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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

(TERE SZSTTDD 
AZ ORSZÁCOS MAGYAR GAZDASACI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. V * 

• ^ o A Úi\t • • a 
Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 

Meaoloiii mm szerdán és SZQIMÖS. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bu<1 apEStTií öz te le l i ) , 

Nem tagoknak előfizetési dij: Meaoloiii mm szerdán és SZQIMÖS. Ü l l ő l - ű t S5. szám. 
Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

A Z O M G E . K Ö Z L E M É N Y E I . 

I. Mezőgazdasági országos kiállítás 
Szegeden. 

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

föherczeg ur. 
A kiál l ítás i d e j e : 1899. évi szeptem-

ber 3—10-ig. 
Beje lentés hatá r ide je : I. főcsoport: 

Élö állatok és állati termények; 
II. főcsoport: Mezőgazdasági ter-
mények; III. főcsoport: 1. al-
csoport: Szőlészet és borászat 
j un ius 1. 
III. föesoport: 2. alcsoport: Ker-
tészet és gyümölcs augusztus 1. 
IV. főcsoport: gépek és eszközök 
m á j u s 1. 

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

Tél 'di jak a bejelentéssel egyidejűleg az 
Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület pénztárába küldendők be. 

Ülésnapok a Köztelken. 
1899. márcz. 25. d. e. 10 ó. Tejterme-

lők egyesületének közgyűlése. 
„ márcz. 26. d. e. 10 ő. Szeszter-

melök egyesületének közgyűlése. 
„ márcz. 25. d. e. 11. ó. Vásár-

csarnok ellátó szövetkezetnek 
rendes évi közgyűlése. 

Tavaszi luxus-lóvásárok. 

A X I I I . tavaszi l uxus - l óvásá r 

április hó 28., 29. és 30-iJc napján tarta-

tik meg a „Tattersall" istállóiban. 

A X I I I . tavaszi luxus - lóvásár 

is dí jazással lesz egybekötve. Egy-egy 

értékes tiszteletdíj tűzetett ki a legszebben 

összeállított négyes fogat, a legszebben össze-

állított kettős fogat és a legjobb minőségű 

paripára. 

„Útmutatás a szó'ló'mivelésre" 
czim alatt könyvet adott ki a földmivelésügyi 
m. kir. miniszter ur ő nagyméltósága, hogy a 
filloxera által elpusztított szőlők helyreállítása 
terén szükséges szakismeretek minél nagyobb 
mérvben népszerüsittessenek. 

Ezen utmutatás, amely vezérfonalul szol-
gál a szőlőmivelőknek az elpusztult szőlők 
helyreállítását és a helyreállított szőlők mive-
lését érintő kérdésekben, egyúttal az 1896-ik 
évi V-ik törvényczikk alapján kölesönben ré-
szesülő szőlőtulajdonosoknak is utmutatást nyújt 
az előirt munkák helyes teljesítésére. 

Ezen munka egyesületünk titkári hivata-
lában is megszerezhető, ha az illető megren-
delő 65 krt akár levélbélyegekben, akár utal-
ványlapon egyesületünkhöz beküld, megnevezve 
azt, hogy mily czélra küldi. Ebből az összeg-
ből 50 kr. az utmutató árára és 15 kr. a 
postai bérmentes küldésre esik. 

Igazgató. 

Dohánybizottság ülése. 
(1899. márczius 11.) 

Jelen voltak gróf Desseívffy Aurél elnök-
lete alatt Antal Sándor, dr. Bartóky József, 
Beliczay Géza, Böck Géza, Benedicty Gyula, 
Bogáthy József, Biró Albert, Bolla Mihály, 
Bálványi Gyula, Bellaágh Imre, Czibulya 
Gyula, ifj. Czibulya Gyula, Cserháti Sán-
dor, Dessewffy Béla, Dezsewffy Géza, Diet-
tinghof Gyula, Daróezi Vilmos, Förster Aurél, 
Oosztonyi Kálmán, Oulner Gyula, Haraeseíc 
László, Herzog Péter, Kerpely KáhnÁn, Kokas 
József, Keppich Emil, Miklós Ödön, br. Natorp 
Tivadar, Noszlopy Emil, Ordódy Pál, Propper 
Samu, Perleberg Arthur dr., 'Serfőző Géza, 
Szekér Lajos, Szigeti Warga László, gr. Szapáry 
Gyula, Thaisz Elek, Tolnay Arnold, gr. Teleki 
József, Vángel Károly, Zsilinszky Endre dr., 
gróf Zselénszki Róbert bizottsági tagok. A 
tisztviselőkar részéről Forster Géza igazgató, 
Bubinek Gyula, Jeszenszky Pál titkárok, Sporzon 
Vilmos s.-titkár és Szilassy Zoltán szerkesztő-
titkár, mint előadó. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök üdvözli a 
nagy számban megjelent bizottsági tagokat s 
felkéri Perleberg Arthurt, a központi dohány-
jövedék igazgatóját, hogy a múlt évi dohány-
beváltási eredményről legyen szives a bizott-
ságot tájékoztatni. 

Az 1898. évi dohánytermés beváltása. 
Dr. Perleberg Arthur: Tisztelt Uraim! 

