—56, félkövér 1 db 1"50—2'50, 
1 kg. 50—55, ludmáj 1 db 10-0*70, 1 kg. 1-20 -1-50, 
ludzsir 1 kg. 70—1"—, idei liba 1 db —•—•—. 

mjfí^imá 
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Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt O'SO—l'OO, csuka 0-80 
—i;00, ponty (dunai) 0-40—0 50, süllő —•' •—, ke-
csege 0 —0-0," márna —"40—-60, czompó 0'50—0-60, 
angolna 0- 0'—, apró kevert 0*20—0'25, lazacz , 
pisztráng —• ••—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszín 0" 0"—, tejföl 0-24—0-30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1 00—1-20,1. rendű 0-80—0-90, II. r. 

' 0-60—80-—, olvasztqtt 0-60—60, Margarin I, rendű 
0-—, II. rendű 0- 0—, tehéntúró 0-16— 0-24, juh-
turó 44—46, liptói 0*48—0'54, juhsajt 0-50—50, emmen-
thali sajt 1-10—1-10, groji sajt M H H ^ , 

0 —•— 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 qfrt 14—18, stoke-
raüi 22—36,' borsó héjas magyar 10-0—13-—, koptatott 
magyar 13̂ —15, külföldi 17—24, bab fehér apró 7—11, 

. nagy 8—12, szines 8-00-710, 
Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 27-5—28-— 

A, oszt. (1440 db.) —• •—, meszes , orosz tojás 
100 db. — tea tojás 2-30—3—, törött tojás 0---—0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 3. ;6—, 1 q 
-. 5-0—7-Ó, Petrezselyem 100 kötés 3-0—6—,1 q.12-0—15-0 

zeller 100 drb 3- 1'2'0, káralábé 3'0—600 vöröshagyma 
100 köt. 0-0Ö •—, 1 q 9'—iÖ'-—. foghagyma 100 köt. 

, 1 q 30-—40-—, vörösrépa 100 drb 1-00—1-20, 
fehérrépa —,: fejeskáposzta 0-0—00-, kelkáposzta 100 drb 
1-00—2-50, vörös káposzta 0- -•— fejessaláta 0-50-
2'50, kötött saláta r0—, burgonya, rózsa 1 q 3 40 
3 80, sárga 3 60—3-80, külföldi 10—11-, fekete retek 100 

. drb 0. 0-—, uborka nagy salátának 100 db 10"—20-—, 
savanyítani való 100 db —•—•—, savanyitott 1-00—2-20 
zöld paprika •—, tök főző 0'25—0'60, zöldbab 0-80-0'80 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•13j—'16, fejtett 1 lit. 
30—''40, tengeri 100 cső •—-, karfiol 100 db —• •—, 
paradicsom 1 kg. 0-38—0-40, spárga 0 20—0-80, torma 
1 q 12—16. ' 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt , köz. alma 12—35, 
fajkörte közönséges körte 20 -̂28, szilva magva, 
váló —' •—, vörös —, aszalt -18—22, cseresnye fag 

• 0-25—0-40, . közönséges , meggy faj .— , közön-
séges , ringló , baraczk kajszin — — , 
őszi , dinnye görög nagy 100 db , kicsi 

.'. —, sárga faj —•—•—, l kg. közönséges 
szőlő 1 kg. —• -•—, csemege , dió (faj, papir-
héju) , közönséges 30—30, mogyoró 22—34,. 
gesztenye magyar —, olasz , narancs messi-
nai 100 db 3-50—5-0, pugliai 2'5—4 5, mandarin 0-00— 
Ö-00, czitrom 070—1-10, füge hordós 1 q 18—20, ko-
szorús 20-——22, datolya 38—44, mazsolaszőlő 50—65, 
egres 1 lit. , eper 1 kg. kr. 

Fűszerek és Italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—60, II. rendű 10—20, csöves .30—35—, (szár 
ritott) . köménymag —, borsókamag 

. i q. frt 38—40, méz csurgatott 0-28— 
0-45, sejtekben 1 kg. —1 •—, szappan szin 20—25, 
közönséges ———fehérbor asztali palaezkban 1 lit. 

