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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁG I LAP. ( m t u m m ^ m i l ) 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. ' 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

Egész évre 10 írt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
MegjeM miiéi szériái és szonMsi, 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t (K8: 
f r i l 8 i - * t 3 5 . f i i í m . 

Kéziratokat a szerkesztSség nem küld visi 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYE I . 

Ülésnapok a Köztelken. 
1899. január 19. d. e. 10. Szegedi kiáll. 

igazgatósági ülése. 
1899. „ 21. d. u. 4. Luxuslóvásár 

rend. bizottság ülése. 

Kertészeti tanfolyam. 
Az Országos Magyar Gazd. Egyesület ugy 

is mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetségének központja a földmivelésügyi m. kir. 
miniszter ur anyagi és erkölcsi támvgatásával 
1899. évi január hó 30-tól február hó 11-ig 
tartó időközben a Köztelek'(lX. ker., Üllői-ut 25.) 
nagytermében kétheti időre terjedő kertészeti 
tanfolyamot rendez. 

Részvétel. 
A tanfolyamot az OMGE. tagjai ingyen 

látogathatják; idegenek részvételi dija 3 forint. 
A tanfolyamban résztvenni szándékozók 

személyesen, vagy levélben jelentkezhetnek 
január hó 28-ig az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesületnél. (Budapest, Üllői-ut 25.) 

A részletes tervezetet a „Köztelek" ez évi 
5. gzámálkn közöltük. 

Tavaszi állatvásárok sorrendje. 
• Az „ Országos Magyar Gazdasági Egyesü-

let" által folyó évben rendezendő XVI. tenyész-
állatvásár február hó 25. és 26-án a „Tatter-
sáli* istállóiban (Külső-Kerepesi-ut; a keleti 
pályaudvarral szemben) fog megtartani. A vásár 
tervezete az ismertebb tenyésztők cziméremár 
szétküldetett. Tervezet az OMGE. titkári hiva-
talánál kapható. 

Az OMGE. és a Budapesti Tattersall 
részvénytársaság által folyó évben rendezendő 
tavaszi luxuslóvásárolc a következő sorrendben 
fognak megtartatni: XII . tavaszi luxuslóvásár, 
márczius hó 12., 13. és 14-én a Tattersall 
istállóiban. 

XI I I . tavaszi luxuslóvásár ugyanott 
ápril hó 28., 29. és 30-ik napjain. A luxusló-
vásári bejelentési ivek ugy az OMGE. titkári 
hivatalánál (Bpest, Köztelek), mint a bpesti 
Tattersall titkárságánál (Külső-Kerepesi-ut) 
kaphatók. 

Felhivás. 
Nagyobb mennyiségű fagyapot és tojás-

szállitó ládák iránt történt megkeresések foly-
tán ezennel felhívjuk a hazai fagyapot- és 
ládagyárakat, melyek ezen anyagok waggon-
számra menő szállítását elvállalni hajlandók, 
közöljék velünk mielőbb ebbeli szándékukat, 
fiz árak megjelölésével. 

OMGE. igazgatója. 

Az igazgató-választmány ülése. 
(1899. január 14.) 

Jelen voltak gróf Dessewffy Aurél elnök-
lete alatt Bálás Árpád, Baross Károly, Bálintffy 
Pál, Bolla Mihály, dr. Csillag Gyula, dr. 
Darányi Gyula, Egan Ede, Förster Aurél, dr. 
Hutyra Ferenez, Kodolányi Antal, Kostyán 
Ferencz, Kvassay Jenő, Lejtényi György, báró 
Lipthay Béla, Malcfalvay Géza, báró Malcomes 
Jeromos, Máday Izidor, Perléberg Arthur, Eeusz 
Henrik, Steiger Gyula és gróf Szapáry Gyula 
igazgató-választmányi tagok, Horváth Jenő 
egyes. tag. A tisztviselőkar részéről Forster 
Géza igazgató, RubineJc Gyula ügyvezető-titkár, 
Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár és Jeszenszky 
Pál titkár. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök üdvözli a 
megjelent választmányi tagokat, az ülést meg-
nyitja. 

TitMr bemutatja a mult igazgató-választ-
mányi ülésről felvett, elnökileg aláirt hitelesített 
jegyzőkönyvet, mely a „Köztelek" lapban, is 
egész terjedelmében közzé volt téve. 

Tudomásul szolgál. 
Jegyzökönyvhitelesitök. 

A mai ülésről;fölveendő jegyzőkönyv hite-
lesítésére a választmány az elnök ajánlatára 
Bálás Árpád és Bolla Mihály tagokat kéri fel. 

Meglxalt tagok bejelentése. 
TitMr: A mult igazgató-választmányi üiés 

óta elhunytak az egyesület tiszteletbeli tagjai 
sorából: báró Wedell-Malchov, a német gazd. 
főtanács elnöke és von Ploetz, a' Bund der 
Landwirthe első elnöke, kiknek elhunyta felett 
az egyesületi tanács az igazgató-választmány 
nevében részvétét fejezte ki. 

Á választmány a Tanács intézkedését jóvá-
hagyólag veszi tudomásul. 

Elhunytak továbbá Gyomlav Gellért, id. 
gróf Almássy Kálmán, Oláh Miklós alapitó 
tagok, Binder Vilmos, gróf Hunyady László, 
Kiss József, Márton Samu és Nagy Vincze 
ővdijas tagok. 

Az igazgató-választmány az egyesület e 
tagjai elhunyta, kiváltképpen Nagy Vincze or-
szágos tejgazdasági felügyelő elhunyta felett, 
— ki hazai tejgazdaságunk föllenditése, s a 
tejszövetkezetek létesitése körül fáradhatlan 
tevékenységet fejtett ki, — részvétét fejezi ki. 

Uj tagok. 
Uj tagokul jelentkeztek a mult igazgató-

választmányi ülés óta: Neumann Testvérek föld-
birtokos és gyáros, Fintor Dezső oki. gazdász, 
Dániel Ármin földbérlő, Freytag Kamill jószág-
bérlő, üngár Arnold jószágbérlő, Csérer Lajos 
m. kir. gazdasági szaktanár, Zborói uradalom 
kezelősége, Lichtenberger Ignácz vezértitkár az 
Adriai bizt., Tomka Emil kir. kulturfőmérnök, 
Nagy János nyug. miniszteri tanácsos, Bischitz 
Artúr term.-keresk. és bérlő, dr. Bartóky József 
földm. min. oszt., tanácsos, gróf Gyulai István 
nagybirtokos, Elsner Ottó Ede urad. ellenőr, 
Legány Ödön gazd. akad. halig., Procháska 
Lajos gazd. akad. halig., Vécsey Loránd föld-
birtokos, Gyulassy Imre gazd. segéd, Blau Mór 
nagybérlő, nedeczei Nedeczky Pál földbirtokos, 
Dereza József gazdász, baranyai Bujdosó Pál 
Pestm. útmester, Milch Gyula földbirtokos, 
Klein Illés bérlő, Artner Loránd gazd. irnok, 
Uhlárik Titusz állatorvos, dr.. Farkas Geyza 
orvos, Jenkovszky Aladár oki; gazdász, Lőwy 
Manó földbérlő, Baitz Lipót urad. segédtiszt, 
Pótsa Bertalan földbirtokos, Szabadhegyi Zoltán 
huszárkapitány, gróf Széchényi Domokos föld-
birtokos, Schwarcz Gyula bérlő, Scharpf Kálmán 

| gazdatiszt, Szabó Antal gazdatiszt, Tolvay János 

lucerna Uhere 

stb. magvakat a legmagasabb napi árakon. 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budape$t, V., Alkotmány-utcza 31 
Mai számunk 3 0 oldal. 



2 KŐZTELEK, 1899 JANUÁR HÓ 18. 6. SZÁM. 9-IK ÉVEOLYÁM. 

gazdatiszt, Weinberger Simon földbirtokos, 
enesei Dorner Béla gazdatiszt, Fáy Sándor 
gazdász, Thék Endre nagyiparos, Ottlik Iván 
min. oszt. tanácsos, Vörös Pál gazd. tanintéz, 
tanár, Patrubány Miklós földbirtokos, Borsche 
Károly gazd. segédtiszt, L. Tréger Albert urad. 
intéző, váradi Szabó János urad. kasznár, 
Hirschberger József gazd. intéző, Bogcha György 
gazdatiszt, gróf Pongrác^ Frigyes földbirtokos, 
Baik Pál földbérlő, Laki József gazdász, Pesthv 
Béla gazd. akad. hallgató, Jékey Sándor föld-
birtokos, Ehrenfeld Fülöp urad. bérlő, Csiki 
Jenő földbirtokos, gróf Dessewffy Emil föld-
birtokos, Berzeviczy Zsigmond m. kir. gazd. 
segéd, Wolf János urad. főintéző, Weisz Mór 
gazdatiszt, Talabér Kálmán földbirtokos, Schwrcz 
Samu bérlő, Schwarcz Ignáez gazdatiszt, 
Székely Gyula földbérlő, Sólyomi Lajos gazda-
tiszt. 

A mai taglétszám tehát 390 alapító, 2700 
évdijas, 23 tiszteletbeli tag, összesen tehát 
3113 tag. 

Az igazgató-választmány az újonnan je-
lentkezetteket örömmel veszi fel a tagok so-
rába. 

Tagsági ügyek. 
Titkár: A mult igazgató-választmányi 

ülésen az ügyész előterjesztette évi jelentését, 
mely alkalommal a választmány a Tanácsot 
kérte fel arra, hogy az ügyészi jelentés alapján 
jelölje ki az egyesületi tagok sorából törlendő 
azon tagokat, akiktől a tagdíjhátralék be nem 
hajtható; a törlendő tagok a következők: 
Sándor Pető 40 frt, Fassel Frigyes, Nagy Pál 
Tódor 30 frt, Szilágyi Lajos 50 frt, Sehmidt 
Adolf 40 frt, Maurovich Fábián 30 frt, Adels-
berger Sándor 35 frt, Grimm György 10 frt 
évdijtartozással és néhai Kurz György 220 frt 
50 kros alapítványa. Törlendők továbbá a Ta-
nács javaslata alapján : 

simaházi Tóth Mihály oly feltétellel, ha 
20 frtnyi tagdíjhátralékát befizeti és Jeszenszky 
Pál méhészi földbirtokos, kik állandó és súlyos 
betegségük miatt törlésüket kérték. 

Gróf Festetits Géza alapítótag évekkel 
•ezelőtt elhalálozván, ezideig az élő alapítók 
között vezettetett, halálát azonban megbízható 
helyről tudatták egyesületünkkel, ennek folytán 
az elhunyt neve az élő alapítók névsorából 
törlendő s az elhunyt alapító tagok sorába 
felveendő. 

Oláh Miklós elhunyt alapító tag fia : dr. 
Oláh Elemér atyja alapító tagságát kéri nevére 
átruházni; miután e jogról folyamodó bátyja 
jogerős nyilatkozattal lemondott, az álapító 
tagság a kérvényező nevére átruháztatott. 

Makfalvay Géza ugy értette, hogy a tanács 
egy alapítvány törlését is javaslatba hozza; az 
iránt intéz kérdést, vájjon behajthatlanoknak 
bizonyultak-e ezen alapítványi követelések, mert 
az egyesület érdeke azt kívánja, hogy alapit-
ványai el ne veszszenek, vagy pedig azok biz-
tosíttassanak illetve behajtassanak. 

Dr. Darányi Gyula ügyész megnyugtató 
felvilágosítása után az igazgató-választmány a 
Tanácsnak nevezett tagok törlésére vonatkozó 
javaslatához hozzájárul s az egyéb emiitett 
tagsági ügyekre vonatkozó előterjesztéseket is 
elfogadja. 

A tanács jelentései. 
Titkár: Mint méltóztatnak tudni, néhai 

Wodianer Albert báró az uradalmi (tisztviselői 
részére létesített nyugdijalap kezelésére kérte 
fel egyesületünket, a mit egyesületünk magára 
is vállalt. Ezenkívül az elhunyt 2000 frt kész-
pénzt hagyományozott egyesületünknek, a mely 
10% illeték levonása után ki is fizettetett. A 
tanács az összeg hovaforditására nézve javas-
latba hozza, hogy az összeg a Hangya, Mező-
gazdák szövetkezete és a Hitelszövetkezeti köz-
pontnál jegyzett üzletrészek részbeni fedezé-
sére fordittassék. 

Steiger Gyula szerint az egyesület törzs-
vagyona azt involválja, hogy az ilyen hagyo-

mány intakt legyen. Nem azt gondolja szóló, 
hogy a Hangya és a többi szövetkezeteknél 
elhelyezendő összeg maga után vonja a vesz-
teséget, de vonhatja; ugy fogja fel ezen kér-
dést, hogy ha egyesületünknél valaki ilyen ha-
gyományt tesz, ez törzsvagyont képez. 

Dr. Darányi Gyula ügyész megjegyzi, 
hogy ez a hagyomány, melyet az elhunyt az 
egyesület javára tett, nem oly természetű, hogy 
az a törzsvagyonhoz volna csatolandó, mert ez 
a végrendelet értelmében az egyesület szabad 
rendelkezésére bocsájtatott. 

A választmány a néhai báró Wodianer 
Albert által az egyesület részére hagyományo-
zott 2000 frt hovaforditására nézve elfogadja 
az egyesületi tanács javaslatát. 

Titkár: Az egyesület tisztviselőinek adó-
ját az egyesület fizeti; a mult évben az e 
czélra a költségvetésben felvett összeg azonban 
nem volt elegendő, ugy hogy az adótöbblet 
á tisztviselők fizetéséből vonatott le. Az egye-
sületi tanácsban szóba kerülvén ez ügy, a 
tanács felhatalmazta az igazgatóságot, hogy a 
tisztviselőktől levont adótöbbletet azoknak vissza-
fizettesse és a 106 frtot kitevő adótöbbletet az 
egyesület pénztára fedezze. E határozat végre-
hajtatván, jóváhagyó tudomásvételét kéri. 

A választmány a tanács rendelkezését 
jóváhagyólag veszi tudomásul. 

Titkár : A Budapesti Első Gyermekmen-
hely Egyesület az istvántelki ingatlanra na-
gyobb kölcsönt akar felvenni; mivel azonban 
az ingatlanra az OMGE.-nek 20,000 frtos kö-
vetelése van első helyen bekebelezve, ilymó-
pon a Gyermekmenhely Egylet a kölcsönt 
nem veheti fel, mert a pénzintézet csak első 
helyen való bekebelezésre hajlandó kölcsönt 
adni. 

A Gyermekmenhely Egylet tehát azon 
kérelemmel fordul egyesületünkhez, hogy en-
gedje meg a kitáblázást, mely esetben a Gyer-
mekmenhely Egyesület a 20 ezer frtból még 
hátralékos 13,000 frtot kitevő tartozását ujabb 
kölcsöne felvételével egyszerre fizetné le. Mi-
után a szerződés értelmében az emiitett egyesü-
letnek joga van a hátralék egyszerre való ki-
fizetéséhez : a Tanács a kérelem megadását 
javasolja. 

A választmány a javaslathoz hozzájárul. 
Titkár: A „Magyar Dohányujság" mint 

minden évben, az idén is anyagi segélyért folya-
modott egyesületünkhez. A költségvetésben e 
czélra 150 frt előirányozva lévén, a tanács 
ezen összeg kiutalását javasolja a Dohányujság 
részére. 

Steiger Gyula: Ezen újság működését 
mint dohánytermelő, folyton figyelemmel kísérte, 
sőt pártolta is, de annak daczára, hogy szóló a 
legnagyobb figyelemmel kísérte az újság czik-
keit éveken keresztül nem talált a lapban 
egyetlen oly czikket, mely a kerti dohányok 
termelésével foglalkozott volna. 

1 Mivel az ország több kerületében kizáró-
lag kerti dohány tenyésztetik, az illető lap 
szerkesztősége felhívandó volna, hogy a kerti 
dohány mivelését is figyelembe vegye. 

Az igazgató-választmány a Magyar Do-
hányujság részére 150 frt évi segélyt utalvá-
nyoz s felhívni határozza a lap szerkesztőjét, 
hogy a kerti dohány mivelését is figyelembe 
vegye közleményeiben. 

Titkár: Zórád István volt urad. főszám-
vevő egy országos gazdasági számviteli irodát 
létesített s egyesületünktől annak erkölcsi tá-
mogatását kéri. Zórád ezen irodát már 1893-ban 
akarta életbe léptetni, de közbejött akadályok 
miatt az elmaradt. Annak idején szükebbkörü 
bizottságot küldött ki a választmány ezen in-
tézmény tanulmányozására, melyről a bizottság 
a legjobb véleményt nyújtotta s az egyesület 
akkor erkölcsi támogatását kilátásba is he-
lyezte. A számviteli iroda most ugyanazon 
szervezettel lép életbe s hivatása számviteli 
kérdésekben szakvéleményt adni, egyes gazda-
ságokban a számvitel berendezését eszközölni, 
vezetni s igy továbh. 

Az egyesületi tanács Zórád István kérel-
mét teljesíteni javasolja olymódon, hogy a 
gazdaközönség figyelme a „Köztelek" lap utján 
hivassék fel az iroda életbeléptetésére és a 
gazdasági egyesületek is felhivandók, hogy 
értesítsék a saját hatáskürükben a ga.zdaközön-
séget az iroda életbetéptetéséről. 

Az igazgató-választmány a javaslatot el-
fogadja. 

Titkár: Sok esetben előfordul, hogy 
egyesületünk szakvéleményét bérleti szerződések-
ből származó kérdésekben kérikki, mely kérdések 
sok esetben jogi természetűek. Mivel az alap-
szabályok értelmében az egyesület csupán 
gazdasági kérdésekben hivatott véleményt adni, 

Tanács azon javaslattal járul a választmányhoz, 
méltóztassék határozottan kimondani, hogy jogi 
természetű kérdésekben az egyesület szak-
véleményt egyáltalában nem ad s amennyiben 
pedig gazdasági szakkérdésekről van szó, az 
esetben a szakvélemény jóváhagyás végett 
mindig a Tanács, illetve a választmány elé 
terjesztessék. 

Makfalvay Géza ezt annál is inkább 
szükségesnek tartja, mert a legközelebbi múlt-
ban fordult elő eset, hogy egy járásbiró kért 
szakvéleményt a Köztelek laptól s ugy terjesz-
tette elő, mintha az gazdasági kérdés volna, 
pedig tisztán jogi természetű volt. Ajánlja 
tehát szóló is, hogyha a föltett kérdéseknél a 
látszat meg van, hogy azok nem gazdasági, 
hanem jogi természetűek, ne adassék vélemény, 
mert ez sokszor káros következményeket- von-
hat maga után a pörös felek egyikére. 

Szerkesztő-titkár azt hiszi, hogy a Köz-
telek-nek, mint lapnak, kötelessége az egyes 
kérdésekben, még ha azok jogi természetűek 
is, véleményét nyilvánítani, mert ezek oly jogi 
kérdések, melyek a gazdasági élettel szoros 
összefüggésben vannak. 

A ,Köztélek" lap jogi rovatának veze-
tője által adott véleményekből jogi kompliká-
cziók nem származhatnak s az érdekeltekre 
kár nem háramolhatik. Ellenben másként áll 
a dolog, hogyha az egyesület, mint gazdasági 
testület adja a véleményt. 

Igazgató a felszólaló választmányi tag ur 
megnyugtatására kijelenti, hogy az emiitett 
járásbirótól azt az értesítést vette, hogy a 
hivatkozott vitás ügy elintézést nyert anélkül, 
hogy a szakvélemény igénybe vétetett volna. 

Kvassay Jenő javasolja, hogy az ide be-
terjesztett vitás kérdések eldöntésénél az egye-
sület akként járjon el, mint az 30 év' óta a 
Magyar Mérnök- és Építész-Egyletnél szokás-
ban van, akként t. i., hogy a föltett kérdést 
az egyesület egy szakértőkből esetről-esetre 
összeállított bizottságnak adja ki, amely véle-
ményt mond. Ezt a methodust lehetne követni 
az OMGE.-nél is. 

