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I t ö Z T E L E K 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

Az1 országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. I Szerkesztőség és kiadóhivatal: 11 n a p e s t (K.Qz*elel& 
Nem tagoknak előfizetési díj: MejtfeM MMei SZeríáll ÉS SZOinbatOS, Í ! l l ő l - ú t 35. Sí im. 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. | Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

I . M e z ő g a z d a s á g i o r s z á g o s k i á l l í t á s 

S z e g e d e n . 

V é d n ö k : Ö cs. és kir. fenségé József 

föherczeg ur. 
A k i á l l i t á s i d e j e : 1899. évi szeptem-

ber 3—10-ig. 
B e j e l e n t é s h a t á r i d e j e : I. főcsoport: 

Élő állatok és állati termények; 
II. főcsoport: Mezőgazdasági ter-
mények; III. főcsoport: 1. al-
csoport: Szőlészet és borászat 
j u n i u s 1. 
III. főcsoport: 2. alcsoport: Ker-
tészet és gyümölcs augusz tus 1. 
IV. főcsoport: gépek és eszközök 
m á j u s 1. 

B e j e l e n t é s i i v e k k a p h a t ó k : Kiállítási 
iroda, Budapest, Köztelek ; az 
összes gazdasági egyesületeknél; 
az állattenyésztési felügyélöknél; 
a csoport-biztosoknál. 

T é r d i j a k a bejelentéssel egyidejűleg az 
Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület pénztárába küldendők be. 

Ü l é s n a p o k a K ö z t e l k e n . 

1899. márczius 8. d. u. 3 ó. Gazda-
tisztek egyesületének választmányi 
ülése. 

s márcz. 8. d. u. 4 ó. Közgazda-
sági szakosztály ülése. 

„\ márcz., 10. d. u. 4 ő. Állattenyész-
tési szakosztály ülése. 

1899. márcz. 11. d. e. 10 ó. Szegedi 
kiállitás. II. főcsoportjának ülése. 

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

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

„ márcz. 25. d. e. 10 ő. Tejterme-
lők egyesületének közgyűlése. 

M e g h í v ó 

a „ T e j t e r m e l ő k E g y e s ü l e t e " 

1899. évi márczius hó 25-én, azaz 

szombaton, d. e. 10 órakor a Köztelek 

nagytermében tartandó 

r e n d e s é v i k ö z g y ű l é s é r e . 

Tárgysorozat: 

1. A kormány által megerősített 
alapszabályok bemutatása. 

2. Választmány jelentése az egye-
sület mult évi működéséről. 

3. Meghalt, kilépett és belépett 
tagok bejelentése. 

4. Számvizsgáló-bizottság jelentése: 
a) a mult évi zárszámadások; b) az 1899. 
évi költségelőirányzat tárgyában. 

5. Számvizsgáló-bizottsági tagok vá-
lasztása. 

6. Indítványok. *) 

* Gróf Nádasdy Ferencz, 
elnök. 

*) Alapsz. 21. §. Az egyesület tagjainak az igaz-
gató-választmány utján a közgyűlés elé terjesztett és 
Írásba foglalt oly indítványai, melyek legalább 8 nap-
pal a közgyűlés előtt a választmány elé terjesztettek. 

M e g h í v ó 

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

közgazdasági szakosztályának 

1899. évi márczius hó 8-án (szerdán) 

d. u. 4 órákor 

a Köztelken tartandó ülésére. 

Tárgyalt: 

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 szabolcsmegyei gazda-
sági egyesületek javaslata a gazdák részére 
kiszolgáltatandó adómentes szesz tárgyában. 

Gróf Zselénszki Róbert, 
szakosztályi elnök. 

M e g h í v ó 

az OMGE. állattenyésztési é s állat-

egészségügyi szákosztályának folyó 
évi márczius hő 10-én, azaz pénteken 

d. u. 4 órakor a Köztelek nagytermében 
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 lrei (10-ik) számában, 
tétetett közzé. 

3IAGJAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, V. ker., ALKOTMÁNY-UTCZA 31. sz. 

Aisi fc iíáta 
l Vermorel Yillefranche-i jegeczekben, vegytiszta a peronospora 

elleni védekezésre, általunk szállítva 

és igazolványunkkal ellátott külde-

ményekét a M . Á. V . körülbelül 

4 0 % d i j k e d v e z m é n y n y e l s z á l l í t j á k . 

A l e g f o n t o s a b b v é d e k e z ő e s z k ö -

z ö k a s z ö l ö p u s z t i t á s m e g a k a d á l y o -

z á s á r a a 

világhírű czég gyartmányai, melyek 

k i z á r ó l a g o s képviselői vagyunk 

Magyarországra. 

M a i számunk 2 4 o ldal . 
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Tavaszi luxus-lóvásárok. 

A XII. tavaszi luxus - lóvásár 
márczius hó 12., 13. 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. 

1899. évi február hóban befizetett 
alapitványi kamatok és tagsági 

évdijak nyugtázása. 
I. Alapítványi kamatok. 

Fizetések 1899-re: Gróf Apponyi Sándor Lengyel, 
20 kor., iá. Cséry Lajos Budapest 31 kor. 50 fillér, 
Hungária műtrágyagyár részvénytársaság 20 korona, 
Koppély Géza 20 kor., Peterdy Lajos 22'08 kor., báró 
Rédly Imréné 21 kor., id. verebi Végb. János 52 kor. 
50 fillér. 

Előre fizetve: Nyitravölgyi gazdasági egyesület 
20 korona. 

II. Évdijak. 
. Hátralékos fizetések: Csurgay József, Gosztonyi 

Kálmán, ifj. Horváth Mihály vezekényi, K. Nagy István, 
dr. Szakács Manó 20—20 kor., Biringer Soma, Frankéi 
Dezső, Horváth József Kis-Besenyőd, Sommer Miksa, 
Szeberényi Gusztáv 10—10 kor., Csapó: Dezső 40 kor., 
Ernyey Árpád 30 kor., Grünwald Jakab 40 kor., Kreutz 
József 60. kor., Kíszner Albert 30 kor., Noázlopy Emil 
40 korona. 

Fizetések 1899-re: Altsadter József, Antos Béla, 
Burger Mór, Baik Gyula, Baertha László, Bellán Má-
tyás, Bolla Mihály, Beökönyi Viktor, Berecz János, 
Burger Pál, dr. Bajza Kálmán, Bahunek István, 
Baranyai Pál, Brüll Henrik, Beck Ignácz, Borhy Andor, 
Békéi uradalom, Boross Sándor, Biehn János, Benes 
József," Blaschke László, Boronkay György, Breznó-
bányai mezőgazdák művelődési egylete, Csontos Miklós, 
Csengery, Lóránd, dr. Dumitreanu Ágoston, Deutsch 
József I.,' Domahidy István, Deresényi Kálmán, Der-
csényi Bertalan, Déininger Imre, Deutsch Frigyes, 
Dalmy László, Darányi Kálmán, Deresényi Ferencz, 

T Á R C Z A 

A vén törvényszegő'. 
Irta: Bársony István. 

Bakar bácsi a legtisztességesebb, leg-
derekabb ember a világon, de van egy gyön-
géje (kinek is ne volna?), a mi miatt sok kel-
lemetlenség érte már életében. 

Gyöngéjét féligmeddig rögeszmének le-
hetne nevezni. Abban a véleményben nyilvánul 
az, hogy a vadásztörvény elejétől végig nem 
egyéb, mint égbekiáltó méltatlanság, a mi sok 
előnyt ad a gazdag embernek a szegény ember 
rovására, a nélkül, hogy főfeladatát, a hasznos 
vad szaporodásának a biztosítását, csak meg is 
közelítené. 

Ebből a vélekedésből már körülbelül ki 
lehet találni, hogyan viselkedik Bakar bácsi a 
vádásztörvénynyel szemben. Ahogyan ö azzal 
a (szerinte) haszontalan törvénynyel elbánik, 
az némelyek szerint gyöngeség; de vannak 
szigorúbb uri emberek is, a kik már inkorrekt-
ségnek hajlandók ezt a bánásmódot nyilvá-
nítani. 

Bakar bácsi például a fejébe vette, hogy 
ő föltétlenül meglövi a maga első nyulát min-
den évben augusztus 15-ike — előtt. Pedig nem 
valami nagyon rajong a nyulpecsenyéért; azt 
meg éppenséggel jól tudja, hogy augusztus 
közepén erről még tilos a nyul; — hisz ahány 
nőstény, az mind poczakos akkor. Hanem, 
úgymond, meg kell azt mutatni, hogy nem 

Draxler Ferencz, Dessewffy Béla, Elsner Hugó lovag, 
Engelmann Adolf, Ernyey Árpád, Elbogen Károly, Első 
magy. gyapjumosó részv.-társaság, Farkasovszky Endre, 
Fördős Dezső, id. gróf tolnai Festetích Imre, Fidy Lajos, 
Fenyvessy Adolf, Fabinyi Gyula, Freund Dezső, ifj. Frey 
Mór, Grőber József, Grünwald Jakab, Gruner Károly, 
Graepl Hugó, Gindele Géza, Greguss Gyula, Geréby 
György, Györgyei Ödön, Gyömörey Vincze, Gosztonyi 
Tibor, Husztik János, Hartstein József, Hell Sándor, 
Hochfelder Mihály, Heinzelmann Alfréd, zalabéri Hor-
váth János, gróf Hoyos Miksa, Hernádnémeti uradalom, 
Hartstein Kálmán, Hódossy Imre, Heimann Sándor, 
Huszár Károly, Hónig Dávid, Hári Ágost, Ivánka Ödön, 
Ivánka László, Jablonovszky József, Jaskó Géza, Jakab 
Mór, Kommer Gyula, Keiszler Gusztáv lovag, Kende 
Tivadar, Kontsek György, Krenn Sebestyén, KerPe'y 
Kálmán, Kukorelly Pál. Krupiezer Károly, Kassel Zsig-
mond, Kellner Antal, Komlós Ede, Kintzig Géza, Kiss 
István, Kath. Tanítóképző intézet, Krieger Pál, Kreutz 
József, Koller István, dr. Kralovánszky László, Königs-: 
dörfer Frigyes, Löwensohn Jenő, Lányi József, Löwen-
sohn Ernő, dr. Lengyel Márton, Lukinich Kálmán, 
Liptómegyei gazdasági egyesület, Lichtschein Dezső, 
Lits Gyula, Laurencz Ede, Mihályi Ignácz, Mezey Gyula, 
Monostory Károly, Meilner Gyula, Márky Imre, Mala-
tinszky György, dr. Matta Árpád, Mátray F. József, 
Miklós Ödön, dr. Magyar Károly, Németczernyai gazda-
sági egyesület, gróf Nádasdy Ferencz, Náray Géza, 
Negró Ádolf, Osztroluczky Miklós, Pólya Árpád, Pro-
eháska Lajos,- Polacsek - Miksa, Papp Elek, Piacsek 
István, Propper Miklós, .Pfeiffer Mátyás, Pfeffer 
Arthur, Pfitzner SáDdor, Parragh Albert, Radics 
István, ifj. Rohonczy Zsigmond, Récsey Miklós, 
Bozinger Lajos, Ruisz Gyula, Recska Ernő, Reich 
Alfréd, Rósa Imre, Reidner Gyula, Rolf Kamillo, Rosen-
feld Zsigmond, Rozvány József, Rákóczy Lajos, Rotter 
Béla, Róth Ferencz, Röck István, Rosenfeld. Henrik, 
ifj. Sternthal Adolf, Sorger Jakab és Társai, Sárkány 
Kornél, gróf Széchenyi Frigyes, Szőnyi Zsigmond, Stern 
Samu, Sándor Lajos, Schönbeck Ignácz, Strausz József, 
Szabó Ernő, Schrikker Imre, Sporzon Vilmos, Száhlen-
der Gyula, báró Sennyei Miklós, Székelyhidy Viktor, 
Scbaffer Nándor, Strasser Henrik, Szalkay Gyula, Szent-
királyi Kálmán, Szezemsky Gyula, Szondy János, 
Szlávik Ferencz, Schmidt Emil, Scitovsky János,-Schwarz 
Pál, Szuchányi Ödön, S'chneiöer József, Széli Ödön, 
Sierbán János, Töpler Károly, Tamássy. Kálmán, Tolnai 
Lajos, Viczián Antal, Vertán Zoltán, Varga Károly, 
bajsai Vojnich Béla., Winter Adolf, Wertheimstein 
Alfréd, Weitmann Adolf, Weltner Jakab, Wertheim 
Samu, Wighart Ernő, Walter Nándor, Zemplényi 
László 20—20 korona; Abonyi Károly, Biringer Soma, 
Horváth József (Fürje) Kralovánszky Kálmán, Kántor 
József, Kubovich Ignácz, Szemes Árpád, gróf Stainlein 
Ottó, Szeberényi Gusztáv 10—10 korona, GüntherErnő 
18 korona, Baitz Lipót, Senger János 5—5 korona. 

Előre fizetve: Ifj. Csillag Béla, Ivánka László, 
Mandel Dezső, Miklovríi István, Strasser Henrik, Sághy 
Gyula, Weber Rezső, "fO - 20 korona, gróf "Stainlein 
Ottó 10 korona, Güntber Ernő 2 korona. 

respektál áz ember ilyen haszontalan törvényt. 
Mert vájjon lehet-e vadász-észszel helyesnek 
elfogadni nyúlra az augusztus 15-ikét? Éppoly 
kevéssé, mint az augusztus elsejét. Augusztusr 
ban még java szaporodása van a nyúlnak; sőt 
ha jó volt a tavasz, akkorra már a márcáusi 
süldő is szaporít. A legtöbb kárt teháí éppen 
augusztus folyamán lehet tenni a nyulállomány-
ban, annál inkább, mert az augusztusi hőség-
ben az ember majdhogy rá nem lép a gaz 
közt heverő jbütőző poczakos nyúlra; azt, ha 
kiugrik, még elhibázni is nehéz. Aztán meg az 
augusztus második felében, meg a szeptember 
első felében született nyulfiak még éppen elég 
jókor jönnek a világra, hogy nyugodtan vár-
hassák a telet, mert a mikorra az első hó le-
esik, ezek a késői ivadékok is eléggé felcse-
peredtek már. Halálos vétek tehát megfosztani 
az állományt az utolsó jó, hasznavehető sza-
porulattól. Ellenben az októberi szaporulatért 
már nem nagy kár, ha az anyjában vész is. 
Az már úgyis a ragadozóké, a rókáké, a ván-
dorhéjjáké, sólymoké s ha korán jön a tél, ha 
november közepén hó esik, s jól fagy, akkor 
ez a gyámoltalan fiatal nép úgyis pusztul. 

Ezt kellett volna tudniok azoknak, akik 
a vadásztörvériyt csinálták. Hajh, de mikor 
azok az urak eleven vadat sosem láttak! . . . 
(Ezt Bakar bácsi mondja, nem ón.) 

Ezért aztán tele van Bakar bácsi sötét 
vágyával a bosszúállásnak s könnyebb a lel-
kének, ha kijátszhatja a „haszontalan" tör-
vényt, igy duplázván rá az amúgy is rossz do-
logra, amiért dicséret persze nem érheti. 

Felnőttek gazdasági oktatása. 
Mezőgazdaságunk mai helyzete minden 

gazdát arra buzdit, hogy javítsa gazdaságának 
üzemét, hogy megismerkedjék azon vívmá-
nyokkal és tapasztalatokkal, melyek a mező-
gazdaság terén megkönnyítik a nehéz küz-
delmet. 

A nagy- és a középbirtokosóknak rendel-
kezésére, segítségére áll a tőke és a tudo-
mány, melyek felhasználásává,! gazdaságukat 
folyton előrevihetik, javíthatják, a kor követe-
lésének megfelelően intenzivebbé tehetik s igy 
ha érzik is a közállapotok terhét, de legalább 
folytathatják a küzdelmet. A kisbirtokos legtöbb 
esetben sem pénzzel, sem szellemi tőkével 
nem rendelkezik. Gazdálkodik tehát csekély 
változtatással ugy, mint gazdálkodott évtizedek 
előtt s bár érzi, hogy gazdálkodása már nem 
felel meg a mai igényeknek, nem képes rajta 
változtatni, mert nem tud. A munkabirás, ta-
karékosság, igénytelenség egy ideig képesek 
ugyan fentartani a versenyben, de ez az 
idő nem hosszú s ha ez alatt jobb fegyvert 
nem kap kezébe, nem bir ellentállam — el-
bukik. 

Ennek a jobb fegyvernek, biztos eszköz-
nek „tudás" a neve. A gazdasági ismeretek 
feltárása, közrebocsátása, elterjesztése, a köz-
kormányzat és a társadalmi tényezők féladatát 
képezi. 

Az állami tevékenység elsősorban amaz 
intézmények létesítésére, fentartására és fej-
lesztésére irányul, melyek a mezőgazdasági is-
meretek anyagát a gazd. akadémia, a gazd. 
tanintézetek, a földmivesiskolák s más ilynemű 
intézmények körébe raktározzák. Ezen nagyobb 
arányú tudományos és egyéb mezőgazdasági 
intézményeink bár nyitva állanak a nagy kö-
zönség előtt s bár mindezen erőforrások az 
utóbbi években lényegesen szaporodtak, bel-
terjességükben örvendetes lendülétet vettek, az 
ott felhalmozott értékek mezőgazdaságunkban 
nem lettek oly arányban és olyan eloszlás 
mellett közkincscsé, mint a hogy arra lényeges 
szükség volna. 

A mezőgazdasági ismeretek nem kellő 
terjedése jórészt azon körülményre is vihető 
vissza, hogy kisgazdaközönségünk az általános 
műveltségnek s tanultságnak nem jutott még 
ama fokára, i hogy megfelelő utakat és módokat 

A mult esztendőben is kiment augusztus 
elsején a b—i határba, ahol állitólag éppen 
annyi a fogoly, ahány puskásember lakik a 
faluban. 

Kiment — mondom — de nem vadászni. 
Ó, a világért sem. Ö tudniillik a foglyot nem 
tartja igazi vadász-észszel felszabadithatónak 
augusztus elsejére. Ritka esztendő az, amikor 
a fogolycsapatok augusztus elsejére már oly 
kifejlettek, hogy az esetleg árván maradt 
fiókokat nem kell félteni a teljes elzülléstől. 
Már pedig az tapasztalt dolog, hogy ahány 
koczapuskás, az mind belelő a legfejletlenebb 
csapatba is, sőt meglövi a szegény vén fo-
golytyukot, amint sikogó csirregéssel röppen 
fel előtte, meg újra le-leszálldos, alig emel-
kedvén pár arasznyira a gazos fölé. Pedig ez 
biztos jel arra, hogy a kis csirkék ott futnak 
vagy lapulnak valahol s épp azért riadozik az 
öreg,, hogy elvonja a kis tehetetlenekről a 
figyelmet. Ha aztán a véneket ellövi a szeles 
vadász, akkor a fióksereg vezető hiján tönkre 
megy. Egy pár fogolyért feláldoz a vandál 
koczapuskás tizenkét-tizenöt foglyocskát, eset-
leg többet is. 

Tehát Bakar bácsi nem vadászni ment ki, 
hanem csak azért, hogy szinről-szinre lássa, 
hogyan garázdálkodnak odakint a barbárok, 
akiket már rászabaditott a szegény éretlen 
vadra a — törvény. 

Hajh, hogy mondja ő ki ezt a szót: 
törvény! 

A hütlenül elhagyott férj ejtheti ki ily-
formán csapodár felesége nevét. 
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keresett volna, a részére olyannyira szükséges 
szakismeretek megszerzésére, de meg legtöbb 
esetben nem is rendelkezett azon anyagi esz-
közökkel, melyek segélyével ezen intézménye-
ket felkereshette volna. 

A társadalmi szervezetek működése is 
nagy általánosságba lassúbb és erélytelenebb 
volt, semhogy a gazdasági ismeretek szerzésé-
ben jelentékenyebb segítőkezet nyújthatott 
volna a kisgazdának. Szóval a helyzet mintegy 
megkövetelte, hogy az államhatalom a társa-
dalmi tényezőkkel együttesen oldja meg a ki-
váló fontosságú feladatot. 

Ily körülmények között teljesen indokolt 
a földmivelési kormány azon ténye, hogy a 
gazdásági ismereteknek mennél szélesebb kör-
ben való terjesztése czéljából a közvetítésre 
legalkalmasabb társadalmi tényezőkkel: a gazda-
sági egyesületekkel lépett érintkezésbe s azo-
kat erkölcsi és anyagi támogatásával képesí-
tette arra, hogy megfelelő intézményeket léte-
sítsenek s az érdekelt gazdaközönséget felke-
resve otthonában, annak bevonása mellett, ezen 
gazd. ismereteket terjesztő intézmények mű-
ködését eredményessé tegyék. 

Harmadéve már, hogy a földmivelésügyi 
miniszter kezdeményezésére és hathatós er-
kölcsi és anyagi támogatásával vidéki gazda-
sági egyesületeink, a szakértelemnek és szak-
avatottságnak a mezőgazdák minden rétegeiben 
való terjesztése czéljából, képzett gazdák közre-
működésével, népies gazdasági előadásokat 
rendeznek. 

Hogy kisgazdáink körében ezen rövid né-
hány év alatt mily népszerűségre tettek szert 
ezen gazdasági előadások, melyeknek áldásos 
működése következtében ma már a legegysze-
rűbb földmives is megszerezheti azt a gazda-
sági tudást, melyre neki szüksége van, hogy 
kis gazdaságát okszerűen kezelve, jövedelmét 
emelhesse: legjobban tanúsítja az előadások 
látogatottsága. Az 1896/7, év telén 20 megyé-
ben rendezett előadásokat a hivatalos jelenté-
sek szerint 34 ezer ember hallgatta. Az 1897/8. 
év telén 39 vármegyében tartott előadásokon több 
mint 200,000 hallgató vett részt s ugyancsak ez-
időben tartott 11 gazdasági tanfolyamnak már 
1000 hallgatója volt. Ezidőszerint 54 vármegyé-
ben folynak az előadások, a gazdanép élénk 
érdeklődése mellett s a január hó 1-éig beér-

Ment a vadászók után, (akiket igy neve-
zett, csak vadászodnak, nem pedig vadászod-
nak) és szörnyen nyugtalanította őket a közel-
ségével, mert ösmerték már s tudták, hogy 
minden gondolatával szidja a koczapuskásokat. 

Bérlőtag lévén, nem tilthatták el, hát 
csak hagyták az öreg különczködőt s igyekez-
tek minél távolabb esni tőle. 

Egyszer csak, egy bozótosban, nagyot 
pukkan az öreg ur puskája. A vadászok hátra 
nézegetnek, de nem veszik észre, hogy vala-
mit lőtt volna az öreg, pedig nem igen szo-
kott püffre lövöldözni. 

Kiki ment tovább; csak X. pénzügyi 
fogalmazó vált ki a társaságból, akit jobban 
bántott a kíváncsiság, meg aztán régen fene-
kedett már, hogy majd tetten éri ő egyszer a 
konok törvényszegőt, aki a törvény hü köve-
tőit lépten-nyomon szidja. 

Oda oldalgott abba a bozótba, de már 
nem találta ott az öreg Bakart. Ellenben talált 
a tüskés fü közt egy csomó friss nyúlszőrt. 
A fü is véres volt azon a tájon. 

A fogalmazó ur lázongott: „Szörnyűség, 
igazán ez már csakugyan sok. Még őneki jár 
a szája s ime ő az, aki nyulat lő ilyenkor." 

Kereste tekintetével a bűnöst, de az már 
messze járt. A falu irányában tűnt fel csönde-
sen haladó alakjá. 