, 0-40—0-50, vörös asztali palaezkban 0-40—0-50, házi 
pálinka palaezkban 0—0—0-—, ásványvíz palaezkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898. május 17. A székesfőv. IX. kerv élőijáróság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott. a szokott 
községekből 168 szekér réti széna, 23 szekér muhar, 
29 zsupszalma, 12 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 14 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, Iuczerna, zabosbükköny, köles sib.), 
600 zsák szecska. A forgalom lanyha. Árak q-ként a 
következők: réti széna 170—280, muhar uj 270—320, 
zsupszalma 130—160, alomszalma 120—150, egyéb 
takarmány —, lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár — , Iuczerna , 

, sarjú 200-250, szalmaszecska 170—200, széna 
, uj , zabosbükköny 240 -270. Összes 

kocsiszám 252, suly 262000 kg. 

Allatvásárok. 
Budapesti sznrómarhayásár. Május hó 17-én. 

A székes]őoárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
•ielentése. 

Felhajtatott: 1656 drb belföldi, —— db galicziai, 
— drb tiroli, — db növendék élő borjú, 4 db élő 
bárány; — drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjú és bárányvásár hangulata vontatott lefo-
lyású volt. 

Árak a következők: Élő borjuk: belföldi —• 
frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 30—40 írtig, kivé-
telesen 42— frtig súlyra, növendék borjú — frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, —•— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi — frtig, tiroli frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 0- 0 00 frtig, bécsi ölött borjú , kiv 
frtig súlyra. Élő bárány 0-00— 3-50 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1898. május hó116-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére). -

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 437, feljavított 
juh 100, kisorolt kos —, kiverő juh 104, bárány , 
kecske —, szerbiai —, angol keresztezés —,' ro-
mániai — durvaszőrü — db. 

. Börju és birkavásár élénk lefolyású volt. 
, Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 18-50—23-

frtig páronkint, 22-5—23-— frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. frtig, feljavított juhok l16'0—18-0 páronkint, 21-— 
22-— frtig súlyra, kiv. —, kisorolt kosok ••—, kiv. 
— frtig, kiverő juh 13'—15'—páronkint, 0—• •—, kiv. 
—r-20 frtig. súlyra, bárány —, kecske —0-—, anyajuh 
.-f—1—, suly, angol keresztezés , romániai —, 
durvaszőrü -•— frtig páronkint, 10Ö kiló után — frt. 

Gazdasági és tenyészállatvásár H.-Szombatban. 
május 13. Brauner Gy. vm. állatorvos tudósítása a 
„Köztelek" részére. 

Felhajtatott: szarvasmarha 2439, ló 1456, juh 
4198, összesen: 8093 drb állat. Sertésvásár, a város 
területén folytatólagosan fellépett sertésvész miatt, 
.megtartható nem volt. 

Vásári felhajtás, , a mult év május havában tar-
tott orsz. Vásárhoz viszonyítva, várakozáson jóval alól 
maradt Valós/ it vaiosunk 
környékén a közelebbi napok és hetekbpn lefolyt ha-
sonnemü vásárok száma képezi, mivel'az időjárás, a . 
borongós felhőzet daczára elég kedvező volt. 

Vásári forgalmát tekintve, élénk adás-vétel nyil-
vánult a juhok között, hol első . Sörbán a tenyész-
czélra szolgáló anyajuhok, másodsorban a jó minőségű, 
levágásra alkalmas űrüfélék voltak keresettek. Közepes 
forgalom jelentkezett a marhavá s.'n 1 
vágó, valamint az igás ökrök, úgyszintén a tárka fiatal 
fejős tehenek emelkedett árakon találtak vevőkre. Már 
jóval lanyhább irányzat mutatkozott a lovaknál, hol 
míg egyfelől a kocsi lovak között néhány csereüzlet 
köttetett, addig másfelől könnyebb fajta "igás lovak, 
nyitramegyei kereskedők által olcsó árakon vásároltat-
tak össze. 