Dr. Csillag Gyula az indítványhoz hozzá-
járul, felhívja a választmány figyelmét arra, 
hogy évekkel ezelőtt egy gazdabiróság felállí-
tása kontempláltatott, melynek jogi természetű 
feladata lett volna, t. i. bizonyos kérdésekben 
bíráskodni akart. Ez indítvány akkor elfogad-
tatott, de a tárgyalások alkalmával hangsú-
lyoztatok, hogy szükséges az egyesület köré-
ben egy szakértő kollégium létesítése, mivel a 
mostani törvénykezési eljárásban elfogadott 
elv, hogy az ügy felvilágosítása végett szakértő-
ket hallgatnak meg. Azt hiszi, hogy ily esetre 
egy kész szervezetnek kellene lennie s mivel a 
választmánynak és Tanácsnak más teendője 
van, leghelyesebb hogyha ily intézmény egy 
bizottság alakjában létesíttetnék, melyben jo-
gászok is helyet foglalnának, mert a jogi kér-
dések a gazdaságiakkal rendszerint összefoly-
nak. Indítványozza, egy ilyen különböző ele-
mekből alakított bizottság létesítését. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök a kérdést 
szavazás alá bocsátván, a választmány szó-
többséggel elfogadja Kvassay Jenő azon indít-
ványát, hogy a fölmerülő vitás kérdések elinté-
zésére, esetről-esetre szakértőkből álló bízott' 



6. SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. 

ság alakittassék. A bizottság alakítását a vá-
lasztmány az egyesületi Tanácsra bizza. 

Tagsági hely betöltése az egyesületi 
Tanácsban. 

Titkár: Zselénski Róbert grófnak Ill-ik 
alelnökké történt megválasztása folytán az 
egyesületi Tanácsban egy tagsági hely ürese-
désbe jött; a Tanács ezen helyre Széchenyi 
Imre grófot ajánlja. 

A választmány az egyesületi Tanács 
tagjává egyhangúlag Széchenyi Imre grófot vá-
lasztja meg. 

Tagválasztás a szövetkezeti bizottságba. 
Ügyvezetö-titMr: A „ Hangya" és Magyar 

Mezőgazdák szövetkezete, valamint a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetsége között kötött 
egyezmény értelmében, az egyesület kebelében 
egy szövetkezeti bizottság alakítandó, mely a 
két testület és az OMGE. két-két kiküldöttjéből 
s az 0. M. G. E. egyik elnökéből áll. A Ma-
gyar Mezőgazdák Szövetkezete Széchenyi Imre 
grófot és Perczel Ferenczet, a Hangya pedig 
gróf Károlyi Sándort ős Bernát Istvánt kül-
dötte ki, az 0. M. G. E. részéről a Tanács a 
bizottság elnökéül gróf Dessewffy Aurélt és a 
bizottságban való közreműködésre báró Malcom.es 
Jeromost és gróf Mailáth Józsefet kérte fel, ez 
utóbbi azonban elfoglaltsága miatt a bizottság 
működésében részt nem vehet — s a választ-
mány feladata volna ezen hely betöltése. 

A választmány a szövetkezeti bizottságba 
Baross Károlyt választja be. 

A tarifa-bizottságban a kereskedelemügyi 
miniszter két tagsági helyet biztosit évente 
egyesületünk részére. Az igazgató-választmány 
a tarifa-bizottságba Forster Géza igazgatót és 
Szilassy Zoltán szerkesztő-titkárt küldi ki. 

Tagkiküldés az Orsz. Iparegyesület háziipari 
szakosztályába. 

Titkár: Az Országos Iparegyesület házi-
ipari szakosztálya több évi szünetelés után 
ujraalakittatván, működési programmjába vette 
a hasonló czélu testületekkel való együttmű-
ködést is. Az Orsz. Iparegyesület kéri, hogy 
egyesületünk az újonnan létesített szakosztályba 
kebeléből két tagot delegáljon. A választmány 
a tanács javaslata alapján Bernát Istvánt és 
Jeszenszky Pált küldi ki. 

Jelölés a gróf Csáky Petronella-féle alapít-
ványi ösztöndíjas helyekre. 

Az igazgató-választmány az egyesületi 
tanács javaslatára a gróf Csáky Petronella-féle 
alapítványi ösztöndíjas helyekre Scherly József 
magyaróvári gazd. akadémiai Il-od éves, Gál 
Lajos gazd. akadémiai I. éves hallgatókat, to-
vábbá Görgey Mihály debreczeni gazd. taninté-
zeti Ill-ad éves és Mikók Sándor keszthelyi 
tanintézeti Ill-ad éves hallgatókat jelöli ki. 

Jelentés a M. Á. V. által berendezett gyii-
mölcsszállitó-kocsikról. 

Igazgató: Méltóztatnak emlékezni, hogy a 
gyümölcsszállitás kérdése több izben volt szőnye-
gen a választmány ős szakosztály előtt. Az Állam-
vasutak igazgatósága a mult évben átiratot inté-
zett egyesületünkhez, melyben azon adatok össze-
gyűjtését kérte, melyek hátrányosán folynak 
be a gyümölcs szállításánál. Egyesületünk a 
vidéki gazd. egyesületektől és egyéb szakértők-
től véleményt kért a gyümölcsnek vasúti szál-
lítása körül felmerülő akadályokra nézve; a 
vélemények beérkezvén, felterjesztettek az ál-
lamvasutak igazgatóságához; ezenkívül a gyü-
mölcsszállitó vaggonok bererendezésére nézve is 
véleményt kért az egyesülettől s ennek alap-
ján 4 kocsit be is rendeztetett az igazgatóság 
s meghívta az egyesületet a gyümölcsszálli-
tásra berendezett kocsik megszemlélésére. Az 
egész berendezés abból áll, hogy a kocsikban 
4 keresztheveder helyeztetett el, melyekre 
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deszkák rakatnak s ha a vaggonokat más 
czélra akarják használni, a hevedereket és 
deszkákat könnyen ki lehet szedni. 

Az ekként berendezett kocsik a megejtett 
felülvizsgálat alkalmával megfelelőeknek bizo-
nyulván, az államvasutak igazgatósága kilátásba 
helyezte, hogy ha a kocsik kipróbálva lesznek, 
megfelelő mennyiségű vasúti kocsinak ekképen 
való berendezését el fogja rendelni. 

Baross Károly felhívja a választmány 
figyelmét arra, hogy az államvasutak igazgató-
ságánál a gyümölcsnek téli szállítására fűthető 
vasúti kocsik berendezését is kieszközölje. 

Az igazgató-választmány az államvasutak 
igazgatóságának a gyümölcsszállitásra vonat-
kozó ujabb intézkedéseit örömmel veszi tudo-
másul s az igazgatóság figyelmét a téli szállí-
tásra fűthető vasüti kocsik berendezésére is 
felhívja. 

Irodalmi és tanügyi szakosztály javaslatai. 
Szerkesztő titkár előterjeszti az irodalmi 

szakosztály javaslatait, a szakosztály újraala-
kulása, a Köztelken tartandó kertészeti tan-
folyam, köztelki gazd. előadások, egy gazda-
sági rovartant tárgyazó munka megírására a 
Simunyák-féle alapítványból kitűzendő pályá-
zat s a Nyitrai és Veszprémmegyei gazd. 
előadások tárgyában. (A javaslatok a „Köz-
telek" f. évi 5-ik számában közzé voltak 
téve.) 

Az igazgató-választmány az irodalmi 
szakosztály javaslatait egész terjedelmükben 
magáévá téve, azokat változatlanul elfogadta. 

Állattenyésztési és állategészégügyi szakosz-
tály javaslatai. 

Titkár előlerjeszti az állattenyésztési 
szakosztály javaslatait a szakosztály újraala-
kulása, a tenyészállatvásár megtartása, az 
ellenőrző tejvizsgálatok s a sertésszállitási ta-
riffák mérséklése tárgyában. 

(A javaslatok a „Köztelek" folyó évi 5-ik 
számában közzé voltak téve.) 

Az igazgató-választmány a szakosztály 
javaslatait elfogadja. 

Miniszteri leiratok. 
Titkár : A díjlovaglást rendező bizottság 

nevében a földmivelésügyi miniszter felkéretett, 
hogy a díjlovaglás dijaira 2000 frtot adomá-
nyozni szíveskedjék. 

A miniszter kilátásba helyezte a segélyt, 
az esetben, ha a Tattersáll is ugyanily összeg-
gel járul a dijakhoz, a mi szintén biztosítva 
van már. 

A választmány a miniszter adományát 
köszönettel veszi tudomásul. 

Titkár : A mult évben felirt egyesületünk 
a kereskedelemgyi miniszter úrhoz s az abrak-
takarmányok szállítására kedvezményes díjtételek 
engedélyezését kérte. A Magyar Mezőgazdák Szö-
vetkezete a szállítási díjkedvezménynek a f. évre 
való kiterjesztését kérte a kereskedelemügyi mi-
nisztertől, azonban a miniszter arra való tekintet-
tel, hogy a kedvezményt a mult évben az 
előző évek rossz termései és elemi csapások 
következtében beállott nagymérvű takarmány-
hiány által előidézett súlyos gazdasági helyzet 
enyhítése érdekében csak ideiglenes jellegű 
kedvezményként adta meg, — ez évre csak 
május végéig engedélyezi a díjkedvezményt 
azzal, hogy 20°/o mérséklés helyett csak 10%-ot 
engedélyez. Erről az elhatározásáról a minisz-
ter a gazd. egyesületeket is értesítette. 

Igazgató: Az abraktakarmányokra adott 
szállítási kedvezményt igen fontosnak tartja a 
gazdaközönség érdekei szempontjából. A mult 
évben csak az egyesület körülbelül í k millió 
métermázsa szállítására állított ki igazolványt, 
s ha e tekintetben biztos statisztikát tudnánk 
összeállítani, igen nagy számok jönnének ki. 
Ha a kereskedelemügyi miniszter megvonja az 
erőlakarmányszállitási kedvezményt, akkor ez 
hátrányos befolyással lesz az abraktakarmá-
nyok vevésére. Nemcsak a gazdaközönség, 

de a malomiparnak is nagyérdeke, hogy a 
díjkedvezmény fenmaradjon, mert csak ekként' 
lehetséges, hogy a távolabb fekvő . vidékek 
gazdaságai is igénybe vegyék a korpaetetést. 
Indítványozza tehát, hogy intéztessék felter-
jesztés a miniszterhez aziránt,' hogy az erő-
takarmányszállitásra a kedvezményt ne csak 
azon évekre adja, melyekben takarmányhiány 
van, hanem azt a mezőgazdaság érdekében 
egyszersmindenkorra állandósítsa. 

A választmány az indítványt elfogadja. 
A választmány a kereskedelemügyi mi-

niszternek az állandó borvizsgáló bizottság 
félévi működéséről szóló jelentését a szőlő-
szeti és borászati bizottsághoz utasítja tárgya-
lás végett. 

Több miniszteri leiratot az igazgató-
választmány tudomásul véve, az ülés véget ért, 

Jogorvoslást kérünk. 
A német birodalom kanczellárja, 

kétségkívül az összkormány intenczióinak 
megfelelően, néhány nap előtt oly jelen-
tést tett, amely minden reményünket 
megszünteti arra nézve, hogy az évek 
óta stagnáló állatkivitelünk Németerszágba 
egyhamar a régi arányokat Ölthesse s a 
mely kijelentés tételes egyezményünkben 
gyökerező jogaink határozott megtagadá-
sának tekinthető. 

Nem titkolható irigységgel szemlél-
jük azonban az egy ember gyanánt Össze-
tartó német agráriusok hatalmas pozi-
cziőját, amelylyel az egyéb érdekeltség 
követelései daczára, a kormányt a ma-
guk álláspontjának elfogadására kénysze-
ríteni tudták. A mezőgazdaság védelme, 
a jelszó ma Németországban, melynek 
ott híve s istápolója lett az államhata-
lom oly mérvben, a milyenben nálunk 
az ipar és kereskedelem részesül, a mező-
gazdasági érdekek rovására. 

Sokszor szóvá tettük már e helyütt 
németországi állatkivitelünk ügyét, mert 
hiszen a jelenlegi helyzetnek mikénti 
alakulása közgazdasági viszonyainkra 
rendkívüli fontosságú ; éppen erre való 
tekintettel foglalkoznunk kell a német-
birodalmi kanczellár fentjelzett ^nyilatko-
zatával, mely kormányunk, határozott 
állásfoglalását kell hogy maga után vonja, 

Németországi kivitelünk ügye isme-
retes. Szarvasmarhakivitelünk nagy meg-
szorításokkal Németország egyes vágóhíd-' 
jaira az azonnali levágat ás kötelezettsége 
mellett engedélyezve van ugyan, de a 
szigorú rendszabályok miatt a kivitel a 
minimumon felül nem emelkedhetik; a 
sertéskivitel pedig tudvalevőleg egészen 
tilos. 

Ezeket a megszorító, intézkedéseket 
azonban Németország nemcsak Ausztria-
Magyarországgal szemben léptette életbe, 
hanem részben vagy egészben beviteli 
tilalmat léptetett életbe Oroszország, Bel-
gium, Hollandia, Francziaország, Olasz-
ország, Svájcz, Dánia, szóval az összes 
országokkal szemben, amelyek eddig a 
német birodalom husszükségletét fedezték, 

Ennek az intézkedésnek csakhamar 
a hus drágulása lett a következménye s 
legutóbb már általános husszükségröl pa-
naszkodtak nagy Németországban. 
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A nagyobb városok tömegesen kér-
vényeztek a kormánynál a határzár meg-
szüntetése és a külföldi állatbevitel en-
gedélyezése érdekében, köztük Berlin 
város tanácsa is, amely számszerű ada-
tokkal mutatta ki, hogy az elmúlt évben 
csupán Berlinben 36 ,500 drb sertéssel 
és 4 0 0 0 drb növendékmarhával kevesebb 
került fogyasztásra, annak daczára, hogy 
ugyanazon évben a lakosság száma 28 
ezer fővel szaporodott. Az élöállatbevi-
telnél még jelentékenyebben csökkent a 
hus, helyesebben a leölt állatok beho-
zatala Németországba, melyet pótolni, 
illetve a szükségletet fedezni a német 
állattenyésztés egymagában nem bir, a 
mit Berlin város tanácsa ugyancsak 
számszerinti adatokkal bizonyít. 

Legérdekesebb azonban az, hogy 
Berlin város tanácsa nemcsak kéri a 
határzárlat megszüntetését, de hivatko-
zással arra, hogy annak fentartása nem 
törvényszerű, követeli is. Az állategész-
ségügyi törvény értelmében ugyanis a 
határzárlat elrendelhető, vagy a bevitel 
korlátozható az esetben, ha a szállító 
ország állatállományában oly járványos 
betegség lép fel „veszedelmes mértékben", 
amely a belföldi állatállomány ragályo-
zását idézhetné elő. Annak megítélése, 
hogy a szomszédállamokban fellépett 
járványok veszedelmes mérvüek-e vagy 
sem, a kormány feladata és joga ugyan, 
de Berlin város tanácsa a kormány hi-
vatalos kimutatásainak adataival bizo-
nyítja, hogy míg a külföld állategészség-
ügye viszonylag jő , addig Németország 
több ezerre menő gazdaságának és köz-
ségének állatállománya száj- és köröm-
fájás és egyéb járványos betegség által 
van inficziálva s így állategészségügyi 
tekintetek sem indokolják a zárlat fen-
tartását. Mindezek alapján Berlin és szá-
m o s más város a legerélyesebben köve-
telte a zárlatok megszüntetését. 

Ezek az indokok s a közvélemény 
nyomása már-már eddig elfoglalt állás-
pontjának megváltoztatására birta a né-
met tartományt. Kiküldötteivel — kik leg-
utóbb jártak itt nálunk is — a helyszí-
nén kívánt az állategészségügyi viszonyok 
mibenlétéről meggyőződni s a szemleut 
eredményét örömteljes reménynyel várta 
a német birodalom fogyasztóközönsége épp 
ugy, mint mi magyar gazdák, de a né-
met agráriusok hatalmas befolyása e 
reményeket alapjában megsemmisítette. 

A német gazdatanács a városok em-
lékirataira válaszul szintén memoran-
dumot nyújtott be a kormányhoz, hang-
súlyozva, hogy a husinség rémét s a 
beviteli tilalmak megszüntetését kérelmező 
feliratok özönét csakis az érdekeikben 
sértett marhakereskedök s a mészáros 
iparosok nyerészkedő hajlamaiknak s 
bujtogatásának lehet tulajdonítani. 

Ök is számadatokkal bizonyítják, 
hogy a húsárak mult évben tapasztalt 
emelkedése éppen nem abnormális és nem 
a beviteli tilalmak fo lyománya ; konsta-
tálják, hogy Németország állattenyésztése 

nemcsak igen jelentékenyen fejlődött az 
utolsó néhány évben, de ez a fejlődés 
oly nagy mérvű volt, hogy a belfogyasz-
tást a behozatal teljes mellőzésével nem-
csak födözte, de a népességnek az eddi-
ginél nagyobb arányú szaporodása esetén 
is födözhetni fogja. 

A német agráriusok sok önbizalom-
mal vetik fel a kérdést, nem-e kívána-
tosabb, hogy a német nép husszükség-
letét a hazai állattenyésztés egymaga 
fedezze, mintsem hogy e tekintetben a 
külföldtől legyen függő; ' s mert ennek 
előfeltétele a legrigorózusabb állategész-
ségügyi politika, ök a szigorú óvintézke-
dések fentartását követelik annál inkább, 
mert a zárlatok megszüntetése a német 
állattenyésztést azon törekvésében, hogy 
a hazai szükségletet minden körülmé-
nyek között fedezhesse, megzavarhatná 
s az állatállománynak szükséges mérv-
ben való szaporításától — a ragályos 
betegségek behurczolásától való félelem 
következtében —- visszariaszthatná. De 
nemcsak a korlátozó intézkedések to-
vábbi fentartását követelik, hanem a le-
vágott állatok bevitelének még szigorúbb 
eltiltását, hiegienikus szempontokból . 

A német agráriusok, mint ebből lát-
ható, sokat markoltak, de a mint a követ-
kezmények mutatták, sokat is fogtak. A 
régi közmondás igazságát alaposan meg -
döntötték. 

A birodalmi kormány a gazdák ál-
láspontját tette magáévá. A birodalmi 
gyűlés e hó 10-én tartott ülésében a 
kanczellár kijelentette, hogy a gazdák 
kívánsága teljesen jogos , a hushiány 
miatti panaszok alaptalanok és a lakos-
ságnak hússal való ellátása érdekében 
egyáltalában nincs szükség a külföldről 
való behozatal emelésére, sőt ha az 
megengedtetnék, Németországban soha 
sem szűnnének meg az állatjárványok. 
A birodalmi gyűlés osztatlan tetszéssel 
vette tudomásul e nyilatkozatot, mely 
egyértelmű az állatbevitelt szerződésileg 
biztosított államok jogainak perhorresz-
kálásával. 

Nincs szándékunk, de nem is va-
gyunk hivatottak a fölött ítélkezni, hogy 
a kérvényező felek melyikének, a gazdák-
nak vagy a fogyasztó közönségnek van-e 
igaza. Ez, a dolog érdemét tekintve, a 
mi szempontunkból teljesen mindegy ; 
itt egy jogi kérdésről van sző, arról, 
van-e jogalapja a határzárlat fentartá-
sára, illetve a bevitel korlátozására Né-
metországnak vagy sem. E tekintetben 
az állategészségügyi egyezmény határoz-
ni ányai irányadók s miután, mint álta-
lánosan ismeretes, az állatjárványok, 
különösen a szarvasmarhát illetőleg tel-
jesen megszűntek, Németország eljárása 
Ausztria-Magyarországgal szemben telje-
sen jogtalan. Ezideig legalább remélhet-
tük, hogy hosszabb-rövidebb időn belül 
Németország az önkényesen fentartott 
határzárat meg fogja szüntetni, a biro-
dalmi gyűlésben elhangzott kijelentés 
azonban félreérthetetlenül tudomásunkra 
adja, hogy egyezményünk csak holt betű, 

melyet betartani Németország nem szán-
dékozik. 

Azt hiszszük, hogy ily körülmények 
között elérkezett végre az idő, mikor 
jogaink épségben tartása érdekében cse-
lekedni kell, aminek most már talán kor-
mányunk is tudatára ébred. Jogorvoslást 
kérünk s jogaink tiszteletbentartásának 
biztosítását, melyre a szükséges eszközök 
a kormány rendelkezésére állanak. 

Hogy ez egyszerű eszközökkel is el-
érhető, erre példát mutatott Amerika, 
melynek husbevitelével szemben Német-
ország legutóbb szintén erősen korlátozó 
intézkedéseket léptetett életbe. Válaszul 
az amerikai lapok állandó figyelmeztetést 
közöltek, hogy a Németországból expor-
tált gyermekjátékok s hasonló iparczikkek 
— melyekből az utóbbinak nagy a ki-
vitele — mérges festékekkel vannak festve. 
E kis sakkhuzásnak meg volt a kivánt 
eredménye s az amerikai husbevitel el-
len kibocsátott korlátozó rendeleteket 
Németország csakhamar visszavonta. Ha 
nem is ily módon , de egyéb eszközökkel, 
szerződésileg biztosított jogainkat meg-
védelmezhetjük. Amennyiben a békés 
megoldás rövid időn belül nem sikerül, 
ugy a legmesszebbmenő represszáliákat 
kell alkalmaznunk s Németország ipar-
czikkeire nézve Ausztria-Magyarország 
piaczai vannak oly fontosak, hogy azok 
megtartása érdekében kívánságainkat tel-
jesíteni hajlandó lesz. Mielőbbi intéz-
kedést kérünk tehát. J. P. 