„Most vagy soha" — gondolta a pénzügyi 
fogalmazó s vágtatva igyekezett az öreg ur 
után. Most elcsípi, tetten éri. 

Bakar bácsit tán bántotta a rossz lelki-
ismeret, mert hátra nézegetett. Amint észrevette, 

kezett jelentések szerint több, mint 60 ezer 
ember vett részt azokon. Az előadások tárgyai 
egybegyűjtve könyvalakban kiadattak s ingyen 
osztattak szét az előadáson résztvevők között 
s ez uton a mult évben 88,000-nél több gazda-
sági tartalmú füzet került a földmivelő nép közé. 

A mezőgazdasági szakismereteknek a nép 
között való terjesztése 2—4 hónapig tartó 
tanfolyamokon, előadási sorozatokon (eziklusokon), 
végül a tulajdonképpeni vándor-előadásokon 
történik. 

Kettőtől négy hónapig tartó tanfolyamokon 
a rendszeres gazdasági kiképzés tüzetett ki 
czélul, hol az okszerű gazdasági ismeretek terén 
általános tájékozást szerezhet a szorgalmas 
résztvevő. 

A tanfolyamokon a helyi gazdasági viszo-
nyokra való különös tekintettel a talajmivelés, 
a növénytermelés és az állattenyésztés, a 
viszonyokhoz mérten kertészet, szőlőmivelés és 
baromfitenyésztés, méhészet, továbbá a szövet-
kezés s a mezőgazdasággal kapcsolatos s azt 
támogatni hivatott törvények ismertetése ada-
tik elő. A tanfolyam keretébe a mezőgazdaság-
gal kapcsolatos, azon vidéken dívó, vagy ott 
meghonosítható gazdasági háziipar gyakorlati 
oktatása is felvétetett, igy legtöbb helyen a 
kosárkötés, szalmakalapfonás stb. is taníttatik. 

A tanfolyamok előadásai naponként, vagy 
hetenként meghatározott napokon tartatnak, a 
külső gazdasági munkák szünetelése alatt, hét-
köznap az estéli, vasár- és ünnepnapokon pedig 
a délutáni órákban. A tanfolyamok nyilvánosak 
s azokon bárki résztvehet. Az előadások hall-
gatása díjmentes. 

Mult év telén 11 tanfolyam, ezévben pedig 
az ország különböző részein már 40 tanfolyam 
van működésben. Ezen tanfolyamokat a kis-
gazdák örömmel látogatják s nem egy tan-
folyamnak állandóan 100 hallgatója is van. 

Népies gazdasági oktatásunk ü Irvezetében 
az oktatás alapját, magvát, ezen tanfolyamok 
képezik. Ez évtől kezdődőleg valamennyi föld-
mivesiskolán szerveztetett a kisgazdák részére 
a . fenti czélzatu háromhónapos gazdasági 
tanfolyam; a tanfolyam hallgatói közül harmincz 
az iskolán nagyobb részt ingyenes lakás és 
ellátásban fog részesülni. Ezenkívül a tanitó-
képezdéknél alkalmazott gazdasági szaktanárok 
évenként, november hótól márczius hó végéig 

hogy lohol utána valaki, ő is szorítani kezdte 
a „csikókat". (A saját két lábszárát nevezte igy.) 

Nagy előnyben volt. Legalább is ezer 
lépésnyire lépdelt a fogalmazó előtt, a ki alig 
birta követni, gyakorlatlan gyalogló lévén. A 
távolság ennélfogva nem apadt kőztük, sőt in-
kább növekedett. De a fogalmazó csak annál 
dühösebb lett. Most már csak azért is, most 
már addig megy, ha kell, a míg leszakad a 
lába. Ha előbb nem, a korcsmánál bizonyosan 
utóiéri a szigorú törvényszegőt. 

A mikor a fogalmazó ur a korcsmába 
belépett, Bakar bácsi már a második félliter 
borocskát itta. 

Nyugodtan ült a fenyőfa-asztal mellett; 
fölötte egy szögön lógott a tarisznyája. Egyik 
oldalon két nyulláb kandikált ki belőle. A 
fogalmazó ezt rögtön megpillantá s igy szólott 
magában: „no, vén kujon, most végre meg-
csíptelek!" 

Mielőtt teljes diadalát élvezné, kínozni 
akarta az öreget, a ki mintha megdöbbbent 
volna a láttára. Leült szemközt Bakarral s el-
kezdte fixirozni. 

Bakar csak egyre kapkodta a fejét, 
mintha röstelne valamit. Utoljára is meg-
szólalt : 

„Mit néz rajtam az ur? Ugy mered rám, 
mintha apját-anyját megöltem volna. Nem illik 
az, hallja-e ?" 

A fogalmazó a magas c-n kezdte. Éles 
kappanhangon válaszolt. Van mit néznem az 
ilyen megátalkodott emberen. Hallja-e az úr, 
én az urat nyomban feljelentem. 

Bakar jámbor arczot vágott. 

2—2 ilyen gazdasági tanfolyamot rendeznek, 
igy a következő télen a gazdasági egyesületek 
által rendezett tanfolyamokon kivül, csupán a 
földmivelési iskolák és gazdasági szaktanárok 
által 55 rendszeres gazdasági tanfolyam fog az 
ország külömböző részein tartatni. 

A gazdasági üzem egyes ágainak vagy 
részletének alaposabb ismertetésére az előadási 
sorozatok (cziklusok) szolgálnak. Ezek rendesen 
oly községekben tartatnak, melyek valamely a 
vidék központját képezik. A helyi viszonyoknak 
megfelelően ezévben is több helyen tartatnak 
gyümölcsészeti, szőlészeti, méhészeti tejgazda-
sági stb. előadási cziklusok. 

Végül a vándor gazdasági előadások, 
melyek legfőbb hivatása a továbbképzés, a 
tanfolyamok s előadási sorozatok által meg-
vetett alapon. Ezen vándor-előadásokon alkal-
mazkodva a földmivelő nép egyszerű viszonyai-
hoz s ismeretkörük csekélyebb igényeihez, első 
sorban azon helyi gazdasági kérdések fejteget-
tetnek, melyek a gazdálkodás körében előforduló 
hibák megjavítására ösztönzik a gazdát, továbbá 
azon igazságok, tapasztalati tények közlése, 
melyek ismerése a kisgazdák üzletvitelét ered-
ményesebbé teszi, uj, s az ottani viszonyok 
közötti indokolt termelési és értékesítési ágak 
meghonosítása, kereseti módok elterjesztése 
érdekében felvilágosítás, útbaigazítás adása. 

Igy a helyi igények és viszonyok szerint 
talajjavitásí, telkesitési, faültetés, állattenyész-
tési, szölőmivelési, borászati, méhészeti, szö-
vetkezési stb. kérdések tárgyaltatnak. 

Az előadásokon a gazdasági ismeretek 
terjesztésén kivül suly van helyezve a mező-
gazdasággal közvetlen kapcsolatban lévő s azt 
támogatni czélzó törvények ismertetésére, to-
vábbá azon kérdések fejtegetésére, melyeknek 
helyes megoldása alkalmas arra, hogy az 
ujabban a földmives nép között sajnosan ta-
pasztalt téves irányú mozgalmakat, társadalmi 
uton, helyes irányba tereljék. Igy különösen a 
szövetkezeti eszme terjesztése czéljából számos 
előadás tartatik. 

A tanfolyamok és előadások alkalmával 
jobb, tökéletesebb, gazdasági eszközök is be 
lesznek mutatva s ezek azután a legszorgal-
masabb résztvevő kisgazdák közt kisorsoltaf-
nak, éppen igy jobb takarmány mag vak is szét-
osztatnak. 

— Fel-e? oszt' vájjon miért? 
A fogalmazó felugrott, nagyott lépett a 

falig. Ott színpadi mozdulattal rántotta fel a 
Bakar tarisznyájának boritáját s kirántotta a 
nyulat. Diadalmasan lóbálván a szegény kimúlt 
állatot, kiabálta: „ezért-e, lássa? no tudja-e 
már, hogy miért?!" 

A korcsmáros előjött a lármára a söntés-
ből, oda állott a fogalmazó mögc, ugy .neve-
tett. „Az én szegény házi nyulamért?" kérdezte. 

A fogalmazó ur meghökkenve pillantott 
a nyúlra. Biz az iromba házinyúl volt. Örvös 
vala a nyaka; szép fehér esik húzódott rajta 
köröskörül. 

A korcsmáros vihogott s elkezdte a dol-
got magyarázni: „Bakar ténsur kérte el tő* 
lem a nagy füles baglyának. Úgyis sorvadt az 
árva, hát biz én tarkón üiöttem s odaadtam. 

A fogalmazó ötölt-hatolt, irult-pirult, ugy 
kért bocsánatot. Bakar bácsi csöndes nyuga-
lommal, szótlanul gyömöszölte vissza a nyulat 
a tarisznyájába. 

Az állami pénzügyek derék őre alig várta 
hogy kint legyen az utczán. 

A mikor már jól elhaladt, odasunyit 
Bakarhoz a korcsmáros. 

— No ténsurkám, hát jól csináltuk-e? 
— Nagyszerűen volt, Mátyás gazda! Hát 

csak oda kell adni ezt az orvost a „sátorosok-
nak" (kidobta tarisznyájából a házinyulat) azt 
a másikat meg fogyaszsza el kelmed jó ét-
vágygyal. 

— A másikat éppen most nyúzza a fele-
• ségem, ott van a pinczében, súgta a korcsmáros, 
| ravasz, mosolygó ábrázattal. 
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Több községben, kisgazdaságokban min-
tául szolgáló egyszerű trágyatelep is állíttatik 
fel olyanformán, hogy az előadáson résztvevő 
és erre vállalkozó kisgazda rendelkezésére bo-
csáttatnak a megfelelő eszközök és anyagok s 
a trágyatelepet az előadó utmutatása szerint 
maga a gazda készíti el. Az igy bemutatott 
minta-trágyatelepeket egyszerű szerkezetüknél 
és csekély költségüknél fog,va bármely kis-
gazda önerejéből is képes saját gazdaságában 
felállítani. 

A gazdasági oktatásnál az előadásokon 
hallottaknak szemléleti uton való bemutatására 
szolgálnak azon kirándulások, melyeket a kis-
gazdák a ménesbirtokok és földmivesiskolák 
gazdaságaira tettek. A gazdák kirándulását a 
földmivelésügyi miniszter erkölcsi és anyagi 
támogatásával az egyes vidéki gazdasági 
egyesületek rendezték. 

Mult évben 44 vármegyéből összesen 
?800 kisgazdánál több kereste fel az állami 
ménesbirtokokat, hol saját szemükkel győződ-
tek meg azon eredményekről, melyeket az ok-
szerű gazdálkodás ugy az állattenyésztés, mint 
a növénytermelés terén fölmutathat. 

A rendesen két napig tartó szemle al-
kalmával a kiránduló földmiveseknek az állami 
gazdaság szakavatott kezelői magyarázták el 
az ott látható dolgőkat s ismertették meg a 
gazdákkal az egyes termelési ágakat. A józan, 
értelmes magyar nép egész odaadással tanul-
mányozta a birtokok okszerű berendezését és 
felszerelését s azoknak a vívmányoknak ered-
ményeit, a kitűnő minőségű terményeket és( 
állatokat, melyeket csakis a tervszerűen veze-
tett gazdaságban lehet előállítani. A tanul-
mányút első közvetlen haszna az volt, hogy 
a ménesbirtokok állattenyésztésének és növény-
termelésének mai előrehaladott volta annyira 
meggyőzte a gazdákat az okszerű növényter-
melés és állattenyésztés szükséges voltáról, 
hogy több községnek jelen volt képviselői a 
helyszínén elhatározták jó apaállatok és vető-
magvak beszerzését. 

A mezőgazdaságnak általánosabb fellen-
dítése az erre vezető ismereteknek minél szé-
lesebb körben való hozzáférhetővé tétele czél-
jából, hogy a belterjes és okszerű gazdálkodás 
módja és előnyei a kisgazdák körében is meg-
ismertessenek és meghonosittassanak az ország 
azon. vidékein, hol a belterjesebb gazdálko-
dásra felkarolása leginkább mutatkozott elő-
nyösnek, az 1897. és 98. években 26 paraszt 
mintagazdaság állíttatott fel. Ezen mintagazda-
ságok létesítése ugy történik, hogy egyes kis-
birtokosok, kik a mezőgazdasági haladás iránt 
fogékonyságot mutattak és ennek birtokaik 
előboeni'kezelésben is jelét adták, állami se-
gélyt nyertek oly feltétel mellett, hogy az illető 
parasztgazda kötelezte magát arra, hogy gazda-
ságát az ottani viszonyoknak megfelelő üzem-
terv szerint kezeli. Az ilyen kisbirtokos termé-
szetesen csak oly mérvű támogatásban részé-
sül, hogy a nyújtott segély felhasználásával, 
illetőleg alkalmazásával a gazdaságban végbe 
menő átalakításokat, a többi törekvő gazda, 
bár hosszabb idő alatt, Önerejéből is képes 
legyen foganatosítani. 

A mezőgazdasági ismereteknek a jelzett' 
módon, példaadás által való terjesztése, első 
sorban azon kisbirtokosokat érinti, kik a szük-
séges ismereteket a népies előadásokon, olva-
sás utján ugyan megszerzik, de konzervatív 
hajlamuknál fogva, csak a hosszabb ideig szem-
lélt eredményes példa után térnek a haladás 
útjára. 

A gazdasági ismeretek terjesztésénél nagy 
szerepet játszik népies gazdasági szakirodal-
munk, mely különösen az utolsó években mu-
tat nagy fellendülést. A gazd. egyesületek által 
tartott felolvasások kinyomatva a legtöbb gazd. 
egyesület Összegyűjtve adta ki a területén 
tartott előadások szövegét s mint fentebb is 
emlitve volt, a mult évben 88,000 ily füzetnél 
több került a gazda nép kezei közé. 

Kiváló hivatást teljesítenek a gazdasági 
ismeretterjesztésnél a gazdasági könyvtárak, 
melyeket a földmivelésügyi miniszter egyes 
községekben állíttat fel. Az 1899. évi költség-
vetésben több, mint ezer ujabb ily népies 
gazdasági könyvtár felállítása van tervbevéve. 
Ezen könyvtárak czélja, hogy a kisgazda a 
népies előadásokon hallott gazdasági ismereteit 
olvasás által, minden anyagi megterheltetése 
nélkül felújíthassa, gyarapithassa a hosszú téli 
estéken. 

A népies gazdasági előadások szervezése, 
mint az már fentebb emlitve volt, a gazdasági 
egyesületek feladatát képezi, ezek gondoskodnak 
arról, hogy hol, mikor, mely tárgyból tartassák 
az előadás s hogy ennek megtartására kellő 
szakértelemmel bíró köztekintélynek örvendő 
gazdák nyeressenek meg. Az előadások meg-
tartására szakképzett földbirtokosok, bérlők, 
gazdatisztek, közigazgatási tisztviselők, lelkészek, 
állatorvosok és tanítók vállalkoztak, továbbá a 
gazdasági ismeretek terjesztését czélzó intézetek 
szakférfiai s a gazdasági vándortanárok. A mult 
télen rendezett gazdasági előadások megtartá-
sában több, mint 400 képzett földbirtokos, 
bérlő és gazdatiszt vett részt, köztük Pozsony-
megye szempczi járásában egy úrhölgy is, ki 
nem riadva vissza a fáradságtól, azon lelkes 
gazdák sorába állt, kik készséggel vállalkoztak 
a gazdasági ismereteknek a nép között való 
terjesztését legjobb tudásukkal szolgálni. 

A hosszabb ideig tartó s állandó elfoglalt-
ságot okozó tanfolyamok vezetése a tanitó-
képezdékhez beosztott gazdasági szaktanárokra 
bízatott, kiknek száma jelenleg összesen 20. 
A nevezett gazdasági szaktanári állások akként 
vannak szervezve, hogy a tanitóképezdéken a 
gazdaságtant a nyári félévben adják elő, míg 
a téli időben, midőn a külső gazdasági munka 
szünetel, felnőtt gazdák részére rendeznek 2—3 
hónapos tanfolyamokat s résztvesznek a vándor 
gazdasági előadásokon. 

Egyes specziális szakok fejlesztésére külön 
szaktanárok állanak a közönség rendelkezésére, 
igy a len- és komlótermelés, tejgazdaság és 
szövetkezeti eszme terjesztése külön szakegyé-
nekre bízatott,, kik maguk szakmájából egyes 
vidékek felhívására számos előadást tartottak. 

A felnőttek gazdasági oktatásával szoro-
san összefüggnek s jövőben annak biztos 
alapjaként vannak hivatva szolgálni azon in-
tézkedések, melyek népnevelés terén a mező-
gazdasági ismeretek terjesztése érdekében lép-
tettettek életbe. Ezen intézmények a gazda-
sági ismétlőiskolák, melyek minden oly köz-
ségben szerveztetnek, hol a lakosság túlnyomó 
része gazdálkodással foglalkozik. 

Ez évben ugyanis már több mint 1000-
gazdasági ismétlöiskola állíttatott fel. Ezen 
iskolákban az elemi népiskolából kikerült 
mindkét nemű gyermekek gazdasági kiképzése 
történik. Ennek czélja általaban a szakszerű 
gazdálkodás iránti érzék és értelem fejlesztése, 
a gazdaság egyes ágai szakszerű kezelésének 
ismertetése, különösen pedig a vidéken űzött 
földmivelési ágak szakszerű kezelésének oly 
fokú begyakorlása, mely a gyakorlati élet-
ben az okszerű gazdálkodásra biztos alapot 
nyújtson s a tanulóknak gyakorlati hasznára 
váljék. 

Ezen gazdasági ismétlő iskoláktól a gazd. 
ismeretek terjesztése terén természetesen csak 
az esetben várhatunk eredményt, ha az isko-
lát vezető tanító is kellő szakértelemmel ren-
delkezik. E czélból a tanitóképezdéken a 
gazdaságtan előadása szakképzett gazdákra bí-
zatott, a jövő tanévben már 23 tanitóképez-
dén fogják a gazdaságtan előadását szakképzett 
gazdák ellátni. Ezenkívül a gyakorlatban kint 
működő tanitók részére a földmivelésügyi mi-
niszter vezetése alatt álló földmivesiskolákon 
a nyári szünidőkben tanfolyamok rendeztettek. 
Ezen tanfolyamok czélja gazdasági alapisme-
retek nyújtása vagy pedig, hogy egyes terme-
lési és tenyésztési ágban képezze ki a részt-
vevőt. 

A földmivesiskolákon és vinczellérképez-
déken három éven át tartott gazdasági, kerté-
szeti, szőlőszeti és tejgazdasági tanfolyamokon 
ezideig több mint 1200 néptanító és 40 lel-
kész nyert kiképeztetést. 

A gazdasági ismeretek terjesztése terén 
a földmivelésügyi kormány és társadalmi intéz-
mények működése első sorban tehát, amint 
látjuk, a népies gazdasági előadások körül 
összpontosul, melyek mintegy alapját vetik meg 
a további működésnek, azután azt támogatni, 
eredményét öregbíteni hivatott intézkedések, 
igy a gazda-kirándulások rendezésében, minta-
gazdaságok s gazdasági könyvtárak felállításá-
ban nyilvánul. 

Mind kipróbált intézmények s tekintve 
kisgazdáink élénk, meleg érdeklődését, azon 
biztos reményekkel kecsegtetnek, hogy bősé-
gesen fogják gyümölcsöztetni a beléjök fek-
tetett tőkét. 

Természetesen oly dolgok ezek, melyek 
gyümölcsüket nem egy-két év alatt, hanem 
csak hosszabb idő, talán évtizedek múlva fog-
ják meghozni, de a megkezdett uton haladva 
s azzal a lelkesedéssel, melylyel az ügy iránt 
gazdáink minden rétegében viseltetnek, az 
áldásos eredmény nem fog elmaradni. K. Gy. 

S z é l c s e n d . 

Az erök szétforgácsolása gazdasági 
szempontból veszteséget jelent. Az elvek 
és meggyőződések között mutatkozó 
differencziák kiegyenlítése eröpazarlással 
jár, mert a hatni vágyó erőknek előbb 
egymást kell leszerelniök, mielőtt hasz-
nos alkotásokban érvényesülhetnének. 
Hasonló a társad xlmi belharcz az idő-
járás viharához, mely inkább rombol, 
mintsem termékenyítene. Ámde azért 
viharra szükség van, hogy megtisztuljon 
a levegő. Nem tartjuk meddőnek eszerint 
azt a közgazdasági téren lezajlott bei-
küzdelmet sem, a mely most szélcsend-
nek adott helyet. 

A politikai élet időjárása bennünket 
e helyről nem érdekel. Közjogi elveken 
nyugvó felfogások diadala ott korszakot 
jelenthet, a nélkül, hogy a gazdasági 
téren is szükségképpen mélyebb nyo-
mokat hagyna. Kötelességünk azonban 
éber figyelemmel kisérni, hogy a köz-
és mezőgazdaság ügyei jó dajkaságban 
vannak-e a törvényhozás és a végrehajtó 
hatalom kezei között. Ha ez a szempont 
nem kielégítő, akkor kötelességünk a 
rekriminálás, ha kielégítő, akkor köteles-
ségünk a támogatás. Aki e tisztán és 
világosan körülirt kötelességek választása 
között melléktekintetek miatt habozik, az 
hűtlen sáfárja a reá bízott érdekeknek. 

Nem régen még ellenzéki ten-
dencziákkal vádoltak bennünket. Hová 
czélzott e vádpont, azt még máig sem 
értjük, mert higyjék el nekünk, hogy az 
ellenzékieskedés előre féltett szándékát 
legkevésbé egy olyan intézménynek lehet 
imputálni, a melytől nem frázisokat vár-
nak, hanem tettleges eredményekét. Ám 
azt akarták talán elhitetni, hogy itt 
néhány egyéni érzelem a vezető és nem 
a közérzület megnyilatkozása. 

Mindegy. A körülmények czáfoló 
ereje mellettünk volt. Ezek a körülmények 
ugy fejlődtek, hogy a mezőgazdaság jó 
dajkát kapott. Ápolta, gondozta buzga* 
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lommal, a kezében levő eszközök fel-
használásával. S a szerint, amint tevé-
kenysége meggyőzte a köztudatot jő 
szándékai felöl s törekvéseinek helyes 
irányáról, a szerint önként fejlődött s 
izmosodott közbe meg a gazdatársa-
dalomnak minden organuma között az 
együttműködés kultusza. Legutóbb a 
borhamisítások kérdésének tárgyalásakor 
pedig már akadtak olyanok is, akik ebből 
a szerencsésen indult összhangból azt a 
vádat kovácsolták, hogy zsoldosai vagyunk 
avégrehajtó hatalomnak. Lám a vád gyorsan 
változtatja támadási irányát, mint a héjjá, 
mert a logikával sem törődik többet, 
mint emez. 

De mi nem csak a mezőgazdaság 
pillanatnyi szükségleteinek kielégitéseért 
küzdünk, hanem állást foglalunk el a 
messze jövőre kiható közgazdasági kér-
désekben is. Ide sorolhatók felülről kezdve 
a kiegyezés, a vám és kereskedelmi 
szerződések s a belreformok. Mindezek 
az életbevágó kérdések már az ural-
kodó rendszer dajkasága alá tartoznak, 
mert nem egy szakminiszter reszortjá-
ban, hanem csak az összkormányzat 
tervszerű tevékenységének programmjá-
ban oldhatók meg. Igy vezet fel ben-
nünket a vizsgálódás joga egészen azokig 
a nyilatkozatokig vagy tényleges ered-
ményekig, a melyekből a kormányhatalom 
egységes programmjának irányzata meg-
ítélhető. 

