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AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
I. Mezőgazdasági országos kiállítás 

Szegeden. 
"Védnök: Ö cs. és kir. fensége József 

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

Beje lentés határ ide je : I. főcsoport: 
Élő állatok és állati termények; 
II. főcsoport: Mezőgazdasági ter-
mények; III. főcsoport: 1. al-
csoport: Szőlészet és borászat 
junius 1. 
III. főcsoport: 2. alcsoport: Ker-
tészet és gyümölcs augusztus 1. 
IV. főcsoport: gépek és eszközök 
május 1. 

Bejelentési ivek kaphatók: Kiállítási 
iroda, Budapest, Köztelek ; az 
összes gazdasági egyesületeknél; 
az állattenyésztési felügyelőknél; 
a csoport-biztosoknál. 

Térd i jak a bejelentéssel egyidejűleg az 
Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület pénztárába küldendők be. 

Ülésnapok a Köztelken. 
). márcz. 4. d. u. 4 ő. Szeszterme-

lök orsz. egyesületének választ-
mányi ülése. 
márcz. 5. d. e. 10 ó. Díjlovaglást 
rendező bizottság ülése, 
márczius 8. d. u. 3 ó. Gazda-
tisztek választmányának ülése, 
márcz. 8. d. u. 4 ó. 
sági szakosztály ülése. 

1899. márcz., 10. d. u. 4 ó. Állattenyész-
tési szakosztály ülése. 

„ márcz. ÍJ. d. e. 10 ó. Szegedi 
kiállítás II. főcsoportjának ülése. 

„ márczius 11. d. u. 4 ő. Dohány-
termelési bizottság ülése. 

„ márcz. 14. d. e. 10, d. u. 4 ó. 
Igazgató-választmány ülése. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

közgazdasági szakosztályának 
1899. évi márczius hó 8-án (szombaton) 

d. u. 4 óraikor 
a Köztelken tartandó ülésére. 

Tárgyal: 
1. A szakosztály újraalakulása. 
•2. Deutsch Andor beadványa a bérbeadott 

birtokoknál adandó földadó elengedése tár-
gyában. 

3. Szabad raktárak kérdése és az őrlés 
kikészitési forgalma. 

4. Az erdélyi és szabolesmegyei gazda-
sági egyesületek javaslata a gazdák részére 
kiszolgáltatandó adómentes szesz tárgyában. 

Gróf Zselénszlci Róbert, 
szakosztályi elnök. 

Gróf Festetits Györgynek Keszthelyen 
állítandó szobrára február 26-tól február 
28-ig adakoztak: 

Utolsó kimutatásunk — 2452-3! 
Összesen ... 2554-12 

Meghívó 
az OMGtí. állattenyésztési és állat-
egészségügyi szakosztályának folyó 
évi márczius hő 10-én, azaz pénteken 

tartandó ülésére. 
Tárgyak: 
1. Javaslat a marhasó szállítási díj-

tételének mérséklése tárgyában. 
2. Az állatorvosi közszolgálat álla-

mosításáról szóló törvényjavaslattervezet. 
3. Jelentés a XVI-ik tenyészállat-

vásárról. 
Tormay Béla, 

szakoszt. elnök. 

*) A törvényjavaslattervezet egész terjedelmében 
a „Köztelek" f. évi február hó 1-ei (10-ik) számában 
tétetett közzé. 

Meghívó 

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

d. u. 4 órakor 
a „Köztelken" tartandó ülésére. 

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

Gróf Dessewffy Aurél, 
elnök. 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, V. ker., ALKOTMÁNY-UTCZA 31. s z . 
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Tavaszi luxus-lóvásárok. 
A XII. tavaszi luxus-lóvásár 

márczius hó 12., 18. és 14-én. 
A XIII. 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 
értékes tiszteletdíj tüzetett ki a legszebben 
összeállított négyes fogat, a legszebben össze-
állított kettős fogat és á legjobb minőségű 
paripára. 

A mezőgazdaság a politikában. 
Az a fordulat, amely az általános 

politikai helyzetben az uj kormány ki-
nevezése folytán létrejött, reményeink 
szerint a mezőgazdaságra is jótékony 
hatást fog gyakorolni. Nem tagadhatjuk 
ugyan, hogy Darányi minisztersége alatt 
a mezőgazdasági ügyek 'fejleszt^ az 
előzőkhöz képest igen nagy haládást tett, 
hogy az ő hivatalba lépése óta nemcsak 
számos régóta sürgetett 'kívánsága telje-
sedett a gazdáknak és sok nagyon üdvös 
intézkedés történt a mezőgazdaság érde-
kében, azonban Darányi földmivélésügyi 
miniszternek valóban nagyarányú tevé-
kenységét a mezőgazdaság érdekében 
csak most az uj kormányalakulás után 
várhatjuk,' a midőn három évi miniszter-
sége alatt nemcsak sok tapasztalatot 
szerzett, a jelentkező szükségleteket ap-
róra megismerhette, hanem a midőn 
reményeink szerint működéséhez szük-
séges anyagi eszközöket is teljes mérték-
ben meg fogja kaphatni. 

Az üj kormány elnöke Szett Kálmán 
márczius hó; 1-én a képviselőházban 
tartott programmbeszédjében a mező-
gazdaságról és igényeinek kielégitéséröl 
ugyanis ugy nyilatkozott, amint "ezt előtte 
egyetlen kormányelnök sem tartottá szük-
ségesnek,' És nyilatkozatának komolyságát 
és meggyőző voltát első sorban tőle, 
mint . a magyar gazdák legkiválőbbjától, 
annál, inkább biztatónak vehetjük, mivel 
•(>' á ihinisztérelnöki székbe széleskörű 
oly közgazdasági tevékenység teréről ju-
tott, ahol éppen a mezőgazdaság igényei-
nek, bajainak mértékét: megismernie al-
kalma volt"sí est az 'ö gyakorlati gazdai 
tapasztalataival egyesítve, a mezőgazda-
sággal foglalkozó népesség javára érvé-
nyesítenie szükségesnek ismerte el. Jól 
tudjuk, hogy széleskörű, a részleteket is 
felölelő programmot ezen a téren is csak 
a resszortminisztertöl várhatunk, azonban 
éppen az a körülmény,"hogy a földmivé-
lésügyi miniszternek 'programmj át és edr 
digi működését ismerjük, teszi előttünk 
a miniszterelnök nyilatkozatát különösen 
becsessé, mert abból bizton remélhetjük, 
hogy á földmivélésügyi, miniszter műkö-
désének legelső és leghathatósabb támasz-
téka mindenkor a miniszterelnök lesz s 
a földmivélésügyi tárcza vezetőjének üd-
vös tevékenysége es tervei a siker remé-
nyével biztatnak. 

A miniszterelnök nyilatkozata általá-
nos keretben mozog. De ez az általános 
keret magába: zárja a mezőgazdaság ér-
dekeit, amidőn a mezőgazdaságot az 
összes közgazdasági ágak legfontosabb-
jának jelzi s a mezőgazdasággal foglal-
kozó népesség jólétének emelését a kor-
mányzat elsőrendű kötelességévé teszi, 
mert ezek fejlődésétől és emelkedésétől 
függ a többi közgazdasági ágnak a pros-
peritása is. Éppen ezért a miniszterelnök 
a kormányzat összes ágazatait ebből a 
szempontból figyelemmel kisérendönek 
és fejlesztendőnek tartja, mert a köz-
kormányzatnak egyetlen ágazata sincs, 
amelynek a mezőgazdaság érdekeivel 
több-kevesebb összefüggése ne volna. 
Ugy ezt,; valamint azt a,körülményt, hogy 
szakítva az eddigi megrögzött szokással, a 
•mezőgazdaságot hazánk legfontosabb köz-
gazdasági . ágának vallja, különösen is 
kiemelni szükségesnek tartjuk, mert csak 
«z a meggyőződés lesz képes közgazda-
sági politikánknak, valóban hazai viszo-
nyainknak és igényeinknek megfelelő 
irányítását kezdeményezni. Amire az uj 
kiegyezés megkötésénél és a küszöbön 
álló nemzetközi kereskedelmi szerződések-
kel szemben annyira szükségünk van. 

A miniszterelnöknek a mezőgazda-
sági érdekekre vonatkozó nyilatkozata 
megérdemli, hogy minden magyar gazda 
szivébe és elméjébe vésődjék, hogy a 
magyar gazdák maguk is törekedjenek a 
kormányzat törekvéseit a maguk tevé-
kenységével előmozdítani és ezáltal ha-
zánk gazdasági-' boldogulását megte-
remteni. 

Széli Kálmán miniszterelnök mező-
gazdasági programmja a következő: 

„Hazánk első sorban földmivelési 
ország. Egyenesen a közjólét kérdése az, 
hogy Magyarország földmivelési ügye 
Kogyan áll. Minden gazdasági ág szerves 
kapcsolatban van és azoknak fejlődése 
kétségtelenül feltételezve van bizonyos 
mértékig a földmivelési ügyek állapotá-
tól. Minél virágzóbb ez, annál szabadab-
ban és annál jobban mozog a többi 
gazdasági ág is; minél többet szenved, 
— .pedig rossz, visszönyok súlya alatt 
sokat kell szenvednie a magyar gazdá-
nak — annál inkább megérzi a 
többi gazdasági ág is. Ezt a szerves 
kapcsolatot az ország minden gazda-
sági viszonyai között nem teóriák 
állítják fel, hanem az élet maga. És 
ezt, t. képviselőház, mi szem előtt 
fogjuk tartani minden körülmények 
között. 

A mispeczialiter a földmivelés ügyét 
illeti, a kormány tudja, hogy nagyon 
nehezek a viszonyok, de még sok forrás 
nincsen kinyitva és sok dolog nincsen 
itten bevégezve, még lehet tenni sokat 
direkte és indirekte, a mi talán ezen 
állapotokat enyhíteni képes. A kormány-
nak gondja lesz a gazdaosztály minden 
tagozatának érdekeit lehetőleg éber 
szemmel figyelemmel kisérni ; de első 
sorban azokat, a kik legkevésbbé 
tudják magukat a viszonyok súlya 

ellen megvédeni: hazánk földmivelö 
népét. A kormány vezethet e téren, 
irányithat, de a társadalomra van szük-
sége, hogy ezen a téren sikereket el-
érhessen. 

De, t. képviselőház, én azt tartom, 
ugy kell intézni a dolgokat, hogy a 
nép, első tanácsadóját abban a bir-
tokosban találja, a ki a körében él. A 
gazdasági ismeretek népszerűsítése, a 
szövetkezeti eszmének ápolása, terjesz-
tése, minden e részben fenállő, még 
nem egészen szabályozott jogviszonynak 
szabályozása és rendezése, a kis-
birtokosok hitelviszonyainak rendezése 
és több ilyen dolog igen fontos fel-
adatokat képeznek, melynek terén tá-
mogatólag, ébresztöleg, javitólag lehet 
hatni. De lesz talán radikálisabbb do-
logra is szükség. Van szerencsém arra 
rámutatni, hogy a kormánynak szán-
déka a parczellázás ügyével és a te-
lepítés kérdésével foglalkozni; nem-
csak gazdasági, de szocziálpolitikai 
szempontból is igen fontos kérdés 
mind a kettő, a mely alapos megfon-
tolást igényel, de a melyhez hozzá 
kell nyúlni, hogy azt helyes alapon 
megoldásra vezessük. 

Minden tárcza keretében egyéb-
iránt van valami, a mi a földmivelés-
ügyet érdekli és a mi arra közvetle-
nül hat. Összhangzatos, harmonikus 
eljárás és működés minden téren, fogja 
a legjobb eredményt előidézni itt is, 
forgalmi politikában, vasúti politikában, 
vámpolitikában, minden egyéb dologba 
belejátszik ' ennek az osztálynak, Magyar-
ország legnagyobb, legfontosabb ' és közép-
derekát képező osztályának érdeke, a 
melynek ügyeit szivén hordja a kor-
mány. A mennyire tőle telik vezérlő 
tevékenységében, azon rajta is lesz, 
hogy a törvényhozás figyelmét helyes 
és életképes alkotásokban ezen ügyre 
terelje." 

A miniszterelnök programmja nem-
csak a kitűnő és a bajokkal megküzdött 
gyakorlati gazda gondolkodását tünteti 
föl, hanem egyszersmind a mély belá-
tásu közgazdát és szocziálpolitikust is. 
A föld, az Istenadta föld népének sorsa 
az, a mely leginkább szembeszökő arány-
talanságaival. Mert mig, az állam pénz 
és véradóban a népesség ezen zömétől 
nyeri aránylag is, abszolúte is a legna-
gyobb áldozatokat, addig az állami vé-
delem jótéteményeinek legkevesebbje van 
ennek hasznára. Ez a tudat ébreszti a 
legtöbb elégedetlenséget. Ezért mi sem 
helyesebb, mint visszavezetni a patriar-
kális állapotba, a midőn a birtokos osz- : 
tály vezesse, segitse a közhasznú társa-
dalmi intézmények szervezésével, oktassa 
mindennapi munkájában, védelmezze ta-
nácsával a kizsákmányolás ellen és igy 
vigye a társadalmi béke útjára az egy-
szerű népet. Érre csakis a társadalmi 
erők képesek s ezért ezen társadalmi 
erőknek felkarolása, erösbitése és irá-
nyítása a kormányzatnak e téren is a 
leghálásabb feladatait képezik. 
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A magyar gazdákat öröm és büsz-
keség érzete méltán töltheti el, a midöri 
hivatásuk fontosságát a kormány veze-
tője ily ékesen és nyomatékosan mél-
tatja, de ez egyszersmind azt á köte-
lességet is rójja reájuk, hogy már a sa-
ját érdekükben is a kormány ezen tö-
rekvéseit a maguk működése keretében 
felkarolják és eredményre jutni segítsék, 
Azt hiszszük, ekkor be fog következni az 
a jobb kor, „mely után buzgó imádság 
lebeg százezrek ajakán" s a magyar 
mezőgazdaság hivatását hazánk jólétének 
megteremtésére teljes mértékben be fogja 
tölthetni. Sz, Z. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

A tavaszi magbíikköny mint 
ugarvetemény. 

Ő Bármennyire haladunk is az inten-
zivebb földmivélés felé, n fekete ugar még 
mindenfelé szerepel és sok helyen ennek fen-
tartását a körülmények okadatolják is. Az 
igyekezet azonban általában meg van. hogy 
az a lehetőség szerint felhasználtassák, anélkül, 
hogy ezáltal az ugarföld kellő megmunkálása, 
a bele jövő őszi gabona hiányt ne szenvedjen. 
Nem foglalkozom itt e tekintetben az ugarok-
nak herevetésekkel való kihasználásával, amely 
általában helyesen alkalmazva hasznos eljárás; 
de 'azon körülményriyel, midőn az ugarföld 
szémtermelésre is felhasználtatik. Leghelyesebb 
természetesen, ha ez trágyázással karöltve tör-
ténhetik, mikor is magtengeri, mák, lenmag 
stb. abban haszonhal termelhető, ha a viszo-
nyok e tekintetben egyébként is kedvezők. 
Mert pl. trágyázás mellett is sok esetben mag-
tengeri után a buza nem diszlik jól, ugyanez 
áll a lenmagra is, ez maga is kevés szemho-
zamot adván, tevékeny talajban még legsike-
resebbnek láttam a mákot, a mig annak ára 
32 frtról 16 frtra le nem esett. Csak fészek-
trágyázással is, hasznos ugarveteménynék ta-
pasztalom a takarmánytököt, ha közei, Tegprak-
tikusabban, kapálás helyett időszakonkint meg-
szántatnak s gazdag indája a földbe szántatik, 
a mi nem könnyű, igy az őszi gabona utána hát-
rányt nem szenvedett. Viszont a legjobb trágyá-
zás s mivelésben részesülő répa többnyire 
nem jó előveteménye a búzának, ennek késői 
elvethetése miatt. Az emiitetteken kivül, trágyá-
zás, illetve állati trágya nélkül igyekeztünk az 
ugarföldet hasznosítani a jó légenygyűjtő 
hirben álló narbonbükköny és lóbab termelésé-
vel, mütrágyázva s szélesebb sórokba vetve; 
kapálva is; de száraz' klimánk mellett ezek 
kevés magot ?dva és amellett a 'földről arány-' 
lag későn kerülvé :le>-s a nagy állandó .melegek 
idején a földet utánuk élég jól és elégszer 
megmunkálni nem lehetett, ezekkel-is f̂elhagyní 
kellett. Ugy, hogy az emiitettek s mellett leg-
biztosabbnak, ezélravézető, hászhoSnák tapasz-
taltam körülményeink között, ;áz". ugarföldnek 
tavaszi magbükkönynyel való részbeni'bevetését; 
anélkül is,.ha a föld utána istállótrágyát nem 
kaphatott,; ami habár csak kisebb mennyiségben 
is kívánatos, de a; bükköny aiái ádott műtrágya 
használásával, amit tekintve' a bükkönynek 
légenygyűjtő tulajdonságát s a foszforsavnak 
műtrágyával való pótlását, az elmélet is iga-
zolni látszik. Mégis silány földön nem tartható 
ez sem: sikerrevezetőnek. 
- ; A;, tavaszi magbükköny ugarba való 
yetésérfek: < hasznosságát illetőleg, kimutatás-' 
ban közlöm a mult évről eziránybán nyert 
összehasonlító terméseredményeket, mély a 
bükkönyt illető végeredményben, más övékben 
is -hasonló szokott lenni; végeredményről szól-
lok, mert volt már a bükköny után aránylag 

kevesebb őszi gabonatermés is, de rendszerint 
akkor, midőn a bükköny - nagyobb hozamot 
adott, mi azt értékben kiegyenlítette. 

1896-ban ugyanis égy egyforma kötött agya-
gos talajú ugartábla, mely 3 éve kapott elegendő 
istállótrág^at,' bé volt vetve részbentavályi mag-
bükkönynyel, részben baltaczimmel egyszeri 
kaszálásra 5illetve-'legeltetésre, az: előző évben 
a - fealtaczímet " árpa- közé vetve és rész-
ben czukorrépával, egy kis darab pedig fekete 
ugarnak hagyatott. A magbükköny alá m. hol-
dankint 120 kg: szuperfoézfat adatott, ugyanez 
és ugyanennyi műtrágyát kapott á baltaczim-
mel vetett földrész is, a baltaczim tárlónak 
jül-ius elején való : le szántása alkalmával, a 
ezükorrépa földje áz előző Őszszél, 'érett bő; 

állati trágyázásban s vetéskor sorra vétve • 30 
kg; ammoniák-szuperfoszfátban részesül. Ezen 
földrészek azután búzával egyformán elvetve 
(de a répa után későn),' a mult évben; követ-
kező termést adtak: 

.termett 1 magyar Holdon - szem szalma • 
buza kilogramm 

/ Tiszta ugarban , __ 680 . 1100 
Tavaszi magbükköny után 670 950 
Baltaczim után... ... „_ 520 980' 
Czúkörrepa B .. 400 640 

A tavaszi magbükköny után tehát majd-
nem olyan termés éretett eí, mint tiszta ugar-
ban, inkább csak a szalmánál van számba-
vehető külöpbség. 

Ezen eljárásnál a tavaszi magbükköny 
földje őszszel mélyen megszántatik, tavaszszal 
vetéskor a talaj ós időjárási körülményekhez 
képest újra szántatik; vagy extirpáltatik, avagy 
csak fogasolásban részesül. A vetésnek arány-
lag lehető korán, itt márczius végével kell 
történni, azért, hogy a bükköny időben meg-
érjék s tarlója még júliusban leszántható 
legyen, ameddig még a föld sem szokott egé-
szen kiszáradni: igy ez őszi gabona alá jövő 
föld elég jó és elegendő háromszori szántás-
ban részesülhet. 

A bükköny vetését csak sorbavető gép-
pel czélszerü eszközölni, egyébként sok mag a 
földszinén marad. A széles sorokba való vetés 
az érést késlelteti s kevesebb termést-ad. 

KeVés termény takarításánál történik annyi 
hiba, mint a magbükkönyénél, ugy hogy na-
gyon sókszór a csekély" szemtermés erre ve-
zethető vissza. A magbükköny megérését 
ugyanis nem szabad bevárni, mert akkor annák 
jó :része, már a földön kipörögve marad; de 
vágni kell és pedig többnyire foltonkint, amint 
érni kezd. Behord ásít hasonlóképpen kényes,.: 
ezzel sem szabad megvárni annak teljes szá-
raz megérését ; mivel a hüvelyek félpattanva, 
megint sok szem kihullik, különösen, ha eső 
után a nap megsüti: hordani kell mihelyt tűr-
hető száraz, mielőtt a hüvelyek szétnyílni kez-
denének. Keskeny, élég magas kazalba rakva, 
szalmával betetőzve1, szalmája kiszárad, magja 
utánérik. . •• . - -

.! ;A •félhflz.otitvBsetbeh a magbükkö'ny ma-
gyar holdankint 450-kg. tiszta szemet adott,, 
a mennyi itt rendes körülmények között leg-
alább is szokott lenni. Ez a jelenlegi 6 frtos 
árral 2Z frt: hozzávéve ehhez a csak - ugyan-
oly mennyiségre vett, jó takarmányszalma-ho-
zamot s csak 80 krós értékkel számítva, meg-
felel 30 frt 60 kr bruttó bevételnek. Leszá-
mítva ebből takarításra, cséplésre 15 százaié-' 
kot, a műtrágya árát 4 frt 20 kr és, az. 50 kg. 
vétőmag árát, együtt 11 frt 79 krt, marad 18 
frt 81 kr tiszta érték. Melyből, ha leszámítjuk 
még a fekete1 ugarban termett több buza és: 

szalma árában 2 frtot, 16 frt 81 kr marad' 
magyar holdankint az ugarföld ilyetén fel-
használása után- Ha felszámítom a bükköny ve-' 
tése végett gazdaságilag telt dolgokat is, szán-
tás s Vetőműnkáért- 3 frt 50 és betakarításért, 
1 frt 50 krt, habár nem a föld tisztájövedelmi 
Számítása, csak összehasonlítás itt a czélöm,' 
mert ha az ugarföldben nem, máshol is ter-
meltünk Volna saját szükségre tavaszi bükkönyt 

és a reijdes gazdasági erő mellett,ez , rendkí-
vüli dologba nem kerül, akkor is 11 frt 81 kr 
tiszta'haszon marad még. Nem valami nagy 
haszon az tehát, mely- ezen' .'eljárással szár-
mazhátik, de. mindenesetre a mai , viszonyok 
között, méltánylandó ez is. liahj Kálmán. 