TRÁGYÁZÁS. 
Rovatvezető : Cserháti Sándor. 

Dohánytrágyázási kísérletek. *) 
Dohánytermelési kísérletekkel a kísérleti 

téren már régebb idő óta foglalkozom. Ezen 
kísérletek sok tekintetben igen kedvező ered-
ményt szolgáltattak. A dohánykisérleti állomás 
felállítása óta azonban e kísérletek legnagyobb 
részét beszüntettem, miután azonban okmuta-
tási czélból egy fél holdon minden évben 
termeltetik dohány, ezen területen évente 
trágyázási kísérletet is végzek. Az elmúlt télen 
a stassfurti káliszindikátus azon kéréssel fordult 
hozzám, hogy tegyek kísérletet a kovasavas 
kálival dohány alá, mely ezélra 500 kgr. kova-
savas kálit kívántak küldeni. Válaszomban azt 
ajánlottam, hogy forduljanak a dohánytermelési 
kísérleti állomáshoz, melynek feladatát képezi 
a dohánytrágyázási kísérlet is. A szindikátus 
erre hajlandónak mutatkozott, de felkért, hogy 
legalább a kísérleti téren tegyek e trágya-
félével kísérletet, a melynek végrehajtását el 
is vállaltam. A jelen évben ez okból két 
dohánytrágyázási kísérlet végeztetett a kova-
savas kálival 8 egy ár nagyságú parezellán; 
továbbá chilisalétrom és foszforsavas kálival 
folyadék alakjában adva 800 •-ö les parezellán. 

Dohánytrágyázási kísérlet leovasavas ká-
liummal. A német dohánygyárosok mult évi 
gyűlésén Hammerschlag, a strassburgi dohány-
gyár igazgatója közölte, hogy ő kovasavas 
káliummal igen kedvező eredményt ért el a 
dohánynál, mert nemcsak a termés növekedett, 
hanem a dohány minősége és éghetősége is 
tetemesen javult. A németországi dohánytrá-
gyázási kísérletek végzésére alakult bizottság 
ez okból elhatározta a mult évben, hogy az 

*) Jelen közleményt kiváló érdekességénél fogva 
a „Kísérlettigyi Közlemények" 5. füzetéből vettük át. 
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" idén a kovasavas káliummal kiterjedtebb kísér-
letet végeztet, megállapítva a kísérlet terveze-
tét. A stassfurti szindikátus azonban ezen ' kí-
sérlettől eltérő tervezettel bírót készített s 
felkért, hogy az ő tervezete szerint végezzem 
a kísérletet, 

E kísérletnél 4 egy-áros parczella a kö-
vetkezőleg volt megtrágyázandó: 

1. 300 kg. istállótrágya. 
2. 300 kg. istálíótrágya + 4 kg. Sup. - f ; 

2 kg. Sal. Am, 
3. .300 kg. istállótrágya + 4 kg. Sup. -f f 

2 kg. Sal. Am. + 2*4 kg. K. K. 
4. 300 kg. istállótrágya - f 4 kg. Sup. + ' 

2 kg. Sal. Am. + 5*6 kg. K. Am. 
5—8. ugy amint 1—4. 
Az istállótrágya télen át teregettetett el és 

április 18-án szántatott alá. A szuperfoszfát 
és kálitrágya április 15-én szóratott el s az 
istállótrágyával egy időben szántatott alá. A 
salétromsavas ammóniák közvetlen az ültetés 
előtt szóratott el. Az összes parczellák az előző 
évben czukorrépát termettek és semmiféle trá-
gyázásban nem részesültek. A dohány május 
9-én ültettetett el; ültetésre melegágyban né-
véit palánták használtattak. Az 1—4. parczel-
lára rózsadohány, az 5—8-ra Connecticut-do-
hány ültettetett. Az összes parczellák az ülte-
tés előtt felkapáltattak és elgereblyéztettek. A 
dohányok sortávola 60 cm., a távolság a so-
rokban 50 cm. volt. A tenyészet alatt három-
szor megkapáltattak, ezenkívül bugáztattak és 
kacsoztattak. 

A parczellák fejlődésében mindvégig 
szembeöltő különbség mutatkozott. Leggyen-
gébbek voltak a csakis istállótrágyát kapott 
parczellák, legerősebbek a kovasavas kálium-
mal megtrágyázottak. Ez utóbbi daczára erő-
teljesebb fejlődésének, néhány nappal korábban 
érett. Szedése augusztus 25. és szeptember1 

10-iké között végeztetett. Legelőbb törettek az 
anyalevelek, azután rögtön a homoklevelek és 
később a hegylevelek. A törés alkalmával meg-
határozott termés volt :*) 

| 3 3 a 

R ó z s a d o h á n y | l ^ g 

kilogramm 
1. Istállótrágya ... ... ... ... ... ... 10 36 8 54 
2. Istállótrágya + Sup. + Sal. — Am.... 16 48 10 74 
3. Istálló trágya X Sup.-f Sal.— Am.-f K. K. 14 51 19 84 
4. Istálíótrágya -fSup.+Sal.—Am. Kov. K. 18 58 21 97 C o n n e c t i c u t - d o h á n y 
5. Istálíótrágya ... ..." ... 19 48 12 79 
6. Istállótrágya - f Sup. + Sal. — Am,... 20 73 20 113 
7. Istállótrágya+Sup.+Sal.—Am.-f-K. K. 24 87 20 131 
8. Istállótiágya+Sup.xSal.—Am.+Kov.K. 28 91 22 141 

Ezen számokból határozottan kitűnik, 
hogy mindakét dohánynál a kovasavas kálium-
mal is trágyázott parczellák termése volt a 
legnagyobb, a csakis istállótrágyával megtrá-
gyázottaké legcsekélyebb. Az egyes parczellák 
termésében mutatkozó különbségekről legjob-
ban tájékozást nyerünk, ha az istállótrágyával 
trágyázott parczella termését 100-nak veszszük 
és a többi parczella termését ehhez viszo-
nyítjuk. 

E szerint a termés volt: 

Rózsadohány kg. 
1. Istállótrágya 100 
2. Istállótrágya - f Sup. + Sal. Am. . . 1 3 7 
3. Istállótrágya + Sup. + Sal. Am. - f K. K. 155 
4. Istállótrágya + Sup. + Sal. Am + Kov.K. 180 

Connecticut dohány 
tg. 

5. Istállótrágya 100 
6. Istállótrágya - f Sup. - f Sal. Am. . . 142 
7. Istállótrágya - f Sup. + Sal. Am. + K.K. 165 

• 8. Istállótrágya - f Sup. - f Sal. Am.+Kov. K. 177' 

*) Miután a kísérlet eredményének összeállítása-
kor a dohány még nem volt besimitva, a száraz do-
hány termése még ismeretlen, azonban a trágya ha-
tása a zöld dohánynál mutatkozó terméstöbbletből is 
megítélhető. 

29. ábra. Istállótrágya + 4 kg. Sup. + 5-6 kg. Kov. K. 
+ ' 2 kg. Sal. Am. 

sében nem oly nagy, mint a kálitrágyával trá-
gyázott és a nem trágyázott parczellák termése 
között. Ha a kovasavas káliumnak csakis ter-
mésfokozó hatása volna, akkor azt ezen kísér-

let után még nem lehetne a kénsavas kálium-
nál többet érőnek mondani, mert tetemesen 
drágább, mint a kénsavas kálium és a termés-
többlet nem áll arányban az árkülönbséggél. 

A kétféle dohány termelését 'összehason-
lítva, látható, hogy a trágyák hatása mindkettő-
nél körülbelül egyformán mutatkozik, azonban 
a Connecticut dohány mind a négy parczellán 
többet termelt, mint a rózsadohány a megfe-
lelő parczellákon. Ez különben nem uj tapasz-
talat, az itteni kísérleteknél már igen sokszor 
bebizonyodott, hogy a Connecticut. bővebben 
termő, mint. az itt kipróbált nagylevelü hazai 
dohányok bármelyike. 

A termésben mutatkozó különbség a 
26—29. ábrából is látható, meiy az átlagos 
nagyságnak megfelelő rózsadohány-töveket tün-
teti fel, melyek fotografálás czéljából julius 
végén emeltettek ki a földből, csak a könnyebb 
fotografálhatás czéljából tétettek edényekbe. 

Megtudandó, hogy milyen befolyással 
volt a kovasavas kálium a dohány minőségére, 
meghatároztuk a levél finomságát és a levelek 
égését is. 

A megszáradt levelek fogásából határo-
zottan meg lehetett Ítélni, hogy a kovasavas 
káliummal trágyázott levelek mind a két do-
hánynál finomabbak voltak. 

A levél finomságában mutatkozó különb-
séget a következőleg határoztuk meg. Egy erre 
a czélra szolgáló készülékkel, mély köralaku, 
átmérője 2-54 cm. az anyalevelek kisimított 
középrészein, közel a főbordához, kivágtunk 
egy köralaku lapot. Tiz dohánylevélnek így 
nyert köralaku részét megszárítottuk és ezután 
analitikai mérlegen lemértük. Miután a felület 
teljesen egyforma volt, joggal lehetett követ-
keztetni, hogy a legfinomabb dohány súlya a 
legcsekélyebb, a legdurvábbé a legnagyobb. 
Az eredmény a következő: 

Rózsadohány gr. 
1. Istállótrágya 2"112 
2. Istállótrágya + Sup. + Sal. Am. . . 1-790 
3. Istállótr. + Sup. + Sal. Am. + K. K. 1-063 
4. Istállótr,+-Sup. + Sal. Am. + Kov. K. 1-495 

Connecticut-dohány gr. 
5. Istállótrágya . 2*100 
6. Istállótrágya + Süp. + Sal. Am. . .1-813 
7. Istállótr. + Sup. + Sal. Am. + K. K. 1*830 
8. Istállótr. 4* Sup. + Sal. Am. + Kov. K. 1*700 

Ezen számokból kitűnik, hogy mind a 
két dohánynál a csakis istállótrágyával trágyá-
zott dohányok voltak legdurvábbak, ezután kö-
vetkeztek a csak szuperfoszfáttal trágyázotíak, 
legfinomabbak pedig a kovasavas káliummal 
megtrágyázottak. 

A finomságban mutatkozó különbségek 
könnyebb áttekinthetősége végett vegyük az 
istállótrágyával trágyázott dohányok finomságát 
100-nak, amikor a többi dohányoknak megfe-
lelő szám annál csekélyebb lesz, minél finomab-
bak azok. 

Rózsadohány 
1. Istállótrágya 100 
2. Istállótrágya + Sup. -4- Sál Am. . . 84 
3. Istállótr. - f Sup. + Sal. Am. + K. K. 92 
4. Istállótr. + Sup. - f Sal. Am. + Kov. K. 70 

Connecticut-dohány 
5. Istállótrágya • . 1 0 0 
6. Istállótrágya - f Sup. + Sal. Am. . 85 
7. Istállótr. 4 - Sup. + Sal. Am. + K. K. 87 
8. Istállótr. - f Sup. + Sal. Am - f Kov. K. 80 

Az eredmény tehát mind a két dohánynál 
annyiban egyforma, hogy a kálitrágyának a 
finomságra gyakorolt befolyása megállapítható 
és hogy kovasavas kálium a finomságra jóval 
kedvezőbb befolyást gyakorol, mint a kénsavas 
kálium. A kétféle dohánynál e tekintetben azon 
különbség mutatkozik, hogy a rózsadohánynál 
a kénsavas kálium, de különösen a kovasavas 
kálium jóval kedvezőbben befolyásolta a dohány 
finomságát, mint a Connecticut dohánynál. 

Ezen számokból kitűnik, hogy a jelen 
esetben mindakét kálitrágyának jelentékeny ter-
mésfokozó hatása volt. A különbség a kétféle 
kálitrágyával megtrágyázott' parczellák termé-

26. ábra. Istállótrágya. 

27. ábra. Istállótrágya + 4 kg. Sup. + 2 kg. Sal. Am. 
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A dohány égő képességét oly módon 
határoztuk meg, hogy a légszáraz anyaleveleket 
középen keresztben elvágtuk és a metszési 
felületet addig tartottuk a lánghoz, mig az 
szikrát fogott és ekkor a lángtól egy chromo-
graf segélyével meghatároztuk, hány másod-
perczig tart az izzás. Az eredményt az alábbi 
táblázat tünteti fel. 

Égetési próbák. 
Connecticut-dohány R ó z ; u d ohá ny 
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átlagszámokat tekintjük, az tűnik ki, hogy a 
kovasavas kálium a dohány égését határozot-
tan kedvezően befolyásolta, ami különösen a 
rózsadohánynál látható szembeötlően. Ezen 
eredmény felette meglepő, mert az itteni nagyon 
meszes márgatalajban a dohányok általában 
gyengén égők szoktak lenni, különösen a magyar 
dohányoknál mutatkozik ez, a szamosháti és 
szuloki dohányok rendesen alig égnek és a 
rózsadohány is, amint a számok mutatják, 
gyenge égésű mindazon parezellákon, ahol 
kovasavas kálium nem volt, mig a kovasavas 
káliummal trágyázott parezellán' termett dohány 
nemcsak , jól égett, hanem ezenkívül hamuja igen 
szép fehér volt, a mit azért szükséges külön 
megemlíteni, mert igen gyakran tapasztalható, 
hogy az igen jól égő dohányok fekete hamut 
hagynak hátra. 

Azon körülményből, hogy a kovasavas 
kálium a magyar dohány égését ily felette ked-
vezően befolyásolta, azonkívül növelte a finom-
ságát, fokozta a termést, azon következtetést 
vonhatjuk le, hogy a kovasavas káliumnak 
hazai dohánytermelésünkre igen kedvező hatása 
lehet, feltéve különösen, hogy az ily módon 
megjavított dohány megfelelő áron fog be-
váltatni. 

A Connecticut-dohánynál szintén a kova-
savas káliummal megtrágyázott égett ugyan 
legjobban, de a különbség már nem oly jelen-
tékeny. Általában az tapasztalható, hogy e 
trágyaféle a Connecticut-dohányra minden te-
kintetben csekélyebb hatással volt, mint a rózsa 
dohányra. 

További kísérletek fogják kimutatni, váj-
jon az esetben, ha a kovasavas kálium már 
őszszel alkalmaztatik, nem lesz-e az eredmény 
e dohánynál is kedvezőbb. 

A kénsavas kálium a dohány égésére nem 
volt oly kedvező befolyással, mint a kovasavas 
kálium. Különösen nagy a különbség a rózsa-
dohánynál, a melynél a csakis istállótrágyával 
megtrágyázott parczelláról származó levelek 
még jobban égtek, mint a kénsavas káliummal 
is megtrágyázottak. A Connecticut-dohánynál e 
kettő égése között alig van különbség. 

A kénsavas káliumos parczella, nem-
különben a csak szuperfoszfáttal megtrágyázott 
parczella dohányának gyenge égését a salétrom-
savas ammóniákban adott ammóniáknak tulaj-
donítom. Eddigi kisérletímnél mindig azt ta-
pasztaltam, hogy az ammoniáktrágya felelte 
kedvezőtlenül befolyásolja a dohány égését és 
nézetem szerint a kovasavas káliumnak ked-

vező hatását a dohány égésére az is bizo-
nyítja, hogy az az ammoniáktrágya daczára 
javult, részben jelentékenyen a dohány égése. 
Nézetem szerint a kovasavas kálium még je-
lentékenyebb mértékben fokozta volna az égést, 
ha ammoniáktrágya nem alkalmaztatott volna. 

Trágyázási kísérlet folyékony műtrágyával. 

A kísérleti téren már két ízben tettem 
kísérletet az u. n. folyékony műtrágyával, mely 
vegytiszta foszforsavas káliumból és chili-
salétromból áll s mely vizben feloldott állapot-
ban alkalmazandó az ültetés előtt oly módon, 
hogy egy kat. holdra 60 kg. foszforsavas káliu-
mot és 50 kg. chilisalétromot számitva, ez 
megfelelő mennyiségű vizben feloldatik s az 
egy tőhöz szánt mennyiség az ültetés előtt 
arra a helyre, a hova a palánta kerül, kiöntetik., 

A vegytiszta foszforsavas káliumnak al-
kalmazását azért tartják czélszerünek, mert 
nem tartalmazza a közönséges foszforsavas és 
káliumtrágyák azon alkatrészét, a melyek a 
dohány égését hátrányosan befolyásolhatják. 

A kétévi kísérlet azon eredményt szol-
gáltatta, hogy a folyékony műtrágya a dohány-
nak ugy a termését, mint minőségét igen ked-
vezően befolyásolta. Azonban egy nagy hátrá-
nyát tapasztaltam és ez az volt, hogy a fo-
lyékony trágyával megöntözött helyekre ültetett 
dohányból sok kipusztult, azaz sokat kellett 
foltozni, mert az előirt mennyiségben adott 
trágya aránylag konczentrált állapotban került 
talajba és ez megártott a palántának. 

A jelen évben a kísérletet ismét végre-
hajtottam azon változtatással, hogy azon he-
lyeken, a hova a dohánypalánta ültetendő 
volt, egy kis kapával sekély gödröt vágattam 
és ebbe öntettem a folyékony trágyát. Az ül-
tetéskor a sekély gödröt trágyázatlan földdel 
elsimittattam s erre ültettetett a palánta, gyö-
kere tehát nem érintkezett közvetlenül a mű-
trágyával. Az eredmény nagyon jó volt, a, 
mennyiben az idén alig kellett a dohányt fol-
tozni. A foszforsavas káliumból 60 kg.-ot, a 
chilisalétromból 50 kg.-ot mondanak szüksé-
gesnek egy kat. holdra. A kísérletnél ezen 
mennyiségnek megfelélőleg végeztetett a trá-
gyázás olyképpen, hogy 1 hl. vízre 1*25 kilo-
gramm foszforsavas kálium és 1 kg. chili-
salétrom vétetett és az oldatból egy-egy tő 
helyére Vt liter öntetett. Ugy a foszforsavas 
kálium, mint a chilisalétrom vizben elég gyor-
san oldódik, azonban egy-két órát mégis kell 
várni a beöntés után, mig a folyadék felhasz-
nálható, a miért is a folyékony trágya nagy-
ban való alkalmazásánál csakis azon eljárás 
ajánlható, hogy egy kádban külön 10-szeres 
töménységű oldat készíttetik és ezen oldatból 
minden hl. vízhez 18 liter vétetik. A kísérletre 
a kísérleti térnek XIII. számú parczellája szol-
gált, mely előző évben ezukorrépát termett s 
mely őszszel 25 cm.-re megszántatott, márczius 
12-én megboronáltatott, május 3-án sekélyen 
megszántatott és május 12—18-án melegágy-
ban nevelt Connecticut-dohánypalántákkal 7B/ÖO 
cm. távolságra beültettetett. 50 sor trágyázott 
után 10 sor trágyázatlan következett, ez utáu 
ismét 50 sor trágyázott, 10 sor trágyázatlan 
közvetlen a melegágyból és 6 sor trágyázatlan 
pirkirozott dohány. 

Az időjárás a dohány fejlődésének álta-
lában kedvezett, kivéve, hogy a junius 28-án 
előfordult jégeső, a mi különben e vidéken 
felette ritkán fordul elő, a levelekben jelenté-
keny kárt tett, különösen a jóval fejlettebb, 
trágyázott dohányokban volt a kár nagyobb 
mértékben észlelhető. A dohány háromszor 
kapáltatott, ezenkívül lebugáztatott és meg-
kacsoztatott. Törése augusztus 11—24; között 
végeztetett. 

A trágya hatása a dohányra szembeötlő 
volt. A trágyázott részeken a dohány mind-
végig erőteljesebb növekedésű, fejlettebb volt. 
A trágyázott részen a dohány, daczára, hogy 
erőteljesebben fejlődött, korábban beérett. 