Engedjék meg, hogy mindenekelőtt Önagymél-
tóságának köszönetet mondjak azért, hogy szí-
ves volt nekem alkalmat adni arra, hogy a 
mult évi dohánytermés eredményét itt e kör-
ben ismertethessem először s a tapasztaltakat 
a leghivatottabb szakegyénekkel: a dohányter-
melő gazdákkal közölhessem, tárgyalhassam és 
megbeszélhessem. (Halljuk.) 

Szerintem ez az eszmecsere vezet legin-
kább czélhoz és szolgál arra, hogy közös 
bajainkat egymással megbeszélve, mindent el-
kövessünk arra, hogy a magyar dohányterme-
lést emeljük, javítsuk. Mert Uraim, nem elég 
dohányt termelni s nem teljes vívmány az, 
hogy a pénzügyminiszter ur Ö exezellencziája 
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hosszas stagnáczió után abba a helyzetbe jut-
hatott, hogy ez évben 5000 holddal szaporította 
a termelést, nekünk szükségünk van a jó do-
hányra. 

A magyar dohányjövedék 32 év alatt, 
teliát önállósítása óta bizonyom rangra, előkelő 
hírnévre tett szert, mit a külföld szaktekinté-
lyei is elismernek s a jövedéknek büszkeségét 
emelné az, hogyha ezt a rangját megtarthatná 
olyformán, hogy gyártásában a magyar dohány-
nak nagyobb szerep jusson s az egyáltalán 
fontosabb helyet foglaljon el. 

Kívánatos, hogy azok a milliók, melyek 
kifelé vándorolnak idegen dohányokért a termé-
szetkorlátolta határig apadjanak s ez apadás ja-
vára essék azon összegeknek, melyeket a magyar 
kincstár a termelőknek fizet. (Helyeslés.) Ezt 
t. Uraim, másként nem érhetjük el, mint az-
által, hogy együttesen tárgyaljuk ezen kérdé-
seket s közösen fáradozunk ezen nagy köz-
gazdasági érdekekért. Már tavaly választottuk 
ezen utat azáltal, hogy egy igen fontos kérdést, 
a beváltási szabályzat kérdését, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesülettel karöltve tár-
gyaltuk, az ellentétes érdekeket kiegyengettük 
és megfelelő munkát végeztünk. Hogy ez a 
munka mennyiben megfelelő, hogy mennyiben 
tartotta szem előtt ugy a kincstár álláspontját, 
mint a termelő érdekeit, azt mutatják ezen 
adatok, melyeket most előterterjeszteni szeren-
csém lesz. 

Hogyha a mult évi beváltást veszszük, 
akkor konstatálhatjuk, hogy ez a termés meny-
nyiségét illetőleg kedvező, amennyiben 30,000 
métermázsával több váltatott be, mintáz előző 
évben. Mindössze beváltatott 482,622 mm., de 
annál sajnosabb az, hogy minőségileg hanyatlot-
tunk. A szivarboritéklevél mennyisége az 1897. évi 
734 mm.-hoz képest majdnem egyharmadára 
szállott le; a válogatott dohány elérte, illetve 
alig érte el az előbbi évi hozam felét; de az 
elsőosztályu sem érte el azt az összeget, melyet 
azelőtt beváltottunk s csak a másod-és harmad-
osztályú dohány mennyisége az, amely növe-
kedett. Szintén azon eredményhez jutunk, 
hogyha egy hold hozamát veszszük tekintetbe; 
1897-ben egy hold 729 kiló dohányt hozott, 
129 frt 40 krnyi értékben, 1898-ban pedig 734 
kiló dohányt, 128 frt 30 krnyi értékben. Ebből 
méltóztatik látni, hogy egy hold hozamánál a 
suly 14 kilóval szaporodott, az érték pedig 
119 krral csökkent. Kihányás volt 32,454 mm., 
hasznavehetetlen 4337 métermázsa. 

T Á R C Z A 

Tavasz i l evegő. 
Irta : Bársony István. 

Hála istennek, lehet már beszélni igazi 
tavaszról! . . . 

Az ember szinte félve mondja, hátha 
megijed az idő a nagy dicsérgetéstől s elbuj-
tatja a napot megint havatszállitó felhők 
közé, aztán ránk hoz valamit utólagosan a tél 
elmaradt zimankóiból. Akkor a ragyogó fény-
forrás a csigabiga játékát játsza, amint vissza-
húzódik házába. 

Kezdi már bontogatni rügyeit a cserje; 
a fűzfán márczius legelején is akkora rügy-
fakadást láttam, hogy nem fért volna egy 
csipetre a két ujjam hegye közé; a kenyért-
termő síkságon zöldül a fü, a vetés; szól a 
pacsirta ékesen — édesen. 

Könnyű a tavasznak, hogy legszebb hó-
napja legyen az évnek. Hisz a tél zord nap-
jaira következik, a mikor halálosan meguntuk 
már a hónapokig tartó szobai életet s kiszaba-
dulásunk az önkényes börtönből azt az örömet 
érezteti, ami a fogságából menekült madár 
szivében van. 