Következő árak jegyeztettek : Igás ökör' czimeres 
I. oszt. 340-450 frt, II. oszt. 270-340 frt. Kisbirtoko-
soknak való 180—270 frtig páronkint. Gazdaságilag 
hizlalt ökrök párja 360—400 frtig. Selejtezett vágni 
való tehenek és fiatal bikák drbja 58—110 frt, szopós 
borjak 6—18 frt. Tarka fejős tehenek borjúval 110—150 
frt, borjú nélkül 80—115 forint, magyar fejős tehenek 
60—90 forintig. Növendék ökör. tinók 3 évesek párja 
140-180 frt, 1 — lVa évesek üsző tinók drbja 45—60 frt. 

Kocsilovak, jukkerok párja 3 60—600 frtig; cse-
rénél 60-200 frt reáfizetés db vagy páronkí ít Kön̂  
nyebb igáslovak párja 160—280 frt, parasztlovak dbja 
60—150 frt; hibás lovak 10—60 frtig. Csikók 1 évesek 
60—100 frt; 2—3 évesek 100—220 hlu -m> Hl hí l 
délyi raczka anyajuhok páronként 14—16 frt; nyírott 
merino anyák bárányostól .10—14 frt, jóminőségü ürü 
nyirva 10—13 frt; soványabbak 8—9 frtig. Bárányok 
dbja 1 frt 20 kr — 1 frt 50 kr. 

Bécsi vágómarhavásár. 1898. május 16. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 5107 db. Ebből magyar 3137 db 
galicziai 1018 db, bukovinai 145, németországi 807 db 
hizott 4326 db, legelő db, fiatal 781 db, ökör 
3939 db, bika 528 db, tehén 543 db, bivaly 97 db. 

Szombaton a vesztegvásárra 391 drbot hajtottak 
fel. A felhajtás újólag, — habár jelentéktelenül — 
emelkedett, csupán mert a mészárszékek készlettel 
I 1 l< ][ i / I i i lin J|( n 1 \ ( 
vők igen tailn 1 i i ulct csak ne-
hezen és la=. l i ' 1 i j. Uom mellett 
príma 1/2—1 i l < i ii i 
árai kgrkint 1—2 írttal csökkentek. Meglehetős jól ment 
a bikák eladása, - melyek többnyire a mult heti árban 
:|( itink -:•!. . 
állót eladatlan; melyből csak nagyon kevés talált el-
helyezést.'A forgalom • még lanyhább és az árak még 
jobban csökkentek mint délelőtt. 

Árak: príma magyar 32—35 — (—•—)frt, szekunda 
28—31 frt, tertia 24—27 frt. Galicziai príma 33'——35-— 
(-V—} frt, szekunda 28—32-frt, tertia 25—27 frt. Német 
príma 36 .̂39-— (—.—), szekunda 32—35, tertia 26—30 
frt. Konzervökrök. 22-—;26'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 23—33-— (—) frt é. s., tehén 19—30 
frt és bivaly — -r—--— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyba 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értélmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok1 kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások: Magyar liizó ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Grubitsch Pál ... „ ... 27 — 26 — 
Hacker: Miksa, Sopron 28 — 26. , — 
Neumann testvérek, Arad 35 — Cl — 

Német hizóökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár ... ... 38Va — 36 — 

Az alsó-ausztriai helytártóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassák 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, 

vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
és pedig: 1. Tüdővész miatt a következő megyék: 
Árva, Liptó, Nyitra, Pozsony(Csallóköz határa kivételével), 
Szepes, Trencsén és Turócz, továbbá Pozsony sz. 

i, Pestmegye az alsó-váczi (gödöllői) és felső-
ísa és Musonyji " '' ~ -« 
nfájás miatt Vi 

Komárom sz. kir. város. 
Bécsi sertésvásár. 1898. máj. 17-én. (Schleiffel-

der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek" részére). 

Felhajtás : 41,00 lengyel, 4427 öagyar sertés, össze-
sen drb. 

Az üzlet vontatott. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : príma 53—54 kr, kivételesen 55-— kr, közepes 
46—52-—kr, könnyű 46—52 kr, süldő 37-49'kr-

Bécsi szurómarhavásár. 1898. május 12-én. Fel-
hozatott: 4213 borjú, 144Ó élő sertés, 1340 kizsigerelt 
sertés, 299 kizsigerelt juh, 1642 bárány. 