A termés volt a törés után, tehát szárítás előtt 
zölden lemérve: 

50 sor trágyázott . 1442 kg. 
10 „ trágyázatlan 227 „ 
50 „ trágyázott . 1337 „ 
16 „ trágyázatlan 351 „ 

A trágya hatásának megitélhetése végett 
a trágyázatlan termését 50 sorra átszámítva, 
az eredmény következő: 

50 sor trágyázott . 1342 kg. 
50 „ trágyázatlan 1135 „ 
50 „ trágyázott . 1337 „ 
50 „ trágyázatlan 1096 „ 

A különbség a trágyázott javára 307, 
illetve 241 kilogramm. Az utóbbi esetben a 
különbség minden valószínűség szerint azért 
csekélyebb, mert 6 sor trágyázatlan dohány 
pikirozott dohányból származott, a pikirozott 
dohány fejlődése pedig mindig erősebb, mint 
a közvetlen melegágyból származóé és a tö-
résnél tévedésből a pikirozott dohányt közvet-
len a melegágyból származó dohánynyal össze-
keverték, ezért termése külön meghatározható 
nem volt. Az előállott terméstöbblet elég je-
lentékenynek mondható. 

'•" A folyékony trágya ag'ontan nemcsak, a 
termést, hanem a dohány minőségét is kedvezően 
befolyásolta, amennyiben a dohány finomabb 
és jobban égővé lett. 

A dohány finomságát a fentebb leirt 
módon meghatározva 10—10 dohánylevélből 
vett egyforma darabnak súlya volt: 

Folyékony trágyás, . . í'932 gr. 
Trágyázatlan . , . . 2"230 „ 
A dohány égését ugyancsak a fent leirt 

módon meghatározva a dohány égése másod-
perczekben kifejezve volt: 

szám az égés tartama 
másodperczekben 

szám az égés tartama 
másodperczekben 

20 11 9 40 13 
2 .15 

7 11 
13 8 
12" 14 

4 14 7 12 13 16 
5 
6 

16 10 13 
14 28 4 

7 37 15 12 5 
8 12 13 átlag 17-7 10-4 

Á L L A T E G É S Z S É G Ü G Y . 
Rovatvezető : Dr. Ilutyra Ferencz. 

A sertésvész gyógyítása Ameri-
kában. 

P. Farahó János ur, az OMGE. tagja, 
Amerika mezőgazdasági viszonyait tanulmá-
nyozván, ezidőszerint Kanadában tartózkodik, 
honnan a következő érdekes tudósítást küldötte 
hozzánk : 

Kanadában sertésvész egyáltalában nincs 
még, de az Unióban már régen pusztit. A leg-
különfélébb dolgokat kisőrlették meg ennek or-
voslására, de mind hiába. Hiábavaló volt ellene 
Intosh tanár 12 évi kísérletezése. Az utolsókét 
évben az Agricul. Departement szérummal kí-
sérletezett, mely kísérleteket dr. D. G. Salmon 
a departement állategészségügyi osztályának 
főnöke vezette. A kísérletek igen jó eredmény-
nyel jártak és állítólag bebizonyították, hogy a 
sertéskolera aránylag kevés költséggel ered-
ményesen kezelhető. 

Az Unióban e vész által okozott kár 
óriási. 

Magában Jowa államban az 1896-ban az 
e vész által okozott kár meghaladja a 15 

• millió dollárt, az egész Unióban pedig a 100 
milliót és ezen félül, dr. Salmon kísérletei 
szerint a kezelt sertésekből 80% elhullott. Ez 
ha az adatok helyesek, mindenesetre nagy vív-
mány volna. 
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Mult évben Page County, Ja. államban 
kísérleteztük e szérummal beteg sertéseken s 
azokból csak 20% volt a halálozás. Ez évben 
nagyobb szabású kísérletek tétettek. 

Kezelve lett 922 sertés. Ezekből elhullott 
170 és minden 100-ból megmaradt 81 darab. 
A veszteség 19% volt. Az állatok 17 falkában 
voltak s ezekből 6 falka egyenként csak 1 
darabot veszített el. Másoldalról külön tartott 
falkákban 1107 drb beteg sertés nem lett a 
szérummal kezelve s ezekből elhullott 879 darab, 
vagyis minden 100-ból 79'8. A szérumkezelés 
kedvező eredményeivel az unióbeli farmereknek 
hatalmas tőkét fog a jövőben megmenteni. 

A szérum előállítása a következő. 
Egy ló vagy szarvasmarha választatik ki. 

Ez teljesen egészséges, minden más egyéb be-
tegségtől vagy kóros tünettől mentes legyen 
és elkülönítve tartandó. Ennek vérébe a ko-
lera-beteg sertés véréből egy kis mennyiség 
eresztetik. 

Az állat megbetegszik, de meggyógyul s 
ha meggyógyult e műtét újra ismételtetik, s 
azután újra mindaddig; mig ezen ló vagy 
szarvasmarha vére te'jesen impregnálva lesz 
és az állat immúnissá válik. Ha ez eléretett, 
ugy ezen állat véréből egy bizonyos mennyi-
ség lecsapoltatik és ezen lecsapolt vér savója, 
mely sárgásszinü, a szérum ; ezen szérummal a 
beteg sertések beojtatnak s ezáltal nemcsak, 
hogy a betegség ellen megóvatnak, de ha már 
betegek, meg is gyógyitattatnak. 

Talán érdemes volna hazánkban is ez 
eljárás serint kísérletezni, mert tudomásom 
szerint e formában kísérletek nem tétettek. 

Igen örülnék rajta, ha ezen eljárás ná-
lunk is eredményre vezetne, lehetőleg még 
jobbra, mint az Unióban. 

Értesítem továbbá, hogy e betegség ellen 
óvszerül a sertésekkel időközönként azok 
takarmányába keverve a következőket hasz-
nálják. 

I. 5 unczia Bryony root, 5 unczia red 
bolus, 3 unczia antimony, 1 unczia Assa foetida 
porrá törve, összekeverve hetenkint egyszer, 
vagy kétszer minden sertésre egy- theakanál-
nyit adagolnak reggeli etetésre. 

II. Egyenlő rész copperas, antimony, sul-
phur és fahamu (Jovadash) összekeverve heten-
ként 1, vagy 2-szer egy evőkanálnyit darabon-, 
ként a takarmányba keverve. 

III. Összetörve és keverve 4 unczia ginger, 
2 uncz. antimony, 2 uncz. saltpetre (salétrom), 
2 uncz. sulphur, 4 uncz, vaskéneg (copperas). 
Ezen keverékből hetenként 1—2-szer erős thea-
kanálnyit drbkónt a takarmányba. Ezen utóbbi 
keverékből kolerás sertéseknek naponként 3-szor 
egy-egy theakanálnyi adagoltatik. 

Az ismertetett védőojtási módszer azon 
a már régebbi tapasztalaton alapszik, hogy 
valamely betegség ragályával vagy toxinjaival 
magas fokra immunizált állat vérsavójavédelmet 
nyújt az illető betegség, illetőleg fertőzés ellen. 
Nagy állatok, lóvak és szarvasmarhák, immuni-
zálásával a budapesti állami bakteriológiai 
intézet már mintegy másfélév óta foglalkozik, 
mielőtt tehát még Amerikából az ottani kísérletek 
ismeretesek lettek volna. A sertéspestis baczil-
lusának kulturáival magas fokra immunizált 
nagy állatok vérsavójával a laboratóriumban kis 
állatokon végzett védőojtási kísérletek biztos 
eredménye folytán sertéseken is történtek már 
kísérletek, ezek azonban még nem vezettek 
oly eredményre, melyből az eljárás értéke 
szabatosan meg ítélhető és, hogy az eljárás a 
gyakorlatban is igénybe vehető volna. 

Ámbár ezek után biztató reménynyel 
tekinthetünk is a kísérletek további eredményei 
elé, ezeket a reményeket már eleve nem aján-
latos nagyon vérmes fokra csigázni. Amerikából 
még nem ismeretesek olyan kísérletek, melyek 
kétséget nem tűrő határozottsággal igazolnák 
az eljárás anyira kiváló értékét, mint az a 
megelőző közleménybőlkitünnilátszik. Egyébként 

pedig nem szabad szem elől téveszteni azt a 
nagyon súlyosbító körülményt, hogy a közönsé-
ges u. n. sertésvész tulajdonképpen nem egységes 
betegség, hanem sokszor a,megbetedések vegyes 
fertőzés következményei, amidőn alig lehet 
megállapítani, hogy a bekövetkező elhullások 
előidézésében mennyiben van az egyik és a 
másik betegség baktériumának része s ilyen 
körülmények között természetesen jóval nehe-
zebb is az alkalmas védekezési eljárás meg-
állapítása, mint egy bizonyos, mindig egységes 
bántalom ellen. 

Az eddig tett tapasztalatok aránylag 
eléggé kedvezőknek tüntetik fel a betegségből 
felgyógyult állatok vérsavójával végzett ojtá-
soknak eredményeit, legalább az eseteknek 
egy jó részében. Addig is tehát, mig a nálunk 
és egyebütt folyamatban levő vizsgálatok vala-
mely biztosabb eljárást fognak megállapítani, 
az előbbi eljárás igénybevétele mutatkozik 
ajánlatosnak. 

Ez alkalommal sem mulaszthatjuk el 
azonban arra utalni, hogy a vérsavóval való 
védőojtás csak rövid időre immunizálja az 
állatokat s ez okból azt csak közvetlen veszély 
esetén indokolt végezni. Vészmentes időben, vész-
mentes vidéken ez a módja a védöojtásnak tel-
jesen czéltalan. Rovatvezető. 

G A Z D A S Á G I ÉPÍTÉSZET. 
Rovatvezető: Száhlender Gyula. 

Sertésfiaztató 120 koczára. 
B. N. úrtól Rudnáról a következő kérdést vettük : 
Fiaztatót 120 drb koczára szándékozom felállítani. 
Hogy és mely alakban volna az czélszerüen és 

legolcsóbban előállítható, mivel volna fedendő ? Kérek 
erre nézve adatokat esetleg egyszerű rajzot is. 

A falakat téglából akarom csináltatni, a malacz-
- etető helyet hová legczélszerübb csinálni, bent a fiaz-
tatóban-e vagy kint? 

A fiaztatót legczélszerübben s legolcsóbban 
a 30. ábrában vázolt módon építheti fel. Hogy e 
már igen tekintélyes nagyságú épület költségeit 
a lehető minimumra redukáltassuk, igyekeznünk 
kell elsősorban is a beépítendő területet a le-
hető legjobban kihasználni. 

E méretek szemelőtt tartása mellett a 
fiaztató összes belső szélessége 
( 3 X 1.0) + ( 4 X l-50) + ( 2 X P 6 0 ) = 12-20 m.; 
belső hosszúsága pedig 
(30 X P60 )+ (2 X 1"0)+(3X2-0)=56"0m. lesz. 

A beépített összes terület igy a falak 
által elfoglalt térrel együtt mintegy 746"7 
m2-re rug. 

Az épület közepére oszthatjuk be a takar-
mánykonyhát s esetleg a koczák közös etetési 
helyét. 

Az utóbbi azonban esetleg el is marad-
hat, mert a legtöbb tenyészetben a koczákat 
a fiaztatás után következő első napokban 
magában a rekeszben, később pedig a sertés-
udvarnak egyik kikövezett részén etetik. 

A malaczok etetésére a már jelzett fo-
lyosók (III.) szolgálnak. E czélból a folyosók 
vízszintesen fekvő deszkákkal (d) ugy választ-
juk szét, hogy 2—2 szemközt levő rekesz 
malaczai összejárhassanak. Az első időben 
csak a 2 kutricza malaczait eresztjük össze; 
később már kiveszünk egy ily elválasztó desz-
kát, ugy hogy 4 rekesz malacza érintkezhes-
sék egymással. így nagyobbítjuk aztán lassan-
kint az etető helyet, mig végre valamennyi 
összeszokott s hamar helyére talál. E beren-
dezésnél a malaczok etetése is igen egyszerű. 
Minden ilyen választödeszka alá egy-egy egy-
szerűen összeszegzett favályut helyezünk, ugy 
hogy a vályú 2—2 oldalra közös legyen. Ha 
most az elsőbe pl. szemes takarmányt, a kö-
vetkezőbe vizet, a 3-ikba ismét takarmányt 
stb. stb. teszünk, ugy a malacz minden rekesz-
ben az egyik oldalon vizet, a másikon szemes 
takarmányt találhat. 

A kutriczákat természetesen fából készít-
jük s a koczák folyosója felé egy ajtóval, a 
malaczetető folyosó oldalán egy keskeny s esetleg 
elzárható kibuvó-val látjuk el. 

Az összes folyosókat fekvő téglával burkoljuk 
ki, a kutriczákba azonban csak homokothorda-
tunk, mert tapasztalás szerint ez bizonyult a 
legczélszerübbnek. 

Tetejét legtöbb helyt náddal fedik be, 
s ha a padlás terére nem volna szükség még 
le sem pádlásolják. 

Száhlender Oy. 
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Sertésfiaztató 120 koczára. 

Ezt pedig leginkább azáltal érhetjük el, 
hogy az épületet jó szélesre tervezzük s a 
kutriczákat 4 sorba tervezzük. 

A 30. ábrában I-el a kutriczákat, II-vel 
a koczák járó folyosóját; Ill-al végül a két-
két kutricza soron közös malaczetető folyo-
sót jelöltük. Hazai kondor sertéstenyésztést 
feltételezve a 

kutriczákat 1*50 m. szélesre, 1*60 m. 
hosszura, 

a koczák folyosóját l'OO m. szélesre, 
a malaczetető folyosót 1'60 m. szélesre 

terveztem. 

Borhamisítások és a társadalmi 
ellenőrzés. 

A „jKöztelek" f. évi 1. számában „Vissza-
pillantás az 1898-ik évre'' czim alatt megjelent 
czikket nagy érdekkel olvastam s bár meg-
hajlom is annak irója előtt, mert végtelen sok 
igazságot mond ki ott, mégis legyen szabad 
nekem arra, különösen annak a borászato 
most legjobban érdeklő részére teljes tisztelet 
tel megtenni szerény észrevételeimet. 

Mint szőlő- és bortermelőnek első pilla-
natra a borpancsolásra vonatkozó kijelentés 
tűnt a szemembe, melynek azon felfogásával 
semmiképpen sem érthetek egyet, hogy ezen 
nagy mérvben elharapódzott visszaélés hogy 
ennyire kifejlődhetett, annak a nagyközönség 
volna az oka, mert a törvény végrehajtása 
körül a szükségképpen reája háruló feladatot 
nem teljesiti. Már bocsánatot kérek: ezen vád 
nem illetheti meg a közönséget; nem különö-
sen akkor, mikor oly hézagos a törvény, hogy 
azt még a falusi paraszt korcsmáros is fütyülve 
játsza ki; mikor a borhamisítókat, ha feljelenti 
is az érdeklődő bortermelő, — a ki kézzel 
foghatólag érzi annak a visszaélésnek hátrá-
nyait, mert terményei a pinczében hevernek s 
a pécsi, aradi, tapolczai 14 krajczáros borok 
miatt vevőt nem foghat, — mondom, mikor 
ilyen körülmények között, ha jelentést tesz 
is valaki a hatóságnak — az vagy meg sem 
mozdítja a fülét, vagy ha nagy ímmel-ámmal 
— sokszor előre értesítve a hamisítót — mintát 
vesz is a lőréből — a legtöbb esetben évek 
multán sem tudja, hogy mi történt azzal a 
kereskedővel, a kinél ez a visszaélés kipuhato-



100 KŐZTELEK, 1899 JANUÁR HÓ 18. 6. SZÁM. 9-IK ÉVEOLYÁM. 

landó volt. Miért jéleiitse hát fel valaki azt az 
X. Y. Áront, vagy Jakabot, ha tudja, hogy haja-
szála sem görből meg neki. Vagy ha mint 
Szegeden is történt: Fried nevü borkereskedőt 
megcsípte a kapitány, elitélték 10, sőt még 
több ezer forintra, s az eredmény mi lett ? 
Nem tudjuk! Azt tudjuk, hogy nem fizetett, de 
hogy tovább kereskedik és gyarapodik azt ész-
leljük. 

A borhamisítók 50 frt fő- és 25 frtos 
mellékbüntetése nem ösztönzi a magyar 
embert a spiczliskedésre; nemcsak azért, mert 
eredményében nagyon kétes s neki bizton 
kellemetlen funkcziót végez, de azért is, mert 
nem fér az ilyen eljárás a magyar ember ter-
mészetéhez. Tessék a törvényt revidiálni, s ha 
100,000 irtokat eltudunk költeni a lóversenyekre 
az állam pénzéből, akkor áldozzunk néhány 
ezer forintot még a finánczokra is s tegyük köte-
lességévé azoknak azt, hogy ők kutassanak a 
hamis borok után. 

Legyen joga a fináncznak bemenni min-
den termelő pinczéjébe s győződjék meg ő 
arról, hogv annak, a kinek 1—2—10 hold 
szőlője van, lehet-e annak 100—200—1000 hl. 
bora. És itt rátértem arra az útra, amelyen 
bebizonyíthatnám, hogy ma már nemcsak 
az Engelek, Seifritzek stbi hamisítanak bort, 
illetve csinálják a bort, hanem csinálja azt a 
paraszt termelő, a korcsmáros, az uri osztály 
némely része is. Ma már hamisított bort találni 
a termelő pinczéjében nem nagy fáradságba 
kerül. Nincs falusi ember, aki el ne mesélné, 
hogy ennél is, annál is, mennyi víz lett a pin-
czébe behordva. 

Ezeket a visszaéléseket kell drákói tör-
vénynyel megszüntetni. Erre pedig nézetem 
szerint más mód nem létezik, mint az, hogy 
adassék a finánczok kezébe a borellenőrzés s 
legyenek ezek feljogosítva arra, hogy a készlet 
mennyisége után kutathassanak és ha a szigo-
rúan megejtett vizsgálat után birság kivetésének 
van helye, az ne 50—100 frttal, hanem 1000— 

.10,000 frttal szerepeljen s ennek fele legyen a 
finánczé. Én meg vagyok győződve, hogy ily 
módon kiirtható lesz a borpancsolás. 

Hasonló eljárásnak lenne helye a keres-
kedőnél is, aki pedig a bor származását kell, 
hogy igazolja, kutatván ismét ott, a honnan ő 
a bort állítólag hozatta. 

Rendkívüli állapotok, rendkívüli eszközök 
használatát teszik indokolttá s a tisztességes 
termelőt és kereskedőt ezen eljárás nem fogja 
sérteni. Szobonya Bertalan. 

A fent közlöttek daczára is fenn kell tar-
tanom azt az állításomat, hogy a nagyközön-
ség a bortörvények végrehajtásánál nem jár 
kellőleg az igazságszolgáltatás kezére. Czikkiró 
maga is „spiczliskedésnek" nevezi az eféle 
ellenőrző beavatkozást. Lám ez a hiba ! A 
mesterséges borok készítésének és forgalomba-
hozatalának tilalmazásáról szóló 1893. évi 
XXIII. t.-cz. megszigorítását mi is kívánatos-
nak tartjuk, nagy súlyt fektetvén különösen 
arra az intézkedésre, hogy a borhamisításon 
kapottak a borüzlet további folytatásától eltil-
tassanak. Ujabban annyi történt, hogy a ke-
reskedelmi miniszter a bortörvény végrehaj-
tási rendeletét ujabb módosítás alá vetette s 
a törköiyborok készítését és forgalombahozását 
még jobban megszorítja, a szőlőczukor használa-
tát eltiltjá, továbbá a visszaélések ellenőrzésére 
ujabb borellenőrző-bizottságot létesít. A végre-
hajtási rendeletet módosító javaslat helyes nyo-
mokonjár. Szerény nézetem szerint ugyanis nem 
az a jó törvényes intézkedés, vagy intézmény, a 
mely első sorban a megtorlás eszméjét tartja 
szemelőtt, hanem az, amely valamely vétség el-
követését megnehezíti. így a bortörvény alkalma-
zásánál is elsősorban nem a súlyos büntetésre, 
de a visszaélések megnehezítésére és kinyomo-
zására kell törekednünk. S hogy e tekintetben 
a borellenőrző-bizottságok máris tettek valamit 
s tevékenységük fokozódik, erre adataink van-

• nak. Mi'g ugyanis a budapesti borvizsgáló-bi-
zottság az 1897-ik évben 7 kihágási esetben 
315 borminta fölött mondott véleményt és 
144 mintát hamisnak talált, addig az 1898-ik 
évnek pusztán első felében 63 kihágási eset-
ben 495 borminta fölött mondott szakvéle-
ményt és 186 esetben konstatálta a hamisí-
tást. Figyelemmel kisérvén a mult év fo-
lyamán a borhamisítások miatt a társadalom-
ban kifejezésre jutott felháborodást, meg kell 
látnunk, hogy az ellenőrzés azért volt hatályo-
sabb, mert a nagyközönség részérő] is fokozott 
támogatásban részesült. íme ez is dokumen-
tálja a társadalmi közreműködésnek jelentősé-
gét, amely nélkül a legszigorúbb bortörvény is 
csak mumus marad. Bizonyítják még az ada-
tok azt is, hogy a bortörvény értelmében 
kreált szervezet teljesen megfelelhet a kinyo-
mozás feladatának, ha a nagyközönség nem 
marad közönyös. 