Ehhez az örömhöz kevés boldogság fog-
ható : annak szemtanúja voltam a minapában. 
Egy pár tengeliczet kapott a télen egy isme-
rősöm ; nem is igazi párt, mert him volt mind 

Ha ezekután a métermázsánkénti átlag 
árra, konstatálhatjuk azt, hogy az daczára a 
rosszidőnek, igen jelentéktelenül apadt. 1897-ben 
volt az országos átlag 17 frt 88 kr. 1898-ban 
17 frt 9 kr., eszerint az átlag esése 79 kr. 
Hogyha valaha, ugy ez alkalommal lehetett 
konstatálni, hogy mily fontos a jó szárító 
pajták kérdése, mert mig azon helyeken is, hol 
a simítás alatt az őszi ködök beállottak, ez az 
átlag kedvezőbb ott, a hol a szárító pajta meg-
felel a törvény kívánalmainak; és így történt, 
hogy a hasznavehetetlen dohány hozama csak 
ott növekedett, ahol a szárító pajták hiányosak 
voltak. Az átlag emelkedése 33 beváltási hely 
közül 13-nál mutatkozott, az esés pedig 20-nál. 
Ezt ugy méltóztassék venni, hogy az emelkedés 
aránylag sokkal nagyobb, mint az apadás. így 
különösen Békés-Csabán, Debreczenben, Nagy-
károlyban, Jászkiséren és Faddón egész 5 frtig 
emelkedet az átlag, ellenben az átlag apadása 
és esése leginkább oly helyeken észlelhető, 
hol kistermelők vannak, a czélra a törvény 
kívánta szabályoknak kevésbé feleltek meg. 
Legroszabb volt Zzombolyán, Nagy-Becskereken 
és Csongrádon. Ez adatokból is konstatálhatni 
azt, hogy az uj beváltási szabályzatok ezen 
rossz idők mellett is megfeleltek czéljuknak. 

Méginkább bizonyítja ezt a kerti levelek 
beváltásának eredménye. 

A kerti levelek átlaga ugyanis nagymér-
tékben nőtt, az átlag 16 frtról 19 frt 68 krra, 
tehát 2 frt 79 krral emelkedett. Ez még ked-
vezőbb színben jelentkezik azáltal, hogy a kö-
zönséges kerti levelek mennyisége apadt, mely 
apadás pedig természetszerűleg a kerti levelek 
beváltott mennyiségének növekedését vonja 
maga után. Örömmel konstatálhatom azt — 
és ez kizárólag a termelők érdeme — hogy a 
kihányás apadt 17,316 mázsával. 

Ne méltóztassanak rossz néven venni,, 
hogy ha most némely kifogást is felhozok és 
pedig első sorban a legtöbb vitatkozásra alkal-
mat nyújtó kevert bálozást. 

A kertészek ma sem veszik figyelembe, 
hogy a kevert bálozással önmaguknak ártanak, 
mert a kevert bál lejebb sorozandó. Hátrányos 
továbbá, hogy sokszor tengelyen való szállítás-
nál takarás nélkül viszik a beváltáshoz a do-
hányt. Azt is tapasztaltuk, hogy a dohányok 
nem ritkán két-három nappal a kitűzött bevál-
tási határidd előtt beszállittatnak s takaratlanul 
ki vannak téve az idő viszontagságainak. Ezek 
ugyan csekélységeknek látszanak, de azok 

a kettő. Aztán ugyanegy kalitkába kerültek 
szegények. A fogság első nehéz napjaiban 
összekülönböztek, folyvást verekedtek. Addig 
tartott az ellenségeskedés, amig egyikök föl 
nem fedezett egy gyöngébb drótot a kalitka 
tetején. Azt elkezdte feszegetni, oldalt hajlí-
tani. A másik odament; észrevette, hogy mi-
ben mesterkedik a társa, melléje szegődött 
segíteni. Közös erővel dolgoztak attól fogva. 
Lázasan, kitartással, ravaszul. Felváltották egy-
mást a nagy erőlködésben. 

Ha a barátom közeledett, abbanhagyták 
a menekvés munkáját. Megültek hamaf, látszó-
lag bután és gunnyasztva, mintha semmi rossz-
ban sem főtt volna a fejők. Amint pedig sej-
tették, hogy megint magokra vannak, hozzá-
fogtak újra a dologhoz, a titkos drótrontáshoz. 

De biz" nem sokra mentek az árvák. 
Erős volt a drót s nagyon ellenállott. Utoljára 
is megszánta őket a gazdájok s most, hogy 
kitavaszodott, vitte ki mindkettőt, a szabadba; 
kinyitotta nekik a kalitka ajtaját. 

Azt kellett volna látni! . . . hallani!..-.' 
A homo sapiens, a „bölcs ember" azzal 

tetszeleg magának, hogy a nyelvének pompás 
hangutánzó képessége van. No, az ujjongásnak 
azt a duhaj sikoltását próbálja utánozni, akár-
milyen hajlékony hangú dalos, amit ez a kis 
kiszabadult rab elkövetett, mihely újra hasz-
nálhatta a szárnyát. 

Egy kopasz ákáczfára röppentek először. • 
Ott elkezdtek csudálkozni, végigtipegtek egy- | 

káros hatásai gyakran- észlelhetők. Kérem a 
termelő urakat, hogy ezek iránt intézkedni 
méltóztatnának, mert csak ugy lesz élvezhető 
munkáik gyümölcse. 