Á LLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferenez. 

A lovak hányásáról. 

Háziállataink közül a sertések, kutyák 
és macskák rgen könnyén és gyakran hánynák, 
a kérődzők szintén elég könnyen, de csak kivé-
telesen. bizonyos esetekben, a lovak efénben igen 
nehezen, igen ritkán és többnyire csak súlyos 
megbetegedések esetén képesek hányni. Kzen 
éltérő viszonyoknak okát az emósztöszerveknék 
helyzetbeli különbözőségébeh kén keresni, mely 
az egyes 'állatfajok áze-rínt változik, . 

A hányás tulajdonképpen nem egyéb, mint 
a felyett tápszerek , rendellenés módon, a szájon 
vagy orron keresztűr váló .kiürülése. Énnek 
létrejöyeteléhez, illetve a. gyomortartalomnak 
rendellenes kiürüléséhez azonban elkerülhetet-
lenül, szükséges a hasprés és a rekeszizom erő-
teljes, görcsös i összehúzódása,, ezeknek a 
gyomortartalomra gyakorolt közvetett nyomása. 
A hányás ugyanis ugy történik, hogy a rekesz-
izom rögzittetvén, a gyomor elülső, ,a nyelő-
csővel összefüggő vége 'felémeltétik, miközben 
a bárzsing nyílását körülvevő 'izomzat ellazul, 
a bárzsing szájadéka. kinyílik, ezután a hasprés 
összehúzódik és részben " a . h ŝi. szervekre; 
gyakorolt közvetett, reszben közvetlenül a 
gyomorra való" nyomásával kiszorítja gyomor 
tartalmát, mélynek csak egy., utja van és ez a 
bárzsing, fllótőíég a. száj falé. 

Ilogy a gyomor lakiban levő izomzatnak 
összehúzódása egymagában nem hoz létre 
hányást, bizonyítja az a kísérlet, a mikor 
curarát (amerikai, nyümereg)̂  vízben, oldva 
fecskénd.ezték'. kísérleti állat bőre alá,, .mely 
méregnek az a hatása, hogy az akarattól 
függő izmokat ellátó idegeket működésre kép-
telenné teszi, a sima izomelemekre azonban 
nem bír semmiféle. hatássál, tehát a. gyomor-
ban levő izmokat nem bénítja, hanem csak 
az akaratlagos hasizmokat, daczára epnék há-
nyás nem következik be. Egy másik.esetben a' 
kísérlet czéljára szolgáló kutyának gyomrát ki-
vették ós annak helyébe disznóhólyagot kötöt-
tek a nyelőcső végére és a kutya ilyenkor .is 
tudott hányni; ezen kísérlet is bizonyítja, hogy 
a hányás alkalmával nein a gyomor izomzatá-
nak jut a főszerep. A gyomor összehúzódása, 
hátulsó nyílásától, előrefelé irányuló, antiperis-
táltikus mozgással csupán előkészíti a hányást, 
ezután a rekesz húzódik ősszé, végül a has-
izmok. A gyomor inkább passzív szerepet ját-' 
szik a' hányáskor, mely* a rekesznek és a has-_ 
falaknak kombinált •működésének következmé-
nyéképpen jön létre. J 

A húsevőkben (kutya, macska) és a min-. . 
dencvökben (sertés) a gyomor a hasfalhoz ju-* 
kább hozzáfekszik, a nyelőcső pedig fokoza- r 
tosan tágulva,'tölcsérszerüen mégy át a g.yo-j 
mórba,, végül a bárzsingi . szájadék csak vé-
kony., gyenge körízommal bir. Ezeknél, tehát a-, 
hasprés összehúzódásával, .éfőteijes ' ny.omást, 
képes kifejteni a gyomorra, melynek nyitója'(a:J 

bárzsingi szájadék) könnyen ellazul s .ezért a 
hátíyás- seni jár nagyobb nehézséggel. Már "nem' 
így Van'ez a kérődzőknél, melyeknél a nyelő-
csőnek a rekeszen tul levő része aránylag 

; hosszú és ezért a 'rekeszizom összehüzó'dása 
alkalmával, könnyen szögben 'törhetik,'.-miáltal' 
a gyomortartalom .felfelé jutása mug vau aka-
dályozva. De ha ezen boneztani alapon való 
magyarázattól eltekintünk, akkor is magyará-
zatát adhatjuk ezen hányási képtelenségnek 
abban, hogy miiit* az emberek között is van-
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riak, a kik hányni csak igen néhezen képesek, 
daczára annak, hogy hasfaluk, rekeszük és 
gyomruk teljesen normálisan van elhelyezve, a 
szárvasmarháknak ezen tulajdonsága szintén 
egyéni hajlamhiányra vezethető vissza. 

L,ovak rendes boncztani viszonyok közt 
hányni csak nehezen képesek gyomruk elhe-
lyezése, alakja és szerkezete miatt. A ló gyomra 
elül a rekeszszel határos ugyan, de sem bal-
oldalt sem alul nem jut közel a hasfalhoz, a 
hasprés tehát a remesebelek és vékonybelek 
által közvetve gyakorolhat csak reá nyomást, 
ezek pedig sokkal engedékenyebbek, semhogy 
általuk nagyobbfoku nyomás kifejthető volna. 
Fontosabb ennél az a körülmény, hogy a nyelő-
cső ferdén szájadzik a gyomorba, a gyomor 
falának antiperistaltikus mozgása tehát ezt a 
nyilást még inkább szükiti. A harmadik ok az 
az e, i j záróizomzat, mely a nyelvcső szája-
dékát körülveszi s mely erős összehúzódásával 
szintén útját állja a gyomortartalom kiürülésé-
nek. Hozzájárul végül ehhez még, hogy az ugy 
is aránytalanul kicsiny lógyomor nagy vak 
zuggal, kiöblösödéssel bir, mely a nyelőcső 
nyilása mellett helyezkedik, minélfogva az ebbe 
a kiöblösödésbe kerülő takarmány szintén be-
felé nyomja a nyelőcső nyílását. Végül tapasz-
talati tény, hogy a ló általában kevésbé fogé-
kony hánytató szerek iránt, mint más állat. 

A hányás leggyakoribb oka a gyomor 
megterhéltetése. Azoknál az állatoknál, melyek 
könnyen hánynak még teljesen jó, könnyen 
emészthető tápszer is, ha nagyobb mennyiség-
ben kerül a gyomorba, hányást vált ki. Ennek 
oka abban rejlik, hogy a sok eleség nyomja a 
gyomor falát és közvetve az abban elhelyezett 
idegelemeket is, melyeknek ezen uton létrejött 
ingerlése hányást von maga után. Még inkább 
áll ez a nehezen emészthető tápszerekre, nézve 
melyek nagyobb mennyiségben a gyomorba 
jutva még a nehezebben hányó állatokat is 
hányásra késztetik (pl. kérődzők hánynak bendő-
megterhelés és felfúvódás eseteiben). 

Csipös, izgató takarmány evése után be-
következő hányást szintén a gyomoí nyálka-
hártyájában elhelyezett idegvégződések inger-
lésére kell visszavezetni, úgyszintén íz idegen 
testek pl. tük, fadarabok stb. után észlelhető 
hányást is. A hánytató szerek is akképpen 
hatnak, hogy a bennök foglalt csipős, maró 
vegyületek a gyomorban levő idegvégződé-
sekre íngerlöleg hatnak, mely hatás itt sokkal 
erősebb és hevesebben nyilvánul, mint az 
egyszerű gyomortulterhelésnél. Hányás követ-
kezik be továbbá azon esetekben is, midőn a 
bél elzáródott, Így pl. ha valamely idegen test 
elzárja a bél üregét, vagy ha a bél csavaro-
dik, ilyenkor az elzáródás helyétől visszafelé 
haladó bélmozgás indul s ily módon a béltar-
talom a gyomorba és ennek tartalmáva.1 együtt 
a száj és orrüregbe kerül. Ezen eseteken kí-
vül az orr, torok és gége nyálkahártyájának 
izgatása, a külső hallójárat, a női ivarszervek 
és a hashártya részéről is indulhat ki a há-
nyást kiváltó ingerület. 

A felsorolt okok azonban lovakban csu-
pán igen ritka, kivételes esetekben képesek há-
nyást élőidézni éppen a fentebb emiitett boncz-
tani viszonyoknál fogva, melyek a ló hányását 
lehetetlenné teszik, vagy legalább is igen meg-
nehezítik. 

Könnyen érthetőleg éppen ezen okoknál 
fogva a ló hányása sokkal nagyobb jelentőség-
gel bir, mint a többi állatoké. 

A gyomorban levő nyomásnak rendsze-
rint már igen nagynak kell lenni, hogygyomor-
tül terhelés következtében hányás jöjjön létre, 
sőt ha a ló hány, az már annak jele szokott 
lenni, hogy a gyomor legalább részlen megrepedt, 
illetőleg a hányás lóban nem ritkán a gyomor 
repedését vonja maga után. Ezen tényt már 
régente is ismerték és a lő hányásának a leg-
kedvezőtlenebb kórjóslati jelentőséget tulajdo-
nítottak, az elhullás előjelének tartották. Ujab-
ban azonban már több esetet ismertettek, me-
lyekben a lő a hányás daczára meggyógyult s 

KŐZTELEK, 1899. MÁRCZÍUS HŐ 4 

ezért a ló hányását sem szabad feltétlenül 
halálosnak nyilvánítani, bár az esetek nagy 
többségében az ilynemű megbetegedés halálos 
kimenetelt von maga után. 

Nem állja helyét a régiek azon állítása 
sem, hogy a hányás a gyomorrepedés jele 
volna. A gyomorrepedésnek oka lehet a há-
nyás, de a bekövetkezett gyomorrepedés után 
a hányás már lehetetlen. 

A gyomorrepedés hányás alkalmával csak 
részleges lehet, mert a gyomor átható repe-
dése után izomzatának összehúzódása alkal-
mával a gyomortartalom szükségképpen a sza-
bad hasüregbe ömlik. A hányás és gyomor-
repedés viszonyát tehát körülbelül a következő-
képpen kell elképzelni. 

A gyomorban levő nagymennyiségű ta-
karmány vagy talán nem is nagyobb mennyi-
ségű, de izgató hatású gyomortartalom a gyo-
mor falában levő idegvégződésekre ingerképpen 
hat és azt nagyobbfoku, erőteljesebb össze-
húzódásra készteti. Egy ilyen tulerős össze-
húzódás alkalmával megtörténhetik, hogy a 
gyomor izomrétegének egyes rostjai egymástól 
elválnak. Ezen rostok minden egyes össze-
húzódás alkalmával mindinkább távolodni fog-
nak egymástól, anélkül azonban, hogy a gyomor 
falzatát alkotó másik két réteg, a legbelső és 
a legkülső, névszerint a nyálkahártya és a 
savóshártya, összefüggésükben szenvednének, 
hanem ezen két réteg legfeljebb jobban meg-
nyúlik, de ekkor még nem szakad át. Ha már 
most az izomrostok széjjelválása a gyomor 
nyelőcsövi végéhez közel történik, természet-
szerűleg az erős záróizom is elernyed és némi-
leg könnyebben enged a gyomor felől való 
erősebb nyomásnak. Ekkor egy erősebb Össze-
húzódás alkalmával a gyomor pépszerű tar-
talma a nyelőcsőbe jut, melynek erőteljes 
izomzata felfelé irányuló u. n. antiperistaltikus 
mozgásával a garaton keresztül a szájüregbe, 
illetve összüregbe nyomja á gyomor tartalmát. 

A hányás megtörténtéhez ennélfogva a 
fentebbiek szerint a gyomor falának igen erős 
összehúzódása szükséges, a midőn azután köny-
nyebben történhetik az, hogy a tulnyujtás 
következtében, melyet részben még a gyomor-
tulterhelés is fokoz, amúgy is megvékonyodott, 
meglazult és kevésbé rugalmas nyálkahártya és 
savóshártya enged a tulnagy nyomásnak és 
folytonosságában megszakad. Ennek bekövet-
kezése után azonban aló már hányni nem képes. 

A gyomor-nyelőcsövi záróizomzatnak lazu-
lása a fentemiitett módon kivül még úgyis jöhet 
létre, hogy az izomrostok nem szakadnak meg 
folytonosságukban, hanem más káros elváltozást 
szenvednek el, állományuk elfajul, megbetegedik 
és ezért rugalmasságából és szívósságából 
enged. Ezen esetekben is ellazulván a nyelőcső 
záróizma, a gyomortartalomnak szabad utja 
nyilik a nyelőcső felé. Az erősebb öszehuzódás, 
a nagyobb nyomás azonban az ellazult gyomor-
falat itt is megrepesztheti. 

Zimmermann Ágoston. 

GAZDASÁGI IPAR. 
Rovatvezető: Zalka Zsigmond* 

Turfatermelés a Balaton vidékén, 
<Q> Óriásinak nevezhető azon földterület, 

a mely a Balatontól nyugotra, miként egy 
szalag, elkeskenyedve, majd meg kitágulva 
övedzi hazánk ez ékességét a somogyi oldalon,, 
s a Kis-Balatont körülgyűrűzve, a világ négy 
tája felé elszélesedve egy hatalmas láppá 
tágul. 

Ha nem ismerve a „berket" — mint a 
hogy ezt a dunántuli ember nevezni szokta — 
alkalom adtán egyszer oda kerültél szíves 
olvasóm, meglepetésedet eltitkolni képtelen 
lész, mert mig egyfelől a felséges természet 
egy eddig előtted ismeretlen csodáját bámulod, 
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másrészt — ha véletlen éppen gazda is vagy 
talán, — csodálkoznod kell, hogy sok német 
fejedelemségnél alig kisebb terület áll itt ki-
használatlanul, távol a kulturától, lármás 
országául szolgálva a vízi szárnyasok ezer 
fajának, s ezek esküdt ellenségének a róká-
nak, meg a halak rémének a vidrának. Ha 
sajkád a nádrengetegek között vágott hajó-
uton nesztelenül végig suhanva, egyszer egy-
szer egyik-másik tóba vagy madártelepre 
került, a felriadt Íbiszek, vadréczék, szárcsák, 
búvárok, kócsagok és gémek, százai, ezrei 
menekülnek fülsiketítő zsibajjal, elhomályosítva 
— miként egy sötét felhő — néha a napot is. 
Mindenütt posvány, viz, nád és ingovány! 

Hát nincs itt sehol ember? Nem talál-
kozhatunk a hasznosítás, termelés munkájának 
semmi jelével ? ez a világ csak a vadász-
szenvedély kielégítésére szolgálna? 

Nem! A berkek magasabban fekvő föld-
hátjain, egész gulyák táplálkoznak a buja 
legelőn, vagy vígan — különösen a berkek 
szélein — dönti a „polgár" kaszája ökör-
deréknyi vastag rendekbe az illatos füvet. 
Kemény télben egész falvak lakossága vágja a 
kitűnő minőségű nádat, ellátva magát néha 
évekre fedőanyaggal; ha meg kitavaszodott, a 
férfi munkások nagy hányada turfaásáshoz fog. 

Óriási túrfatelep ez az egész , berek; a 
külömbség csak az, hogy a nádas, sásos, pos-
ványos helyeken még folytonosan tart a képző-
dés, mig a legelőkön, kaszálókon a képződ-
mény már kész. 

Bár a turfaásással már régebben foglal-
koznak egyes balaton-vidéki birtokosok, nagyobb 
lendületet csak az ujabb időben, — a nagyobb, 
erdőterületek kiirtásával, tehát a tűzifa árának 
felszökkenésével vett az; a mennyiben pedig, 
a turfa felhasználása ma már nemcsak a 
gazdaság, de az ipar terén is. oly nagy fontos-
ságúvá kezd válni, el lehetünk készülve reá, 
hogy a telepek kihasználása a jövőben álta-
lánossá, s ez által közgazdasági tényezővé 
leend. 

Ma már minden gazda tudja, hogy is-
tállójában ha turfa almot használ, a nitrogén-
tartalmú, tehát a legértékesebb trágyaanya-
gokat elveszíteni nem fogja, mert ez illékony 
vegyeket a turfa mind abszorbeálja; istállója 
bűzös nem lesz, a mi megint állategészség-
ügyi szempontból kívánatos. A turfaporos 
klozettek elterjedése által meg pláne értékes 
műtrágyához (pudrette) jut; a gazdasági cseléd-
ség, munkáskonyhák, kazánok számára olcsó 
tüzelő anyagra tesz szert, sőt a préselt turfa 
alkalmazásával a kőszenet pótolhatja. 

A somogyi partokon nagy mennyiségű 
turfát termel évente a kegyes tanitórend leilei, 
ifj. Sváb Sándor balaton-kereszruri és balaton-
szentgyörgyi és gróf Hunyady Imre kéthelyi 
uradalma stb. 

Az első uradalom minden nagyobb befek-
tetés nélkül, tisztán a cselédsége, esetleg kazán-
fütés számára ásatja a turfát; a hulladékot 
pedig mint almot értékesiti istállóiban. 

A kéthelyi uradalom ellenben mintegy 
10 év óta tanulmányozás tárgyává tévén ez 
ügyet, erősen halad a tökéletesülés utján s 
ma már nagy arányokban foglalkozik a turfa 
termelésével, nem tartván feleslegesnek — 
igen helyesen — költséges gépeket, berende-
zési tárgyakat és épületeket alkalmazni hozzá. 

A kéthelyi uradalomban kétféle turfa ása-
tik; mohaszerü ujabb képződmény (ilyet ter-
melnek Lellén, Balaton-Kereszturon és Szent-
Györgyön is), melynek szövetében egyes vízi-
növények szárai, levelei még felismerhetők és a 
már szilárdabb, a barnaszénhez némikép ha-
sonló régibb képződmény, mely elvétve fama-
radványokat is rejt magában. Előbbi 0'30— Lm., 
utóbbi egész 2'5 m. vastag réteget is alkot. 

Mily czél vezérelte az uradalmat, hogy a 
turfatermelést elhatározta? Igen egyszerű! 
A fentebb érintett esztelen erdőpusztitás követ-
keztében, melynél ő a rossz példa által: magát 
elragadtatni nem engedte, az évente vágatás 
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alá kerülő erdőrészleteinek fáit túlnyomóan 
igen magas áron, mint müfát értékésiti s ez 
által a tüzifaszükséglet egy részének fedezésére 
turfát használ. 

Lássuk most már a kivitel mikéntjét! 
Az alkalmas telep kijelöltetvén, a szak-

mánymunkásoknak átadatik a körülbelül 60 cm. 
széles, 65—70 cm. hosszú, erős vaslemez-
ből készült ' ásó; a munkás kapa vagy 
vaslápát segélyével lefejti a turfát fedő 
élőnövénynyel — legtöbbszür sással borított 
legfelsőbb réteget, mintegy feltárja á turfakép-
ződményt; ekkor az ásóval kihasit egy ásó 
szélességével biró szeletet; e szeletből lémetsz 
ismét oly darabot, mint az ásó szélessége s 
ilyformán egy négyszögű hasáb képződik ; e 
hasábot az ásó és egy hegyesre faragott pózna 
segélyével a föld', illetve viz szinére kiemelve : 
12—15 cm. vastagságú egyenoldalu négyszögű 
darabokra metéli fel, melyeket a másik munkás 
vagy talicskán (mely erre a czélra van készítve) 
deszkákon, vagy vasúti kocsin, sineken' egy 
dombos helyre tol ki "s azonnal élére állítja, 
száradásnak teszi ki, mely ha ott 3—4 hét 
alatt — ez persze az időjárástól függ — ki-
száradt, kazalba rakatik s az elszállításra kész. 

Nem igy ássák azonban a már érettébb, 
tehát értékesebb képződményt! Itt a mint a 
kiemelt turfa elmetéltetett, e darabok egy ott 
a helyszínén felállított gépre alkalmazott 
végtelen vászonra kerülnek, mely azokat egy 
présbe szállítja, a mely azokból a vizet ki-
sajtolja s egyben négyszögű hasáb vagy téglány 
alakra préselve kidobja. E darabok azután szá-
radás czéljából körülbelül oly prizmákba lesznek 
rakva, mint az országúti kövek. A száradás 
néhány hónapig tart s a kész áru födél alá 
lesz elraktározva. 