A borpancsolás megnehezítésének biztosité-
kát pedig abban a törvényes intézkedésben 
szeretnénk megtalálni, mely a borhamisításon 
ért kereskedőtől az üzlet továbbfolytatásának 
jogát elvehetné. 

Nincs kizárva, hogy a termelő is vizezi 
vagy szeszezi a borát, de az végre is bizonyos, 
hogy a kereskedőnek inkább módjában van a 
termelőtől megvásárlandó borárut szakszerű 
ellenőrzés alá vetni, mint a másod vagy har-
madkézből kis mennyiségben vásárló fogyasztó-
közönségnek. 

Nem csodálható, ha akad termelő, aki a 
mai súlyos "viszonyok között borhamisításra ve-
temedik, ez következménye az iparszerüleg 
űzött hamisításoknak, amelyek révén hihetet-
len olcsóságu borok kerülnek a forgalomba, a 
melyekkel szemben a termelő a maga becsüle-
tesen s nagy fáradsággal előállított produk-
tumával nehéz és igazságtalan versenyt vesz 
fel. A hamisítás kísértése és a nagyközönség 
károsulása az iparszerüleg űzött borpancsolások 
nyomán jár s ezzel együtt jár az a kár is, a 
melyet borkereskedelmünk renoméjának hitel-
vesztettsége miatt a külfölddel szemben szen-
vedünk. Ezt a visszaélést kellene tehát a tör-
vénynek megnehezíteni oly módon, hogy a 
visszaélésen ért tisztességtelen elemeket a 
kereskedelemből kizárná; ezzel a kereskedelmi 
tisztességnek is hatalmas fedezetet állítana. 

Ha czikkiró elolvasgatja a borhamisítókra 
szabott s publikált büntetéseket és mérlegeli hatá-
sukat az üzleti renomé szempontjából is, ugy azo-
kat nem fogja túlságosan enyhéknek találni. Fő-
dolog az, hogy minden bűnöst utóiérjen a tör-
vény keze s a tettenértnek ne nyujtassék több 
alkalom az ujabb visszaesésre. De hogy a 
pinczetulajdonosok e téren a pénzügyőrök örö-
kös zaklatásának legyenek kiszolgáltatva — 
ez már sok lenne a jóból is. 

Buday Barna. 

A tavasz első fecskéi. 
Most jelentek meg a magkereskedők ár-

jegyzékei, melyek elsőkül jelentik a közeledő 
kikeletet s a gazdát a nemsokára meginduló 
tavaszi munkálatok elsejére, a vetőmagvak be-
szerzésére figyelmeztetik,. A mezőgazdásági kul-
tura fejlődésével a termesztett növények száma 
is szaporodván, a gazda mindinkább rá van 
szorulva arra, hogy vetőmagszükségletének nagy 
részét kereskedésből szerezze be: Éppen ezért 
kötelességünknek tarljuk ez árjegyzékekről ez 
alkalommal egynehány megjegyzést tenni. 

Előttünk fekszik Mauthner Ödön, Haldele 
Ignácz, Frommer A. Hermann utóda, Deutsch 
Gyula és J. C. Schmidt magyarországi képvise-
lőjének árjegyzéke. Az árjegyzékek valameny-
nyie — Deutsch Gyuláé kivételével — több-
kevesebb diszszel vannak kiáliitva. A legdísze-
sebb Mauthneré, amelyet különösen értékessé 
tesznek az egyes terményekről felvett fotog-
ráfiák képei. 

' Ami már most a belső tartalmat illeti, 
konstatálnunk kell, hogy az OMGE. által az 
amerikai heremagvak ellen a mult évben meg-
indított akcziónak ezen árjegyzékekben is 
eredménye van, amennyiben azok a mag-
kereskedők, akik a mult évben köztudomású-
lag forgalmaztak amerikai lóherét, most erő-
sen hirdetik, hogy amerikai lóherét nem adnak 
el. És ebben a mosakodásban a Frommer-czég' 
szinte nevetségessé válik, amidőn arra hivatko-
zik, hogy ő a múltban sem hozott és a jövőben 
sem hoz amerikai lóherét forgalomba, holott a 
„Köztelek" mult évi folyamának 314. lapján 
foglalt nyilatkozatában beismeri, hogy állítólag 
a „külföld részére" vásárolt és forgalomba is 
hozott amerikai lóherét. Ezen nyilatkozat után 
egyáltalában nem látunk garancziát arra, hogy 
ez a czég ilyen lóherét az idén is akár a kül-
földön, akár a belföldön forgalomba ne hoz-
zon. Egyaránt megrovandónak tartjuk, ha 
hazai magkereskedő a külföldön is forgalomba 
hozza az amerikai lóherét, mert ezzel a hazai 
termény és kereskedelem hitelét rontja. Deutsch 
Gyüla ellenben hallgat az amerikai lóheréről, 
holott a budapesti magvizsgáló állomás éppen 
ő róla tette nemrégiben közzé, hogy áruját 
nem plombozta, mert ismételt figyelmeztetés 
daczára amerikai lóherét akart plomboztatni. 
Az ilyen czégektől a gazdaközönségnek jó lesz 
óvakodnia. 

A második megjegyzésünk az, hogy bár 
a magunk részéről a tisztességes reklámot 
soha el nem Ítéltük, de az olyan reklámot, 
amely a versenytársaknak gyanúsításával és 
legyalázásával van összekötve és amely valót-
lan dicséreteket zeng önmagának és a nyilvá-
nos ellenőrzést meggyanúsítja, megengedhető-
nek nem tartjuk. Erre nézve első sorban J. C. 
Schmidt képviselői, Radwaner és Rónai eljárá-
sát kell megrónunk. Ök u. i. azt hirdetik, hogy 
a magvaik azért legjobbak, mert ők azt nem 
veszik, hanem maguk termelik. Ez egyszerűen 
nem igaz. Ismerjük az erfurti magtermelést, 
melyet igenis az egyes czégek felügyelete alatt 
a környékbeli gazdák végeznek és egyes kénye-
sebb magvakat az illető magkereskedők ter-
melnek, de az erfurti czégek által forgalomba-
hozott magvak termelésére sem Erfurt vidéke, 
sem annál tízszerte nagyobb terület elegendő 
nem volna, még ha minden mag termelésére 
alkalmas is volna. Legalább is illetlen tehát e 
czégtől, hogy valótlan állításokkal akarja a 
gazdaközönséget megtéveszteni. Frommer A. 
Hermann utóda pedig azt az állítást koczkáz-
tatja meg, hogy ő jól megfizetett reklámczik-
kelyekkel nem versenyez. Ez az állítása az 
amerikai lóheremagvak ellen mult évben foly-
tatott hírlapi polémiára vonatkozik. Mivel e 
téren a „Köztélek" volt a kezdeményező s így 
állítása lapunkra is vonatkozni látszik, Frommer 
ezen állítását visszautasítjuk és egyben kijelent-
jük, hogy ilyen gyanúsítással nem fog elriasz-
tani senki attól, hogy a gazdaközönség érde-
kében előttünk szükségesnek látszó figyelmez-
tetéseket ne közöljük, sőt még éberebb őrkö-
désre serkent az a körülmény, hogy működé-
sűnk sikeres eredményét e téren tapasztaljuk. 

; Végül még egy megjegyzést kell tennünk 
J. C. Schmidt árjegyzőkénnk egyik részére. 
Azt a figyelmeztetést közli u. i. ez a czég, 
hogy a magvak nevében, leírásában és más 
esetekben (! ?) előforduló tévedésekért nem 
szavatol. Hát azt hiszi e czég, hogy mivel ő 
külföldi, reá nézve nem érvényes az 1896. évi 
XLVI. törvényczikk, mely a gazdasági termé-
nyek forgalomba hozóit szavatosságra kötelezi, 
hogy az általuk megjelölt néven, a megfelelő 
árut hozzák forgalomba, valamint azt is fur-
csának tartjuk, hogy e külföldi czég az általa 
elkövetett esetleges tévedések (? !) kiegyenlíté-
sére kárpótlást csak az illető mag számlaszerü 
értékéig hajlandó adni. Tessék Radvaner és 
Rónai uraknak tudomásul venni, hogy a tör-
vény nálunk a külföldi czégeket is kötelezi a 
megnem felelő mag elvetése után származó 
összes károk és elmaradt haszon megtérítésére. 
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A czég emiitett kijelentése tehát legalább is 
nevetséges, a melynek egy magyar gazda sem 
fog felülni. 

Minden gazdát figyelmeztetünk, hogy 
vetőmagvaik beszerzésénél óvatosak legyenek, 
ne elégedjenek meg a megrendeléssel, bár-
mely magkereskedőtől történjék is az, hanem 
vegyék igénybe a vetőmagvizsgáló állomások 
működését, amelyek a gazdáknak ingyen ál-
lanak rendelkezésére. Ez nemcsak a gazdákat 
menti meg a pillanatnyi kártól, hanem-hozzá-
járul, hogy a magkereskedők is lelkiismerete-
sebbek legyenek és a szolid kereskedőknek a 
helyzetet könnyíti az irreális versenynyel szem-
ben. A magvak minőségének ellenőrzése sok 
kártól és csalódástól óvja meg a gazdákat és 
alkalmas e téren a szolid kereskedelem meg-
erősítésére és terjesztésére, ami elvégre első-
sorban a gazdák érdeke. 

L E V É L S Z E K R É N Y 

Kérdések. 
17. kérdés. Vita tárgyát képezi a követ-

kező eset; 
Lehetséges-e, hogy egy birkafalkában, a 

melyben mellesleg megjegyezve jó kondczióban 
levő ürük Toltak és amely állítólag 1897. év szep-
tember haVában a legelőn .májmételyt szedett 
fel, már deczemberben nagyobb számú elhullás 
álljon be ezen fertőzés következtében? 

Lehetséges-e továbbá, hogy ugyanazon 
birkafalkából, amely a fenti időszakban inficiál-
tatott, még egy év után is, tehát most is talál-
kozzanak olyanok, melyek még most is fertőzve 
vannak? 

Végül kérdezem, mely időszakban szedi 
föl a birka a májmételyt, tavaszszal vagy ősz-
szel és lehetséges-e, hogy a birka száraz ta-
karmányozás mellett is megkapja a májmételyt? 

K. F. 
18. kérdés. A törvény a májmételyes 

juhoknál 60 napi szavatossági időt köt ki. 
Tisztelettel kérdezem, alkalmazható-e a tör-
vénynek ezen rendelkezése az u. n. mustra-
juhokra is, melyek nem továbbtenyésztésre, 
hanem levágásra adattak el deczémber közepén 
egy mészárosnak s ki mint mustrákat vette is 
meg azokat, melyek páxonkint élősúlyban 80 
kilót nyomtak; a részletes levágás folytán né-
melyik darabban májmételyt talált s most pá-
ronkint a vételárból 2 frt visszafizetést, követel 
vagy pert indit. 

Veszprém. Sch. J. 
19. kérdés. Bárányaim az ősz legnagyobb 

részén, a tavaszon vetett lóherésen jártak; az 
őszön köhögtek s most tele van tüdejük szőr-

Tisztelettel kérek a szőr-féreg kiirtására 
utasítást valami szőr-féreg irtó orvosságot. 

J. R. 
20. kérdés. Szolgálati szerződésemben a 

többi között a következő pont is foglaltatik: 
„3 drb göbe és növendékei uradalmi tartáson 
Minthogy ezen javadalmat pénzértékben átvál-
toztatni óhajtom, bátor vagyok a tisztelt gazda-
társaimhoz a következő kérdést intézni: 1. Meny-
nyibe kerül 3 drb göbe és növendékeinek — 
kétszeri malaczoztatás és nyári legeltetés mel-
lett — az egy évi tartása, t. i. mennyi és miféle 
eleséget igényelnek és ennek egyévi pénzérteke 
a rendes piaczi árakat számításba véve? 
2. Mennyibe lehet rendes körülmények között 
három göbének az 1 évi bruttó jövedelmét 
számítani? 3. Mennyibe 'kerül egy deputat-
tehén egy évi tartása erőtakarmány nélkül és 
nyári legeltetés mellett? Részletes feleletet és 
méltányos számítást kérek. K. F. 

21. kérdés. Egy közigazgatási hivatalno-
kok által képezett körben megbeszélés tár-
gyává tétetett a vízjogi törvény gyakorlati al-
kalmazása és ez alkalommal azon nézet került 

szőnyegre, hogy annak üdvös hatása egyesekre 
nézve egy egész vidék lakosságára káros lehet. 

És pedig,a következő konkrét esetben : 
Egy nagyobb földbirtokos vízhasználati 

engedélyt kér egy malom számára s ezzel egy-
idejűleg mesterséges öntözés czéljaira, a tár-
gyalás megtartatik, az érdekelt felek meghivat-
nak, de ezeknek figyelmét elkerülj hogy az 
illető nagybirtokos több vízre kér jogosítványt, 
mint a mennyi rendes körülmények között a 
patak medrében elfolyik s ennek folytán a kért 
vízmennyiséget, mely nem is létezik, csak nagy 
vizek alkalmával, kapja meg. Nyert engedélyére 
támaszkodva engedélyes öntözési czélokra 
nemcsak azon patakból, melyből közvetlenül 
veszi á vizet, de minden abba betorkoló pa-
tak vagy vízfolyásból a mesterséges eszközök-
kel létesítendő vizkivelt öntözés czéljaira be-
tilthatja és be is tiltja még akkor is, ha a 
felette levő kisebb terjedelmű zöldségtermelés-
sel egybekötött öntözések még az ő vízhasz-
nálatának engedélyezése előtt lettek volna mű-
ködésben, de szabályszerű engedély hiánya 
miatt a vizikönyvbe be nem vezetve. 

Az a kérdés már most, miután az érde-
keltek — nem lévén kellőleg tájékozva — a 
tárgyalás alkalmával felszólamlásaikat . meg-
tenni elmulasztották : 

1. Lehetséges-e, hogy valaki egy egész 
környék vizét saját czéljaira lekösse? 

2. Ha nem, orvosolható-e ezen nézetök 
szerint igazságtalan jogosítvány olyképpen, 
hogy az illető nagybirtokos vízhasználatában 
korlátoltassék ? 

Ha az emiitett határtalan vizkiosztás le-
hetséges, akkor elvileg elképzelhető az az eset, 
hogy kivehetné valaki a Duna vizében — kö-
zép vízállás mellett — rejlő vizerőt teljesen 
és ezáltal az országnak azon részében, mely-
nek vízfolyásai a Dunába szakadnak, az ön-
tözési vízhasználatot betilthatná az ő vízhasz-
nálata fölött. 

Szerdahelyit. Sch. 

22. kérdés. Megvételre ajanlanak nagyobb 
mennyiségű triőrhulladékot, mely rostálás által 
az árpából jött ki. Ezen rostaalj áll a/3 rész / 
könnyű árpából, -1/8 rész vadbükköny és 1/a rész 
vadborsóból. Kérek szíves felvilágosítást az 
iránt, hogy milyen tápláló értéke van ilyen 
keverékből nyert darának pl. a tengeridarához 
arányítva és mit érhet most ezen triőrhul-
ladék ? S. Oy. 

23 kérdés. Kérek szives választ, hol kap-
ható hazánkban alsó-innthali tenyészképes 2 
éves bika? H. K. 

Feleletek. 
Juhok mételykórja. (Felelet cl 17. kér-

désre.) Juhokon a májmételyek okozta megbe-
tegedés tünetei rendszerint két hónapnál hosz-
szabb idővel a fertőző legeltetés után fejlőd-
nek ki súlyosabb alakban. Az azonban, hogy 
a fertőzéstől az elhullásig mennyi idő múlik 
el, első sorban a fertőzés súlyosságától függ. 
Ámbár rendszerint a nyáron vagy ősz elején 
bekövetkezett fertőzés után csak a következő 
év első hónapjától kezdve jelentkeznek az első 
elhullások, nincs kizárva az a lehetőség, hogy 
ha az állatok igen sok mételyt vettek fel, az 
általok okozott májgyuladás, melyhez még has-
hártyagyuladás is csatlakozbatik, már két hó-
napon belül megöli őket. Másfelől gyakori do-
log az, hogy egy nvájban nem az összes álla-
tok fertőztetnek be egyformán s ehhez képest 
egyrészök jóval később, esetleg csak egy év 
múlva hullanak el, amint viszont egy részök 
időközben meg is gyógyulhat. A legelőször el-
hullott "állatok bonczolása alkalmával nyert 
adatok, nevezetesen a máj kóros elváltozásai-
nak természete, esetleg elegendő alapot nyújt-
hat annak eldöntésére, vájjon a fertőzés két 
hónapon belül, vagy már régebben történt-e? 

A fertőzés rendszerint a nyár folyamán 
vagy ősz elején történik. Minthogy a métely-
nek az a fejlődési alakja, mely a fertőzéskor 
szerepel, a cercaria, chitinburoktól van körül-
véve, azért hosszabb ideig életképes marad-
hat és igy a fertőzés később az istállóban is 
megtörténhetik. Schaper éppen abból a tény-
ből, hogy juhok májában fiatal mételyek, a 
bélsárban pedig peték az egész év folyamán 
találhatók, arra következtet, hogy a fertőzés 
az egész év folyamán, tehát száraz takarmány-
nyal is történhetik. —y— 

Szavatosság májmételyes juhokért. (Fe-
lelet a 18. kérdésre,) A hazai joggyakorlat sze-
rint, mely lényegében az osztrák polgári tör-
vénykönyvben ide vonatkozólag foglalt elveken 
alapszik, az eladó tényleg szavatol a máj-
mételyes juhokért 60 napi szav. határidőn be-
lül, de a szavatossági kötelezettség csak azokra 
az esetekre terjed ki, melyekben a betegség 
az állat értékét lényegesen csökkenti vagyis ha 
a vevő a vásárolt állatot a vétel czéljára nem 
használja fel, illetőleg ha a levágott állatot, 
mert lesoványodása miatt fogyasztásra alkal-
matlan, egészben elkobozták. Szavatossági 
hibák miatt megindított állatperekben általá-
ban csak az adásvételi szerződés felbontásá-
nak, illetőleg a teljes vételár megtérítésének 
(actio redhibitoria) van helye és csak nagyon 
kivételesen tesz a bíróság az árcsökkentés 
(actio quanti minoris) iránti keresetnek eleget, 
a midőn azonban az árcsökkenésnek szintén 
lényegesnek kell lennie. Nem tudunk reá esetet, 
hogy bíróság valaha a vevő azon kívánságát, 
hogy a különben fogyasztásra alkalmas máj-
mételyes juh ára neki megtéríttessék, teljesí-
tette volna. Minthogy nálunk az állatokért való 
szavatosság kérdése egyáltalában nincs szabá-
lyozva, sohasem lehet valamely idevonatkozó 
per kimenetelét előre biztosan megjelölni, a 
felhozott indokok alapján azonban kizártnak 
kell tekintenünk azt a lehetőséget, hogy a vevő 
a jelen esetben támasztott igényének a bíró-
ság előtt érvényt tudjon szerezni. Dr. H. F. 

A férges tüdővész gyógyítása. (Felelet a 
19. kérdésre.) A betegség ellen megkisérlett 
gyógyító eljárások közül eddig aránylag leg-
több eredményre vezetett az, hogy a beteg 
állat légcsövébe olyan gyógyszert fecskende-
zünk, mely a férgeket elölni .vagy legalább 
elbódítani képes, melyeket azután a beteg 
köhögéssel kiürít. Ez az eljárás is természe-
tesen csak addig lehet sikeres, a mig az állat 
még elég jó erőben, a betegségnek nem na-
gyon előrehaladott stádiumában van, a midőn 
tehát a férgek még csak a tágabb légutakban, 
a hörgőkben vannak, a honnan azokat az állat 
erőteljes köhögéssel kiküszöbölheti. Ha ellenben 
a hörgők megbetegedéséhez már a tődő lég-
sejtes szövetének megbetegedése is társul és 
az állat ennek következtében le is soványodott, . 
akkor már kevés a kilátás a gyógyulásra. 

