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I. Mezőgazdasági országos -kiállítás 
Szegeden. 

V é d n ö k : Ö cs. és kii. fensége József 
főherczeg ur. 

A kiállítás i d e j e : 1899. évi szeptem-
ber 3 — 10-ig. 

Bejelentés határ ide je : I. f ő csoport : 
Élő állatok és állati termények; 
II. f ő csopor t : Mezőgazdasági ter-
mények ; III, főcsoport : 1. al-
csoport : Szőlészet és borászat 
junius 1. 
III. főcsoport : 2. a lcsoport : Ker-
tészet és gyümölcs augusztus 1. 
IV". f ő c sopor t : gépek és eszközök 
m á j u s 1. 

Beje lentés i ivek kaphatók : Kiállítási 
iroda, Budapest, Köztelek ; az 
összes gazdasági egyesületeknél; 
az állattenyésztési felügyelöknél; 
a csoport-biztosoknál. 

Térdi jak a bejelentéssel egyidejűleg az 

sülét pénztárába küldendők be. 

Ülésnapok a Köztelken. 
'9. márczius 1. d. u. 4 ő . Egyesületi 

Tanács ülése. 
márcz. 5. d. e. 10 ó. Díjlovaglást 
rendező bizottság ülése, 
márcz. ÍJ . d, e. 10 ó. Szegedi 
kiállítás II. főcsoportjának ülése, 
márczius 11. d. u. 4 ó. Dohány-
termelési bizottság ülése, 
márcz. 14, d. e. 10, d. u. 4 ó. 
Igazgató-választmány ülése. 

Meghívó 

dohánytermelési bizottságának 
1899. évi márczius hó 11-én (szombaton) 

d. u. 4 órakor 
a „ K ö z t e l k e n " tartandó ülésére. 

1. Az 1898-ik évi dohány-
beváltás eredményei. 
2. A dohányos kertészek és 
termelők közötti viszony sza-
bályozására vonatkozó do-
hányjövedéki igazgatósági ter-
vezet. 

Gróf Dessewffy Aurél, ' 
elnök. 

Tavaszi luxus-lóvásárok. 
A X I I . tavaszi l u x u s - lóvásár 

márczius hó 12,, 13. és 14-én. 
A X I I I . tavaszi luxus - lóvásár 

április hó 28., 29. és 30-ik napján tarta-
tik meg a „Tattersall" istállóiban. 

Mindkét tavaszi luxus - lóvásár 
díjazással lesz egybekötve. Egy-egy 
ériékes tiszteletdíj tüzetett- ki a legszebben 
összeállított négyes fogat, a legszebbén össze-
állított kettős fogat és a legjobb. minőségű 
paripára. 

A XVI. tenyészállat-vásár. 
8 mult évi 75-ik számában 

tenyészállatvásáraink bajairól beszélve, rámu-
tattam' azon hiányokra és bénitó körülményekre, 
amelyek egyéni nézetem szerint a vásárok 
további fellendülésének okozói. 

Megfontolandónak véltem mindenek előtt, 
hogy vájjon nem válna e az, ügy hasznára, ha 
korábban, nevezetesen februáriüsban tartatnék e 
vásár, amikor talán a kínálattal megelőzhetnék 

az otthoni keresletet s ekként eladót és vevőt 
nagyobb számban nyerhetnénk meg ezen vá-
sárunknak. 

A vásárrendező bizottság tényleg februárra 
tette a vásár napját, de ugylátszik hiába, mert 
nagyobb számú kiállítót ide vonzani ez a ter-
minus se birt, amennyiben az állattenyésztési 
felügyelők és mások, a maguk előjegyzéseikkel 
s vásárlásaikkal, 8—10 nappal ezt a határidőt 
is bizonyára megelőzték. 

Megfontolandónak véltem idézett közle- í 
ményemben másodsorban azt, hogy a külföldi 
tenyésztőket, álíatkereskedőket és importőröket 
versenyre bocsássuk-eá hazai tenyésztővel egy 
és ugyanazon dijakért és kitüntetésekért? A 
vásárrendező bizottság — igen helyesen — 
beszüntette a dijak, kitüntetések adását s az 
idénre csak elismerő oklevéleket tűzött ki a 
mondott kiállítók számára. 

Ez a körülmény kétségtelenül lenyomta , 
a mennyiséget s talán a m nőség nívóját is 
csökkentette, de a tiszteletdijakért s egyéb 
jutalmakért a hazai tenyésztők csak egymás -
ellen konkurráltak s ez hátrányukra, felfogásom 
szerint, írem voll. 

Harmadik sorban : főfontosságunak jélez-
tem idézett czikkembén az értékszámozáson 
alapuló bírálati rendszernek szigorúbb alkal-
mazását s nyilvánosan való feltüntetését an-
nak, hogy minő pointok alapján itél oda a 
zsűri dijat, kitüntetést. 

A vásárrendező bizottság ezt elfogadta : 
és az idén már ott láttuk a póintozás ered-
ményét kifüggesztve a díjazott állatnál. 

Nem merném állítani, hogy az ily módon 
való bírálás az idén már semmi kívánnivalót 
sem hagyott fenn, de azt állithatom, hogy az 
abban való megnyugvás általánosabb volt, 
mint előző években. ' • 

Egyéb észrevételek csak részbon, vagy 
éppen nem találtattak méltónak a követésre. 
Az imént jelzett három kardinális reform, 
azonban sokakat reményekre jogosít a jövő sí-
kereit illetőleg, de sajnos, megnyugvással ném 
mondhatom, hogy én is ezek közé tartozom. 

A budapesti tenyészállatvásárokon a szám-
beli" csökkenés következetes és nagymérvű s.. 
nem volna eléggé vigasziaíó e körülmény még 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUBAPEST, V. kev., ALKO TMÁNY-UTCZA 81. 

A legfontosabb védekező eszkö-
zök a szölöpusztitás megakadályo-
zására a 

jegeczekben, vegytiszta a peronospora 

elleni, védekezésre, általunk szállítva 

és igazolványunkkal ellátott külde-

ményeket a M . Á. V. körülbelül 
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k i z á r ó l a g o s képviselői vagyunk 

Mai számunk 1 6 oldal. 
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akkor sem, ha a kvantumban való csökkenés 
a kvalitásban való emelkedéssel arányos lépést 
tartana. De egyes kivételektől eltekintve, a kva-
litásról általában csak mint 2-od, 3-ad rendű-
ről beszélhetünk s szinte látni véljük az anya-
got szemlélve azt, hogy milyen jól értettek a 
vásárt megelőző időben vásárolt egyének, a 
jobb példányok kiszemeléséhez. 

A dolgok tulhajtása volna tagadni azt, 
hogy jól használható tenyészállatot — kivé-
telektől eltekintve — elég olcsó áron az idén 
be nem szerezhetett itt az arra szoruló, de 
ismételem, hogy a kvalitás a kvantum csekély-
ségéhez viszonyítva elég örvendetes, tekintettel 
arra, hogy 43 pénzdíjon kívül, 3 tiszteletdíj, 
több bronzérem és határozatlan számú elismerő 
oklevél vonzotta a tenyésztőket az esetleges jó 
eladást nem is számítva. 

A kvalitásnak feltüntetésére talán elég 
felhoznom, hogy pl. szimmenthaliak csoport-
j á b a n — a Széli Kálmán úréit nem számítva, 
melyek kétségtelenül a legmagasabb érték-
számokat érdemelték volna, de versenyen kivül 
voltak — az első dijakat 29 és illetőleg 31'6 
pointért kellett odaítélni, ami bizonyára első-
rendű állatot jelent — tekintve, hogy az ideális 
42-nek vétetik — de végre is nem az a 
kvalitás, amelyhez foghatót előző években 
akárhányat ne láttunk volna. 

Tagadhatatlanul én is fűztem némi re-
rtiényt tenyészállatvásáraink fellendüléséhez, 
azon reformok keresztülvitele esetére, melyek-
ről azon czikkemben szó van s meglehet, hogy 
az átmeneti mostani eredmény a jövő évben 
csakugyan jobb eredményeknek lesz szülője, 
de csak ismételnem lehet", hogy ha a fellendü-
lés még se következik be, nem marad más 
hátra, mint a vásárjelleg elejtése és díjazás-
sal egybekötött állatkiállitássá való alakítása, 
melyben már csak a törzskönyvezett tenyésze-
tek akár eladó, akár el nem adó egyedei kel-
nének birokra egy magas nívón tartott oly 
versenyben, a hol elsőrendű pepineriák ugyan-
ily tenyészetek színe-javából szerezhetnék be 
kölcsönösen vérfrissítő s egyéb tenyészanya-
gaikat. 

A vásárrendező bizottságban Pirkner 
állattenyésztési főfelügyelő ur által hangozta-
tott, azon eszme, hogy a tenyészállatok szine-
javának azon krémjét, mely az ilyen kiállí-
tásra küldetnék, esetleg az áliam a maga kö-
zegeivel jelöltetné ki — fentartván természetesen 
a tenyésztőknek is a szabad elhatározást — 
oly nagy hordozó erejű, hogy érdemes afelett 
komoly, tüzetes diszkuzióba bocsátkozni, mert 
tulajdonképpen arról van szó — ha ugyan 
nem tévedek — hogy a népies tenyésztés is-
tápolása mellett fordíttassák gond a hazai 
nagy pepineriák teny észanyagszükségletére is 
és illetőleg hogy a nagy értékű, csak sok pénz-
zel megfizethető legeslegelső rendű tenyész-
állatoknak a legjobb hazai tenyészetekben való 
kicserélődése, hathatósabban is lehetővé tétes-
sék és előmozdittassék. 

Ez általános bevezetés után legyen sza-
bad most a vásár anyagának rövid méltatá-
sára áttérnem. 

A 375 drb állat marhaállománya volt 30 
magyar-erdélyi, 38 szimmentháli, 25 hazai táj-
fajta és keresztezés és 21 borzderes, tehát 
összesen 114 drb. A juhállomány 52 posztó-
gyapjas, 95 fésűs gyapjas és 36 angol tiszta-
vérü és keresztezett drbbal, összesen tehát 
183 drbbal volt képviselve. A sertések között 
48 kondort, 8 Pollandert, 10 yorkshireit és 
12 keresztezett példányt, összesen tehát 78 
drbot láthattunk. 

A magyar hazai marhacsopörtot tekintse 
az, aki túlságosan fel nem csigázott kívánal-
makkal bírált, gyönyörűségét lelhette az egri. 
főkáptalan jó csontozatu, el nem finomodott, 
szép konczu és jó faru, egy-két kivétellel igen 
szép ivarjelleggel biró bikáiban s különösen a 
32-5 point-nal első dijat s a 28'3 értékszám-

mal Il-ik dijat nyert két állatbán, melyekkel 
szemben a jó nevü poroszlói Graefl-féle gulya 
az idén bizonyára ami.att volt kénytelen meg-
hajolni, mert bikái nem voltak ivarjellegre 
nézve |oly kívánatosak, mint a káptalanéi s 
nem lehetetlen, hogy a-java állatokkülönben 
is otthon maradtak. 

Az ivarjelleget illetőleg általában is az 
az észrevételem, hogy nemcsak a .magyar, 
hanem a külföld marhatenyésztői is az idén 
nem sok súlyt fektetlek — kivéve természetesen 
a kivételeket — arra, hogy különösen a bikán 
meg legyén az a habitus, amely azt már az 
első pillanatra apaállattá üti. Lehet azonban, 
hogy a dolog abban leli magyarázatát, hogy a 
jellegzetesebb állatok a vásár'előtt már gazdát 
cseréltek. 

Különben Graefl urnák, igen helyesen, 
elismerő oklevelet itélt a jury éppúgy, mint 
Bárczay ur erdélyi tipusu állatainak, melyek 
zömök alkatukkal, szélesen álló fejtetőjükkel 
egészen kiríttak, még pedig nem hátrányosan, 
az alföldi jellegű többi magyar állat közül. 

Még megemlítvén, hogy Mándy urnák 
3 éves bikájáért IlI-ik dijat adott a jury, a 
négy kiállitó magyar marháival végeztem volna. 

A nyugati marhák csoportjában az első 
pillanatra már lebilincselte a szemlélő figyel-
mét Széli Kálmán rátót-héraházai tenyészeté-
nek 8 drbból álló szimmentháli bika-kollek-
cziója. A ki é tenyészet hatalmas, hosszú, 
öblös és mély törzsű, kifogástalan jellegű in-
dividumainak legkiválóbbjait látta, tüstént 
észrevette, hogy van ott Héraháza-Rátóton a 
kiállitottaknál jóval bámulatosabb individum 
is elég, de mégse tudott egykönnyen megválni 
az exponált példányokból se, mert azok is a 
tökélynek oly magas fokán állottak, hogy igen 
helyesen, 1000 forintokat se sajnált értük az, 
a ki legelsőrendű ilyen fajta tenyészállathoz 
kívánt jutni. 

Már mielőtt a zsűri ítéletét kimondhatta 
volna, a szakértők -figyelme a hérabázai kollek-
czió után tüstént egyfelől Ordódy Pál, másfelől 
Wolf testvérek állatjai felé fordult. E két ki-
állitó összes állatját csakhamar el is adta. A 
zsűri ítélete után valósággal kedvenczévé lett 
a közönségnek Wolf testvérek „Harczos" nevü, 
első dijat és tiszteletdijat nyert egyéves bika-
borja, mely egyike a legsikerültebb példányok-
nak azon első minőségi növendék állatok kö-
zött, a melyek a Tattersalban valaha meg-
forogtak. 

Az Ordódy ur állatjai, kivált edzettségre 
valló minőségükkel s általában 26—28 érték-
számra becsülhető tulajdonságukkal és sötétebb 
piros-tarka színükkel hatottak s a többi kiál-
lítók 24—25 vagy kevesebb pointban mozgó 
értékükkel általánosabb érdeklődést felkelteni 
nem tudtak. 

A bonyhádi csoportban 27 pointnál I. díjra 
Csillag testvérek Sármány nevü tehene méltat-
tatott. E tenyésztők másik 3 tehene is, ugy 
nemkülönben a veszprémi püspökségnek már 
ugylátszik szimmenthal-kuhlandi keresztezésü 
állatjai, melyekért elismerő oklevél adatott, igen 
nagy fokban viselik magukon a szimmentháli 
jelleget. Hasonlót mondhatunk Somssich gróf 
bonyhádi vérű marháiról, melyek egyike 
29 értékszámmal 1-ső 1 üsződijra méltattatott. 
Oriebsch ur 5 szép tájfajta bikáját is érdemes 
felemlíteni, melyeket a zsűri is elismeréssel 
illetett. 

A borzűeresek között valóságos szen-
záczió számba ment Beer Henrik ur szép kol-
lekcziója s különösen \fiola nevü 5 éves te-
hene, mely a vintschgauinak egyik leghatalma-
sabb és legjellegzetesebb képviselőjé. A jury. 
316, tehát igen szép értékszámra és igy első 
dijra méltatta. 

Csillag urék borzderes állatai vegyesek 
voltak, innthali s más typusban, azonban a 
jury 3.1 értékszámmal 2-ik dijat ítélt egy te-
heneért, véleményem szerint egészen idokoltan. 

A posztógyapjas juhok közt a duna-
adonyi állatok nem nyerték meg a jury tet-

szését. Talán a fürtetők egyenetlensége, a bunda 
kevés zsirja s a nem elég sűrű növés volt 
ennek az oka. 

Igen érdekes, hogy felfogásom szerint a 
martonvásári jelenleg Dréher-féle nyáj- a régi 
elsíirendü Károlyi-féle nyájakat gyapjujóság 
dolgában erősen űzőbe vette .és előttem ugy 
rémlik, hogy a gróf Károlyi Imre-féle tnágócsi 
nyáj bemutatott ideális szépségű bundát viselő 
állatjai viszont a gróf Károlyi László derek-
égyházai remek állatjait nem csak „űzőbe" 
vették, hanem el is érték, ha ugyan felül nem 
multák az idén. A jury kétségtelenül behatóbb 
vizsgálat alapján a Dréher-féle nyájnak elismerő 
oklevelet, a 31. számú mágócsi kosnak 32.1 
point alapján Il-ik "dijat, a derek-egyházai 47. 
kat. számú kosnak pedig 35 értékszám alapján 
I-ső dijat és tiszteletdijat ítélt oda. 

Mindez állatok valóban örömmel tölt-
hetik el azt, aki tudja, mit tesz nemes gyapjút 
előőállitani. E juhok kiválóbb példányain nem 
tudja az ember mit dicsérjen inkább: az erő-
teljes, szép állatot, vagy a bundának terjedel-
mét, a benőttséget, sűrű növést, gyönyörű zárt-
ságot, nagyszerű tompa tetőt, remek pászmás 
fürt-alkatot, kitűnő gyapju-zsirt, kiegyenlített-
séget, szóval: mit dicsérjen inkább a sok jó 
tulajdon közül. 

Őszintén gratulálunk- mindhárom tenyé-
szetnek ! 

A szövetgyapjasok közt nagy figyelmet 
érdemelt az a szarvatlan precoceesoport, me-
lyet a keszthelyi gazd. tanintézet versenyen 
kivül mutatott be, továbbá a strileki állatok, 
melyek, hiába, igen remekek, s kár, hogy kül-
földiek. Szerencsére megjelent a régi jó 
8kublics-íé\e nyáj is nagybecsű rombouilleteivel 
s á zsűri csak kötelességet teljesített s igazsá-
got szolgáltatott, midőn e nyáj egyik kosának 
38'6 és 39 értékszám alapján két 1-sőrendü 
dijat ítélt oda, bár a tolnai hasonló fajtájú 
állatok is talán több figyelmet , érdemeltek 
volna, mint amilyenben részesültek. 

Hazai fésűs birkáival, mint már annyi-
szor, Bosenfeld ur vitt el jól kiérdemelt két 
dijat, 35'5—37 point érdemelvén ki szép állat-
jaival. 

Oxfordshire down-jaival a régi jó ismerős 
külföldi Rerberstein jó vásárt csinált, állatjait 
az utolsóig eladván s elismerő oklevelet is 
nyervén; hampshire downjaival pedig Bieder-
mann lovag keltett méltő feltűnést azok köré-
ben, kik az ily juhokat kellőképpen méltatni 
hajlandók, a mint tette e zsűri is, a ki első 
dijat itélt oda. 

Még megemlítvén, hogy a veszprémi 
püspökség southdown-merinó keresztezéséből 
két igen jó forma kost küldött, melyért Il-ik 
dijat kapott, kimerem mondani, hogy a juh-
kiállitás bármily kicsiny volt is számra nézve, 
minőségében egyátalán nem maradt el az előző 
éviek mögött. 

A hazai kondorsertések között ugy 
robusztus alkotás, mint jó formák tekintetében 
Wertheimstein állatjai tűntek ki első helyen, 
megszerezvén a tulajdonos számára a tisztelet-
díj mellett az első dijat is. E sokszor kitünte-
tett jó nyáj tulajdonosa, ha csak valamivel 
öblösebb törzsre s szebben, menetelesebben 
domborodó farra törekszik állatainál, jobb ér-; 
tékszámokra számithat. 

Nagy dicsérettel kell illetnünk Meitner ur-
szép mangaliczáit is s teljes .elismeréssel a 
versenyen kivül bemutatott Kornstein-féle pata-
pusztai állatokat^ melyekért elismerő oklevelet 
kapott a tulajdonos, Gyémánt ur egyéves szép 
süldőihez pedig, egyenesen gratulálni lehet. 

Még ha megemlítem, hogy valamennyi 
sertéskiállitó dijjazásban vagy elismerésben ré-
szesült s hogy igazán jóformáju Pollandéfekét 
mutatott be Kropf ur miskei gazdasága s Há-
lunk nem mindennap látható szépségű és jó-
ságú yorkshireiket ifj. Sváb Sándor ur, csak 
még azt kell jeleznem, hogy az Üchtritz báró 
ur, nagybogdányi uradalmának yorkshire-berk-
shire keresztezfsü apró maláczai (2—3 hóna-
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posak) bármily szépek is,- nem igen érthető, 
hogy azzal mi czéloztatik, Bizonyára nem 
egyéb, mint vágóáru előállítása. 

A dijazás részletes eredménye a követ-
kező volt: 

I. Szarvasmarha-csoport: Jegyzőkönyvi 
köszönet Széli Kálmán Ö nagyméltóságának, 
versenyen kívül kiáMitott koltekcziójá'ért. 

Magyar fajta: ;I. bikadij 300 korona, 
Egri főkáptálan . 1í7l katalógus számú bikája 
33'5 pointtel. II. bikadij < 200 korona. Egri fő-
káptalan 21. k; sz; bikája 28 3 pointtel. Hl., 
bikadij 100 korona, Mándy Samu 1. k. sz. bikája 
.21 "2 pointtel. Elismerő oklevelét nyertek : Graefl 
Jenő és Barcsay Gyula által kiállított . kol-
lekcziók. 