Ez utóhbi termék szolgál azután épületek 
és kazánok fűtésére s én — a kinek alkalmam 
volt erről meggyőződést szerezni — mond-
hatom kitűnően megfelel e czélnak s bátran 
merem állítani, nem sokkal marad a kőszén 
mögött. Kéthelyen az urad. felügyelő lakása 
és a gazdasági iroda központi fűtését ezzel 
eszközlik, több tiszt szintén ezt használja, a 
cselédség tüzelőjének legnagyobb részét ez 
adja, sőt legújabban egy téglaégető körkemencze 
épül, a hol szintén .ily turfával fognak tüzelni. 

A már kiszáradt és kazalba rakott moha-
szerü turfa, félszérek alá lesz szállítva, s itt 
néhány hónapon át teljesen kiszárad. E fél-
szerekben lesz az azután alom és porturfává 
feldolgozva; e czélból első sorban egy szakgató 
gépbe kerül, mely lokomobil által hajtva, apró 
darabokra tépi a kiszáradt darabokat; e tör-
mellék azután egy szintén a gép által mozgatott 
szitáló készülékre jut, a hol külön választatik 
ugy a por, mintáz alomturfa, mely az istállóba, 
előbbi pedig eladásra kerül per q : 0'70— 1 
frt árban. A kereslet >a porturfa iránt a lehető 
legélénkebb ugy, hogy az uradalom soha annyit 
nem képes termelni, mijjt a mennyit értékesí-
teni tudna. 

Az uradalom sokoldalú, tevékeny fel-
ügyelője, a ki az uradalom turfatermelését 
létesítette, még koránt sincs megelégedve az 
elért eredményekkel, s a kik őt ismerjük, bizton 
számithatunk reá, hogy rövid idő alatt meglepő 
eredményeket fog fölmutathatni e téren, amit 
neki már csak a közérdekre való tekintetből 
is szívesen kívánunk. Horváth Jenő. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

06. kérdés. Az uradalomhoz néhány év 
előtt a szomszéd község határában egy 138 
holdnyi terület vásároltatott, mely más megyé-
ben is fekszik; de mindamellett közvetlen 
az uradalommal határos. Mivel á vadászterület 
egymagában az illető községben kisebb, de 
az uradalommal sokkal nagyobb, kérdem, a 
vadászterület az uradalomhoz tartozik-e vagy 

sem, avagy mily módon lehet az uradalomhoz 
azt csatoltatni'? 

N.-Gombos. M. O. 
97. kérdés. Azon munkásszerződést, me-

lyet a munkaadó sajátkezüleg ir és aláírásával 
ellátja, köteles-e a körjegyzőség, vagy községi 
elöljáróság utján hitelesíttetni, illetve előtte-
meztetni ? 

Hedrahely. B. L. 
98. kérdés. I. 1895-ben 12 évre kötött 

szerződési értelmében, a bérlő köteles az utak 
mentében levő száraz fák helyett élő fácskákat 
ültetni a bérleti birtokon levő faiskolából. 
Azonban jóval a bérleti szerződés aláírása 
után kiderült, hogy a bérleti birtokon ezelőtt 
volt faiskola (a másik bérlő alatt), de az most 
nincsen. Tehát most ki köteles a faiskblát fel-
állítani, (mert a bérlő ugy irta alá, hogy a 
faiskolából ültettet más fákat, tehát ő is hi-
bás, mert nem győződött meg arról az aláirás 
előtt), továbbá, mig a faiskola létesül, a száraz 
fákat saját előnyére kiszedetheti-e? 

II. A szerződés értelmében a birtokon 
lévő épületek és istállók stb. tatarozása bérlőt 
illeti és a gazdaságból ki nem kerülő kisebb 
anyagok bevásárlása bérlőt illeti, tehát a tata-
rozáshoz szükséges meszet ki köteles bevásá-
roltatni ? 

III. A gazdaságban, vagyis a bérleti te-
rületen előforduló cselédlakok kéménytisztítá-
sát (kéményseprőt) ki fizeti? erről nem áll 
semmisem a szerződésben. 

IV. A szerződés értelmében az összes 
létező vagy létezendő adókat bármiféle is le-
gyen, bérlő köteles fizetni. Tehát az iskolaadót, 
amely községhez a bérleti birtok tartozik, ki 
köteles fizetni? 

Sz. M. L. 
99. kérdés. Miután a mezőgazdasági 

czélra használt szesz 1899-ig fogyasztási adó-
mentes volt, az uj törvény alapján pedig ezen 
adót már a gyárban szedi be a kincstár, 
gondoskodott-e a törvény arról, hogy a gazdák 
valami módon rekonpenzáltassanak s ha igen, 
mi módon? 

T.-Darócz. K. F. 
100. kérdés. Követelhet-e egy gazdatiszt 

kárpótlást és ha igen, kitől, a következő 
esetben. 

Mult év deczember havában fölfogadta a 
gazdatisztet egy földbirtokos, 1899. évi feb-
ruár hó 20.-án való belépéssel, ki állásban volt; 
a gazdatiszt régi állását fölmondta az uj állás 
kedvéért; időközben azonban a földbirtokos 
csődbe jutott és birtokát átadta egy takarék-
pénztárnak, azonban az is csődbe jutott és 
most semmit setn akarnak tudni arról, hogy az 
illető gazdatiszt elfoglalja az állását, ámbár 
irott bizonyítéka van arról, hogy akczeptálva 
lett, a régi tisztet pedig, kinek fölmondták, to-
vábbra is alkalmazzák. 

Kérdem tehát, vájjon kérhet-e jogosan 
az illető gazdatiszt kárpótlást és számithat-e 
rá, annál is inkább, mivel jelenleg állás nél-
kül van és nincs is rá kilátása, hogy hamaro-
san más állást kapjon a régit pedig csak azért 
hagyta el mivel itt fölfogadták. 8. A. 

101. kérdés. Tanácsos és jó-e 10 hetes 
malaczokkal árpa hiányában tengerit magába 
etetni és mi oka lehet, hogy 10 hetes mala-
czainkat, mint szokás mondani, a nehézség 
járja, ugy, hogy naponta száz eset is előfordul. 

L. r. 
102. kérdés. Egy nagy szeszgyárban vágyók 

alkalmazva s felügyelétem alatt van körülbelül 
egy ezer darab hizó ökör, melyeknek már a 
legfiatalabbja is 2 hónapon felül hizik. Naponta 
3-szor itatok moslékot,, az itatás után 2 óra 
múlva a jászlakat kisepertetem, hogy az eset-
leges megmaradt moslék az ökrök előtt ne 
legyen s hogy az evési időn kivül annak fel-
evését megakadályozzam. Helyesen cseleked-
tem-e vagy nem? vagy akkor járnék-e el 
helyesen, hogyha a megmaradt moslékot előttük 
hagyom, hogy azt felfalják etetésen kívüli idő-
szakban? N. J. 

103. kérdés. Czukorrépánál csontliszt-
szuperfoszfáttal szeretnék ez idén kísérletet 
tenni. Kérek szíves felvilágosítást, mennyit al-
kalmazzak ezen műtrágyából magyar holdan-
kint s mely eljárás volna a legczélszerübb. 
Megjegyzem, hogy azon tábla, melybe a czu-
korrépa kerül, eddig 2 szántást kapott éspedig 
az elsőt augusztus hó elején, a másodikat 
november hóban. 

Pta-Iharos. B. 

Felelet 
Vasúti refakcziák. (Egyúttal felelet a 73. 

Jcérdésre.) Hogy baromfikereskedőink külön-
külön is azon szállítási refakeziákban része-
süljenek, amelyeket csak a nagy szállítási 
részvénytársaságok élveznek az alább kifejtett 
okok miatt nem teljesíthető. A baromfi-kivitel 
előmozdítása megfelelő díjszabási intézkedések 
utján a kereskedelemügyi minisztériumnak 
évek óta kiváló gondoskodásának tárgyát ké-
pezi s az ez irányban tett intézkedések kere-
retébe tartozik az a két kedvezmény is, me-
lyeket a kereskedelemügyi m. kir. miniszter a 
m. kir. államvasutak f. évi díjkedvezmény-
jegyzékének I. rész 18. és 19. f. száma alatt 
vett fel. 

A 18. f. sz. alatti kedvezmény, mely 
szerint a Budapest mögötti kerület állomásai-
ról és Budapestről Marcheggen vagy Bruckon 
át osztrák és külföldi állomásokra rendelt 
baromfi gyorsáruként feladva, a II. teheráru 
osztály díjtételeit fizeti, nincs mennyiséghez 
kötve, tehát bárkinele korlátlan rendelkezésére 
áll, épp ugy, mint a 17. f. sz. alatt Budapest 
központi vásárcsarnok állomására rendelt ba-
romfi s egyéb baromfitermékek küldeményekre 
szóló kedvezmény. 

Ellenben a 19. f. sz. alatt foglalt további 
kedvezmény, mely a nyugati vámkülföldre ren-
delt gyors- vagy teheráruként feladott külön-
féle élelmiszerekre nézve baromfit és ezek 
termékeit is beleértve 20°/o-os, a Bécsben s 
egyéb osztrák állomásokra gyorsáruként szál-
lított ilynemű küldeményekre pedig 15%-os 
engedményt l nyújt a m. kir. államvasutak 
vonalára eső dijkészletekből s illetve a 18. f. 
sz. szerint engedélyezett II. osztályú dijtét _! ck-
ből, másfélév alatt elszállítandó 19,000 tonna 
minimális mennyiség elszállításához van kötve. 

A baromfikereskedőknek tehát azon kí-
vánsága, hogy kisebb mennyiségekre is álla-
píttassák meg bizonyos engedmény, az utóbb 
emiitett kedvezmény czélzata és lényege iránti 
tájékozatlanságból származik. 

E helyen szükségesnek látom ezen, hogy 
ugymondjam, magasabb czélt szolgáló intéz-
kedések czélzatát megmagyarázni. 

Az emiitett kedvezmény ugyanis a magyar 
élelmiszerkiviteli részvénytársasággal kötött s 
huzamos tárgyalások után létesített szerződésen 
alapszik s azon okból lett nagy minimális évi 
mennyiséghez kötve, mert a kitűzött czél — 
a kivitelnek egy jól szervezeit gyűjtő és köz-
vetítő szolgálat utján való nagyobb szabású rend-
szeres fejlesztése — csak ugy volt megvalósít-
ható, ha ezen szolgálat berendezése s az erre 
hivatott kiviteli részvénytársaság berendezése 
egy minimális mennyiséghez kötött refakezia 
engedélyezése által lehetővé tétetik. De más-
részt azért is szükséges volt ily nagy mennyi-
séget kikötni, mert ugyancsak a szemelőtt 
tartott czélzatból folyólag'az engedélyezett 20, 
illetve 15%-os refakezia csak az esetben van 
indokolva, ha a létesített vállalat működése 
kellő eredménynyel jár és kellő eredményre 
vezet, mely a kivitel jelentékeny fokozásában 
nyer kifejezést. 

A szóban forgó nagy minimális mennyi-
ség kikötése tehát a czélba vett kiviteli gyűjtő 
vállalat létesítésének s felállításának előfelté-
telét képezte s a czélzat az volt, hogy az 
exportőr czégek ezen jól szervezett vállalat köz-
vetítését vegyék igénybe, mely vállalat bel- és 
külföldi összeköttetéseinél fogva kocsirako-



360 KÖZTELEK, 1899 MÁRCZIÜS HŐ 4. 19. SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. 

mányok gyűjtése, a külföldi vasutakon kínál-
kozó legkedvezőbb útirányok ós legolcsóbb 
díjszabási módozatok kihasználása s általában 
a szállítmányozási szolgálat szakszerű pontos 
ellátása, ,valamint mindennemű informácziók 
szolgáltatása által erre kiválóan alkalmas. 

E mellett a vállalatnak e kedvezmény által 
nyújtott monopoliumról azért; sem lehet szó, mert 
eltékintve attól, hogy a kedvezmény bárki ál-
tal is közvetlenül igénybe vehető, a ki a ki-
kötött minimális mennyiséget feladó minőség-
ben esetleg árugyüjtés és közvetítés utján 
elszállíttatja, a miként azt az élelmiszer-ki-
viteli r.-társaság is teszi, mivel maga nem 
kereskedő, hanem csak szállító czég. 

Á kiviteli részvénytársaság ezen refalc-
czionális kedvezményt, a közvetítési dij levo-
nása után, a közvetítését igénybe vevő keres-
kedőknek és exportőröknek juttatja, minélfogva 
bárki is részesülhet szállítási refakcziában, ha 
szállítmányait ez m kiviteli r.-társaság által to-
vábbittatja. Hreblay. 

Vadászterületek egyesítése. (Felélet a 
96. kérdésre.) Vadászterületek összetartozan-
dóságának egyedüli feltétele az, hogy egy 
tagban feküdjenek és a közigazgatási tagoltság 
vagyis az, hogy az egy tagban fekvő birtok 
különböző részei, különböző községek vagy 
akár törvényhatóságok területén feküsznek, a 
vadászterületnek ezen egységén nem változtat. 
Ha tehát a kérdésben említett 138 holdas te-
rület már eredetileg az uradalmi birtoktesthez 
tartozott volna, akkor az illető község, da-
czára annak, hogy a birtoknak az önálló va-
dászterület minimumát meghaladó része más 
megye területén fekszik, tartozott volna ezen 138 
holdat a haszonbérbe adandó községi vadász-
területtől elkülöníteni. 

Mivel azonban a két birtoktest egyesí-
tése csak most utóbb történt, a már szerzett 
jogokat respektálni kell különösen pedig a köz-
ségi vadászterületre nézve fennálló szerződést, 
melynek tárgyát ezidőszerint ezen 138 hold is 
képezi. Ezt a területet tehát most nem lehet 
egyszerre minden további nélkül a községi 
vadászterületből kikebelezni és az uradalom-
hoz csatolni. 

Ez csak a községi vadászatra nézve fenn-
álló haszonbérleti szerződés lejárta után tör-
ténhetik, a lépéseket azonban tanácsos már 
most megtenni, hogyha netán bonyodalmak 
állanak be, a hatósági eljárást addig jogerő-
sen be lehessen fejezni. 

Folyamodjék e czélból a kérdésttevő a 
járási főszolgabíróhoz, az illető területeknek 
vadászati szempontból való egyesítése és ön-
álló vadászterületté nyilvánítása iránt. Ameny-
ny'ben a szomszéd törvényhatósággal való 
t'Kyetértő eljárás szüksége merül fel erről a 
ím. zolgabiró a/, alispán utján hivatalból köte-
les intézkedni. 

Munkásszerződések hitelesítése. (Felelet 
a 97. kérdésre.) Az 1898. évi II. t.-cz. 8. §-a 
értelmében a gazdasági munkásokkal kötött 
munkaszerződés mindig a községi elöljáróság 
előtt kötendő meg és pedig a 13. §-ban rész-
letesen felsorolt formaságok mellett. Ettől a 
szabálytól csak a 17. §. enged eltérést annyi-
ban, hogy a miniszter a közigazgatási bizottság 
előterjesztésére egyes törvényhatóságokra vagy 
járásokra nézve kivételképp megengedheti, hogy 
a szerződések ne az elöljáróság előtt köttesse-
nek, hanem elég legyen azt az elöljáróságnak 
láttamozás végett bemutatni. 

Azon körülmény, hogy a munkaszerző-
dést a munkaadó sajátkezüleg irja és aláírja, 
a szerződésnek hitelességét semmivel sem 
emeli és éppen nem' szolgálhat. okul a ható-
sági hitelesítés mellőzésére. 

Egyébiránt a munkaadónak módjában áll 
az előljárósági láttamozási mellőzni, csakhogy 
ez esetben a törvény 8. §-ának 2. bekezdése 
szerint a szerződés a közigazgatási hatóság 
/lőtt nem érvényesíthető, magyarán mondva 

egy fabatkát sem ér. 

Haszonbérleti kérdések. (Felelet a 98. 
kérdésre.) I. Ha a haszonbérlő az 1895-ben 
létesült szerződés értelmében az-utakat sze-
gélyző fák közül kiszáradó törzseket a bir-
tokon levő faiskolából ujakkal pótolni köteles 
és utólag kiderül, hogy ilyan faiskola nincs : 
akkor nézetünk szerint a faiskola felállítására 
a tulajdonost kell kötelezni, mert a föntebbi 
kikötésben hallgatagon benfoglaltatik a haszon-
bérbeadónak azon kötelezettsége, hogy a 
haszonbérlőnek egy faiskolát állítson rendel-
kezésére s mert a haszonbéraeadónak elsősor-
ban kötelessége mindent, ami a haszonbérlemény-
hez tartozik vagy annak kihasználására eszközül 
szolgál, a haszonbérlőnek átadni s ezen kötele-
zettségén mit sem változtat az, ha a szerződés-
ben olyas valaminek átalakítására kötelezte 
magát, a mi a birtokon akkor még nem léte-
zett, még akkor sem, ha a haszonbérlő ezen 
tárgy hiányáról tudomással bírt. A tulajdonos 
tehát tartozik faiskolát felállítani, a bérlő pe-
dig majd csak akkor tartozik a kiszáradt tör-
zseket pótolni, a mikor már a faiskola erre 
alkalmas anyagot szolgáltat, addig pedig nem. 
Addig is jogában áll a bérlőnek a kiszáradt 
törzsek anyagát fölhasználni, mert ebbéli jogát 
nem szüntetheti meg az, hogy megfelelő köte-
lezettségének a haszonbérbeadó mulasztása 
folytán meg nem felelhetett. 

II. Ha az épületek tatarozása a bérlő 
kötelessége és a gazdaságból ki nem kerülő 
kisebb anyagok bevásárlása is az ö köteles-
sége, akkor a tatarozáshoz szükséges meszet 
is ő tartozik bevásárolni. 

III. Ugyancsak a bérlőt terhelik a kémények 
tisztittatásának költségei, mert a kéménytisztítás 
az épületfentartás és tatarozás fogalma alá 
esik, de különösen, mint közbiztonsági intéz-
kedés mindig annak a kötelezettzégét képezi, 
a ki az épületet használja, vagyis ez eset-
ben á haszonbérlőét. 

IV. Az iskolaadót a haszonbérlő csak 
annyiban tartozik fizetni, a mennyiben az az 
általa haszonbérelt birtok földadója vagy a 
saját kereseti adója után vettetik ki. A ha-
haszonbérbeadóra netán egyéb jövedelmei után 
kivetett adók után járó iskolaadót a haszon-
bérlő megfizetni nem tartozik, mert azok a 
haszonbérlet tárgyával semmi vonatkozásban 
sem állanak. 

Szeszforgalmi adó. (Felelet a 99. kér-
désre.) A szeszförgalmi adóról szóló 1898. évi 
X^I. t.-cz. 24. §-a hatályon kivül helyezi az 
1890. évi XXXVI. t.-cz. 5. §-ában a mezőgazdák-
nak biztosított kedvezményt, és ennek folytán 
már most a mezőgazdák háznépük és cselédeik 
számára olcsó adómentes szeszt be nem sze-
rezhetnek. Ez ellen .az intézkedés ellen a tör-
vényjavaslat tárgyalásakor tudtunkkal egy hang 
sem emelkedett a gazdaképviselők részéről. 
Ennek a kedvezménynek tehát egyszer s min-
denkorra vége, anélkül, hogy a gazdákat a 
törvény bármivel is kárpótolná. 

Gazdatiszt kárpótlási igénye. (Felelet a 
100. kérdésre.) Az illető gazdatiszt föltétlenül 
jogosítva van egy egész évi illetményét kár-
pótlásul követelni. Nem is az kétséges ebben 
az esetben, hogy van-e joga, hanem hogy be 
lehet-e hajtani. Ha az illető csődbejutottnak 
van mégis valami vagyona, akkor a gazdatiszt 
jelentesse be követelését haladéktalanul ügyvéd 
által a csődtömeg ellen. A többi ügyvéd dolga. 
Talán még kaphat valamikor valamit. 

Árpa helyett tengeri a malaczoknak. 
(Felélet a 101. kérdésre.) Annak, hogy 2 hónapot 
meghaladott malaczoknak árpa helyett tengerit 
adjunk, mi sem állja útját, azon a malacz 
épp , oly jói fejlődik, — bar talán valamivel 
jobban zsirosodik — mint az árpán. 

Ha azonban árpához vagy zabhoz arány-
lag olcsón juthatna, jó volna a tengeriadagot 
egynegyed részben ezekkel keverni, hogy a 
növendékek inkább csontban és húsban gya-
rapodjanak. 

A mi a malaczaira vonatkozó agybántal-
mat illeti, arról igy látatlanban biztos véleményt 

nem mondhatunk. Valószínűnek tartjuk, hogy 
a betegség a fiatal állatok u. n. ecclampsiája 
s nem lehetetlen, hogy malaczai rosszul fejlő-
dött, lágy csontozata példányok, mert ezek 
bírnak kiváló hajlammal a nehézkórsághoz 
hasonló ecclampsiára. Az sincs kizárva, hogy 
bélférgekkel vannak a malaczok ellepve, vagy 
aztán, hogy a fogváltás az ecclampsia oka. 

Ejtessen a közelben levő állatorvos által 
egy-két ilyen malaczon bonczolást, abból talán 
kiderül a kalamitás oka s nyújtson malaczai-
nak takarmány-csontlisztet, ha csakugyan lágy-
csontuság konstatáltatnék rajtuk. 

Különben, ha valóságos eskórsággal (epi-
lepsia) volna dolga, ugy lehetőleg tartózkodjék 
e betegséget mutató individiumok tenyésztésbe 
vételétől. 