A borjuvásár a mult heti árak molett elég esen-
desen folyt le. Kizsigerelt sertések és süldők javult 
árak mellett élénk keresletnek örvendtek. Egyéb árukra 
nézve az üzlet változatlan. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 
kr., prima kr., primissima kr., élő borjú 
36-40 kr., prima 42—46 kr., primissima 48—52 (—) 
kr., fiatal sertés 35—47 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
52—56 kr., süldő 50—56 kr., kizsigerelt juh 24—38 kr., 
bárány páronkint 4—12 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. máius hó 12-én. Felhajtás 
737 db juh. 

Szilárd irányzat mellett a csekély kinálat 1—2 
krral emelkedett árakon a helyi piacz és Csehország 
részére adatott el. 

Árak: export juh páronként 22-—-25 —, kivét 
—1•—, raczka — —.-<-, selejtes juh —• •— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
S. B. urnák, Munkács. A Budapestről beszerzett 

szalonna után a húsfogyasztás! adó bérlője a husfo-
gyasztási adót-teljes joggal követéli. 

Dr. E. J. urnák Budapest. Az- érdekes czikk la-
punk zárta után jjött. Legközelebbi számunkban hozzuk, 

B. Gy. urnák, Alberti-Irsa. Becses közleményé-
nek mihamarább sorát ejtjük. 

Sz. F. urnák, Csorvás. A rézgálicz vizsgálatáról 
a „Köztelek" 1898. évi 26. számában jelent meg egy 
közlemény. 

A® O m . magy. gnzd. egyesület tulajdona. 

Az egyesületi tanács felügyelete, alatt; Főszerkesztő éa 
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, az 0. M. G,. E. .titkára. 

| Elsőrangú hazai gyártmány. \ 

MAGYAR 

RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 
B U D A P E S T E N . 

Magyarország Isgjsagytóij és egyediül 
g a z d a s á g i g é p g y á r a , 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 
w r ü s s z @ s 

gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden i 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. ' 
Részletes árjegyzékkel 

iktzarii fetvilágoaitáísal dljmeaissen sz* j 
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Mielőtt fűkaszáló- vagy aratógépekben szükségletét fedezné, minden 
gazda saját érdekében tekintse m e g a 

The Jonsíon Harvester Go. 
a világ első amerikai arafógépgyárának készítményeit, melyek-
ből a KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELETET és mintaraktárt Magyarország 
részére mi bírjuk. 

Minden gépet megpróbálás, más gyártmánynyal összehasonlifás 
végett a tisztelt gazdaközönség rendelkezésére bocsájtjuk. 

Bácher Rudolf és Melichár Ferencz 
gépgyárosok 

Budapest, VI., Nagymező-utcza 68. szám. 
Árajánlattal készséggel szolgálunk. 

ALBION fűkaszáló gépek, 
ALB10N marokrakó aratógépek, 

HARRISON Mc. GREGOR & Co. 
angol gépgyárából, 

melyek az összes hazai versenyeken kitüntetésben részesültek, 
legutóbb a turkevei gépversenyén a r a n y é r e m m e l 

dijaztattak, kaphatók 

GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál, 
B u d a p e s t , V . , K ü l s ő V á c z i - u t 4 6 . s z á m . 5406 

Árjegyzék ingyen é s bérmentve . Árjegyzék ingyen é s bérmentve . 

Birtok bérbeadás. 
450 holdnyi elsőrendű szántóföld, közel Budapesthei, 
czukorgyár mellett, vasúti állomástól 20 percznyi távol-
ságra, családi viszonyok miatt 6 esetleg 10 évre 
haszonbérbe kiadó. A birtok eddig házilag kezel-

tetett. Bővebb felvilágosítást nyújt 5832 
K A S Z A B SOMA Budapesten, Váczi-körut 59. 

73343. sz. C. II. Magy. kir. államvasutak igazgatósága. 
H i R D E T M É I V Y . 

(Rajna-westfáli-osztrák-magyar vasúti kötelék.) 
A fenti kötelék forgalomban 1893. évi deczembér 

hó 1-től érvényes II. rész 4. lüzet czimü díjszabás és 
annak I—III. pótlékaiban foglalt 01' és 02 koísirako-
mányi osztály díjtételei folyó évi junius hó 30-ával ha-
tályon kívül helyeztetnek. 