Szimmentliali csoport : I. bikadij 300 
korona, Ordódy Pál 43. k: sz. bikájának 27'9 
értékszámmal. IL bikadij nem adatott ki. III. 
bikadij 100 korona, iBtirger Pál 50. k. sz. biká-
jának 25'1 értékszáfnmal, III. bikadij 100 korona, 
Festetits Vilmos' 47. sz. bikájának 24'5 érték-
számmal. I. bikaborjudij 100" korona, Wolff 
testvérek (38. k. sz. bikaborjujának 316 érték-
számmal. Tehén és üsződijak nem adattak ki. 

Hazai tájfajta csoportjában I. tehéndij 
150 korona;, Csillagh Gyula és Géza 92 k. sz. 

•tehenének 37 értékszámmal. Üsződij 100 
korona, gr. Somssieh Imre 78 k. sz; üszőjének 
29-8 értékszámmal. Elismerő oklevél, báró 
Hornig Károly és Oriebsch Béla által kiállított 
kollekcziójának. 

Borzderesek: I. tehéndij 300 korona, 
Beer Henrik 109 k. sz. tehenének 31:6 érték-
számmal. II. tehéndij 100 koroná, ifj. Csillagh 
Béla és Gyula 100 k. sz. tehenének 31 érték-
számmal. 

Jubcsoport: Jegyzőkönyvi kőszenet báró 
Hornig Károly veszprémi püspök urnák cso-
portkiállitásáért. 

Finom gyapjas meriuó-csoportban: I. 
kosdij 150 korona, gr. Károlyi László 47. k. Sz. 
kosának 35 értékszámmal. II. kosdij 100 korona, 
gr. Károlyi Imre 31 k. sz. kosának 32 2 érték-
számmtl. 1. anyadij 70 korona gr. Károlyi 
László 60 k. sz. anyának 37'-7 értékszámmal. 
II. anyadij 150 koTona gr. Károlyi Imre 42 
k. sz. anyának 35'2 értékszámmal. Elismerő 
oklevél: Dreher Antal versenyen • kívül kiállí-
tott kollekcziójának. 

II. Fésűs gyapjus jnhok csoportjában. 
I. kosdij 100 korona Skublies Sándorné örökösei 
112. k. sz. kosának 38;8 értékszámmal. II. kos-
dij 60 korona Skublies Sándorné örökösei 110. 
k. sz. kosának 38 6 értékszámmal. III. kosdij 
40 korona Rosenfeld Henrik 143. k. sz. kosának 
35'8 értékszámmal. I. anyadij 60 korona SJcublics 
Sándorné örökösei 115. k, sz. anyának 39. 
értékszámmal. II. anyadij 40 korona Rosenfeld 
Henrik 146. k. sz. anyának 37'2 értékszámmal. 
Elismerő oklevél: Keszthelyi gazd. tanintézetéi 
Herberstein Albert gr. által kiállított kollek-
czióknak. 

III. csoport. Angol husjuliok csoportjá-
ban. I. kosdij 100 korona Biedermann Rezső 
csoportjának. II. kosdij 60 korona bár6 Hornig 
Károly által kiállított kollekcziónak. 

III. Sertéscsoport. 
Hazai kondor kan. I. kandij 100 korona 

Wertheimstein Alfréd kanjának. II. kandij 60 
korona Gyémánt Mihály 10 drb kanjának 37" 1 
értékszámmal. III. kandij 40 korona Meitner 
Gyula 8 kánjának 34*8 értékszámmal. I. kocza-
dij 60 korona Wertheimstein Alfréd 4 koczájá-
nak 41 8 értékszámmal. 

Külföldi fajták : Elismerő oklevél Kom-
stein testvérek, Kropf Ignácz, ifj. Sváb Sándor 
és báró Üchtritz Zsigmond kollekezióinak. 

A székesfőváros által adományozott tisz-
teletdíjakat, a szarvasmarha, juh és ser-
tések csoportjában legjobbnak talált állatok-
nak, tekintet nélkül azok fajtájára, á követke-
zőkben adattak ki: I. A szarvasmarha csoport-
ban Stróbl tanár által mintázott László fő-

herczeg bronz szobra : Wolf testvérek 68 kat. 
sz. bikájáért. II. A juhok csoportjában: Köllő 
által mintázott busuló juhász bronz szobra, 
gr. Károlyi László 47. kat. sz. merinó-kosáért. 
III. Sertések csoportjában „Szüretelő fiu" 
Wertheimstein Alfréd kanesoportjáért. 

Monostori Károly. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerjielj' Halma.. 

A moha kiirtási módja a 
legelőkről. 

Ő A moha a silányabb talajú legelőket 
szereti leginkább, hol nemez-szerüleg lepi el 
a földét oly sürün, hogy azon keresztül más 
növény át nem hatolhat s alatta elpusztulni 
kénytelen. Erről méggyőződhetünk, ha a mohát 
felszakgatjuk, alatta a föld egészen kopasz, a 
mi részben annak is tulajdonítható, hogy a 
sovány talaj, a mohának kedvező silány nő' 
vényzetet terem, melyen könnyen elhatalmasod-
hatok. 

A moha a magasra növő növények szom-
szédságát nem szereti s ha azok felül kere-
kedhetnek, elpusztul. 

A legelőkön előforduló mohát szappanlug, 
sósav s egyéb maróhatásu savakkal leöntve, 
vagy erős kainittrágyázással bizonyos időre ki 
lehet irtani; de mivel ezen eljárások nagyon 
költségesek és tökéletes eredményhez még 
sem vezetnek, ajánlatosabb az ilyen legelőket 
felszántani s erős trágyázás mellett legalább 
2 évig kapásnövényeket termelni benne, ezt 
követőleg fűmaggal bevetni és állandó légelő-
nek használni, ügyelve arra, hogy a talaj jó-
karban maradjon, hogy a növényzet a kívá-
nalmaknak megfelelően vegetáljon s a moha 
be ne fészkelhesse magát újólag. 

A legelők nem bírnak mindig olyan fek-
véssel, hogy mivelő eszközökkel vagy trá-
gyával hozzájuk lehetne férni s ha ezt költ-
séges kézi erővel akarnók megkisérleni, akkor 
a meredek lejtőkről a felporhanyitott földet a 
trágyával együtt lemosná a víz. 

Az ilyen hozzáférhetetlen helyeket trágya-
lével öntözzük meg 1 kat. holdra legalább 
40 hektolitert számítva. Ezen eljárás kora ta-
vaszszal eszközölve jobb, mint télen, mert 
ekkor á talaj a trágyaíevet azonnal abszor-
beálja és nincs kitéve a hólé kilúgozásának. 
A tavaszi öntözést, ha nem vihető ki az össze-
torlódó munka miatt, télen is végezhetjük, 
csakhogy ez esetben az öntözendő területről 
a havat le kell takarítani, mit enyhe időben, 
mikor a hó tapadós, a lejtős oldalakról lavina-
szerű legörgetéssel végrehajtani nem nehéz 
dolog. A megfagyott föld, ha nem is fogadja 
magába azonnal a trágyalevet, de mint a 
föld felszínéhez legközelebb álló fagyott réteg 
a tavaszi olvadások alkalmával csekély ammo-
niákveszteséggel a földbe szivárog. Tavaszszal 
a mohát sürü fogú vasgereblyével felszakgatva 
csomókba huzzuk és pár napi száradás után 
az egész megtisztított területet száraz szalmá-
val behintve, ugy a mohacsomókat, valamint 
a szalmatakarót meggyújtva, elégetjük. Ezen 
eljárással a moha és a földhöz tapadt gyökér-
szálai megsemmisülnek, holott ellenesetben 
újból kihajtottak volna. A megperzselt földet 
porrá omlasztott égetett mészszel hintjük be, 
mely a mohának teljes kipusztulását vonja 
maga után; látjuk ezt a fákon élő és a lege-
lőivel rokon, vagy ugyanazon mohaféléknél is, 
melyek a bemeszeléstől elpusztulnak és a fa-
kéreg megtisztul. A leirottak szerint a talaj 
a legelőrontó mohától megtisztul és elég erős 
lesz az ezután befogadó értékes növények vi-
rágoztatására. 

A mohától megtisztult és eléggé jókar-
bán levő talajt fűmag-, szénamurva vagy lóher-
pelyvával beszórjuk, miből a csiraképes mag 

kikelve, erős növénynyé fejlődik s a talán még 
fellépő mohát elnyomni képes lesz. 

Legeltetési rendszerünkben általánosan el-
terjedt hiba, hogy a legelő állatok pihenőre 
(delelő) és éjszakai nyugvásra mindig egy és 
ugyanazon helyre hajtatnak. Tudva már most 
azt, hogy az állat a felvett táplálékot a hevertetés 
alatt emészti leggyorsabban s annak felesleges 
részét a felköltés után szokta mindjárt ki-
küszöbölni, legtöbb esetben a pihenő hely az 
állati ürülék folytán tulbujává válik, olyannyira, 
hogy a vastag bürök-keserü lapu s más érték-
telen növényeken kivül egyebet nem terem, 
mig a nem trágyázott, sovány talajú legelő 
elmohosodik. Az igy elromlott legelőn az ál-
latok is elromlanak, mivel az állatállományt a 
legelőterület nagyságához mérten szokták meg-

] állapítani, rendesen a legelő minőségének te-
I kintetbe vétele nélkül. 

A legelésző jószágot a magasabb fekvésű, 
gyenge növényzetet termő, silányabb talajon 
pihentessük és hálassuk (ha a nap hevétől 

j ment árnyékos helylyel rendelkezünk a delelőre, 
J akkor csak az éjszakai hálásra vonatkozik 

állításom) minden héten változtatva a helyet, 
ezen eljárással a viz a magasabb helyekről a 

[ fölösleges televényt, trágyakorhadékot az alant 

Í
fekvő helyeken elosztja, minek haszna a már 
leirottak szerint kézenfekvő. 

A leirt eljárás azonban csakis az el-
I mohosodott legelőkre vonatkozik; a jó minő-

ségű legelőn alkalmazni nemcsak hogy szük-
! ségtelen, hanem határozottan kárral járna, 
j mert a talaj tuljavitásával a már előbb emli-
i tett hibák állanának elő. Tudjuk, hogy a jó 
. legelő bizonyos mértékben magamagát javítja, 
í amennyiben a legeltetés után visszamaradott 
I elkorhadó növényrészekkel és a legelő állat 
' ürülékével javitjuk a talajt; ilyen esetben a 
' pihenő és éjszakai hálását (kosarazás) az ál-
i latoknak a szántóföldeken alkalmazzuk. Ellen-
I kezőleg járunk el a sovány legelőkkel, melyek 
j sovány táplálékot nyújtanak a rajtuk levő 
j növényzetnek, a visszapótlás is hasonló, az 
j állatnak sincs mit ennie rajta s igy, ha azt 
' mesterségesen nem javitjuk, a legelő végleg 
. elromlik, minek következményeit az előzőkben 
j már leírtam. Székely Gábor. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. 

A bérszántás. 
Bármennyire kézenfekvő dolog legyen is 

a gőzerővel való talajmivelés jövedelmezősége, 
az aránylag nagy befektetési tőke annak álta-
lánosabb alkalmazását meggátolja. Kisebb 
tőkével rendelkező gazdaságok ilyenformán el-
esnének a gőztalajmivelés hasznától, ha nem 
volna meg a bérszántás intézménye. Ez teszi 
lehetővé, hogy még kisebb gazdaságokban is 
érvényesíthető a gőztalajmivelés és — mint a 
tapasztalat mutatja •— sok esetben még na-
gyobb eredménynyel, mint a nagy gazdasá-
gokban. 

A spekuláczió a gőztalajmivelés fontos-
ságát megismerve, a gőzekék tökéletesítése 
után csakhamar életbeléptette a bérszántást s 
ma már hazánkban is van több vállalkozó, kik 
gőzekekészleteikkel bérért szántanak. 

Az már általánosan ismert dolog, hogy 
részért vagy bérért sok gőzcséplőgép dolgozik. 
Drága ugyan a cséplés, de azért mégis inkább 
szaporodik a bércséplések száma, semhogy 
csökkenne. Pedig a befektetési tőke itt nem 
olyan nagy és a gazdasági gépüzlet mai álla-
potában már oly előnyös fizetési feltételeket 
köthet ki magának a gazda, a mi talán kevés 
más üzletágnál sikerülhet. 

A bérszántás ugyan még nincs ily nagy 
mérvben elterjedve, a mi a dolog természeté-
ben is rejlik — de azért azzal az eszmével is 
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mindinkább kezdenek gazdáink" megbarátkozni. 
Mert bár ugyancsak drága mulatság a bér-
szántás, de az is bizonyos, hogy meghozza a 
kellő jövedelmet., Ha nem igv lenne, már rég 
megszűnt volna a bérszántás. 

A gőzerővel való talaj mivelés első sorban 
, is .a mélymivelésre bir fontossággal. Ez más-

sal ma még nem; végezhető jobban s olcsóbban, 
mint a gőzekével. Nagyon természetes tehát, 
hogyha bérszántásról van szó, ebben legélső 
sorban is a mélymivelés ' értetődik, mely a 
kisebb : gazdaságok jövedelmezőségére még 
fontosabb, mint a nagyobb gazdaságokéra. 

Hogy azonban még sincs annyira elter-
jedve nálunk a bérszántás, mint azt .gazdasági 
viszonyaink kívánatossá és lehetővé tennék, 
annak talán egyrészt az az oka, hogy gazdáink 
egy része ezen intézménynyel még nincsen 
teljesen tisztában s mint ismeretlen dolog iránt 
érthető tartózkpdással viseltetik. E tartózkodás 
már Csak azért is érthető, mert köztudomásu 
dolog, hogy a bérszántás holdanként 6-—8—10 
forintba kerül; a fűtőanyag, viz stb. nélkül. 
Már pedig éz olyan tekintélyes összegnek lát-
szik, hVgy ugyan meggondolja a gazda, vajjön 
belemenjen-e ilyen munkabk és köliségbe? 
S daczára ennek van több gazdaság hazánk-
ban, melyek már évék óta rendesen minden 
évben néhány száz hóidat felszántatnak, gőz-
ekével bérbe s e magas árak daczára haszon-
nal alkalmazzák azt. 

Ez talán kissé különösnek hangzik a 
mult közleményben fel hozottak után, mikor 
már a 8 frtos holdankéüti költség is .— bele-
számítva ebbe mindent — túl magasnak volt 
feltüuteíve a házilag végzett gőzszántásnál. 
Pedig a számítás elég egyszerű, hogy a bér-
szántás a mai árak mellett is kifizeti magát. 
S éppen ezért, mielőtt a bérszántás költségei 
s módozatai tárgyaltatnának, előbb néhány 
szót arról, hol s mikor fizeti lei magát a bér-
szántás ? 

Mielőtt valamely gazdaságban elhatároztat-
nék a bérszántás, először is tisztába kell jönni 
azzal, vájjon a remélhető terméstöbblet ki 
fogja-e fizeini a bérszántás költségeit s azon-
felül fog-e még hasznot hozni? 

Erre nézve első sorban a talajviszonyok 
bírhatnák befolyással. Mivel a gőzszántás leg-
főképp a iiiélymivelésnéi fizeti ki magát, termé-
szetesen a bérszántásnál is elsősorban csak a 
mélymivelésről lehet szó. Az olyan gazdaság, 
melynek talaja a mélymivelés iránt hálás, ha 
egyébként terület- és terepviszonyai megfele-
lők, azaz a gőzeke-készlettel elég könnyen 
hozzáférhető, s elegendő, nagy is a megszán-
tandó terület, a bérszántást haszonnal alkal-
mazhatja. 

Hogy valamely talaj a mélypivelés iránt , 
hálás-e vagy sem, arról az illető gazda köny-
nyen meggyőződhetik, ha egy-két holdat foga-
tos erővel oly mélyen felszántát, mint azt 
gőzerővel felszántani akarja s megfigyeli annak 
termését. A mi a terepviszonyokat illeti, 
arról már az előbbi körülményekben részlete-
sebben volt szó. A terület nagyságáról majd 
később. 

Ha tehát a talaj- és terepviszonyok ked-
vezők, a bérszántás lehetősége már megvan. 
S most lássuk, mikor fizeti ki magát a bér-
szántás a mai árak mellett is? Akkor, ha azt 
minden évben megismétli a gazda, vagyis ha a 
mélymivelésre alkalmas területet minden negye-
dik, évben felszántatja. 

A tapasztalat azt mutatta, hogy a mély-
szántás — értem ezalatt a gőzerővel való 
'mélyszántást — jótékony hatása, tehát egyúttal, 
haszna is, csak négy évig tart! Ritka esetek-
ben még az. 5. esetleg 6-ik évben is észlelhető 
a mélymivelés hatása, de ez már a kivételek 
közé tartozik. Tehát ha azt akarjuk, hogy a 
gőzerővel való talajmivelés és elsősorban a 
mélymivelés haszna állandósittassék, akkor azt 
minden negyedik-ötödik évben ismétélni kell 
ugyanazon területen. És azok a többször em-

legetett kisebb gazdaságok, melyek haszonnal 
alkalmazzák a drága bérszántást, itt találják 
meg a biztos nyereséget. Minden évben fel-
szántatják mélymivelésre alkalmas területeik 
egy negyedét, ügy, hogy minden évben az egész 
kihasználható területük meghozza a. mélyszán-
tás hasznát, bőven fedezve egyúttal á bér-
szántás költségéit. Ez az egyik ok. 

i A másik, pedig az, hogy az évenként 
bérbe felszántott s megmunkált terület számára 
a drága igás marhát nem kell tartani, tehát az 
állatállomány ,jövedelmezőbben .osztható be 
kevesebb igás marhával, de több haszonállattal, 
akár teny észanyag, akár tejelő vagy hízó 
marhával. 

Ha számításba' veszszük mily teher az 
intenzivebben kezelt gazdaságban az igás álfát, 
s ha számításba veszszük, mennyivel nagyobb 
jövedelem érhető el ugyanazon számú haszon-
állattal, akkor könnyen érthető lész, hogy a 
bérszántás nemcsak a direkt terméstöbblettel 
hoz jövedelmet, hanem lehetővé tévén a jöve-
delmezőbb hüszonállat-tartá't, azzal is fokozza 
a jövedelmet. Ebben rejlik a bérszántás jöve-
delmezőségének másik oka. Ehhez hozzájárul 
meg az is, hogy a bérszántás munkálatait ki-
zárólag a vállalkozó személyzete végzi, a drága 
emberi erő is megtakarítható itt és más munká-
ban alkalmazható. 

A nagyobb gazdaságok, melyek megfelelő 
tőke birtokában maguk szerezhetnek be gőz-
ekét, sok esetben nem tudnak olyan jövedelmet 
felmutatni a gőztalajmivelés után., mint a 
kisebb gazdaságok a bérszántás után. S ez 
könnyen érthető, mert az ily nagyobb urada-
lomban igen sokszor nem kerül ugyanazon 
terület négy év múlva újra gőzeke alá s így 
nem is hozhat állandóan nagyobb termést. 

A bérszántás jövedelmezőségének okait 
feltárva, lássuk, vájjon mily gazdaságokban 
indokolt a. bérszántás? 

Mindazon gazdaságokban, hol a mélymi-
velés feltételei megvannak, de nincs meg a 
szükséges befektetési tőke, a bérszántás ki fogja 
magát fizetni. 

Hazánkban sok oly középbirtok van, me-
lyek okszerűen alkalmazott mélymiveléssel je-
lentékenyen fokozhatnák jövedelmüket s ezek-
ben a bérszántás haszonnal lenne alkalmaz-
ható. 

De különösen előnyös lehet a bérszántás 
a bérgazdaságokban. Nálunk a gazdaságok ren-
desen 6—12 évre adatnak bérbe s a bérletek 
tekintélyés részében meg vannak a mélymive-
leshez kivánt feltételek, de a bérlő nem fektet-
het bele nagyobb tőkét. Ilyen helyeken a bér-
szánl ássál — mint a gyakorlat ~ sok esetben I 
igazolja — ugy a bérlő mint a tulajdonos 
megtalálhatja a maga hasznát. A bérlő a gőz- I 
szántás direkt hasznait élvezheti, melyek fen-
tebb említve vannak; a tulajdonos pedig, nyu-
godt lehet, hogy földje nem lesz kizsarolva, 
mert a mélymivelés okvetlen maga ütán vonja 
s megkívánja a jó trágyázást. 

A bérszántás tehát a közép- és bérgazda-
ságokba való első sorban. 

Ezek után hátra lenne még a terület 
nagyságának kérdése. 

Ez képezi igen sok esetben a bérszántás 
alkalmazhatóságának egyik legjelentékenyebb 
tényezőjét. A bérszántási vállalkozónak ugyanis 
érdekében áll minél nagyobb területre való 
vállalkozás, mert a nehéz gőzekekészlet szállí-
tásának költségei nem csekély kiadást okoznak 
neki. Azonkívül, ha bérszántási vállalkozó, 
az aratástól kezdve a fágyok beálltáig nincs 
folyton munkában, nem igen dolgozhat haszon-
nal. Azért tehát a vállalkozó első sorban 
is arra tekint, hogy elegendő munkát kaphas-
son egy vidéken. Ez esetben megfelelően 
olcsóbb is lesz a bérszántás. 