Az eljárás abban áll, hogy három egymás 
után következő napon öt-öt grammot fecsken-
dezünk a légcsőbe a kővetkező folyadékból: 
100 r. terpentinolaj, 100 r. faolaj, 10 gmm. 
tiszta kreolin. Minthogy az eljárás értéke főleg 
abban áll, hogy a betegség „továbbfejlődését 
megakadályozza, leginkább tehát a még nem 
súlyosabban betegekre hat kedvezően, azért 
ajánlatos nemcsak a már betegeknek mutat-
kozó állatokat, hanem az egész fertőzött nyájat 
kezelés alá venni. A kezelés közben és ezt 
követőleg gondoskodni kell arról, hogy a kikö-
högött férgek megsemmisíttessenek. A lég-
csőbefecskendést, az eljárás kényes volta miatt, 
csak állatorvos. végezheti. — y ~ p j 

Természetbeni illetékek pénzértékekre 
való átszámítása. (Félelet a 20. kérdésre) A fel-
vetett kérdésekre a megbízható részletes vá-
lasz csak a helyi viszonyok kellő figyelembevé-
telével adható. Tájékozásul a következő adatok 
szolgálhatnak: 

1. Három mangalicza, göbe évi tartási 
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költsége 70 kg.-nyi élősúlyt feltételezve, követ-
kezőképpen alakulhat : 

Télen át (200 nap) egy-egy göbe eltar-
tására szükséges l k kg. korpa, V2 kg. tengeri 

• és 4 kg. répa vagy burgonya, azonkivül a 
szoptatási idő, mintegy 100 nap alatt, 1 kg. 
korpa vagy dara pótlékul, a mi 3 göbénél ki-
tesz összesen : 

300 kg. korpát á 4 frt = 12 frt 
300 „ tengerit á 5 „ = 1 5 „ 
100 , darát á 6 „ = ő „ 

2400 „ répát á 50 kr = 12 , 
Takarmány értéke összesen 45 frt. 

Az összes tartási költség természetesen 
ennél jóval nagyobb, mert hozzászámítandó 
még a legeltetés és cselédtartás költsége s az 
állattőke kamatja és rizikója. 

Ezt a tartást és kétszeri fiaztatást feltéve, egy 
göbe után évenként 8—10, mondjuk állagban 
9 malacz nevelhető fel, melyek 3 hetes koruk-
tól az elválasztásig naponként Va kg. árpát, 
később, ha legelőre nem járhatnak, V2 korpát 
és 1 kg. répát kapnak. 

A felnevelhető 27 drb malacz igényel 
tehát 40 szoptatási nap alatt á 1 k kg. össze-
sen 550 kg. árpát és az elválasztás után 50 
téli napon át kereken 700 kg. korpát és 1400 
kg. répát, melyek értéke : 

550 kg. árpa á 6 frt = 33 frt 
700 kg. korpa á 4 frt = 28 frt 

1400 kg. répa á 0'50 frt == 7 frt 
Összesen 68 frt lehet. 

A göbéknek és malaczoknak nyújtott 
takarmány értéke tehet tehát összesen 113 
forintot. 

2. A 3 göbe után elérhető évi bruttó 
jövedelmet a felnevelt és éves kórban eladásra 
kerülő máláczok fejezik ki; ha a 27 malacz 
éves korban darabönként átlagban 15 frtért 
eladható, a bruttó jövedelem 405 forintot 
tenne. 

3. Egy deputáttehén évi tartási költsége 
erő- és gumóstakarmány nélkül és nyári legel-
tetés mellett, feltéve, hogy télén, vagyis 200 
napon át istáilóztatik s a legeltetési idő alatt 
némi kis zöldtakarmányban részesül, következő-
képpen alakulhat: 

Télen át fogyaszt naponként átlagban : 
forint . forint 

8 kg. szénát = 16 mm. á 1"6 = 25-60 
6 „ tav. szalmát = 12 „ á 0'8 m 9'60 
4 „ alomszalma = = 8 „ á 0'5 = 4'— 

Nyáron 165 napon át: 
10 kg. zöldtakarmányt = 16'5mm. á 0 ' 4 = 6'60 

% >4 „ alom = 6"6 „ á 0 " 5 = 3 30 
Az évi takarmány s alom értéke 49 10 

vagyis kereken 50 forintot tehet. H. A. 
Yizjogi törvényeink és az öntözések. 

(Felelet a 21. Jcérdésre.) A kérdés két részre 
osztható, a szerint, a mint mezőgazdasági 
vagy ipari használatról van szó. Az ipari hasz-
nálat az öntözés javára a vizjogi törvény 31. §. 
értelmében teljes kártalanítás mellett későbben 
is bármikor korlátozható. Azonban nem igy áll 
a dolog az öntözésre vonatkozó vizzel; egy 
már meglevő öntözést, egy másik meg nem 
levő öntözés javára korlátozni nem lehetséges; 
ha az illető engedélyes a vizet tényleg felhasz-
nálja az öntözéshez. Ha az illetőnek az összes 
vizre nincsen szüksége vagy azt tényleg fel 

£ nem használja, akkor ugyanaz a víz mások 
részére is engedélyezhető rendes hatósági el-
járás alapján. Az a körülmény, hogy az illető 
kisbirtokosok a vizet zöldségtermelésre előbb 
is felhasználták, de azt annak idején a ható-
ságnak igazolásképpen bejelenteni elmulasztot-
ták, a törvény szerint éppen annyi, mintha 
öntözésük nem volna, sőt még rosszabb, mert 
törvénytelenül használván a vizet, még meg is 
volnának büntethetők. Hogy miként lehetne a 
bajon segíteni, az attól függ, miként van az 
illető iparmű vagy vizmü tulajdonosának az 
engedélyokirata kiállítva. Ugyanis nem való-
színű, hogy az év összes napjaira meg lenne 

az engedélye az öntöző vizre, hanem havonkint 
csak bizonyos meghatározott napokra ; a többi 
napok tehát, melyek befoglalva'nincsenek, ujabb 
engedélyesek részére egészben vagy részben le-
foglalhatók. Különben a vizjogi törvény 25. §. 
értelmében „Ültetvényele öntözésére vizet meri-
teniu — már tudniillik kézzel vagy kézi edé-
nyekkel — mindenkinek szabad; már pedig a 
zöldséges veteményeket rendszerint lapátolás-
sal vagy edényekkel szokták öntözni; a zöld-
ségtermelés czéljából kézzel merített viz tehát 
még akkor is elvonható, ha ezáltal az alsó 
engedélyesnek semmi vize nem maradna. 

Azon további általános érdekű kérdésre. 
Lehetséges e, hogy valaki egy egész környék 
vizét saját czéljaira lekösse? a felelet a 
következőkben adható meg. A vizjogi tör-
vény végrehajtása tárgyában kiadott álta-
lános rendelet (1885. évi 45,689 sz. a.)' 
49., 50., 51., 52., 53. és 54, §§. részletesen 
megállapítják az öntözésre adandó engedélyek 
feltételeit; amennyiben ezen feltételek az enge-
délyezés alkalmából nem lettek megtartva, az 
engedély utólagosan is megtámadható, de meg-
támadható akkor is, ha az engedélyes a vizet 
nem használja, vagy az engedélyezett vizmeny-
nyiség több, mint amire neki szüksége van. 

Különben pedig tényleg előfordulhat, hogy 
egy patakban mondjuk van másodperczenkint 
50 liter viz, ami még öntözésre engedélyezhető 
az érintett általános rendelet 45. §. értelmében, 
ha valaki ezen 50 liter viznek engedélyezését 
kéri és kimutatja, hogy azt fel tudja használni, 
akkor az részére valósággal is engedélyezhető 
és a később jövőknek nem marad semmi több 
engedélyezni való, mert a viznek első sorban 
az a rendeltetése, hogy értékesíttessék és mint 
a közmqndás mondja: aki előbb jön a ma-
lomba, az előbb is őröl. Nálunk szágés ezer 
patak vize hever még felhasználatlanul, de mi-
helyt valamelyiknek vizét valaki használja,, 
akkor, seregesen támadnak fel az igények a 
vizre, amelyet előbb mire sem becsültek. 

A közfolyókon a viz engedélyezésénél a 
hajózási és egyéb közérdekek is figyelembe 
veendők, de azért mégis nagyon örülhetnénk, 
ha mihamarabb arra az állapotra jutnánk, mint 
Felső-Olaszország, hogy legnagyobb folyóinak 
medrén a rjyári hónapokon jóformán száraz 
lábbal lehet átgázolni, mert az összes vizet 
elvezetik az öntöző-csatornákon. B. V. 

Triőrhulladék tápláló anyag-tartalma. 
(Felelet a 22. sz. leér ölésre.) A A jelzett össze- ; 

tétellel biró 1 kg. rostaalj az átlagszámítások 
szerint 0'869 szárazanyagot, 0'185 fehérjét, 
0-553 szénhidrátot és 0 021 zsirt tartalmaz. 
Ezzel szemben 1 kg. tengeriben 0 850 kg. 
szárazanyag, 0'084 fehérje, 0606 szénhidrát és 
0'048 zsir foglaltatik. A rostaalj tápláló-anyag-
érték egysége 115.0, a tengerié 95.4. Egy kilo-
gramm tengeri iáplálóértékét 0'82 kg. rostaalj 
pótolhatja s viszont az 1 kg. rostaaljban fog-
lalt tápanyagokat 1'20 kg. tengerivel juttathat-
juk be a szervezetbe. 

Ezekből kitűnik most már az is, hogy az 
adott viszonyok mellett, melyik takarmányféle 
lesz olcsóbbnak mondható. 

Megjegyezzük azonban, hogy a sok vad-
bükkönyt tartalmazó rostaaljból nagyobb meny-
nyiséget etetni nem tanácsos semmiféle házi 
állattal, mert egy mérges anyagot tartalmaz, 
amely különösen lóra és marhára válhatik 
veszélyessé. (Lathyrismus.) 

Ha hizlalás czéloztatik, a9,tengeri maga-
sabb zsírtartalmánál fogva előnyösebben etet-
hető. JasJcó. 

Innthali tenyészbika beszerzési forrása. 
(.Felélet a 23. kérdésre.) Kérdésttevő aisó-inn-
thali-fajta bikát • keres, valószínűnek tartom 
azonban, hogy a borzderes /eZső-innthali, vagy 
röviden innthali-fajta iránt érdeklődik, mivel 
alsó-innthali marha, mint fajtajelleg nem létezik 
az Inn folyó völgyének alsó részén- tenyésztett 
pinzgaui, miesb^ich-simmenthali, duxi, wippthuli 
és zillerthali marha nem is foglalható össze az 
„alsó-innthali" elnevezés alatt. E század elején 

létezett ugyan Schwaz, Rattenberg és Kufstein 
táján egy sötétvörös, vagy barna, feketésbarná-
val árnyalt színezettel biró szarvasmarhafajta, 
melyet alsó-innthalinak neveztek, de ez később 
keresztezés folytán mindinkább a duxi jelleg-
hez közeledett, ma pedig az utolsó évtizedek-
ben ott nagy mértékben elterjedt pinzgaui te-
nyészanyag használata következtében a pinzgaui 
jelleget vette fel és annak is neveztetik. 

Alábbiakban adom néhány az Orsz. Törzs-
könyvbe bejegyzett hazai innthali tenyészet 
czimét, amelyekhez kérdésttevő bikavásárlás 
végett fordulhat: 

Fáy Béla, Jászmonostor, J.-N.-K.-Szolnok-
megye. > 

Jeszenszky János báró özvegye gazda-
sága, Felső-Hidvég, u. p. Kölesd, Tolnamegye. 

Keglevich Gyuláné grófné gazdasága, Pta-
Sashalom, u. p. Hatvan, Hevesmegye. 

Lónyay Gábor és Elemér grófok uradalma, 
Bodrog-Olaszi, Zemplénmegye. 

Mihály István, Turkeve, J.-N.-K.-Szolnok-
megye. 

Simay Ferencz, Türe, u. p. Magyar-Gorbó, 
Kolozsmegye. 

Szent-Iványi József, Apcz, Hevesmegye. 
Világhy Gyula, Füzitő, Komárommegye. 
Vladár Emil uradalma, Csertész, u. p. 

Szeredrifé, Ungmegyé.' Wilfin'g Nándor. 

Mezőgazdasági országos kiállítás 
Szeg« dcn. 

Kertészeti és gyümölcstermelési csoport 
bizottságának ülése. 

(1899. január 13.) 
Jelen voltak: Molnár. István elnöklete 

alatt Angyal Dezső, Jeszenszky Pál, Bubiriék 
Gyula, Szegedy György és Vadászffy Jenő bi-
zottsági tagok és Buday Barna az 0. M. G. E. 
titkára, mint előadó. 

A bizottság a már előre megállapított 
elvek alapján a kiállítás tervezetét, a kiállítók 
részére szétküldendő bejelentési-ivek szövegét, 
továbbá a jury-szabályzatokat végleges szöve-
gezésükben megállapította és azokat elfogadás 
végett a kiállítás igazgatósági ülésé elé terjesz-
teni határozta. Különleges kívánságai, melyek-
nek ezúttal kifejezést ad, a következők: 

1. Óhajtandónak tartja, hogy a mezőgazda-
ságilag is termelt zöldségfélék, mint p. o. 
a paprika, hagyma és káposzta a kerté-
szeti kiállítás körében mutattassanak be, miért 
is ez irányban a növénytermelési csoport bi-
zottságával "érintkezésbe lép. 

2. A kiállítás síkerének biztosítása érde-
kében megkeresni kéri a törvényhatóságokat, 
miszerint azok területük kertgazdáinak bevoná-
sával gyűjteményes kiállításokat rendezzenek. 

3. Tekintettel arra, hogy a gyümölcs 
csomagolása körül a termelők körében általá-
ban nagy hátramaradottság tapasztalható, a 
bizottság nagy súlyt fektet arra, hogy a kiállí-
tás alkalmával egyszersmind a helyes csomago-
lási módok is a gyakorlatban bemutattassanak; 
e végből elhatározta, hogy a kiállítás keretében 
a legczélszerübb csomagolási módok bemutatá-
sára munkásversenyt rendez és felkérni javasolja 
a földmivelésügyi minisztert, hogy azok számára, 
akik ez alkalommal a legczélszerübbnek talált 
csomagolási eljárást fogják bemutatni, serken-
tés gyanánt egy 100 frtos és egy 50 frtos 
pénzdijat engedélyezni szíveskedjék. 

Több tárgy nem lévén, elnök berekeszti 
az ülést. 

A gépek és eszközök főcsoportbizottságának 
ülése. 

1899. január hó 14. 
Jelen voltak Bolla Mihály műszaki tanácsos 

elnöklete alatt: Kühne Károly gépgyáros, Lázár 
Pál műegyetemi tanár,ifj. Sporzon Pálgazd.tanint. 
tanár, főcsoportbiztos, Bubinek Gyúla ügy vezető-
titkár és Horváth Jenő. Határozattá emeltetett, 
hogy e főcsoport keretében minden bel- és kül-
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földi mezőgazdasági gépek és eszközök, a 
mezőgazdaság üzemkörébe tartozó ipari gépek 
és eszközök s végre egyéb gépek és eszközök 
lesznek kiállithatók. Mindazon újdonságokból, 
melyek 1898. előtt közhasználatban nem voltak, 
egy külön csoport rendeztetik Újdonságok 
kiállítása" czimen. Egyes gépek a kiállítás 
ideje alatt működésben is be lesznek mutatva. 
Bejelentési határidő 1899. május 1. A kiállított 
tárgyak a kiállítási igazgatóság által szerkesz-
tendő katalógusban díjtalanul lesznek felso-
rolva, ha azonban valamely kiállító gyárára 
vagy üzemére vonatkozó némely statisztikai 
adatokat is közölni óhajtana, 10 nyomtatott 
sorig 1 korona dijért ezek is közöltetnek a 
katalógusban. A bizottság által hozott határo-
zatok a f. hó 19-én tartandó igazgatósági ülés 
elé lesznek jóváhagyás végett terjesztve. 
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Darányi Ignácz ünnepeltetése. 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter 
e hó 15-én ünnepelte ötvenedik születés-
napját. Ebből az alkalomból a földmive-
lésügyi minisztérium hivatalnoki kara 
testületileg tisztelgett a miniszternél,nemes-
kéri Kiss Pál államtitkár, Tormay Béla 
és Balogh Vilmos miniszteri tanácsosok 
vezetése mellett. A küldöttség diszes 
emlékkönyvéét adott át a miniszternek, 
a mely Darányi családi színeibe van 
kötve (kék, fehér selyem). Az album bel-
sejében akvarell-festményben a minisz-
térium épülete van ábrázolva s a másik 
lapon az ajánlás és az aláirások. Az 
albumot nemeskéri Kiss Pál államtitkár 
szép beszéd kíséretében nyújtotta át a 
miniszternek, a ki azt meleg szavakban 
köszönte meg. Mi is őszinte szívvel a 
Darányi miniszter üdvözlői közé sora-
kozunk, s kívánjuk, hogy hosszú ideig 
tartsa meg erejét, egészségét, elismert 
munkaképességét és nemes buzgalmát 
saját sikereinek gyarapítására és javára 
a mezőgazdasági előrehaladásnak! 

Nyilatkozat. A következő nyilatkozat 
közzétételére kérettünk fel: Szíveskedjék be-
cses lapjában a következő nyilatkozatomnak 

tért nyitni. „Pirkner János urnák a „Köztelek* 
mai (jan. 14-kén) számában megjelent és sze-
mélyemre, és annak kapcsán a fővárosi, a 
közfogyasztásra kerülő élelmiszereket, ellenőrző 
közegekre vonatkozó indokolatlan támadásra 
nem hasonló módon, hanem szakbeli szem-
pontból, az ügyiratok visszaérkezése után ér-
demlegesen és tárgyilagosan fogok válaszolni. 
Budapest, 1899. január 14. Kiváló tisztelettel 
Balló Mátyás, a székesfővárosi vegyészeti és 
tápszervizsgáló intézet vezetője." 

Gabonauzsora. Jól emlékezhetnek rá a 
„Köztelek11 olvasói, hogy a mult nyar folyamán 
ismételten foglalkoztunk a torontálmegyei 
gabonauzsora-üzelmekkel és kimutattuk, mint 
esnek a kisgazdák tömegesen áldozatul az 
u. n. gabonaelővételi ügyleteknek. Annak a fá-
radozásunknak, melylyel az illetékes körök 
figyelmét ezekre az állapotokra felhívni igye-
keztünk, mindenesetre része volt abban az 
eredményben, hogy ugy a szakminiszterek, 
mint az igazságszolgáltatás éberebb szemek-
kel őrködtek a kisgazdák érdekei felett, de 
hogy a helyzet sokat nem javult, bizonyítja 
ezt az a mozgalom, amelyet most a délvidék 
kisbirtokosai megindítottak. Ugyanis e hó 
16-án nagyobb küldöttség tisztelgett a föld-
mivelésügyi, igazságügyi és kereskedelemügyi 
minisztereknél. A küldöttség, melyet Szivák 
Imre, a fehértemplomi kerület képviselője 
vezetett a miniszterek elé, égy memorandumot 
nyújtott át a minisztereknek, melyben a dél-
vidék kisbirtokosai kérik az országos gabona-
uzsora megszüntetését. A memorandum kimu-
tatja, hogy kisgazdáink már régóta sinylenek 
ama lelketlen üzelmek miatt. Az ilyen uzsorá-
sok kihasználják a kisgazdák anyagi szorult-
ságszülte helyzetét, már február—márcziusban 
megveszik tőlük a még jóformán el sem vetett 
termést 4—5 forintért métermázsánként, holott 
annak tényleges ára 7—8 forint. A kisgazdától 
pedig aláirt váltója alapján aratáskor 12 forintot 
követelnek az adott 4 forintért. Kérik a kormányt, 
miszerint a gabonaelővételi üzlet, illetve a ga-
bonauzsora mielőbbi meggállásáról gondoskod-
jék. Utalnak Szatmár vármegyére, a hol a 
megyei jelentések szerint az agrárszocziáliz-
mus terjedése a gabonauzsora következménye. 
Részletesen elmondják továbbá a kisbirtokosok 
tönkretételét és végül oda konkludál a memo-
randum, hogy a gabona elővételt helyesebben ga-
bona-uzsorát be kell tiltani. A miniszterek ke-
gyesen fogadták a küldöttséget és kijelentették, 
hogy mivel ép p most vannak döntés alatt a kir. 
kúriánál a délvidéki gabonauzsora-pörök — 
ha esetleg abban elég garanczia nem nyújtat-
nék — a kormány a törvényhozás utján fogja 
a szükséges lépéseket megtenni. 