Budapest, 1898. évi május .10. 
A magy. kir. államvasutak Igazgatósása, 
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B U D A P E S T E N , VIII; , József-kőrut 8. 

Eln'5 :: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. Igazgatósági tagok: 
ANDRÁSSY (\ÉZA gpóf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWPPY ARISTID, PŰSPÖKY EMIL, RUBINEK G/ULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZŐNYI ZSIGMOMD! TELEKI SÁNDOR gpóf. Vezérigazgató: SZŐNYI ZSIGMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint .ugy "a tiiz- mint a jégbiztosítás terén hiven 
megfelel hivatásának ; 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 átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást' tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

A szövetkezet elfogad 
6 és 12 évre szóló 

jégbiztosításokat 
és a feleknek 6 éves biztpsitásnál. 10%, 12, éves biztosításnál SO°/o d i j -
eiiífcdinényt ad,' mely a díjból évről évre levonatik. A jégbiztositási felté-
telek mindenben a gazdák kívánalmainak felelnek meg. 

Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított .érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. "S&gJ 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 
termenyeiket biztosítják, I0°/o engedményben részesülnek. 

Bővebb, felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapestén, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

1 M 1 E T É S I E felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAPEST, 

ŰUKi-nt 25-diK nzÁm. 

„ P U R I T I N " 
KAZÁNKŐELLENES SZERT ELŐÁLLÍTÓ TÁRSASÁG. 

A „Puritin" egy marósavmentes, folyékony vegyülék, mely alkatrészei 
következtében semmi ártalmas hatással nem bir a kazán anyagára, sőt ellen-
kezőleg a rozsdától megóvja és jó kaiban tartja. 

A „Puri t in" állandó alkalmazás mellett a kazánköképzödést teljesen meg-
gátolja s a kazán falain, valamint a csöveken már lerakódott kazánkövet ennek vas-
tagságához s keménységéhez mérten — nagyon rövid idő alatt — átáztatja, ugy 
hogy a kzaánkö szétmálik és saját súlyánál fogva a kazán falairól stb. leválván, lehull. 

A „Puritin" használata a fütöanyagbári lO—20% megtakarítást tesz lehe-
tővé és a többnyire igen költséges tatarozást és kőkivágást feleslegessé teszi, 

A „Puritin" a kazán szakadatlan üzemben tartását fokozott biztonság 
mellett teszi lehetővé ; nem kell azt h,apokig és hetekig az üzemen kívül, veszte-
ĝeltetni. Meggátolja a kazánlemezek gyorsabb kopását, azok elégését, kidomboro-
dását, a tüzlemezek és csövek szakadását, a szegecsek, álló csavarok meglazulását, 
a szelepek elromlását,. a táp és leeresztő csövek eldugulását stb. stb, 

A „Puri t in" fogyasztása havonként; 
Nagy stabilkazán, Bouüleurkazán'és efféle 13— 20 liter, 
Locpmobílkazán havonként . „i— 8—.12. „ 
Hajókazán f̂olyamhajóknál havonként),,. ... :„"_ 15—18 „ 
Vasúti lokomótíykazán ... ... ... 12-*18 

A már tisztított kazánnál a fogyasztás .ennek megfelelően kisebb. Egy vagy ' 
két liter tápvíz beküldése. esetéíi. vegyészeti laboratóriumunk díjmentesen eszközli . 
,a víz ve^yelemezését azért, hogy a tápvíznek megfelélő,;,Puritin" legyen előállítható. 

Ara hordókban 50 kgon felül 60. kr., bádogtartányokban a 10 és .2,0 kg. '80 kr. 
.kilogrammónkint.' — Hélyben, Budapesten, csőmagfrfást beleértve.. . 'L 

Bővebb felvilágosítást ad a 
..!• I K I T f V - kazánkóellcnes szert előállító társaság. 

Budapesten, VIII., Józse f -körut 8. szám. 