Éltünk ezzel a joggal a múltban s 
élünk jelenleg is. S valamiként nem 
haboztunk a múltban, ha rekriminálni 
kellett, akként most, a gazdasági érdeke-
ket szerencsésen áthidaló kormány-prog-
ramm megértése után nem habozhat-
tunk örömmel kijelenteni, hogy azt a 
munkatervet testtel, lélekkel támogatni 
fogjuk. Elkövetkezett tehát reánk nézve 
az a termékenységgel kecsegtető időszak, 
a melyet a szélcsend állapotának nevez-
tünk. 

Az idők viharainak vajúdása közben 
születtek-e meg ennek feltételei, azt most 
ne kérdezzük. Elégedjünk meg vele, hogy 
nyereségünk kétségtelen. A mérkőzések 
által eddig elvont közfigyelem most a 
belbajok gyógyítására irányulhat s műkö-
désbe léptek olyan tekintélyes erők is, 
a melyek a közgazdaság terén a passzi-
vitás állapotában is éreztetni tudták 
súlyúkat. 

Ne feledjük azonban, hogy azért 
még mi reánk nem a dolgokban való 
megnyugvás kényelmes helyzete vár. A 
társadalmi élet erőteljes megnyilvánulásait 
semmiféle kormány nem nélkülözheti, 
mert a kormányozás művészete tulajdon-
képpen nem egyéb, mint ezekhez a meg-
nyilatkozásokhoz való helyes alkalmaz-
kodás. Nincs az az állami mindenható-
ság, amely az érdekelt egyénekről a 
gondolkodás, az önsorsukkal való foglal-
kozás feladatát levehetné. Aki nem ád 
életjelt magáról, azt egyszerűen' elfelejtik. 
A minthogy elfelejtették a parasztot is s 
a mint megmozdult, lázasan kezdett fog-
lalkozni ügyével az egész ország. Drasz- .' 
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tikus hasonlat, de megfigyelendő, mert 
nálunk az emberek a meggyőződést nem 

megtanulják, hanem megszokják. 

A gazdasági életnek igen sok ténye-
zője siet lefoglalni a figyelmet a maga 
javára, mihelyt az felszabadul. S tudjuk, 
mily nehéz a visszafoglalás. Feladata 
tehát a gazdatársadalomnak az, hogy 
használja fel a mai szélcsendet s foglal-
koztassa a közfigyelmet a maga ügyei-
vel. Ebben a feladatban a gazdasági 
egyesületeknek, a sajtónak s a képviselők-
nek kell osztozniok. Hiszen a szélcsend 
maga még nem jelent termékenységet, 
az csak kedvező állapot a termékenyü-
lésre. 

Ma igenis bizalmunk van ahhoz, 
hogy a magyar gazdára jobb idők követ-
keznek. De ez a bizalmunk azon a 
reményen alapszik, hogy most már dol-
gozni tudunk, akarunk is, fogunk is. 

B. B. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Termelési kísérletek az amerikai 
herefélékkel. 

A budapesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló 
állomás közleménye. 

Már a „KözteleJc" f. évi 8. számában, az 
amerikai lóhere-kisérletekről szóló czikkemben 
megemlítettem volt, hogy a koppenhágai bota-
nikai laboratórium igazgatójának J. L. Jensen-
nek véleménye Nobbenek az amerikai herével 
végzett kísérleteiről (melyben Nobbe az amerikai 
herének fölényét az európaival szemben vélte 
bebizonyitottnak) az, hogy ez egy elhibázott, 
vagy legalább is hibás alapon megindult kísér-
letből vont következtetés. 

Gzikkem kiegészítéséül kivonatban közlöm 
Nobbe kísérletének történetét s egyúttal rövi-
desen összefoglalva Jensennek e kísérletekre 
vonatkozó kritikáját is. 

Nobbe tharandi kísérleteit, melyeket 1894-ben 
fejezett be, tizenkét 2502 négyszögméteres 
parezellán végezte; még pedig 9 parczellán 
amerikai, 2 parczellán franczia és 1 parczellán 
a „brandenburgi mark"-ból származó német 
lóheremaggal. A termelési kísérletet két éven 
át folytatta s a következő eredményhez jutott: 
8 északamerikai magminta egy hektárra átszá-
mítva 8400 kg.-ot adott, 1 délamerikai lóhere-
mag 7000 kg.-ot, a három európai ellenben 
6653 kg.-ot; azaz az északamerikai varietások 
1747 kg.-al többet adtak egy hektárra átszá-
mítva, mint az európaiak. A német mag egy-
magában 6480 kg.-ot, mig a két franczia mag 
átlag 6740 kg.-nyi átlagos hozamot adott. 

Ejsen a német lóherére valóban nem 
kedvező eredményt J. L. Jensen következőképp 
kritizálja: 

Nobbe kísérletének egyik sarkalatos hibája 
az, hogy kilencz amerikai lóherével egyetlenegy 
német herét hasonlított össze. 

Már pedig minden szakember tudja, hogy 
az egyes parczellákon még látszólag egyenlő 
viszonyok közt is, hozamra nézve nagyobb el-
térések mutatkozhatnak. A jelen esetben egy-

' részt a tényleg létező talajkülönbségek miatt, 
másrészt pedig oly különböző tényezők ked-
vező vagy kedvezőtlen behatása következtében, 
melyek nem hatnak ki egyenlően, valamennyi 
parczellára, hanem csak helyenként lépnek fel, 
talán csak egy parczellán-s annak is csak egy 
kis részén, melyek azonban elegendők arra, 
hogy a hozam mennyiségét teljesen megvál-
toztassák. Már pedig egy parczella egymagá-
ban véve oly kicsi, hogy az itt történő hiba 
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egy hektárra átszámítva sokszorosittatik s igy 
természetszerűen oly eltérés fog mutatkozni, 
mely a valónak semmiképp sem felel meg. 
Ezenkívül a Nobbe által választott branden-
burgi mark-ból származó lóhere-féle. még csak 
megközelítőleg sem képviseli a német lóherék 
jó átlagát, melyeknek főtermelési helye tudva-
levően Szilézia és. a szomszédos hegyvidék: 
Csehország, Morvaország és Gáesország. 

Midőn Nobbe azt állítja, hogy kísérletei 
a legnagyobb pontossággal eszközöltettek, — 
ugylátszik azonban nem személyes ellenőrzése 
mellett — nem mond sokat; mert mit is hasz-
nálhat a legszigorúbb pontosság ott, hol m^r 
magában véve a kísérleti tervezet sem zárja 
ki azt, hogy a végeredmények túlnyomóan a 
tiszta véletlennek lehetnek folyományai! 

Nobbe kísérletét és az ebből vont követ-
keztetést Jensen nagyon jellemzően illusztrálja 
a következő hasonlattal: „Vegyük fel, hogy az 
állatorvosi tudomány egy tanára kísérletezés 
utján akarná konstatálni azt, hogy mily'arány-
ban áll a német szarvasmarha tejhozama az 
orosz szarvasmarháéval. E czélra Német-
ország valamely vidékén egy előtte ismeret-
len német tehenet vásároltat s ezt a tehenet, 
— mely talán véletlenül egy e czélra 
nem is alkalmas példány — hogy az etetés 
közt különbség ne legyen, egy istállóban eteti/ 

9 orosz tehénnel együtt, s nem gondolva arra, 
hogy a napi tejmennyiség mily más mindenféle 
körülménytől függ, a napi tejmennyiséget pon-
tosan leméreti és a tejelemzéseket is naponta 
a legnagyobb lelkiismeretességgel és pontos-
sággal hajtatja végre. Ha ezek után eredmény-
képpen azt nyerné, hogy a német tehén sokkal 
kevesebb tejet adott mint a 9 orosz tehén 
átlaga, és az illető tanár egy czikket irna, 
melyben — hivatkozva a kísérletezés legszi-
gorúbb pontossága és leglelkiismeretesebb vég-
rehajtására — azt a következtetést vonná le, 
hogy a német szarvasmarha tejhozamra nézve 
általában nem múlja felül az orosz szarvas-
marhát, s bármily nehezen is esik neki német 
létére kimondania, sajnos, szorosan véve messze 
mögötte áll az orosz szarvasmarhának — akkor 
ez Nobbe lóhere-kisérletének volna analógiája. 

Nielsen V. dán konzulnak Nobbe kísérle-
teinél sokkal szabatosabb és terjedelmesebb, 
összehasonlitó kísérletei adják meg a választ' 
arra nézve, hogy melyik származású lóherének 
van előnye a másik felett. 

Nielsen kísérleteit 14 éven át folytatta és 
a vetés utáni két esztendő hozamát öleli fel; 
szói • az összes európai lóherékről, melyek 
kiterjedtebb termelési területtel bírnak, az 
amerikaiak közöl pedig ugy a kanadai, mintáz 
észak-amerikai Unió összes államainak azon 
lóheréit karolja lel, meljek az, európai piaczon 
szerepelnek. A kísérletezések Dánia három 
különböző vidékén lettek foganatosítva, még 
pedig 735 parczellán európaival és 171 par-
czellán amerikai maggal. 

Ezen kísérletek tehát oly széles és biztos 
alapon nyugszanak, hogy minden zavarólag, 
ható befolyás a gyakorlati szempontra nézve 
tekintetbe nem jövő minimumra szorul. 

Előrebocsátva, hogy e kísérletekhez jó és 
rossz európai fajták használtattak egyaránt,, a 
két termelési esztendő együttes hozamának 
átlaga a 735 európai parczellán hektáronként 
7421 lg. takarmány volt; mig a 171 amerikai 
lóherével bevetett parczella átlagban hektáron-
ként csak 6837 kg. takarmányt adott: tehát az 
európai lóhere javára hektáronkánt 585 kg. 
széna jutott. 

Sokkal feltűnőbb azonban az arány ott, 
ahol azon lóherék szerepelnek, melyek az 
európai piacz fő kereseti czikkét képezik s 
melyek az európai piaczon e tekintetben domi-
nálnak, milyen p. o. az u. n. „sziléziai" ló-
here, mely különösen fontos azért, mert ugy a 
német, mint a dán, mind pedig a skandináviai 
piacz ezt a keresi leginkább s szükségteteit 
első sorban ezen herével iparkodik fedezni. 
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Évi átlagban hektáronként a következő 
mennyiségű takarmány termett az 1880—1892. 
termelési évszakban: 

147 parczella sziléziai, cseh-, 
morva- és gácsországi lóhere 
átlaga 7417 kg. 

148 parczella amerikai lóhere 
átlaga • 7417 „ 

tehát a sziléziai here előnyére esiJc 1222 kg. 
A sziléziai here tetemes előnye pénzérték-

ben kifejezve, a takarmány métermázsáját 
3 írtjával számitva, hektáronként több mint 
30 frt értékű takarmánytöbbletnek felel még. 

Ezen eredménynél kiemelendő még az is, 
hogy a kései amerikai fajták nem is vétettek 
tekintetbe, minthogy ezen változatok még sok-
kal kisebb hozammal birnak, mint a koraiak. 

Megemlíthető még, hogy egy cziklusban 
a „Markfrökontor" is kísérletezett az európai 
és amerikai lóherefélékkel, melynek eredményei 
a főbb pontokban teljesen megegyeztek Nielsen 
nagyobb arányú kísérleteivel. 

Magától értetődik azonban, hogy mindez 
nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy kivé-
telesen akadhatunk oly amerikai magra is,, 
melynek hozama a jobb európai áru hozamá-
val egyforma; ez azonban eddigelé megbízható 
kísérleti adatokkal nincsen bebizonyítva. De 
•még az esetben is, ha ez tudományos kísérle-
tezés alapján ki volna mutatható, a mező-
gazdaságra nézve alig bírna gyakorlati jelen-
tőséggel ; inert itt nem lehet szó arról, hogy 
ritka kivételes esetekkel számoljunk, hanem 
tisztán arról, hogy az általunk ismert, a for-
galomban levő piaczi áru értékével tisztában 
legyünk. 

Azt hiszem Nielsen ezen kimerítő és 
nagyszabású kísérletei teljesen elegendők arra, 
hogy e kérdés az európai lóhere javára eldön-
töttnek tekintessék. Schmidt Oszkár. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető-: Monostori Károly. 

Juhok a tenyészállat vásáron. 
A márczius 1-én megjelent „Közteled-

ben Monostori Károly ur a XVI. tenyészvásár-
ról és az ott megjelent egyes tenyészetekről 
kimerítően adja elő nézeteit, egyúttal ítéletet 
mond egyes juhnyájákra nézve is. Alólirt, mint 
a juhászati biráló-bízottság elnöke egyes juhá-
szatok felett tett véleményét nem oszthatom, 
kijelentem egyúttal, hogy nem a jury nevében 
nyilatkozom, hanem csak magánnézetemnek 
akarok ezúttal kifejezést adni. 

A finom merinó-juhok csoportjának bí-
rálatánál azon megjegyzést teszi Monostori ur, 
hogy ugy rémlik előtte, mintha a vérsenyből 
kilépett Dréher-féle martonvásári nyáj a most 
első dijat nyert gróf Károlyi László 47. kata-
lógus szám alatti kosát kitűnőségénél fogva és 
értékileg is nemcsak űzőbe vette, hanem el is 
érte, ha ugyan felül nem multa. 

A gróf Károlyi-féle finom merinó juhte-
nyészet érdekében, melynek ugy kiterjedésre, 
mint kitűnőségre nézve ma alig fogjuk e ha-
zában párját találni és az igazság szempont-
jából ki kell jelentenem, hogy Monostori ur 
fentebbi Ítéletét nem oszthatom. 

Én, a ki mióta tenyészállatvásárok 
fennállanak, a juhászati biráló - bizottságok 
ban mindég résztvettem, a martonvásári 
juhászaira azon észrevételt vagyok kényte-
len tenni, hogy az az idei tenyészvásá-
ron megette állott a gróf Károlyi-féle nyáj-
nak, sőt ki kell mondanom, hogy meggyőző-
désem az, miszerint ezen kitűnő nyáj a mult 
tenyészvásárokon sokkal jobban volt képvi-
selve, mint ez évben s így az idei kiállitás a 
nyáj hanyatlására enged következtetni. Igen 
jól emlékszem e nyájra, midőn néhány évvel 
ezelőtt — de csák egyszer — ezen marton-
vásári nyáj egyik kitűnő kosa a gróf Károlyi-

féle nyájtól elragadta az elsőség dicsőségét, de 
ez csak egyszer volt! Most a tényészvásáron 
ilyen martonvásári apaállatok nem szerepeltek, 
mert ha szerepeltek volna és űzőbe vették 
volna a gróf Károlyi-féle nyájat, alig hiszem, 
hogy a bírálat megkezdése előtt a versenytől 
visszaléptek volna. 

Cuique suum! 
Lejtényi György. 

Elvetéltetés. 
Sz. B. ur, előfizetőnk a következőket írja: 
„Egy igen értékes 12A éves üszőmet, 

mely a magyar fajta ideális példánya, előre 
nem láthatott pillanatban a bika felhágta. Vég-
telenül bánt a dolog, mert törzstenyészetem-
ben ezt az individuumot tartom a legkor-
rektebbnek. 

Kérem tudatni, hogy létezik-e mód és 
alkalom arra, hogy az esetleges fogamzást 
megakadályozzuk s illetőleg kérem tudatni, 
hogy mit tegyek e baj elhárítása végett. A 
hágás 2—3 nap előtt történt. 

A^t, hogy a szóban forgó üsző IV2 éves 
korában esetleg megfogamzott, részemről nem 
tartom nagy bajnak s hiszem, hogy az nem 
fog semmit levonni áz állat különbeni érté-
kéből. 

Csak imént láttam gróf Telekinél Drassón 
egy erdélyi- magyar üszőt, mely már 9 hónapos 
korában, ugyancsak véletlenül, megfogamzott 
s ikret hozott, melyek minden tekintetben ki-
elégítők. Az üsző ugyan eleinte kissé vissza-
maradt a fejlődésben, de aztán teljesen össze-
szedte magát. 

Ha azonban mégis el kívánná vetéltetni 
kérdésttevő az állatját — bár ez veszélyessé 
válhatik — legczélszerübben ugy hajthatja 
végre, hogy —• egy hónapig várván — naponta 
hosszasabban langyos vízzel irrigáltatja az 
üszőt ugy, hogy az irrigáló eszköz kemény 
gummicsövét bevezeti a méhszájadékba s minél 
mélyebben, a méhnyak csatornába s ekként 
nagymennyiségű vizet ömleszt a méhbe, meg-
figyelvén, hogy erre egy tojásnagyságnyi hólya-
gos képlet, benne a 2—5 cm. nagy embrióval 
eltávolodik-e. 

Belső szerelésben nem igen lehet bízni, 
azért a jelzett mód ajánlatos annálinkább, mert 
azt laikus is, a/, állat veszélyeztetése nélkül 
hajthatja végre. 

Mintegy 4 hétig azért czélszerü az elve-
téltetéssel várni, hogy láthassa: nem lép e fel 
ezalatt folyatás az üszőnél, mely esetben való-
színűleg nem fogamzott; de czélszerü ennyit 
várni azért is, mert a fejlettebb embrió biz-
tosabban vetéltetik el a mondott eljárásra. 

M. K. 

ÜZEMTAN. 
Rovatvezető : Henscli Árpád. 

A szabad gazdaság. 
— Adat a mezőgazdaság üzemtanához. — 

Irta: Jaensoli Emil. 
i 

A közgazdaságtan, mint a mezőgazdasági 
üzemtan alaptudománya, az elmúlt időkhöz 
képest általános változtatást szenvedett s igy 
ezen alapon az üzemtan újjáépítése is szük-
ségessé vált. A haladás a természettudomá-
nyokban a mezőgazdasági iparnak teljesen uj 
pályákat nyitott és ezáltal a mezőgazdaság 
teknikája sokféleképpen változott. A teknikai 
oldal e változását követi a gazdasági oldal 
átalakulása, ugy a gyakorlatban, mint az el-
méletben; végre, az előbbi ponttól eltekintve, 
a produkezió és az egyetemes közgazdaság 
általános haladásában a mezőgazdaság is 
egyenrangúan részt vett. Amennyiben a mező-
gazdasági ipar és a mezőgazdaságtan tekintetbe 

jő, eredménynélküli fáradozás volna kutatni, 
melyik mutathatna föl a kettő közül nagyobb 
haladást, hogy mult és jelen közt itt-e, vagy 
amott nagyobb az eltérés. Az egykori mester-
ség a müvésziességre emelkedett, a reczept-
szerüség helyébe a tudományos módszer lépett. 
Milyen hosszú ezen ut, mely a háromnyo-
másos gazdaságtól kötelező ugarral, legelő-
joggal és más szolgálmánynyal a szabad váltó-
gazdaságig vagy azon rendszerig vezet, melyet 
qzukorgyári gazdaságok alkalmaznak és más-
részt a híres Colerus tanától, egész A. Theer: 
„Grundsatze der Landwirtschaft'!-ig és tovább 
ifj. A. Theer: „System der Landwirtschaft"-ig ! 

Az emiitett okok mindegyike elegendő lett 
volna, a mezőgazdasági üzemtan átdolgozására, 
amint azt a jelen tényleg meg is teszi. De áz 
épület még nincsen befejezve. A milyen biz-
tosan a tan szilárd magjának kijegeczesedése 
felismerhető, olyan biztosan a tökéletlenségnek 
még sok jele állapitható meg. Egyes alapelvek 
még mindég élénk vita tárgyát képezik. Egyes 
részek és kérdések tanulmányozása tehát nem 
érdektelen és ebből kiindulva, az alábbiakban 
a szabad gazdaság rendszere legyen tárgyalva, 
Kétségtelen, hogy éppen e rendszer fölött az 
irók nézetei nagyon is eltérők; midőn eze 1 
nézeteket összehasonlítjuk, megkíséreljük a 
szabad gazdaság jelentőségét á modern mező-
gazdaság többi gazdasági rendszerei" között 
kiemelni. 

I. A gazdasági rendszerek fejlődése, tekintettel 
a természetes és kultúrnövényekre. 
A történetírók a történelem fontos idő-

szakait azon események után nevezik el, melyek 
kiválóságuk által a főfigyelmet magukra irá-
nyították, avagy bizonyos eszmék után, melyek 
ezen időszakot uralták. De az egyes korszakok 
írói idejök összkarakterónék képét nem birták 
mindig teljesen megadni, mert az objektivitás 
a közvetlen szemlélőnek nehéz, helyes bírá-
lat csak akkor lehetséges, ha az ember a 
következő időszakot is áttekintheti. Ennek 
következménye óz is, hogy a jelenkor össz-
karakterének megállapítása többé - kevésbbé 
szubjektív természetű kísérlet. Csak bizonyos 
jelek, melyek által korunk kitűnik, jegyezhetők 
föl biztossággal. Korunk egy ilyen jele például 
a modern forgalmi bendezések. Ezek képezik 
azon föltételek egyikét, melyek a korábbi idők-
től átvett szabadságeszméket praktikusan ke-
resztülvinni és kibővíteni segítették; ezek voltak 
gazdasági életünk alapos változásának okozói. 
Csak most kezd a nemzetek és államok össze-
tartása ténynyé válni: a fejlődés közös lesz. 

Ezért van az internaczionális intézmények 
szaporodása: világposta, világkiállítás, nemzet-
közi kongresszusok. De itt kezdődik egyszers-
mind a létért való küzdelem is, amely eddig 
csak a legközelebbi szomszédok közt vivatott 
és csak természetes, ha korunk ezen törvény 
teljes tudatára ébredt. Minden, az ember által 
előre tett lépés a munka eredménye; és a 
munka által emanczipálja magát fokozatosan a 
természettől anélkül, hogy egykoron e befolyás 
alól teljesen kivonhatná magát. Ezen befolyás 
minden nemzet történetében nagy vonásokban 
nyilvánul és követheti is a népélet és a gazda-
ság elemeibe; ez még a nemzetgazdák tanai-
ban is, Knies szerint: „mint földes mellékiz" 
található. Az emberiség soha nem szabadulhat 
e befolyástól. 

A mezőgazdasági iparnál külünösen a 
természet befolyása első szerepet játszott s 
csak az ujabb kornak sikerült, az üzemet attól 
szabadabbá tennie. Ezen fölszabadítást előidézte 
egyrészt a szaporított tőke, mely az ember 
jobb előrelátását és képességét a kifejlődöttebb 
teknikával növelte, másrészt pedig a mennyiségi-
leg és minőségileg szaporított munka. A képnek, 
melyet mezőgazdaságunk ma nyújt ős mely a 
jövőben ez irányban tovább fejlődni, jobban 
kidomborodni fog, eszerint egész másnak kell 
lennie, mint annak, melyet korábbi időben 
találunk. Ez megfelel a gazdasági élét más 
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terein nyiiványuló változott állapotoknak, melyek 
mind szoros összefüggésben állanak egymással. 

A mezőgazdasági üzem tökéletességét a 
gazdasági üzem-rendszer vizsgálása által mér-
jük. Ez megjelöli azon fokot, a mélyen a gazda-
ság áll, elterjedése pedig azon fokot mutatja, 
melyen a mezőgazdaság egyáltalában áll. Az 
üzemrendszerben ki vannak fejezve a mező-
gazdasági termelés tényezői, tőke és munka, 
és minden közreműködő viszonyok befolyása, 
legelői a természeté. 