Az Engel féle borhamisítási ügyben, mely-
nek több szálát tartja már kezében a rend-
őrség, ezideig két Ítéletet hoztak. A fővárosi 
V. kerületi rendőrkapitány a pécsi Engel bor-
kereskedő-czég két tulajdonosát: Engel Adolfot 

"és Engel Mihályt borhamisítás miatt egyenkint 
egy hónapi elzárásra és háromszáz forint pénz-
birságra, a VIII. kerületi rendőrkapitány pedig 
Engel Mihályt tiz napi önköltségen való elzá-
rásraEngel Adolfot pedig tiz napi elzárásra 
ítélte; ezenkívül tartoznak 900 forint pénzbün-
tetést és 583 forint eljárási költséget fizetni. 
Elrendelték a vádlottak Pécsett levő üzleti 
telepén 56 hordóban hivatalos zár alá vett 
1225'44 hektoliter törkölybornak a vádlottak 
költségére sóval leendő denaturálását és a tör-
kölybor elkobzását és a szeszfőzéshez leendő 
fölhasználás czéljából nyilvános árverésen való 
elárusitását jótékonysági czélok javára. 1898. 
október 27-én Pécsett, a vádlottak üzleti tele-
pén levő pinczeraktárakban összeirt törköly-
borokból az eljárás során megállapított 122'32 
hektoliter hiányzó törkölybornaK hektoliterjét 
12 forintban állapították meg, amely összegnek 
Budapest szegényalapja javára való megfizeté-
sére kötelezték a vádlottakat. Ez még termé-
szetesen csak az elsőfokú ítélet, amelynek köz-

lése alkalmából pusztán annyit jegyzünk meg, 
hogy ezt az ítéletet a napi sajtó általában 
enyhének találja. 

A kötelező tűzbiztosítás általánosítva. 
Francziaországban azt lehet mondani, a tűz-
kár elleni kötelező biztosítás országszerte szer-
vezve van. Abban az esetben, ha valamely 
község oly szegény, hogy a maga erejéből nem 
képes a biztositásokozta költséget viselni, szö-
vetkezik a szomszéd községgel s beszerzik közö-
sen mindazt, amire szükségük van. így esett 
meg, hogy számos község egyesitvén erejét, 
csoportosultak s oly veszedelem elől találtak 
védelmet, mely azelőtt akárhányat megsemmi-
sített. A kerületi tüzbiztositó társulatok meg 
avval járnak a községek kezére, hogy pénz-
segélylyel látják el a kerületeket, melyek tüz-
fecskendőket vásárolnak, a saját költségén 
tanítja be a tüzfecskendőket kezelő személy-
zetet. Most az amerikai rendszert akarnák meg-
honosítani, hogy a tűzoltáshoz szükséges fel-
szerelés mentől hamarább érkezhessék a vész 
helyszínére, e czélból oly kerekeken járatják 
azokat, melyek a közúti vasutak vágányaiba, 
illenek s igy tűzvész esetén hamarább érkez-
hetnek. Ilyformán az ország 2500 küométer-
nyire terjedő közúti vasúthálózatát is előnyö-
sebben szándékoznak tüzesetek idején kihasz-
nálni. A kérdést a parlamentben az 1899-ik 
évi budget tárgyalása alkalmával is fel fogják 
hozni. Eddigelé 28 megyei közgyűlésen hoztak 
már életre való javaslatokat ezen tárgyban. 

A földmivelésügyi miniszter adománya. 
Dr. Darányi földmivelésügyi miniszter a tejter-
melők egyesületének szervezési költségeinek, 
fedezésére 500 frt államsegélyt adományozott. 

„REMINGTON" 
Í R Ó G É P E K 

v i l A o e i k ü e k . 
VALLÁS-és KÖZOKTATÁSÜGYI 

magy. kir. minister 

Hivatalos Közlöny böi. 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister 
Remington Írógépet (kapható 

Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai tanin-
tézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. 
Festékpárna mellőzve. — 4-szeres billen-
tyű S-szoros helyett. — Legfinomabb 
acélszerkezet. — Közismert nagy tartós-
ság. — Központi vezeték nélkül. — Tel 
jes magyar és német billentyűzet. — Min-
den betűnek csak 1 billentyűje. — Leg-

nagyobb sokszorosító képességgel. 
A REHINGTONT nagy sikerrel Használják. 

orosz ésa'z amerikai kormányok, — A magy. kir.' bel-földmivelés-, az igazság-, a honvédelmi-, és a vallás-közoktatásügyi minisztériumok,— Fiumei kormányzóság, Magyar parlament, - Magy. kir. államvasutak igaz-gatósága, M. kir. államvasutak üzletvezetöségei, — " kir. államvasutak gépgyárai, - Magyar általános hit bank, — Ganz és Társa, — Budapest székes főváros, E tábla Budapest, Győr stb. — Gr. Károlyi Imre urad. ig gatósága, Mágocs. — Magy. Mezőgazdák szövetkez Bpest. Reé jenö püspöki urad. bérlő Veszprém. ] Kéler Zoltán, gróf Festetich urad. ügyésze Budapest Győri püspökségi központi iroda Győr. Osztr. m. Allar — —•> -'~azg. Budapest. Zichy Nán< 
ni jószágigazgatóság A 

nél.ipa 1, ügyvédeknél, megyéknél, vá 

kiván atra vétel kötél ezettség 
„ x nélkül küldünk saját kült-

ország bármely részébe díjmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinket — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

Remington írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 
jogosított eladási telepe. 
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ALAPÍTTATOTT 1872. 

SCHOTTOLA ERNŐ, BUDAPEST. 
Műszáki közp. üzlet: Gyár : 

V I . , A n « ! i á s s . v - i í t 2 . V I . , R é v a y - u . 16 . 
Fonciére-palota. (Saját telepen.) 

bátorkodik a t. cz. érdekelteknek 
„Helios" istálló- és gazdasági viharlámpáját 
becses figyelmébe ajánlani. 

Ára teljesen felszerelve drbonként frt 2.80. 

Van szerencsém egyúttal kitűnő minőségű^ _tartós. 
minden egyes darabot jótállás mellett 3 ággal drbonként 
75 Krral , 4 ággal darabonként 90 Krra l ajánlani. 

Az őszi bekötésre legolcsóbb árakon ajánlok leg-
jobb minőségű finom sodrott szemű 

m a r h a l áncsokat : 
sodronyerősség [ 4Va | 
ír darabonként 

| 6V2 |7m: 

1 Legolcsóbb beszerzési forrás 16 és szarvasmarha 
nyirő ollókban, valamint minden egyéb mező-

gazdasági szükségleti czikkben. 

Megj elent 

„Köztelek 
Zsebnaptár" 

1 8 9 9 - i k ö v r e . 
Szerkesztik és kiadják: 

Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán, 
az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. 

ü zsebnaptár ára az 0. HL G. G. 
tagoknak és a „Köztelek" előtetői-
nek bérmentes küldéssel együtt 1 frt 

©O krajczár. 

Bolti ára 2 forint. 
Megrendelhető 

Köztelek" kiadóhivatalában 
BUDAPEST, IX., ÜLLŐI-ÚT 25. 

tűnőén korlátolt és a balkán államok teljesen hiányza-
nak a nyugate'urópai piaczokról. Ennék ellenében a 
tengerentúli piaczokon nagymérvű elszállítások eszkö-
zöltetnek és élénk export kereslet van Európa számárâ  
ami azonban nem akadályozza azt, hogy a látható kész-
letek e héten is 931,000 bushellel gyarapodtak. Az 
árak Newyorkban realizácziókra közönként visszaesést 
tüntettek fel, utóbb azonban mindig pótolhatták a vesz-
teséget és a mult héthez viszonyítva 1/2 c. magasabbak. 
Tengeri ugyancsak emelkedő. Angliában a vevők tar-
tózkodóak maradtak és habár a forgalom sok kívánni 
valót hagy hátra, az árak változatlanok. Francziaor-
szágban a fogyasztás jobb vételkedvet tanúsított és né-
mileg javult árakat fizetett. Az összes többi kontinentá-
lis piaczokon a forgalom gyenge ugyan, az árak azon-
baji tartottak. 

Nálunk az összes gabonaczikkekben gyenge üzlet 
van. Buza és rozs a hét legnagyobb részében alig ta-
lált érdeklődésre és az árak is csökkenőek voltak, mig 
takarmányczikkek inkább ártartóak. Tengeri az egyedüli ; 
czikk, mely szilárd. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelenthetjük : 
Buza a malmok részéről az egész hét folyamán alig 

részesült figyelemben. A lisztüzlet továbbra is kedve-
zőtlen viszonyainál fogva nyersáru iránt nem volt ke-
reslet és igy a forgalom is a legkisebb keretben ma-
radt. A hét közepe táján — akkor is csak egy napra 
— élénkebb vételkedv mutatkozott, mert a malmok 
eddigi tartózkodásuk után mégis szükségesnek látták 
készleteiket kiegészíteni és ezt annál inkább, mert hazai 
búzákban a kínálat nagyon korlátolt; rövidesen azon-
ban ismét visszaesés következett be és az árak a 
mult héthez képest egyenlegként 10—15 krral olcsób-
bak. A Csakis waggonáruból álló hozatal egész kicsiny, 
ellenben erősebb a kínálat helyben beraktározott kül-
földi búzákban, melyet aránylag gyors felvételre talál-
tak. Az e hét 60,000 mm. forgalmából 27,000 esik 
szerb származékokra. A heti hozatal 45,000 mm. 

Rozs gyenge kínálat mellett továbbra is el van ha-
nyagolva és a fogyasztás teljesen tartózkodó, AZ árak 
igy alig tarthatták magukat és jobb minőségű áru is 
csak 5 krral á mult heti jegyzésen alul volt értékesít-
hető. Minőség szerint helyben és Budapest távolságá-
ban átvéve 8—8.10 frt Cassa"érhető el. 

krpa (takarm. és hántolási czélokra) korlátolt for-
galom mellett változatlan maradt. Az üzleten kizárólag 
hizlalók vettek részt, kik néhány kisebb tételért 6.— 
6.35 frtot fizettek ab Budapest, ületve Kőbánya. Gyá-
rosok tartózkodóak maradtak. Állomásokon átvéve az 
üzlet pang. 

Zab elegendő jó kínálat és mérsékelt kereslet mel-
lett ártartó maradt. Az eladott ca. 4000 mm.-ért szín 
és tisztaság szerint 5.70—6.10 frtot fizettek ab Budapest. 

Tengeri ó áruban 5.55—5.60 frton jegyez, a mi mel-
lett a forgalom, tekintettel a nagyon szük készletekre, 
jelentéktelen. IJj tengeriben a kínálat ugyancsak mér-
sékelt, mig a kereslet aránylag jobb és ez az . árak 10 
krrali emelkedését vonta maga után. Budapesti távol-
ságában átvéve 4.55 frt, helyben 4.65 frtig fizetnek. A 
bánátvidéki állomásokon 4.—4.05 frt, bácskai állomá-
sokon 3.95—4.15 frt, tiszavidéki állomásokon 4.15— 
4.25 frt között fizettek. 

Olajmagvak. Készáru káposztarepcze teljesen üz-
-.Jül 11- 12'50 frton jegyez. Bánáti repcze 11-25 
1-75 frton, vadrepcze 5-50—6.20 frton, lenmag 

10.50—11.50 frton, gomborka 9-25—10-— frton. Uj 
káposztarepcze 1899. augusztusra üzlet nélkül á 12-20 
—30 frton zárul. Kendermag 11.50—12.— frton jegyzett. 

Hüvelyesek : Báb (uj) változatlan csendes üzlet 
nélkül. Névleg trieurt aprószemü bab Gyöngyös-Félegy-
házán 7.— frtot, gömbölyű Baja-Zomboron 6.50— 
frtot, barna bab Kalocsán 7-—, Nagy-Károlyban 6-50 
•—75 frton jegyez Köles.helyben 4.25 frton értékesíthető. 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan. Uj bánáti 
vöröshere 42. 45-— frt, felvidéki áru 48.-54.— 
frt. Luezernát 48.-54.— forint. Muharmag 6. 6"50 
frt, bükköny 6-— forint. Baltaezim 12. 13.50 
frt között jegyzünk helyben. 

Napi jelentós 1899. január 17. 
Készbuza ma gyengén volt kínálva, a kereslet 

rendkívül gyenge, az irányzat bágyadt s igy a forga-
lomban volt mintegy 8000 mm. változatlan sőt néhány 
krral olcsóbb árakon adattak el. Eladatott: 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Quttmann és Vfahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

. Budapest, 1899. január hó 14. 
Az időjárás a hét elejével még borús volt ugyan, dé 

tartósan száraz maradt és a hőmérséklet is állandóan 
enyhe maradt. Később fokozódó felhőzet állott be és 
ugy nálunk, mint az ország legtöbb részében bőséges 
•csapadék következett be. A hét végével ismét szárazra 
fordult az időjárás. A vízállás alig változott és a jég-
zajlás ismét megszűnt. Külföldön az idő ugyancsak 
enyhe és esős volt. 

A külföldi piaczokon a: hangulat kellemes és az irány-
zat ártartó, a forgalom azonban továbbra is szük keret-
bén maradt. Az argentiniai terméseredmény felől be-
érkező hirek a legkedvezőbbek és európai számlára 
már történtek eladások. Oroszországban a kínálat fel-

100, rm n. 79 kg frt 10 371/2 ;.: 
100 , „ 10-20 
200 , , 81 . , 10-35 
100 » 80 » , 10-35 
100 , 80 „ 

. 79. , 
'.„ 10-35 
. 10-35 

100 , „ 76 „ . 10-10 
400 » 77 „ . 10-25 
1,00 » 77 , „ 10-221/a 
300 , „ 79 „ 10-25 
200 , . 78 „ 

> 76 „ 
„ 10-25 
„ 9-90 

100 , „ 79 „ „ 10.10 
100 „ 10-— 

* 76 „ 
300 » 79 , 100 , 9-80 

, 75 , , 10.121/2 
100 . 74 , , 10-— 
100 „ 74 „ „ 9-50 

1700 . 77 „ „ IO-IO 
900 „ 76 „ „ 10-— 

Rozsban szintén igen lanyha a hangulat, a for-
galom néhány kocsira szorítkozik, melyek 7.85—7.90 
Budapest távolságában keltek el. 

Árpában az üzlet csaknem teljesen szünetel, ta-
karmányáruért talán 6.—6.25 Budapest, távolságában 
érhető el. 

Uj tengeri változatlanul szilárd maradt, helyben 
.60—65 Budapest távolságában 4.50—55 fizetnek. 

Tiszai állomásokon 4.20—4.30 fizetnek jó minőségű 
tengeriért. 

-Zab változatlan 5.70—6.10 helyben kél el. 
Határidők változatlanul indulnak, később a kész-

áru üzlet hatása s csekély érdeklődés miatt ellany-
hulnak. 

Déli 12 órakor következőképp áll: 

Buza márcz. . . . 9-47—-49—• 9-46—48 
„ áprilisra . . 9-33--34 9-32—33 . 

Rozs márcz. . . . 7 95—-96—• •=— 7-91—92 
Tengeri máj. . . . 4.88—-89 -•-> •— . 4-85—86 
Zab márcz. . . . 5.77—80 5'76—78' 
Káp.-repcze aug.-szept. 12-10—25-' — —• 

Szeszüzlet. 
Siess. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása;) 
A szeszüzletben a hét elején nagyobb kínálat 

uralkodott és gyér vételkedv folytán ugy a finomított 
mint az élesztő szesz ára 25 krral olcsóbban zárul. 
Elkelt finomított szesz 54.25—54.50 frt nagyban azon-
nali szállításra. Élesztőszesz lanyhább és,ő4.25—54.75 
frton jegyeztetik nagyban. Kicsinyben az ár 50 korai 
drágább. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
... .. e hétnek elején 1.—1.20 frtos bécsi jegyzésen 
alul volt kínálva és több tétel ez áron elis kelt. Fix 
áron 16.75 frton kelt el néhány tétel azonnali szálli-

A kontingens nyersszesz áraf Budapesten 17.25— 

Bécsi jegyzés 17.80—17.90 frt kontingens nyers-

Prágai jegyzés 53.25-53-50 frt adózott és 17,50 
frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 11.50—12.— frt kiviteli szeszért 
90% hektoliterje. 

A Tdvitel a hétnek elején 300 q finomított szeszt 
vásárolt. 

Vidéki szeszgyárak közül: Arad, Baja, Temesvár 
többi 25 krral olcsóbban zárul. 
Budapesti zárlatárak e héten-. Finomított szesz 

54-25—55 —frt, élesztőszesz 54 25—54-75 frt, nyers-
szesz adózva 53 25—53 90 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 13-50—13-75 frt, denaturált szesz 20'50 
—2150 frt. Kontingens nyersszesz —. .—. 

4 központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiezikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. január hó 14-ről. 

Az üzletmenet még mindég lanyha, az árak úgy-
szólván az összes forgalomban lévő áruczikkeknél nyo-
mottak. A lanyha irányzat különösen a tejtermékeknél 
nyilvánul. A naponként érkező főző- és teavajat hely-
ben elhelyezni sem lehetséges kénytelenitve vagyunk a 
teavajat nyomott árak mellett külföldre küldeni. A hús-
nál a forgalom élénk, árak változatlanok. Ha az esős 
időjárás tovább tart, ennél a.czikknél is árcsökkenés 
várható. Vad, főleg nyul nagy mennyiségben érkezik, 
mely közepes ár mellett el is volt helyezhető. Baromfi-
nál a forgalom élénk, árak csökkentek. Gyümölcs kevés 
jön, az üzlet mindazonáltal lanyha. Tojásnál az üzlet 
kielégítő ugyan, az árak az enyhe időjárás folytán 
csökkentek. 

frt. Sertéshús vidéki szalonával 38—44, pecsenye 
malacz 70—80 kr kgként. 

Baromfi tisztított: kappan 90—140, kacsa 100— 
140 darabonkint, hízóit liba és pulyka 50—56 kgkint. 

Vad : őzbak 45—55, szarvas 30—40, vaddisznó 
45—55 kgként, nyul 90—110, fogoly 70 darabonnént. 

Tejtermékek: teavaj 75—95, főzővaj la 65—á5, 
Ila 50—70, turó 6—12, tejfel 26—30 kgja. 

Tojás, la 1 láda 1440 drb 33.50—35, Ila 30—31, 
tea-tojás 100 drb 3.20—3-50 frt. 

Beküldésre ajánltatik, sertéshús, ürü, bárány, 
-vadfélék, burgonya, tojás. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1899. január 16-ról, 

Hns. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 52—54, 
II. oszt. 48—52, III. pszt. 46—48, eleje I. oszt. 48—50, 
II. oszt. 44—48, III. oszt. 42—44, borjúhús hátulja I. 
oszt. 50—70, II. oszt. 56—60, eleje I. oszt. 40—56, II. 
oszt. 35—50, birkahús hátulja I. oszt. 38—40, II. oszt. 
34—38, eleje I. oszt. 34—38, II. oszt. 30—36, bárány 
eleje 1 db 0 . — 0 —, hátulja • •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 48 —50'0, vidéki 36—44, sza-
lonna nélkül elsőrendű 48—50, vidéki 32—44, sertés-
hús pörkölt 40-0 —46, sertéshús szerb szalonnával — 

-, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 
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—•—•—, idegen (vidéki) — , sonka nyers 1 kg, 
70—90, füstölt belf, csonttal 0 70—1-0, esont nélkül 0-80 
—1-00, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 48-0—50-0, füstölt 52'—53-, sertés-
zsír hordóval Ö5"5—56 5, hordó nélkül 64-0—55 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 64—80, szalámi belföldi 13C 
—140, külföldi , malacz szopós élö 1 db 0 00—0-—. 
tisztított 0 60—8a 

Baromfi, a) - Éli. Tyúk 1 pár frt 1:10—1'40, 
csirke 0'70—1'30, kappan hizott 1-60—2 20, sovány — 
0.—, récze hizott 2 40—3-10, sovány 1-60—2-40, híd 
hizott 5-00—7-00, sovány 1-80—3-00, pulyka hizott 3'0Ó. 
- 5 00 sovány O'OO—0'—. i) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0 50—0-75, 1 kg. , csirke 1 db 0 30—0:90, 1 kg 

kappan hizott 1 db 0 90—1-40, 1 kg. —• »>-, 
récze hizott 1 db 1-00—1-50, 1 kg. . félkövér í db 
0-70—1-00, lud hizott 1 db 2-50—3-50, 1 kg. 52—0-54, 
félköv. 1 db 1-50—2 50, 1 kg. 44-48, pulyka hizott 
1 db 1-80—2-50,1 kg. 46-54, félkövér 1 db 1- 150, 
1 kg. — , ludmáj 1 db 10—0-80, 1 kg. 1-20—1-50, 
ludzsir 1 kg. 0 8—1-10, idei liba 1 db —•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-00, csuka 0-80 
— 100, ponty (dunai) 0 40—0 60, süllő —• —, ke-
csege 0-—0-0, máma —60—-70, czompó 060—0-70 
angolna 0- 0'—, apró kevert 0-2">—0 40, lazacz , 
pisztráng 0 — 0 —. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszín 0- 0-—, tejföl 0"20—0 28 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-75-0 95,1. rendű 0-60-0 75, II. r. 
0-50- 60-—, olvasztott 0-60—60, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-06—0-12, juh-
turó 45—48, liptói 0-48—0-60, juhsajt 0'48—48, emmen-
thali sajt 1-10—1-10, groji sajt 0-45—0-65. 