B 

Ili 

Van szerencsénk ajánlani 
s z a v a t o l t t i s z t a s á g ú 

A " g " Thomasfo^zfáfclisztet 
szavatolt l5-20»/o citrátban oldható foszforsavtartalommal és 85—100% 

porfinomsággal. 
Éelülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyászer, különösön so-

vány talajok javítására, kitűnő hatású az összes gabonanemüek, kapás és 
i 1 ii ii 1 i ,' , i ii \ r tenienyekre, 

kiváltképen a rétekre. J.esrjolib, leghatásosabb és legolcsóbb 
roszforsavtrágrya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az 
összes szupei-foszfátoKat. A .eitrátban oldható foszforsav-tartalomért 
szavatosságot vállalunk, neteláni hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, 
szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészsé'gesebben szolgál 
A cseüoTszági Tloiasmnielc Drágái íimfátM eladási iMájánai TEZérkéDYiselősége 

a magyar korona orsz. területén 

KALMÁR VILMOS, v„, S Z f S . « 
Martellln alegftnomabB dohánya esuesitó'trágryakizárólagos eladása! j 

^ponyvákat, 

E T f í M T Í l C * f ö l d b i r t o k o s o k , g a z d á k é s 
U l l - r a k t á r v á l l a l a t o k s t b . - n e k . 

' Ausztria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

ponyva-fiölcsönző intézetem 
ajánl igen csekély kölcsön-; 
díj mellett 96 • mtr. és 48 
• mtr. nagyságú, telitett ___ 

; kazalok, vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására, továbbá 012Q 
i mtr. nagyságú behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, miáltal saját ponyvának 

beszerzése megtakarittatik. 
Úgyszintén z s á k c k is kölcsönöztetnek igen olcsó árak és előnyös fel-

| tételek mellett. Ugyanitt, legolcsóbban szerezhetők be uj és használt kátrányos és 

telitett ponyvák, ^ ^ ^ r ^ é ^ i z s á k o k 
,-' minden nemben, gabona, faszén, lisífc ís korpás zsákok stb. 

H T M i n d e n 5 0 % - k a l o l c s ó b b m i n t b á r h o l . " f f l ® 
Ócska zsák és pony'v'• minden mennyiségben a legmagasabb áron meg-

vétetik. 5162 

NAGEL ADOLF, BUDAPEST, 
V,, Arany János-utcza 12. 

60488/g8. szám. Magyar királyi államvasutak. 
HIRDETMÉNY. 

(Utazási és szállítási kedvezmény kérelmezése.) 
Ismételten figyelmeztetjük az "érdekeiteket, hogy a m., kir. államvasutak vona-

lain félári menetjegygyei egyszeri utázásra szóló igazolványok és az 50 százalékos 
szállítási díjmérséklésre jogosító szállítási utalványok kiállítása akár nálunk, akár 
üzetvezetőségnél 50 krajczáros bélyeggel ellátott' folyamodványnyal mindenkor áz 
utazás, vagy szállítás előtt legalább 14 nappál kérelmezendő. • 

Bélyegtelenül benyújtott folyamodványok és sürgetések a bélyeg és illetékek 
iránti törvények és szabályok hivatálos összeállításának 104. §-á második bekezdése. 
érteimébén tárgyalás alá nem vétetnek, illetve ha'a folyamodó fél személyesen jelen 
van, folyamodónak visszadatnak. 

Ez alkalommal arra is figyelmeztetjük az érdekeltéket, hogy a kérvényék 
szabályszerűségére és kellékeire, valamint az idejében leendő benyújtásra különös 
gondot fordítsanak, mert- a kérvények késedelmes benyújtása esetén a jegyek meg-
késett vétele, valamint a kérvények alaki hiányságából felmerülő késedelmek vissüa- x 
térítésre indokul nem szolgálhatnak. 

évi május hó 2-án. Az igazgatosag. 
(Utánnyomás ném dijaztatik.) > 

KIS HIRDETÉSEK, 
Mostan i 

vetésre 

t i A L D E 8 C 
magkereskedése 

Budapest, Károly-körut 9. 
Fehér kölest, 

paprika kölest, 
m u s t á r m a g o t , 

czukorczirok magot, 
muharmagot, 

tökmagot, 
tarlórépamagot. 

nrógradmegyében 

szóló 1894. íri III. tönínpikk, 
i végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 