Miután rövid vázlatban a termés be-
váltásának eredményét előadtam, legyen 
szabad visszatérnem a dohányjövédék köz-
ponti igazgatóságának azon törekvésére, melylyel 
a magyar dohánynak nagyobb szerepet 
akar juttatni és a magyar dohánynak több 
üzletbarátot óhajt szerezni. Nem szólok itten a 
kivitelről, amely hosszú időn át a külföldi ol-
csóbb dohányokkal kevés eredménynyel ver-
senyezett és a mig a kivitelünk még az 
1880-as években 10,000 mm. körül ingadozott, 
94—95-ben 20,000 mmázsára emelkedett, most 
pedig azáltal, hogy ő nagyméltósága a pénz-
ügyminiszter ur bizonyos árkedvezményeket 
adott, annyira emelkedett, hogy a mult évben 
53,989 mmázsát adtunk el és magunknak oly 
üzletbarátokat szereztünk, mint pl. egy kül-
földi jövedék, amely bevette a magyar dohány 
gyártását és amely biztosítja a vételt eszten-
dőkre. (Éljenzés.) 

Nem szólok továbbá arról, hogy az 
osztrák jövedékkel mily összeköttetésbe lép-
tünk. Tavaly volt szerencsém említeni azt, 
hogy az osztrák jövedék évről-évre kevesebb 
dohányt vett és a magyar jövedéknek sikerült 
vele oly megegyezésre lépni, hogy az átveendő 
minimális mennyiség bizonyos időszakra sza-
bályoztassék. Sikerült továbbá elérni azt, 
hogy a magyar dohánynak az osztrák jövedék 
gyakorlatában nagyobb szerep adassék. Ennek 
hatását egyelőre ugyan nem fogjuk élvezni, 
miután az osztrák jövedék még mindég ren-
delkezik nagyobb dohánykészlettel, de idővel 
számithatunk reá, hogy az átveendő dohány 
mennyisége emelkedni fog, a mi dohányter-
melésünkre mindenesetre előnyös lesz. 

Itt szólok leginkább a hazai gyártmá-
nyokról, azon gyártmányokról, melyek hivatása, 
•— hogy hangzatos szavakkal éljek, •— a ma-
gyar dohány aranykorát felidézni és azt meg-
valósítani, melyről atyáink mint nemzeti érze-
mőnyről zengenek. 

Minthogy a magyar dohány szivargyártásra 
kevéssé alkalmas, a főfigyelmet arra fordítottuk, 
hogy. szivarka- és pipadohányt készítsünk. A 
„Hunnia" szivarkának gyártása eleinte nehéz-
séget okozott. Maga a gyártás szokatlansága 
eredményezte azt, hogy kezdetben nem voltunk 
azon helyzetben, hogy az összes szükségletet 

egy galyon-, illegették magokat, megborzolták 
a tollúkat s egyre azt mondták, furcsa, kérdés-
hez hasonló dalos hangon: „mi lesz? mi lesz? 
jaj de jó idekint! kint-kint!* 

Nem is merték eleinte hinni, hogy igazán 
szabadok. Egy kicsit feljebb röppentek, próbál-
gatták sokat pihent szárnyokat; letekintgettek 
kíváncsian a kalitka felé, amely ott volt a fa 
alatt. Összenéztek, pittyegtek, diskuráltak. 

Egyszer aztán kiegyenesedtek hirtelené-
ben mindaketten, tollúkat lesimítva élénken 
figyeltek; az egyik élesen czippantott, utána 
a másik is megadta a jelt. Valahol a kert irá-
nyában boldog szabad tengeliczek röpültek át, 
azok felelgettek nekik. 

Hajh, több se kellett a két piros homlokú 
szép madárnak! Pityegve, sietve kaptak szárnyra 
s libbenő röpüléssel indultak neki a légi útnak, 
arrafelé, ahol társaik mutatkoztak. 

A tavasz üdvösséges levegője szellősen 
lendítette őket tovább-tovább. 

A tavasz nyelve madárnyelv is, virágnyelv 
is. Talán ezt az utóbbit érti száz ember közül 
az a kilenczven, aki a tavaszt jobban szereti 
az év többi szakánál. 

Hol van még az, hogy tarka virággal 
legyen himes a mező ?! 

Most még csak a korai sárga pitypangot 
• várjuk, hogy előbújjék bóbitája a selymes zöld 
| fü közül. Aztán következik nemsokára a méhfü 
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fedezzük és hogy eleget nem tehettünk a sajtó 
örvendetes sürgetésének: hogy nincs Hunnia ! 
Ez idővel megváltozott és daczára annak, hogy 
ezen gyártmány 1897. julius elsején lépett 
életbe, most azon helyzetben vagyunk, hogy a 
szükségletet kielégíthetjük. Ez időtől kezdve, a 
mult év vegéig a Hunniából, daczára annak, 
hogy Magyarország nem is volt kellőleg ellátva, 
eladtunk mintegy 200,000 frt értékűt s ebből 
115,000 frt esett a fővárosra. A többi gyárt-
mányok tekintetében a jövedék azt az irányt 
tartotta szem előtt, hogy először s ez talán 
nem is szerénytelenség, versenyre mert kelni a 
török közönséges és középfinom dohányokkal 
oly módon, hogy a legkiválóbb magyar dohány-
fajok java választékából kiváló gonddal és 
csinnal előállított gyártmányokat hozott for-
galomba. Á másik czél az volt, hogy a közön-
ség azon óhaja, hogy a sajátlagos magyar 
dohányokból fajtiszta pipadohányhoz juthasson, 
kielégittessék. Tekintettel a fogyasztás idejének 
rövid tartamára, nem vagyok azon helyzetben, 
hogy biztos adatokkal szolgáljak, de annyit 
mondhatok, hogy a mult év végével a török 
dohányok fogyasztása esett, a pipadohány-
fogyasztás emelkedett és pedig 337,868 frttal. 
Ez mindenesetre örvendetes jelenség s ' bizo-
nyítja, hogy ezen uj gyártmányok vevőkre 
találnak. 