Végül figyelmeztetésül kérdezem: nem 
etet-e valamely romlott vagy mérges anyagot, 
pl. rostaaaljban előforduló anyarozsot, szédítő 
vadóczos eleséget? Ha igen, azzal azonnal 
hagyjon fel. M. 

A mosléketetés idejének pontos betar-
tása. (Felelet a 102. kérdésre.) A hízóknak két 
órai időt adni a moslékfelvételre, tökéletesen 
elég és a maradványt a következő etetési 
időig a vályúban benn nem hagyni, tökéletesen 
helyes. 

Két óra alatt ugyanis tökéletesen kielé-
gítheti magát a nyújtott eleséggel a hizómarha 
és semmi szükség sincs arra, hogy a következő 
etetésig tovább piszkáljon a tápszerben az 
állat, jobb ha ezt az időt nyugalomban tölti s 
a tápszerek emésztését, a tápanyagok felvételét 
és lerakását zavartalanul végzi. 

Czélszerü kitisztítani a jászlat az etetés 
után annálinkább, mivel a moslék egészen 
másképen szennyezi be azt, mint egyéb takar-
mány s különben is felettén gyorsan romolván, 
emiatt válhatik ártalmassá. 

Más kérdés, hogy nem tesz-e ki a jászol-
ból kisepert tápszer annyit, hogy az nagyobb 
kárnak minősíthető. 

Ha jól megfigyeljük állataink eleségfelvevő 
képességének nagyságát, bizonyára nem megy 
pocsékolásszámba az a maradvány-kisöprés, 
mely trágyába kerülve is, annyira a mennyire, 
értékesül. m. k. 

Cznkorrépa trágyázása szuperfoszfáttal. 
(Felelet a 103. kérdésre.) A szuperfoszfátból á 
czukorrépa alá magyar holdankint 100—125 
kg. használandó, feltéve, hogy az legalább 
16% vízben oldódó foszforsavat tartalmaz. A 
szuperfoszfátot őszszel vagy kora tavaszszal 
el kell szórni és a répaföld tavaszi munkájakor 
alákeverni. Megjegyzendő azonban, hogy a 
czukorrépa alá a szuperfoszfátnak rendszerint 
csak, akkor van hatása, ha chilisalétrom is 
használtatik. Ebből m. holdankint 60—80 kg. 
kell, ennek fele a vetés előtt, fele a második 
kapálás előtt szórandó él'. r Cs. 8. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 
Németország. -4 < czukorkérdés Német-

országban. A német gazdatanács 27-ik ülésében 
február 20-án a czuícoripar előmozdítására szol-
gáló teendők tétettek tanácskozás tárgyává. Elő-
adókul szerepeltek: dr. Maerker — hallei gazd. 
tanár és lovag Erfl'a gazd. tanácsos — Warn-
burgból. 

Az előadók előterjesztésére á következő 
javaslatok fogadtattak el: 

1. A czukorfogyasztás emelésére első sor-
ban is a czukor olcsóbbá tétessék. Ennek el-
érésére a mai jogosulatlanul magas czukor-
fogyasztási adó megszüntetendő, még pedig az 
átmenet könnyebbé tétele szempontjából éven-
ként 2 márkával mázsánként, ugy hogy ily 
módon öt év alatt teljesen megszűnjön. 

2. A kiviteli prémium a czukorfogyasztási 
adó teljes megszűnéséig mai magasságában 
megtartandó — másként a német czukor kivi-
tele a külföldre nagy károsodást szenvedne. 
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3. A czukor denaturalizácziója egyszerü-
sittessék, a mennyiben a czukorhulladékok 
etetésével állandóan kedvező eredmények éret-
tek el, és az î y denaturalizált czukornak for-
galomba hozatala éppen ugy könnyittessők, 
mint a denaturalizált sóé, stb. 

4. A denaturalizált czukorra ugyanolyan 
exportprémia adandó, minő a rendes czukorra 
érvényben van. 

5. A sacharin megadóztatása a szövetségi 
tanács határozmányainak megfelelően megadóz-
tatandó és a sacharin törvény szigorúan végre-
hajtandó. 

6. A mennyiben a katonaságnak czukor-
ral való élelmezési kísérletek kedvező eredményt 
adtak, a hadseregnek czukorral való rendszeres 
ellátása életbeléptetendő. 

7. Lényeges könnyítést nyerhetné a czu-
koripar a szeszipar további támogatása által, 
mert a szesznek világítási és technikai czé-
lokra való kiterjedtebb használata folytán a 
mezőgazdaság jutalmazóan karolhatná fel ismét 
a burgonyatermelést, a czukorrépa helyett, a 
miért ezen szeszkihasználási mód a mezőgazda-
ság támogatása szempontjából fokozottabb 
mértékben támogatandó és előmozdítandó. 

8. A czukoripar egészséges fejlődésének 
legjobb eszközét a német gazdatanács ma is 
ugy, mint azelőtt, oly viszonyok teremtésében 
ösmeri fel, melyek a mezőgazdaság többi ágait, 
különösen pedig a gabonatermelést és a gazda-
sági mellékiparokat ismét jövedelmezőkké 
teendi. 

9. Legtöbb kedvezményezési szerződésünk-
kel ellentétben álló: differencziális vám, a német 
czukornak az Egyesült-Államok különösen Észak-
Amerikában megszüntetendő. 

10. A birodalmi tanács megkeresendő, a 
nádczukor-termelés és a nádczukoripar tanul-
mányozására megbízható szakértők kiküldésére 
dr. Maerker tanár ezek indokolására előadta, 
hogy jelenlegi 300.000 tonna czukorkivitelük, 
az előző évi 186.0Q0 tonna kivitelének szapo-
rodása daczára is öt év alatt előreláthatólag 
Észak-Amerikába teljesen megszűnhet. Bárha 
Németország állandóan czukorkiviteli ország 
leend is, mégis nagyobb kiviteli csökkenés 
előtt állnak, a mi miatt vagy a czukorterme-
lést kell csökkenteni, — a mit pedig nem te-
hetnek, — vagy pedig a czukorfogyasztást kell 
emelniök, a mit meg kell tenni. 

Mai 17l/2 millió duplamázsa össztermelé-
sükből 10ík milliót exportálnak. Ha tehát ezen 
kivitel 5 millió duplamázsával kevesbedik, 
akkor saját fogyasztásuknak ugyanennyivel kel-
lene emelkedni. Ezen czélt kell elhatározásaik 
által elérni törekedni. Ama reményének ad ki-
fejezést, hogy a nyers czukor jelenlegi terme-
lési költségének 100°/0-át képező fogyasztási 
adó teljesen eltűnik, s az esetben a czukor 
ára kicsiben a 30 fillérről 20 fillérre szállhat le. 

Ezután a sacharinra hívta fel a tanács 
figyelmét, mondván: az mégis skandalum, hogy 
eme szurrogat adómentes akkor, midőn egy 
olyan fontos élelmiszer, minő a czukor,—adót 
és nagy adót fizet. Hogy a sacharin milyen 
károsodást okoz, mutatja az, hogy Berlinben 
némely sörfőzdék évenként 20.000 hektoliter 
sacharinsört hoznak forgalomba. 

Lovag Erffa második előadó arra hivta fel 
a tanács figyelmét, hogy a mennyiben a régi 
gyártási terményadó elejtetett, a czukoriparon 
csak két módon segíthetni, először; interna-
czionális uton minden rejtett és nyilt kiviteli 
prémium megszüntetése által. 

Sajnos, hogy ennek megvalósítására ke-
vés a remény, mert a nemzetközi czukorkon-
ferenczia eredményre nem vezetett. Nem ma-
rad tehát más hátra, mint a második útra 
térni; mely abból áll, hogy a saját termelésnek 
bent az országban való nagyobb fogyasztását 
biztosítsák. 

Bettich g. tanácsos a birodalom pénzügyi 
helyzetére való tekintettel nem kivánja a fo-
gyasztási adó teljes megszüntetését,, csupán 
mérséklését. 

Végül Posadovszky államtitkár követke-
zőkkel zárta be az ülést, hogy örömének adott 
kifejezést a német gazdatanács eme ülésén 
való megjelenhetése felett. Nem is oly rég 
ideje, hogy a gazdák szorosabb egyesülése ki-
fejezésre jutott, s hogy a mai uton haladnak 
egyesülve a közös gazdasági érdekek kivivására, 
főleg pedig ezen érdekeknek: a nyilvánosság 
előtt váló képviselésével. A német mezőgazdaság 
az önök egyetemleges összetartástiknak köszönheti 
kétségtelenül nem csekély elöhaladását. 

Őszintén óhajtom, hogy a birodalmi kor-
mány a jövőben is ama helyzetben legyen, 
hogy a mezőgazdaságnak még függő követe-
léseit teljesíthesse. 

Löherer Andor. 

Gazdasági egyletek mozgalma. 
A nyitramegyei gazdasági egyesület mint 

annak idején megírtuk, a szesztermelők körében 
azok bajainak szanálása czéljából mozgalmat 
inditott s e czélból a földmivelésügyi és pénz-
ügyi miniszterekhez január hóban egy 100 tagu 
küldöttséget menesztett ; a szesztermelőkre 
nézve sérelmes ügyek azonban mindezideig nem 
nyertek orvoslást. Kaptak ugyan a szesztermelők 
mostanában újból némi pótkontingenst, de ez 
alig volt néhány napra való s most ismét ott 
állanak, hogy nem tudják mitévők legyenek 
fölszaporodott exkontingens készletükkel, melyet 
már igen sokan el is adtak 6—7 frtnyi veszte-
séggel miután a pénzre szükségük volt. Ha 
pedig exkontigenst nem termelnének, kény-
telenek volnának a gyártást abba hagyni, s 
ennek következtében félig hizott marhájukat 
és burgonyájukat potom áron elvesztegetni. 
Hogy ezen nagy anyagi károkat előidéző állapot 
mielőbb megszűnjék, hogy a termelők meg-
kapják a szükséges pótkontigenst s hogy a 
jövőben hasonló s a mezőgazdasági szeszter-
melőket tönkre tevő állapotok többé elő ne 
forduljanak, a felvidéki szesztermelők testü-
letileg fognak megjelenni az illetékes minisz-
terek előtt és sürgő's intézkedéseket fognak 
kérni bajaik orvoslására. A küldöttségben 
Nyitra-, Bars-, Pozsony-, Turócz- és Trencsén-
megye összes szesztermelői résztvesznek, kikhez 
azonban más vármegyék szesztermelői is 
csatlakozhatnak. Jelentkezni lehet a Nyitra-
megyei Gazdasági Egyesület titkáránál márczius 
hó 15-ig. A küldöttségnek a pótkontigens mi-
előbbi kiosztásának megsürgetésén kivül, fő-
czélja annak biztosítása, hogy a jövő kam-
pányra elegendő törzskontigens s már a tavasz 
folyamán adassék, hogy így a termelő biztos 
alapra építhesse terveit. — Az aradmegyei 
gazdasági egyesület utolsó közgyűlésén elha-
tározta, hogy a jövőben hatáskörét illetőleg, 
minden tekintetben intenzivebb működést 
fog kifejteni s e czélból tágabb közös 
szervezettel rendezkedett be; önálló irodát 
nyitott s mint már megemlitettük, * egy 
szakképzett titkárt alkalmazott. Ezzel kapcso-
latban felemiitjük, hogy az egyesület f. hó 
1-én indította meg újonnan létesített közlönyét 
„Aradi Gazda" czimen, mely egyelőre havon-
ként egyszer jelenik meg s melynek czélja 
szakdolgok közlése mellett az egyesület min-
den ügyét, mozgalmait a tagokkal közölni s a 
velük a folytonos és szoros érintkezést fentar-
tani. A közlöny czéljául kitűzte továbbá azt 
is, hogy a közvetítő kereskedelem kizárásával 
a tagok közt a különféle vételeket és eladáso-
kat megejtse. Az egyesület a mult hó második 
felében Német-Peregen, Fakerten és Zimánd-
közön több népies gazdasági előadást rende-
zett, melyeken, mint előadók Varga László 
gazdasági szaktanár, Pál Miklós gazdatiszt és 
Laehne Hugó egyl. titkár szerepeltek. — A szat-
mármegyei gazdasági egyesület, hogy a me-
gyéje szőlőtermeléssel foglalkozó gazdái a 
szőlészet helyes gyakorlati kezelésében szak-
szerű utmutatást nyerhessenek, amerikai szőlő-
telepén hetenként egy délután gyakorlati sző-
lészeti tanfolyamot tart. Az előadások a mult 

hő 25-én vették kezdetüket, a sima vessző 
metszése, osztályozása, csomagolása és az erre 
vonatkozó 96, évi miniszteri rendelet értelmé-
ben szakmánvszerüség programmal. — A három-
székmegyei közgazdasági bizottság már a 
mult évben is tanújelét adta életrevalóságá-
nak a sikeresen rendezett gazdasági előadások 
tartásával. Hatáskörében ugy a mezőgazdaság, 
mint a közgazdasági ügyeket hathatósan tö-
rekszik előrevinni a székely nép között. A 
gazdasági előadások iránt a mult évben ta-
pasztalt élénk érdeklődés arra indította a bi-
zottságot, hogy ez évben szélesebb körben 
rendezze előadásait, ennek folytán az algyógyi 
földmivesiskola tanszemélyzete és Beteg, Kese 
Lajos és Balázs Károly állatorvosok, mint 
előadók közreműködésével a megye 7 közsé-
gében tartatott népies gazdasági előadásokat, 
melyek mindegyikén nagyszámú székely föld-
mives jelent meg, élénk figyelemmel hallgat-
ván az előadottakat. Az előadásokat mindenütt 
dr. Sinkovics Ottó gazdasági előadó rendezte. 

Gróf Apponyi György. 
A hétnek nagy halottja van. Egy 

agg magyar föur, Magyarország egykori 
kanczellárja, majd országbirája: gróf 
Apponyi György márczius hó elsején 
örökre lehunyta szemeit. A megboldogult 
nevéhez történelmi értékű hagyományok 
fűződnek s bár már régen visszavonult 
a közélettől, ravatala előtt az egész 
ország siet leróni a kegyelet adóját. A 
gyászból minket külön rész is illet, mert 
Apponyi gróf az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesületnek egyik legrégibb alapitó 
tagja volt. Életének lefolyása, tevékeny-
sége és sikerei a nemzet köztudatában 
élnek s történelmi adatokká fognak válni, 
azoknak elésorolása alól e helyen fel-
mentve érezzük magunkat. De őszinte 
kegyelettel állunk koporsója előtt s meg-
nehezedik szivünk, mikor vele egy nagy 
korszak hatalmas nemzedékét letűnni 
látjuk. Áldott legyen emléke s legyen 
elérve a czél, amelyért életének tevékeny-
ségét kimerítette : boldog ország viruljon 
hantjai fölött! 

Y E G Y E S E K . 
Mai számunk tartalma: Oldal. 

Az OfyIGE. közleményei. 355 
A mezőgazdaság a politikában. Sz. Z. .35(5 i 
Gróf Apponyi György. ._; ... .... 361 

Növénytermelés. 
A tavaszi magbükköny, mint ugarvetemény, Baly 

Kálmán. - ... ... .357 , 
Állategészségügy. 

A lovak hányásáról. Zimmermann Ágoston 357 
Gazdasági ipar. 

Turfatermelés a Balaton vidékén. Horváth Jenő. 358 
Levélszekrény _ 359 \ 
Külföldi szemle. ... .. 360 
Gazdasági egyletek mozgalma. ... 361 
Vegyesek. ... ... 360 
Kereskedelem, tfizsde 362—64 

Személyi hir. Dr. Dégen Árpádot, a m. 
kir. állami vetőmagvizsgáló állomás vezetőjét, 
egyidőben két külföldi tudományos intézmény 
tüntette ki figyelmével, a mennyiben ugyanis 
most veszszük az értesítést, hogy a „S.ocietá 
agraria di Bologna(" levelező tagjává, a párisi 
„Societé botanique de Francé* pedig rendes 
tagjává választotta'meg. 
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Szerződéses ttzemredukczió. A fővárosi 
malomgyárosok már régóta tanácskoznak azon, 
hogy mily uton-módon javíthatnának kedve-
zőtlen helyzetükön, de az eddigi megbeszélé-
seknek nem volt eredményük. A legutóbbi ér-
tekezleten Haggenmacher Károly malomgyáros 
azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a fővá-
rosi malmok néhány évre korlátozzák üzemüket 
50 százalékkal és ha egyik malom üzlete ér-
dekében kénytelen volna többet őrölni, illető-
leg nagyobb erővel dolgozni, az esetben köte-
les métermázsánkint 20—40 krajczár prémiát 
fizetni. A prémiák révén befolyt összeget az-
után az év végén valamennyi malom között 
szétosztanák. Haggenmacher tervét a többi 
malom elvben elfogadta és a legközelebbi ér-
tekezleten valószínűleg megkötik az erre vo-
natkozó szerződést. A mozgalom hasonlít egy 
kis kartelhez, bár az igazság kedvéért meg 
kell jegyeznünk, hogy lisztkereskedelmünk pan-
gása sem hagyható figyelmen kívül, mikor az 
üzemredukczió tervéről van szó. Tény ugyanis, 
hogy még 1896-ban T\ millió q, 1897-ben 57 q 
lisztkivitelünk volt, addig 1898-ban 4'8 millió 
q-ra csökkent a kivitel, ami mindenesetre óriási 
visszaesés. A lisztimport ezzel szemben 1896-ban 
60,000 q, 1897-ben 97,110 q, 1898-ban pedig 
134,674 q volt, tehát fokozatosan emelkedik. 
Ebből a Tsét jelenségből arra a következtetésre 
kellene jutnunk, hogy a malmokat a helyzet 
kényszere, a pangó kereskedelem figyelmezteti 
arra, hogy üzemük megszorításáról gondolkoz-
zanak. Ezt a szempontot, amennyiben méltatást 
érdemelne, mi sem hagynánk méltatáson kívül. 
Ám ha lisztkereskedelmünk visszafelé fejlődik, 
ezért malmaink magukra vessenek, mert bizo-
nyos, hogy a magyar liszt renoméja igen sokat 
romlott és ebben egyenesen az olcsó keverék-
kel dolgozó malmosok a bűnösök. Biztos tudo-
másunk van róla, hogy azok a malmok, a 
melyek szolid alapon dolgoznak, összekötteté-
seiket nem vesztették el, hanem igenis 
megingott a talaj azoknak a lába alatt, 
akik a román búzából akartak megvagyonosodni. 
Az üzemredukczióban a régóta kisértő, kartell-
szerü megállapodás éppen azért jön létre 
olynehezen, mert van még hála Istenek olyan 
malom is, amely a maga szolid és biztos 
összeköttetéseit teljes megelégedésre szolgálván 
ki, nincsen oka azokat felmondani. Világos 
dolog, hogy a tervbe vett kartell azoknak 
a malmoknak ártana, amelyek tiszteséges alapon 
dolgozván, biztosítva vannak őrleményük el-
elhelyezhetését illetőleg azoknak kedvezne a 
legjobban, amelyeknek terméke hitelét vesztvén, 
üzemképességüket ugy sem tudják értékesíteni. 
Éppen ezért reméljük, hogy a fővárosi malmok 
között teljes szolidáritás az üzemredukczió kér-
désében létrejönni nem fog, amely elvégre 
mindenhez hasonlít, csak az egészséges ipari 
fejlődés tüneményéhez nem. 

Állatkiviteli tilalom. A ragadós tüdő-
lobnak jele^.egi elterjedéséhez mérten és a 
német kormány által f. évi február hó 22-én 
közzétett kimutatás szerint, a száfvasirtái'háknak 
Németországba való bevitele a ragadós tüdő-
lob esetleges behurczolásának veszélye rmiatt 
ez idő szerint Magyarország Nyitra vármegyéjé-
ből tilos. Oly törvényhatóság területéről, mely-
nek területén csak "egy községben is ragadós 
tüdőlöb megállapittatott vagy uralkodik, a miről 
a szakértők a nekik hetenként megküldött 
„Földmivelési Értesitő"-ből mindig hiteles 
tájékoztatást meríthetnek, szarvasmarhát Német-
országba szállítani feltétlenül tilos, tekintet 
nélkül arra, hogy az illető törvényhatóság neve 
a német kormány által időnként közzétettt ki-
mutatásba felvétett-e. * 

Erzsébet-emlékfak ültetése. A földmivé-
lésügyi miniszterhez már is számosan bejelen-
tették, hogy boldogult Erzsébet királyné emlé-
kének megörökitésére f£kat ültetnek. így a 
hatóságok, testületek, városok, községek stb. 
részéről: Abrudbánya város, Beszterczebánya, 
Borosa község, Hegyköz-Pályi, a fehértemplomi 
járás, Pápa város, a Sebes-Körös vizszabályozó 

és ármentesitő társulat, a szamosvölgyi vasut-
részvénytársaság, Szepes-Bemete város, Tacs, 
Magyar Nemegye, Nagy-Sajó, Zselyk és Nagy-
Sármás besztercze-naszódvármegyei [községek 
jártak elől jó példával. Magánosok közül meg-
említendő gróf Gsekonics Endre, aki enyingi 
parkjában levő tó környékét befásittatta és 
„Erzsébet liget"-nek nevezte el, az emlékfák 
száma 100,000 darab ; Demkó Pál országgyű-
lési képviselő horvát-bókai pusztáján ültet em-
lékfákat ; Ihász Lajos hathalmi és lőrintei 
birtokán ültet emlékfákat; Kárász István má-
gori birtokán 10 holdas tölgyest létesített; 
dr. Nagy Emil orvos buda-eörsi birtokán ültet 
emlékfákat; br. Podmanitzky Gézáné a. gelé-
nesi uradalmában fekvő erdőben egy 20 holdas 
tisztást gyümölcsfákkal ültettetett be; Rosen-
feld Henrik bicskei birtokán 500 drb fenyőt 
ültetett; Sramkó Mátyás földész Breznóbányán 
gyümölcsöst létesít; gróf Széchenyi Aladár 
„Tamási puszta" nevü birtokán 200 db lucz-
fenyőt és tölgyfát ültetett. A kegyeletes czélra 
való tekintettel a földmivelésügyi miniszter 
többeknek kisebb-nagyobb mennyiségű facse-
metét utalványozott ki teljesen díjmentesen. 