A mai viszonyok szerint vállalkozó 100Ö— 
1200 kat. holdnyi terülétet keres munkája szá-
mára s ahol ily területre szerződést köthet, 
oda mindenkor szívesen elmegy s aránylag 

olcsóbban is dolgozik. De a kisebb s közép 
birtokokon vagy bérleteken 1200 hold nem 
kerülhetvén évenkínt gőzeke alá, azok ilyen-
formán nem kaphatnának bérszántást. Csak-
hogy a vállalkozó nem is ugy érti azt az 1200 
holdat, hogy az egy darabban illetve egy gazda-
ságban legyen, hanem ugy, hogy az. több szom-
szédos vagy legalább is közeli, gazdaságokban 
álljon rendelkezésre, mely részletekre a gőz-
ekekészlet lehetőleg a vasúti szállítás mellőzé-
sével is hozzáférhessen. Ha a gazdák bizto-
sithatnak a vállalkozónak elegendő munkát s fő-
leg biztosithatnak neki évenkínt ismétlődő ren-
des ' múnkát, akkor elérhetik a bérszántás 
költségeinek minimumát. Hisz ha a vállalkozó 
rendes és elegendő műnkát kaphat, már csak 
saját jól felfogott érdekében is iparkodni fog 
oly feltételeket kölni, melyeket a gazdák is 
szívesen elfogadnak,, a biztos kereset reményé-
ben kevesebb nyereséggel is megelégedvén. 

De nemcsak vállalkozónak áll érdekében, 
hogy minél közelebb találja a megmunkálandó 
területeket, hanem a gazdának is. A gőzeke-
készlet szállítása ugyanis egyik helyről a má-
sikra — a vasúti szállítást kivéve — rendesen 
a gazda költségére megy, Igaz ugyan, hogy a 
szállítás többnyire ugy történik, hogy az 
egyik gőzgépet befütve, az maga után húzza 
az egész készletet, de azért a kiadás csak meg-
van s ez a gazdát terheli. Természetes dolog, 
hogy minél rövidebb az ut, annál olcsóbb lesz 
a szállítás. 

Éppen ezért a szomszédos gazdák nagyon 
helyesen teszik, ha a bérszántás előtt összeáll-
nak és közösen megállapítják a felszántandó 
területeik nagyságát, a szállítási és a munka-
sorrendet. Mindenesetre olcsóbban jönnek ki, 
mintha külön-külön szerződnek vállalkozóval, 
tekintet nélkül a szomszédos viszonyokra. 

Ezek után azonban nem szabad azt hinni, 
hogy": bérszántási vállalkozó csak olyan vidé-
kekre kapható, hol legalább 1200-r 1500 kat. 
hold munkateret kap. Elmegy az kisebb terüle-
tekért is, de akkor drágább is lesz a munka. 

Ami a bérszántás költségeit illeti, arra 
néz ve manapság nálúnk körülbelül a következő 
adatok állanak, fenn: 

A területegység megmunkálási ára Fowler-
gőzeketelep bérszántási vallalata szerint (1200— 
1500 kat. hold munkatér mellett a fenti: viszo-
nyoknak megfelelően): 

holdan-
ként frt 

sekély szántásnál egész 20 cm. mélységig 5'25 
közép mély szántásnál 20—30 cm. , 6"50 
mélyszántásnál 30—45 „ „ 8'50 
boronálás és grubberolásnál 15—20 cm. 

mélységig . . . . . . . . . . 3'25 
kultivátorral való lazításnál 25--45—50 

cm. mélységig . . . . . . .; 6—10'00 
Ezen alapárakon kivül rendesen még a 

következő kiadások terhelik a bérlőt: 
1í a] gőzeke-készlet szállítási költségei a 

vasúti vagy hajóállomástól a munka szín-
helyére és vissza; 

2. egy segédmunkást ád a gőzeke mellé; 
3. fűtőanyagot és vizet ad a gőzgépekhez; 
4. a gőzekekészlethez szükségelt összes 

anyagok u. m, tüzelőanyag, viz, stb. szállítása 
a bérlő dolga; 

5. némelykor a gőzükénél alkalmazott 
összes munkások lakásáról és élelmezéséről is 
kell gondoskodnia vagy pedig tápdijat fizet. 

Rendes körülmények között ez szokott a 
bérlő költségére íratni az alapárakon kívül. 
De természetes dolog, hogy lehetnek ezenkívül 
külön egyezmények is a vállalkozó és bérlő 
között. 

Szükséges e helyen még két dologra 
felhívni a bérszántást alkalmazni akaró gazdák 
figyelmét. Az egyik az, hogy miután ők, szál-
lítják a tüzelőanyagot, lehetőleg mindig a leg-
jobb minőségűt szállítsák, mert ebből kell leg-
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kevesebb s ezzel van legkevesebb baj, tehát a 
munka is ezzel mehet legjobban. 

A helytelenül alkalmazott takarékosság 
itt hamar megboszulja, magát a több tüzelő-
anyag felhasználással és kevesebb munkával. 
A másik pedig az, hogy mivel a bérszántásnál 
a munka reggeltől estig megszakitás nélkül 
megy, gondoskodjék a gazda arról, hogy tüzelő 
anyag és viz; a déli gazdasági szünet alatt is 
mindig elegendő mennyiségben álljon a gépek 
rendelkezésére. Itt minden szekeret ki kell 
használni, hogy a munka gyorsan mehessen. 

Ha mindezen terheket pénzértékre szá-
mítjuk át, akkor kitűnik, hogy a bérszántás 
bizony nem valami olcsó dolog s a holdan-
kénti költség jóval tetemesebb, mint a házilag 
végzett gőztalajmivelésnél. De viszont, ha te-
kintjük a bérszántással együtt, járó nagy elő-
nyöket, azok arányban vannak a kiadásokkal, 
ugy hogy végeredményében mégis csak haszon-
nal alkalmazható a bérszántás. 

Ifj. Sporzon Pál. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
91. kérdés. Bérletem már csak 3 évig 

tart, melynek lejárata után semminemű uj 
bérletbe nem kezdek, tehát most egy uj cséplő 
beszerzését mindenáron el akarom kerülni, de 
az én cséplőm már oly rossz karban van, 
hogy a sok reperáczió sem használ (Garret-
féle), a mozdony 8 lóerejü még teljesen jó 
karban van. Kérésem oda terjed tehát, szíves-
kednék velem közölni, vájjon nem-e lehetne egy 
cséplőt a cséplés időre kölcsön- venni, ha igen 
hol ? és mily feltétel mellett szokás ? 

Vagy talán létezik olyan vállalkozó, aki 
bizonyos részért csépelni jár? itt a mi vidé-
künkön ez teljesen ismeretlen. Ha igen, ugy 
kérnék erre nézve is némi útbaigazítást, kihez 
forduljak s átlag mi a szokásos rész és felté-
tel ? Az évi átlagos termésem körülbelül 20 
waggon gabona. 

Sopron. Sch. K. 
92. kérdés. Egy ismerősömtől azt halot-

tam, hogy a minisztérium rendeletilég utasí-
totta az összes gőzkazánvizsgáló-biztosokat, 
hogy a 20 évnél idősebb kazánokra, bármilyen 
jó karban s használható állapotban legyenek 
is azok, ne adjanak használati engedélyt. Állí-
tólag lett volna rá eset is már, hogy egy gőz-
kazán, bár a próbát igen jól kiállotta, mert 
20 évnél idősebb volt, használati engedélyt 
nem kapott s tulajdonosa a további használat-
tól eltiltatott. Minthogy az én cséplőgépem 
lokomobilja, bár még nagyon is használható, 
de 20 évnél idősebb; engem nagyon érdekel, 
hogy tényleg megvan-e ez a miniszteri rende-
let ; igen kérem a tekintetes szerkesztő urat, 
legyen szives a „Feleletek" rovatában felvilá-
gosítani engem a dolog mibenlétéről. 

Gönyü. M. A. 
93. kérdés. Bérletem homokos agyagtalaj, 

amely a korábbi bérlő által meglehetősen el-
hanyagoltatott ugy a föld megmunkálását, 
mint annak trágyázását illetőleg. E bérleten 
azonban nem akarok ugart hagyni, hanem 
inkább az ugarnak szánt földterületet csillag-
fürttel vetném el. Kérem szíveskedjenek nekem 
a következő kérdésekre nézve felvilágosítást 
adni ; *', 

1. Zölden lekaszálva és megszárítva jó 
takarmány-e a csillagfürt? 

2. Oly mértékben nem veszi-e igénybe a 
talajt, hogy őszinek lévén előveteménye, a 
következő évi termésnek ártson? 

3. Mikor vetendő a csillagfürt, mily tá-
volságú sorokban és magyar (1200) holdan-
ként mennyi vetendő? 

4. Sárga, kék vagy fehér csillagfürt 
volna-e alkalmasabb fentirt talajnak ? 

5. Hol szerezhetők be ezen csillagfürt 
magvak és minő áron? 

Becses lapjuk tegnapi számában olvasok 
egy czikket a „homoki borsóról", melylyel 
szinte hajlandó vagyok kísérletet tenni, de 
kérdem, hogy homokos agyagtalajban, mely 
különben ugarnak volt szánva és még tavaszi 
tarló, vethető-e és remélhető-e termés ? 

Hol szerezhető e mag be? 
Saáp. M. H. 
94. kérdés. Gazdaságomban van jelenleg 

még 1028 métermázsa jól eltett takarmány-
répám, melyből hetenkint 57 métermázsa lesz 
feletetve; igy a répának május hó második 
feléig kell eltartania; miután félek, hogy ugy 
a pinczébe, mint a prizmába eltett répa tavasz-
szal sarjadzani és romlani fog, azzal az esz-
mével foglalkozom, hogy azt még február hó 
folyamán pelyvával, esetleg szalmával rétegezve, 
apróra felvágva vagy verembe, vagy zsom-
bolyai kazalba- rakatom. Kérek arra nézve 
tanácsot, hogy a két mód közül melyik a czél-
szerübb, vagy van-e egy harmadik megfelelőbb 
eljárás? és milyen az? A. Zs. 

95 kérdés. Kérem szíveskednék velem a 
„Köztélek" .Levélszekrény"-ében tudatni, hogy 
az „Adriance Buckeye No. 8" fükaszálógéppel 
a debreczeni gazd. tanintézetben végzett kí-
sérletek minő eredményt szolgáltattak; ki-
fogástalan-e ezen gép s egyáltalán a gyakor-
latban melyik fükaszálógép bizonyult jobbnak, 
ez vagy a Deering-féle ? 

Katalin. P. A. 

Felelet 
Miért nem esznek ahizóökrök. (2-ik fe-

lélet a 70. számú kérdésre.) A Bégi dolog, 
hogy a gyök és gumós növények tavasz felé 
csírázni kezdenek, mely állapotban a marha 
már nem szívesen fogyasztja; sőt csodálom, 
hogy oly nagy mennyiségben etetve, megbete-
gedések nem fordultak még elő. Az idei enyhe 
tél és korán beköszöntött tavaszi időjárás kö-
vetkeztében a gyök és gumós növények, az 
; állatok táplálására sokkal előbb váltak alkal-
matlanná, mint normális években. Az idén 
ugyanis a rendesen eltakarított burgonya már 
az őszszel kezdett csírázni és ezen csírázás 
nem akadt meg a télen át sem; és pedig 
azért, mert a külső légkör hőfoka a téli idő-
járáshoz szokatlan magas volt és igy a rende-
sen betakart kazlakból nem vonta el a mele-
get, amely minden répa- és burgonyakazalban 
képződik. (A csírázáshoz tehát meg volt a 
meleg, nedvesség (viz) és levegő pedig a gyök 
és gumósokból összerakott kazalban soha sem 
hiányzik.) 

Főleg veszélyes a csírázott burgonya 
etetése, mert ez egy mérges alkaloidot, a sola-
nint tartalmazza. A solanin mérgező hatása 
pedig első sorban az étvágytalanságban nyil-
vánul. Ha tehát kérdésttevő látja, hogy gyök 
és gumósa csirás, hagyjon fel azonnal a bur-
gonyaetetéssel, a répamennyiséget pedig redu-
kálja és adagoljon e helyett jó szálas takar-
mányt, mert különben nagy kalamitásnak néz 
elibe. 

Habár kérdésttevő csak az étvágytalan-
ság okáról óhajt véleményt hallani, engedje 
meg, hogy hizlalásáról általában néhány szót 
szóljak. Módszeréről azt irja, hogy eddig min-
dig kitűnő eredményt ért el. Szíveskedjék hiz-
lalási eredményét közölni, mennyit hiztak át-
lagban gőbölyei? és milyen a hizlalási mér-
lege? Azt látom, hogy az etetésnél éppen 
nem számol a tápanyagszabványokkal. Már 
pedig az eddigi tapasztalatok szerint a leg-
jobb eredmények a szabványok pontos betar-
tásával érhetők el. Saját érdekében bátorkodom 
tehát azt tanácsolni, hogy jövő hizlalásánál 
tegyen egy összéhasonlitó kísérletet. Etesse 
gőbölyének égy részét a régi módszere szerint, 
a másik részt pedig ugy, mint azt a tápanyag-

I szabványok előírják. Habár talán ez a kísérlet 
némileg alkalmatlan is lesz azáltal, hogy két-

. féle takarmánykeveréket kell készíteni, bizton 

hiszem, hogy a szerzendő tapasztalatai bőven 
kárpótolják fáradozásaiért. 

Antalháza u. p. Bátorkesz, 1899. febr. 15. 
Sommer Miksa. 

Bércséplés. (Félélet a 91. kérdésre) Ha 
az illető vidéken nincs bércséplő vállalkozó, 
akkor nem igen marad más hátra, mint, hogy 
venni kell kérdésttevőnek gépet. Bár szinte hi-
hetetlen, hogy ne lehessen megfelelő részért 
bércséplőt kapni. Ha ninCs is ott vállalkozó, 
akármelyik szomszéd gazdaságtól megkapható 
a cséplőgép, ha az illető gazdaság már elvé-
gezte volna a cséplést, jó részért. Tessék kér-
désttevőnek ez irányban kérdést intézni a 
szomszédos gazdaságokhoz s nagyon valószínű, 
hogy egyik vagy másik hajlandó lesz a csép-
lést elvégezni bérért. i. S. P. 

Kazánvizsgálat. (Félélet a 92. kérdésre.) 
Tudtommal nem létezik olyan rendelet, mely 
betiltaná a 20 évnél idősebb lokomobilok 
üzemét. , A kereskedelemügyi minisztérium 
1886:ban adta ki rendeletét a gőzkazánok 
vizsgálata és használata ügyében, mely ren-
deletben sehol sincs szó arról, hogy a kazán 
használhatósága annak korától lenne függővé 
téve. A kazánok minden 5 évben szigorú 
próba alá veendők viznyo'mással. S ha az 
illető kazán a vizsgálat alatt rendben találta-
tott, az továbbra is üzemben tartható, tekintet 
nélkül annak korára. De nem is valószínű, 
hogy olyan rendelet kiadassék, minőről kérdést-
tevő tesz említést, mert a jókarban tartott 
kazán husz év múlva is csak oly jól használ-
ható, imint az első évben. i.S. P. 

Homoki borsó termesztése. (Felelet a 
93. kérdésre.) A csillagfürtre vonatkozó kérdé-
sére a 74. sz. felelet alatt adtam meg a kivánt 
felvilágosításokat. A homoki borsóra nézve 
megjegyzem, hogy az ugarnak szánt homokos 
agyagtalajon tavaszi szántásba is vethető. 
Mindenesetre jobb az őszszel megszántott föld-
nek korai tavaszi bevetése, de szükség esetén 
vethetünk tavaszi szántásba is, természetesen 
oly korán fogva hozzá, a mint ezt a föld álla-
pota csak megengedi. A továbbiakra nézve 
Bázsó Imrének a „Köztelek" február hó 11-iki 
számában megjelent czikke nyújt felvilágosítást. 
A homoki borsó magja beszerezhető a magyar 
mezőgazdák szövetkezeténél, vagy megbízható 
magkereskedőnél. 

Ky. 
Takarmányrépa eltartása. (Félélet a 94. 

számú kérdésre.) Ha a prizmába rakott takar-
mányrépa romlásától félni kéli, akkor azt a 
legegyszerűbb eljárással tessék bevermeltetni. 
A felszeletelt répát tessék a verembe polyvával 
rétegezve jól erősen betapostatni s végül erősen 
beföldelni. A bevermeléstől számított 6—8 hét 
múlva takarmányozásra alkalmas, de szükség 
esetén 1—2 évig is eltartható. Ha vermekkel 
nem rendelkeznek, vagy a föld a jó verem 
feltételeinek nem felel meg, akkor szalmáko-
szoruval ellátott zsombolyai kazalba is rakható 
a felszeletelt répa polyvával rétegezve, sőt 
utóbbi eljárást a közönséges vermelésnél jobb-
nak tartom, azért mert a polyva daczára is 
bizonyos mértékben kiszivárgó répáié itt sza-
badon elfolyhat, míg e vermekből csak költsé-
gesebb eljárással lenne elvezethető. ö 

Fűkaszáló gépek. (Felet a 95. kérdésre.) 
Mult év folyamán a debreczeni gazdasági tan-
intézet pallagi gazdaságában a hazánkban áru-
sított fűkaszáló gépek közül nyolezféle rend-
szerűvel hosszabb kísérleteket végeztem, mely-
nek részletes eredményei a „Köztelek"-ben jövő 
hó folyamán ismertetve lesznek. E kísérletek 
eredményei azt mutatták, hogy a nyolez fű-
kaszáló mindegyike használható jó gép. Voltak 
egyeseken kisebb-nagyobb hibák, de ezek olya-
nok, hogy azért a gépet végképp elitélni nem 
lehet, annyival is inkább, mert éppen a mult 
évi kísérletek alapján e hibák a jövőben már 
kiküszöböltetnek. 

Ami az Adriance és a Beering közti 
1 összehasonlítást illeti, kénytelen vagyok kijelen-
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teni, hogy e két gép tán szerkezetileg eltérő, 
mindkettő egyformán kitűnő gép, munkaképes-
ségük teljesen egyforma, munkabírásuk ugyan-
csak egy, hisz ez nem is annyira a géptől, 
mint az igától függ. Szerkezetük mindegyiknél 
a maga nemében igen ügyes, egyszerű, erős 
és jó. Tartósságuk egyforma, anyaguk egyfor-
mán jó. Csak a vonó-erőszükségletnél tapasz-
taltam eltérést, de ezt is ugy, hogy hol az 
egyik, hol a másik járt könnyebben s mind-
kettő, valamint a többi hat is oly könnyen járt, 
hogy a lovak megerőltetés nélkül húzták az 
egész napi munkát, 
. , Bármelyik gépet veszi is meg kérdésttevő, 

mindkettővel jól jár. i. S. P. 

A Magyar Gazdaszövetség igaz-
gató-választmányi ülése. 

(1899. február 25.) 
A Magyar Gazdaszövetség igazgató-választ-

mánya február hó 25-én látogatott ülést tar-
tott, melynek napirendjét aktuális érdekes tár-
gyak töltötték ki. Szóba került az ülésen a 
riiüborgyártás terén a minisztérium által foga-
natosított erélyes intézkedések ellensúlyozására 
meginditott akezió, melyet a Magyar Gazda-
szövetség is élesen elitélt s köszönetét fejezte 
ki a földmivelésügyi miniszternek erélyes in-
tézkedéseiért. Beható vita folyt a Délvidéken 
elharapódzott gabonauzsora megfékezésére szük-
séges intézkedések megtétele s erre nézve 
a szövetség a kormány hatósági intézkedéseken 
kivül a társadalmi akcziót is szükségesnek 
mondotta ki. 

Jelen voltak az ülésen gróf Károlyi Sán-
dor elnöklete alatt Baross Károly, Bujanovics 
Sándor, Dessewffy Aurél, Egan Ede, Forster 
Géza, Kodolányi Antal, Löherer Andor, Sci-
tnvszky János, gróf Széchenyi Imre, Viczmándy 
Ödön, Zselénski Róbert gróf stb. és Bernát 
István ügyve/ető. 