Bátor voltam t. Bizottság e gyártmányok-
ról mintákat bemutatni, tessék azokat meg-
próbálni és ítéletüket velem közölni. 

Szabadjon még a t. Urak figyelmét egy 
másik gyártmányra is irányitanom, amely az 
urakat, mint gazdákat szintén érinti, t. i. a 
Thanatonra. — Mint tudni méltóztatnak, ez a 
dohánylugviz eddig a virginiagyártással kap-

• csolatosan állíttatott elő, tehát a Thanaton-
gyártás a virginiagyártás esélyeitől és az ezen 
gyártmányt előállító gyár körülményeitől füg-
gött. Miután eddig a gazdaközönség kívánal-
mainak nem tehettünk teljesen eleget, iparkod-
tunk a rendes lugvizgyártást kiterjeszteni és 
próbáltunk különféle hulladékokból másféle 
Thanatont gyártani. — Ily Thanatonokat ad' 
tunk ki egyes gazdáknak kísérletezés végett, 
kiadtuk a magyar királyi rovartani állomás-
nak, a m. kir. kertészeti tanintézetnek és az 
utóbbi részről vettük azt az értesítést és biz-
tatást, hogy ez a Thanaton teljesen megfelel 
a czélnak. Fokoztuk is egyúttal a régi Thana-
ton-gyártást annyira, hogy a mult évben el-
adtunk 71813 kilót, ami 103-1 °/o növekedés-

apró piroslila virága, ami szerényen vonul meg 
a gyepű közt, még szerényebben, mint az 
ibolya. 

Most már várjuk a fehér tavaszi havat, 
ami illatosan lepi el a gyümölcsfákat. Á 
gyümölcsfa virága többnyire fehér; olyan fehér, 
hogy szinte belevakul, aki sokáig nézi. Alig is 
van más, mint a mandula, meg az őszi baraczk, 
aminek a virága rózsaszínbe hajlik. 

Az almafa rendesen később nyit, amikor 
a meggy már hullatja fehér pelyhét. Az a leg-
szebb, a legcsodálatosabb az almafa: ezernyi 
fehér kis virágarcz, amely szemérmesen pirulni 
kezd. A h ! ez az idő a méhek öröme, amikor 
aztán körüldongják a ragyogóan szép virágos 
fát, szerelmesen, hízelegve; követelve belőle 
előre is az édességet. Hisz amikor érett 
gyümölcsösé változik a virág: akkor a csúf 
darázson a sor, hogy kivegye a dézsmát a 
jóból. Neki a szép ugy is csak addig ér vala-
mit, amig a hasznossal van együtt. 

Aztán — majd később — jön az ákácz-
virág, meg a kakukfü! Az lesz a méheknek az 
örökös dáridó, a szakadatlan mámor. Az lesz 
a tavasz teljessége. 

A nagy erdőn még nagy a feketeség. A 
vén fa lassan mutogatja meg ékességeit. A 
mikor a kökény régen kihányta fehér virágát 
s az ibolya elnyilott: a zugó faóriások akkor 
még nagyon meztelenek, lombtalanok. 

nek felel meg. Miután panaszkodnak az ellen, 
hogy a Thanaton nehezen szerezhető be, most 
folynak a tárgyalások, hogy a közönség 
könnyebben juthasson ezen gyártmányhoz, de 
bátor vagyok az urakat figyelmeztetni, hogy 
itt még nehézségek vannak, mórt a Thanaton 
nem bocsátható a trafikos és a kis boltos 
kezébe, — arról kell tehát gondoskodni, hogy 
mily közegnek adhatjuk a Thanatont elárusitás 
végett. 

Méltóztatnak látni, hogy a magyar dohány-
jövedék mindent megtett, hogy föladatának 
megfeleljen, nem irtózott a legkényesebb kér-
désék megoldásától s a gyártást oly térre vitte, 
mely eddig páratlan és a kivitel tekintetében 
tett nagymérvű áldozatokat. De ez mind csak 
egyrészről van, mert mi nem tehetünk semmit,, 
hogyha a termelő gazdák a jövedéket nem tá-
mogatják és nem járnak közre. A jövedék csak 
egy tényező, s hogyha a másik tényező közre 
nem működik, akkor a jövedék sem mutathat 
fel sikereket. 

Kérem a termelőket, méltóztassék a jöve-
déket föladatában támogatni s bármi bajuk 
vagy orvosolni valójuk van, kérem hogy teljes 
őszinteséggel és bizalommal hozzák a vezetésem 
alatt álló hatóságok tudomására, mert egy 
franczia író szerint az igazság szeretetéből, 
a való és tények teljes ismeretéből fakad a 
haladás és ez az az emeltyű, amelylyel mi halad-
hatunk eszméink elérésébén. (Élénk helyeslés.) 