A bábolnai tenyészállat-árverés ered-
ménye. A bábolnai ménesbirtokon február 
20-án tartatott meg a tenyészállat-árverés. Ár-
verésre került: 39 db. telivér simmenthali bika 
és 15 db ugyancsak telivér simmenthali üsző, 
melyek 2 bika kivételével mind eladattak. Az 
elért legmagasabb ár a bikáknál 800 forint, 
üszőknél 390 forint volt; az átlagár pedig 
bikáknál 390 forintot, az üszőknél 312 forintot 
tett ki. 

Gazdasági eszközök. A gazdának gazda-
sági eszközei vagyonának jelentékeny részét 
képezik. Hogy azok beszerzése nagyon is 
gyakorta szükségessé ne váljék, szükséges 
azok jókarbantartásáról gondoskodni. Minden, 
a mi fából van, azokon a napokon, a mikor a 
szántás szünetel, egy védőmázzal a legegy-
szerűbb és legolcsóbb módon bevonható, a 
mihez az Avenarius-féle szabadalmazott fa-
konzerváló olaj kiválóan alkalmas. (Figyelni 
kell a „Carbolíneum patent Avenarius" névre.) 

Az R. Avenarius-féle Carbolineum-gyár 
Amstetten-ben (iroda Wien III.) bármely fel-
világosítással szívesen szolgál. 

A csépléshez, T. olvasóink figyelmét fel-
hívjuk a magyar általános kőszénbányá 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 diága porosz szenet pótolni. 

f 1898. évi forgalom: 26,239 mm. % 

Felhívjuk 
i t. cz . gazdaközönség 

f igyelmét 

B U D A P E S T , V „ E r z s é M - t é r 13 . 

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 - i i . 16 . 
Fonciére-palota. (Saját telepen.) 

' 'Gőzcséplőgépek javítására és felszerelésére ajánlok -

Dobsineket 
bármely kívánt profilban, 

minden létező rendszerben, 

legkiválóbb minőségben, 

Szíjakat 
legjobb szinbőrből, 

Kenderhevedereket 
duplán és háromszorosan keresztbe szőve,, vala- | 
mint a hozzávaló pléh felvonöserlegeleet. 

Legolcsóbb be-1 
szerzési forrás Jj 

» / , v \ minden egyéb ] 
f jtstcj) - fém műszaki és mező-1 

ségleti czikkben. 
Á r j e g y z é k e k kívánatra ingyen és bérmentve. 

„REMINGTON" 
Í R Ó G É P E K 

v i l á g h í r ű e k , 

Hivatalos Közlöny-böi. 
„A vallás és közoktatás• 

ügyi magy. kir. minis ter a 
Remington Írógépet (kapható 

Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai í 
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 REHINGTONT nagy sikerrel hasmálják. 

rmtoyok: iz igazság-, a 
lányzóság, — Magy. kir. államvasutak igaz-gatósága, M. kir. államvasutak üzletvezet6ségei, — "" kir. államvasutak gépgyárai, - Magyar általános hit bank, — Ganz és Társa, — Budapest székes főváros, K tábla Budapest, GyGr stb. — Gr. Károlyi Imre urad. igi gatósága, Mágocs. — Magy. Mezőgazdák szövetkezt.. Bpest. Reé Jenő püspöki urad. bórlö Veszprém. Dr. loltán, grőf Festetich urad. ügyésze Budapest,— püspökségi központi iroda Győr. Or'" ~ urad. ig " ' " 

8r "SS. MS.'kirTeí 
"ipari 8Z m 

kívánatra vételkötelezettség 
. nélkül küldünk saját költ-

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

F.einington Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 
jogosított eladási telepe. 
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Szuperfoszfát 
k a i n l t , c h i l i s a l é t r o m , 
k é n s a v a s - k á l i 9 k é n -

s a v a s - a m n a 0 1 1 i a k 

Szölötrágya-
compositio 

és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő 
minőségben ajánl a 

I I Hü NGAR I A « 
MŰTRÁGYA,KENSAYÉSYEGYI IPAR 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPESTEN, 
VI. K E R . V Á C Z S - M B U T 2Í. SZÁM. 

Részletes utasítások kívánatra ingjén 
és bérmentve. 

r.-t 
Részvénytőke 3,000.000 korona. 

Gyár : Pozsony. 
Iroda : Budapest, Váczi -körnt 33. 

Táviratok : APOLLO BUDAPEST. 
Btídapest telefon 2692. O Pozsony telefon 1Ö5. 

Petroleum, ligroin, nyersbenzin, motorbenzin, 
rektifikált benzin minden minőségben, gazolin, 
ásvány-, kenőolajok, !-a. hengerolaj, l-a. gép-
olaj, orsóolaj, tengelyolaj, paraffin. Stearin- és 
paraffin-gyertyák. 

Az olaj bizalmi czikk. 
Ásvány-, gép- és hengerolajokat számiunk 

amerikai és orosz nyersanyagból előállítva, 
)[• egyenlő minőségben é> 

szükségeiét ismét újból nálunk 
y.olidan szolgáljuk k 

Kérünk teKáPfirába-megrendeléseiet. 

Apollo kőolajfinomitó-gyár részvénytársaság'. 
Iroda: Budapest, V., Váczi-Körut 33. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Bndapesti gabonatőzsde. 

Napi jelentés 1899. márczis 3. 
f " Utolsó jelentésünk óta a készáruüzletben lany-

hára fordult a hangulat. A külföldről napról-napra ér-
kesiő jélentések'rialunk is nyomot hagytak hátra. 

Készbuza ma jól volt kínálva, a kereslet mind-' 
azonáltál korlátolt s főleg magyar búzákra irányult, az 
irányzat bágyadt, ugy hogy a forgalomban volt mint-
egy 12,000 mm. 5 krral olcsóbb árakon kelt el. 

' Eladatott: 
Tiszavidéki: 100 mm. 83 kg frt 10 67Vs 3 hóra 

10-47V2 . 
10-47V2 . 

, 10-47V2 . 

100 n im 79 kg frt 10-55 ; 
100 , . 79 / ' , 1Ó-35-
1O0 . 79 „ „ 
100 r 77 . „ 10-35 
100 ' , 78 » „ 10-371/2 
100 , . 78 , „ 10-37V2 
300 . 7 8 »• . 10-40 
100 , » 77 „ „ 10.a7V2 

.'" 78 „ „ 10-30 , 

. 78 • „• „ 10-25 
100 . '• 76 „ „ 10— 

; 5ao . „ 77 ., „ 10.371/2 
300 , . 10-3 ' 
100 10.20. 
150 . 10.15 

10-25 
200 \ ,. 76 „ • . 
300 . .. 79 , „ 10.25 
ICO 9-50 
1O0 „ 79 '„ „ 
300 • '» 79, „ , 10-35 
100 ' , 78 „ „ 10-371/2 

. 76 . 800 76 < „ 10 35 
5000 , 74 , „ 7-20 

Dunavid. : 
F.-Tisza: 
Észak m. : 
Felső. magy. : 
lis 'zavidéki: 
Fehérmegyei: 
'Bolgr. : , 

Rozsban is lanyhult 
séges a kereslettel szemb ei . 
helyben 7"75 készpénz adatott ei. 

Árpa változatlan s meglebétős'en el van hánya-, 
golva, takarmány és hántolási czélra 6-55—6'70-ig 
adatott el minőség szerint helyben, illetve Kőbányán 
átvéve. 

Tengeriben az üzlet továbbra is lanyha maradt, 
helyben, illetve Kőbányán 4'70-ig, Budapest távolságá-
ban 4 55-ig. tiszavidéki állomásokon 4'20.ig fizetik. 

Zab valamivel keresettebb, 5-9Ó—6'15-ig kész-
pénz adatott el helyben. . 

: ' 1 I :: • . .i. 
tartották áraikat, sőt a márcziusi buza erős .fedezések 
s jó vé'telkédvre szilárdabb lett. 

Déli 12 órakor következőképp áll:. 
Köttetett. Oéli tárlat 

9-57—58 
8-51—52 
7 76—78 Rozs márcz. . 

Tengeri máj. . 
Zab márcz. . 
Káp.-repcze aug. 

Szeszüzlet 
.íievj. (OoLdlimi-r Gábor szeszgyári képviselt 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e héten az üzletmenet élénk 

volt és jó vételkedv mellett a szeszárak azonnali szállí-
tásra változatlanul szilárdan záródnak. Elkelt finomított 
szesz 54.50 forintig nagyban, élesztőszesz 54.75 forintig. 
Néhány tétel adózott trippló szesz 53.5 ) forintig kelt. 
Denaturált szesa változatlan. 

ilezótiazdasniii satuzqyár.ak által kontingens nyers-
szesz e héten 17 frt g volt kínálva és jó vételkedv mel-
lett több tétel el is kélt. Némely- helyen a kontingens 
hiánya nagyon is érezhető és ha pótkoutingens nem 
lesz, ugy a szeszgyárosok az üzemet kénytelenek be-

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17.25— 
• 17.50 forint. 

Becsi jegyzés 18 10—18.30 frt kontingens nyers 
Prágai jegyzés 53.50—53 7.5 frl adózott és 17.50— 

17.63 frt adózatlan szeszért. 
Trieszti jegyzés 10.75—11.25 frt kiviteli szeszért 

90% hektoliterje, 
'szüntetni. 

A kivitel e héten néhány tétel finomított-szeszt 
vásárolt. 

Vidéki szeszgyárak közül: Losoncz, Baja, Nagy-
Várad, Barcs 25 krral drágábban, a többiek változat-
lanul jegyeznek. 

budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesf 
"54 50—55-—frt, éiesztőszesz 54 75—5525 frt, nyers 
szesz adózva 53 50—54'— frt, nyersszesz adózatiac 
(exkontingens) 13- 13-50 frt, denaturált szesz 20 — 
—21;— frt. Kontingens nyersszesz —. ;—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-
méntVe budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-
tés mellett értendők. 

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
Az üzlet ez idő szerint igen élénken indul, az 

ismét kedvező időjárás a gazdák vételkedvét fokozza 
és ennek folytán minden vetőmag élénk kereslet tárgyát 
képezte. Az egyes féleségek forgalma felett az alábbiak-
ban számolunk be, mig e helyen, a hol a gazdák már 
számos jó tájékoztatót találtai, a következő észrevételek 
fölemlitését tartjuk időszerűnek: Az amerikai heremag-
vakkal űzött visszaéléseknek ' egyelőre gátat vetett az 
illetékes faktorok erélyes beavatkozása, hallani ugyan 
még itt-ott, hogy megpróbálják az amerikai mag eláru-
sitását, de érinek sikertelenségével végre tán mégis ki 
fog az a bélföldről szoríttatni. A nem szolid, keres-
kedelem most ?,ztán más térre vetette magát, egy ép 
oly tekintélyes fogyasztási czikkre, nevezetesen a takar-
mányrépa-magra. A bisenzi eredetű répamag, mely' 
tudvalevőleg össze sem hasöíitható a'megbizha'ó ê znk-

németországi maggal ide is megtalálta az útját, és jó 
hirtt fajták'neve alatt olyan minőségű répamagvakat 
kínálnak, melyek fajtisztaság és csirázóképesség tekin-
tetében egészen alantos' értékűek. Ezeknek árai teAné-
szetesen alacsony színvonalon mozognak ; de mit ér a 
gazdának az olcsóság, ha rossz magból, rossz répája 
éi e roszból is csak kevés terem ? 

Vörös lóhere: A finom és középfinom minőségű '•: 
nagy kelendőségre'talált, az árak műit heti szinfokon w 
forognak. Luczerna: Az abbeli fogyasztás igen jelénté-
keny volt és ismét nagy mennyiségek keltek el. Takar-
mányrépamag. Ennek ismert fajtáit igen keresik, a 
külföldi szolid termelőknéi ugy látszik fogytukra érnek. •': 
a készletek. Muharmag kereslete jó, az áru könnyén 
kel el. Baltaszim szűkön van. Bükkönyből nagyobb 
mennyiség forgalmaztatott. 

Jegyzések nyersáruért 100 kilónkint Budapesten. 
Vörös lóhere, múlt évi . . 48—50 frt. 
Vörös lóhere uj . . . . . 54—58 , 
Luczerna, franczia, . . . ,70—80, , 
Luczerna, magyar, . . . 56—62 , 
Luczerna, olasz, . . . . 58—62 , 
Baltaczim 14—15 „ 
Muhar . 5-50—6-50 „ 
Bükköny — „ 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1869. márczius hő 1-ről. 

A lefolyt hónap vége felé csendesebbé vált a for-.. 
galom, az árak is gyengültek, csupán baromfifélék vál-
tozatlan jegyzések mellett keltek. 

Husnemüek forgalma kissé megcsappant, marha-
hús és sertés két krajczárral, borjú 4—5 krajczárral 
olcsóbban kelt nagyban. Bárány kevés érkezett. Elad-
tunk 6-50—5:50 frton párját. Sonka' az olcsóbb árak. 
mellett joqban vásároltatik, épp ugy szalámi, ez utóbbit 
1-40 kron adtuk, igen jó minőségűt. Paprikás szalonna 
házi, 70 kron ment kilója. 

Baromfi. Néhány küldemény élő pulyka, sovány 
elkelt 5—5-25 frton párja, tyúk 1-20 kron párja. • 

Vad. Beérkezett fáczán, mely 4 frton kelt párja. 
Tej és tejtermékek a várakozások ellenére gyen-

gébben keltek. A nagyobb küldemények raktárra kerül-
tek s különösen főzővaj volt elhanyagolva. Emiatt tea-
vaj ára 2 frtra, a főző vajnak árá 80 krra szállt alá. 
Turó is csak 14 kron volt eladható, mert egyes külde-
mények már nem oly édesee érkeznek, a minőnek lenni 
kellene. 

Hal. Egy küldemény jegelt pisztráng érkezett, 
mely 1-50 kron talált kilója vevőre. 

Tojásban ellanyhult a hangulat. Az érkezések 
meglehetősen nagyok s a nagyobb kereskedők olcsóbb 
árakat várnak. Naponta egy fél forintot vesztett a láda 
ára, mely 33 frtról ma 3i frtra esett. Ezen az áron 
sem mutatkozott nagyobb vételkedv. . 

Zöldségből eladtauk egy ifélrakomány hagymát 
4'50 frton, petrezselymet 3 frton, Championt 2'80 kron 
egy .5 kilós kdsarat; alárendelt burgonyát 1'50 kron 
mm.-ját. 

Gyümölcsből elkélt egy szép küldemény tajalma 
30 és 20 kron kilója, ez utóbbi apró. Szőlő 60 krért 
kelt kilója. 

Fűszer ős italok: asztali bor 32 |.35...frton, szil-
vórium 50 -60. frton hektoliterje. , 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelet -
tise. Budapest, 1899 márczius 2-ról; 

Has. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt' 50—52, 
a. oszt, 46-.50,..III. oszt. 44-46, eleje I. oszt. 46-48, 
ÍI. oszf. 44-46, III. oszt 40—44, borjúhús hátulja 1. 
oszt. 62-64. II. oszt. 58-62, eleje I. oszt. 54-58. II. 
opzt. 52—54 birkahús hátuljá I. oszt. 38—'42, II. oszt. 
36—88, eleje I. oszt. 34-36, II. oszt. 32—34, bárány 
eleje 1 db 0. 0-—, hátulja • , sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 52—54 0, vidéki 40—48, sza-
lonna nélkül elsőrendű 46—56, vidéki 38—40, sertés-
hus pörkölt 40-p—46, sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül — , sertéshús füstölt magyar 
—•—•—, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
70—90, füstölt belf. csonttal 0-50—0-8, osont nélkül 0*70 
—1-00, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 47-0—48-0, füstölt 52'—53-, sertés-
zsír hordóval 05-0—560, bordónélkül 57-0—58-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—90, szalámi belföldi 130 
— 140, külföldi , malacz szopós élö 1 db 2-50—4-—, 
tisztított 0-70—80. 

BaromS. a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1'40—150. 
osírke 1-20—1-50, kappan hízott 2-00—2 80, sovány — 
0.—, récze hízott 270—3 20, sovány 2-00-3 00, lud 
hízott 6 00—6-50, sovány 2-40—3 60, pulyka hízott 4-50 " 
- 7 00 sovány 2-50—3-—. 6) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
•j 65 -1-00, 1 kg. , csirke 1 db 0-50—0'75, 1 kg. 

kappan hízott 1 db 120—2 00, 1 kg. —• •—, 
récze bízott 1 db 1-00—2 50, 1 kg. 55-65, félkövér 1 db 
0- 0-—, lud bízott 1 db 2-00—4-40, 1 kg. 60—0-68, 
félköv. 1 db 0-80—2-5?), 1 kg. 44—52, pulyka bízott 
1 db 2 00-400,1 kg. 50—65, félkövér 1 db 1- 1-50, 
1 kg. 46—52, ludmáj 1 db 15—2-50, 1 kg. 1-80—3-50, 
lud zsír 1 kg. 0-8—MO, idei liba 1 db . 

Hal. Élö. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-00, csuka l-< 0 : 
v p "irty M-imi) O-50 07a/ süllő —•——•—, tA-
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esege 0-—0-0, márna — 50—"60, czompó 0'60—0-70, 
aágolna 0- 0—, apró kevert 0-25—040, lazacz , 
pisztráng 0' 0-—. 

Tosás.Friss I. o. (1440db.) 1 láda frt 29.0— 30 50 
11. oszt. Í1440 db.) 22-0—23 0, meszes 24-26, or$sz tojás 
100 db: —, tea tojás 2 40—2'60, törött tojás 0-——0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2.——3'—, 1 q 
2 0—4 0, Petrezselyem 100 kötés 2-0—4-0,1 q 2 00—4 00 
zeller 100 drb 1-50— 3'00, karalábé 0'8—1"40 vöröshagyma 
Í00 köt. 0-00—0-00, 1 q 4'50—5"50. foghagyma 100 köt. 

1 q 16-—22—, sörösrépa 100 drb 0'60—1 60, 
fehérrépa , fejeskáposzta 5 0—12 00, kelkáposzta 100 drh 
2 00—4.00, vörös káposzta 5—8-— fejessaláta 1 db— 
2 50. kötött saláta 0"0—O'OO, burgonya, rózsa 1 q 1 50 
2 20, sárga 2 20—3-00, külföldi —• ', fekete retek 100 
drb 0'70—2-0Ö, uborka nagy salátának 100 db —•—•— 
eavanyitani való 100 db 0-0—0 0, savanyitott 1'20—2'20, 
zöld papr. 0' 0-—, tök fözö —• •—, zöldbab — 0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. — • •—, fejtett ! lit. 
—•—, tengeri 100 cső 0— 0", karfiol 100 db 8-0—100 
paradicsom 1 kg. 0' 0—, spárga 0- C—, tornu 
1 q 8—16 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 16—30, köz. alma 6-—14, 
fsjkCrte.25—50, közönséges körte 16 — 20, szilva magva-
váló 0-0—0-0, vörös —'—, aszalt 9—24, cseresnye faj 

, közönséges 0 , meggy faj , közör-
séges , ringló —•——, baraczk kajszin , 
őszi — , dinnye görög nagy 1 db — 0 00, kiesi 

—, sárga faj 0 0—0 —, 1 kg. közönséges —-— 
szőlő 1 kg. 0' 0-—, esem epe , dió (faj, papir-
héju) — , közönséges 18-0—,26, mogyoró 30—33, 
gesztenye magyar 0——, olasz 18—24, narancs messi-
nai 100 db 1'30— 3'0, pugliai —•—•—, mandarin 1'50— 
2 50, czitrom 110—140, füge hordós 1 q 18—24, ko-
szorús 22-—22—, datolya 40—48, mazsolaszőlő 58—78 
egres 1 lit. 0 , eper 1 kg. •— kr. 

Hideghnsvásár a Garay-téri élelmi piaezon. 
1899. márez. 3-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a .Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
20 árus 15 db sertést, 0 árus 15 db süldőt, 2500 kg. 
lriss hust, 1200 kg. füstölt hust, 1000 kg. szalonnát, 300 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czegléd 9 árus 105 sertést, 
Nagy-Kőrös 8 árus 143 sertést, Monor 2 árus 3 sertést 
és 29 drb süldőt, Német-Kér 1 árus 3 sertést, Turkevi 
1 árús 600 kg. füstölt hust, összesen 21 árus 254 
drb sertést és 29 drb süldő, 600 kg. füstölt hust. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54—68, 1 q 47C0—4800, süldőhus 1 kg. 
60—70. 1 q 5000—5600, füstölt sertéshús 1 kg. 64—72, 
1 q 6200—6400. szalonna zsirnak 1 kg. 50—54, 1 q — 

, füstölt szalonna 1 kg. 64—72, 1 q , háj 
1 kg. 56—58, 1 q — , disznózsír 1 kg. 64- , 
1 q — , kocsonyahús 1 kg. 32—40, 1 kg. 

, ffistölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q — krig. 
Hideghnsvásár az Orczy-uti élelmi piaezon. 1899. 

márczius hó 3-án, (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
50 árus 30 db sertést, 0 árus 0 db süldőt, 2000 kg. 
friss hust, 700 kg. füstölt hust, 700 kg. szalonnát, 
550 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Forgalom élénk. Árak a következők: 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 zsirnak : 1 kg. 54 —56, 1 q 
5300: , füstölt szalonna 1 kg. 56—70, 1 q 

, báj 1 kg. 58—60, 1 q 5600 , disznózsír 1 
kg. 60 , 1 q — , kocsonyahús 1 kg. 30—36, 
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 takarmányvásar. (IX. kerület Mester-
eteza, 1869. márcz. 3. A székesfői árosi vásarigazgatóság 
jelentése a ,Eöttelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 93 szekér réti széna, 10 szekér muhar-
15 zsupszalma, 10 szekér alomszalma, 0 szekér taksr-
mSnyszalma, 5 szekér tengeriszár, 6 szekér egyéíi 
takarmány (lóhere, luezerna, zabosbükköny, köles stc.k 
500 zsák szecska. A forgalom lanyha. Árak q-ként b 
következők: réti széna 260—320, muhar uj 310-340, 
tsupszalma 140—160, alomszalmn 120—130, egyéb 
takarmány , lóhere 260—280, takarmány-
szalma , tengeriszár 900—1000Juczerna 

, sarjú 240—240, szalmaszecska 170—200, széna 
, uj , zabosbükköny 260—270 össze» 

kocsiszám 144, suly 115200 kg. 

Allatvásárok. ' 
Budapesti sznrómarha vásár. Márczius hó 3-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
ielentése. 

Felhajtatott: 852 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 2 db növendék élö borjú, — db élő 

bárány; 50 drb belföldi, 0 drb galicziai, — drb 
tiroli, — ; drb bécsi, — drb növendék borjú, 250 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

Borjuvásár vontatott lefolyású volt. 
Árak a kővetkezői: Elö borjuk: belföldi —•—•— 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 28—40 írtig, kivé-
telesen 42 frtig súlyra, növendék borjú 22 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, ••— frtig súlyra 
OíClt Uijo Leiina. 38. 44 frtig, tiroli — — írt, gali 

cziai frtig. növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 5 - 6 5 frtig, bécsi ölött borjú , kív. 
— frtig súlyra. Elő bárány 4 0—6 5 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske ,—•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü — — . 

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1899. 
évi márczius hó 2-án. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a >Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 346 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 48 
db, közép 129 db, alárendelt — db. Fejőstehén : fehér 
0 drb, tarka 112 db, tenyészbika 2 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly 10 db. bonyhádi 43 db, 
hizlalni való ökör — db, tarka 4 db. 

Jármos ökrök és fejős tehenek iránt a kereslet 
valamivel gyengébb volt. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
ökör 340—380, középmin. jármos ökör 300—330 pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör —, hizlalni 
való, jármosbivaly — é. s., frtig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör 28 —33— mm.-kint é. s., 
tarka bekötni való ökör 22—25 frtig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka kevert 
származású tehén 80—120, bonyhádi tehén 100—160 
kiv. — frtig, bika frtig páronkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1899. márczius hó 
2-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
ielentése a „Köztelek" részére.) Felhajtatott: 2460 db 
nagy vágómarha, nevezetesen : 1554 db magyar és tarka 
ökör, 473 db magyar és tarka tehén, 259 db szerbiai 
ökör, — db boszniai ökör, — db boszniai tehén, 4 db 
szerbiai tehén, 1.18 db bika és 52 db bivaly. 

Minőség szerint: 735 darab elsőrendű hizott 
1479 db középminőségü és 246 db alárendelt min. bika 

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

Daczára, hogy vágómarhában a felhajtás 500 
drbbal kisebb volt, mint mult héten, az árak általános-
ságban változatlanok maradtak, miután a kereslet ugy 
a mészárosok, mint az idegen vevők részéről gyen-
gébb volt. Konzervgyártási czélra alkalmas marha iránt 
jó kereslet volt, az ilyenek ára ICO kgkint V2—1 frttal 
emelkedett. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 28- 32-—, kivételesen —•• , 
hizott magyar ökör középminőségü 24' 29 —, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 20' 25-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 20—30'—, kivételesen tarka 
tehén —• •—, magyar tehén középmiD., 20 30'—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 20— 
30-——, szerbiai ökör jobb minőségű 22' 26'—, kiv. 
—•—, szerbiai ökör középminőségü 20'—21—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• t-'—, szerbiai bika 
"" —31-—, kivételesen —'—, szerbiai bivaly 17.—22, 

—'— frtig métermázsánkint élősúlyban. 
Budapesti lóvásár. Budapest, 1899. márcz. 2-án. 

(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). 

A vásár forgalma lanyha volt. 
Felhajtatott összesen 610 db. Eladatott 273 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 15 db, eladatott 5 db, 
135—240 frtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 10 db, 
eladatott 3 db 185—190 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 30 db, eladatott 5 db 130—145 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti taj) 60 db, eladatott 32 db 90— 
125 frtért, ponny 2 db, eladatott 0 db frtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 75 db, eladatott 38 db 60—85 frtért, körinyebb 
félék (parasztló stb.) 120 db, eladatott 80 db 32—50 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 298 db, eladatott 
110 db 7—20 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 28 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 1 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1899. Márczius 3. (Első 
magyar serteshizlaló-részvénytársaság telefon-jelentése a 
.Köztelek" részére.) A vásár csendes volt. Heti átlag-
árak: Magyar válogatott 320—380 kg. nehéz 50\0—51-0, 
280-300 kg. nehéz 49' 50 — kr, öreg 300 kg. tuli 
47-0-47-50 kr, vidéki sertés könnyű 46'5—48-0 kr. Szerb 
kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szokásos. — Eleség-
árak-. Tengeri ó 5-70—-— frt, árpa 6-90 frt Kőbányán 
átvéve. Helyi állomány: Febr. 25. maradi 28822 drb 
Felhajtás: Belföldről 1981 drb, Szerbiából 1684 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3665 db. F ő ö s s z e g 32487 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 1082 drb, belföldre Budapest 
környékére 501 drb, Bécsbe — drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába 414 db. 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db, 
A szappangyárakban feldolgoztatott: szállásokban el-
hullott 4, vaggonból kirakatott hulla 4, borsókásnak 
találtatott 6, összesen 14 db. Összes elhajtás 2011 
darab. Maradt állomány 34176 drb. A részvény-szállá-
sokban 5587 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt 2528 drb. Felhajtás: Szerbiá-
ból 1684 db, Romániából drb, összesen 4212 drb. 
Elhajtás: 1239 drb, maradt állomány 2973 drb és 

vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felöl.) 

(.Kivonat a hivatalos lapból.) 
Máréí. 6. Nagyváradi atkviha- Niglesz 22400 

kir. tvszék tóság Endre 
Marcz.. 7. Edelényi. a tkvi ha- Miklós . 68463 

kir. jbiróság tóság Gyula , 
atkviha-Reich 251011 
tóság József ; : 
atkviha- Major 49938 
tóság Nándor 

Márcz. 17. Ungvári atkviha- Berzeviczy 25lbO 
kir. jbiróság tóság István >: 

Márcz. 18. Verseczi . atkviha- Popovics 37267 
kir. jbiróság tóság; Pál 

Márcz. 20. Nagyváradi atkviha- Diamandi 93000 
kir. tvszék tóság Miklós 

Márcz. 20, Paksi atkviha- Szeniczey ; 76995 
- kir. jbiróság tóság Ákos 

-Márcz. 20. Kecskeméti a tkvi ha- Aczél Szabó 21720 
kir. tvszék tóság János 

Márcz. 20. Rozsnyói a tkvi ha- gr. Zichy 126251 
kir. jbiróság tóság Ferraris Lajos 

Márcz. 24. Nagybányai atkviha- n.-bányai 40000 
kir. jbiróság tóság mümalom 

Márcz. 24. Nagyváradi - a tkvi ha- Miskolczy , 25811 
kir. tvszék . tóság GyÓrgy 

Márcz. 24. Budapesti atkviha- Starich 115861 
kir. tvszék tóság Márton 

Márcz. 28. Nagykárolyi a tkvi ha- Tóth 30332 
kir. jbiróság tóság János 

Ápr. 5. Kecskeméti a tkvi ha- Nagy . 24000 
kir. tvszék tóság Balázs 

Ápr. 8. Aradi atkviha-Szelle 31210 
kir, tvszék tóság József 

Ápr. 13. Budapesti atkviha-Deutsch 218205 
kir. tvszék tóság Imréné 

Máj. 6. Berettyó-ujfalusi a tkvi ha- Miskolczy 22064 
kir. biróság tóság Emil 

Máj, 16. Nezsideri atkvjha- Dorner : 32138 
kir. jbiróság tóság Emil 

A* Orss. m a g u A . egry esőiét tulajdona. 

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

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 

Magyarország legnagyobb ét egyedüli 
| gazdasági gépgyára, 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

összes 
gazdasági gépeket gyártja. 

e Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
00 szakbarágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 
Részletes árjegyzékkel 

I ét m k u t r f l felvilágosítással dljmeatwts uol- I 

# 
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Magyar általános köszénbánya 
részvénytársiűat 

Budapest, V . ker., Erzsébet-tér 19. sz. 

A t. CZ. gőzmalmok, gépgyára^, gő^téglagyáral^, rné^y 
égetőig és egyéb iparvállalatod figyelmébe ajánlja elismert 
jó minőségű és kozkedveltségü k i r á l d i , s a j ó - s z e n t -
p é t e r i valamint t a t a i , d o r o g h i , t o k o d i é s e t o s z ő n y i 

darabos, cséplési és aknaszenét, 
melyeket egész kocsirakományokban bármely állomásra legju-
tányosabb árban szállít. 

A t. cz. gazdaközönségnek csépléshez különösen 
ajánljuk 

k i r á l d i é s s a j ó - s z e x i t p é t e r i b á n y á i n k 

darabos és cséplés! szenét, 
nemkülönben TATAI bányáink 

darabos és koczkaszenét, 
mely utóbbi bányánk elismert kitűnő minőségű szene a 
drága porosz szénnel ugy ár, mint minőség 
tekintetében nemcsak sikeresen kiállja a versenyt, 
hanem a külföldi szenet terhelő magas fuvarral szemben 
jelentékeny megtakarítást biztosit. 

Mindennemű felvilágosítással ugy ár, mint fuvardíjak tekin-
tetében, készséggel szolgál a 

Magyar általános köszénbánya 
részvénytársulat 

Budapest, V . ker . v Erzsébet-tér 19. sz. 



366 KÖZTELEK, 1899. MÁRCZIUS HÖ 4. 19. SZÁM. 9-1K ÉVFOLYAM. 

Országos Magyar KölesönöB fttóitó Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , VIII. , J ózse f-körut 8. 

Klnö i: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: GSAVOSST BÉLA. 
Igazgatósig! tagok : 

ANDRÁSSY l'.ÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, PŰSPÖKY EMIL, RUBINEK GYULA. SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILAJ ;SY ZOITÁN, SZŐNYI ZSIGMOMD, TELEKI SÁNDOR gróf. Vezérigazgató: SZŐNYI ZS GMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍiITÚ SZÖVETKEZET a gazdakö-
uség általános elismerése szerint ugy a tüz- iiint a jégbiztosítás terén hiven 

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 

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 létesített ügynökségek. 5024 

Árverési hirdetmény. 
A vagyonbukott kis-czelli takarékpénztár 

csődtömegéhez tartozó kis-czelli gazdaságban 
levő 
2 1 drfo göböly (15 «Irb ökör, 
6 drb tehén) és 17 drb tehén 
soronkivüli értékesítését a t. csó'dbiróság el-
rendelvén, az árverésnek az 1881. évi 60. t.-cz. 
107. és 108. §§-ai alapján leendő megtartására 
határnapul 
1 § 9 9 . évi márczius hö 9- ik 

napjának d. e. ÍO óráját 
a helyszínére (Kis-Czeil gazda-
sági major) kitűzöm és erre 
a venni szándékozókat ezen-
nel meghívom. 

Kelt Kis-Czellben, 1899. február hó 26-án. 

7484 

aam^a 

Dr. Porkoláb Mihály 
mint a y. b. kis-czelli takarék-

pénztár csődtömeggondnoka. 

ftuperfoszfátok m 
és 

„ „ J " ásványi eredetűek, 
a legmegbízhatóbb, a legjobban bevált és a legolcsóbb 
foszforsavas trágyaszerek, minden talajra alkalmasak. 

Tartalmaznak 10—20% vizben oldható foszforgavat. 
Vegytartalomért feltétlenül szavatolunk. — Szárítva és finoman őrölve. 

Tekintettel a rövid tenyészidőre s e műtrágyák gyors hatására 
nélkülözhetetlen a tavaszi vetéseknél. 
Kétannyi mennyiségű czitrátban oldható foszforsavval sem pótolható hatása. 

Ajánlok továbbá: 
Csontlisztet, Chilisalétromot, kénsavas ammoniákot, 
kálisót, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, tliemenani szal>. szuperfoszfát-
gypszet herések trágyájául és áz istállótrágya konzerválá-
sára; takarmánymeszet stb. bárhova versenyképes 

áron szállít : 
Kénsav és fi fi ^ /T- Ludenburg-Themenau 

műtrágyagyár W W A i í l i A i ' i í V A és Lissek Rostok m. 
Központi iroda: Prága, Heinrichsgasse 27. 

VintsGhgaui hasas teheneki 
| tejelési képesség *-

2500—3000 liter, | 
melyet több oldali b i z o n y l a t o k k a l igazolhatok, 

kaphatók 

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

Magyar fenyőmag pergető intézet 
és erdészeti magkereskedés 

Faragó Béla ZALA-EGERSZEGEN. 
Kitüntetve díszoklevél, arany és ezüstéremmel. Legutóbb a maros-

vásárhelgi gazdasági kiállításon dicsérő aranyoklevéllel! 
Ajánl kedvezményes vásuti szállítás mellett mindeftnémü hazai és exotikus 

legmagasabb cs i raképességü 

Erdészeti magvakat 
és kocsányos és kocsánytalan tölgymakkot. 

Árjegyzék és számos erdészeti hatóság elismerő nyilatkozatainak: gyűj-
teménye kívánatra bérmentve küldetik. ;7327 

1IRHETÉS1K 
f e l v é t e t n e k a k i a d ó h i v a t a l b a n 

B U D A P E S T , j 

Örökös gyertya 
Korszakalkotó találmány, megbecsül-
hetetlen értékű szállodák, vendég-
lők s minden egyes háztartás 

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

mentesen megküldve. 
KARL BENDER I„ 

WIEW IV i ÍJ. 
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E. Leinhaas, Freiberg in Sachsen 
gépgyár, rézműves és kazánkovács 

ajánlja mint hosszú évek óta specialista^ teljes 

B Ő T mezőgazdasági szeszfőzdé it, " " K i 
szeszfinomító-it és élesztőgyár berendezés eit, 
ugyszinte minden egyes e szakmába vágó gépeit-

g ő z g é p e k - e t és g ő z g é p k a z á n o k - a t . 
0 O T Magyarországon eddig 2 6 szeszgyárat rendeztem b e . ' V Q 

Előnyös reférenozláh. 

XII. nagy nemzetközi 

juőUeumi 6arom.fi 
és madár üiáUitás 

G R Á C Z , i p a r c s a r n o k 
Ü§« 1899. márczius 3 3 - t ó l - S 6 - i g . •«|f 

Dijazás osztályrendszer szerint. 
D I J A K : 

Nagyobb baromfiakért: Galambokért: 
1. dij 16 korona 1. dij 10 korona 
2. dij 10 korona 2. dij 6 korona 
3. dij 6 korona 3. dij 4 korona 
4. dij Elismerő oklevél. 4. dij Elismerő oklevél. 

Ezenkivül ezüst és bronz állami érem, gazdasági egyesületi-, egyleti- és 
egyleti j u M l e u m i érmek, továbbá igen sok tiszteletdíj kerül kiosztás alá. 

Progrnrnnr és bejelentő lapok az egyesület alelnökénél SCHUCH F R I G Y E S 
urnái," Grácz, Steiermark, Kreuzgasse 6 . kaphatók. 

1 Bejélentési határidő 1899. márczius 14-ig. 
Az állatok reggel Fattinger-fféle liusrost-lbaromli eleséggel etetnek. 

SZIVATTYÚK M É R L E G E K , 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda-

sági és iparczélókra. 
BOWER-BARFF-féle szabadalmazott inoxydá-
lás módszer szerint inoxydált szivattyúk 

rozsda ellen védve. 

legújabb javított rendszerű tizedes, száza-
dos és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérle-
gek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

Árjegyzékek ^ ( l A R V E N S , W Í d l L> WalflschSasse 14 82 

ingyen és bérmentve. Schwarzenbergstrasse 6. 

Gáspár-féle „Széke ly k i n c s " két kitűnő * 
faj keresztezésébőr nyert: korai rózsaszín \ 
kifii burgonya) mely mesés bőtermősége és ' 
betegségellentálló képességénél fogva eddig pá- 4 
ratlanul áll. — A gumó alakja: kifli. Szine: szép 
rózsaszín. Husa: sárga. Érési ideje : julius köze- f 

i 1 m i i , i / í [ in,i! ( 
eltartható. Mint kitűnő csemege és leghálásabb ' 
gazdasági faj méltán nevezhető a jövő burgonyájának. \ 
50 Ko. 6.50, 25 Ko. 3.60, 10 Ko. 2.—, 5 Ko. 1.20. j 

Kwassitzi eredeti y; 

Hanna-pedigree v e t ő á r p á t 

„HAMPSHIREDOWN" JUHOK. 
Kitűnő hus, jó gyapjú, nagy suly. 

Ezen kiválóan értékes 

a n g o l j u h - f a j t a 
bámulatosan korai 

ezenkivül pedig oly erős szervezetüek, hogy 
minden éghajlathoz alkalmasak, 

és a hus minőségére nézve egyedül állanak. 

Közelebbi felvilágosítást nyüjt • 

J A M E S E, R A W L E N C E , 
a Hampshire Down juhtenyésztök szövetségének titkárja, 

SAL1SBURY, England. 

Élősövény. 
Gleditschia (koronatővis, krisztustövis vagy tüskés lepényfa). Valam̂ nnyî  sövény-növény kfliatUegelsjS. Oyor»n fejWdik̂ nem 

3EHc\ Sző?ö°í' kertek6,1''leg-ellk, udvarok,̂ majorok!'temSik̂ tbí 
korúlkerité éhez felulmulhatJ" !,•»•,n,-,,ni ..,•.•.,., Ezer darab csemete ára e fr-t, elegendő kétszáz méterre. Minden m Anrrpnrl nlfisher • raízokkal ellátott, nyomtatott ültetési és keze-Ismertetö árjegyzék ingyen és bér-

S z ő l ő ü l t e t ő . 
cm. MélységűkerSf SgMröt"csináí."melyből »~«Sld.et kiemeli, ki-tűnő eredménynyel használható bármilyen gyökeres és sima 
ték, egyébnemü kerti ültetvények, élősövény és bármi dugVányok ültetéséhez. Sz615k, gyümölcsösök és szőlő- vagy faiskolák trágyá-zásához. Kiállítást kitüntetések. Nagyszombatban nagyérem és elsőíendü díszoklevél. Nagyváradon 1891-ben ezüst oklevél. 1896-ban nagy ezüst-érem és díszoklevél. Kassán ezüst-éremmel ékitett diszokler.él. Az ezredévi kiállításon Budapesten kiállítási nagy-„M„,ái Balaton-Füreden elismerő oklevél. A brüsseli 

ilismerő-levelek bizonyítják kitűnő gyakorlati y szőlészet, kertészet, gyümöl szei vagy belgazdálkodásnál valóban nélkülBz-
híüen es 

F & 2 
endelőt, de 

czélszerüségéről biztosítva van. Ara aezélból, erős kivitelben 
50 kr„ 10 darab 40 írt. 

Megrendelhető a SZŐLÖOJTVÁNY-TELEP 
KEZELŐ SÉGE-nél 7434 

NAGY-IiÁGYA, u. p. SZÉKELYHÍD. 

VPPPPPPQPPPPPPPPPPP& 

l 
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F ö l d b i r t o k o s o k é s k ü l ö n ö s e n s z ő l ő t e r m e l ő k f i g y e l m é b e ! 
Mint legolcsóbb és legjobb 

trágya-anyagot 
ajánljuk 3679 

ócska bundabőrhulladékunkat, 
mely ' hivatalos vegyelemzés szerint több mint 10% nitrogént tartalmaz. 

. B u n z l és M a c i i 
BUDAPESTEM, IX., KÜLSŐ SOEOKSÁRI-UT 38. SZÁM. 

Takarmánymeszet, 
szavatolt 40—42% phosphorsav tartalommal; tiszta, ártalmas al-
kotó részektől ment; arsenmentes, ajánlunk brünnl raktárunk-
ból a pénz-előleges beküldése vagy utánvét mellett 50 kiló 6 frt 

KnochenmeliI-, Spodium-, Gelatine- und Leimfabrik, Brechelshof, Preuss. Schlesien. 
Kérdezősködések és megrendelések közvetlenül hozzánk intézendők. 