Bernát István a borhamisítás üldözése 
tárgyában terjesztett elő oly értelmű indít-
ványt, hogy a Magyar Gazdaszövetség föl-
adatához híven őrköcni kivan a magyar bor-
kereskedés jövője s a szőlőmivelők jogosult 
érdekei fölött, köszönetet mond az eljáró ható-
ságoknak, nevezetesen a földmivelésügyi mi-
niszternek a borhamisítók ellen törvényes 
alapon kifejtett erélyes működéséért; a Gazda-
szövetség a törvény, a közerkölcsök és az 
amúgy is mélyen sújtott magyar bortermelés 
szempontjából elitéli azt a jogosulatlan moz-
galmat, mely a borgyártás rehabilitálása érde-
kében, tehát a magyar bortermelés tönkre-
tétele s a közvélemény megtévesztésére meg-
indult. Hozzájárul tehát a Szövetség az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek ez-
irányban elfogadott határozatához s erről ugy 
az egyesületet, valamint Darányi Ignácz föld-
mivelésügyi minisztert is értesiti. Az indítványt 
az igazgató-választmány lelkesedéssel fogadta 
és felismerve ama nagy érdekeket, melyek e 
kérdésnek a jog és törvény értelmében leendő 
rendezéséhez kötve vannak, egyhangúlag hozzá-
járult. 

Ezután Bernát István előadó részletesen 
vázolta az országnak egyes részeiben határ-
időüzletek örve alatt pusztító gabonauzsorát, 
kiterjeszkedett hatásainak ismertetésére s to-
vábbá ama támadásokra, melyeket egyes lapok 
hasábjain, részben pedig memorandumokban a 
fqldmivelésügyi minisztérium, sőt a királyi kúria 
ellen intéztek. Oly értelmű javaslatot terjeszt 
a Szövetség elé, a mely szerint a gabonának 
előre való eladását, amennyiben az uzsora-
ügyletek palástolására szolgál, a Gazdaszövet-
ség károsnak, az uzsorátörvénybe ütközőnek 
ismeri el s örömmel üdvözli azt az erélyt, 
melyet ennek - üldözésére a kormány hatóságok 
kifejtenek; visszautasítja a magyar jogszolgál-
tatás legfőbb fóruma : a kir. kúria ellen inté-
zett vakmérő. támadásokat s a maga részéről 
s áz adatokat begyüjtvén, előterjesztést fog 

tenni a kormánynak és törvényhozásának az 
1883. évi XXV. t.-czikk kibővítése és szigorí-
tása iránt. Az e javaslathoz fűződő rendkívül 
érdekes vitában egymásután szólaltak fö l 
Viczmándy Ödön, a ki a marha- és gabona-
uzsorának a fölvidéken divatos fajtáit ismerteti 
s ezek, ellen kér védelmet. 

Dessewffy Aurél gróf aföldmívesekkelszem-
ben űzött uzsora ellen minden esetben a hivatalból 
való eljárást követeli. Forster Géza szükséges-
nek tartja, hogy pénzforrások nyittassanak, 
melyekből a földmives nép hitelszükségleteit 
födözheti; rámutat. e tekintetben az uj orszá-
gos hitelszövetkezet szerepére . s kiemelendőnek 
tartja, hogy a Gazdaszövetség akcziója csakis 
az ilegális üzelmek, ellen irányul. Széchenyi 
Imre gróf nagy súlyt helyez arra, hogy a 
megindítandó akczióval radikális eredményeket 
érjünk el, éppen ezért ,óhajtja, hogy a törvény-
hozásnak is tegyen a szövetség részletes elő-
terjesztést. Egan Ede utal arra, hogy a falusi 
nép érdekeinek előmozdítására irányuló törek-
vések szükségszerüleg kell, hogy mégnyerjék a 
földmívelési kormányzatot; ismerteti e tekintet-
ben a beregi állapotokat és azon akezió ered-
ményét, melyet Darányi miniszter az ottani 
nép javára meginditott. Felszólaltak még 
Scitovszky . János, Zselénski . Róbert gróf, 
Baross Károly, Löherer Andor és Kodolányi 
Antal, kik az előterjesztett indítványnak ki-
bővítését és szigorítását követelték s nevezete-
sen azt, hogy a közigazgatási bizottságok az 
adatok összegyűjtésére utasíttassanak. 

Elhatározta a' Gazdaszövetség, hogy te-
kintettel a gabonaárak alakulásának fontossá-
gára s arra, e téren a mesterséges befolyások 
lehetőleg kiküszöböltessenek, a lausannei kon-
gresszus határozatai alapján létesítendő nemzet-
közi megfigyelő állomás működésének sikerét 
tőle telhetőleg előmozdítja. Kijelölte végül a 
Szövetség a szegedi agrárkongresszuson elő-
adandó tárgyakat, Löherer Andornak a gabona-
árak jegyzésére vonatkozó fontosnak elismert 
indítványát egy külön ülés napirendjére tűzték ki. 

IRODALOM. 
A gabona - elevátorok. Irta Markóczy 

Lajos gépészmérnök, műegyetemi adjunktus. 
(Megjelent a „Polytechnikai Szemle" kiadásá-
ban Budapesten. Ára 3 korona) A gabona-
elevátorok közgazdasági fontosságát s különösen 
azoknak, a mezőgazdaságra nézve áldásos 
voltát már nálunk is kezdik elismerni. Tény 
az, hogy Amerika, az ő gabonaexportját az 
elevátor intézmény nélkül sohasem valósíthatta 
volna meg. De tény az is, hogy áz amerikai 
mezőgazdák existeiicziájuknak legerősebb tá-
maszát, az elevátor intézményben találták meg. 
S hogy ezen intézmény a magyar gazdasági 
viszonyok közt is rendkívül előnyöket biztosít-
hatna, arról már több ízben volt szó ugy a 
szaklapokban, mint egyes gazdasági tanácsko-
zásokban. De az óhajnál tovább nem igen 
jutottunk eddig, minek egyik oka talán abban 
is rejlik, hogy gazdaközönségünk legnagyobb 
része — alkalom hiányában — nem volt képes 
kellően megismerkedni az elevátorral és ezen 
intézmény üdvös voltával. így azután, mint 
ismeretlen intézmény iránt nem is érezhetett 
nagy bizalmat. 

Annál nagyobb szolgálatot tesz Márkóczy-
nak szóban forgó müve, mely részletesen is* 
merteti az elevátorok működési módját, beren-
dezését, annak üzemköltségeiről és jövedelmező-
ségéről is néhány konkrét esetet említvén fel. 

Az 52 nagy oldalra terjedő, egyszerű s 
könnyű stílusban megirt műben 117 ábra és 
15 tervrajz mutatja be az elevátorok beren-
dezését, ezzel nagyban megkönnyitvén a szö-
veg jó megérthetését. 

Rövid bevezetés, után az elevátorok tör-
ténelmi fejlődését tárgyalja, az első, 1839-ben 

' épült kezdetleges elevátortól egész a napjaink-
ban épült legmodernebbig. Természetesen az 

észak-amerikai Egyesült-Államok elevátorjairól 
van szó; de felemlítve látjuk a hazánkban levő 
öt nagyobb elevátort is. Azután az elevátor-
épületek elhelyezéséről s azok általános1 be-
rendezéséről van szó. Külön fejezetet szentel 
szerző arra, hogy hol minő elevátorok lenné-
nek építendők hazánkban és miképp?' Meg-
jélöli országunk nevezetesebb gabonakereske-
delmi és termelési góczpontjait, 30 városban 
nagyob.b 100—200 ezer q befogadásra képes, 
25 városban középnagy, 50—100 ezer q be-
fogadásu központi elevátorokat, azonkívül egyes 
nagyobb községekben 20 —50 waggon befoga-
dási képességű elevátorokat vél felállitandónak, 
szólván azók helyeinek megválasztásáról, építési 
valamint berendezési módjairól. 

Ezután következik az elevátorok gépi 
berendezéséről szóló' részlet több1 kisebb sza-
kaszra osztva, hol a mai modern elevátorok 
gépi berendezései vannak tűzetésen ismertetve. 
E fejezet ugyan nkább a technikusokra nézve 
érdekes első sorban, de tanulságos a gazdák-
nak is, annyival is inkább, mert szerző, nagyon 
okosan, lehetőleg kerüli a komplikáltabb szá-
mításokat és inkább leíró modorban tárgyalja 
a szerkezetek ismertetését. E részlet egyes 
szakaszai: az elevátorok, az elevátorok szá-
mítása, a szállító szalagok, a szállitQ szalagok 
számítása, a pneumatikus gabonaemélés és 
szállítás, lebocsátó csövek, mérlegek, a tisztítók, 
kocsivonó készülék, lapátoló készülék, személy-
és teherfelvonók, világítás, tűzbiztonsági be-
rendezés, tartányok, a tartányok számítása, a 
gabona kezelése és a gabona hűtése. Ezek 
közül különösen a tisztítók, a gabona kezelése 
s a gabona hűtése közvetlenül is érdekelhetik 
a gazdát. 

A gépi berendezések ismertetése után 
következnek a nevezetesebb elevátorok ismer-
tetései, köztük a budapesti és fiumei elevátorok 
is. Van itt a 3000 waggon befogadási képes-
ségű elevátortól kezdve egész az 50 waggonos 
f«lusi elevátorig különböző berendezésekkel 
ismertetve, szólván a mozgó elevátorok is. 
Az elevátor-épületek építési idejéről is meg-
emlékezik szerző. 

Végül néhány amerikai elevátor üzem-
költsége és jövedelmezősége van felsorolva. 

Általában a mü rendkívül érdekes1 és 
tanulságos. Kiállítása csinos, ábrái szépek, 
tiszták és könnyen megérthetők. Mint hézag-
pótló, tanulságos és hasznos mű a gazda^ 
közönségnek legmelegebben ajánlható. 

ifj. Sporzon Pál. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Hollandia. A borfogyasztás adója nem 
emeltetik. Bortermelőinket közelről érdeklő- hírt 
veszünk Hollandiából. Pierson, a holland pénz-
ügyminiszter tudatja a képviselőházzal, miszerint 
a királyné engedelmével a bor- s szeszfogyasz-
tási adó emelését czélzó törvényjavaslat levé-
tetett a ház asztaláról. Az uj tarifák áz idegen 
borok behozatalát tették volna lehetetlenné, 
a mennyiben sokkal magasabb lett volna az 
az akczis, mint a bor vételara. Ritkán esett 
meg, hogy a különben oly békés országban, 
minő Hollandia, egy törvényjavaslat híre oly 
óriási forrongást idézett volna elő, mint éppen 
az akczis-emelés. Tiltakoztak ellene a keres-
kedők, vendéglősök, fogyasztók, meg a likőr-
gyárosök, a kereskedelmi s iparkamarák egy-
aránt, sőt mi több, még a bordeaüi borkeres-
kedők is jogot formáltak magoknak félszólalni 
a rájok nézve sérelmesnek ígérkező törvény-
javaslat elleni! 

Most, hogy a fogyasztási adó emelésének 
réme nem ijeszt többé, a rajnavidéki német 
bortermelők is készülnek, hogy mentől töme-
gesebben jelenjenek meg termékükkel á német-
alföldi piaozon. Hollandiában egy ideig a 
magyar borok Örvendtek nagy kelendőségnek, 
de már néhány éve teljesen talajokat vesztették 
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ott, mert az az ital, mely ott „magyar bor" 
czimén került a fogyasztók elé, irgalmatlan 
hamisításnak bizonyult, melytől a fogyasztó 
közönség elidegenedett. (Ezt köszönhetjük az 
Engel et Comp. czégek mesterkedésének!) 

Legutóbb a német s a franczia borok 
a dominálók. Főleg a franczia hamisítatlan ter-
méket fizetik aranynyal Amsterdamban. Ezt 
ellensúlyozandó, most a német ügynökök járják 
be az országot, minden képzelhető reklámot 
csinálnak hazai terméküknek, de első sorban 
hamisítatlan bort szállítanak! Tisztességes árut 
szállítva, akarják a versenytársakat a piaczról 
leszorítani. Törekvésük annál biztosabbnak 
látszik, mert a német termelő, vagy annak 
ügynöke az ország nyelvismerétével fegyver-
kezve —; hódit. Bortermelésünk rekonstruálá-
sára mi is sokat költöttünk, nem irónia tehát, 
ha termelőinket s kereskedőinket a külföldiek 
példájának utánzására szólítjuk fel. 

Ausztria. Fenyeget az amerikai import. 
Az amerikai vajproduczensek ez idő szerint 
azon gondolkodnak, hogy vajuknak az európai 
piaczon hódítsanak teret. Főleg Ausztriában, 
illetve Csehországban próbálkoznak vele vásárt 
csinálni. Áz Egyesült-Államokban ezidőszerint 
50 krral fizetik a jó minőségű vaj fonlj it. Az 
ideszállítás pontos számitás szerint 5 1 krba 
kerül, a behozatali vám fontonként 6 krt tesz, 
miután azonban Csehországban a vaj fontját 
átlagban -76 krért veszik, világos, hogy az 
amerikai produkálók — ha csakugyan a eseb 
piaczot nyerik meg — elég szép haszonra 
tesznek szert. A főzésnél használt vajban a, 
csehek egy kis zsirt szeretnek elegyíti etni,. 
hogy jobban legyen eltartható, képzelhető, 
hogy az amerikaiak, kik már "eddig is meg-
figyelték a cseh ízlést, ennek a követelménynek 
készséges örömmel tesznek eleget. Az idén 
tehát már hallani fogunk arról, minő szeren-
csével jelentkezik az amerikai vaj az osztrák; 
piaczon. Az osztrákok már most azon tana-
kodnak, hogy mi lesz a gazdával, ki olyformán 
rendezkedett be, hogy tehenészete után meg-
éljen, ha az uj divatú amerikai csapás befész-; 
keli magát oda. A szaksajtó azt tartja, hogy 
a gazda ágyát á sorsa eddig sem bélelte 
rózsával, de ha óvintézkedés nem történik, ugy 
még az ágy is dobra kerül. Ez okvetlenül be-
következik ott, hol export-államból import-
állammá lesznek. Ausztria ezidőszerint már 
gyümölcsöt, zsirt, hust, gabonát, preparált hust 
stb. importál. Ha igy gazdálkodik tovább az 
osztrák gazda, akkor kár neki - bármit is ter-
melni, ha a termelési önköltség nyereségessé 
teszi nála az idegen termék importálását. A 
„Genossenschafts Blatt" lehet, nagyítja a köze-
ledő veszedelmet, ámbár tagadhatlan, hogy az 
amerikai tejgazdaságok mozgalma minket 
legközelebbről érdekel. 
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ugyanis 188 drb állat, az összes felhajtásnak 
mintegy50%-ka; részletezve: szarvasmarháknál 
50%, juhoknál 57%, sertéseknél 36°/o-a, ada-
tott el a kiállított állatoknak. Az egyes eladá-
sokat a következő kimutatásban tüntetjük fel : . 

A XVI. tenyészállatvásár forgalma. A 
február hó 27-én zárult XVI. tenyészállatvásár 
forgalma körülbelül ugyanazon eredményeket 
tünteti fel, mint a mult évi, mert bár a fel-
hajtás csekélyebb volt, de az elért forgalom 
arányos lépést tart a mult évivel. Eladatott 

, Kimutatás a XVI.. tenyészállatvásáron történt eladásokról. 
Vevő 

Nádasdy Ferencz gróf 
Andrássy Géza gróf 

Eladó 
Herberstein József gróf 
Széli Kálmán 
Kornstein Testvérek 
Herberstein József gróf 
Skublics Sándorné örök. 
Wolff Testvérek 
Wolff Testvérek 
Ordódy Pál 
Egri főkáptalan 
Wolff Testvérek 
Ordódy Pál 
Ordódy Pál 
Ordódy Pál 
Csillagh Béta és Géza 
Sómssich Imre gróf 
Ifj. Csillagh Béla és Géza 
Meitrier Gyula 
Meitner: Gyula 
Wertheimstein Alfréd 
Skublics Sándorné örök. 
.Burger Pál 
Ordódy .Pál 
Kornstein Testvérek 
Wolff Testvérek. 
Egri főkáptalan 
Károlyi' László-gróf 

; Széli Kálmán 
Wolff Testvérek 
Wolff Testvérek 
Kornstein Testvérek 
Sómssich Imre gr. 
Fê tetits Vilmos gr. 
Festetits Vilmos gr. 
Dreher Antal, 
Ordódy Pál 

, §kublics Sándorné 'örök. 
Burger Pál: 
Hornig Károly br. 
Károlyi Imre, gr. 
Herberstein József gr. ' 
Biedermánn Rezső lg; 
Graefl Jenő 
Keszthelyi gazdasági tánintézet 
Skublics Sándorné örök. 
Ordódy Pál 
Or'dódy Pál 
Herberstein Albert gr. 
Zichy Nándor gr. 
Csillagh Béla és Géza 
'Csillagh Béla és Géza 
'Herberstein József gr. - '•"--
Biedermánn Rezső lg. 
Biedermánn Rezső lg. 
Biedermánn Rezső lg. 
Károlyi László gr. 
Károlyi Imre gr. 
Kropf Ignácz 
Beer Henrik 
Griebsch Béla 
Hornig Károly br. 
Biedermánn Rezső lg, 
Drasche Richárd br. 
fliedermann Rezső lg:. 
Kohn Adolf 
Herberstein Albert gr.. 
Széli Kálmán 
Kropf Ignácz 
Keszthelyi gazdasági tanintézet 
Keszthelyi gazdasági tanintézet 
Csillagh Béla és Géza " 

Az első magyar sertéshizlaló részvény-
társaság évi .jelentése a budapest-kőbányai 
sertésüzlet állapotáról az 1898. évben. Az ér-
dekes jelentést rövid kivonatban alább ismer-
tetjük : A kőbányai sertésüzlet a lefolyt évben 
kedvező állategészségügyi viszonyok között 
folyt le, mert a sertésvész a piaczot megkí-
mél ta és annak forgalmát nem akasztotta meg. 
A forgalom valamivel meghaladta az előző évit, 
de ez még mindig nem fejlődhetett jobban ki, 
mert a felhozatal piaczunkra, á vidéken ural-
kodó sertésvész miatt, még korlátolt és ne-
hézségekkel van összekötve. A sertésvész 
okozta állapotok közepette a termelési viszo-
nyok az előző évinél valamivel javultak, mert 
a vész következtében történt elhullások aránya 
némileg csökkent, az anyag az igényeknek 
megfelelő volt ugyan, csak még mindég érez-
zük különösen a külföldnek alkalmas husfajtáJc 
hiányát, a melynek tenyésztése nem tud oly 

2 bika 
5 kan. . 
2 kos 

í bika 

1 bika 
2 bika 
1 bika 
1 tehén (borjú) 
1 bika 
1 bika 

2 kos 
.1 bika , .. , 

: 1 bika 
2 bika 
5 kos 
1 bika 
1 bika 
1 bika 

1 bika 
1 bika 
2 ko s 
1 bika 
2 kos 
1 bika 
8 kos 

2 kos 
1 bika 
1 bika 
4 kos 

4 tehén 
2 tehén 
2 kos 

1 kos 6 anya 

8 tehén 
1 bika . 
1 bika 

Széchényi Aladár gróf 375' — 
Weisz Pál gróf ' 155' — 
Ichon Siegfried 300 • — 
Kolozsvár városa 350' — 

: Szabó József _ 300' — 
Földmiv. miniszt. (szomb. tejszöv.) 550' — 
Szepesi püspökség 940' — 
Dreher-uradalom 350' — 
Károlyi Sándor gr. 630' — 
Nagy-Kikinda város 250' — 
Ádler Samu 260'^ 
Küszler Henrik 280' — 
Nagy-Kikinda város 280' — 
Földmiv. min. (bikatelep) Szolyva-Hársfalva 140' — 
Stubenberg József gr. 360' — 
Pallaviczini Sándor őrgróf 216' — 
Pallaviczini Sándor őrgróf -250 • — 
Wenckheim Antal gr. 200' — 
Nagy-Kikinda város 300' — 
Czacher Testvérek ' 300' — 
Czacher Testvérek . . 300- — 
Orczy Cherubin br. 325 ' — 
Makói püspökség '620 • — 
Festetits Tasziló gr. 500"— 
József főherczeg, Alcsuth 850 
Andrássy Dénes gr. 280' — 
Fáy István ' 400' — 
Bracbfetd Lajos 75' — 
Brüll Alfréd urad. ; 350' — 
Vámos-mikolai bérnökség - - 300' — 
Szokoly Gyuláné 350' — 
Ypsilanti hg. örök. urad. .300 • — 
Cséry Lajos 270 
Jankovich Bésán József ' 200 ' — 
Popper Mór (Nógrád m. g. e.) .350.' — 
Brüll Alfréd urad. 2,0' — 
Ypsilanti hg. örök. urad. 900' — 
Politzer Géza 280-— 
ZorabOry-Rónay Ernő 160' — 
Eckhard Oszkár 237*50 
Politzer Géza 150' — 
Dungyerszky Lázár 170' — 
Csányi Ágost ' 250' — 
Ifj. Driesz Lajos 270' — 
Grünfeld Pál 280- — 
Szapáry István gr. - 270'^-
Jankovich Bésán Gyula , • • ' . • 1200- — 
Szápáry István gr. 440.— 
Haász Ignácz ' 80' — 
Jankovich Bésán József 80- — 
Jankóvich Bésán Gyula 100- — 
Jankovich Bésán Elemér 100' — 
Solymossy László br. 550' — 
Solympssy László br. 120- — 

. BalogH Albin. 70' — 
Harkányi Frigyes br. 2800 • — 
Háy Jakab 180' — 
lfj.'Scheftsik István 240' — 
Jankovich Bésán Gyula 100' — 
Auspitz Ignácz 258 'r-
Haas Ignácz 450' — 

. Szokoly Gyuláné 440' — 
Ifj. Csillagh Béla 7Ö0' — 
Geist Gyula 550' — 
Szentgyörgyi Miklós . 160' — 
Somogyi Albert 50' — 
•Somogyi Albert 40 '^ 
Beer Henrik . 15Q- — 

27201-60 
mértékben: fejlődni, a mint az a kivitel érde-
kében kívánatos s igy a húsosabb szerb ser-
tésekre vagyunk utalva, melyek a melegebb 
időszakban igen keresett czikket képeztek. 
Szerbia, a hol a sertésállomány szintén jelen-
tékenyen megcsappant, ez évben kevesebb sér-
téssel vett részt a forgalomban, összesen a 
mult évről áthozott maradványai együtt 96292 
darabbal jelent meg a piaczon. A piaczunkra 
felhozott sertések értéke az elfogyasztott ele-
séggel együtt 13.098,022 frtra, az elszállítot-
také, a készletek levonásával 10.104,460 frtra 
rúgott. Piaczunk sertésállományából Budapesr 
ten 77.575 sertést fogyasztottunk. Bécsbe 
16,603 drb szállitatolt, több mint: a mult évr 
ben. A romániai sertések behozatala Ausztriába 
október vége felé, a konstatált sertésvész miatt 
eltiltatott s igy egy jó időre megszabadultunk 
e piaczon is egyik versenyzőnktől. Ausztria 
tartományaiba, főleg Csehországba 23821 drb 
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sertés szállíttatott el. Belföldre 34157 drb. ser-
tés vitetett 'el piaczunkról. A kivitel ugy Né-
metországba, mint egyáltalán a vámkülföldre, 
ez évben is szőnetelt. Németország ez évben 
is makacsul megtagadta sertéseinknek beenge-
dését, holott jól tudjuk, hogy ott a termelés 
még az amerikai árunak beözönlése mellett 

•sem képes a fogyasztás igényeit kielégíteni. 
Hazai sertéstenyésztésünk és kiviteli piaczunk 
fellendülése érdekében szükséges, hogy ex-
portra szert tegyünk, követelnünk kell min-
denekelőtt a német határ megnyitását, melyet 
semmitmondó ürügyekkel Németország, a hová 

• mintegy 120,000 tonna hus hozatik be 
külföldről évente, tőlünk eddig, megtagadott; 
követelnünk kell ezt a fennálló szerződések és 

. állategészségügyi egyezmények értelmében, tehát 
legális alapon. Zsír- és szalonnaüzletünk érde-
kében meg kell szüntetnünk a visszás állapotokat, 
melyeket az amerikai termékek behozatala okoz, 
lehetőleg meg kell az amerikai silány minőségű 
termékek beözönlését az országba, mult 
évi jelentésünkben bővebben felsoroltak miatt 
szüntetni. 