Antal Sándor : A dohánytermelők hálá-
val tartoznak a jövedéknek, amiért ezt az 
átlagot elérték, amint ezt a dohányjövedéki 
igazgató ur fölsorolta. Nehézményezi azonban, 
hogy ezen átlagemelkedés elérése a dohány-
termelők károsításával történt. Számadatokkal 
tünteti fel, hogy például a jászkiséri körzetben 
mennyire károsodtak a termelők, s az előbbi 
éveknél kevesebbet kaptak métermázsánkint 
a dohányért. S bár nem sokkal kisebb a be-
váltási ár amit elértek, de ez a csekélység 
sokra rúghat rossz dohánytermés idején. Sze-
rinte ma a dohánytermelés az ország sok vidé-
ken nem olyan jövedelmező ág, mint volt 
.20—25-ével ezelőtt.' Számadatokat sorol fel 
arra nézve, hogy egy hold dohányföldnek ki-
adásai, mily nagy összegre rúgnak. Szerinte 
nem a termelők az okai, hogy nem olyan 
jóminőségü dohányt adnak át a kincstárnak, 
mint amilyent akarnak s szerinte mindaddig, 
mig a dohány beváltásánál a kincstár aminő-
ségére fősúlyt ném helyez, addig a termelők 

Aztán egyszer csak mégis elkezd ébre-
dezni hosszú téli álmából a rengeteg. Fent, a 
bérczen, a fenyves örökzöldje mutatja azt a 
SZÍVÓS életet, a melyet hó takart a télen. Ah ! 
a tavasz megöli a telet, elolvasztja a havat; 
megszólaltatja a szerelem szavát mindenütt, a 
hol érző sziv van. 

Az őserdő titkos légyottok színhelye volt 
ugyan eddig is. Hisz' tél végén farsangol a 
legtöbb ragadozó vad ; a nagy bál disszonáns 
hangjait sokszor hallani olyankor az elhagya-
tott sűrűségek táján. De az a szerelem, ami 
most kora tavaszszal támad a bérez világában, 
egészen más. Annak költészete van és csudás 
ingere, minden vadászszivre. 

„A nagy Icahas szól!" . . . Már dürgi 
szerelmi vallomását, a melyhez fogható nem 
fakad más szerelem nyomán. 

Az idén korári jön a hír, hogy a nagy 
hegységek vidékén pengeti már nászdalát az 
erdő deli gavallérja. Az idén már februárius-
ban is akadt köztük olyan vállalkozó legény, 
amelyik kipróbálta a hangját, pedig rendes 
körülmények közt csak márczius második felé-
ben kezdődik az udvarlás szezonja s eltart 
azután egész áprilisban, sokszor májusban is. 

Hányszor írták már le emlékeiket gyűjtő 
vadászok a szenvedélynek azt mámorát, amelyben 
a nagykakas a pásztoróra örömére vágyva, el-
kattogja hivő szózatát ! A gyönyörbe félő siko-
gást, ami erre a kattogó dürgésre következik, 
ki tudta valaha híven utánozni ? ! , . . . 

nem lehetnek megelégedve a beváltás mostani 
rendszerével. Kifogásolja azt is, hogy nem meg-
felelő talajokra adja a jövedék a dohányter-
melési engedélyt. 

Miklós Ödön: Azt hiszi, hogy a bizottság 
csak örömmel veheti tudomásul a dohányjövedéki 
igazgató ur azon előterjesztését, hogy végre a 
dohányjövedék azon fináncziális helyzetbe jut, 
hogy dohánykivitelünket föllenditheti és többet 
áldozhat azon végczél elérésére, hogy a magyar 
dohány minősége emeltessék. 

Midőn köszönetét nyilvánítja a jövedék-
nek azon vidék nevében, amelyet képvisel, 
figyelembe ajánl a jövőre nézve egy és más 
a beváltás módjára vonatkozó tapasztalatot. 
A dohány gazdasági termény és nem ipari 
termény, melyet ideális módon elő lehet állí-
tani. A dohánytermelésnél az eredmény az 
időjárás viszontagságai, kezelési módok stb. 
szerint évről-évre változik, mert megtörténik, 
högy ugyanazon évjáratban is, ugyanazon do-
hányminőséget nem tudjuk a következő évben 
ismételhetni. A beváltásnál bizonyos ideális 
szempontok mérvadók, melyek levannak fek-
tetve a beváltási szabályzatban, melyhez me-
reven ragaszkodnak a beváltó hivatalok. Igaz, 
hogy az évek esélyeit nem lehet előre látni, 
de szerinte a mintacsomó nem fejezi ki, nem 
képviselheti azt a legjobb dohányt, melyhez 
magát a beváltónak a beváltásnál alkalmazni 
kell ; ez a legnagyobb baja ma a beváltásnak, 
mert a dohánytermelés az időjárás esélyeinek 
lévén kitéve, megtörténik, hogy ugyanazon 
gazdának ugyanazon földön és minőségben 
termelt dohányát nem minden évben egyforma 
áron váltják be. Példákat is hoz fel arra, hógy 
a beváltásnál á hivatalok által alkalmazott el-
járás nem felel meg teljesen a kívánalmaknak; 
így például némely dohányfajnál, melynél az 
általános szempontok nem mérvadók s a leve-
lek épsége mellékes, mint a kapadohánynál, 
hogyha ennek minőségét akarjuk megbírálni, 
a beváltó hivatal részéről épp olyan figyelembe 
jön a jégverés ós más elemi csapások okozta 
kár, mint egy finomabb fajtánál; pedig a jö-
vedékre nézve mégis előnyösebb, hogyha 
olyan dohányt kap, amely meg ég, mint 
hogyha olyant kap, amely szép levelű ugyan, 
de meg nem ég. Sérelmes a gazdára, 
a ki minden gondosságát arra fordítja, 
hogy jó dohányt adjon a jövedéknek, mi-
kor azt látja, hogy mihden a jobb minő-
ségre való törekvésben kifejtett fáradozása 