Az üzemrendszer tárgyalásához, mely kó-
runknak megfelel, szükséges először azon utat 
követni, melyet a mezőgazdaság fejlődése köz-
ben ezen irányban megtett. A kérdések „milyen?" 
és „milyen legyen?" válaszára bizonyára nem 
mellékes a „hogyan lett?" kérdés felelete. 

Mezőgazdaságról csak akkor lehet szó, 
ha a legelemibb kezdet legyőzetett és a kultura 
már egy bizonyos fokig emelkedett. Vadász-
és halásznépek, kik azt veszik, amit a természet 
hozzájárulásuk nélkül teremtett épp ugy, mint 
azon vadtörzsek, kik nyers pálma-gyümölcsből 
és pörkölt magvakból élnek, mezőgazdaságot 
nem űznek. 

Itt, ugy mint amott a tervszerűség és 
rend, tehát a gazdaság jele hiányzik. A mező-
gazdaság fogalmához továbbá állatok igénybe-
vétele a termelés czéljaihoz szükséges; azon-
kívül állandó lakóhelyek az elfoglalt területen, 
mely utóbbi kezdetben közös tulajdon. A föld-
mivelés ezen úgynevezett első fokain manapság 
okkupáló népek már nem mennek át, mert 
ezek már az anyaország kultúrájával az uj 
területet elfoglalják. Ugyanilyen példák az ókor-
ban is találhatók.1). 

A mezőgazdaság fogalma egyáltalában 
még kibővítésre tart igényt, hogy átalakult 
módon viszonyainknak megfeleljen. Ha difini-
cziója ezelőtt e jelekkel: „a talaj öntudatos, 
tervszerű használata, nyers növényi és állati 
termények előállítása czéljából" ki volt merítve, 
ma már mindinkább szükséggé válik a fogalomba 
bizonyos mennyiségű anyagnemesitési müvele-
teket is belevonni. Vaj és sajt előálllitása kez-
dettől fogva a mezőgazdasági termeléshez 
számíttatott. Ha már most haladó munkafel-
osztás mellett egy mezőgazdasági vállalat a 
szem és kereskedelmi növények termelését 
feladja és annál nagyobb mennyiségű tejgazda-
sági terményekét állit elő, ami megint csak 
javított segédeszközök, tehát gépek és a világ-
piaczhoz való alkalmazkodás által lehetséges, 
akkor az üzemet még mindig a mezőgazdaság-
hoz kell számitanunk és nem az iparhoz; 
épp ugy, ha növényi nyersanyagok dolgoztatnak 
föl. Azáltal, hogy ezen körülmény sokszor 
figyelmenkivül hagyatott, az ujabb időben anv-
nyiszor kívántatott, hogy mezőgazda iparos 
legyen s hogy a mezőgazdaság iparszerü üze-
méről van szó ahelyett, hogy a modern mező-
gazdaság fogalma, mint természetes, az éppen 
emiitettek által kibővittetnék. 

A mezőgazdasági ipar az ökonomia tör-
vényei értelmében űzetik. E vállalat berende-
zése ugy egyes ágaiban mint ezek összmükö-
désében nem mindig öntudatos gondolkodás 
és cselekvés folyománya, hanem szokássá vált 
gyakorlat. Minden esetre azonban minden 
gazdaság bizonyos rendszeren alapszik^ mely, 
amennyiben az egész gazdaságra vonatkozik, 
gazdasági rendszernek, üzemrendszernek mon-
datik. 

A gazdasági vagy üzemrendszertől meg-
különböztetendő Walz és Birnbaum szerint a 
földmivelési rendszer. Előbbiben az üzem min-
djen ága benfoglaltatik és általa kifejeztetik, 

1) Knies, polit. Oekonomie III. 6., a fönícziaikat 
például állítja oda, hogy nem mindén néptörzs erede-
tileg vadászattal, majd pásztorsággal, azután földmive-
léssel s végre kereskedelemmel foglalkozott. A fönicziaiak 
ugyanis ezen előleges fokozatokon máshol mentek át, 
s iüint kereskedők Syriában a már kivívott kulturát 
folytatták. A mai kolonisták. Észak-Amerikában sem 
kezdik az ősállapottal̂  hanem úgyszólván folytatják 
európai életüket,' odahozván tőkéjüket: vetőmag, szer-
számok, mivel tsóg mind"úpMTiii n'n'j'íbnn. 

hogy azok milyen terjedelemben űzetnek; 
magába foglalja az állattenyésztést, az állat 
használatát is, továbbá minden mellékiparágat! 
kiterjeszkedik továbbá a gazdasághoz esetleg 
csatoltatott tavakra vagy kiváltságokra és kö-
telezettségekre is. A földmivelési r rendszer 
azonban csak a szántóföldekkel foglalkozik; 
már a rétek is kivétetnek; alóla. 

A gazdasági, földmivelési stb. rendszertől 
jól elkülönítendő a vetésforgó. Ez alatt csak a 
szántóföldön termelendő különféle kultúrnövé-
nyek megállapított sorrendje érlendő. E fogal-
mak határozott megkülönböztetését legtisz-
tábban az bizonyítja, hogy a vetésforgó vál-
toztatható, a nélkül, hogy a földmivelési, 
illetve üzemrendszer csak legkevésbé is érin-
tetett volna.2) 

Igy' például az ismeretes norfolki vetés-
forgó: 1. kapás; 2. tavaszi, 3. lóhere, 4. őszi, 
a kétkalászos növény kicserélését megengedi 
és ezáltal a vetésforgó változik, ámbár a föld-
mivelési avagy az üzemrendszer változásnak 
nincsen alávetve.8) 

A most tárgyalt fogalmak eltérő felfogása 
az egyes rendszerek egyöntetű beosztását 
semmiképp sem segíti elő és erre több. lé-
nyegileg igen eltérő kiindulásipontot sziilgál. 
Ehhez még az is járul, hogy az egyes üzem-
és földmivelési rendszereket egy és ugyanazon 
helyen változni, egyik a másikat követni lát-
juk s hogy ezek egyidőben különböző viszo-
nyok között fennállanak. A beosztás nehézsége 
még ^izáltal is fokoztatik, hogy a rendszerek 
alig észrevehetőleg egymásba átmennek ugy, 
hogy egy biztos határt kijelölni nem lehet. 
Igy pl. háromnyomásos gazdaságok lesznek 
emlitve, hol az ugar kapás- és takarmány-
növényekkel vettetik be (zöld félugar), a mely 
tehát ugyanazon joggal váltógazdaságnak is 
mondható. A gyakorlat itt nem tesz különb-
séget. Az ugarba hüvelyesek lesznek vetve 
egyszer zöldtakarmánynak, másszor meg szem-
termelés czéljából, azután megint egyszer tiszta 
ugar hagyatik. Ennek következménye az, hogy 
háromnyomásos gazdaság üzése mondatik ki, 
holott a váltó már megvan. Nagyon elterjedt 
a váltógazdaság 6 os forgóval pl.: í . ugar, 
repcze vagy zöldtakarmány, 2. őszi, 3. tavaszi, 
4. kapás, 5. tavaszi, 6. here. Ebből rögtön ki-
tetszik, hogy ez a háromnyomásos gazdaság-
ból az egyes táblák kettéosztása által szár-
mazott.4 

Még kevésbé áll és keresztülvihető a rend-
szerek beosztása azon termények szerint, 

' melyeket a gazdaság előállít és szintúgy or-
szágok szerint, a melyekben űzetik; utóbbi 
azért, mert egy és ugyanazon országban, 
előbbi pedig azért, mert különböző rendszerek 
egyenlő terményeket eredményeznek. Az egy-
nyomásu gazdaság ugyanazon czél felé halad, 
mint a háromnyomásu gazdaság s mégis lé-
nyeges a kettő közötti különbség. Spk takar-
mánynövényt termelő váltógazdaság szintúgy 
az állattartásra fekteti a fősúlyt, mint a legelő-
gazdaság hegyes, vagy a mezőfüves gazdaság 
lapályos vidéken, daczára annak, hogy mind-
egyik más-más rendszerhez tartozik. 

A következő vizsgálat szempontjából a 
rendszerek választása ugy történt, hogy egyes 
karakterisztikus esetek, úgyszólván tipusok, ki-

2) Hamm, Wesen u. Ziele der Landw., összeha-
sonlítja az üzemrendszer viszonyát a vetésforgóhoz, az 
erdőével a fához. Ezáltal azonban sok egyenlő részből 
csak egy lesz kiemelve és az egészhez viszonyítva, 
míg a vetésforgó mintegy kifejezése a rendszernek. 
Sokkal jobban felelne meg e szerint az ember és ruha 
vagy a költészet és versmérték példája. Mert ugyan-
csat létezik ruhanélküli ember, vagy versmérték nélküli 
költészet épp ugy, mint vetésforgó nélküli üzemrend-
szer, de fanélküli erdő nem. 

») Schwerz, prakt. Ackerbau III. 280. egy példát 
hoz fel Skötországból Edinburg mellett: 1. burgonya, 
2. buza, 3. lóhere, 4. zab. Schwerz szerint ott az ta-
pasztaltatott, hogy a búzának nincs jobb előveteménye 
a burgonyánál és hogy búzába vetett lóhere legjobban 
díszlik. Lóherét nálunk is különben sok helyen őszibe 

jelöltetnek. Ilyeneknél minden befolyást gya-
korló tényező és a fejlődés menete legjobban 
felismerhető. Ezen felsorolás, mely inkább a 
szélsőségeket, mint a rendest tárgyalja, beosz-
tásra azonban igényt ne tartson. 

(Folyt, köv.)' , 

Á LL ATEGÉSZ SÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

A lovak hányásáról. 
- ii. 

Ujabban több esetet közöltek, melyekben 
a ló, daczára annak, hogy hányt, életben ma-
radt. Ennek abban rejlik magyarázata, hogy 
itt az izomzat megbetegedése, a rostok elvá-
lása vagy pedig elfajulása nem terjedt tovább, 
kisebb területre szorítkozott és miután a gyo-
mor fala a nagy nyomás alól felszabadalt, a 
rostok ismét összetértek vagy pedig 1 helvre-
pótlódtak. 

Ezekben az esetekben a nyálkahártya és 
a savóshártya folytonosságukban hiányt nem 
szenvedtek. 

A hányást lovaknál a gyomor túlterhe-
lésének tünetei, heves kólikás tünetek előzik 
meg. Kevéssel az evés után az állatok a rosz-
szullét tüneteit mutatják. Rendszerint nagyobb 
mennyiségű (8—10 liter) zabnak egyszerre 
való elfogyasztása (megzabálás vagy megza-
bálási kólika) után, főképpen pedig akkor ke-' 
rül észlelés alá, ha az állatoknak evés után 
közvetlenül munkát kell végezniök. Rövid idő 
múlva hasi fájdalmakat mutatnak, hasuk felé 
tekintgetnek, hátulsó lábaikkal hasuk felé vág-
nak. Állás közben nyugtalanul ide-oda tipeg-
nek, nyögnek, majd minduntalan lefeküdni ké-
szülnek, miközben rendellenes helyzetet foglal-
nak el, sokan jellemzőnek is tartják a kutya-
módra való ülést (farukon ülnek, elülső lábai-
kat egyenesen a földre állitva), a melyre az 
készteti a beteg lovat, hogy igy az elülső test-
részek felemelésével a hasi szervek hátrább 
sülyedjenek, mi által a rekesz felszabadul a 
tágult gyomor nagyobb nyomása alul, a lélek-
zés szabadabb lesz, a tüdő jobban tágulhat. 
A belegek nyugtalankodása közvetlenül a há-
nyás előtt igen heves, helyüket folytonosan 
változtatják, lábaik reszketnek, szívverésük, 
lélekzésük igen szapora, egész testükön izzad-
nak, arczkifejezésük nagy félelmet árul el, ko-
ronként szétfeszítik az orrszárnyakat, felhúzzák 
és összaránczolják az ajkakat. 

A szájból kilehelt levegő sajátságos, 
kellemetlenül savanyu szagú, különösen erősebb 
hánvási inger alkalmával. A hányási inger 
fellépése alkalmával az állat nyakát megszegi, 
lefelé hajtja, izmait erősen megfeszíti s erre 
rövid belélekzés után egyszere nagyobb meny-
nyiségü folyékony vagy pépes összeállásu táp-
szer ömlik az orron, vagy a szájon keresztül 
kifelé. A hányás többnyire ismétlődik, sőt sok 
esetben egy negyed óráig is eltart. Ezen utóbbi 
esetben szokott bekövetkezni az, hogy az 
egyszerre nagyobb mennyiségben sürülő hánya-
dék a gégét is izgatja, az állatot köhögésre 
ingerli. Egy ilyen görcsös köhögési roham alkal-
mával könnyen megtörténhetik, hogy a hányadék 
egy kis része a lélekző utakba jut, ami több-
nyire üszkösödő tüdőgyuladást von maga után. 
Ezen esetekben a heves görcsös köhögést 
követőleg súlyos lélekzési nehézség marad 
vissza, majd a hőmérséklet emelkedik, később 
a kilehelt levegő bűzös, émelygős szagú és 
néhány nap alatt ezen üszkös folyamat követ-
keztében elpusztul az állat, ha ugyan a gyomor-
repedés nem vet véget az állat életének. 

A hányadék legnagyobb részben félig 
vagy alig emésztett takarmánypépből áll, 
csipős, savanyu szagú, savanyu vegyhatásu. 
Savanyúságát egyrészt a gyomor sósavától, 
másrészt az erjedés következtében képződött 
szerves savaktól (tejsav, vajsav, eczetsav) nyeri. 
A takarmányrészekenkivül tartalmaz a hányadék 
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nagyobb mennyiségű nyálkát, gyomornedvet, 
sőt többnyire több-kevesebb vért is, mely a 
nagy erőlködés alkalmával megrepedt vérerekből 
kerül közéje. Ha a bélelzáródás képezi a hányás 
tulajdonképpeni okát, akkor a bél antiperistal-
tikus mozgásával bélsár kerül a gyomorba s 
innen felfelé. Ezen hányás az u. n. bélsár-
hányás (passió iliaca v. miserere) alkalmával 
a hányadék igen bűzös, a bélsárra emlékeztető 
szagú, barnás szinü, kevésbé folyékony, több 
szilárd részszel kevert. 

A1 hányáshoz hasonló folyamat az ökrön-
dözés. A hányási inger ugyanis nem mindig 
vezet hányásra, főképpen ha a gyomor tágulá-
sának, a gyomorfal nyomásának okát a gyo-
morban keletkezett és benne felhalmozódott 
gázok képezik, igy pl. erjedő takarmány fo-
gyasztása után. Ilyenkor más alig kerülhet ki 
mint a könnyebb fajsúlyúknál fogva is leg-
magasabban elhelyezkedő gázok. Az ökröndözés 
egészen ugy megy végbe, mint a hányás, az 
állatok' teljesen ugy viselkednek, mintha hányni 
akarnának, azzal a külömbséggel, hogy szilárd 
vagy folyékoy gyomortartalom nem jön ki a 
szájból vagy az orrból. 

Végül meg kell különböztetni a hányástól 
azokat az. eseteket, midőn szintén az orron és 
szájon keresztül ürül tápszer, hanem ez nem 
a gyomorból, hanem közvetlenül a nyelőcsőből 
kerül oda. A nyelőcső elzáródása alkalmával a 
tápszernek nincsen más utja a kiürülésre, mint 
felfelé az orron és szájon át. A ' nyelőcsövet 

" elzárhatja valamely lenyelt és itt fennakadt 
idegen test, eldugulásának oka lehet a nyelő-
cső szűkülete, vagy éppen ellenkezőleg tágulat 
vagy kitüremkedés, mely esetekben a szűkült 
vagy tágult fal nem képes a lenyelt falatot 
tovább lefelé szorítani, vagy a szűkebb ür miatt, 
melyen nehezebben hatolhat keresztül, sőt na-
gyobb falat meg is akad, vagy pedig a tágulat 
következtében lazultak, gyöngültek a fal izom-
rostkötelei és emiatt nem képesek tovább szorí-
tani a tágulatban elhelyezkedő takarmányt. 
Ilyenkor tehát ugy a szilárd, mint a folyékony 
tápszer, a felvétel után ismét kiürül s az egész 
müvelet igen hasonló a hányáshoz, de mégis 
megkülönböztethető ettől egyrészt azáltal, hogy 
ilyenkor a kiürülő anyag nem áll emésztett 
takarmányból és nem annyira intenzive sava-
nyu, mivel nem pang oly hosszú ideig és 
hiányzik a gyomor sósavának savanyúsága is; 
továbbá a nyelőcső ezen alákvállozásai, esetleg 
a nyak baloldalán, a torkolati vivőér barázdája 
mentén jól kiérezhetők, kivéve ha a nyelőcső 
mellkasi részletében foglalnak helyet. Ezen 
esetek azonban jóval ritkabbak. 

A mi a hányás kezelését illeti, ebben a 
tekintetben lónál keveset, jóformán semmit 
sem tehetünk. Gyógyszert belsőleg nem alkal-
mazhatunk, mert ezzel csak ujabb és talán 
még hevesebb hányási ingert okozunk, ennél-
fogva az alapbántalmat, mely, mint fentebb 
említetett, többnyire a gyomortulterhelés, hely-
belileg szintén nem kezelheijük. Legczélszerübb 
még a csillapító, bódító szerek alkalmazása, 
igy morphium-injektiók a bör alá, chloralhydrát 
vagy brómkalium-oldat a végbélen keresztül 
alkalmazva. Ha a hányási inger némileg csilla-
podott, ivóvízben feloldott középsók (keserű só, 
glaubersó, karlsbadi só) adhatók. Azonban a 
kezelés, mint már jelezve volt, többnyire nem 
vezet a kivánt eredményre; ha a ló hány, egyes 
kivételes esetéktől eltekintve, többnyire minden 
kezelés daczára el kell készülve lenni a bánta-
lom kedyezőtlen kimenetelére. 

Zimmermann Ágoston. 

IRODALOM. 
A sertésvész ellen való védekezés. Út-

mutatás a községi elöljárók és sertéstartók ré-
szére. E czim alatt a földmivelésgyi miniszter 
a sertésvész ellen való védekezésnél követendő 
eljárá* tárgyában -magyar, német, tót,,, román, 

ruthén, horvát és szerb nyelven népies modorú 
utmutatást adott ki, hogy azokat nagyobb 
számban ingyen kiosztassa. Az utmutatás le-
írja a sertésvész ismertető jeleit, a betegség 
természetét, a védekezés módját, a sertéstartók 
és a községi elöljáróságok kötelességeit a ser-
tésvész fellépte esetén. A népies modorban 
írott füzetke igen hasznos szolgálatokat tehet 
a sertéstartó gazdáknak. A füzetet a várme-
gyei , (s városi törvényhatóságoknál ingyen 
lehet megkapni. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

A műtrágyák alkalmazása különös te-
kintettel a kálitrágyázásra. E czim alatt a 
„Hungária" műtrágya-, kénsav- és vegyiipar 
részvénytársaság igazgatósága egy hasznos 
füzetkét adott ki, amely kivált a kálituágyázás 
lényegét ismerteti és ezen trágyaszernek ki-
vált a homoktalajokon zöldtrágyázással valc 
kapcsolatos alkalmazására ád gyakorlati taná-
csokat. A kálitrágyázás általános ismertetése 
mellett az egyes mezőgazdasági növényeknek 
kálitrágyával való trágyázását ismerteti. Végül 
az istállótrágyának kálisókkal való konzerválá-
sát tárgyalja. A hasznos füzetkét a kiadó 
„Hungária" műtrágyagyár igazgatósága kívá-
natra bárkinek ingyen küldi meg. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
104. kérdés. Kötött talajú, kevés homok 

és 'szikvegyületü területen, mely műtrágya leg-
alkalmasabb dohány alá, hogy az ugy a termés 
mennyiségét mint minőségét megfelelően emelje 
és ezen műtrágya mely időszakban szórandó 
el a már öszszel megugarolt táblákon ? 

N.-Major. P. S. 
105. kérdés. Rendelkezésem alatt lévő 

gazdaságban a tehenek fejenként 1 kg. olaj-
pogácsát kapnak naponta, ami a tejnek xji krral 
drágítja literjét, sőt mikor az átlagos fejés 
rosszabbul van, mint jelenleg, még jobban 
drágítja a tejet. Miután a tej nyers állapotban 
van eladva zsírtartalom - kötelezettség nélkül, 
ugy tisztán hizlalással a tehenészet nincs össze-
kötve, tisztelettel kérdem, honnét térül meg 
ezen többletkiadás, ami éven átfejenkint 12—13 
frtot tesz ki. Sch. A. 

106. kérdés. Egy csikónak (9 hónapos) 
sérve van. Az egyik orvos azt mondja, hogy 
kinövi, a másik, hogy nem. Használható e a 
csikó tenyésztésre s igára? Továbbá melyik 
orvos véleménye helyes. Megjegyzem még, hogy 
á csikó a sérvkötőt nem állja. Sch. D. 

107. kérdés. Hol és mily áron lehetne 
beszerezni valódi Plymouth-Rock és Lángshán 
fajkakasokat és tyúkokat? 

Nagy-Enyed. C. D. 
108. kérdés. A vértrágya, illetve avágó-

hidról felfogott marhavér, mint szőlőtrágya 
hogyan kezelendő, mivel keverendő s hogy és 
mikor alkalmazandó a szőlőben s minő ered-
ményeket lehet elérni a szőlőben a vértrágya 
alkalmazásával, mennyi kell egy kat. holdra 
ha istállótrágyát is alkalmaz az ember meg 
fahamut s ezeket is milyenformán alkalmazza ? 

M.-Csávás. J. J. 
109. kérdés. A koczák falánksága alatt a 

következő betegséget ismerem és annak más 
nevet nem is hallottam. A sertések 4—6-ik 
hét körül elétvágytalanodnak, előszeretettel 
túrják a trágyát, trágyalevet isznak, semmit 
sem esznek, folyton soványodnak, a mig végre 
elhullanak. Tavaly 10% elhullott. E betegség 
csakis a malaczos göbéken fordult már pár 
éve elő. Amely betegségnek következtében a 
göbék elapadnak s a malaczok teljes silány 
állapotban nevelhetők föl. S. Zs. 

110. kérdés. Kezelésem alatt levő tehe-
nészetben a tőgyhimlő uralkodik, az állatorvos 
megvizsgálva a teheneket, semmiféle beavat-
kozast nem rendelt, mivel a tehenek nem 
egyszerre ellenek, a betegség pedig ragályos, 
igy tehít egész évm megmaradhat a bot^éfr. 

Kérdem, hogy mi módon gátolhatnám meg 
ezen betegség továbbterjedését? esetleg mit 
használjak gyógyszerül? és hogy ártalmas-e az 
ilyen tehén tejének használata? O. S. 

111. kérdés. Okvetlenül szükséges-e az 
egyéven alóli marha istállózása ahhoz, hogy 
jó marhát nevelhessünk, s ha igen, miért elleük 
sok helyen a marhát a szabadban ? Ha jól em-
lékszem b. lapjok karácsonyi számában adott 
fényképek ismertetésében is hangsúlyozzák, 
hogy a marhák igénytelenségét a szabadban 
való elletés is bizonyítja. Sch. D. 

112. kérdés. Kérek felvilágosítást arra, 
jó-e szilvakifőzés után maradt maggal és léve! 
disznókat etetni. Sz. B. 

113. kérdés. Gazdaságomban egy olcsó 
baromfitelepet van szándékom felállítani, mint-
egy 300—400 tyúk, liba, kacsa pulyka részére, 
esetleg téli költésre is berendezve, oda terjed 
kérdésem, hogy mibe kerülne ily telep felállí-
tása házilag, s a berendezésre is kérnék szíves 
felvilágosítást. Gz. 