Díjmérséklés gabona-vetőmag- és bur-
gonya vetögumó küldeményekre. A napilapok-
ból arról értesült a közönség, hogy a jégkárosult 
gazdák részére szállítandó vetőmagküldemények 
fognak csak szállítási díjkedvezményben része-
síttetni. Most jelent meg az államvasutak ebbeli 

. hirdetése, melynek értelmében e szóbanlevő ked-
vezmény általánosítva van. Eszerint: Hazai 
állomásokról — hazai állomásokra — az ösz-
szes budapesti pályaudvarok kivételével — 
mezőgazdasági ezélokra valamely közigazgató-
sági hatóság, gazdasági egyesület, község, vagy 
egyes gazdák czimére teheráruként szállítandó 
árpa, zab, buza és rozs-vetőmag, valamint bur-
#ora^a-^e%wmo-küldemények után a) kocsi- és 
fuvarlevelenkint legalább 10,000 kg. súlyért 
való díjfizetés mellett: az államvasutak vonalain 
és a pées-barcsi vasúton 100 kg. és kilométe-

.renkint 0'20 fillér egységtétel + 100 kg.-kint 
4 fillér kezelési dij és a szállítási adó. 
A győr-veszprém - dombovári helyi érdekű 
vasút vonalain pedig 100 kg. és km.-kint 
0-30 fillér egységtétel-f 100 kg.-kint 4 fillér 
kezelési dij; b) kisebb mennyiségek feladásánál 
az államvasutak vonalain és á pécs-barcsi 
vasúton 100 kg. és kilométerenkint 0 32 fillér 
egységtétel + 1 0 0 kg. 8 filléi kezelési dij és a 
szállítási adó az emiitett helyiérdekű vasutak 
vonalain 0'60 fillér egységtétel + 100 kg.-kint, 
8 fillér kezelési dij alapján számítandó mér-
sékelt díjtételek nyernek alkalmazást. A díj-
mérséklés csak oly küldeményekre alkalmazta-
tik, melyeknél a vonatkozó fuvarlevelekhez a 
feladó részéről a földmivelési m. kir. minisz-
térium megbizásából kiállított igazolvány csa-
tolva van. 

A j,Magyar Országos Állatorvos-Egye-
sület" február 26-án tartotta évi közgyűlését, 
melyen száznál több tag jelent meg. Tormay 
Béla, miniszteri tanácsos elnöki megnyitója 
után dr. Bátz István titkár terjesztette elő a 
mult évi működésről szóló jelentést, mely 
szerint az Egyesület egy gyakorlati irányú 
állatorvosi és egy szorosan tudományos össze-
hasonlító élet- és kórtani folyóiraton kivül 
„Állatorvosi kézikönyvtárit is ad ki. A folyó 
évi könyvilletményt dr. Preisz Hugó „Állatorvosi 
bakterológia" czimü 15 táblával illusztrált 
müve képezendi. A mult évben lejárt 200 
koronás pályadijat Breuer Albert, budapesti 
közvágóhidi felügyelő állatorvos nyerte el 
„A szarvasmarhák nyelvaktinomicosisa" czimü 
müvével. Az Egyesület vagyona' 24,354 frton 
kivül 9207 frt segélyalap, mely utóbbiból ez 
alkalommal 256 frt utalványoztatok ki segé-
lyekre. Tagjainak a száma 736. A közgyűlés 
részletesen tárgyalta azután az állatorvosi 
szakszolgálat államosításáról szóló törvény-
javaslattervezetet, melyet a földmivelésügyi 
miniszter küldött meg az Egyesületnek. Végül 
a központi választmány kiegészítésére meg-

választattak Breuer Albert ős Táfray János 
fővárosi, továbbá Sulyok Géza és Trombitás 
Ignácz vidéki tagok, a pénztárvizsgáló bizott-
ságba pedig Házmán József fővárosi tag. 

Gulya-árverés. A mezőhegyesi m. kir. 
állami ménesbirtókon a kpvetkező, nagyobb-
részt számfeletti, részint pedig kisorolt, te-
nyésztésre alkalmas magyar fajtájú gulyabeli 
szarvasmarha folyó évi márczius hő 16-án 
délelőtt 9 órakor nyilvános szóbeli árverés 
utján, készpénzfizetés mellett, el fog adatni, 
u. m. 18 db 3 éves tenyészbika, 15 db öreg 
tehén, 4 db fiatal tehén, ,47 db 3-éves üsző, 
3 db 2-éves üsző. Venni szándékozók a 
Szeged, Arad, Kétegyháza és Szarvas felől 
közlekedő vonatokkal közvetlenül az árverés 
színhelyére érkezhetnek. Megfelelő ellátásról 
gondoskodva van. 

Kassán végzett gazdászok találkozása. 
Az 1897, évben Kassán végzett kollégáimat 
felkérem, hogy szíveskedjenek akkori határoza-
tunkat betartani s e végből tudatom a lakhe-
lyem is, mely: „Őrhegy, u. p. Perbenyik, 
Zemplénmegye." Az elnök. 

Sertésbehozatali tilalom megszüntetése. 
A földmivelésügyi miniszter értesítése szerint, 
a sertéseknek a sertésvésztől teljesen mentes 
Felső-Ausztriából és Morvaországból Magyar-
országba behozatala az általános állategészség-
rendőri szabályok megtartása mellett ismét 
szabad. 

A csépléshez, T. olvasóink figyelmét fel-
hívjuk a magyar általános kőszénbánya rész-
vénytársulat lapunk mai számában közzétett 
hirdetésére; ezen társulat elismert jó minő-
ségű szenei és nevezetesen kitűnő tatai szene 
hivatva van a még mindig nagymennyiségben 
beözönlő drága porosz szenet pótolni. 

ALAPÍTTATOTT 1872. 

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

V I . , A n d r á s s y - t í t 2. V I . , R é v a y - n . 1 6 . 
Fonciére-palota. (Saját telepen.) 

Gőzcséplőgépek javítására és felszerelésére ajánlok 

Dobsineket 
bármely kivánt profilban, 

Kenőszelenczéket 
minden létező rendszerben, 

legkiválóbb minőségben, 

Szíjakat 
legjobb szinbörből, 

Kenderhevedereket 
duplán és háromszorosan keresztbe szőve, vala- 1 
mint a hozzávaló pléh felvontíserlegelcet. 

Legolcsóbb 1 
forrás E 

, minden, egyéb 
p M e g - f é m \ müszaki* * gazdasági 

ségleti czikkben. 
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 

„REMINGTON" 
ÍRÓGÉPEK 

v i l á g h í r ű e k . VALLÁS- B8 KÖZOKTATÁSÜGYI 

^Hivatalos Közlöny-bdi 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister a 
fíemington Írógépet (kapható 

Clogowski 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 8-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 BEHINGTONT nagy sikerrel haamálják. 

L magyal osztrák, franczia, i gol orosz és az áment 
l magy. kir. bel-, a földmivelési az igazság-, a honi elmi- és a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumo "' rmányzőság, — Magy. kir. államvasutak ig« 

ar általános hitel-
rársa, — BudapestVzél , „ . y6r stb. — Gr. Károlyi Imre urad. igaz-gatósága, Mágócs. — Magy. Mezőgaa " "—" Bpest. Reé Jenő püspöki urad. béri Kéier zoltan, groi resieucn urad. ügyésze Budapest,— 

Győri püspökségi központi iroda Győr. Osztr. m. államv. 
társ. urad. ^ igazg. ^ Budapest. ^ ̂ I.̂ r̂isztfnífu' 

nei, iparKamaranai, ugy vöubal közjegyzőknél, erdészeknél, i 

Domínirtnn írnircműt kivánatravéteikötelezettseg 
• | 1 1 M 6 P nélkül küldünk saját költ-
ségünkre az ország bármely részébe díjmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak, saját költségünkre küldjük kl 
tisztviselőinket — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

1 Erzsébet-tér 16. 
k és Edison-mimeographok kizárólag 

jogosított eladási telepe. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 
(iGuttmann és Wahl budapesti terménybizományi 

szég jelentése.) 
Budapest, 1899. február 25. 

Az időjárás a mult hét folyamán nem voltai-
landó jellegű. A kezdetben még derült és enyhe időt 
erősebb légáramlatok mellett borús és hűvös napok 
váltották fel, mely a hét vége felé havazással az 
idén a legelső — volt kapcsolatos. A hőmérséklet ugyan-
csak csökkent, és éjjelenként fagy is jelentkezett, A 
vetések állására ez nem volt azonban befolyással és 
gazdáink nem is találnak okot panaszra. Az eddigi 
egészen tavaszias időjárás folytán több helyütt már a 
vetési munkálatok kezdettek meg. melyeket azonban 
jelenleg természetesen ismét beszüntettek. A vizáliás e 
héten csökkenő, ami azonban a már megnyílt hajózást 
nem hátráltatja. 

Nálunk a hangulat valamivel barátságosabb, ami 
azonban nem jobb keresletre, mint inkább a gyenge 
kínálatra vezethető vissza. Az árak kenyérmagvakban 
valamivel emelkedtek, míg takarmányezikkek ártartóak. 

Az üzleti -hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük : 

Buza lanyha irányzatban indult. A malmok tar-
tósan panaszkodnak a rossz lisztüzlet felett, tekintettel 
a különösen hazai áruban gyenge kínálatra "azonban 
mégis kényszerültek beszerzéseket eszközölni, minél-
fogva a tulajdonosoknak lehetővé vált mérsékelt ár-
előnyt kieszközölni. Az annál inkább is volt lehetséges, 
mert a határidőpiacz fedezési vételekre szintén szilár-
duló volt és az eladók erre is támaszkodhattak. A for-
galom a normális keretben maradt meg és csak egy 
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; üzletnápon háladta azt túl, amikor a külföldi búzákban 
volt erősebb forgalom. Az emelkedés kb. 10 krtteszki, 

. mi mellett az irányzat; a hét végével barátságos maradt. 
Az összes forgalom 90,000 mm., a 'hetihozatal 27,000 

. mm. tesz ki.', 
Rozs kezdétben •,el, volt hanyagolva és jobb . 

1 nőségek is csak nehezen voltak elhelyezhetők. Később 
a szilárdabb hátáridőpiacz befolyása alatt némileg javult 
a kereslet, a mi az árak mérsékelt emelkedésében nyert 

. kifejezést és habár a forgalom a hét vége felé ismét 
csökkent, az'árak mégis 5 krraí magasabbak és hely-
ben ugy mint Budapest távolságában átvéve 7.85—8. — 
írt között jegyeznek. 

Árpa (takarm, és. háhtolási czélokra) e héten „ 
jó érdeklődésre talált és bár korlátolt forgalom mellett 
szilárdan tartott maradt. — Minőség szerint helyben 
6.30—55 írt, jobb áruért 6.65 frtat is 'fizettek. — Állo-
másokon átvéve az üzlet pang. . 

Zab sem változott; gyenge kínálat és ugyanoly 
vételkedv. mellett, a forgalom korlátolt és szin és tisz-
taság szerint 5.70—6.15 frtiérhető el helyben. Prima 
áru szilárdan tartott. 

Tengeri iránt az érdeklődés gyenge és .mérsékelt 
. árvariícziók mellett változatlan maradt. Ó-tengeri csak 
szórványosan kerül forgalomba és honi termék 5.30, 

-finom oláh áru 5.40 frtig jegyez, üj tengeri budapesti 
paritásra 4.55—57'/a frt, helyben 4.60—70 frt . között 
adatott el. Állomásokon átvéve a kereslet ugyan csak 
gyengült, a mi mellett tiszavidéki áru alig részesült 

. figyelemben. 
Olajmagvak. Készáru káposztarepcze teljesen fiz-

- lettelenttl 11- 12-50 frton jegyez. Bánátirepcze 11-25 
—1175 frton, vadrepeze 5*50—6.20 frton, lenmag 
10.50—11.50 1 frton, gomborka 9-25—10-—. frton. Uj 
káposztarepcze 1899. augusztusra csendes és 12-15 
12-20 frton zárul. Kendermag 11.50—12.— frton jegyzett. 

Hüvelyesek : Bab (uj) változatlan csendes, üzlet 
nélkül. Névlég trieurt aprószemü bab Gyöngyös-Félegy-
házán — frtot, gömbölyű Baja-Zomboron 6"50— 
frtot, barna bab Kalocsán 7-—, Nagy-Károlyban 6-75 
7-— frton: jegyez. Köles helyben 4-25 -50 frton érté-

• kesithető. 
Vetőmagvak: Vöröshere változatlan. Uj bánáti vö-

. rőshere 42. 45.— frt felvidéki áru 48. 54.— frt, 
luczernát 48. 54.— frt. muharrmag 6. 6.50 frt, 
bükköny 5.75—6.— frt, baltttezim 12.—13.50 frt között 

. jegyzünk..kelyben. : . 
A külföldi piaczokrói majd csak egészen válto-

, zatlan viszonyokat jelentenek. Az időjárás mindenütt 
• enyhe, a vetések állása kedvező, az árak pedig a foly-
ton tartó gyenge kereslet folytán ( inkább hanyatlók. 

. Angliából azt jelentik, hogy a londoni piaczon egy tár-
; saság u. n. „ring", van készülőben, amely az "egész 

márczius* hóban piaczra kerülő mennyiséget megvenné, 
ami természetesen jelentékeny áremelkedést vonna 

Hasonló eset lehetősége kisért itt a mi piaczunkon 
is és tekintettel arra, hogy a tényleges viszonyok 
egybevetve a készleteket a gyenge kereslet és az ez-
időszerint mindenütt kedvező terméskilátásokkal se-
hogyan-sem indokolnák az árak emelkedését, jelenleg 
csakis egy ilyen „manőver" volna képes ezt előidézni 
ugy a jelenlegi, mint átmenetileg a későbbi határidők 
áraira nézve is. 

Az általános üzletmenet a lefolyt héten főképpen 
készbuzában lanyha, vontatott volt, valóságos merev-
ség kinálat.és kereslet közt, ami nem.is lehet másképp 
akkor, midőn a kereslet, értve ezalatt első sorban a 
malmokat, méltán számithat az árak csökkenésére és 
ennélfogva- tartózkodóan viselkedik. A lisztüzlet pang 
és a mig itt kedvező fordulat be nem áll, addig búzá-
ban is bajosan lehet élénkebb üzletmenetre számítani. 
Más feljegyzésre méltó változás mult tudósításunk óta 
nem fordult elő. 

Napi jelentés 1899. február 28. 
Készbuza ma mérsékelten volt kínálva, a kereslet 

meglehetősen gyenge volt, az egész forgalom mintegy 
8000 mm.-ra tehető, mely mennyiség változatlan gyen-
gén tartott árak mellett adatott el. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 100 mm. 77 kg frt 10'60 3 hóra 

100 „ 78 „ „ 10 60 „ . 
100 „ 77 . , 10-60 . » 
100 , 78 „ , 10-65 , , 
100 , 77 . , 10-50 . 
100 . 78 . . 10-50 . , 
100 „ 79 „ . 10-50 . . 
200 „ 79 „ „ 10-65 , , 
100 „" 77 , , 10-42V2 , „' 
100 , 76 „ „ 10 40 , „ 
150 „ 77 . „ 10-4272 „ „ 

Pestvidéki: 300 „ 78 ,. „ 10'65 
100 0-50 
400 , 77 , „ 

Tiszavidéki : 100 „ 76 „ „ 10.50 
100 „ 77 „ . „ 10-25 

Fehérmegyei: 200 , 78 „ „ 10.65 
F.-Hisza: 100 „ 78 „ „ 10.37 
Felvidéki: 200 B 76 . , 10-20 
Dunavid. : 100 , 74 . , 9.85 

200 73 „ „ 9-50 ,„ 
1800 „ 72 „ , 9-45 „ 
2200 „ 76 „ » 10.45 , 

Rozsban gyenge a kínálat, szintúgy a vételkedv 
is. Jó minőségű rozsért helyben 7-90 frt készpénz, 
fizettek. , - . 

Árjra válozatlan 6-70 frtig helyben ér el.. Jobb 
minőségüekben az üzlet pang. 

Tengeriben valamivel jobb a kereslet, árák azon-
ban nem emelkednek. Helyben 4-75 frtig,. Budapest 
távolságában 4-55 frtig kel el. Tiszavidéki állomásokon 
5-15-4-30 frtig fizetik. 

Zab változatlan, 5-80—6-15 frttal adatott el 
minősfg szerint. 

Határidők a val amivel szilárdaob kü lföldre, nálunk 
is néhány krral emelkedtek.' 

Déli 12 órakor következőképp áll: 
Köttetett. Déli zárlat. 

Buza márcz. . . . 0" • • •— 9-90—91 
„ áprilisra . . 0- •'- 9-63—64 
, októberre . . 0" • 8-60—61 

Rozs márcz. •. . . 0- • • *— • 7 91—92 
Tengeri máj. . . . 0.——•-
Zab márcz. . . . 0. -•-
Káp.-repcze aug. —•— 

- ' 4-64 - 65 
5-70—72 

12 25—12-35 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Qoldfinger Gábor szeszgyári képviseli 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét elején az üzletmenet 

élénkebb volt és a forgalom kielégítő. Elkelt finomított 
szesz azonnali szállításra nagyban 54.75 frtig, élesztő 
szesz 54.75 frtig. Denaturált szeszben az irányzat va-
lamivel lanyhább és az ára 25 kr-ral olcsóbban jegyez-
tetik. Exkoctingens szesz változatlanul zárul. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz azonnali szállításra 17 frt g-kelt el felsőmagyar-
országi állomásokhoz szállítva. Pozsonymegyei állomá-
sokhoz szállítva 1. 1.20 frton bécsi kontingens 
nyersszesz jegyzésen alól lett zárulva. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17.25— 
17.50 forint. 

Bécsi jegyzés 18.10—18.30 frt kontingens nyers-
szeszért 

Prágai jegyzés 53.50—53 75 frt adózott ős 17.50— 
i frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 10.75—11.25 frt kiviteli szeszért 
90% hektoliterje. 