Liszt és kenyérnemfl. Fehér kenyér 1 kg. fit 
13-0—18-0, barna kenyér 11-0—14 0, rozskenyér 11-0 
—11-0. Búzaliszt 00 sz. 1 q ——-, 0 — —, 1 —"—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoke-
raui 24—35, borsó héjas magyar 7-00—15-—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—22, bab fehér apró 7—8, 
nagy 7-9 ; szines 7-00—10. 

Tolás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 33 0-34-00 
II. oszt. (1440 db.) 24-0—30-0, meszes 28-32, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 3 00—3-20, törött tojás 0" 0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2.-—4—, 1 q 
2 0—4;0, Petrezselyem 100 kötés 0"0—0'0, 1 q 2*00—4 00 
zeller 100 drb 0-80—1-40, karalábé 1-0—1-50 vöröshagyma 
100 köt. 0-00—0-00, 1 q 4-—-5'50. foghagyma 100 köt. 
—: -, 1 q 18-—24-—, vörösrépa 100 drb 0'60— 1 20, 
fehérrépa , fejeskáposzta 3 0—6-00, kelkáposzta 100 drb 
0 80—1.30, vörös káposzta 2-—7-— fejessaláta 0-
0-—, kötött saláta 0-0—0-00, burgonya, rózsa 1 q 1-60 
2-00, sárga 1-80—2-70, külföldi —• -, fekete retek 100 
drb 0-00—1-80, uborka nagy salátának 100 db —•—•—, 
savanyítani való 100 db 0-0—0-0, savanyitott- • , 
zöld papr. 0- 0-—,tök főző —1 -•—, zöldbab •—-0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —• •—, fejtett 1 lit. 
—•—; tengeri 100 cső Ö-O-O'O, karfiol 100 db 2 5-8.5, 
paradicsom 1 kg. 0'- 0-—, spárga 0- 0-—, torms 
1 q 6—12, 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 16—26, köz. alma 6—7, 
fajkörte 20—50, közönséges körte 8—15, szilva magva-
váló 0-0—0-0, vörös —•—, aszalt 7—14, cseresnye faj 

. közönséges 0 , meggy faj , közör-
géges ———, ringló —• , baraczk kajszin —, 
őszi rn—, dinnye görög nagy 1 db 0 00, kicsi 
4—„_, sárga faj O'O—0'—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-50—0-80, csemege , dió (faj, papir-
héju) 16—24, közönséges 10-0—16, mogyoró 30—32, 
gesztenye magyar 0 , olasz 16—24, narancs messi-
nai 100 db —-0—00, pugliai 10—1-5, mandarin 1-50— 
2:50, czitrom 1' 1-20, füge hordós 1 q 20—24, ko-
szorus 22-—22—, datolya 38—40, mazsolaszőlő 58-70 
egres 1 lit. 0 , eper 1 kg. •— kr. 

Fűszerek és Italok. Paprika 1. rendű 1 q. frt 
30—60, II. rendű 20—30, csöves — , (szá-
rított) . köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 25—30, méz csurgatott 0-40— 
0-50, sejtekben 1 kg. —• •—, szappan szín 20—25, 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit, 
0-40—0-50, vörös asztali palaczkban 0-40—0-50, házi 
pálinka palaczkban —• —, ásványvíz palaczkH" 

Hidegliusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1899. jan. 17-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek* részéra) Felhozott Budapestről 
55 árus 60 db sertést, 0 árus 15 db süldőt, 3000 kg. 
friss hust, 1500 kg. füstölt hust, 1000 kg. szalonnát, 600 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czegléd 10 áras 123 db 
Nagy-Kőrös 9 árus 136 sertést, Gyönk 1 árus 5 ser-
tést, Köles.d 2 árus 46 sertést, Dunaföldvár 1 árus 
7 sertést, Paks 1 árus 8 sertést, Madocsa 1 árus 7 
sertést, összesen 25 árus 332 drb sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 52—64, 1 q 4200—4500, süldőhus 1 kg. 
60—70, 1 q 5000—2500, füstölt sertéshusi kg. 60—70, 
1 q 5500—6000, szalonna zsírnak 1 kg.48—52, 1 q 4600— 
4700, füstölt szalonna 1 kg. 64—70, 1 q 6000-6200, háj 
1 kg. '50—56, 1 q , disznózsír 1 kg. 62—64, 
1 q 5600—6000, kocsonyahús 1 kg. 30—44, 1 kg. 2600 
3600, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q krig. | 

Hidegliusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1899. 

árus 52 db sertést, 0 árus 0 db süldőt, 21*70 kg. 
friss hust, 560 kg. füstölt húst, 1150 kg. szalonnát, 
500 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Jász-Kara-Jénő 1 árus 4 
sertést, Dunavecse 2 árus' 13 sertést, Czégléd 1 árus 
8 sertést, DömSöd 1 árus 4 sertést, összesen 5 árus 
39 drb sertést. Kilónkint 43—46 krig. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 48-£4, 1 q 4600—4700, süldőhus 1 kg. 

, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 60—72, 
1 q , szalonna zsírnak 1 kg. 52—54, 1 q 
50C0—52CÓ, füstölt szalonna 1 kg. 56—60, 1 q 
— —, háj 1 kg. 56—5S, 1 q 5400 , disznózsír 1 
kg. 60 , 1 q , kocsonyahús 1 kg. 28—30, 
1 q 2400 , füstölt sonka 1 kg. 72—80, 1 q 

krig, kolbász 1 kg. - , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, í drb — ; — , töpörtő 1 kg. krig. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
dtcza, 1899 jan. 17; A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a .Köztelek' részére). Felhozatott a szokott 
fci'izségekbő! 96 szekér réti széna, 15 szekér muhar, 
30 zsupszalma, 7 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, 5 szekér tengeriszár, 14 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles sül.), 
700 zsák szecska. A forgalom lanyha. Árak q-ként a 
következők: réti széna 240—320, muhar uj 290—340, 
ssupszalma 150—170, alomszalma 120—140, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár 800—1000, luczerna 

, sarjú 230—250, szalmaszecska 170—180, széna 
t — u j , zabosbükköny 280—300. összes 
Vocsiszám 174, guly 156600 kg. 

Allatvásárok. 
Bndspestl szurómarhavásár. Január hó 13-án. 

á székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
'clenlése. 

Felhajtatott . 281 drb belföldi, , db galicziai, 
6 drb tiroli — db növendék élő borjú, 138 db élő 

bárány: 32 drb, belföldi, 11 drb galicziai, — drb 
tiroli, 48 drb bécsi, — drb növendék borjú, 88 drb 
ölött bárány, — drb élö kecske. 

Borjuvásár élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Elő borjuk: belföldi —• , 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 36—46 frtig, kivé-
telesen -—48 frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, — •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 40—46 frtig, tiroli frt, gali-
cziai 38-44 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
tölöt bárány 5 0—7 5 frtig, bécsi ölött borjú 40—47, kiv. 
— frtig súlyra. Elő bárány 5'5—8 5 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1899. január hó 16-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 331, feljavított 
juh —, kisorolt kos —, kiverő juh -100, bárány —, 
kecske , boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 12 —17— 

frtig páronkint, 18' -20-5 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. — frtig, feljavított juhok —-0 •— páronkint, — •— 
—•— frtig súlyra, kisorolt kosok —• •— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 5-—10:— páronkint, —•——•—, kiv. 
frtig súlyra, bárány ——'0, kecske —, kiv. frt pár. 
anya juh 0" '— pár., suly, szerbiai —• , 
boszniai 0 - •— frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Bécsi vágómarhavásár. 1899. jan. 16. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

összes felhajtás 4662 db. Ebből magyar 2960 db, 
galicziai 945 db, bukovinai 216, németországi 541 db, 
hizott 3801 db, legelő db, fiatal 801 db, ökör 
3742 db, bika 491 db, tehén 401 db, bivaly 28 db. 

Szombaton a Vesztegvásárra 146 drb volt fel-
hajtva. A vásár lebonyolítása hétről-hétre nehezebbé 
válik, amelyet a mostani enyhe időjárás még súlyosabbá 
tesz. Gyenge kereslet mellett, már a vásár kezdet6n 
alig voltak a mult heti árak elérhetők sőt később 
annyira ellanyhult az üzlet, hogy árak 103 kgkint 
0-50—1 frttal csökkentek. A vásár zárlata lanyha volt, 
>de csak kevés_maradt eladatlan. 

Árak: prima magyar 33—37-00 (—•—)frt, szekunda 
28—32 frt, tertia 24—27 frt. Galicziai prima 33- 35- — 
(—•—) frt, szekunda 28—32 frt, tertia' 25—27 frt. Német 
prima 36—38 50 (—.—), szekunda 30—35, tertia 27—29 
frt. Konzervökrök . —• •— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 22—32-—0 frt é. s„ tehén 19-31 
frt és bivaly 18—20-— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

— 32 — 

Egyes eladások: Magyar hízó ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Hácker L., Sopron ... ... 36 — 33 . -
Hacker Miksa, Sopron ... 3 
Moskorits Ad., Nagyvárad ... ... 3 
Neumann testvérek, Arad 36'/a — 36l/t — 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók : 
Czell Frigyes és fia, Brassó ... 37Va — 32 — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Bischitz Lajos, Tolna-Hidégkut 33 — 32 — 
Blau testvérek, Temesvár ... ... 38Va — — — 
Neumann testvérek, Arad 38Va — 3&V2 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartássék 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 
miatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből 
nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig: Árva, 
Liptó, Nyitra, Pozsony (Csallóköz határa kivételével), 
Trencsén és Pozsony sz. kir. város. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. jan. 12-én. Fel-
hozatott: 3542 borjú, 1529 élő sertés, 2049 kizsigerelt 
sertés, 494 kizsigerelt juh, 928 bárány. 

A borjuvásár változatlan maradt. A kizsigerelt 
sertések üzlete élénkebb kereslet mellett szintén vál-
tozatlan maradt. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 30—36 
kr., prima 38—44 kr„ primissima 46—56 kr., élő borjú 
— kr., prima kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés £6—45 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
44—58 kr., süldő 48—54 kr., kizsigerelt juh 24—36 kr., 
bárány páronkint 5—12 kr. 

Bécsi sertésvásár. .1899. jan. 17-én. (Schleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a , Köz-
telek" részére). 

Felhajtás : 3293 lengyel, 4921 magyar sertés, össze-
sen 8214 drb. 

A vásár forgalma élénkebb. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 43—44.50 kr, kivételesen 45 kr, közepes 
38—425 kr, könnyű 38—42-5 kr, süldő 36—45 kr. 

Bécsi juhvásár. 1899. jan. hó 12-én. Felhajtás 
1190 db juh. 

radtak. 
A vásár élénkebb volt, árak változatlanok n 

A* O m . ma87. KHZÖ. egyesület tulajdona. 

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

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 

^Elsőrangú hazai gyártmány} 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
| gazdasági gépgyára, 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

I W ö s s z e s 
gazdasági gépeket gyártja. 

If i Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
001 szakbaváffó kérdéssel hiza.lomma.1 hozzánk 
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Országos Magyar Kölcsönős R t a i t é Szövetkezet, 
B U D A P E S T E N , V I I I . , ű ő z s e f - k ö r u t 8. 

Alakult 1894. évi m 
ElnS £: TELEKI GÉZA gróf. Alélna! 

Igazgatósági tigok : 
ANDRÁSSY tíÉZA gróf, BÜJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY 

^ SZENTKIRÁLYI """" RUBINEK GYULA, 

:: CSAVOSSY BÉLA. 
ARISTID, PÜSPÖKY I TÁN, SZŐNYI ZSIGM1 

Vezérigazgató: S ŐNYI ZS GMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS blZTOÍilTÖ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tűz- iiint 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 vivta ki magának, áz 
épület és átalány (pauschal) biztosításnál 
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 takarmány és szalmáseleség 
biztosítása egy intézetnél sem. eszközölhető oly olcsón és oly kedvező feltételek 

mellett mint a szövetkezetnél. 
H P " Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 

nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. JJ0U 
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 

terményeiket biztosítják, 10% engedményben részesülnek. 
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körűt 

8. sz.) és a vidéken létesitett ügynökségek. 5024 

K I 8 H I R D E T É S E K . 

Kizárólag sajátter-
mésü magyar 

luczernamag, 
duppaui zab, 
tavasz buza, 
rigai lenmag, 
fehér bokorbab, 
prairie 708i 

királyné 

székely tengeri 
ötven kilós zsákok-
ban nagy mennyi-
ségben is kapható 

Gróf Teleki Arvéd ur 
drassói uradalmában 

n. p. K o n o z a . 
Minták, ár és megrendelő-
lapok kívánatra azonnal 

küldetnek. 

Kitűnő alkalom 
fényes jövedelem™ szert tenni. 
Fejéi-megyében elsőrendű bor-
tok teljes fölszereléssel eladó, ezen területből BO holdnyi sző-
mas. Előnyős fizetési föltételek. 

Xejbérló 
áftTszállitaSió n^pfl" 00-20f 
liter, tej Átvételére. A tej fe ,,!_,' i-ilio /ni II], gépberendezés, úgyszintén k< jéggel telt jégverem, rendelkí 

Szálas takarmány 
adagolására 

páratlanak n 

MEGJELENT 
az 0. M. G. E. kiadá-

sában a 

M a Riárfl 

számvitele 
az 0. M. G. E. á l ta l 
1000 f r t pályadíj-

ja l koszorúzot t 
pályamű. 

Bolti ára csinos 
vászonkötésben 3 frt. 
Az 0. M. G. E. tagjainak, 
illetve a „Köztelek" előfize-
tőinek csomagolás és portó-

mentes megküldéssel 
S f r t 3 0 k r . 

Megrendelések a 

,Köz te lek 4 

kiadóhivatalába, 
BUDAPEST, IX. ker., 
Ülloi-út 25. szám alá 

intézendők. 

'4 

Hirdetmény. 
Egy éves méncsikók vásárlása. 

Felhívom mindazon tenyésztőket, kiknek 
birtokában legalább is négy jó származású, erős 
csontú, szabályos testalkatú, saját nevelésű egy éves 

méncsikó 
van s azokat az államnak eladni kívánják, hogy 
ebbeli szándékukat a helynek és utolsó postájá-
nak, a hol a csikók állanak, valamint a csikók 
származásának, magasságának, szinének és árá-
nak pontos megjelölésével á földmivelésügyi m. 
kir. minisztériumhoz benyújtandó s 50 kros bé-
lyeggel ellátott Írásbeli nyilatkozatban legkésőbb 

1899. évi fehrnár hő l - i g 
bejelenteni szíveskedjék, mivel az ezen határidőn 
tul érkező bejelentések figyelembe vétetni nem 
fognak. 

Budapest, 1899. évi január hó 4 -én . 

7138 Földmivelésügyi m. kir. minister. 

Komposztirozott trágyát 
leszámított árban, kisebb és nagyobb mennyiségben, ország bármely irányában vasúton 

Budapest—Szt.-Lőrinczi szemétszállító vasat 
IX. , Kalső t l l ó i -ut . 

Hivatalos vizsgálat bizonyította, hogy er a lótrágyával és peezegödrök tartalmával komposztirozott, 2-3 évig érlelt trágya sokszorosan felülmúlja a közönséges istálló 
készséggel szolgál felvilágosítással, úgyszintén küld vegy-

igazgatósága. 

E L A D Ó 

szeszgyári burgonya. 
3 0 0 0 q „ D E U T S C H E R R E I C H 8 K M Z L E R " nevü, 
3 6 % k e m é n y í t S t a r t a l o m m a l bíró s z e s z g y á r i b u r -
gonya, vetési czélokra 3 f r t o n 100 kilónkint ab nagy-

szombati vasútállomás eladó. 

Gróf Pálffy József uradalmi igazgatósága, 
Szomolány. 7162 

Sok pénzt 
takaríthat meg, ha as egervk, és patkányok okozta 
kiszámithatlan károk ellen védekezik. 

Európa valamennyi katonai hatósága, sok ezer gazdál-
kodó, földbirtokos, erdész, molnár és magánzó ajánlja e 

Bender-féle szabadalmazott csapdákat. 
. Egyszeri Kiadás! lérja jrospectnst ingre! és üérmentve. Tartós Telelem"1 

KARL BENDER I.. WIEN, IYAF. 
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Hirdetési ár IS szói: 30 kr., eztm felül minden 
szó 2 kr., feltűnő betűkkel 4 kr. Czim közlésénél 

minden beiktatásnál 30 kr. bélyeplleték. KIS HIRDETESEK, 

A u a t o l 

rfÉps=: 
— 

flIíhFHI 

VSGYESJSL 

Lóhere 
luczerna 

Budapest, Károly-börut 9. 

MPatt 

# 
Megjelent: 
j. c. 

magyar árjegyzéke. 

RataerlRóii 
Budapest, V., Fürdö-utcza 4. 
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GŰZMIVÉLÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

mély r igo lozás t szö'lö-telepitésekhez. 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemliez forduljanak. 

W O L F F E R N Ő , 
grtzszáiitási vállalkozó 

B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D . 

Rozs szállítás. 
A máramaros-szigeti m. kir. erdöigazgatóság magtárai 

s z á l l í t á s á n a k 

bi^tositására 
1 8 9 9 . j a n u á r h ó 3 7 - é n d . e . Í O ó r a k o r 

az erdöigazgatóság hivatalos helyiségeiben árlejtés fog 
tartatni. 

A szükséges rozs mennyiség : Bocslíón 1 0 0 q, 

Hahón 7 0 0 , Kőrösmezőn 4 0 0 , Visón 5 5 0 és Yaséren 

5 0 , vagyis egészben 1 8 0 0 q, amely mennyiség ez évi 

február hó végei g ' egy szerre szállitandó be a raktárakba. 
Az 50 kros bélyeggel és 2000 frt bánatpénzzal ellá-

tott ajánlatok az alulirt erdöigazgatóságnál nyújtandók be, 
a hol az árlejtési és szerződési feltételek megtekinthetők. 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalban 
P E S T , 

r u ő i - m as-dlic « c á n . 

A méltóságos l>árő Vécsey József ur milleniumi 
nagy éremmel kitüntetett 

csegöldi guly á j íí l> ó 1 

eladó 
12 darab 2 éves és 3 darab 3 éves, tenyészigazolványnyal 

Ibiró 

magyarfajo bika. 
Az eladás február hó 12-én délelőtt 9 órakor kezdődik, 

de előjegyzés addig is elfogadtatik. 

Az árak szabottak 
és pedig: a 2 éveseknél 150 frttól 250 frtig, (átlag 200 frt), 
a 3 éveseknél 200 frttól 400 frtig. Két vagy több vevő kívá-
natára a többek által is előjegyzett állatokra árverés kérhető. 

Bővebb értesítést nyújt és eladást eszközöl Csegöldön, 
(u. p. Fánk). 

Sz. Tnéger Albert 
7180 urad. intéző. 

Nagyméltóságú S z é l i K á l m á n u r 
Rátót-Héraházi tisztavérii 

mali tirzsti 
3 0 drb fiatal tenyészbikát 

g$@Hr" bocsát o 1 m(Itisi*íi "ÜSS® 
1899. é v i f e b r u á r hó l - é n r e g g e l i 10 ó r a k o r a H é r a h á z i 

m a j o r b a n t a r t a n d ó á r l e j t é s u t j á n . 

Pósta-, távirda és vasútállomás: K ISUNYOM, (Vasmegye). 

7179. Pintér Mihály. 

sOJAKSCHALL A/ 
k o c s i - , h a j t ó - , l o vag ló - és i s t á l l ó s z e r g y á r , 

g ö z f i i r é s z e és f a h a j l i t ó t e l e p e 

Pozsonyban, III . , Grössl ing-utcza 16. sz. 
Ajánlja: 

l a n d a u e r b r o o m , f é l f e d e l e s , n y i t o t t v a d á s z k o c s i j a i t 
és h i n t ó i t , i gen k ö n n y ű és e l e g á n s k i v i t e l b e n és 

a l e g k ü l ö n f é l é b b a l a k o k b a n . 

5 elsőrangú éremmel kitüntetve. 

Tiszti és polgári lovagló eszközök I 
G é p h a j t ó s z i j a k . L ó s z e r s z á m o k , u r i f o g a t o k és g a z d a s á g i l o v a k r é s z é r e . 

: Mintaraktár a kereskedelmi muzeutn állandó kiállításában Budapesten, Városliget. 
KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. 

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