Felelet 
Műtrágya dohány alá. (Félélet a 104. 

kérdésre.) A dohány trágyázására legmegfele-
lőbbnek tartom, ha az elővetemény istállótrá-
gyával megtrágyáztatik. Ha ez keresztül nem 
vihető, akkor őszszel közvetlen a dohány alá 
kell isiállótrágyát használni, mely még őszszel 
alászántandó. A műtrágyák közül legmegfele-
lőbbnek tartom a szuperfoszfátot és a kova-
savas káliumot vagy martellint, az előbbiből 
125—150 kg.-ot, az utóbbiból 150 kg.-ot kat. 
holdankint. Mind a kettő őszszel vagy télen 
át az őszi szántásra szórandó el. Cs. S. 

Hogy térül meg a fejősöknek nyújtott 
erőtakarmány Ára,'1. {Feleieta 105-ik kérdésre.) 
Az olajpogácsáért kiadott 12—13 frtnyi évi 
többlet a mondott viszonyok közt megtérül 
egyfelől abban, hogy a fejős állatok jobb kon-
diczióban- maradnak és lesznek elzülléskor ís 
és megtérül abban is — ezt legjobban kér-
désttevő derítheti ki — hogy nagyobb a tej-
hozam, amellett hogy bizonyára jobb a tej is, 
melyet emiatt drágábban kellene, hogy vevő-
jével megfizettessen. 

Ha egyéb takarmányait ismernők, meg-
tudnók mondani, hogy beszüntethetné-e az 
olajpogácsaadagolást vagy nem, anélkül, hogy 
a tej hozamban és kondiczióban kárát vallaná. 

M. K. 
Sérves csikó. (Félélet a 106-ik kérdésre.) 

Nem tudjuk ugyan, hogy minő sérvről van 
szó, (belső sérv, külső sérv; köldök-sérv, lá-
gyék-sérv ; visszahelyezhető sérv, odanőtt 
sérv; heveny sérv, idült sérv; veleszületett 
vagy szerzett sérv,) de véleményünk az, hogy 
mindennemű beavatkozás nélkül azt az állat 
„ki nem növi" és hogy a sérvek gyökeresen 
csak operáczió utján gyógyíthatók. 

Ha veleszületett sérve van a csikónak 
(him-e az állat vagy nőstény ?)nem tanácsoljuk 
a tenyésztésbe vételét, mert az ilyen sérvekre 
való fogékonyság öröklődhetik. Ha talán szer-
zett sérve van a kanczacsikónak, ugy bajt 
okozhat a hasasság és ellés és ha a csikó 
csődör és sérve szerzett, kisebb baj ha köldök-
sérve van, nagyobb ha lágyék vagy hereborék 
sérve. 

Sérvkötő alkalmazásával állatnál kevésre 
mehetünk, ajánljuk hát, hogy operáltassa szó-
ban forgó csikóját. 

A sérves állat mérsékelt munkában hasz-
nálható. Kérdés azonban, hogy sérve eközben 
iiem fog-e nagyobbodni és végzetessé válni. 
Ettől tartani lehet. m. k. 

Fajbaromfl-beszerzési források. (Felelet 
a 107. kérdésre.) Az állami fajbaromfi-telepek-
ről fajbaromfit ezidőszerint már nem lehet be-
szerezni, mivel a fölös számuakat a nm. föld-
mivelésügyi m. kir. minisztérium köztenyész 
tési czélokra már átvette. Közlök egy pár jó-
hirnevü fajbaromfitenyészetet: gróf Széchenyi 
Tmre Snmoyyár. r.aw^sMwtyukt enyészet; Möl-
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ler Istvánná Hédervár, emdeni tud és plimuth-
tyuktenyészet; Baksányi Anna Pilis, Plimuth-
Lángshán-tyuk, emdeni lud és pekingi kacsa-
tenyészet; dr. Körmendy Endre Ő-Oyalla, 
Plimuth-tyuk és Lángshán-tyufr-tenyészet. Az 
árakat nem tudom. bl. 

Vértrágya felhasználása szőlőkben. {Fe-
lelei a 108. kérdésre.) A vértrágya készités-
módja megolvasható a „Köztelek" mult évi 
folyamának 1795-ik lapján. Eszerint, a mint 
több vagy kevesebb a feiitató anvag, nagyobb 
vagy kisebb mértékben kell a nitrogént pótolni, 
lesz az alkalmazandó mennyiség több vagy 
kevesebb, ugy hogy 5—20 q. között váltakoz-
hatik a holdankint adandó mennyiség. A vér-
trágyát soha se szabad egymagában alkal-
mazni a szőlőben, különben a nitrogénből 
fölösleg származik és .ez megárt a szőlőnek, 
azért a vértrágya alkalmazásakor mindig még 
150—200 kg. szuperfoszfátot kell elhinteni m. 
holdankint, mindkét trágyát legczélszerübb 
őszszel egyenletesen elhinteni a szőlőben. 

A fahamuból 4—8 q-t kell adni magyar 
holdankint, azt is őszszel kell elszórni. Az is-
tállótrágyát legczélszerübb őszszel elteregetni 
és azonnal aláásni. Gs. 8. 

Iíoczák falánksága. (Félelet a 109. kér-
désres) A most közölt adatok után következ-
tetve lehetséges, hogy a koczák betegsége a 
csontlágyulás (osteomalaeia), a mely esetleg 
nem elég földsót tartalmazó eleség következté-
ben fejlődik ki. Miután a betegség a csontok 
megvizsgálása alapján határozottsággal meg-
állapítható, ajánlatos volna a betegeket állat-
orvossal megvizsgáltatni és különösen egy-két 
elhullott állatot felbonczoltatni. Szükség esetén 
legalább néhány csont (pl. egy első láb a 
lapoczkával és néhány borda) az állatorvosi 
főiskola kórboncztani intézetébe volna be-
küldhető. 

A betegség ellen mindenekelőtt megfelelő 
takarmányozással kell védekezni. Gondoskodni 
kell arról, hogy az állatok nem sószegény 
talajon termett szemes takarmányt (kukoricza, 
hüvelyes vetemények, jó buza vagy rozskorpa) 
kapjanak elegendő mennyiségben. Különösen 
fontos ez a vemhesség későbbi szakában és a 
szoptatás idejében, a midőn a fejlődő mag-
zatok a vér utján, a szopós malaczok pedig a 
tej utján, sok sót vonnak el az anya testéből. 
A betegség jelentkezése esetén czélszerü az 
eleséghez praeparált csontlisztet keverni (5—10 
grammot napjában háromszor egy-egy állatnak.) 
A hol a betegség gyakran mutatkozik, ott a 
talaj megfelelő javítása (foszforsavat tartalmazó 
mesterséges trágya, csapolás stb.) szintén figyel-
met érdemel. A falánkság jelentkezése kezdetén 
végül állatorvos a sósavas apormofin bőr alá 
fecskendősét is megkísérelhetné, a mely eljárás 
némelykor tehenek vagy juhok megbetegedése-
kor kitűnő hatású, kezdődő leromlás esetén 
pedig még a miskárolást is meg lehetne próbálni. 

Tövábbi részletesebb adatokat egyébiránt 
a betegség jelentkezése és lefolyása módjáról, 
illetőleg a megkisérlendő kezelés eredményéről, 
köszönettel vennénk. — 

Tehenek himlője. (Felelet a 110. kérdésre.) 
Ha a himlő valamely tehenészetben fellépett, 
akkor ellene csak a megbetegedés legcsekélyebb 
jelét is mutató állatok haladéktalan elkülöníté-
sével és az istálló alapos fertőtlenítésével lehet 
védekezni, ami természetesen feltételezi azt, 
hogy a betegek gondozása s főleg azok fejése 
külön emberekre bizassék. 

Maga a tőgy megbetegedése tisztántartás 
mellett magától is simán szokott gyógyulni. 
Rendszerint elegendő a tőgyet igen óvatosan 
kifejni, vagy még helyesebben a tejmedenczébe 
bevezetett tejesövekkel a tejet levezetni. Csak 
ha a hólyagok helyén fekélyek képződtek, 
ajánlatos ezeket valamely közömbös kenőcscsel 
(pl. bőrkenőcscsel vagy ó'omkenőcscsel) bekenni. 

A tej, mert a himlő ragályát tartalmazza 
s igy embereket fertőzhet, de azért is, mert a 

hólyagokból és fekélvekből genyedtség s eset-
leg kenőcsrészletek is' keveredhetnek hozzá, 
nem alkalmas a fogyasztásra, hanem ezt leg-
feljebb felforralás után állatokkal lehet feletetni, 
ha fémes kenőcs hozzákeveredése ki van zárva. 

— y — 

Növendékmarha istállózása. (Felelet a 
111. kérdésre.) Ha oly magyar marháról van 
szó a kérdésben, amelyet edzett igavonóvá 
akar valaki felnevelni, ugy az edző nevelés 
indokolt. Hiba azonban ezen közben is oly 
extrémben mozogni, amilyent kérdésttevő fesze-
get. Ugy látszik, hogy e dolgot aképpen képzeli 
kérdésttevő, hogy deczember, január, vagy 
februárban a hó tetején is lehet elletni veszé-
lyekre való kilátás nélkül. Állítólag vannak is, 
akik a hazai darvas marhát igy elletik, csakhogy 
ezt aként kell érteni, hogy fedél alatt, félszer-
ben, vagy u.. n. szellős istállóban s nem ugy, 
hogy teljesen az Isten szabad ege alatt, mert 
ott már csak kedvezőbb légköri hőfok esetén 
lehet jelentékenyebb károk nélkül elletni a 
magyar marhát. 

Egészen más aztán, ha arról van szó, 
hogy kell-e az egy éven aluli magyar marhát 
a szó szoros értelmében ugy istállózni, mint 
pl. a nyugatit? Erre a felelet az,, hogy igény-
telenné, edzetté teendő, a magyar növendék-
marhát ugy istállózni, mint a nyugatit nem 
kell, de erre nézve is a legszélsőbb határ már 
a mondott szellős istálló és félszer mindaddig, 
mig az időjárás kedvezőtlen. 

Kardinális hiba az, hogy tulkényeztessünk 
bármely állatot is, de épp oly végzetes hiba a 
tulmostoha tartás és gondozás még a hazai 
darvas marhánál is, mivel az ekként nevelt 
állat az igaz, hogy nagyon ellenálló, egészséges 
szervezetű vé és igénytelenné lesz, de az iga-
vonáson kivül egyébre hasznosítóvá nem válik. 
Már pedig nagy baj az, hogy az ilyen állat 
gyakran annyi tejet sem ad, hogy az borjának 
elég vólna, oly lassan érik, fejlődik, hogy 
3—4 éves kora előtt tenyésztésbe, 5—6 éves 
kora előtt munkába nem vehető s kiöregedve 
oly kevés és oly hitvány hust szolgáltat, hogy 
az valósággal nyomorúság. 

Szóval megvan az edző, mostoha nevelés-
nek is a maga határa, ezt a határt igyekezzék 
hát kérdésttevő betartani, mert ha valaha volt 
is értelme annak, hogy koplaló müvészszé s 
minden viszontagságot elviselővé neveljük 
primogén-marhánkat, ez az idő lejárt. A viszo-
nyok, a kereslet modernebbé váltak, aki nem 
igyekszik ezekhez illeszkedni, az ma már 
nehezen, vagy éppen nem boldogul. M. 

Szilvatörköly feletetése. (Felelet a 112. 
kérdésre.) A csontáros gyümölcsök magvai, igy 
a szilvamag is, laurocerasin tartalmuknál fogva 
mérgező hatást fejthetnek ki s azonkívül vágott 
és fel nem tört állapotban is erősen izgatják 
az emésztő csatorna nyálkahártyáját. A törköly-
ben, különösen ha az kis adagokban nyujtatik 
és egyéb anyagokkal keverten kerül feletetésre, 
mérgező hatása oly csekély, hogy veszélyes 
következményektől nem igen lehet tartani. Ha 
azonban a lágy vagy éppen folyékony törköly 
mennyiségéhez képest nagy a magatartalom, 
ugy már csak oly csekély adagban tanácsos 
azt nyújtani, hogy nagyobb készletnek frissiben 
való feletetése — hacsak sok disznó felett nem 
rendelkezik a kérdésttevő — alig lehetséges. 
Pedig kívánatos a szilvatörkölynek frissiben 
való fel etetése, mert ez az anyag is, mint 
egyéb törkölyök és moslékok, hamar romlik. 

Keverheti a szilvatörkölyt kivált korpával, 
avagy darafélékkel s számithat belőle egy-egy 
megélemedett sertésnek kétszeri napi adagul 
1—2 kilót. ' i. y. 

Baromfitelep felállítása. (Felelet a 113, 
kérdésre.) A feltett kérdésre csakis oly általá-
nosságban lehet válaszolni, mint a mily álta-
lánosságban a kérdés feltéve van. Hogy rész-
letesen adhassak felvilágosítást, utmutatást és 

költségvetést, evégett okvetlenül szükséges 
lenne helyszíni szemlét tartani vagy pedig, ha 
oly részletes leírást kapnék, a mi az adandó 
tanácsra elégséges támpontokat nyújtana. 

Miután különben az én nézetem az, hogy 
baromfit csak az tartson, a ki ezt külön na-
gyobb befektetésele nélkül és külön személyzet 
tartása nélkül teheti ; a kérdés tehát ily eset-
ben csak az lehet, hogyha valakinek a barom-
fiak tartására ámugy is megfelelő helye, terü-
lete, legelője vagy vize van, minő baromfit 
tartson, hogy azt legjobban értékesíthesse, mi-
képpen gondozza azokat, hogy betegség, vész 
ne pusztítson köztük. 

Ezzel természetesen nem azt akarom 
mondani, hogy bizonyos körülmények között 
nagyobbszabásu baromfitelepek felállítását és 
üzemben tartását nem találom indokoltnak, 
hanem csupán azt, hogy az ily telepnek oly 
nagynak kellene lenni, hogy a jövedelem a 
különbefektetések kamatjait és az üzemköltsé-
geket fedezve, tartalékalapra is juttasson egy 
bizonyos százalékot. S mihelyt a baromfitelepet 
nem ily nagynak tervezzük, akkor az nem 
tekinthető másnak, mint a gazdaság egy sze-
rény kiegészítő részének, a melyre néhány 
költőládán, kotlóboritón ős ülőrudon kivül más 
felszerelést és a pedantériáig menő tisztaságon 
kívül más berendezést pazarolni fölösleges ki-
adás volna. 

A tyúk- és pulykaól lehetőleg a ló-, tehén-
vagy juhistálló végén, a tyukállományhoz ké-
pest megfelelő nagyságban a padlózattól egész 
a padlásig sürüen elléczezendő, minden belső 
berendezés az elkerített helyből eltávolítandó 
s ha ez megtörtént, a falazat kijavítandó és 
az egész helyiség minden részét 6%-os kar-
bolos mésztejjel egymásután kétszer ki kell 
meszelni. 

A tyúkólban az ülőrudak a földszinétől 
számítva 30 cm. magasságban s valamennyi 
ülőrud egy színben állítandó fel, oly módon 
azonban, hogy az ülőrudak könnyen kiszed-
hetők és tisztogathatok legyenek. A tyukülő-
rud felül legömbölyített és legfeljebb 4 X 6 cm. 
vastag legyen. A pulykák ülőrudját, szintén 
valamennyit egy magasságba kell felállítani s 
ezek a földszinétől 60 cm. magasságban le-
gyenek. 

Lud ős kacsa-ól szintén jobb, ha szilárd 
épületben (kő-, tégla- vagy vályogfalu) van el-
helyezve, de ha ilyen nincs, ugy kettősfalu 
deszkaól is jó. Ezen ólakban semmiféle be-
rendezés nem szükséges, csupán a tojáslerakás 
idején alacsony négyszögletes ládák s melyek-
ben később a ludak költhetnek. Kacsatojást 
jobb tyúkkal költetni. 

Ajánlom, hogyha a baromfitenyésztést 
rendez be, ugy inkább kevesebb baromfival 
kezdje azt, de legyenek fajbaromfiak, melyek 
közül legjobban ajánlhatók azok, melyek az 
ujabb baromfiköztenyősztési iránynál gazdasági 
baromfitenyésztésre ajánltatnak s melyeknek 
hímnemű példányaiból a földmivelésügyi minisz-
ter a folyó évben köztenyésztési czélokra na-
gyoVb számban vásárolt. 

Ilyenek a tyúkfélék közül: a Plimuth és 
fekete Lángshán, a bronz- és franczia pulyka, a 
viziszárnyasok közül az emdeni lud ős a. pekingi 
kacsa. 

Hazánk baromfitenyésztésének egyöntetű-
sége és a külföldi piaezok e tekintetbeni igé-
nyessége szempontjából igen kívánatos lenne, 
hogy ott, hol ezen fentebb emiitett fajbarom-
fiak gazdasági tenyésztése nem indokolt, vagy 
keresztül nem vihető, ott legalább az apa-
állatok választassanak e fajtákból bl. 
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Közlekedési ügyek. 
Az államvasutak folyó évi dijKedvez 

menyi jegyzékének ismertetése. Mint már 
többször említettük, a vasutak a rendes díj-
szabásszerü tarifákon v kivül bizonyos áru-
czikkekre, melyeknek szállításához részint 
magán-, részint közgazdasági érdek fűződik, 
olcsóbb szállítási dijat engedélyez. Ezen áru-
czikkek díjkedvezményes szállítása nem állandó 
jellegű, hanem évenkint (esetlegesen ismétlődő) 
meg-megujuló és a szükséghez képest-változó. 
Az állandóbb jellegű díjkedvezmények évenkint 
jegyzékbe foglalva kerülnek kihirdetés alá. Az 
alábbiakban csak kivonatosan és rövid vonások-
ban fogjuk ismertetni azon díjkedvezményeket, 
a melyek t. gazdatársainkat érdeklik. Ezek: a 
zsolnai magyar gyapjuáru-, katonaposztó és 
takarógyár czimére Zsolnára, a m. kir. állam-
vasutak és á cs. kir. szab. kassa-oderbergi 
vasút magyar vonalán szállításra kerülő juh-
^yapjM-küldemények után darabárunál a II., 
legalább 5000 kg. feladásónál pedig az A osz-
tályú díjtétel nyer alkalmazást. A mérséklés a 
rendes viteldíjhoz viszonyítva 23, illetve 50%. 
A magyarországi czukorgyárak részére szállí-
tandó czukorrépa, valamint a gyárakból a ter-
melő helyére visszaszállítandó répaszelet és 
•mésziszap küldeményekre a m.; kir. állam-
vasutak igazgatósága saját vonalaira nézve 
igen olcsó a vasúti önköltséget sem fedező 
viteldijakat engedélyezett. Az államvasút által 
üzemben tartott helyi érdekű vasutak azon állo-
másai, melyéknek vidékén czukorrépatermelés-
sel foglalkoznak, hasonlóképp nagyobb kedvez-
ményt élveznek. A tojás-kivitel előmozdit-
hatása czéljából az ország különböző helyein, 
honnét az exportálás történik, gyüjtőállomások 
rendeztetnek be. Ezen állomásokra való elszál-
lítást illetve a tojásgyüjtést nagyobb szállítási 
kedvezmény nyújtásával segíti elő, honnét 
ugyancsak szállítási mérsékléssel teszi lehetővé 
az államvasutak igazgatósága a tojás-kivitelt. 
A fő- és székváros élelmezésének olcsóbbá 
tételét másrészt a távolabbi vidék terményeinek 
jobb értékesithetését czélozzák azon vasuü 
szállítási díjmérséklések, melyek a Budapest 
központi vásárcsarnok állomásra valamely ha-
tósági közvetítő czimére elszállítandó élelmiszer 
és gazdasági terményele részére biztosíttattak. 
Ezen díjkedvezmény némely árunál 10%, de 
főzelék, dinnye, gyümöcs, hal, hús, zsír, méz, 
szalonna és tojás Küldeményeknél teheráruként 
kisebb mennyiségben való szállításnál a deklasz-
szifikácziót figyelembe véve 35—40°/o:Ot tesz. 
Bécsbe, az osztrák tartományokba, valamint a 
vámkülföldre való szállilhatás lehetővé tételét 
czélozzák azon díjmérséklések, melyek élő és 
leölt baromfi, friss főzelék, friss gyümölcs, leölt 
vad és vaj küldemények gyorsáruként való 
szállítására engedélyeztettek. A juhtenyésztés 
előmozdítását czélozza azon 40% díjmérséklés, 
mely azon vidékek állomásairól teheráruként 
elszállítandó sajt és turó küldemények részére 
engedélyezve lett, hol a birkatenyésztés nagyobb 
mérvben űzetik. A ragadós tüdővész folytán 
megfogyatkozott marhaállomány valamint Buda-
pest székes-főváros területén vagy környékén 
lakó gazdák vagy majorosok marhaállományának 

. .pótlására, illetve szaporítására szolgáló szarvas-
marha küldemények szállítása jelentékeny díj-
kedvezményt élvez. Ugyanitt kell felemlítenünk 
a folyó év május elejéig erőtakarniányok szál-
lítására engedélyezett 10%-os szállítási ármér-
séklést. 

Szőregre teljes kocsirakományokban el-
szállítandó nyers kenderkóró, valamint Algyőéis 
Szegedre szállítandó közönséges nád (sás) kül-
demények is nagyobb mérvű kedvezményben 
részesittetnek. A r̂a&otza-száHitmányok is a bel-
földi forgalomban mérséklést élveznek, de csak 
oly szállítási viszonylatokban, hol a vasutakat 
a vízi verseny erre kényszeríti; a külföldi for-
galomban ellenben 10%-os ármérséklést élvez-
nek ily küldemények. A lisztkivitel előmozdítása 

nagy áldozatókkal jár és nagy terheket ró a 
szállitási vállalatokra. 

A fölemiitetteken kivül még számosak 
azon kedvezmények, melyeket az államvasutak 
részint közvetlenül a mezőgazdaságnak, részint 
az ezzel összefüggésben levő iparnak nyújtanak. 
Nincsen ágazata a mezőgazdaságnak, hol a 
vasutak pártolásával ne találkoznék, de az is 
tagadhatatlan, hogy a mezőgazdaságnak erre 
nagy szüksége van, mivel a külföldi államok 
az utóbbi években tudatára jöttek annak, hogy 
az iparon és kereskedelmen kivül a gazdasággal 
is kell foglalkozniok ős óriási áldozatokat hoz-
nak ennek előmozdítása érdekében. Szüksége 
van a magyar mezőgazdaságnak a vasúti 
támogatásra azért is, mivel a termények érté-
kesítésében óriási versengést fejt ki egyrészt 
Oroszország, Szerbia, Bulgária, Bománia, más-
részt Amerika. 
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Személyi hir. Kühne Károly E., fia és 
társa Kühne Ede mosoni gazdasági gépgyáros-
nak, hosszabb időre tanulmányútra indult az 
Északamerikai-Egyésült-Államokba. 

Halálozás. Hutyra András, Szepesváralja 
város képviselőtestületének tagja, f. hó 1-én 
Szepesváralján meghalt. Az elhunytban lapunk 
kitűnő munkatársa, az állatorvosi akadémia 
igazgatója,, édes atyját gyászolja. 

Gyászhír. Carow Gyula a napokban hunyt el 
Prág-Bubnán életének 69-ik évében. Carow Gyula, a 
csehországi gazdasági gépgyártás terén nagy erdeme-
ket szerzett gyáros. Carow a 60-as évek elején, amikor 
a gazdasági gépgyártás Csehországban [még a fejlődés 
kezdetén állott, Schmichowban gazdas." gépgyárat ala-
pított, melyet később Bubnára helyezett át. Lankadatlan 
szorgalma és szakértelme által vállalatát nagy tekin-
télyre emelte. A gyárat fia és sok éven át volt munka-
társa, Carow Márton' fogja tovább vezetni. 