Repcze,árpaés buza 
aratásra 

igoŝ egyesülete aji 
k állásközvetítő o jelentett tagjait ell 

Mezögazd. és erdészettel fog-lalkozók nyugdíjintézete. Ilsz-közöl biztosításokat: nyugdíjra, és özvegyi díjra, mezőgazda-sági, erdészeti és ezekkel rokon foglalkozású egyének számára a legolcsóbb díjtételekkel mert 
vállalat. Kívánatra alapszabály díjtáblázattal és bővebb felvi-lágosítással szolgál az iroda: Budapesten, IX. ker., Köztelek 

Oriparia portalis) ára pro 1000 
4 frt'; 12 mmázsa Jam-gyökér, 
ára pro kg. 30 krajczár. Hő-
nél, OseMégzenf " " Z°5j77 

E l r f i L D O 
igen jutányos áron egy telje-

sen jó karban levő 

mezőgazdasági 
szeszgyár <*« 

berendezés, 

Czim a kiadóhivatalban. 

GAZDÁK KÖNVVE 
czim alatt jelent meg 
Rombay Dezsőnek 

legújabb müve, A könyv 
szól, a mezőgazdaság min-
den ágáról, állattenyész-
tésről, baromfiakról, méhé-
szetről, selyemhernyóról, 
erdőről, nemes 'fűzről, 

konyhakértészetről, gyü-
mölcsészetről,sz'őlőmivelés-
és borkészítésről, a gazdál-
kodás , rendjéről, számvi-
telről és egyéb hasznos 
tudnivalókról. A . számos 
ábrával illusztrált könyv 

Ára 2 frt. 

I ^ H P 



40. SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK 1898. MÁJUS HÖ 18. 

detéai ár 15 szóig 30 kr., ezen felül minden 
a kr.,.feltűnő betűkkel 4 kr. Czim közlésénél 

minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. KIS HIRDETESEK. 
é> a szakirodalom 

keresők és adék hirdetményei 
fel e kedvezményes ro-ratian. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

c s a u o l y l e v e l e k r e v ^ a S » o l u u k , m é l y e k k e l O l a s z r a s z ü k s é g e s l e T é l b é l v e g e t V a g y l e v e l e z ő l a p o t k f i l d e n e k . 

Franczia perje 
PBöSr&flSr 

gr.Teleki Arvóil 
ii, p. K o n o z a . 



762 _ KÖZTELEK, 1898. MÁJÜS HO 18 40. SZÁM. 8-IK ÉVFOLYAM. 

Gőzmivelés. 
Nagyobb területek szántását gözekével 
hajlandó vagyok elvállalni j épúgy 

méfyrigolozásf sző lő te lep í tésekhez . 
-Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. gőzszántási vállalkozó 

Wolft Ernő, Budapest-Kelenföld. 
ALAPÍTTATOTT 1831. 

46 K i t ü n t e t é s . 

i L s i i a i H J . é s P m i 
BUDAPEST, TELFS , BÉCS, 

V., Mária Valéria-ntcza ÍO. (Tirol . ) I . Volksgarteng. 1. 

Vízmentes takarók (ponyvák) 
kazalok, gépek, kocsik és vasúti kocsikra, olcsóbb és legjobb, elpusztíthatatlan 

minőségben, továbbá 
Repcze-ponyvák, maggyüj tő-ponyvák, kender-tömlők, 

esőköpenyek és öltönyök kautschukkal és anélkül. 
Gabona és lisztes zsákok, és Itgokáb Tűzi és itatóvedrek. Sátrak. 

Árjegyzék és minták ingyen és bérmentve. Leggyorsabb kiszolgálás. 
Minderi város jobb üzleteiben a mi gyártmányainkat tartják és szíveskedjék. 

határozottan ELSISTCrER gyártmányt Kérni . 

Egy 2170 kat. holdas főúri birtok, termékeny jó vidéken, 85 hold dohány 
engedélyíyel, kqzel a vasúthoz megfelelő gazdasági épületekkel és urilakkal 
hosszabb időre előnyös ár mellett h a s z o n b é r b e kiadó. Bővebb fel-
világosítást ad 

TEMCZER GYULA, 
hirdetési iroda tulajdonos 

Budapest, IV. ker., Szervita-tér 8 sz. 

ad 62128/98. szám. Magyar királyi államvasutak. 
H I R D E T M É N Y . 