Mélt. Bezerédj Andor, cs. és kir. kamarás ur jegrenyési immú-
nis homob szőlő telepéről, a következő 3-szor permetezett, őszszel szedett, 
teljesen beérett, peronosporamentes 

vesszők eladandók: 
Olasz rizling... 
Zöld szilváni • 
Nagy burgundi 
Oportó — 
Nemes kadarka... 
Fehér és piros chas,selas gyökeres vessző 
Madlein angevine gyökeíes vessző ... __ 
Olasz: rizling gyökeres vessző ,... ... .. 
Piros veltelini gyökeres .vessző 
Zöld szilváni gyökeres vessző -_ 
Nemes kadarka gyökeres, vessző...' 
Ezenkívül tavaszi szedés bármely fejből-'1000 á 3 frt. A tavaszi szedésü 

vessző-iiégrendelést1 márczius 10-ig. kérjük eszközöltetni. 
A veszők csomagolása és vasútra szállítása az árban bennfoglaltatik. 
Megrendelésnél az összeg 25%-a beküldendő; 75°/o utánvételeztetik. 

• Megrendelések^ . 

Jegenyési gazdasága u. pr Szedres (Tolnám.) 
czim alatt eszközlendök. 7374 

16000 drb 1000 á , 3 frt 
1Ö500 drb 1000 á ' 3 frt 

: 18000 drbl.í dOÖO.'.á.. 3, frt . 
16000 drb 1000 á 3 frt 
22000 drb 1000 á 2.50 frt 
4000 dri) 1000 á 12 frt 
4000 drb -10Q0-á l2 frt 

20000 drb" 1000 á 10 frt 
8000 drb 1000 á 10 frt 
5000 drb 1000 á 10 frt 
2000 drb 1000 á 10 frt 

mérleg szerkezetek. 
A. szabadalmazott Fairbanfes-mérlegek százados rendszerűek, toló-

sélyos fémmérőkarral birnak s a hidra tett terhet minden p«nt»m 
eryenlően mérlegelik. 

l a r t i u á c , pontosaié és Könnjü Kezelésüknél fogva ugy 
hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert legkitűnőbb mérlegek. 
G a z d a g á c s i ' , szekér- , m a r t i a - , a á k - én r a k t á r i 

m é r l e g e i n k e t 
czélszerü és a czélnak megfelelő szerkezetüknél fogva különösen a gazdák, gazda-
ságok és uradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, 

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

FA1RBANKS MÉRLEG és GÉPGYÁR részvény-társaság, « N M 
BUDAPEST, Andrássy-ut 14. Gyár: Külsü Váczi-ut 156. 

Íj I i e o p o l d A d o l f b ő r g y a r a If 
Tata-Tóváros. 

Vesz mindennemű1 állati bőröket, szerződésileg is. 
| Készí t szarvasbőrt, mosó-, törlő bőrt, cseres, fehér | 
| irhát, ezekből állandó raktár. Elvállal minden e szakiba | 

vágó munkákat . 6446 |j 

Eladó 
mintegy 1B0Ö drb. nemesített gyümölcsfa, ̂ ^ s minőség sze-

l ó p o k p ó c z a i m 

Szétküldés jótállás m Téttel. Meg nem f< pénz TÍsszaadatik. Ej 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javi tásaés hizlalása 
m gazdák és hizlalók használatára, m 

A legjobb és legolcsóbb mázoló olaj; és 
f a k o n s e r v á l ó s z e r 

a több mint.20' éven, át kipróbált 

CARBQLINEUM 
Avenarius szabadalma. 7397 

Utánzásoktól óvakodjunk! 

„ C A R B 0 L 1 N E U M " - G Y Á R , 
Avenarius R. Amstetten N.-Ö. 

Iroda : WIEN, III/l, HAUPTSTRASSE 84. 

MAHSCHALL A.' 
kocsi-, hajtó-, lovagló- és istállószergyár, 

gözfürésze és fahajlitó telepe 
Pozsonyban, III., Grössling-utcza 16. sz. 

Ajánlja: 

landauer broom, félfedeles, nyitott vadászkocsijait 
és hintóit, igen könnyű és elegáns kivitelben és 

a legkülönfélébb alakokban. 
S elsőrangú éremmel kitüntetve. 

Tiszti és polgári lovagló eszközök! 
Géphajtószijak. Lószerszámok, uri fogatok és gazdasági lovak részére. 

= Mintaraktár a kereskedelmi muzeum állandó kiállitásában Budapesten, Városliget.  
KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. 



GANZ és TÁRSA ****** Budapesten. 
Petróleummal és adómentes 
benzinnel hajtott motorok 

gazdaság czéljaira 
(BÁNKI és CSONKA szab. rendszere). 

Mechwart-féle gőzekék és 
petroleumekék. 

Hengerszékek, köjáratok és teljes 
malomberendezések. 

Turbinák. — Villamos világítási és 
erőátviteli berendezések. 953. sz. 

Gyors fejlődésü telivér 

magyar tenyészbikák 
kiterjedt legelőkön edzetten neveltek, eladók gróf Teleki Arvéd ur 

drassói uradalmában. 
A hirdetett ötven igásökör már eladatott. 

Posta és vasút: KONCZA. Budapest felől Konczáig direct átmeneti kocsik a 
gyorsvonaton. 

„ Vetőmagvakat illetőleg bővebbet apróhirdetésünk tartalmas " 

19. SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK i 8 9 9 MÁRCZIUS HO 4. 

Allatsyógy.-aietét. szer lovak, szarvasmarhák éis Juhok számára. 45 ér óta a legtöbb istállókban használják étragjr-hiány, rossz emésztés ellen, a tehéntej javítása és a tejeló-képesség szaporítása érdekében. '/i doboz ára 70 kr., 'h doboz 85 kr. Csak a fenti védőjegygyei valódi minőségben kapható az összes gyógyszertárakban és drogériákban. — Főraktár: 
Kwizda Ján. Ferenc, 

_9. és kir. osztr.-magy., román kir. és bolgár fejed. udv. szállító. 
KERÜLETI fiTÓGYSZERÉSZ, KOEKEDIIUIKi BÉCS mellett 
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Iparosok és gazdaságok részére a jánl ja a 

legújabb szabadalm̂ szerkezetű gáz-, petroleum-

j , Minden kiállításon és versenyen 

j|L első érmekkel^ és dijakkal kitüntetve. 

W Vezérképviselet: Gellért Ignácz Budapest VI., Eötvös-utcza 44. 

Homoki szölötelepitöknek igen fontos 
hajlított fabútort, úgymint: széket, karszéket, hintaszéket, iroda 
.támlásszéket, pamlagot, ruhafogast stbit idegen czégektöl, hanem 

csupán csak a 

Turóez-Szent-Mártonban. 
Ezen hazai, a milleniumi nagy éremmel kitüntetett vállalat 

készíti és nagy választékban raktáron tartja a legkülönfélébb 
ízletes, czélszerü, szalon-, háló-, étkező- és elöszobaberendezést 
és egyéb kávéházi, vendéglő és korcsma bútort. 

Készpénz-vásárlásnál előnyös engedményt . nyújt, Ismét-
éladóknak tisztességes; keresetet -kiztosít.v 

Árjegyzék kívánatra ingyen. 
Rendelés esetén tessék ezen hirdetésre hivatkozni. 

- ' • ' • • 7417 

Sza€. tejszállitó Mannái 

É
tölgyfáitól. /gjv 

A legplcsób, legtartósabb és legkényelmesebb 
szállításra és «* 0 á t l i p 

tejgazdasági üzemhez. .'J OSKAR MARTH T ™ f f i r B 
A cég 17 év óta áll fenn L ^ i b ^ ^ t r ^ f é ^ S 

Alsó- és Felső-Ausztria, valamint Szerbia, Bulgária,̂ Románfá és ̂ Németország részéi 

homoki szölötelepitöknek kincses háza hőmilŝ bfltik'ej 
lekvésnélPmindi/bíztosa6ben ered meg és fejlődll̂  mint. az, mely agyagos isza 
vagy túlságosan Kövérített talajban állíttatik elő. A ĝyiimölosfajok b̂oldogult Bej • 
és eperből. Az 1—2—8—4 íves, gazdag gyökerű, fajhiteles, igen szép csemeték df OrSsségo szerint 15 krtól 40 kriff. A 4—6 éves Igen erős koronás sorfák dáwbja 'Nagybani vételnél' az 4rak WUÜn megállapodás tárgyát képezik. Fentirt gyüm UMnüril.'s folytán 1-2-3-4 éves selejtezett mi»Ő3»írü csemeték is kaphatók, erö: ,•2-6-̂ 7—10—16 krért, melyek . gazdag gyíikérzetüknél fogva főként nagybani te olo8ó°ágök folytán igén ftjáölátosak. Fenti mtaős'-gü csemeték vadoncai' is bármi: és e.Sasúgben megrendelhetők a fentirt cégnél. A gazdag gyökérzet!! Vfldonook IQOO sége szerint 6. frt 85 krtól 19 frtig terjed: Nagyobb vételnél 6-10—16o/o engedmény. -

atczai lok o;m o ti v o lt, 
gőzcséplőgépek hajtására a röherczesri vr.smiiveEí l>«t. A gépék vásár-

lásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. .Sziyos\tudakozódások 

EpzhorzogSScSio GEJBIséráfl - 2Sir,ec$i©n 
in T e s c h e n in S c B i i s s i e n , . czimen. 4091 

teljesen berendezve; szecskavágők, 
répavágók és zuzék, líuko-

ricza-morzsolók. 

mezőgazdasági 

Kimerítő képes árjegy- ^ 
zékek és tervrajzok 

kívánatra ingyen és bérmentve. 
Főraktár: B U D A P E S T , 

V I . kerület, Váczi-körut szám. 
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382 dijjal kitüntetve. 1898. évi Bécsi Separator-versenyen 1-sö dij. 

ALFA SEPARATOR RESZY.-TARS. 
ezelőtt PFANHA USER A. 

BUDAPEST, VII. Erzsébet-körűt 45. sz. 

Tejszövetkezetek és tejgazdasági telepek 
b e r e n d e z é s e , 

Tejgazdasági eszközök és gépek gyártása, 
1898. évi gyártás 28,209 fölöző gép. 7052, 

Á r j e g y z é k e k , t e r v e k é s k ö l t s é g v e t é s e k d í j m e n t e s e n . 

sima I. és II. oszt. 
amerikai szőlővessző. 

Riparia portalis, Rupestris monticola, Metallica, Novo mexicana, 
! Taylor Narbonne, Gamay coudere, Rup. Portalis és Taylor faj-
í tiszta alanyvesszőből, még előjegyezve nincs körülbelül egy 
I millió. Ezre I. oszt. 10—12 frt, II. oszt. 4—6 frt. Bővebbet 

| Báró Bohus László szőlőgazdasága 
Világos. 

78., szám. — - 899. 

Sőre-marhák 
eladása. 

Az egri fökáptalan gazdaságaiban 103 darab söre-
marha eladásra bocsájtalik, melyek a vétel utáni 
átadásnál öt, vasúti állomáshoz közel, vagy éppen 
mellette fekvő gazdaságban csoportosíttatnak, neveze-
tesen : 

Egyeken ' . . . . . . 12 darab, 
Folyáson . . . 28 „ 
S z i h a l m o n . . . 23 „ 
Sajó-Varkonyban . . . 5 ,, 
Zsigeren . . . . . . __, . 35 ',•,.. 

Venni szándékozók zárt ajánlataikat 

folyó hó 18-áig 
alulírott kormányzósághoz küldjék be, melyek ott 20-án 
fognak tárgyalás alá vétetni. 

Eger, 1899. márczius hő 1-én. 

A z egri fökáptalan 

74go j ó s z á g k o r m á n y z ó s á g a . 

Knuth Károly 
mérnök és gyáros. 

QYÁK ÉS IBODA: 
BUDAPEST, 

VII. Ker., Garay-utcin 6 - 8 . u á n 
Elvállal: Központi-, viz-, lég- és gőzfűtések, lég-
szesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőz-
tetések, closettek, szivattyúk, vizerömiívi emelő-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
róleum váladékból nyert gázok értékesítését 
czélzó készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 
Tervek, költségvetések, j I előirányzatok 

gyorsan készíttetnek. 
'Legjobb minőségű kőagyag-oiövek raktáron. 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

A.z „Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„istvántelki immúnis" homoktalaju 
szőlőjéből ;a következő 

európai és amerikai szőlővesszők 
eladók. 

1. Gyökeres európai v e s sz ő k . 
Olasz Rizling 18,000 ezfe 16 1 
Nagy Burgundi 3,000 „ .16 
Mézes fehér 3,000 „ 1(5 
Madelaine angevine' 1,000 „ 16 
Tramini piros 3,000 , 16 
Piros Bakar 1,500 „ 16 

2. Sima európai ves szők . 
Olasz Rizling 29,000 ezre 8 1 
Nagy Burgundi 10,000 , 8 
Mézes fehérl_. 6,000 „ 8 

Madelaine angevine 2,000 8 frt 
Tramini piros . 7,000, , 8 /' 
Piros Bakar ... ... 4,000 , 8 „ 
Szent-Lőrinez 4,000 , 8 „ 
Nemes Kadarka ... 50Ó „ 8 , 
yeltelini piros : 6000 „ 8. „ 
3. Gyökeres amerikai v e s s z ő k . 
Jaquez ... ... 1,000 darab 10 , 

4. Sima amerikai vesszők . 
Herbemont ... 1,000 darab Ö frt 
Jaquez ... 4,000. „ 6 „ 
Riparia Sauvage ... 2,000 , 5 » 

OrszágosMagyarGazdaságiEgyesűlet 
igazgatójához 

Budapest „ K ő z t e l e k " intézendők. 
Az elszállítás tavaszszal történik. a megrendelés sorrendjében. A megrendelésnél a 

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

Igazgató. 
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és tisztítására egy művelet alatt 

um KLEIN" VILMOS 
., ,, magkereskedő ,. , . 

magtermeles. SZATMÁH. u z 1 e t. 
Ajánlja kiváló minőségű gazdasági magvait, főkép álla-

milag ólomzárolt 

lóheremag'ot 
stb., mindenféle gazdasági magot. 

Sajáttermésft konyhakerti s virágmagvainak, vala-
mint fa - és rőzsaiskolájának képes árjegyzékét kivánatra 
hülkttldi 

Klein Vilmos 
m a g k e r e s k e d ő S Z A T M Á R . 7451 

Számos uradalom elismerő levele rendelkezésre áll. 

Vorostarka linó 
é s ü s z ő 

legprímább, 1—2 esetleg 3 évesek és pedig hizlalni való ökrök el-
adására és későbbi szerződésre 7326 

legolcsóbb árért vállalkoznak 
WEILLER é s EISNER Kis -Czel l i kereskedők. 

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

Alegmagasabb 
dijakkal 

kitüntetett Thomasfoszfátlisztet 
szavatolt 15—20% citrátban oldható foszforsavtartalommnl és 

85—100% porfinomsággal. 
Felülmúlhat!an, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösen sovány-

talajok javítására, kitűnő hatású az összes gabonanemüek, kapás és olaj-
növények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, kivált-
képen a rétekre. Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb l'osz-
Torsavtrágya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az összes 
sznperfoszfátokat. — A czitrátban oldható foszforsav-tartalomért 
szavatosságot vállalunk, netaláni hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, 
szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál 
A csehországi Thomasmfivek prágai foszfátliszt 

eladási irodájának vezérképviselősége 
f a magyar korona orsz. területén 

KALMAR YILMÖS j VII., Erzsébet-körut 34. szám. 
Martellin a legfinomabb dohánynemesitö trágya kiz. eladása. Kainit. 
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Hofherr és Schrantz Budapest, 
VI., Váczi-köruf 57. szám. 

1898. Szolnokon és Eperjesen ismét I. dijak arany érmek! ! 

U j ! Kayser - fé le 

gabona 
csak K Ü H I V E E.-nél. 

BEHÁS 1.1 

„ D I A D A L " R O S T Á J A , 
Uj árjegyzék (1899) kivánatra bér-

mentve. 
FŐRAKTÁR: 

Budapest, Váczi-körut 5 7 , a sz. 

KÜHNE E. 
Magyarország legrégibb gazdasági gépgyára 

M O S O M B M ( 1 8 5 6 ) 
ajánlja a bebövetkező tavaszi idényre : 

Sack rendszerű aczél egyes, kettős és hár-
mas ekéit, Laacke-féle szántóföld és rét-

boronált, 
eredeti „ H u n g á r i a D r i l l " 
hegyes vidékre „MOSQNÍ D r i l l " 
kis gazdáknak , j u b i l @ u m D r i l l 1 

soryetögépeit leszállított árakon. 
Magtárszelelök, rosták, konkolyozók foly-

ton készletben. 

Lapunk bekötési táblája 
i frt 3© IcréFt (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Sladó sima %öldojtüáng. 
10,000 drb Mézes és piros Chasselas az alany Riparia Portalis, 
30,000 drb Oporto és Mézes fehér az alany Riparia Portalis, 
500 drb gyökeres zöldojtvány az alany Riparia Portalis, 4000 
drb I. osztályú sima Jork Madeira direkttermő, 10,000 drb 
gyökeres Riparia portalis, 100,000 drb hazai sima vessző u. m. 
Mézes fehér és Oporto ojtott tőkéből és néhány hektó törköly-

pálinka eladó. 
Árjegyzéket kivánatra küld 

B e r g m a n n K á r o l y 
szőlőbirtokos 

NAGY-MAROS, Hontmegye. 748I 
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Fuehs és Schliohter 
t e j g a z d a s á g i é s ó n o z o t t v a s e d é n y e k g y á r a 

BUDAPEST, VI., Angyalföld, Jász-utcza 7. sz. 
Tej szövetkezetek és tejgazdasági telepek 

berendezése. 
A HOLLER-féle „Balance Separator" r. t. Ausztria-Magyar-

ország és a Balkán államok egyedüli képviselői, 
vevőink közíií felsoroljuk: 

a „Budapesti Központi Tejcsar-
nok Szövetkezetet", úgyszintén az 
aradi, pécsi stb. tejcsarnokokat 
és számos nagy hazai gazda-

ságot. 

Telefon-szám 
5 4 - 5 3 . 

Tervek, költségvetések, tanács-
adás bármely tejgazdasági kér-

désben díjmentesen. 

Több mint 3000 szóró már tias: 

jobbnak elismert szabadalmazott. 

J D E A I / ' 
Universal chilisalétrom szóróját, 
melynek rendes és kitűnő működése és 

salétrom egyenletes i felül-

kétsoros kézierőre, 
1 soros, 5 és többsoros vonóerőre, 

ajánlja és kívánatra árjegyzéket bővebb leírással ingyen és bérmentve 
küld a : 

Landwirtschaftliche Maschiiienfabriken 
IINTER-CETNO ANTON DOBRY 

Működése felülmúlhatatlan. — Utánzatoktól óvatik. 

99 

Siőfizetési felüivás. 

A SZŐLŐ HELYES METSZÉSE" 
czimü mnnkának 2 -d ik átdolgozott és bővített kiadására, mely a 
szőlők metszését tárgyal ja . 

I r t a : M a u r e r János, a „Szölőszeti és Borászati Lap" 
szerkesztő-kiadója. 

A könyv február havában fog megjelenni, számos — a szöveg 
közé — nyomtatott ábrával. Jeligo : Szőlőt metszeni könnyű, 

fflgB- Ára 1 frt . TSEÜJ D e jó' metszeni nehéz. 
Az előfizetési ár a szerző czimére; fflaurer János Kassa, Maurer-udvar Mllenlt 

Aki öt példányt rendel meg, hat példányt kap. 7328 

H A M P K L J Ó Z S E F 
gép- és lánezszivattyugyára 

WIEN, H/7., Hellwagstrasse 10. 
a j á n l j a 

szab. 
l á n c z s z i v a t t y u i t 

I^i ó j á r g á n y 
1—4 kertcsönek egyszerre való hasz-
nálatához. Nélkülözhetetlen mély ku-

taknál. 
Használt lánczszivattyuk és járgányok 

állandóan ráktáron vannak,-
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

RÁCZ GYÖRGY Jolánföldi s: 

nagyon sürün, bokrosodó és kemény tövisű sövény. Gyökeres csemeték 1 éves, 
4 forint, válogatott .6 forint 50 kr.,: ezren alóli vételnél százá: l forint. 2 éves, 
hossza 80—110 centiméter ezre 12 frt, száza 2 frt. 3 éves, hossza 1—lVa 
méter, ezre 16 frt, száza "3 frt; továbbá Gleditsia élősövény 50—70 
centiméter hosszú ezre 5 frt, száza 80 kr. Sokféle legnemesebb alma, körte, 
őszi baraczk és ringriórák száza 26-28 frt. Diórák darabja 30 kr. 
Alma vadoncz 2 éves ei.re 5 frt. száza 80 kr. Útszéli fáit ákácz 
3 ~ t méter, Eper, Juhar, Égrerfa, Tölgrylevelü gryertyánra, 
Betula, Ribes Aureum jutányos áron száz és ezer szárma. Végre külön-
féle fás és zöld szőlőojtványok Portalis és Monticola alanyon. Direct-
termő amerikai gryökeres és sima -vesszők Riparia Port'alis és 
Rupestris Monticola gyökeres és sima,vesszők és európai., gyökeres, és jsima 

sszők. 
Árjegyzékkél szolgál az 

INTÉZŐSÉG, Kula, Bácsmegye. 