Iíiállitásl Lapok. A „Köztelek" mai 
számának melléklete gyanánt csatoljuk a 
a „Kiállítási Lapok" első számát, mely, 
a Szegeden rendezendő országos mező-
gazdasági kiállitás hivatalos közlönye 
gyanánt jelenik meg és a kiállításra vo-
natkozó öszszes tudnivalókat napirenden 
fogja tartani. A „KiállításiLapokat" & „Köz-
telek" előfizetői ingyen kapják, más ér-
deklődők pedig 4 forint előfizetési dijért 
szerezhetik meg a lapot, a mely a kiál-
litás berekesztéséig, tehát mintegy hét 
hónapon keresztül fog megjelenni, egy-
előre kéthetenként később azonban a 
szükséghez képest rövidebb időközökben, 
illetőleg nagyobb terjedelemben is. 

A Magyar Mezőgazdasági Szesztermelök 
Országos Egyesületenek igazgató - választ-
mánya a mult szombaton Bujanovics Sándor 

elnöklete alatt ülést tartott, melyen a folyó 
ügyek elintézése mellett a folyó év folyamán 
rendezendő szeszfőzési tanfolyam előkőszitésé-
r.e!t kérdésével»is foglalkozott a kiküldött bi-
zottság javaslata alapján. A választmány a 
szeszfőzési tanfolyamot 12 napra tervezi 
akként, hogy délelőtt előadások, délután pedig 
gyakorlati útmutatások tartatnának a mű-
egyetem laboratóriumában, valamint a közeli 
vidék mezőgazdasági szeszgyáraiban. Foglal-
kozott ezután a választmány a bizottságnak 
egy a fővárosban felállítandó mezőgazdasági 
szeszipari kisérleti állomás létesítésére vonat-
kozó javaslatával is s elhatározta, hogy fel-
kéri a műegyetem tanácsát, hogy a felállítandó 
mezőgazdasági teknologiai tanszékkél kapcso-
latosan egy nagyobb laboratoriumot létesítsen, 
a mely az ily tudományos kísérletek czéljait 
volna hivatott szolgálni. A terv megvalósítása 
annál könnyebb, miután az uj műegyetem 
építésével a tanszék s illetve kisérleti állomás 
részére szükséges helyiségek még az épület-
tervbe felvehetők. Az igazgató-választmány a 
mult évi zárszámadások bemutatása és a folyó 
évi költségvetés megállapítása után megállapí-
totta az évi közgyűlés napját és tárgysorozatát. 
A közgyűlést márczius hó 26-án vasárnap 
délelőtt 10 órára hívta egybe, ugyané napon 
az egyesület az összes mezőgazdasági szesz-
termelők részvételével országos értekezletet 
tart, melynek tárgyaiul a kontingentálásról 
szóló törvényjavaslat, továbbá a szénbeszerzés 
és szénszállitási kedvezmények kérdése vétet-
tek fel. A kontingens mikénti felosztására. vo-
natkozólag az egyesület írásban kéri be f. hó 
20-ig a mezőgazdasági szesztermeiők vélemé-
nyét ; s a választmány felterjesztésében kérte 
a pénzügyminisztert, hogy bocsássa az érte-
kezlet rendelkezésére a kontingens felosztásá-
ról szóló törvényjavaslat-tervezetet. 

A sárosvármegyei gazdák fogyasztási 
és értékesítési szövetkezetének a közgyűlés 
elé terjesztett jelentéséből örömmel veszszük 
tudomásul, hogy ennek az életrevaló szövetke-
zetnek első üzleti éve a legkedvezőbb ered-
ményekkel zárult. A szövetkezet működését 
1897. év szeptember havában kezdette meg, 
kevés számú részvényessel, csekély forgótőké-
vel, a legszükségesebb gazdasági czikkekre 
szorítkozva s egy év lefolyása alatt oly fejlődés-
képességet, olyan eredményeket mutatott fel, 
amilyent reményleni sem mertünk s amelyek 
a szövetkezeti eszme egészséges voltát a leg-
fényesebben igazolják. A szövetkezet működé-
sének szerény; kezdetét és mindinkább na-
gyobbodó forgalmát leghívebben tünteti fel a 
taglétszám és ezzel együtt a haviforgalom 
emelkedését kitüntető következő kimutatás. 

I - i i 

•g = s f s 

1897 szept. 1. 27 — 
1898 január 1. 233 3 szept.-decz. 13,142 frt 73 kr 
1898 április 1. 1136 17 jan.-márcz. 16,811 „ 73 „ 
1898 julius 1. 1728 20 április-jun. 38,058 ,. 68 , 
1898 okt. 1. 1940 22 jul.-szept. 40,839 „ 30 » 
1809 január 1. 2100 25 okt.-decz. 29,934 , 09 , 
Összes forgalom volt tehát bevételben 138,786 frt 53 kr 

„ ' , kiadásban 136,482 , 69 „ 
Összes pénztári forgalom . . . . 275,269 frt -22 kr 
Örvendetes jelenség a szövetkezet forgalmában 
hogy a műtrágyában mutatkozott nagy keres 
let éppen a kisgazdák részéről nyilvánult, 
főbb üzleti czikkekből a szövetkezet a követ 
kező mennyiségeket közvetítette: Lóhere, 
luezerna, répa stb. magvak 120 q, műtrágya 
10,400 q, tengeri 300© q, liszt, korpa 4-600 q, 
petróleum 500 q, rizs 220 q, kávé 21 q " 
Az áruk eladásánál elért bruttó nyereség 
7017 frt 75 krt tett ki, melyből a szövetkezet 
összes költségeinek levonásával 2996 frt 92 kr 
tiszta nyereség marad. Tekintettel arra, hogy a 
szövetkezet osztalékot az alapszabályok értel-
mében nem ad, abba a helyzetbe jutott, hogy 
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f. évi január elsejétől, czikljeinek mérsékelt 
árát még jobban, a petróleumnál és lisztnél 
majdnem önköltségre szállította le. Az elért 
nyereségből 1000 frtot tartalékalap képzésére 
fordit, 1550 frtot a jövő év számlájára visz át. 
E "röviden ismertetett üzleti eredmények érté-
két fokozza az a körülmény, hogy a szövetke-
zet pénzzavarban sohasem volt, fizetéseit min-
dig pontosan teljesíthette s még folyó számla-
hitelét sem kellett igénybe vennie. Ez az ered-
mény méltán buzdíthat fogyasztási és értékesítési 
szövetkezetek alakítására, de azt sem kell fe-
ledni, hogy ilyen eredményeket csak a vezető 
férfiak ügyszeretetének s buzgalmának teljes 
latra vetésével mutathatnak fel a szövetkezetek, 

; az elismerés tehát első sorban a sárosi szö-
vetkezet igazgatóságát s ügyvezetőjét illeti 
meg, akik példát adtak arra, hogyan kell ve-
zetnünk a szövetkezeteket, ha igazi sikereket 
akarunk felmutatni. 

Borvásár a központi vásárcsarnokban. 
. A legközelebbi országos borvásár a központi 

vásárcsarnokban lesz, e helyütt ezúttal első 
izben és e hó 12-től 25-ikéig fog tartani. A 
központi vásárcsarnokba az országos bor-
vásárok-alkalmával bárki küldhet fel bort a 
nélkül, hogy külön elárusítót kellene a borral 
felküldenie. Ez esetben a bor eladását ható-
sági közvetítők eszközlik, a kiknek működése 
hivatalos ellenőrzés alait áll s a kik e köz-
vetítésért legfölebb 8% jutalékot számithatnak. 
A küldemények akár vasúton, akár hajón a 
következőleg czimzendők: Országos borvásárra 
N. N. ur részére Budapest, Központi vásár-
csarnok. A ki a borral nem küld elárusítót, az 
vagy az egyik hatósági közvetítő nevét irja 
ki, vagy ha ezek egyikéhez sem köti magát, 

•csupán e czimetirja: Országos borvásár Buda-
. pest, központi vásárcsarnok. Ily czimzéssel a 

hordók vagy palaczkos ládák egyeneseri a köz-
ponti vásárcsarnokban rakatnak ki a wagon-
ból, illetve hajóból. A kirakásért a tarifaszerü 
hordásdij jár (wagononkint 2 frt 50 kr), meg 
van azonban engedve, hogy e munkát a be-
küldők saját embereikkel., végeztessék. Ha a 

, küldemény a vásár megnyílta előtt két napnál 
hamarább nem érkezik ide, akkor az egész 
szállítmány feltételes fogyasztási adókezelésben 
részesül, vagyis csak eladás esetén kell érte 
adót .fizetni. Helybérül a vásárcsarnokban az 
egész két heti vásáridőre. hektoliterenkint 10 
krájczár fizetendő. 

A hódmezővásárhelyi vetőgépverseny 
eredménye. A Hodmező-vásárhelyi gazdasági 
egyesület által a mult év őszén megtartott 
vetőgép-verseny eredményét, — a bíráló-bizott-
ság 1898. nov, 19. jegyzőkönyve alapján — a 
következőkben közöljük: A megtartott verse-
nyen az arany érem első dijra a "WeiserJ.C. 
gépgyár" „Zala Drill" gépje érdemesittetett. 
Az ezüst érem második diját: a „Kühne" 
czég "Mosoni Drill* gépje nyerte. A bronz 
érem; harmadik diját ugyancsak a „Kühne" 
czég nyerte ^lungaria Drill" gépjeivel. 

A debreczeni szőlő és bortermelő szö-
vetkezet, most tészi közzé az 1898. évről 
szóló IV. évi zárszámadását. A szövetkezeti 
vagyon 334 m. holdból áll, rajta a betelepítés 
munkája azonban még most sincs befejezve. 
Idáig minden hold szőlő 490 forintba került a 
szövetkezetnek. A mult évben mintegy700,000 
szőlővess?őből, 240 q szőlőből és 3586 liter 
borból, 6000 írton, felül volt a szövetkezet be-
vétele, de a még mindég szükségélt befekteté-
sek költségei ebből sem kerültek ki, ugy, hogy 
most 30,000 frtnyi forgó tőkét, hitelmüvelet 
utján akar beszerezni. Tartaléktőkéje azon-
ban mult évben 5700 frtra emeltetett. , 

Gazdasági munkások segélyalapja. Csanád 
vármegye törvÜiyhatósági bizottsága rendkívüli 
közgyűlésén elfogadta'a dr. Návay Lajos fő-
jegyző által tervezett 'szabályrendelet-javas-
latot« a községi munkás-segélyalapok létesítése 
tárgyában. A szabályrendelet értelmében a vár-
megye minden községében még a folyó évben 
munkás-segélyalapok fognak szerveztetni, mely 

alapok legfőbb jövedelmét a községi járulékok 
fogják képezni. Ugyanis mindén község minden a 
községben kiváltott munkás-igazolvány után 
1 korona járulékkal tartozik évente, mely já-
rulékok a fedezetet a községi költségvetés 
keretén belül az úgynevezett murikáspótadóba 
fogják tálalni. Ezen pótadó, tekintettel a föld-
mives iriurikásokra, kizárólag a földadót terheli, 
még pedig azon községi birtokosok földadóját, 
kiknek birtoka a 10 kat. holdat meghaladja, 
miáltal azok terheltetnek meg, akik a mezei 
munkaerőt tényleg igénybe veszik és igy a 
munkásosztállyal szemben, a munkaadó-osztály 
kötelességeit is kifejezni hívatvák. A segélyezés 
módjánál a szabályrendeletet az adományok a 
kamatnélküli kölcsönök -mellett — tekintettel 
az alapok jövedelmezőségére — az olqsó (3 szá-
zalékos) kamatú kölcsönöknek is helyet biztosit. 
Az alapok kezelése a főszolgabíró felügyeleté-
nek biztosításával egy tíztagú kezelő bizott-
ságra bizatik, mely kezelő bizottság felerészben 
a községi képviselet tagjaiból, felerészben 
pedig a munkások bizalmi férfiaiból áll, Tekin7 
tettel a vármegye területén kiosztott munkás-
igazolványok számára, a segélyalapok évi jö-
vedelme a községi járulékokból, ez idő szerint 
mintegy 8000 frtot tesz ki, mihez az alapok 
egyéb jövedelmeit is számítva ; (bírságpénzek, 
az aratási és cséplési szerződések megkötésé-
nél a szerződő munkaadót terhelő pótjárulékok) 
az évi jövedelem a 29 községben és Makó 
városában kb. 10.000 frtot fog kitenni. Az évi 
jövedelem fele a kamatokkal együtt mindaddig 
tőkésítendő, amíg minden egyes községben az 
alap az évi járulék ötszörösére nem emelkedik. 

„REMINGTON" 
Í R Ó G É P E K . 

V I L Á G H Í R Ű E K . 

Hivatalos Közlöny-bsi. 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister a 
Remington Írógépet (kapható 

Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai tanin-
tézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. 
Testékpárna mellőzve. — 4-sseres billen-
tyű 8-szoros helyett. — Legfinomabb 
acélszerkezet. — Közismert nagy tartós-
ság. — Központi vezeték nélkül. — 
jes magyar és német billentyűzet. — 3 
den betűnek csak X billentyűje. — Leg-

nagyobb sokszorosító képességgel. 
A REMINGTONT nagy sikerrel használják. 

delmi-, és a vallás- és közoktatásügyi miniszterid „ , 
MtSág-a°™.4nSÍS|üamvasutak üzletvezetőségei, — M. 
kir. államvasutak gépgyárai, - Magyar általános hitel-
bank, — Ganz és Társa, — Budapest székes főváros, Kir. 
táblá Budapest, Győr stb. — Gr. Károlyi Imre urad. igaz-
gatósága, Mágocs. - Magy. Mezőgazdák szövetkezete 
Bpest. Reé Jenő püspöki urad. bérlő Veszprém. Dr. 
Kéler. Zoltán, gróf Festetich urad. ügyésze Budapest,— 
Győri püspökségi központi iroda Győr. Osztr. m. államv. 
társ. urad. igazg. Budapest. Zichy Nándor 
gróf urad. számvevői hivatala Bpest., I., Krisztina-u. 

22. M. kir. állami jószágigazgatóság Arad. 
nél, iparkamaránál, ügyvédeknél̂ megyékné'l, városoknál, 

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

Erzsébet-tér 16. 
F.sinington Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 

ALAPÍTTATOTT. 1872. 

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

V I . , Andrássy-i it3. V I . , RéTay-u. 16. 

Fonciére-palota,, ' (Saját telepen.) 

Gőzcséplőgépek javítására és felszereléséré ajánlói: 

Dokineket 
Kármely kívánt, profilban, 

Kenö'sselenczéket 
minden létező rendszerben, 

legkiválóbb minőségben, 

Szíjakat 
legjobb szinbőrből, 

Kenderhevedereket 
• duplán és háromszorosan keresztbe szőve, vála-1 
mint a hozzávaló pléh felvonóserlegeket. 

Legolcsóbb be- B 
szerzési forrás jf 
minden egyéb 

műszaki és mező- H 
idasági Szűk-1 

ségleti czikkben. 

Á r j e g y z é k e k kívánatra ingyen < 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

Budapest, .1899. márczius 4. 
Az időjárás a lefolyt hét folyámán is száraz volt 

' és mig kezdetben borult volt és erősebb légáramlatok 
mellett a hőmérséklet is" tetemesen csökkent, addig a 
hét vége felé teljesen derült égboltozat mellett enyhe, 
sőt napközben meleg idő következett be. A • vízállás 
csökkenő, mindazonáltal még elég magas. A vetések 
állását illetőleg némi aggályok merültek fel, ezek azon-
ban ismét eloszlottak és jelentősebb panasz sem ér-

A külföldi piaczokon az üzlet helyzete keveset 
változott. A tengerentúli tőzsáéken a spekuláczionális 
tevékenység csökkent, mig a kontinentális piaczokon á 
forgalom továbbra is korlátolt és az árak csak nehe-
zen tartottak. Newyork és Chikágóban a mult heti szi-
lárdulás nejn folytatódott. Ama1'feltevés tehát, hogy az 
eddigi spekuláczionális vételek konzoreziális eljárásra 
vezethetők vissza, nem nyert beigazolást és mig az 
árak a hét folyamán tartottak voltak, addig a hét vége 
felé az összes határidők ca 1V4 c. csökkenést, tüntet- . 
nek fel. A látható készletek 302,000 bush. gyarapodtak. 
Angliában az üzlet nem volt ugyan élénk, mindenesetre 
azonban, barátságosabb, mig a, franczia piaczokról 
lanyha hangulatot és erősebben csökkenő árakat jelen-
tettek. Buza .Va frk, liszt 3/4 frkkal olcsóbb. Párisban a 
mult hó 28-án 91,750 mázsa buza és 30,200 zsák liszt 
feküdt, tavalyi 22,750 mázsa, illetve 18,400 zsákkal 
szemben. Argentiniából a hét folyamán 177,000 kvarter 
búzát szállítottak el s igy,márczius 1-én az elszállított 
mennyiség 690,000 kvarterre rúgott tavalyi 867,000, , 
1697. évi 88,'Q00 kvarter ellenében. A többi kontinen-
tális piaczokonx az irányzat ártartó, a forgalom azon-
ban korlátolt. \ 

Nálunk az irányzat kenyérmagvakban szintén 
csendes és a kereslet is gyenge1. Takarmányczikkekben 
is mérsékelt az üzlet, egyrészt, mert a kinálat korláto-
zottsága, másrészt a kereslet sem engedi a forgalom 
kifejlődését, az árak azonban szilárdan tartottak. 

Az . üzleti hét részleteiről á következőket jelent-
hetjük : 

Buza a hét kezdetével még kellemes volt. Az 
psszes czikkekben szilárd határidőpiacz a malmokat 
arra. ösztönözte, hogy a mult héten kezdett fokozottabb 
bevásárlást folytassák, habár1 az idegen buzákbani erő-
sebb kinálat a további áremelkedést megakadályozta 
Bövidesen az irányzat búzában azonban ismét ellany-
hult. A malmok tartózkodóak lettek és daczára a kor-
látoltabb kínálatnak, semilyen vételkedyet sem tanúsítot-
tak. Hazai búzák is csak nehezen voltak elhelyezhetőek 
mig idegen áru teljesen el lett hanyagolva, A napi for-
galom nagyon korlátolt maradt és az árak is fokozato-
san 1(1—15 krral csökkentek. Lényeges szerepet játszott 
az áralakulásban az e héten kezdődött márcziusi határ-
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idő felmondása is. Szállításra eddig összesen 51,000 
mm. jelentetett be, melyek átvételére úgymint a követ-
kezendőkre is, hir szerint egy érdekszövetség alakult. 
Kétséget nem szenved, hogy a búzák a malmok kezeibe 
kerülnek, vagy részben már kerültek. Szükségletüket 
tehát fedezni fogják annálinkább, mert az enyhe idő-
járás a további hozatalokat is lehetővé teszi. A malmok 
nem tartották szükségesnek már most ujabbi beszerzé-
seket eszközölni és a forgalom nem is tesz ki többet 
75,000 mm.-nál. A hetihoẑ tal nagyobbára előre eladott 
áruban 141,000 mm.-ra rug. A hét végefelé az irányzat 
barátságosabban alakul és az árveszteség egy része 
ismét pótolható volt. 

jRozs ugyancsak a felmondások befolyása alatt 
állott. A szállításra kerülő quantitások csak nehezen 
találtak átvevőkre és ez nemcsak a vevők tartózkodá-
sában, hanem az árak erősebb lanyhulásában is nyert 
kifejezést. Az árak 10—15 krral csökkentek és közép-
minőségü áru 7 65—85 frt mellett ádatott el, mig azután 
e hét vége felé finomabb njinőségek némileg javult 
árakon 7-95—8'05 frtig voltak helyben értékesíthetőek. 

Árpa (takarm. és hántolási czélokra) csak szór-
ványosan kerül a piaczra és ugy a gyárosok mint égetők 
részéről tapasztalt jobb kereslet mellett árában 10 krral 
emelkedett. Minőség szerint 6.45—6.75 frtig érhető el 
helyben. 

Zab e héteu ártartó maradt. Prima áru hiányzik 
és néhány krral többet ért el. Az eladott ca. 5000 mm.-
ért szin és tisztaság Szerint 5.S5—6,20 frtot fizettek 
helyben. 

Tengeri inkább csendes irányt követett. Ó áruból 
csak kisebb tételek kerültek eladásra 5.25-40 frtos 
árak mellett. Uj tengeri a hét elején csak valamivel 
olcsóbb árakon volt értékesíthető, mig később a han-
gulat kellemesebb, a forgalom azonban csak kismérvű 
maradt. Budapesti paritásra 4.52V2 —55 frt,, helyben 
.4.60—65 fvt és Kőbányán 4.70 frtig fizettek: 

Olajmagvak. Készáru káposztarepcze teljesen üz-
lettelenül 11- 12-50 írton jegyez. Bánátirepcze 11-25 
—11 75 frton, vadrépeze 5-50—6.20 frton, lenmag 
10,50—11.50 frton, gomborka 9'25—10"— frton. üj 
káposztarepcze 1899. augusztusra csendes és 12-15 
12-20 frton zárul. Kendermag 11.50—12.— frton jegyzett. 

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

Napi jelentés 1899. márczis 7. 
Készbuza ma"jó] volt kínálva, a malmok is jó 

vételkedvet tanúsítottak s igy a forgalomban volt 
•10 krral magasabb árakon . mintegy . 30,000 mm. 5—10 

1100 i nm. 79 kg frt 10-85 3 hóra 
„ 79 -, , „ 10 85 „ , 

400 , 79 , , , 10-821/a ; » 
100 „ 79 „ , • 10-70 „ , 
1Ó0 . 80'•, . , 1070 , 
100 . 79 . . 10-70 . , 
10Ö .. 80 , , . 10-75 . „ 
200 mm 79 k :g frt 10-75 3 hóra . 

, 79 , i , 10*65 „ „ 
450 . 77 , , „ 10 60 „ „ 
100 » 78 , , „ 10-B21/2 „ „ 

* 78 , „ 10-57V2 . , 
100 . 78 , „ 1U-57V2 „ , 

» 79 , , „ 10-55 „ „ 
100 „ 79 , , „ 10.50 „ „ 
500 » , 80 ,. 

„ 75 , , „ 10-25' „ „ 
100 , 78 , , „ 10.571/2 „ „ 
400 „ 79 , 
200 » 78 , , , 10*6 J „:•„ 
200 , 77 ., , , J0.55 . „ 
100 . 78- . , , ,10.55 „ „ 
100 , 78 , , „ 10-50 „ , 
500 „ 78 , , „ 10-45 , „ 
100 » 78 , , „ 10.45 , , 

10C0 ,, 78 , „ 10-55 „ 
200, „ 77 „ „ 10 45 , „ 
100 „ 78 „ 10-40 „ , 
100 » 78 ^ „ 10 471/2 „ • , 
200 , 74 „ . ro-io . 
500, , 74 . » 10-15 , 

4500 » 74 ' „ » 10-20 „ „ 
4000 ; 74 „ , „ 10.40 „ „ 

„ 10.25 „ „ 
4600 I 72 „ , 10— „ , 
2360 ,, 78 „ , „ 10.70 „\ , 
4000 „ 74 . 
3240 „ 77 , „ 8'— , » 

z üzlet teljesen szünetel, vevők általá-
Oláh : 

Rozsban 
ban hiányzanak, helyben 7'85—8 frtig ér el. 