A Kls-UjszáUás-Kis-Terenni vonalon, Kis-Ujszállás és Szalok-Taskony állomá-
sok között, csatlakozással az 504. sz. gyorsvonathoz, mindkét irányban egy-egy uj 
vegyesvonat fog f. évi május hó 1-től kezdve forgalomba helyeztetni, következő 
menetrend szerint; 

Indulás Kis-üjszállásról délután - 5 óra 19 perez, érkezés Szalók-Taskonyra 
este-6 óra 39 perez. Visszafelé indulás Szalók-Taskonyról este 7 óra lo perczkor, 
érkezés Iüs-Ujszállásra este 8 óra 24 perczkor. 

' Budapest, 1998. április 27-én. Az igazgatóság. 
- . (Utánnyomás nem dijaztatik.) - . 

M E G J E L E N T 

.SZŐLŐMŰVELÉS ÉS BORKEZELÉS KÖNYVE" 
A tiz ivre terjedő, számos ábrával ellátott munka népszerű nyelven 

kimerítő fölvilágosítást ad a szőlőszaporitás, szőlőtelepítés, a füloxera és egyéb 
-ellenségek vagy betegségek ellen való védekezésnek módjaira nézve. Megtanít 
a mustnak és bornak okszerű kezelésére és javítására. Ismerteti azon törvé-
nyes intézkedéseket, melyek a szőlőtermelőt és pinczegazdát közelről érdeklik. 

Szőlőbirtokosok és vinczellérek 
számára irta: 

S Z I L Á R D G Y U L A 
földmives iskolai tanár. 2934 

Ára 1 frt 20 kp. — 
K a p h a t ó a s z e r z ő n é l C S Á K V Á R Fehérmegye. 

GŐZEKÉK 
BURRELL RENDSZER 

K Ö Z V E T L E N E R Ő Á T V I T E L 
miután fogaskerekek nincsenek, tehát erömeg-
takaritás és fokozottabb munkaképesség. 
Valamennyi létező Compound rendszer' legegysze-
rűbbje, az alkatrészek csaknem felére leszállítva. 
Legkiseblb szénfogyasztás. Kevés javítás. 

Göz-utihengerezök. 
Bizonyítványok és kimerítő leírások rendelkezésre 

állnak. 

M r a e r I Didiéin, Magdeburg. 
B u r r e l l gró'zeke-raKtára. 

Gyakorlott képviselők kerestetnek. 

Eladó telivér kanczák: 
! Gyérei Richárd, tolna-ozorai méneséből eladó 5 drh. j 

Gutkeled után vemhes telivér kancza és pedig: 
I. My Dárling, sárga, született 1892., apja Gunnersbury, anyja ' 

Mistake, alatta í hónapos Buesány méncsikóval, ára 600 frt. \ 
II. Jum-Jum, sötécpej, született 1893., apja Chislehurst, anyja ( 

Jokohama, alatta 5 hetes Gutkeled méncsikóval, ára 600 frt. ) 
| III. Fráulein Nini, pej, született 1893., apja Harpandru, anyja ( 

Colleen-Dhas, alatt 5hetes Buesány méncsikóval, ára -1000 frt. 
| IV. Remember me, sárga, született 1893., apja Zsupán, anyja | 

Eilgut, befedeztetve Gutkeleddel, ára 500 frt. i 
V. Merveilleuse, sárga, született 1893., apja Triumph, anyja \ 

Mutiny, befedeztetve Gutkeleddel, ára 500 frt. 5834 > 
Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál a 

; S z á m t a r t ó s á g , Tolna-Ozorán. 

H 

M c C O R M I C K 

ARATÓ GÉPEK 
a legjobbak a világon, 

kévekötők é s marokrakdk; 

szenaforgatdk ŝuMnyosabbaii besze-

m Ü L L E R é s W E 9 S Z 
czégnél 5446 

BUDAPESTEN, VI., Gyár-utcza 66. sz. 

Homoki szolok 
telepítése 

tekintettel a filloxéra el-
leni védekezésre. 

/ Irta: 
R á c a S á n d o r , 

vinczellériskolai tanár. 
Ára I frt 50 kr. 

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