Arankamentes, államilag ólomzárolt lóherét, luczernát, 
répamagvakat , fümagvaka i , 

minden czéíra és egyéb 
vetőmagot a legjutányosabb áron és garan-

tált jó minőségben. 
Olasz szaponáriát tiszta vastag gyöke-

rekből örölwe. 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés 
mellett vásárolok: gazdasági és erdei vetömagvakat, 

mely czéíra mintázott ajánlatot kérek. 

A JAHLOK: 

Kocsikenöcsöt, Petroleumot, 
Zsákokat, ponyvákat, kátrányfestékeket, 

fedéllakot és minden egyéb gazdasági czikket. 

OÉPOLAJAT, 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
savtalanitott repczeolajat- elsőrendű ásvány-

olajat stb. 

KRAMER LIPÓT, 

Fertőtlenítő szereket, 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

l Ő I i Á G Y Á T . 
BUDAPESTEN, 

r., Akadémia-utcza ÍO. sz. 
Telefon. Süpgönycz im : „ C E R E S " Budapest . 

Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kivánatra szolgrálok. 
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rendeze t t be a 

PAUCKSCH 
Törzsgyárunk LANDSBERG 

gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár é s rézműves-műhely 
6 3 éves fennállása őta 

mint legkiválóbb különlegességét 
legjobban jövedel-

BUDAPEST, Muzeum-körut 35. 
H. Paucksch részvénytársaság fióktelepe. 

legújabb rendszer szerint, 
1 1700 telepet állítottunk fel 50 év óta. 

Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszfinomitók, 
keményítőgyárak, tejgazdaságok, malátagyárak és sörfőzdék számára. 

Megkereséseket Paucksch, Budapest, PHuzeum-körut 35. czimre kérjük. 
(Gyártelep: Kőbánya.) 

BirtokvéteL 
Megvételre keresek, esetleg készpénzfizetés mellett 

i egy 2 0 0 — 4 0 0 holdas, magyarországi nagyobb város 
közelében fekvő birtokot (Délmagyarország előnyben 
részesittetik) felerészben szántó és rét, felerészben j ó | 

I erdő vadászattal, szükséges. gazdasági épületekkel és 
I egy kisebb ürilakkal. 

Ajánlatokat csakis eladóktól (közvetítők kizárásával) ! 
j a kiterjedés, fekvés, a föld minőségének, esetleg a t 
j marhaállomány és az év pontos közlésével „A. J . 29." j 
| Wien , H a u p t p l a t z p o s t e r e s t a n t e cz im alatt kérem. 

sorbavető-gépek 
.897. évben a számos külföldi kitüntetéseken kivül a kisbéri nemzet-

közi vetögépversenyen eleő dijjal 
ÁLLAMI ARANYÉRÉ MM E L « 

P R 0 P P E R SAMU 
mezőgazdasági géprak tá rában 

Budapest. V., Váczi-körut 52. sz. 
tartatnak készletben, a hol azok, valamint a legjobb szecskavágó-, és 
répavágógépek, kitűnő takarmányfüllesztök s járgányok jutá-

nyos áron szerezhetők. 
Árjegyzékek és bárminemű felvilágosítások készséggel adatnak 

Ingyen és bérmentve. 7482 

ALAPÍTTATOTT 1802. ÉVBEN: ALAPÍTTATOTT 1802. ÉVBEN. 

B á n h e g y i C. J . 
„Az arany kalapácshoz" IV. , Rostély-utcza 13. 

L ó s z e r s z á m vereték és ke l lékek . 
Kész istrángok, angol gyeplők, nyergek, lovagló szerek. Nyereg-

szappan, angol bőrlakok, szerszámmáz, Kwizda-íluid. 
Halászati czikkek. Szabadalmazott patkány és egérfogók. 

Szerszám nagykereskedés minden iparág részére. 

Vetésre 
ajánlok, kitűnő minőségű - fajtiszta, tartósságban, bőhozamban, 
keményítőtartalomban alig felülmúlható, minden talajra, de küípnösen 
lazább, fekete vagy homokos talajra alkalmas : 

Hortensia burgonyát. 
A legutolsó évjárat átlag termése 80—100 métermázsa 1300 Oöles 
holdanként, keményitőtartalma 19—33%; Különösen gazda-
sági szeszgyárosoknak kiválóan ajánlatos fajta, de asztali czélokra is 
kitűnő minőségű. Ára vaggonrakományokban vagyis legalább 100 q rende-
lésénél 2 frt 50 kr., kisebb tételekben 3 frt métermázsánként, zsákok önkölt-
ségbenszámittatnak fel, vagy rendelő által küldendők. Rendelések hozzám in-
tézendők és királytelki gazd. intézöségem által, mig a készlet tart, sorrend-
ben fagymentes időben effectuáltatni. 

Haas Ignácz, Nyíregyháza. 7isi 

E l a d ó 
a kistapolcsányi főherczegi uradalom pinczéjében 40 hl. 
carbenet és 40 hl. merlót 1898. évi termésű igen finom 

veres bor. 7492 

DÚS JENŐ jószágfelügyelő, 
Kis-Tapolcsány. 

ActienoesellsGbafr Stahlwerke Weissenfels 
ezelőtt Goeppinger & Co. 

W e i s s e n f e l s , Oberkrain. 
Szabadalmazott Í^SBB^^ 

Petroleum, 

, , , festékáruk, 
A hordóban levő folya- S ^ ^ A Á ^ S t ó J l l f 5 ^ • j j ^ S sP'"tusz, 

kiszivárgás, felszívódás SMm^Kmmmlmf' V - ^ J ^ B w alkaliák stb. 
"" apadék által. Nincs részére 

Amer ika i szabada lmazot t 

aczéllánczok forrasztás nélküli. 
Árjegyzéket ingyen és 

72*17 l»érmentve. 
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ár 15 szóig 30 lír., ezen felül minden 
feltűnő hetükkel 4 kr. Czim közlésénél 
len beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. K I S H I R D E T É S E K . ; mezőgazdák és a szakirodalom terményei, 

jbá állást keresők és adók hirdetményei 
Tétetnek fel e kedvezményes rovatban. 

Csak oly leveli >kre válaszolunk, melyekkel válaszra szükséges levélfoélyeg-et vag-y levelezőlapot kftldenek. 

Megjelent: 
J. C. Schmidt 

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

világhírű 
főzelék és yirágmagvainak 
magyar árjegyzéke. 

Kapható 

Radwaner és Rónai 
Budapest, V., Fürdő-utcza 4. 

Telefonszám - 490. 
3000 darab 

;zolgálgróf Pálffyjózí. 

Bérletátadás Zalamegyében, a lesenoze-ta-maji és a keszthrfyi vasúti ál-lomástól 3/4 órányira IVRVS J!uO m.'̂ old. szántó és 500 Hold le-gelőből álló bérlet teljes fel-. 

Soptonmeg; 

Gyümölcsfák 
alma, körte, baraczk, szil-
va stb. 1 db minőség sze-
rint: 10 krtól, 30 krig. 
Gyümölcsmagonezok 

1000 db n—25 frtig. É1Ö-
sÖTénynöyények ákáez, 
glaeditsiaKés ' galagonya 1, 
2, 3 évesek 1000 db 4—20 
frtig. Tűlevelűek^5..leg-
kiválóbb fajbán. 1 ;db: mi-
nőség szerint 25 krtóí feljebb 
fenyümagonczok 1000 drb 
2.50—5 frtig. Díszfák és 
cserjék 100dbdiszfa25frt, 

, 100 db díszcserje 8 frt. Sor-
fák akácz (golyóalaku, 
Vörösvirágu és szomorú) 
vadgesztenye, glaeditsai, 

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

zéket küld kivánatra 
GAZDASÁGI INTÉZŐSÉG 

Gazdasági kis biblia. 
A mai szőlőmivelés, borá-
szat, növénytermelés, állat-
tenyésztés, tejkezelés, gyü-, 
mőlcs- és konyhakertészet 

éS Stb. 7049 

gyafcorlati íéziiöiyye. 
Irta: Kecskeméthy Géza, kir. 
borászati felügyelő.— 1898. 

Kapható a szerzőnél 
Egerben, Hevesmegye. 

Ára ajánlott bérmentes kül-
déssel: I frt 15 kr. 

Biehn János 
Mpest, Kispest és MezötelegL 

ménből készült kátránymentes 
Valódi aszfalt-fedél-

lemezeket, 
Biéluiolt, Carbolineu-

mot. Vállal: 
Fedéllemez -befödése-

fcet. 
Faczement - befödése-

ket. 
Mindennemű aszfalto-

zásokat. 
Nedves falak gyökeres szá-

razzátételét aszfalttal 

Aczélos 

b u z a , 

z a b , 
rigai lenmag, 
fehér bokorbab, 
prairie 708i 

királyné 
tengeri, 

székely tengeri 
ötven kilós zsákok-
ban nagy mennyi-
ségben is kapható 
Gróf Teleki Arvéd ur 
drassói uradalmában 

u. p. Koncza. 
Mintát, ár és megrendelő-
lapok kívánatra azonnal 

Eladó 
vagy haszonbérbe kiadó Szol-nok-Doboka T$rm(j|yőbpn egy 

Szálas íafcarmány 
adagolására 

páratlanok a 

iuu uu „inmouiuiiu „ o.— utánvét mellett mindenhová 
Eladó 

fep, hat extirpátor, egy "kere-ttag tisztító rosta. Deckert-féle ^efönboz^^^végáüomtoál 

Halm Sándor Báca-Madaras. 

Kosinsky 

Fajtiszta Riparia portalis sima-

«iaZdagou 
fééfXKdn i !g8160é hold erdőből -álló birtol zabb időre bérbeadó, eset 
i a kiadőhivSalW ** 742 

díszfák és diszbokro-
kat, valamint rózsákat 
szállit és kertalakitáso-
kat terv és költségvetés 
szerintkészitPecs Ármin 
budapesti mükertész és 

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

takaró-
PONYVÁK, 

mindennemű 
gazdasági "HSi 

ZSÁKOK 
és zsákkötők a legol-
csóbb gyári áron kaphatók 

FISCHER J. 
ponyva- és zsákgyárában 

Bttoest. SagŶ orona-n. 18. 
Eladó fenyöcsemeték 

és fenyőfácskák. 
Luczfenyö rncea excelsa) 

Sft&VcHíE 
Lucz-fenyöfácska 

Erdei fenyő (Pinus sylvestris) 2 éves 12— 20 cm. magas 10.000 drb 20 frt, 1 éves 4-8 cm. magas 10.000 drb 10 frt. 
Erdei fenyőfácska 

(Larix europaea) 1 éves 8—1! 
"'Vörös8 fenyöfácska' 

l-̂ kilónyl földdel, léezezett 
•semeték és°fáeskálmak cso* nagolása, szállítása Magyar->rszág területén a saját költ-

Kontsek György főldbirt. 
Ábrahámfalu, u. p. Tót-
Próna, Turóczmegye. 

Szabadalm. „ P r á g a i " 

s z i v a t t y ú 
A trágyalé,ár-

a hez stb. fecs-
I k e n d ő s z e r k e -
I I z e t t e l , 

. ónozott, kovácsolt vascsövek-
bői, egy pórcz alatt (egy ember) 
400—500 liter csont, rongy 

...jQjLeg, .tömör...trágyát, minden 
ii In - _ íélkiil szűr át a szi-
vattyú. Nem fagy be. Könnyen 
szállitható, (4 méter magas-
ságnál 45 kgrm.) Ezen szi-
vattyút 14 napi próbaidőre 

szállit a feltaláló és gyáros 

R U D , D O L E Z A L , 
Prag-liel>en. rsst 

KÖTÉL ZSINEG 

K E v E K ű T ű 

Tessék árlapot kérni. 

Kérjen ön mindenkor 
„MoeMtf'-féle 

csontolajat, 
mely 

kerékpárok- és 
varrógépekhez 

külön van 
Kapható 

Tel jes 
rendezés," 6000 litef'napi fo-gyasztásra és ugyanannyi fel-dolgozására való edényekkel, gépekkel, eszközökkel együtt, 

Eladó vetőmag. 

Üzletben. 
Minden fajta 

erdei csemeték 
erdők és sövények alapítá-sához szép és olcsó : fenyő, 
erde Ifenyő, fekete fenyő, 
szomorú fenyő, Douglas 
fenyő, égerfa, Jávor, bükk, 
fehér Juhar, f ""fa^ nyírfa, 

Gutserrawaltung Borowna, 

E L A D Ö 

Birtok 
az aszódi vasútállomáshoz 
3/4 órányira kitűnő minőségű 
404 magyar holdból álló egy 
tagban, szép urilakkal és 
kerttel. Czim a kiadóhiva-
talban. 7432 

Minden fajta 

erdei csemeték 
erdők és sövények alapítá-sához szép és olcsó : fenyő, 
erde Ifenyő, fekete fenyő, 
szomorú fenyő, Douglas 
fenyő, égerfa, Jávor, bükk, 
fehér Juhar, f ""fa^ nyírfa, 

Gutserrawaltung Borowna, 

Nöthling Vilmos 
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-

veteméíiy és virágmagvak. 7454 
Árjegyzék ingyen és bérmentve küldetik. = — 

K O Ü T K O L Y O Z O K 
( t r i e u r & k ) 

minden gabonanem osztályozására 

gépgyárosnál 
Budapest,V., küls8váei-ut 46. 
Mintegy 10 klgr. gabona-
minta beküldése esetén 
különleges trieur kégzit-

tetik. 6442 

Malomberendezési 
osztályomat a t cz. nagy közönség s í i m figyelmébe ajánlom. 

Árjeg-yxéJs ingyen »a b í i m e n t e a . 

VERONA 
NAGY LÓVÁSÁR 

1 8 9 9 . M Á R C Z I U S 13., 14 . és 15-én. 

ISTÁLLÓ, SZÉNA és SZALMA INGYEN. 
Ezzel kapcsolatban 

FUTTATÁS, ÜGETŐ-és 
AUTOMOBIL-VERSENY* 

ILY VÁSÁROK FÉLÉVENKINT TARTATNAK. 



Impregnált magból 
kelt 10 napos palánták, 

Nem impregnált magból 
kelt 10 napos palánták. 

. -T " ^ - — - — — í t -
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Nem impregnált eredeti ólomzárolt quedlinburgi 
takarmányrépamag. 

Sárga eckendorfi . . . . .100 kilo 50 frt. Champion Yellow Globe . 100 kilo 44 frt. 
Sárga kerek obemdorji. ; ^100 kilo 42 frt Sárga olajbogyó alakiirmnás 100 kilo 42 frt. 
Nagy vörös Mammuth . . 100 kilo 44 frt. Vörös olajbogyó alakú óriás 100 kilo 44 frt. 

M a u t h n e r Ö d ö n 
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. 
H§# ajánl s 

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 impregnált mag gyorsabban és jelentékenyen erőteljesebb csirákkal kel ki, mint a közönséges mag; az első 

időszakban gyorsabban és bujábban növekszik, a répavetés kifogástalan s tökéletes állományának és az elgondolható legnagyobb 
hozamoknak ezáltal a legjobb biztositékát nyújtja; már az első 4 hét alatt mintegy 8 napi 
előrehaladottságot mutat oly növényekkel szemben, melyek közönséges répamagból, illetve 
közönséges jó 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 gyökérüszögtöl sem, azonfelül még figyelembe 
kell vennünk, hogy a répamagon tapadó összes mikroorganismák, csirgombák stb. a számos 
répabetegségeknek ezen áthurczolói teljesen és biztosan megöletnek az impregnálási eljárás 
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 nem birt magának megmagyarázni: Előfordult ugyanis, hogy nem impregnált répamag, 
mely a magvizsgáló 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 
.jsiráztatónak magas hőfoka megölte, a szabadba veíett nem impregnált magon azonban háborittatlanul folytathatták rombol 
munkájukat és a különben csiraképes mag a gazda nagy ámulatára nem kelt ki. — Az 
impregnált répamagnál ilyen esély természetesen teljesen ki van zárva, mivelhogy — 
mint már emiitettük is, — az impregnálási eljárás teljesen elpusztítja a bacteriumobat. 

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

lapos sárga obemdorji . . . 100 kilo 46 frt. 
Mauthner-féle javitott impregnált és kitüntetett kerek 

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

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

alakú óriás 100 kilo 48 frt. Bikafej^édjíy. 
OTT Impregnált magot tartalmazó zsákok egyik oldalán a CSILLAG-VÉDJEGY, a másik oldalán a BIKAFEJ-VÉDJEGY 

van feltüntetve. 
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KIS HIRDETESEK, Tétetnél M e kwh 
M wUk kintetafarri 

Gróf Almásy Dénes 
ur 5 méltóságának̂  iiradalmai-

^ÁLLATOK, _ 

restetikVaCzim a'kfaddhi'rateU 

tinók és 
iiszök 

beállítási és jármos 

v á l l a l k o z i k Spiegel Ármin 
Lakás^KíÍ p^ 6 ^ v Í r , 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

KLEIN ÉS SPITZER 

^ Kiadó ^ 

Csalt oly levelekre válasaolnnk, melyekkel ráíaszra sz&kségfe* levélbélyegei vagy levelezőlapot küldenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Pestmegyei 

nagyobb borgazdaságban a ke-zelötiszti állás üresedésbee van. Pályázhatnak oly szerény 

Ss ily minőségben n̂a-

TejKezelo. 
Ki a sajt és vaj készítésben 
lyázók bizonyítványokkal el-

M m 

m 

eredeti 

ÉSZAENÉMET 
szavatolt 

b í é s ' i k 
sárga 

répamag 
40 írtra 

leszállítottam. 

Haldek 
JÓZSEF 

8 cs. és kir. fensége 

udvari szállítója 

BUDAPEST, 
Károiy-körut 9. 

sertésvészt, ugyszinte az 
állatok mindennemű hasme-
néseit a legsúlyosabb ese-

tfiblicsk. 

U L . LAt t tn i 

i l É 

n y a h ti 1 a t. 
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GOZEKÉKET, 
GtZ-UTIHENGEREKET 

és ' 

GŰZ-UTIMOZDONYOKAT 
a legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett száll ít 

JOHN FOWLER & Co. 
w*. 82-50. BUOAPEST KELENFŰLO " r í '1 

Iroda, raktár, j a v í t ó m ű h e l y . 

K ö z l e k e d é s v a s ú t o n é s v i l l a m o s v a s ú t o n . 

Ritka alkalom. Ritka alkalom 

2lrad. cognac eladás. 
Gróf D e y m Nándor lesencze-tomaji pinczészete (Balaton 

mellék) nagyobb mennyiségű saját gyártmányú az 1897. évi 
brfisseli Kiállításon díszoklevéllel kitüntetett 

cognaeját 
palaczkonként (0'7 liter) 2 írtjával áruba bocsátja. Bármily 
mennyiség kapható. 

Gróf DEYM NÁNDOR gazdasági hivatala 
Lesencze-Tomaj 

99 

Legújabb szabadalmazott ESYETEMES SORVETŐGÉP 

T R I U M P H III ." 
Hegy és lapályra. -

Minden gabona- és magnemühöz, 
yalamilt minden magmennyiséghez 
egy és ugyanazon vetőkészülék-
kel alkalmas. Csekély önsúly, a 
gép legjobb kivitele mellett. Futó-
kerekei 1280 mm. magasak. Eddig 

már 5000 drb. üzemben. 

LAKOS NÁNDOR f magyarországi főraktára 
BUDAPEST, Vili., Külső Kerepesi-ut I. 

a központi pályaudvarral szemben. 
M T Á R J E G Y Z É K I N G Y E I í É S B É R M E N T V E . ~3M 

1899. évi 
termes 

jótállással a fajtisztaságra 
és csiraképességre, méter-
mázsája 35 forintjával el-
adó ab vasútállomás Bicske, 

C S Á K V Á B I 
gazdaságban. 

S T A H E L é s LENNEK 

TRIEURGYÁR, KSSóLf-uteza & 
Ajánljuk 

Lekopott trieurköpenyt gyorsan ét olcsón ujjal felcseré-

I M A L O M 
berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállít: 

Wörner J. és Társa 
Budapesten, Külső váczi-ut 54—56. sz. 

malomépitő 
gépgyára és 

vasöntödéje 

W O H A M A és TÁRSA Budapest, V., Váczi-körut 76. sz. 
felhivjuk a t. gazdaközönség becses figyelmét saját tenyésztésű 

czukorrépamagokra. 
Répáinkat kiterjedt különböző fekvésű és talajviszonyu földeken termeljük és igy képesek vagyunk bármely talaj számára a megfelelő magot szállítani: 

T e r m e i f i n k p e d i g : 
1. WOHANKA-féle czukordus, nagyon ajánlható mély fekvésű, zsiros talaj számára, nedvesebb éghajlat alatt, kitűnő termést nyújt. 
2. WOHANKA-féle terménydus, magasabb fekvésű, soványabb talajban, szárazabb vidékeken, sokkal nagyobb terményeredményt nyújt, 

amint az összes külföldi nemek, megfelel ugy a répatermelő igényének, mint a czukoriparosok követelményeinek. 
|5Sf?~ Legnagyobb r a k t á r mindenfé le technika i és gyár i berendezés i c z ikkekben . "ISO 

.Pátria* irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapoit, {Köstelaki. 