Árpában az üzlet szintén pang, takarmányáruért 
• 6-60 frtig fizetnek helyben, illetve Kőbányán átvéve. 

Tengeriben az üzlet kissé élénkült; ugy hogy 
ma már 5 krral magasabb árakat fizettek. Köttetett 
Karczag 4-30, Gyoma 4-30, Kisújszállás 4'32, Budapes-
ten 4-70 frtig, Budapest távolságában 4'54 frtig fizetik. 

Zab változatlan 5-80-̂ 6-15 frtig kél el helyben. 

rohamosan emelkednek. Később egyesek lebonyolításaira 
az árak gyengültek. 

Déli 12 órakor következőképp áll: 
Déli tárlat. 

Buza márcz. . . 
„ áprilisra . 
, októberre . 

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

.Felmondatott: Buza márcziusra 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e hétnek elején a forgalom 

élénkebb volt és jobb kereslet mellett a szeszárak azon-
nali szállításon valamivel szilárdabban zárulnak. Elkelt 
finomitott szesz Dagyban 54.50—54.75 forintig, élesztő-
szesz 54.75—55.— forintig azonnali szállításra. Exkon-
tingens nyers- és finomított szesz, valamint denaturált 
szesz iránt gyér az érdeklődés és kevés üzlet létesült. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején változatlan áron volt kínálva és 
több tétel 17.—17.2Í5 frt g zárulva is lett azonnali szál-
lításra. Erdélyi állomásokhoz szállítva kínálat nem volt. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17.25— 
17.63 forint. 

Bécsi jegyzés 18.10—18.30 frt kontingens nyers-
sze szért. 

Prágai jegyzés 53.50—53 75 frt adózott és 17.50— 

1.50 frt kiviteli szeszért 
17.63 frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 10.75-
90°/o hektoliterje. 

A kivitel 200 q finomított szeszt vásárolt. 
Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan je-

gyeznek. Győr) Temesvár, Kenyérmező25 krral drágábban. 
Budapesti zár latarak e héten-. Finomított szesz 

54 50—55-— frt, élesztőszesz 5475—55'— frt, nyers-
szesz adózva 5350—54'— frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 13- 13'50 frt, denaturált szesz 20 — 
—2125 frt. Kontingens nyersszesz —.—: ;—. 

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

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

más az 1898/99. idényben, f. évi márczius hó 5-ig be-
zárólag az alant megnevezett magkereskedőknél és ter-
melőknél a következő mennyiségű vetőmagvákat ólom-
zárolta : 

Luczerna Lóhere Összesen 

Mauthner Ödön, Budapest 2203 2099 4302 
Haldek Ignácz, Budapest — 494 1298 1792 
Magy. mezőg. szöv. Bpest 364 É37 901 
Klein Vilmos Szatmár 81 804 , 885 
Deutsch Gyula, Budapest ... 291 500 791 
Frommer A.H. utóda1) Bpest 314 384 698 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 13 578 591 
Beimel és fia Budapest ... 242 , 290 532 
Boross és Szalay 130 103 233 
Kramer Lipót Budapest 49 160 209 
Radváner I. L. Budapest ... 69 115 184 
Szávoszt Emil, Budapest — 87- 93 180 
Hollander A. és fia, Ungvár 19 138 157 
Lamberger Károly Bpest ... 60 16 76 
Gr. Teleki Arvéd, Drassó — 72 — 72 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest 69 1 7.0 
Felsmann Mór, Szatmár — •— 12 12 
Nöthling Vilmos" Budapest... ' 8 — 8 
Singer Zsigmond, Budapest 6 —- 6 

4571 7128 
i) 5 q Trifolium incarnatum, 5 zs. Onobrychis 

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

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

Az Apolló köolajfinomitógyár-részvénytársaság 
üzleti tudósítása a »Köztelek" számára. Budapest, 1899. 

Mai áraink : 
Olaj: I. rendű Apolló-hengerolaj, világos 27-50 frt 

sötét 24 50 „ 
„ orosz gépolaj világos 17.50 „ 

nettó 100 kgként, hordóval együtt, tiszta göngysuly-
számitással, fizetendő készpénzben 2°/o engedménynyel, 
vagy 4 havi váltóval, Pozsonyban átvéve. Ugyanezen 
olajok Budapesten átvéve 1 írttal drágábbak. 

Petroleum: Liliom császárolaj . 23-50 frt 
egysziv kőolaj . . 20'50 „ 
háromsziv kőolaj . 19-50 „ 
csillagkereszt kőolaj 19-̂ - 5 

nettó 100 kgként, hordóval együtt, 20°/o tara, készpénz-
ben engedmény nélkül Pozsonyban átvéve. Ugyanezen 
kőolajok Budapesten átvéve 50 krral drágábbak. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1899. márczius hó 4-ről. 

A tegnapi napon a piaczi forgalom valamivel 
élénkebb volt. ,Hus és tojás olcsóbban kelt, a többi 
czikkek megtartották a mult heti árakat. Husnemüek-
ből marha, borjú,- bárány olcsóbban kerültek eladásra. 
Vidéki marhahúst 42—44-ig, borjut 48—52-ig kilóját, 
bárányt 5.50—6.50 frtig párját adtuk Fiatal sertés 
vidéki 44—46 krigjnent kilója, nehéz érett sertés 50 
kron, malacz 80 kron, frissling 48 krön. Sódar, szép 
kassai 90 kron, nagyszombati 1 frton kilója. Füstölt 
hus és kolbász 70 kron kilója. \ 

Baromfi megtartotta jó árát, különösen leölt szép 
poulard kappan és pulyka volt keresve. Utóbbit 60 
kron adtuk kilóját. Vad keresve marad. Fiatal szarvas, 
vaddisznó 60 krig kelt kilója. 

Tej és tejtermékekből a készletek megszaporod-
tak. A vaj ára 90—100 krig, főző vaj 75 krtól 80 krig 
lett árusítva. Turó, mely most hamar megsavanyodik, 
8 krtól 14-ig került forgalomba. Tejföl 23 kr literje. 
Sajtfélék szintén jobban voltak keresve. Grojisajt 62 
kron lett eladva, csupán a liptóiturófélék elhanyagolva 
maradtak, kilója 35-̂ -40 krig adatott el. 

Tojásban nagy hozatalok voltak. Körülbelül 800 
láda került eladásra. Az árak nagyon .rohamosan ha-
nyatlottak. Ma 2g.50 frton kelt a nagy láda 1410 drb, 
a bécsi vásár lanyhább jegyzései hatása alatt. További 
áreséstől tartanak s 27—28 frt közt megállapodhatik 
az ára. Kiviteli czégek nem vásároltak. 

Zöldség, petrezselyem 2.50 frton, hagyma 4.50 
frton, sárgarépa 2.50 frton, saláta 5 kron párja, retek 
3—6 csomagja. Champion 2 frt 50 kr kosárja-. Bur-
gonya részben megfagyott 1 frt 20 kr. mm. 

Gyümölcs. Almából több küldemény érkezett. 
Elkelt fajalma 25—30 krig, apró boralma 10 kron 

. kilója. .Gyümölcsfákra elfogadunk megrendeléseket. 
Fűszer és italok': a kereslet gyenge, néhány kül-

demény asztali bor bejelentetett a közeli borvásárra, 
mely e hó 12-én veszi kezdetét. Figyelmeztetjük a be-
küldőket, hogy a fogyasz.tásii adókedvezmény miatt a 
bort csak 2 nappal a vásár előtt küldjék be. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jsler-
ése. Budapest, 1899. márczius 6-ról. 

Hns. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 50—52, 
a. oszt. 48—50, III. oszt. 45—48, eleje I. oszt. 46-48, 
II. oszt. 44—46, III. oszt. 38—44, borjúhús hátulja I. 
oszt. 58-62, II. oszt. 45—56, eleje I. oszt. 52-54, II. 
oszt. 40—52, birkahús hátulja I. oszt. 38—42, II. oszt. 
36—38, eleje I. oszt. 34—36, II. oszt. 32—34, bárány 
eleje 1 db 0. 0:—.hátulja • •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 51—53 0, vidéki 40—48, sza-
lonna nélkül elsőrendű 46—54, vidéki 38—46, sertés-
hús pörkölt 40-0—46, sertéshús sz(Tb szalonnával — 

, szalonna nélkül , sertf shus füstölt magyar 
—•—•—, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
70—90, füstölt belf. csonttal 0-50—0 8, csont nélkül 0-70 
—1-00, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 46 0—48 0, füstölt 51— 52', sertés-
isir hordóval 55-0-56 0, hordó nélkül 57-0—58 0, kolbász 
ayers 1 kg. , füstölt 60—90, szalámi belföldi 130 
—140, külföldi —- , malacz szopos élő 1 db 2-50—4-—, 
tisztított 0-70—80. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-50—1 80, 
csirke 1-20—1-50, kappan hízott 2-00—2 80, sovány — , 
0.—, récze hízott 270-3 01, sovány 2-60—2 80, lud 
hízott 6-00—7 00, sovány .2"40—4 20, pulyka hizott 4-50 
- 6 00, sovány 2-50—3-—. b) Tisztított. Tyúk 1 db írt 
0 65 -0 75, 1 kg. , csirke 1 db 0-50—0'60, 1 kg. 
— , kappan hizott 1 db 1 00—1-50, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1-20—2 00, 1 kg. 55-65, félkövér 1 dJb 
0- 0-—, lud hizott 1 db 2-00—4-00, 1 kg. 60-0-63, 
félköv. 1 db 0-80—2-50, 1 kg. 44-52, pulyka hizotf 
1 db 2-20—3 50,1 kg. 54-60, félkövér 1 db 1" 1'50, 
1 kg. 46-52, ludmáj 1 db 15—2 00, 1 kg. 1-50—3 00, 
ludzsir 1 kg. 0'8—1-00, idei liba 1 db •—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-70—1 00, csuka 0-60 
-1-00, ponty (dunai) 0-45—060, süllő—- •-, ke-
ssege 0-—0-0, márna —-50—-60, czompó 0 50—0-60. 
angolna 0-—0—, apró kevert 0-20—0-30, lazacz , 
pisztráng 0' 0'—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszín 0- 0-—, tejföl 0 20—0-28, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-85-1'05,1. rendű 0-70—0-80, II. r. 
0-40—50'—, olvasztott 0'50—60, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-10-0-15, juh-
tu;ó 38-48, liptói 0*40—0*50, juhsajt 032—48, emmen-
thali sajt 1-10—1*10,' groji sajt 0-50—0-66. 

Liszt és kenyérnema. Fehér kenyér 1 kg. frt 
13'0—18-0, bama kenyér ll'O—14 0, rozskenyér 11-0 
—11-0. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —•—, 
2 —•—, 3 —•—, 4 —•—, g —•—. 
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magyat 13—15, külföldi 17—22, bab fehér apró 6—7, 
nagy 6—8, szines 7-00—10. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda írt 28 0—28 50 
a. oszt. (1440 db.) 22-0—23 0, meszes 24-26, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 2-20—2-40, törött tojás 0- 0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2. 3-—, l 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 
100 köt. 0-00—0-00, 1 q 3 00—4 50. foghagyma 100 köt. 
—• •, 1 q 18-—24 —, vörösrépa 100 drb 0-60—1 60, 
fehérrépa , fejeskáposzta 5 0—12 00, kelkáposzta 100 drb 
2-00—4.00, vörös káposzta 5—8-— fejessaláta 100— 
2 50, kötött saláta 0-0—0-00, burgonya, rózsa 1 q 1 50 
2 00, sárga 2 20—3-00, külföldi —• fekete retek 100 
drb 0-70—2-00, uborka nagy salátának 100 db —•—•—. 
savanyítani való 100 db 0-0—0'0, savanyitott 120—2'20, 
zöld papr. 0-—0-—,tök főző—- •—, zöldbab •—0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —• •—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső 0— 0\ karfiol 100 db 8-0—10-0 
paradicsom. 1 kg. 0- 0-—, spárga 0' 0'—, torma 
1 q 8—16. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 16—30, köz. alma 6-—12, 
fajkörte 25—50, közönséges körte 18—25, szilva magva-
váló 0-0—0-0, vörös —•—, aszalt 9—24, cseresnye faj 

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

—, sárga faj 0 0—0'—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0- 0-—, csemege , dió (faj, papir-
héju) , közönséges 17-0—20, mogyoró 30—34, 
gesztenye magyar 0 , olasz 18—24, narancs messi-
nai 100 db 1 20—3-0, pugliai —•—•—, mandarin 1-50— 
2 00, czitrom 110—133, füge hordós 1 q 18—24, ko-
szorús 22-—22—, datolya 40—48, mazsolaszőlő 58—78 
egres 1 lit. 0 , eper 1 kg. •— kr. 

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

. mák 1 q. frt 26—30, méz csurgatott 0-40— 
0-50, sejtekben 1 kg. —• •—, szappan szín 20—25, 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-50, vörös asztali palaczkban 0-40—0 50, házi 
pálinka palaczkban —• •—, ásványvíz palaczkhr -

Hideghnsvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1899. rnárez. 7-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a .Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
42 árus 64 db sertést, 3 árus 15 db süldőt, 6000 kg. 
friss hust, 700'kg. füstölt hust, 1200 kg. szalonnát, 1000 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czegléd 9 árus 101 sertést, 
Nagy-Kőrös 8 árus 114 sertést, Dunaföldvár 2 árus 16 
sertést, összesen 19 árus 231 drb sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 56—60, 1 q 4700—4900, süldőhus 1 kg. 
64—72. 1 q 5800—6000, füstölt sertéshús 1 kg. 64—72, 
1 q 5600—6000, szalonna zsirnak 1 kg. 54-56, 1 q 4900-
5200, füstölt szalonna 1 kg. 64—72, 1 q 6000-6400, háj 
1 kg. 56—60, 1 q 5200—5600, disznózsír 1 kg. 64—66, 
1 q •— , kocsonyahús 1 kg. 36—44, 1 kg. 2600 
3000, füstölt sonka 1 kg. 72—76. 1 q krig. 

Hideghnsvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1899. 
márczius hó 7-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
48 árus 26 dh sertést, 0 árus 0 db süldőt, 1600 kg. 
friss hust, 1000 kg. füstölt hust, 600 kg. szalonnát, 
400 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig : Szabad-Szállás 1 árus 11 drb 
sertést, kilónként 48—50 krig. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 56-70, 1 q 5200—5400, süldőhus 1 kg. 

, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 36—72, 
1 q 3000 - 5400, szalonna zsirnak 1 kg. 54—56, 1 q 
5200—5300, füstölt szalonna 1 kg. 56—70, 1 q 
— , háj 1 kg. 56—60, 1 q 5600 , disznózsír 1 
kg. 60- , 1 q , kocsonyahús 1 kg. 36—40, 
1 q , füstölt sonka 1 kg. 60—85, 1 q 

krig, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , töpörtö 1 kg. krig. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1899. márcz. 7. A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek' részére). Felhozatott a szokott 
községekből 165 szekér réti széna, 15 szekér muhar-
30 zsupszalma, 15 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, 7 szekér tengeriszár, 7 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stt>.), 
700 zsák szecska. A forgalom közepes. Árak q-ként 
következők: réti széna 220—300, muhar uj 310—ó5 
zsupszalma 140—160, alomszalma 110—130, egyéb 
takarmány — , lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár 800—1000, luczerna 
' , sarjú 220—220, szalmaszecska 170—200, széna 

, uj , zabosbükköny 260—270. összes 
kocsiszám 246, suly 246000 kg. 

Allatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. Márczius hó 7-én. 

á székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

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

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 következőn: Elő borjuk: belföldi —•—•— 

írtig, kivételesen — írtig dbonkint, 28—40 frtig, kivé-
telesen 42 frtig súlyra, növendék borjú 22 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 38—44 frtig, tiroli frt, gali-

frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 5—65 frtig, bécsi ölött borjú , kiv. 
— frtig súlyra. Elő bárány 4 0—6 5 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•—frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1899. márczius hó 6-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek' részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü , feljavított 
juh 404, kisorolt kos —, kiverő juh —, bárány —, 
kecske , boszniai —, szerbiai —, angol keresz-

—, romániai — durvaszőru — db. 
Birkavásár élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 18—20'— 

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

Budapesti lóvásár. Budapest, 1899. márcz. 2-án. 
(4 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, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 120 db, eladatott 80 db 32—50 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 298 db, eladatott 
10 db 7—20 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 28 db, 

cíz állatkert és kutyák részére vásároltatott 1 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
- gyepmesterhez küldetett — db. 

Bécsi vágómarhavásár. 1899. márcz. 6. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4227 db. Ebből magyar 2845 db, 
galicziai 644. db, bukovinai 81, németországi 657 db, 
hizott 3576 db, legelő db, fiatal 651 db, ökör 
3305 db, bika 429 db, tehén 453 db, bivaly 40 db. 

Szombaton a veszte gvásárra ZíS drb volt fel-
hajtva, a felhajtos a mult hetihez képest 50u drbbal 
volt kisebb, miáltal a vásár igen élénken kezdődött. 
Príma minőségűek 0.50—1.— frt árjavulást értek el, 
a többi változatlan maradt. Ezen kedvező üzletmenet 
azonban a vásár vége felé egészen ellanyhult és nem 
volt minden eladható. Fiatal bikák üzlete élénk volt, 
100 kgkint 1.— frt árjavulással. 

, Árak: príma magyar 34—37-— (—•—)frt, szekunda 
28—32 frt, tertia 24—27 frt. Galicziai prima 34" 36'— 
(_•_ ) frt, szekunda 29—33 frt, tertia 25—28 frt. Német 
prima 37—39 00 (—.—). szekunda 32—35, tertia 26—30 
frt. Konzervökrök . —• — é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 23—35 —() frt é. s., tehén 21—31 
frt és bivaly 18—21-— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : Magyar liizó ökrök. Eladók 
Ár Ár 

Grubitsch V, Kopháza 81 Vs — 29 
Hacker Lipót, Sopron — 36 — 33 
Hacker és Engel, Győr 31 — 27 
Lederer Kálmán, Nagyvárad ... 35Vs — 33Vs — 
Neumann testvérek, Arad 37 — 33 — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Frisch Gy., Versecz... 37 — 34 — 
Hacker Miksa, Sopron 39 . — 37 
Neumann testvérek, Arad 38 — 34 

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

Bécsi szurőmarhavásár. 1899. márcz. 2-án. Fel-
hozatott: 4297 borjú, 1905 élő sertés, 1987 kizsigerelt 
sertés, 379 kizsigerelt juh, 2448 bárány. 

A nagy mennyiségű felhajtás következtében a 
prima és közép minőségűek13—4 krt, a rosszabb minő-
ségűek 6 krt vesztettek kgkint. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 36—42 
kr., prima 44—56 kr., primissima 58—62 kr., élő borjú 

- kr., prima — kr., primissima (—) 
, atal sertés 37—45 kr., kizsigerelt sertés nehéz 

44—48 kr., süldő 46—54 kr., kizsigerelt juh 26—40 kr., 
bárány páronkint 5—13 kr. 

Bécsi sertésvásár. 1899. márcz. 7-én. (SchleifeU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
telei1" részére). 

Felhajtás : 2383 lengyel, 4558 magyar sertés, össze-
sen 6941 drb. 

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

kül : prima 46—47.— kr, kivételesen — kr, közepes 
15-0 kr, könnyű 40—45-0 kr, süldő 40—48 kr. 

Bécsi juhvásár. 1899. márcz. hó 2-án. Felhajtás 
409 db juh. 

A vásár változatlan maradt. 

Szerkesztői üzenetek. 
U. A. urnák, Karczag. Egy pozsonyi mérő 62-5 

liter, tehát ennek fele : egy véka 31-25 liter. 
P. W. urnák, Kutas. B. levelét megkaptuk s a 

feleletet a „Köztelek' mai számában közöljük. Dij nem 
jár a feleletekért. 

Yerax. B. véleménye, mely az egyéni felfogás 
szempontjából teljesen jogosult, lehet, sok igazságot 
tartalmaz, de annak nyomán a 'mai viszonyok között 
nem maradna más hátra, mint a passzivitás terére 
lépni, holott az állategészségügy államosítására nagy 
szükség van s ezzel várni odáig nem lehet, mig a gazda-
sági életben az óhajtandó átalakulások megtörténhetnek. 
Kiszakítva tehát ezt a kérdést az általános fejtegetések 
köréből, meg kell egyelőre elégednünk azzal az ered-
ménynyel, amelyre egyáltalán számítani lehet. 

BI. urnák, Hatvan. B. kérdésére Tagányi Károly 
ur, kiváló történelmi tudós, a következő felvilágosí-
tást adja: 

Az „udv'rnok" az Árpádkorban, a királyi, vagy 
királynői uradalmakban élő parasztot jelentette, ki a 
maga telkét mivelte, terméséből bizonyos részt fizetett 
a telekadón kívül és robot-munkát végezett. Voltak 
azonban köztük egészen szabad emberek is, kik csak 
tisztesebb szolgálatokat végeztek, főleg magában a 
királyi udvarban.. 

O m . sasgy. ga i i . egyestilst tolajitaa. 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán íu 
0. M. G.K. szerkesztő-titkára.—Társszerkesztő: Bmlay 

0. M. G. E. titkára. 

ÍE/sörangu hazai gyártmányt 

1LSŐ MAGYAR 
f^AMSÁGI GÉPGYÁR 

RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T . 

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

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

összes 
gazdasági gépeket gyárt ja . 

I Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
Szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

Rész l e tes á r j e g y z é k k e l 
I és szakszerű felvilágosítással díjmentese* szol-
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í t o s i t ó 
BUDAPESTEM, VIII., J ózse f-körut 8. 

A.lalxult 1S91. évi en. 
Eln5 :: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSAVOSSY BÉLA. 

Igazgatósági tagofe : 
l gpór, BUJANOVICS SÁNDOR, DESS EWFFY ARISTID, PÜSPÖKY EMIL, 
A, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILA: BY ZOITÁN, SZÓNYI ZSIGMOMD, 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍiITC SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tüz- i íiat a jégbiztosítás terén hiven 
megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek 
teljes megelégedését vivta ki magának, az 

épület és átalány (pauschalj biztosításnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

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

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

nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. "íbMi 
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külSn-kiiiön ajánlattal 

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

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

E l ő s ö v ó n y . 
dfiSfi. .sSÍ'k™'tek '̂legolMv 
Ezer darab csemete ára 6 frt, eles 

énytMpez 

SzSlőoJtványoIr Si 

Szőlőültető. 
ia-Magyarorsíág (:s Franciaországban, 

izés ázorint 40—U0 

.azSlövosszők, ojiványok 111 
lék, egyébnemü kerti ülte; 

nihez szükséges ilynemű 
ü és gyors működésével 

jzéíszerüségéröl bi: 
ifentlrott, és még mindig 
; szerint mindenki a tárgy 
Iból, erős kivitelben 4 írt 

Megrendelhető a SZŐLOOJTVÁNY-i ELEP 
KEZEL ŐSEGÉ-nél 7434 

NAGY-KÁGYA, u. p. SZEKELYHID. 

Nöthling Vilmos 
magkereskedésében 

B u d a p e s t , G a l v i n - t é r 9 . 
szerezhetők be a legmegbízhatóbb gazdasági, kerti-

. vetemény és virágmagvak. '7454 
- = Árjegyzék ingyen és bérmentve küldetik. 

A sertés 
javítása 
és hizlalása 

gazdák és hizlalók 

használatára. 

K Ruffy Pál 
uradalmi főtiszt. 