A kivitel e hétnek elején 100 q finomított szeszt 

Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. 
Budapesti zár latárak e héten: Finomított szesz 

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

— frt. Kontingens nyersszesz —. —. 
Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-

mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-
tés mellett értendők. 

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

más az 1898/99. idényben f. évi február hó 24-ig be-
zárólag az alant megnevezett magkereskedőknél és ter-
melőknél a következő mennyiségű vetőmagvákat ólom-
zárolta : 

Luczerna Lóhere Összesén 
a é t e 

Mauthner Ödön, Budapest 
Haldek Ignácz, Budapest 
Klein Vilmos Szatmár ... 
Magy. mezőg. szöv. Bpést— 
Deutsch Gyula, Budapest ... 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 
Beimel és fia Budapest 
Frommer A. H. utóda1) Bpest 
Radváner I. L. Budapest ... 
Kramer Lipót Budapest 
Hollander A. és fia, Ungvár • 
Szávoszt Emil, Budapest 
Boross és Szalay ... 
Lamberger Károly Bpest 
Gr. Teleki Arvéd, Drassó... 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest 
Felsmann Mór, Szatmár — 

Összesen— ... 5867 ' 9745 
í) 5 q- Trifolium incarnatum, 5 zs. Onobrychis 

sativa, 7 zs. Bromus inermis, 3 zs. Poterium Lan-
guisorba, 6 zs. Avena elatior, 3 zs. Lolium perenne, 

Dactylis glomerata. 
, *) A hazai mezőgazdaságra nézve káros amerikai 

eredetű hereféle magvakat a magvizsgáló állomás 
plombozza. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jeleBtése 1899. február hó 26-ról. 

A hidegebb , időjárás folytán az egész vonalon, 
javult a vételkedv s az árak megtartották a magasabb 
jegyzéseket. Keresve volt : leölt szép baromfi, különösen 

Husnemüekből nagyobb kinálat volt tapasztalható, 
az árak borjú és sertéshúsnál gyengültek, ma szilárdult 
a hangulat nehezebb serttsekre nézve, míg, borjú 50 kron 
és azon alul került eladásra (hosszan mérve). Sonka, 
szalona és kolbászfélék iránt is javült a kereslet. Debre-
czeni szalámit 1 frt 40 kron adtunk. 

Baromfifélékből néhány külföldi élőtyuk T50 frtig 
párja, ludat 3-65 frton, récze 2'2 > frton adtunk. Leölt 
kappan és gyöngytyúk igen szép minősége folytán előbbi 
1.50—1.60 frtig, utóbbi 1-30—1-4J frtig darabja látt álta-
lunk értékesítve. 

Vad. Egy tétel fáczánt adtunk el 2 frton darabját. 
Tejjés tejtermékek iránt a hét közepén gyengült a 

kereslet, vaj és turó bőségesen érkezett, utóbbinak ára 
14 krra esett ; ma ismét javult a hangulat s a készletek 
teljesen elkeltek. Teavaj kedvelt termelőktől 1.10. forinton 
egyéb 90 krtól 1 frtig, főzővaj 80—85 kr„ turó 14 - 15 kr. 
kilója lett eladva. Tejföl 2) kron kelt literje. Groisajt 
63,kron. Liptói turófélék 40'kron kilója. 

Tojás folyvást szép mennyiségekben érkezik. A 
hideg időjárás még mindig kedvez a magas áraknak, 
melyek n,a sem szálltak alább, holott a nyugati nagyobb 
vásárokról lanyhább árakat jeleztek. 100 drbos láda 
2 frt 39—50 krig, 1440 drbos láda 321/2—33 frtig került 
eladásra. Naponta 150—200 nagy láda. került piaczra s 
gyorsan vevőre talál. Égy vaggon rakomány érkezett 
mely 32 frt 50 kron lett eladva. 

Zöldségből kaptunk egy kisebb tétel petrezselymet, 
sárga répát, elkelt 2'50 frt mm., hagymáért ígérnek 5 
frtot mm. tartatik 5"25—6 frton nagysága és minősége 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1899. február 27-ről. 

Hu». Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 50—53, 
II. oszt. 48—50, III. oszt. 44—48, eleje I. oszt. 46-48, 
II. oszt. 44—46, III. oszt. 40 —44, borjúhús hátulja I. 
oszt. 62—66, II. oszt. 58—62, eleje I. oszt. 56 —60, A. 
oszt. 52—54, birkahús hátulja I. oszt. 40—42, II. oszt. 
38—40, eleje I. oszt. 34—36, II. oszt. 32—34, bárány 
eleje 1 db 0.̂  0 —, hátulja • •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 50—55-0, vidéki 40—48, sza-
lonna nélkül elsőrendű 46—57, vidéki 38—46, sertés-
hús pörkölt 40-0—46, sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 
—'—•—, idegen (vidéki) — , sonka nyers 1 kg. 
70—90, füstölt belf. csonttal 0-50—0-8, csont nélkül 0-70 
—1-00, sonka füstölt külf. csont nélkül —•——•—, 
szalonna sózott 1 q 47-0—48-0, füstölt 52'—53', sertés-
zsír bordóval 55-0—56 0, hordó nélkül 57-0—58-0, kolbász 
nyers 1 kg. füstölt 60—90, szalámi belföldi 130 
—140, külföldi -i—, malacz szopós élő 1 db 2-50—4-—, 
tisztított 0-70—80. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk .1 pár frt 1:20—1-70. 
csirke 110—1-50, kappan hizott 1-60—2-40, sovány — 
0.—, récze hizott 2 70—3-20, sovány 2-00—2-00, lud 
hizott 5 00—7:00, sovány 2-60—4 00, pulyka hizott 4-50 
- 6 00; sovány 3 00—3-—. ti) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0 8 j—0 85, 1 kg. -, csirke 1 db 0-30—0-65, 1 kg. 
- , kappan hizott 1 db 1-00—1-50, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1-40—2-20, 1 kg. 60-62, félkövér 1 db 
0 60—1-00, lud hizott 1 db 2-50—3-50. 1 kg. 60—0-65, 
íélköv. 1 db 0-8Ö—2-50, 1 kg. 44—52, pulyka hizott 
1 db 2 50—4 00,1 kg. 56-70, félkövér 1 db 1- 1-50, 
1 kg. 46-52, ludmáj 1 db 20—1-50, 1 kg. 1-20—2 00, 
ludzsir 1 kg. 0 8—100, idei liba 1 db •—. 

Hal. Éle. Harcsa 1 kg. frt 0*80—1-00, csuka 0-80 
- l-oo, ponty (dunai) 0 50—0 60, süllő —• •—, ke-
csege 0-—O'O, márna —-60—'70, czompó 0 50—0-70, 
angolna 0-——0-—, apró kevert 0-26—0-30, lazacz ——, 

Tej és tejtermékek. Tej 1 üt. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszín 0- 0-—, tejföl 0-20—0-28, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-80—1 05,1. rendű 0-70—0-80, II. r. 
0-40—50-—, olvasztott 0-50—60, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-12—0-15,' juh-
turó 45—48, liptói 0-48—0'60, juhsajt 0-48—48, emmen-
thali sajt 1-10—1-10, groji sajt 0-50—0-66. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
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 6-7 , 
nagyD 6—8, színes 7-00—10. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 32 0—32-50 
II. oszt. (1440 db.) 22-0—23 0, meszes 24—26, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 2-40—2-60, törött tojás 0" 0— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2. 3-—, 1 q 
2 5—4 0, Petrezselyem 100 kötés 2-0—4-0,1 q 2-50—4 00 
zeller 100 drb0-60—1-60, karalábé 0-6—1-40 vöröshagyma 
100 köt. 0-00—0-00, 1 q 5 00—5-50. foghagyma 100 köt. 
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—•——•, 1 q 16-—22—, vörösrépa 100 drb 0'60—1'60, 
fehérrépa , fejeskáposzta 6'0—ÍÓ'0Ó, kelkáposzta 100 drb 
0-80-rl.60, vörös káposzta 6'—8-— ; fejessaláta 1 40— 
3'—, kötött saláta O'O—O'OO, burgonya, rózsa 1 q 2 00 
2-20, sárga 2'SO—2-80, külföldi —•——•, fekete retek 100 
drb 0'60—2-00, uborka nagy salátának 100 db —•—•—, 
savanyítani való 100 db 0-0—0 0, savanyitott 1'80—2'00, 
zöld papr. 0-——0'—, tök főző —• -•—, zöldbab •—•0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•——•—, fejtett 1 lit. 

; —•—, tengeri 100 cső 0-—0-, karfiol 100 db 8-0—ÍO'O, 
paradicsom 1 kg. 0' 0-—, spárga 0- 0'—, torma 
1 q 8—16. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 10—80, köz. alma 6-—14, 
fajkörte 25—50, közönséges körte Hí—25, szilva magva-
váló 0-0—0-0, vörös —•—, aszalt 9—24, cseresnye faj 

, közönséges 0 , meggy faj , közön-
séges , ringló —• , baraczk kajszin , 
őszi t—, dinnye görög nagy 1 db O'OO, kicsi 

T —— sárga faj O'O—0'—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. O-——0'—, csemege , dió (faj, papir-
héju) — — , közönséges 18-0—24, mogyoró 30—33, 
gesztenye magyar 0 , olasz 18—24, narancs messi-
nai 100 db 1 20—3\0, pugliai —'—'—, mandarin 1-00— 

, 2 00, czitrom 110—150, füge hordós 1 q 18—24, ko-
szorús 22'—22—, datolya 40—48, mazsolaszőlő 58—78, 
egres ,1 fit. 0 , eper 1 kg. —•— kr. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—60, IL 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 palaczkbr-

Hideglwsvásiír a Garay-téri élelmi piaczon. 
1899. febr. 28-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a .Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
41 árus 25 db sertést, 0 árus 10 db süldőt, 2000 kg. 
friss hust, 800 kg. füstölt hust, 600 kg. szalonnát, 300 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czegléd 10 árus 124 sertést, 
Nagy-Kőrös 7 árus 110 sertést, Szabad-Szállás 1 árus 
154 kg. füstölt hust, Német-Kér 2 árus 12 sertést, 
Dunaföldvár 4 árus 27 sertést, Madocsa 1 árus 9 ser-
tést, összesén 2S árus 282 drb sertést és 154 kg. 
füstölt hust. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54- 68, 1 q 4600—4800, süldőhus 1 kg. 

.60,-̂ 70. l'.q 5200—5600, füstölt sertéshusi kg. 64—72. 
;il 4 6000—6400, szalonna zsírnak 1 kg. 50—54, 1 q 4800— 
V4.9Ó0, füstölt szalonnal kg. 64—72,1 q 620u—6500, háj 

1 kg. 56—58, 1 q -, disznózsír 1 kg. 64-64, 
g ,— , kocsonyahús 1 kg. 32—40, 1 kg. 

, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q krig. 
Hideglrasvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1899. 

február hó 28-án. (A székesfővárosi Vásárigazgatóság 
jelentése a , Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
51 árus 32 db sertést, 0 árus 0 db süldőt, 2000 kg. 
friss hust, 600 kg. füstölt hust, 600 kg. szalonnát, 
400 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, ? kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtöt. - : 

Vidékről és pedig : Gzegléd 1 árus l-f sertést, 
Ráczkeve 1 árus 4 sertést, összesen" 2" árus 18 sértést, 
kilónként 47—48 krig. 

"Forgalom élénk. Arak akövétkezők: Friss ser-
téshús 1 kg. 50-68, 1 q 4800—4900, süldőhus 1 kg. 
— , 1 q — - , füstölt sertéshús 1 kg. 40—72, 
1 q ————--, szalonna zsírnak 1 kg. 52 —56, 1 q 

, füstölt szalonna 1 kg. 56—64, 1 q — 
, háj 1 kg. 50—60, 1 q 5600—'̂ ——, disznózsír 1 

kg. 60 1 q —kocsonyahús 1 kg. 30—46, 
1 q — — — , füstölt sonka 1 kg. 72—80, 1 q 
—— krig, kolbász 1 kg. —, Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , töpörtő 1 kg. krig. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1899. febr, 28. A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a .líöztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 126 szekér réti széna, 14 szekér muhar-
21 zsupszalma, 17 szekér alomszalraa, 0 szekér takar-
mányszalma, 3 szekér tengeriszár, 2 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles su>.), 
1200 zsák szecska. A forgalom élénk, árak q-ként a 
következők: réti széna 200—300, muhar uj 290—030, 
zsupszalma 150—160, alomszalma 120—130, egyéb 
takarmány 1—, lóhere — — — , takarmány-
szalma , tengeriszár 9Ö0—1100, luczerna 
——, sarjú , szalmaszecska ÍÖO—170, széna 

, uj —, zabosbükköny 280—280. összes 
' ' a 195, suly 175000 kg. 

Allatvásárök. 
Budapesti szurómarha vásár. Február hó 24-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
Jelentése. 

Felhajtatott: 582 drb belföldi, —— db galicziai, 
— drb tiroli, 28 db növendék élő borjú, 20-db élö 
bárány; 33 drb belföldi, 0 drb galicziai, — drb 
tiroli, —• drb bécsi, — drb növendék borjú, 213 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

Borjuvásár élénk lefolyású volt. 

Arak a következők: Elő borjuk: belföldi —•—•— 
frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 34 -̂44 frtig, kivé-
telesen ——45 frtig súlyra, növendék borjú 18—20 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 44—48 frtig, tiroli frt, gali-
cziai frtig. növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 6 —7 5 frtig, bécsi ölött borjú —, kiv. 
— frtig súlyra. Elő bárány 6 0—7-5 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü — . 

Budapesti juhvásár. 1899. február hó 27-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a *Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü , feljavított 

Birkavásár élénk lefolyású volt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 18—20 — 

frtig páronkint, 20 50-22 0 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. — frtig, feljavított juhok 15 0—17'— páronkint, 20'— 
21'— frtig súlyra, kisorolt kosok —•——•— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 8 00—14'0 páronkint, 17-—19'—, kiv. 
frtig súlyra, bárány 0, kecske —, kiv. frt pár. 
anya juh 0- •— pár., suly, szerbiai —• , 

'__•_ frtig párkint, ÍOÖ kiló után 20 frt. 

Bécsi vágómarliavásár. 1899. febr. 27. A bécs; 
marha- és huspénztár jelentése. 

összes felhajtás 5022 db. Ebből magyar 3426 db, 
galicziai 861 db, bukovinai 75, németországi 660 db, 
hizott 4106 db, legelő db, fiatal 916 db. ökör 
3804 db, bika C57 db, tehén 612 db, bivaly 49 db. 

Szombaton a vesztegvásárra 223 drb volt fel-
hajtva. A felhajtás ugyan 400 drbbal nagyobb volt a 
mult hetinél, ez azonban nem nehezítette meg a for-
galmat, mert a forgalom e héten egy kissé élénkült. 
A vásár kezdetén csak prima minőségűek érhették el 
a mult heti árakat, a többi változatlan volt, vásár vége 
felé azonban általános árhanyatlás á.lott be, mindazon-
által csak kevés eladatlan maradt. 

Arak: príma magyar 33—36'— (—•—) frt, szekunda 
28—32 frt, tertia 24—27 frt. Galicziai príma 34' 36'— 
(—•—) frt, szekunda 29—33 frt, tertia 25—28 frt. Német 
prima 36—39 00 (—.—). szekunda 31—35, tertia 26—30 
frt. Konzervökrök . —•——'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 22—33'—() frt é.s., tehén 19-32 
frt és bivaly 18—22 — frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden % 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.) 

Egyes eladások: Magyar hízó ökrök. Eladók: 
Ar Ar 

Grubitsch V, Kopháza . 28 — 27'/a — 
Lederer Kálmán, Nagyvárad ... 36 — 34 — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár ... ... 39 — 37 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
miatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből 
nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig: Árva, 
Liptó, Nyitra és Trencsénmegyék. Száj és körömfájás 
miatt Maros-Tordamegye. 

Bécsi gznrómarhavásár. 1898. febr. 23-án. Fel-
hozatott: 3644 borjú, 1860 élő sertés, 2058 kizsigerelt 
sertés, 425 kizsigerelt juh, 1749 bárány. 

A borjuvásár változatlan. Kizsigerelt sertések 
üzlete hanyatlott árak mellett lanyha volt, a többi vál-
tozatlan maradt. 

Arak .kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 40—48 
kr., prima 5C—58 kr., primissima 60—64 kr., élő borjú 

kr., prima kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés 37—45 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
46—50 kr., süldő 46—52 kr., kizsigerelt juh 26—40 kr., 
bárány páronkint 5—13 kr. 

Bécsi sertésvásár. 1899. febr. 28 án. (ScUeiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 3224 lengyel, 5882 magyar sertés, össze-
sen 8418. drb. 

A vásár forgalma igen lanyha lefolyású volt. 
Ara kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 43—44 — kr, kivételesen — kr, közepes 
37—42'0 kr, könnyű 37—42'0 kr, süldő 37—45 kr. 

Bécsi juhvásár. 1899. febr. hó 23-án. FelhajtáE 
2087 db juh. 

Hanyatlott árak mellett az irányzat lanyha volt.' 
Árak : export juh páronként 22- 23'—, kivét. 

—, raczka •—, selejtes juh párkint 19'—21-— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
S. előfizető urnák. Ha az' illető gazdatisztet 

1898. október l-től\kézdődő hatálylyal tiszttartónak 
szerződtették, akkor ez a szerződés legalább egy évre 
kötöttnek tekintendő s az illető tiszttartó csakis 1899. 
szept. 30-ra szóló felmondást tartozik elfogadni, még 
akkor is, ha a felmondás tartama kölcsönösen 3 hónap-
ban állapíttatott meg. Ha pedig a tulajdonosok ragasz-
kodnak a 3 havi felmondáshoz és őt elküldik, jogában 
áll az év végéig járó összes illetményeit követelni. 
Ezt minden bíróság megítéli neki. 

K. J. urnák, Orácz. A jeget a csorbatói vasúti 
vendéglős árusítja Csorbatón. A szállítási díj Csorbá-
ról Szeghalomig 8OV2 krajczár 100 kgonkint, tehát 10Ó 
métermázsa 80 frt 50 kr., Figyelembe véve a vasutak 
által jégszállitására nyújtott kedvezményes tarifákat. 

K. Zs. urnák. Az avult szalma és juhizék nem 
trágya, ez legfeljebb a talaj fizikai tulajdonságaira 
hat kedvezően, amennyiben a humuszt növeli, de táp-
anyagot nagyon keveset szolgáltat, terméstöbblet ez 
eljárástól nem várható, azért az czélszerünek éppen 
nem mondható. 

F. Á. urnák. Rimaszombat. A növendékállatok 
tetvessége elleni védekezcSről és a baj leküzdéséről a 
.Köztelek" f. -é. 7. és 10. számai közöltek a „Kérdi sek 
és feleletek" rovatában tanácsokat, melyeket a kérdést-
tevő figyelmébe ajánlunk. 

L. K. urnák, Somoskeöy-tanya. Azt tetszik tőlünk 
kívánni, mondjuk meg, milyen műtrágyát használt 
gazdaságuk a mult évben! Ugy-e ez tréfa akart lenni. 

K. Zs. urnák, Budapest. ' Mi beszerzési források-
kal nem szolgálhatunk. Szíveskedjék a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezeiéhez for,dúlni (Budapest, Alkotmány-

F. V. Szigliget. A. hallei felsőbb' gazdasági iskolát 
bárki is látogathatja, miután Németországban teljes 
tanszabadság van. 

F. J. urnák, Nagy-Szöllös. Pávákat rendelhet 
Hartmann és Cohne uraknál Szabadkán, az állatkertben 
Budapesten, az árakat ezen helyeken nem tudom, 
Luis Purf'iirst urnái Ottmannsdorf b. Triptis i. Tbür 
egy párt 1897-ik évbelit 26 márkáért ; Josef Weber 
urnái Vitshofen 1 kakast, 2 tojót 3 éveseket 35 márkáért. 

0. S. urnák, Pa.-Kamut. A kérdés kezeinkhez 
jutott s a feleletet a „Köztelek" legközelebbi számában 
hozni fogjuk. A késésnek az az oka, hogy nincsen 
terünk a halomszámra beérkező kérdések és feleletek 
nyomban való közlésére, a közlésnél pedig általában 
véve a beérkezés sorrendjét kell figyelembe vennünk, 
mert mindenki a saját kérdését tartja a legsürgősebb-
nek. Lapunknak egyik czélja.ugvan az is, hogy díj-
mentesen feleleteket adjunk szakkérdésekben, de több 
más czélt is kell még szolgálnunk, a melyeknek az 
egyéni étdeklődés kielégitése alárendelendő. 