Minden leírásból hiányzik valami; ha más 
nem, hát a hajnali levegő éléssége, amit érez-
nünk kell, ha a nagykakas szerelmét megakarjuk 
lesni; ha egyéb nem, hát maga a szerelmi 
szózat, ez a csudálatos, izgalmat hirdető s 
izgalmat keltő dal, amit nemhogy papírra tenni, 
de hanggal utánozni is lehetetlen. 

Alig szürkül. Az. ég alja még csak földes, 
még nem rózsaszínű. Különben nehéz azt 
tudni a nagy hegyek közt, hogy meddig jutott 
már fel a hajnal az égre. Elfogja a hegy a 
messze kilátást. 

Fenyves sötétlik mindenütt. A sürü tü-
levelek közt szellő bujkál. De ezt a szellőt 
szélnek keresztelné a csöndes, légáramlatokhoz 
szokott városi ember. A bérez oldalán hatal-
mas luez-fenyő áll magában. Óriás f a ! az 
erdő nagyapója. Hozzáképest a környezete 
csak kölyökszámba megy. 

Ennek a Mathusálemnek a koronája táján 
szól valami. 

Ugy megkalapul, ugy megkattog, s végre 
éles, köszörülő hang sistereg ki a torkából, 
mintha fuldokolna. Aztán egy ideig siri csend 
van megint. 

Nagyon sürü a fekete fa, nem látni be 
galyai közé. Ki kell várni, amig valamicskét 
világosodik. Ah, be' sokáig tart! . . . A nagy 
kakas odafent maga is türelmetlen; újra meg 
újra rázendíti szerelmi áriáját. 
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nem lesz jutalmazva, mert alig kap valamivel 
többet dohányáért a beváltásnál, mint az, 
a ki mennyiségre termeli a dohányt ós ennek 
folytán többet termel. Ezen általános szem-
pontokat ajánlja a dohányjövedéki igazgatóság 
figyelmébe, melynek törekvései iránt teljes el-
ismerésével adózik.. 

A kereskedelmi kivitel akadályául azt 
hozza fel, hogy nálunk vegyes fajú dohány 
termeltetik; a szamosháti faj degenerálódott, 
pedig szerinte, ezzel tudnánk a legjobb ered-
menyeket elérni. Melegen üdvözli a dohány-
kisérleti állomás működését, azt azonban nem 
helyesli, hogy azon a vidéken állíttatott fel, 
amely nem Telel meg az általános jellegnek s 
azt kivánná, hogy kisebb állomások állíttassa-
nak fel minél több dohánytermelő vidéken. 
Másik kérése az, hogy a beváltó hivatalok és 
a termelők közt az összeköttetés, érintkezés 
szabadabbá tétessék. A magyar társadalomnak 
az az osztálya, amely dohányt termel, intelli-
gencziájánál fogva is megérdemli azt a bizal-
mat, amely a kölcsönösségen alapulva, más 
kulturális téren tapasztalható. A szőlészet, 
állattenyésztés stb. terén mindazon szakkörök, 
amelyek velünk érintkeznek, az ő tudásukat, 
tapasztalataikat közlik velünk s ez az érint-
kezés oktatólag hat, a dohánytermelésnél ez ki 
van zárva. Kéri a jövedéki igazgatóságot, hogy 
szabadítsa fel közegeit azon kötöttségükből, 
amelyben most vannak. 

A legnagyobb hibát abban látja, hogy a 
beváltásnál ideális minőség van felállítva, nem 
pedig az esély lehetősége. A dohány minősége 
és mennyisége tekintetében a dohánykísérleti 
állomásnak le$z feladata az irányt megadni s 
szerinte addig a bajok meg nem szűnnek, mig 
egyoldalulag a mennyiségre fektettetik suly. A 
gazdaközönségtől nem lehet rossz néven venni, 
hogy ragaszkodik a dohánytermeléshez, mert a 
mai súlyos viszonyok között egyedül a do-
hány az, a mit sikerrel termelhet a gazda. 
Hogy a kincstár jövedelme emelkedjék a do-
hányból, erre nézve a termelő gazdák elkövet-
nek mindent, őket tehát vád nem érheti. Ebből 
a czirkulusz vicziozusból csak akkor fogunk ki-
lábalhatni, hogyha kölcsönös egyetértéssel ugy 
a gazda, mint a jövedék oda hatnak, hogy 
tényleg a minőségi termelés emeltessék és a 
dohányjövedék ezáltal megkíméltessék attól, 
hogy mindenfélé fajt átvenni legyen kénytelen. 

Végre, valahára ! Rózsás esik pirkad ki 
az átellenes hegygerincz fölött. Abban a percz-
ben gyönge világosság csúszik végig az imént 
még sötét domboldalon. Amint az óriás fenyő 
gályáit a szél meglengeti, a gyakorlott éles 
szem észrevesz közte valamit. Egy hatalmas 
sötét madarat, amely pulykamódra terjeszti 
szét legyezős farktollát, fejét mereven nyújtja 
előre, szárnyát bágyadtan csüngeti le s erős 
hangon hirdeti szenvedélyét. 