¥irislarkn tinó 
é s Ü S Z Ő 

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

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

Gróf Széchényi Gyula Ő nagy mél (ósága marczalii 
uradalma erdészetéiben van nagyobb mennyiségű eladható 
fekete fenyő palánta 1 éves ... ... ... ezre 2 fit — fcr. 
fekete fenyő palánta 2 éves .— — — 1.. — ezre 4 frt —: kr. 
közönséges fenyő palánta 1 éves1 ... ezre 1 frt 50 kr. 
keresztes fenyő palánta 2 éves ... .... ... ezre ,4 frt — kr. 
keresztes fenyő átiskolázott... ... ... darabja 6 kr. 

Venni kívánnék forduljanak 

Z v e rina J ó z . s e f , 
u r a d a l m i f ő e r c 3 é s z i i © z . 

Sladó sima %'óldojívántj. 
10,000 drb Mézes és piros Ohasselas 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 kívánatra kttld 

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

NAGY-MAROS, Hontmegye. 

SIEMENS ésHALSKE 
BUDAPEST, VIII., Kerepesi-ut 21. 

villamos világítási és erőátviteli központi telepeket és berendezéseket 
városok, bányák, gyárosok és magánosok részére, elektrolytikus berendezéseket, 
villamos vasutakat, bányarasutakat, egyenáramú, forgóáramu és válta-
kozó áramú generátorokat és motorokat, vezeték-anyagokat, kábeleket, 
iv- és izzólámpákat, távíró- és távbeszélő-készülékeket, mérő-
készülékeket, vasúti váltóbiztositó berendezéseket, jelző-berendezéseket, 
vízmérőket, vezetékberendezéseket központi telepekhez való bekap-

csolásra, világító testeket. 

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

részére. 
Ára darabonként csak 90 kr. (k 
pénz előleges beküldése mellett portó-

meritésen megküldve.' 

K A R L B E N D E R I., 
WIGK IV/i r,. 
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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 . . . ^ 1 12 darab, 
Folyáson J É 28 
Szihalmon . . . . . . 23 ,, 
Sajó-Várkonyban . . . . . . 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 hó 1-én. 

A z e g r i f ö k á p t a l a n 

j ó s z á g k o r m á j i y z ó s á g a . 

î iimölcg ég boitómelég a jövő feladata!!! 
f | Ősz i v e t é s a l e g j o b b . 

100,000 igen szép, erös, nemesitett amerikai, szőlővessző a legjobb, csemege sajtó-
" I lê lcsóbb áron8, legfin9mabb asztali alma °S°magolva kosárban yagy 14d4b»n, minden a 

p , CSOOS 'r°n' V E R S E G 7430 

| * gyümölcs és szőlővessző iskolája W I S E L bei R A N N (Unter-Steiermark). 

| Fejedelmi vörösbort 
lesakis a hires Carbenet| 
Ivagy Merlot szőlő adja, 
3 ne mulassza el tehát senki ezen ritka alkalmat és rendeljen, mert ily rend- p 
>4 kivül erős és buja növésű 2—3 éves fajtiszta, szokványszerii gyökeres vessző Éj 
3 10 forintért, sima 3 frt 50 lerért nem mindenkor kapható. 
3 Van továbbá még sima Olasz rizling, Barsi fehér, Furmint, Oporto, E 
3 Nagy burgundi, Kadarka nemes, ezre 3 frt, Mézes, Ezerjó, Zöld sylvani ezre | 
a 3 frt 50 kr-, Fehér dinka, Kövi dinka és Sztankamenka 4 frt 50 kr. csoma- § 
A golás nélkül, jég- és peronospora-mentes, fajtiszta. 
3 Szives megrendeléseket kér : . 

iM i ch l István mintaszö lö te l ep - tu la jdonos ,Ta ta -Tóváros .| 

a i E i i r t s i a felvétetnek a kiadóhivatalban! 
B U D A P E S T , 

Slí8í-aí SS-dlK Ksá«. 

ms- Közeledik a tavasz,, 
A minden irányban megindult g a z d a s á g i m u n k á l a t o k magukkal hozzák a mezőgazda közönség s z á m t a l a n 

szükség le té t . E szükségletek beszerzése, vagy az esetleg meglevő készletek értékesítése 

a legkönnyebben, legolcsóbban és legbiztosabban 

a K Ö Z T E L E K kishirdetései 
á l ta l eszközö lhető . 

A hirdetés okvetlen eredményes: 
Ker t i t e r m é n y e k : g yümö l c s - , d i sz - és e g y é b 

h a s z o n f á k , s p á r g a - g y ö k é r , z ö l d s é g - m a g v a k és 
g y ö k ö k , 

sző lővessző , 
b á r m i f é l e c z i kk v a g y e s zköz e l a d á s a és vé te -

lénél , mely a tavaszi .munkálatoknál szükségeltetik. 
Továbbá 
f ö l d b i r t o k o k el- és b é r b e adása , vé te l e 

t enyészá l l a tok , 
l o vak , ök rök és egyéb haszoná l l a tok , 
ha szná l t g é p e k és e s zközök , hordók , 
t a k a r m á n y - k é s z l e t e k . 
V e t ő m a g v a k , különösen lóhere, t a v a s z i buza , ten-

ger i , b ü k k ö n y - és b o r só f é l e s é gek , köles , mohar , 
cz i rok, répa , bab , lencse stb. stb. 

minden kőzvetitési díj nélkül eszközölhet® a 

„ K Ö Z T E L E K " kishirdetéseivel . 
Éelhivjuk tehát a t. gazdaközönséget, hogy az üzleti előnyt, amelyet a 

minden héten kétszer 64DO példányban 
megjelenő elsőrendű lap o lcsó h i rdetés i r o v a t a nyújt, h a s z n á l j a f e l s a j á t e lőnyére , s a hol lehet, kímélje 
meg a m ind i g m é r e g d r á g a közvet í tést . 

= T a n u l j u n k e téren Is a kü l f ö ld i g azdáktó l . = 
Hazafias tisztelettel a „ K Ö Z T E L E K " k i adóh iva ta l a . 

i t ü h p imiii iiwiii íiffflir I T n 
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MARSCHALL A/ 
kocsi-, hajtó-, lovagló- és istállószergyár, 

gőzfürésze 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. 
5 elsőrangú éremmel kitüntetve. 

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

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

M a g y a r G a z d á k V á s á r c s a r n o k E l l á t ó S z ö v e t k e z e t e . 

Meghívó. 
A Magyar Gazdák Vásárcsarnok El látó Szövetkezete 

II. évi rendes közgyűlését 
• 1899. évi márczius hó 25-éi 
meghivatik. i 

/Budapest, 189Í 

(szombaton), d, 

február 4. 

. 11 órakor tartja a „Köztelkeh", .(Üilői-ut 25. a nagyteremben), melyre 1 

Tárgysorozat: 

eziméd, mint a Szövetkezet üzletrészese ezennel . 

A z i g a z g a t ó s á g . 

1. Két hitelesítő tag kiküldése. 
2. Üzleti jelentés. 
3. Egy elnök és 4 igazgatósági tag választása. 
4. Négy felügyelőbizottsági tag választása. 
5. A számadások megvizsgálása és az 1898. évi mérleg megállapítása s ; 
6. Határozathozatal a Szövetkezet további fennállása iránt. 
(A kereskedelmi törvény 187. §-a folytán, tekintve, hogy a szövetkezet a 
7. Esetleges indítványok. 
(Az alapszabályok 7. §. 3. pontja szerint „A közgyűlésen inditványozási joggal bir, ha indítványát nyolez nappal előbb a szövetkezet igazgatóságánál bejelenti.") 

iz igazgatóság és a felügyelöbizottságnak a felmentvény megadása, 

z üzletrészeinek fele értékét elvésztette.) 

Mérleg-számla. TEHER 

Szövetkezeti tagok be nem fizetett üzletrész... 
Pénztári készlet 1898. deczember 31-én 
Postatakarékpénztár ... ... 
Klsö ha/ni takarékpénztár: b''UH 

.lapitási költség 
Előlegek ... 
Felszerelés ... ... ... ... . . _ 
Előre fizetett fuvarok... ... 
Letett óvadék á fővárosnál... .1. 
Adósok ... 
Tisztviselők biztositéka ... 

Veszteség ! 897. évről ... 

3913 frt 56 kr. 
1582 frt 18 kr. 
700Q frt - kr. 

. 1898. 

Összesen ... ... 

Jegyzett üzletrészek 
El nem számolt áruk értéke 
Hitelezők 

Veszteség- és nyereség-számla 
Veszteség 

leszámítolások ... 
rkezett áruk utáni fuvar... ... ... ... 

„ ,, „ fogyasztási adó ... 
Alapítási költségből 20% leirva 

• Felszerelésből 10°/o leirva 
Kamatok ... 
Üzlethelyiség bére ... ... ... 
Szi'im'']Y/<>ii fizetések -
Üzleti költség 

!176636 
6677 
8070 

211602 

Nyereség 
Az árueladásokból befolyt ... ... 
Földm: miniszter segélye. 

Veszteség az 1898. 

Igazgatósági jelentés: 
Az év végével azaz 1898. deczember 31 é 

hagyatott a halálozás által kilépett 1 tag. 
A fenti 260 szövetkezeti tag képvisel egyben 776 darab üzletrészt, mig a 

volt a szövetkezeti tagok száma 260, — mely számban bennfoglaltatik 

z elhalt birt 2 darab. üzletrészt. 

Kelt Budapesten, 1898. deczember hó 31-én. 
Az igazgatóság: 

Gr. DESSEWFFY AURÉL s. k. elnök. BALINTFFY. PÁL s. k. Dr. BIRÓ LAJOS s. k. G0SÍT0NYI TIBOR s. k. 
FORSTER GÉZA s. k. alelnök. LUCZENBACHER MIKLÓS s. k. SERFŐZŐ GÉZA s. k. Dr. SIMAY ALADÁR s. k. 

, SZENT-IVANY ZOLTÁN s. k. TAHY ISTVÁN s. k. ZALESKY JENŐ s. k. Gr. ZICHY ALADÁR 
Ezen veszteség- és nyereség-számlát a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítva, helyesnek s rendben levőnek találtuk : 

A felügyelő -bizottság: 
FÁBIÁN JÁNOS s. k. elnök. ; ELEK EMIL s. k. LÜCHERER ANDOR s. k. RUBINEK GYULA 

uj belépett 49 tag; mig ellenben ki;» 
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! Eladó sima I. és II. oszt. 
amerikai szőlővessző. 

i Riparia portalis, Rupestris monticola, Metalliea, Novo mexicana, 
j Taylor Narbonne, Gamay coudere, Rup. Portalis és Taylor faj-
\ tiszta alanyvesszőből, még előjegyezve nincs körülbelül egy 
\ m i l l i ó . Ezre I. oszt. 10—12 frt, II. oszt. 4—6 frt. Bővebbet 

Báró Bohus László szőlőgazdasága 
Wiiágos. 7462 

Eladó 
§f a kistapolcsányi föherczegi uradalom pinczéjében 40 hl. | 

carbenet és 40 hl. merlót 1898. évi termésű igen finom | 
| veres bor. 7492 | 

| DÚS J3E3NÖ jószág-felügyelő, | 
% I t í s -Tapo lcsá i i y . $ 

Homokszölőmböl tavaszi szállításra szokványminöségü sima és gyö-
keres szőlővesszők eladók 

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

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

- Csomagolás zsákvászonba 50 ,kr., zsákvászon és deszkarekeszbe 1 frt ezrenként, 
franco'vasútállomás. Megrendeléseknél 25°/o előleget kérek. 

Sürgönyczim: „Eeseh Báes" . 
R E S O H J Ó Z S E F 

szőlőbirtokos, Báes, Bács-Bodrogmegye. 3224 

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

B u d a p e s t — S z t . - L ő r i n c z i szemétszá l l í tó v a s ú t 
IX., Külső Üllői-ut. 

Hivatalos vizsgálat bizonyította, hogy ez a lőtrágyával és peczegödrők tartalmával 
komposztirozott, 2-8 évig érlelt trágya sokszorosan felülmúlja a közönséges istilló trágyát. 

Minden kérdezősködésre készséggel szolgál felvilágosítással, úgyszintén küld vegy-
bontást (analyset) fenti személyszállító vasút igazgatósága. 

QCT Megkeresésekben kérjük a vasúti állomás esetleg a vasúti szelvéngt velünk 

A szegedi e.. 

katalógusa 
részére h i r d e t é s e k felvétetnek 

a „ K Ö Z T E L E K " kiadóhivatalában 
Budapest, IX . , Ülloi-ut 25. 

KIS HIRDETESEK. Csak mezőgazdák i 
továbbá állást ker 

véjetnek fel e 

Csalc oly leveli kre válaszolnnk, melyekkel válaszra szükséges levélbélyeget vagy levelezőlapot kuldenelt. 

Aczélos 

b u z a , 
legkorábbi 

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. 

Tenyészbikákat, illető-
leg lásd képes nagy 
hirdetésünket a szom-

bati számban. 

Megjelent: 
J. C. Schmidt 

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

Yilághirii 
főzelék és Yirágmagvainak 
magyar árjegyzéke. 

Kapható1 

:zolgá,l gróf Pálffy Józsi 

KosinsKy 
bodrogb-zsadányl szőlőtelepér 
még százezer drb elsőosztályr 
fajtiszta Riparia portalis Sima-
vessző eladó. Ára csomagoltai 
ezrenként 14 frt BOkr. Megren 

delések Kosinsky Viktorhoz 

KSzte lken , 
a második emeleten 3 
utczai, 2 udvari szoba, nagy 
keresztfblypsó, konyha és 
éléskamrából álló lakás, 
továbbá 4 lóra istálló és 
kocsis lakás május elsejére 
kiadó! 

diszfák és dissbolcró-
kát, valamint rózsákat 
szállit és leertalakitáso-
kat terv és költségvetés 
szerint készit Pecz Ármin 
budapesti mükertész és 

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

A legjobb minőségű uj és 
használt vizhatlan 

takaró-
PONYVÁK, 

mindennemű 

gazdasági T ő ® 
Z S Á K O K 

és zsákkötők a legol-
csóbb gyári áron kaphatók 

F I S C H E S l J . 
ponyva- és zsákgyárában 

Budapest, HagyKoraa-ii. 18. 

Elsőminőségtt 
ivaszbuza vetőmag, a .batVE 

: • : ! -t i 1 

Eladó fenyőcsemeték 
és fenyőfácskák. 

Luczfenyö (Picea excélsa) 
íofooo drb 20 frt] 2 IreflO 
—15 cm. majaŝ  10.000 drb 

10.000 drb 20.frt, 1 éves4—8 
^ Vörös fenyő • ^ ^ 

Cm'vörösS fenyöfácsia,^ 

60 'kr., 10C—160 cm! magas 
1 drb 80 kr. 

A fenyőfácskák gyökerem 
3—4 kílónyí főiddel, léczezett 
ládákban csomagoltatnak, a 
csemetek és fácskáknak cso-
magolása, szállítása Magyar-

Kontsek György földbirt. 
Ábrahámfalu, u. p. Tót-

Próna, Turóczmegye. 

Tavaszi iédnyre 

enő 'gazdaságábln̂ T̂ tgyöík 

c 16, fenyők 20, gledit-
8, ákáczfák 6 frtért szá-
nt, akáczcsemeték 8, gle-
cs emeték 12 frtért ezren-

Továbbá téjhütő-olasz-
kásialiga, kosár-taliga, 
trkos, 7 éves pej bancza 
'S 1100, 15 markos, 6 éves 
e, sárga kancza kettes 

Szép birtok 
Bács-Bodroghmegyében,"! ' 

vasutállomáshozközel, 1300 
hold' prima szántóföld és 
1700 hold legelő, rét és 
erdőség eladó vagy bérbe 
is adatik. Közelebbi felvi-
lágosítást nyújt a tulaj-

donos : 7501 
Pollák Jakab, Baja. 

szóló 1894. éri III. tinéiijeiikk, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 
Ara bérmentes küldéssel 
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M a u t h n e r Ö d ö n 
c s á s z. é s kii*, 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. 
ajánl: f 

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 kei 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 

A előrehaladottságot mutat oly növényekkel szemben, melyek közönséges répamagból, illetve 
~ közönséges jó kereskedelmi áruból keltek. Összehasonlító termelési kísérletek alkalmával az 

WS&wSM S impregnált répamag jóval kevésbé, de a legtöbb esetben éppen semmit sem szenvedett 
m g ^ ^ l y / f l l S 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 

^ f ^ által, mely utóbbi abból áll, hogy a répamag egy bizonyos időtartamra kénes savval és 
g M M T k l ó r g á z z a l érintkezik. 
p j T j ^ ^ í Ez teszi érthetővé azt a nagyon is gyakran előforduló jelenséget, melyet a gazda 

TBHT .. ez ideig nem birt magának megmagyarázni: Előfordult ugyanis, hogy nem impregnált répamag, 
TU 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 

o-siráztatónak magas hőfoka megölte, a szabadba vetett nem impregnált magon azonban háborittatlanul folytathatták romb 
munkájukat és a különben csiraképes mag a gazda nagy ámulatára nem kelt ki. — Az ^ 
impregnált répamagnál ilyen esély természetesen teljesen ki van zárva, mivelhogy — ff n 
mint már emiitettük is, — az impregnálási eljárás teljesen elpusztitja a bacteriumokat. tt M 

Mauthner-féle javított impregnált sárga eckendorfi 100 kilo 54 frt. W K 

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

lapos sárga oberndorfi . . . 100 kilo 46 frt. ÍBBL/ ' ' 
Mauthner-féle javított impregnált és kitüntetett kerek 1'Hp ^^^M^ÉB 

lapos vörös oberndorfi . . .100 kilo 48 frt. BFsjji ^-^JSm^MV 
Mauthner-féle javított impregnált és kitüntetett vörös > > W/ 

Mammuth (óriás) . . . .100 kilo 48 frt. 
Mauthner-féle valódi impregnált sárga olajbogyó- ^ I f g H p J P ^ 

alakú óriás 100 kilo 48 frt. Bikafej-védjegy. 
W T Impregnált magot tartalmazó zsákok egyik oldalán a CSILLAG-VÉDJEGY, a másik oldalán a BIKAFEJ VÉDJEGY 

van feltüntetve, " a d 

Nem impregnált eredeti ólomzárolt quedlinburgi 
takarmányrépamag. 

Sárga eckendorfi . . . . 100 kilo 50 frt. Champion Yellow Globe . 100 kilo 44 frt. 
Sárga kerek oberndorfi. . 100 kilo 42 frt. Sárga olajbogyó alakú óriás 100 kilo 42 frt. 
Nagy vörös Mammuth . . 100 kilo 44 frt. Vörös olajbogyó alakú óriás 100 kilo 44 frt. 
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KIS HIRDETESEK. 
felyegret v a g y l e v e l e z ő l a p o t kü ldenek . 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

reparaag 
1899. évi 

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

C S Á K V Á R I 
gazdaságban. 

ugy bőtermőségénél, mint korai 
érésénél fogva ̂ leginkább pedig 

utasitása alapján évről-évre 
folytattatlk. 

Mult évekhez hasonlóan az 
Idén ís kapható az uradalom-

J (Bicske-Sárbogárdi 
rtendők. Vetőmagból 

vasul68 elSvételezé™^ 
mig a készlet tart el 
Fejérvár-Acsán (posta-
állomás). 

Facsemetén : 
1 ,1, un 

Királytelel 

áron eladók Liptay Jenőnél, 

stb. igen 
F'Séter mii 

tbea, remontant-moha rózsák a 
• cu'.ioL):) ÍVükl':;: ;,<-, lí-T — ."-t; ki-. 
Spárga paJánt, 8 éves, igen erő-
georginák igen szép, sókPfajok-

P ü 
ÉsfSl 

l P N5itra.F?]Ső-Ludtay. ' 
. . . 7520" 

tbea, remontant-moha rózsák a 
• cu'.ioL):) ÍVükl':;: ;,<-, lí-T — ."-t; ki-. 
Spárga paJánt, 8 éves, igen erő-
georginák igen szép, sókPfajok-

P ü 
ÉsfSl 

tbea, remontant-moha rózsák a 
• cu'.ioL):) ÍVükl':;: ;,<-, lí-T — ."-t; ki-. 
Spárga paJánt, 8 éves, igen erő-
georginák igen szép, sókPfajok-

P ü 
ÉsfSl 

l l l i l 

Őszi és tavaszi szállí-
tásra ajánlok, tavak és 
folyók benépesítésére, 

"TSVtöS? 
s«r p o n t y o t -m 

a n y a h a l a t , 

Szepességi 
valódi1" le fSmlbbT mitíő-
ségü, kis fistökben égetett, 
régi. 5 kiló palaczkban 
3 frt 75 kr.̂  bérmentve, , 

Szombat (Szepesmegye) 

Őszi és tavaszi szállí-
tásra ajánlok, tavak és 
folyók benépesítésére, 

"TSVtöS? 
s«r p o n t y o t -m 

a n y a h a l a t , 

Szepességi 
valódi1" le fSmlbbT mitíő-
ségü, kis fistökben égetett, 
régi. 5 kiló palaczkban 
3 frt 75 kr.̂  bérmentve, , 

Szombat (Szepesmegye) 

tény észsMlőt,2 9 

csukat, czo inpot 
és rákot . 

BüiiFEs"ryaoiMHtoai7. 

Jtolsó 

aranka-
mentes 

Budapest, 
Károly-körut 9. 
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GŐZMIVELÉS. 
N a g y o b b t e r ű l e t e k s z á n t á s á t g ö z e k é v e l 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

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

WA I P P p n u i í gtaántási vállalkozó .. 
U L r r t K n U i B Ü D A P E S T - K E L E N E O L D . 

Lapunk bekötési táblája 
1 f p t k p 6 p t (portómeníesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

A Magyar Mezőgazdasági Szeszterraelok 
Országos Egyesülete 

B u d a p e s t , K ö z t e l e k . 
Útbaigazítással, felvilágosítással szolgál minden adózási vagy 

műszaki kérdésben. 
Hivatalos lapja a „ M a g y a r Sasesztermclő" nélkülözhetlen 

támasza a gyakorlatnak. 
Egyesületi tagok ingyen kapják. 

Egyesületi tagdíj egy évre 70 frt. A „MAGYAR SZESZ-
TERMELŐ" előfizetési ára egy évre 5 frt. 

. 7144 

.Pátria' irodalmi 6* nyomdai részvénytársaság nyomása Budapesi, (Köstelek). 

Egy és több vasú egyetemes 

aGzé$®késm és 

talajművelő 
eszközeim 

olcsó ár, e l ső rendű m i n ő s é g és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb hírnévnek és kelendőségnek 
örvendenek. 

' E p e r j e s \ Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

. 1898 ' 
| ok tóbe r 
l l e g e l s ő 
\ á U a m i a r a n y - j 

. é r em. / • • - ' , . • , . • • , •, cs. és kir. kizárólagos ekegyara 

Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 68. 
Magyarország i vezérképvise lő : S z ű c s Z s i g m o n d . 

B ü c l i e r R u d o l f 

„Pnlcnm-Prlll" 
egyetemes s&rbavetőgép sokoldalú használ-
hatóságánál, czélszerü szerkezeténél fogva egész 

Európában 

a legjobb hirnévnek: és 
a legnagyobb kelendőségnek 
örvend, ezeknélfogva az összes eddigi vetőgépek 

első helyet foglalja el. 
Árjegyzék és bővebb felvilágosítással készséggel 

szolgál 

M e l i c h a r F e r e n c z 
cs. és kir. szabadalmazott kizárólagos wei®gépgyára 

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