A i Orax. magy. g u « . egyesület t m í J l M h 

Az egyesületi tanács felügyélete alatt: Főszerkesztő él 
kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
0. M. G. B. szerkesztő-titkára. —Társszerkesztő: Buda; 

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 

lE/sőrangú hazai gyártmány \ 

^ G A Z D Á S Á G I GÉPGYÁR | 
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T . 
lagyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

összes 
gazdasági gépeket gyártja. 

lol Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
F l szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 
H Részletes árjegyzékkel 
H é* szakszerű felvilágosítással díjmentest! szol-
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Országos Magyar lölcsönös i t o s í t ó Szövetkezet. 
BUDAPESTEN, VIII., József-körut 8. 

Eln3 t: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSAVOSSY BÉLA. 
Igazgatósági tagok : 

ANDRÁSSY liÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESS EWFFY ARISTID, PÜSPÖKY EMIL, RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILA:;SY ZOLTÁN, SZŐNYI ZSIGMOMD, TELEKI SÁNDOR gróf. Vezérigazgató: SZŐNYI ZS GMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tüz- 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, az 
épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával 

A takarmány és szalmáseleség 
biztosítása egy intézetnél sem eszközölhető oly olcsón és oly kedvező feltételek 

mellett mint a szövetkezetnél. 
H T Gazdasági egyesületi tagok ^tekintet nélkül a biztosított érték 

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

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

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

f E l a d ó s i m a I . é s I I . oszt . j 
I a m e r i k a i s z ő l ő v e s s z ő . 
1 Riparia portalis, Rupestris monticola, Motalliea, Novo mexicana, 

Taylor Narbonne, Gamay eoudere, Rup. Portalis és Taylor faj- : 
| tiszta alanyvesszőből, még előjegyezve, nincs körülbelül e g y ; 
| m i l l i ó . Ezre I. oszt. 10—12 frt, 11. oszt. 4—0 frt. Bővebbet \ 

1 B á r ó B o h u s L á s z l ó s z ő l ő g a z d a s á g a j 
j L Világosm 7462 ^ 
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T. Cz. 
A Deering-féle amerikai gyártmányú aratő-gép>«k és 

fttkaszálé-gépek nemcsak a külföldön részésültek elsöréndü 
kitüntetésekben, hanem legutóbb hazánkban a mezőliegyesi 
nemzetközi aratógépversenyen is mindanyia kitüntetés 
és elismerésben részesült. Nevezetesen első dí j jal 

I ü « n a g y a r a n y é r e m m e l 
a Pony-kévekötő aratógép lett kitüntetve. A, 

Ezen gépek mielőbbi megrendelését, hogy azok kollő idő-
ben szállitlialók legyenek, nagyon melegen ajánlom. 

A szállított gépekért pedig a legmesszebbmenő garan-
cziákat vállalok. 

Kitűnő tisztelettel ^^^^^^ ProPPer Samu Komposztírozott trágyát 
leszállított irbaa, kisebti és nagyobb mennyiségben, ország bármely'Irányában irasuton 

Budapest—Szt.-Lőrinczi szemétszállító vasút 
IX., Külső illői-nt. 

Hivatalos vizsgálat bizonyította, hogy ez a lótrágyával és peczegödrBk tartalmával komposztirozott, 2-3 évig érlelt trágya sokszorosan felülmúlja a közönség-es istálló trágyát. Minden kérdezősködésre készséggel szolgál felvilágosítással; úgyszintén küld vegy: bontást (analyset) fenti személyszállító vasút igazgatósága. 
<HS" Megkeresésekben kérjük a vasúti állomás esetleg a vasúti sselvéngt velünk 

közeim, -m 
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S l ö f i z e t é s i f e i ü i v á s . 

„ A SZŐLŐ HELYES METSZÉSE" 
czimü mnnkának 2-dik átdolgozott és bővített kiadására, mely a 
szőlők metszését tárgyalja. > 

Irta: N l a u p e r J á n o s , a „Szölöszeti és Borászati Lap 
szerkesztő-kiadója. 

A könyv február havában fog megjelenni, számos — a szöveg 
közé — nyomtatott ábrával. J e l i g e . S z ö l ő t metszeni könnyű, 

Ára I frt . ""8K9 De jól. metszeni .nehéz. 
' Ai előfizetési ár a szerző czimére: Maurer János Kassa, Maurer-udvar Mlíenift. . 

Aki öt példányt rendel meg, hat példányt kap. 7328 

Homokszölömből tavaszi szállításra szokváiiyniiriöségü sima és gyö-
keres szőlővesszők eladók 

a következő fajokban : 800.000 drb. nemes fekete Kadarka ezre 3 frt, SOáOOO drb. 
nemes fekete Kadarka válogatott gyökeres 10 frt, 300.000 drb. Olasz Rizling sima 4 frt, 

100,000 drb. Olasz Rizling gyökeres 10 frt 
Csemege szőlővesszők 102 fajban. 

Csomagolás zsákvászonba 50 kr., zsákvászon és deszkarekeszbe 1 frt ezrenként,. 
franco vasútállomás. Megrendeléseknél 25% előleget kérek. 

Sürgönyczim: „ R e s e h B á c s " . 
R E S C H J Ó Z S E F 

szőlőbirtokos, pács, , Bács-Bodrogmegye. 7461 

S l ö f i z e t é s i f e i ü i v á s . 
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közé — nyomtatott ábrával. J e l i g e . S z ö l ő t metszeni könnyű, 

Ára I frt . ""8K9 De jól. metszeni .nehéz. 
' Ai előfizetési ár a szerző czimére: Maurer János Kassa, Maurer-udvar Mlíenift. . 

Aki öt példányt rendel meg, hat példányt kap. 7328 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
wmm gazdák és hizlalók használatára. B l 

Irta K . R u f f y Pál. 
Ára portómentes küldéssel 1 forint 10 krajczAr, 

E A 1 N 1 T S 
n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

Megrendelhet* au Országot Magyar Gazdasági Bgye—Ut MUtfuri 
hivatalánál (Budapest Köztelek). 

Eladó 8 0 0 , 0 0 0 szokványminöségü és fa j t isz ta 
I. és II. oáfct. Riparia Portalis, Solonis és Rupestris Monticola sima és 

gyökeres amerikai szőlővessző. 
2 5 0 , 0 0 0 drb sima zöld- és gyökeres fásojtvány 
a legjobb fajokban. Csemege-különlegességi ojtványok 120 fajban. 
Európai sima és gyökeres szőlővesszők. Faiskolai termények. Szőlőkarók és 

póznák. Tessék árjegyzéket Kérni. 
„Mil lenniumtelep* ' N a g y ő s z . 7446 

Á r s k i —'.' • ' ' ' '... 
nagyban waggon-rakományonként ab Leopóldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A va»-
uti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

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

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 5 frt. 
A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a kiüdeméay 

átvételénél fizetendők. 

Korszakalkotó találmány, megbecsül-
hetetlen értékű szállodák, vendég-
l&k s minden egyes háztartás 

Ara darabonként csak 90 kp. (A 
pénz előleges beküldése mellett portó-

mentesen megküldve. 
K A R L B E N D E R I., 

WIES IV/l Ii. -
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P á l y á z a t . 
A kaposvári Ibéruradalomban üresedésbe jött egy 

gazdasági segédtiszti 
állás. 

Megkívántatik gazd. tanintézeti oklevél és a czukorrépater-
melésben való jártasság. Azonkívül üresedésbe jött egy 

irodai gyakornoki 
állás. 

Megkívántatik, hogy az illető szép írással bírjon s a magyar 
és német nyelvet szóban és írásban tökéletesen bírja. 

Folyamodványok bizonyitványmásolatokkal felszerelve 

a kaposvári uradalom igazgatóságához, 
K a p o s v á r r a intézendők. 7437 

„ A D R I A " m. kir. tengerhajózási részvény-társaság. 
Vezérüffjnökséffe: HOFFMANN S. és V., Budapest. 

1899. márczius havában a következő gőzösök fognak közlekedni: 

H o n n a n H o v á Gőzös neve 1898. márcz. 

Hu?lf(Newcastle °/T 

Hamburg 

I S v T l . Algierl) Glasgow*) 

Cypria (0. L.) ' 
Finland 

Lesbian 

1—10 

15—25 

21—31 21—31 
28/s-s/í 2»/3-8/4 

Hu?lf(Newcastle °/T 

Hamburg 

I S v T l . Algierl) Glasgow*) Mattekovits 

RAktoy (C" L'> 
| Kálmán Király 

1—10 

15—25 

21—31 21—31 
28/s-s/í 2»/3-8/4 

1. Amennyiben Gibraltar és Algir kikötőkbe 8 nappal a gőzös indulása előtt elegendő rako-mány be nem-jelentetett, az igazgatóság fenntartja magának a jogot, e kikötőket nem érinteni. A »-gal jelölt viszonylatokban a gőzös Triestet is érinteni. 

HŰnf°Newcastle °/T Rotterdam 
BoTdMux Roúen Liverpool London 
Liverpool̂  
cía^oT11 

Fiume-Trieszt Tyria (C. L.) 

Kálmán Király 
Nagy Lftioŝ  

|olpino ŜZl6 

I S ^ L , ' 

1-10 

10-20 
21—31 ' 

21-81 

Középtengeri szolgálat. A) Fiume-Malta-Sziczilia-M írseiile-i vonal. Fiúméból „Rákóozy" 4-én, „Andrássy" 11-én „Mágyás Király" 18-ál), .Tisza" 25-'ntndul Marseilleba. Marselileből „Mátyás Király" 6-én, „Tisza" 12-én. „Rákíczy" 19-én, „Anrássy" 26-án indul Fiúméba B) Fivima-Sicilia-Marseille gyorsvonal. Fiuméből 2-án „Szapáry", 9-én „Árpád" 18-án „Adria", 23-4n „Buda", 30-án „Szápáry" indul Marseülebe. Marseilleböl 2-án „Adria", 9-én .Buda" 16-án „Szapáry", 23-án „Árpád", 30-án „Adria" indni Fiúméba. 

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

ftWI-nt 3!(.diK n%i.m. 

Y o r o s í j i r k a t i n ó 
ü s z ő 

ek és pedig hizlalni való ökrök el-
ésoblbi szerződésre 7326 

legolcsóbb árért vállalkoznak 
W E I L L E R é s E I S N E R Kis -Czel l i kereskedők. 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

istvántelki immúnis" 
szőlőjéből a következő 

amerikai szölővess; 
)T 

európai 
eladók. 

1. Gyökeres európai vesszők. 
16 frt 

homoktalaju 
ők 

) 6 
Olasz Rizling 18, 
Nagy Burgundi 3, 
Mézes fehér 3, 
Madelaine angevine 1, 
Tramini piros 3, 
Piros Bakar ... • 1, 

2. Sima európai vesszők. 
Olasz Rizling 29,000 ezre S 
Nagy Burgundi 10,000 , í 
Mézes fehér f 

Madelaine angevine 
Tramini piros 
Piros Bakar 
Szent-Lőrincz .__ ... 
Nemes Kadarka 
Veltelini piros 

2,000 „ 
7,000 „ 
4,000 „ 
4,000 „ 

500 „ 
6000 

3. Gyökeres amerikai vesszők. 
Jaquez 1,000 darab' 10 , 

4. Sima amerikai vesszők. 
Herbemont 1,000 darab 6 

Riparia Sauvage 
Megrendelések az 

frt 

_ 2,000 

OrszágosMagyarGazdaságiEgyesület 
igazgatójához 

B u d a p e s t „ K ö z t e l e k " i n t é zendők . 
Az elszállítás tavaszszal történik a megrendelés sorrendjében. A megrendelésnél a 

vesszők fele ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvéttel szedetik be. 
Csomago'ásért és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. 

i g a z g a t ó . 

m t F á s o j t v á n y . - f i a 

Ripária portalis alanyon, szokvány minőségű 
Mézes fehér és Olasz rizling e ladó ezre 

110 frt. 
PETHEÖ LÁSZLÓ, Bánhida. 7444 

MAKSCHALL A. 
kocs i - , hajtó-, l o vag l ó - é s i s t á l l ó s z e r g y á r , 

g ö z f ü r é s z e é s fahaj l i tó te lepe 

Pozsonyban, III., Grössling-utcza 16. sz. 
l a n d a u e r b r oom, fé l fede les , ny i to t t v a d á s z k o c s i j a i t 

é s hintóit, i gen k ö n n y ű é s e l e g á n s k iv i te lben é s 

a l egkü lön fé lébb a l a k o k b a n . 

5 elsőrangú éremmel kitüntetve. 

Tiszti és polgári lovagló eszközök / 
Gépha j tó 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 é s g a z d a s á g i l o v a k r é s z é r e . 

: Mintaraktár a kereskedelmi muzeum állandó kiállításában Budapesten, Városliget. = = = = = = 
KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. 
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KIS H I R D E T É S E K . Csak mezőgazdák és a 
továbbá állást keresők 

vétetnek fel e kedve: 
zakirodalom terményei, 
is adók hirdetményei 

C s a k o l y l e y e l I tre v á l a s z o l u n k , m e l y e k k e l y á l a s a 
^ f t k s é g r e s l e y é l b é l y e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k ü l d e n e k . 

Megjelent: 
J. C. Schmidt 

erfurti magtermelő 
német cs. és kir. udv.'száll. 

világhírű 
főzelék és virágmagvainak 
magyar árjegyzéke. 

Kapható 
— bérmentve a szftgi (Víi-alf-

Homokborsó 
termázsánként 10 frt apa 
)p"-i gazdaságnál Paksoi 

Budapest, V., Fürdö-utcza 4. 
Telefonszám 490. 

tessei szolgái gróf Pálfly uradalmi igazgatósága S 

Aczélos 

répamag 
1 8 9 9 . é v i 

t e r m é s 
jótállással a fajtisztaságra 

j és csiraképességre, 'méter-
mázsája 35 forintjával el 
adó ab vasútállomás Bicske. ' 7448 

j c S Á K F Á R I 
gazdaságban, 

telefonhoz két végállomásnál 

| Szepességi 
kárpáti fenyöborovicsk 

j valódi, legfinomabb minO-
j ségü, kis üstökben égetett, 
[ régi. 5 kiló palaczkbaíi 

3 frt 75 kr. bérmentve, 
utánvéttel. Gan vszky 

Guszti, fenyőborovicska-
gőzfőzdetársaság, Szepes 
Szombat (Szepesíncgye). 

7281 
Facsmetéke: 

julánjo 

buza, 
legkorábbi 

^ zab, 
rigai lenmag, 
fehér bokorbab, 
prairie 7081 

királyné 
tengeri, 

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

G r ó f T e l e k i A r v é d u r 
drassói uradalmában 

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

küldetnek. 
Tenyészbikákat, illető-
leg lásd képes nagy 
hirdetésünket a szóm-

páti y?-n,(Vm. 

Kóló m éli III. törrtnjízitt, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 

Szálas takarmány 
adagolására 

100 drb M z ö i s é s s s j o r t i ó M í n . 9 0 . 
100 db „ M i l l e r á i i " „ 3 . -
utánvét mellett mindenhová 

GylmöSik^ 
díszfák és diszbokro-
kat, valamint rózsákat 
szállít és kertalakitáso-
kat terv és költségvetés 
szerintkészitPecs Ármin 
budapesti mükertész és 

faiskola tulajdonos, VIII., 
Kalvária-tér 8. Árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 7390 

dolgozására gépekkel, t 

A k i 
^Magyárors^bármelyrt 

„«=t. Goldschmid bSéándo™k& gazdasági irodájából Pápán. 

Gazdagon 
te mő Nyltravölgyben • 210 hol. 
Knníő ,6I rét' ,90,110"1 legelő é 

i:iadú vetőmag-. 

zfenyők mérsékelt árba] íves megkeresések Hoffn e nagynémetegyházi g 

Vetőmag 

r hardicsai uradalmlbán u 

Eladó b i r tok Bihármegyében, vasútállomás mellett, 242 hold föld, község n kényelmes urilak, gaz-épületek, konyha és gyümölcsös kerttel, előnyös feltételek mellett eladó. Czim a 

eladók, a kisbéri m. 

ia wnapoŝ : 
~ " az előj. szállítás 

veDO ertesltessel szolgál aí 
KSocsaZamtart6SáS Bátya' pe' 

Eladó fenyőcsemeték 
és fenyőfácskák. 

L̂uczfenyő {Picea excels; 

—Í5 cm. magas'10.000 d 16 frt, leves 4-8 cm. mag 10.000 drb 10 frt. 
Lucz-fenyőfácska 

25—50 cm. magas 100 d 80> frt̂  50-100 tm. mag 

^^Erdei fenyő 
20 cni._ magas 10.000 drb : 

Erdei fenyőfácíka 
25060: cm,. , magas 100 di 

1 ' 100~drb 40°frt. magí 
Fekete fenyő , (Pinus austriaca) 2 eves 12—20 cm. magE 10.000 drb 20 frt, 1 évesí-
Vörös fenyő 

(Larix europaea) 1 éves 8-1 i. magas 1000 drb 5 fr 
Vörös fenyőfácska 

fiyöfácskák gye - - ...ónyí földdel, fé. ládákban csomagolt k és fácskái™ átszállítása Mi 

csemetékből címemre küld: 
Kontsek György földbirt. 
Abrahámfalu, u. p. Tót-
Próna, Turóczinegye. 

T e g j e l i f 
azO. M. G. E. kiadá-

sában a 

M a ! i c M 
(magyaróvári gazd. akadémia 

intézője) 

Kosinsky 
odrogh-zsadányi szőlőtelepén --'gézéé drb elsőósztályu Riparia portalis sima-ladó. Ara csomagoltan 

.4 legjobb minőségű-üi és 
használt vízhatlan 

takaró-

PONYVÁK, 
. mindennemű 

gazdasági " a ® 
Z S Á K O K 

és zsákkötők a legol-
csóbb gyári áron kaphatók 

FISCHER J. 
ponyva- és zsákgyárában 

M a p e s i R f g p i B - i 18. 

számvitele 
az 0. M. G. E. által 
1000 frt pályadíj-

jal koszorúzott 
pályamű. 

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

3 f r t 3 0 k r . 
• Megrendelések a 

,Közte lek 4 
kiadóhivatalába,,. 

BUDAPEST, IX. ker., 
Üllői-út 25. szám alá 

intézendők. 

N ö t h l i n g V i l m o s 
magkereskedésében 

B u d a p e s t , C a l v i n - t é r 9. 
szerezhetők be a legmegbízhatóbb' gazdasági, kerti-

vetemény és virágmagvak. . 7454 
- = Árjegyzék jngyen é s bérmentve küldetik. — 

1 5 - 2 0 000 drb. I. oszt. minist, szok-
ványnak megfelelő gyökeres Vitis so-
loms vessző, mely ojtásra alkalmas, — 

továbbá: 
15^20000 drb. I. oszt. minist, szok-
ványnak megfelelő, gyökeres fásojtvány 

fehér borfajokön. 
Legolcsóbb ajánlatokat a következő 

czimre kérek 

M a r t o n R e z s ő 
birtokos 

T a p o l c z a 

Eibenschütz-i óriás-spárga 

Ant. Worell, 
esász. és kir. udvari szállitó 

és spárgatenyészti), Etaschiitzben (Morvaorsz). 
Több bsl- és külföldi kiállításon az első dijakkal ki-
tüntetve. Ajánlja a t. cz. közönségnek ugy a saját, 

:nt á Koci A. úrtól megvett kulturákat, melyekből 
•lőtt a gazdasági egyesületek közvetítésével spárga 
spárganövények küldettek szét. Óriás spárga-

növények, valamint ezek javított kulturái, melyek 
körülbelül 14 nappal előbb hajtanak és melyeknél 
minden növény megeredéseért jótállás vállaltatik. 
Ajánl továbbá május hótól kezdve solo- és asztali 
spárgát mindig frissen vágva, kötegekben vagy sza-
badon, suly szerint. Minden megrendeléshez a spárga-
tenyésztés kimerítő leirása (kipróbált módszer sze-

int) ingyen mellékeltetik. 

10,000 drb Slankamenka fehér )Portal. 
10,000 drb Kadarka f o j tva 

ezer darabon alul darabja 7 kr 
» • felül „ 6 „ 

20,000 Portalis sima vessző, ezre 4 frt 
25,000 Othello ' „ 5 „ 

Blum L a j o s , 
V e r s e c z , Residenzgasse 19. szám. 
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Nem impregnált eredeti ólomzárolt quedlinburgi 
takarmányrépamag. 

Sárga eckendorfi . . . 
Sárga kerek őbemdorfi. 
Nagy vörös Mamsmuth . 

100 kilo 50 frt. 
100 kilo 42 frt. 
100 kilo 44 frt 

Champion Yellow Globe . 100 kilo 44 frt. 
Sárga olajbogyó alakú óriás 100 kilo 42 frt. 
Vörös olajbogyó alaki i óriás 100 MJo 44 frt 

IVIaiitliiier Ödön 
c s á s z . é s k i r . u d v a r i s z á l l í t ó m a g k e r e s k e d é s e 

Budapest, Andrássy-ut 23. 
w ajánl: *m 

Impregnált burgundi takarmányrépamagot. 
Az impregnált répamag rohamos térhódítása a fegfényesebb bizonyítékát szolgáltatja annak, hogy mily nagyok az 

impregnált mag előnyei a nem impregnált fölött. 
Az i m p r e g n á l t mag gyorsabban és jelentékenyen erőteljesebb csirákkal kél ki, mint a, közönséges m a g ; az első 

időszakban gyorsabban és bujábban növekszik, a répavetés kifogástalan s tökéletes állományának-és az elgondolható legnagyobb 
hozamoknak ezáltal a legjobb biztositékát nyújt ja; már a z e l ső 4 hét a latt mintegy 8 napi 
e l ő r e h a l a d o t t s á g o t m u t a t oly növényekkel szemben, melyek közönséges répamagból, illetve 
közönséges j ó kereskedelmi áruból keltek. Összehasonlító termelési kísérletek alkalmával az 
impregnált répamag jóval kevésbé, de a legtöbb esetben éppen semmit sem szenvedett 
a rovaroktól, különösen a drótféregtöl, azután a gyökérüszögtől sem, azonfelül még figyelembe 
kell vennünk, hogy a répamagon tapadó összes mikroorganismák, csirgombák stb. a számos 
répabetegségeknek ezen áthurczolói teljesen és biztosan megöletnek az impregnálás i e l j á r á s 
által, mely utóbbi abból áll, hogy a répamag egy bizonyos időtartamra kénes savval és 
klórgázzal érintkezik. 

Ez teszi érthetővé azt a nagyon is gyakran előforduló jelenséget, melyet a gazda 
ez ideig n e m birt magának megmagyarázni : Előfordult ugyanis, hogy nem impregnált répamag, 
mely a magvizsgálő állomás, vagy a gazdának mesterséges csiráztatóján igen szépen csírázott 
a szabadba elvetve sokkal gyöngébben kelt ki. Az egyszerű oka ennek abban rejlik, hogy 

Csillag-védjegy. a répamag külburokján élősködő mikroorganismákat, baktériumokat stb. a mesterséges 
<:siráztatőnak magas hőfoka megölte, a szabadba vetett nem impregnált magon azonban háborittatlanul folytathatták rombo l 
munkájukat és a különben csiraképes mag a gazda nagy ámulatára nem kelt ki. — Az 
impregnál t r épamagná l i lyen e s é l y t e r m é s z e t e s e n t e l j e sen ki v a n z á r v a , mive lhogy — 
mint már emiitettük is, — a z i m p r e g n á l á s i e l j á r á s t e l j e sen e lpuszt í t ja a bacter iumokat . 

Mauthner-féle javitott impregnált sárga eckendorfi 100 kilo 54 frt. 
Mauthner-féle javitott impregná l t vörös eckendorfi 100 kilo 54 frt. 
Mauthner-féle javitott impregná l t és kitüntetett kerek 

lapos sárga oberndorfi . . . 100 kilo 46 frt. 
Mauthner-féle javitott impregnál t és kitüntetett kerek 

lapos vörös oberndorfi . . .100 kilo 48 frt. 
Mauthner-féle javitott impregnál t és kitüntetett vörös 

Mammuth (óriás) . . . .100 kilo 48 frt. 
Mauthner-féle valódi impregnált sárga olajbogyó-

alaku óriás 100 kilo 48 frt. Bikafej^iájegy. 
OTT Impregnál t m a g o t t a r t a l m a z ó z s á k o k egyik o ldalán a CSILLAG-VÉDJEGY, a más ik o l d a l á n a BIKAFEJ-VÉDJEGY 

v a n fe l tüntetve . 
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K I S H I R D E T E S E K , Cmk mecdgazdák rá i 

C s a k o l y l é y e l e k r e v á l a s z ó l u n k , m e l y e k k e l v á l a s z r a s z O k g é g e a l e v é l b é l y e g e t v a g y i e v e i e z ó í a p o t k ü l d e n e k . 

Az állások betöltésére 
natkozó ugy nagy, mint kis-
hirdetéseket lapunkban ezen-
túl csakis a c/.im telté-
telével fog.)iite hó-
zfilni, hogy ezáltal elejét 
vegyük az esetleges vissza-
éléseknek és a költséges 

levelezésnek. 
Egyúttal félreérté-

sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem, tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéséket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. 

A kiadóhivatal. 

OTÖÍTENMÁLLÁS, 
; Pestmegyei 

nagyobb bérgazdaságban a ke-zelőtiszti állas üresedésbeevan-Pályáztatnak oly szerény 
ffittjSEtt.sss: 

I ! H a a £ S b í S v 
ideig működtek. Pályázók bi-zonyítványaikat csak másolat-vissza nen̂  küldetlek. Glancz, 

Gépész-kovác » 
gazd̂  S^pekf"esAözökJavití 
sen birja. Gyógykovács előny-ben .-részesül. Megkívántatik a horvát vagy egy tőt, azonkívül a magyar vagy a német nyelv. Föltételek jók. Fizetés meg-

Sefféd tiszti 

B̂izonyítványok:' másolatokkal' 

belépésre. Megkívántatik < magyar-óvári akadémi sikerei végzése, több évi utólagos gya korlattal, jártasság a külsí gazdasági teendőkben és teljes szakértel m a gazd. Könyv, vitelhez. Folyamodványok bi-zonyitványmásolatokkal . r 
dendlt 

Két 
nőt'en gépész-segéd kereste 
gépészkovlcs rehet.SÁzaáí?á jövő Szent-György-napkor l 

és 6oÓ°n-öí6ré? A gépészí vács-segéd 20 forinttal ke 

22 "éves ̂ nőtlen, állást keres 

ben jártaŝ jó ̂ bfzonyitványok-

Oazdatiszt ki már 22 év óta nagyobb gaz-daságokban mint önálló ren--delkező tiszt működött » jó bizonyítványai vannak, nős, 
Ozim a kladóMvátalban; ' S7i?é 

Gazda, 
mindem'ágában8 tapasztalt̂  április l-re felvétetik.' Folya-modványok Uradalmi intéző-ség Pisarovina, Zágrábmegye küldendők. 7448 

Oazdatiszt ki már 22 év óta nagyobb gaz-daságokban mint önálló ren--delkező tiszt működött » jó bizonyítványai vannak, nős, 
Ozim a kladóMvátalban; ' S7i?é 

Gazda, 
mindem'ágában8 tapasztalt̂  április l-re felvétetik.' Folya-modványok Uradalmi intéző-ség Pisarovina, Zágrábmegye küldendők. 7448 Gépész, szakképzett, ki nagyobb mal-mokbán, gőzfürésznél volt 

érti a gazdaságî gé̂ ek'Ta'vitá-. sát s jő bizonyítványokkal ren-delkezik, állást keres bármikori belépésre. Ozim a kiadőhiva-

í r n o k i állás. Gróf Hadik Barkóczy Endre tavarnai. uradalmában azonnali belépésre egy Írnok kerestetik, 

a tejgazdlságbaívaW jártfssfe! a magyar nyelvén Eivuf"a tót" • nyelv bírása. Javadalmazás 200 frt készpénz, s az urad. tiszttartónál ellátás, a véglege-sítés 1 évi próbaidő után tör-
blSk e őbb éT' 87ak?rIattal 

Kérvények a bizonyítvány-má-
, urad. tisittartósághoz Tavarna 
1 Zemplénmegyó. intézendők. 

Gépész, szakképzett, ki nagyobb mal-mokbán, gőzfürésznél volt 
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í r n o k i állás. Gróf Hadik Barkóczy Endre tavarnai. uradalmában azonnali belépésre egy Írnok kerestetik, 

a tejgazdlságbaívaW jártfssfe! a magyar nyelvén Eivuf"a tót" • nyelv bírása. Javadalmazás 200 frt készpénz, s az urad. tiszttartónál ellátás, a véglege-sítés 1 évi próbaidő után tör-
blSk e őbb éT' 87ak?rIattal 

Kérvények a bizonyítvány-má-
, urad. tisittartósághoz Tavarna 
1 Zemplénmegyó. intézendők. 

Keszthelyi 
gazd. fels. intézetet jő sikerrel 
ládtalan fiátok gazdatiízt̂ ki 
azelőtt egy czukorgyári gazda-
répa, tejkezelés és'a gazdíság 
minden ágához. Gaídatiszti ál-

A pápai 
belgazdaságban ez év április 
-illető, kellő szákávaTotf'ltíyeT, ugy hizlalás, de -főleg oiSkor-p̂atermeléŝ s gazdasági köny-
Pályázni szándékozőknak̂ nil solt bizonyítványaik alanti czi-
nyer'nek, beküldendők. Witt-mann Ignátz, Pápa. 7405 

Keszthelyi 
gazd. fels. intézetet jő sikerrel 
ládtalan fiátok gazdatiízt̂ ki 
azelőtt egy czukorgyári gazda-
répa, tejkezelés és'a gazdíság 
minden ágához. Gaídatiszti ál-

A pápai 
belgazdaságban ez év április 
-illető, kellő szákávaTotf'ltíyeT, ugy hizlalás, de -főleg oiSkor-p̂atermeléŝ s gazdasági köny-
Pályázni szándékozőknak̂ nil solt bizonyítványaik alanti czi-
nyer'nek, beküldendők. Witt-mann Ignátz, Pápa. 7405 

IV»s 
kézelőtiszti állást keres, azon-
nali, êsetleĝ  áprü ^^vató 

gyakorifttal és6íobeezrér frt kauí czióval rendelkezik. Ajánlatokat „Becsületes gazda" czimen to-

ÁLLÁST KERESŐK, 
Ispáni 

vagy számtartői állást keres egy yinczellér-iskolát végzett, gyakorlattal birő nőtlen fiatal ember. Ozítn a kiadóhivatalban. 

Műkertész, 
ki a kertészet minden ágában jártas, sok évi gyakorlattal és kitűnő bizonyítványokkal 'ren-delkezik, állást keres. Ozim a 

tegjolbb 
ajánlatokkal, 14 évi gyakorlat-tal, elméleti képzettséggel bíró 32 éves, reform, vall. családos uradalmi intéző, a ki a mezS-|azdasáĝ minden ágában, leg-
gazdaság, és tej értékesítés te-
mpa !ztal8t kka?8^8^1 és4J)18 

fiéttékesitésilászövetk«e™Sí 
= városi tejcsarnok léte-
mint olyan, a* kistéren saját regieben már egy ilyen válla-latot alapított. Ozim a kiadóhi-vatalban. 7313 

ÁLLÁTOL 
Tenyészkanok eladók, hazai kondorszőrüek, 

"fentek." Dávid' PáfüftézS44" Szilas-Balhás (Veszprémin.)̂  

tegjolbb 
ajánlatokkal, 14 évi gyakorlat-tal, elméleti képzettséggel bíró 32 éves, reform, vall. családos uradalmi intéző, a ki a mezS-|azdasáĝ minden ágában, leg-
gazdaság, és tej értékesítés te-
mpa !ztal8t kka?8^8^1 és4J)18 

fiéttékesitésilászövetk«e™Sí 
= városi tejcsarnok léte-
mint olyan, a* kistéren saját regieben már egy ilyen válla-latot alapított. Ozim a kiadóhi-vatalban. 7313 

3 éves méncs ikó , 
meggypej, tenyészigazolvány-nyal Werneuil után, eladó. Bő-vebb felvilágosítást a tulajdo-nos ad. 7426 
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= városi tejcsarnok léte-
mint olyan, a* kistéren saját regieben már egy ilyen válla-latot alapított. Ozim a kiadóhi-vatalban. 7313 P o r o s z k a ló , 

kis erdélyi faj, erős, 6-7 éves, jól belovagolt̂  megvételre ke-
ban. ' 7464 

g a z d a t i s z t 

nyokkal rendelkezik, a " patér-meiés és tejgazdaságban kü!8-jSs jártassággal bír, évek sora 

á ü i i ^ i s ^ S ' â k̂ d'l'F® 

P o r o s z k a ló , 
kis erdélyi faj, erős, 6-7 éves, jól belovagolt̂  megvételre ke-
ban. ' 7464 

g a z d a t i s z t 

nyokkal rendelkezik, a " patér-meiés és tejgazdaságban kü!8-jSs jártassággal bír, évek sora 

á ü i i ^ i s ^ S ' â k̂ d'l'F® 

Mi-Illő. 
7 éves, pej, angol faj, 170 cm. • magas, teljesen hibátlan, bér-letváltozás miatt azonnal jutá-nyosán̂  eladó. Czim a kiadó-

43 éves • erőteljes, r.kath., földmives-. 
1 1 )1 u juJOS ik 1 1 ! / 1 volt huszár altiszt,' a gazdaság mmden ágaiban és a könyve-lésekben tökéletes jártas, ma-
•^dkfWszeíén D-7elTe' ^ családjával jó%áhlatoí mellett 
keres, hol- komoly szorgalma és őszinteségére megfelelő bi-zalmat helyeznek. Ozim a ki-adóhivatalban. 7435 

Eladó Blau Simon és Mór Pa-Közép-P ^ n Orgazdaságában 3 drb 

tenyészetéből származnak™ 

43 éves • erőteljes, r.kath., földmives-. 
1 1 )1 u juJOS ik 1 1 ! / 1 volt huszár altiszt,' a gazdaság mmden ágaiban és a könyve-lésekben tökéletes jártas, ma-
•^dkfWszeíén D-7elTe' ^ családjával jó%áhlatoí mellett 
keres, hol- komoly szorgalma és őszinteségére megfelelő bi-zalmat helyeznek. Ozim a ki-adóhivatalban. 7435 

Állást 
éves, erőteljes FgSaságrtkn-
jelenleg eg-y 2000 holdas gazda-
ság minden ágában-jártas, 

segédtiszti állást vagy ehhez ' 
megfelelő állást keres március 
l-re kitűnő bizonyítványokkal 
rendelkezik, besjzfil németül és 
magyaml. Ozim a 'kiadőhiva-

Igea szép, válogatott vörös-
^menthalljenegül-2, 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

lepeíelro m M l 
KLEIN ÉS SPITZER 

Kls-Gzellí tasieSőlc. 
Megrendelések egyezség szerint bármikorra is elfogadtatnak. 

l lázvezetonoi 
középkorú 6özvegnő szerénŷ fel-tételik mellett. Szíves megke-
kéretnek"82' Gy'" 'Í6lÍg0 Slatt 

Igea szép, válogatott vörös-
^menthalljenegül-2, 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

lepeíelro m M l 
KLEIN ÉS SPITZER 

Kls-Gzellí tasieSőlc. 
Megrendelések egyezség szerint bármikorra is elfogadtatnak. 

Nagyméltóságú Őr-
gróf Pallavicini Sán-
dor ur mindszent-al-
győi uradalmában el-
adásra fel van állítva 

é. p. 3 db. 3 éves 

továbbá • 

db. 5/4 éves, melyek' 
a vészen átestek. 

A bikák felől értesítést 
nyújt Basa József urad. 
ispán, Irmamajoru.p. 
Csongrád-Sándorfalya 

A kanok felől értesitést 
nyújt Körösy József 
urad. tiszttartó Hant-
házán, u. p. Söyény-
háza, Csongrádmegye. 

KeltCsongrád - Sándor-
fajlva, 189Ó. febr. 18-án. 

Wolf János, 

ár megjelölésével gróf Zselénski-féle Sszágigazgatóságának Uj-

VEGYESÜK, 
Az ol lár l 

on > Szöpötki vasutállc 

rezdai M. Hille czég gyárt-tánya, a hozzá való felszere-issel együtt eladó. Bővebbet Legtudhatni a szenfcegát.' ura-

Eladó 

Czim á 'kiadóhlvataíbaí 

A l c s u t h i 
t e n j e 

ugy bőtermőBégénél, mint k érésénél fogva, leginkább pt 

folytatta tik. Mult évekhez 1 idén is kapható a 

l. (Bicske-Sárbogárd 

f nyitott hintó. Toldy Zsig-

Spiraea Dentcia 
Pi^mW^lgy^ 
diófák 85—40 k 

Spárga palánt, 8 éves, igen erő-
sek 100 drb 8 frt. Egyszerű 
georginák igen szép, sok fajok-
palánták & 15 kr. Többféle üveg-

G y ü m ö l c s f á k 
alma, körte, baraezk, szil-
va stb. 1 db minőség sze-
rint 10 krtól 30 krig. 
Cfyümölesmagonczok 

1000 db 3—25 frtig. É1Ő-
sövénynöyények ákáez, 
glaeditsia és galagonya 1; 
2, 3 évesek 1000 db 4—20 
frtig. Tűlevelűek 25 leg-
kiválóbb fajban. 1 db mi-
nőség szerint 25 krtól feljebb 
fenyümagonczok 1000 drb 
2.50—5 frtig. Diszfák és 
cserjék 100 db díszfa 25 frt, 
100 db díszcserje 8 frt. Sor-
fák akácz (golyó.alaku, 
vöröSvirágu és szomorú) 
vadgesztenye, glaeditsai, 

nyár, aylanthus stb. 1 db 
20, krtól feljebb. Továbbá 
spárgatövek, földieper,, pa-
lántok, rózsák dus válasz-
tékban. Részletes árjegy-

zéket küld kívánatra 
GAZDASÁGI INTÉZÖSÉG 
Csendlak.posta Vas Ferenc-

Oszi és tavaszi szállí-
tásra ajánlok, tavak és 
folyók benépesítésére, 
gyorsnövésii, csehfaju 

egy és két éves 
w r p o n t y o t - m 

és ivarérett 
a n y a h a l a t , 

toyábbá 6429 
tenvésassül lö t , 

c s u k a t , c z o m p o t 
és r á k o t . 

C o r c h u s B é l a 

BUDAPEST, IY., Molnár-utca 17. 

magkereáeáésM,' 

JÓZSEF főherczeg 
6 cs. és kir. fensége 

udvari szállítójának 

BUDAPEST , 
Károly-körut 9. 

előny-
Luczerna 

arankamentes, államilag 
ólomzárolt,: ' 

Frariczia I. rendű... 77 frt . 
Olasz „ í — 7 0 V. ' 
Magyar „ „ „ , 67 

Vöröshere 

Magyar 1. rendű ... 59 frt 
Különféle herefajok: 

Báltáeim ... 14 frt' 
Fehér here.. 45 „,, 

Fümagvak 
Franczia perje 42 frt 
Csomós ebir ... 54 „ 
Réti csenkész ... 42 „ 
Angol perje ... ... 22 „ 
iRéti.kpmocsiij 22 .„ 

Olajnövények 
Len rigai 16 frt 
Nyári repcze ... ... 15 ' „ 

Takarmányrépák 
Külföldi: ojjerndorfi 40 frt 

' otajbogyóalaka 40 „ 
Mamuth... 40 „ 

czukorrépa 30 „ 
Hazai oberndorfi (vö-

rös gr. Károlyi 
Alajos termése) 37 „ 

„ (sárga gr. Cho-
tek Rudolf ter-
mést! 37 „ 

Gabonafajok 
Hannárpa 12 frt' 
Tavaszbuza ... I2V2, 
Bükköny ... .7 , 

folytatása a 351. oldalon. 
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GÚZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

m é S y r i g o l o z á s t s z ö l ö - t e l e p i t é s e k h e z . 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. 

W O L F F ERNŐ, 
gőzszántási vállalkozó 

BUDAPEST-KELENFÖLD. 

Lapunk bekötési táblája 
1 f r t 3 6 k r é r t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

B u d a p e s t , K ö z t e l e k . 

Útbaigazítással, felvilágosítással szolgál minden adózási vagy 
műszaki kérdésben. 

Hivatalos lapja a „Magyar Szesztermelő" nélkülözhetlen 
támasza a gyakorlatnak. 

Egyesületi tagok ingyen kapják. 
Egyesületi tagdíj egy évre 70 frt. A „MAGYAR SZESZ-

TERMELŐ« előfizetési ára egy évre 5 frt. 
7144 

.Pitria" irodalmi é« nyomdai réizvénytánas&g nyomása Budapest, (Köitelek). 

Egy és több vasú egyetemes 
aczé/ekéim és 

t a l a j r o i v e l ő 
e s z k ö z e i m 

olcsó ár, elsőrendű minőség és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb hírnévnek és kelendőségnek 
örvendenek. 

Eperjes, 
. 1898. 
[ október 1—3. 

Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

v s s j Ifaelier Rudolf 
w érem. y , . 

c s . é s k i r . k i z á r ó l a g o s e k e g y a r a 

Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 68. 
Magyarországi vezérképviselő: Szűcs Zsigmond. 

nUnicum-DrilI' 
egyetemes sorbavetogép sokoldalú használ-
hatóságánál, czéíszerü szerkezeténél fogva egész 

Európában 

a l e g j o b b h í r n é v n e k : és 
a l e g n a g y o b b k e l e n d ő s é g n e k : 
Örvend, ezeknélfogva az összes eddigi vetőgépek 

között az 

e l s ő h e l y e t f o g l a l j a e l . 
Árjegyzék és bővebb felvilágosítással készséggel 

Melichar Ferencz 
cs. és kir. szabadalmazott k izáró lagos vetőgépgyára 

Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 68. 