Se lát, se hall! A nagy szerelem meg-
vakítja, megsüketíti! . . . Amint a sikogó 
sirám felhangzik: szabad a vásár a vadásznak. 
Ilyenkor bátran közeledhet, futva, zörögve, csör-
tetve : nem tud arról a mámoros szép madár. 
Ilyenkor eldördülhet a puska bátran. Ha nem 
talált a lövés, a madár bevégezi őrjöngő ömlen-
gését _ aztán nemsokára újra kezdi, mintha 
semmi sem történt volna. 

De amint a sikogás utolsó éles hangja 
is elszállt, akkor csend legyen ám ! 

Akkor meg ne moczczanj, ha féllábon állasz 
és; akkor egy ágrecscsenés, egy galytörés se 
legyen! Mert a legkisebb gyanús nesz elég a 
bérez e remek szárnyasának, hogy hatalmas 
suhogással villanjon el trónjáról, és — soha 
se lásd többet. 

Tavasz van valahára! 
Szól a pacsirta; zöldéi a mező; jogát 

követeli a szerelem. 
Az a tiszta, igaz, becsületes, magasztos 

szerelem, amely segit az Istennek — teremteni. 

Ezt megszüntetni a jövő feladata, melynek első 
lépése a minőségi termelés emelése. 

Kerpely Kálmán: Néhány szóval reflektál 
a felhozottakra. Hogy a kísérleti állomás köz-
pontja Debreczenben van, ez nem zárja ki, 
hogy más vidéken is ne állithassanak fel kí-
sérleti állómást. Tervbe is van véve, hogy a 
központ az összes dohánytermelőkkel fentartsa 
az összeköttetést s kiterjeszsze tevékenységét 
és kísérleteit az egész országra. Működésben van 
•már egy fiók kísérleti állomás Békés-Csabán, fekete 
kötött talajon. E fiók-állomások száma szaporodni 
fog a dohánytermelési körzetek szerint. Az ország 
dohánytermelő gazdáinak egy részével fajta-
termelési kísérletek tétele végeztetik, hogy a 
megfelelő dohányfajták termeltessenek a jövő-
ben és a nagyrészben degenerált fajták ki-
küszöböltessenek. Ezen kívül a kísérleti állo-
más körzetenként fel fogja keresni az egyes 
kiválóbb dohánytermelőket, és kint a dohány-
földön ki fogja válogatni a megfelelő dohány-
fajtákat, melyek az igazi fajtajellegnek meg-
felelnek, így ezekből vétetik majd a mag és 
néhány év alatt a degenerált dohányféleségek 
ki lesznek küszöbölhetők. 

Gtulner Gyula: Köszönettel tartozunk a 
dohányjövedéki igazgató urnák, hogy a mult 
év termési eredményeivel megismertetett ben-
nünket. Szóló gyakorlati szempontból szól a 
kérdéshez s kiemeli, hogy miben látja azt az 
okot, hogy daczára azon erőfeszítésnek, melyet 
kétségtelenül ugy a jövedék igazgatósága, mint 
az összes termelő gazdák kifejtenek s amely 
oda irányul, hogy jobb minőségű dohány állít-
tassák elő, — még sem sikerült a kérdést oly 
kerékvágásba hozni, amely a kibontakozáshoz 
vezet. 

Szóló abban látja a hibát, hogy azok a 
szűz földek, melyek a 70-es évek elején 
dohánytermelés alá kerültek, teljesen elfogy-
tak s a dohány a gazda minden iparkodása 
daczára sem lesz jobb minőségű, mert a talaj 
az erejét vesztette. Arra kell irányulni minden 
törekvésnek, hogy a dohánynak alkalmas 
trágya állitassék elő, szereztessék be vagy 
ismertessék meg. — Ajánlja a jövedéki 
igazgatóság figyelmébe, hogy e téren is tétessen 
kísérletet a dohánykisérleti állomással, melynek 
azon törekvését szóló különben örömmel üd-
vözli, hogy a jobb és az egyes vidékeknek 
megfelelő dohányfajták előállítására és kipuha-
tolására törekszik, mert ma minden gazda azt 
a fajtát termeszti, amit tavaly termesztett, vagy 
amit tud, vagy amit reá oktrojál a dohány-
beváltó-hivatal. 

Áttérve a dohánytermelő közönség kifogá-
saira, szomorú dolognak tartja, hogy a beváltó-
hivatalok személyzete és a termelő egymásban 
ellenséget lát, holott karöltve kellene haladniok. 
Hisz az államnak 35 millió forint jövedelme 
van a dohányból, de másfelől a gazdának is 
jövedelmez ez a gazdasági ág, tehát ne ellen-
séget lássanak egymásban, hanem valóságos 
jóbarátot. Hogy ez ellenkezőleg van, ez azért 
történik, mert a gazdaközönség érdekei a be-
vallásnál megóva nincsenek. Sok gazda azzal 
az impresszióval megy haza a beváltásból, 
hogy vele igazságtalanul bántak s ez azért 
van, mert a beváltás teljesen egyoldalú s a 
gazda ki van szolgáltatva a beváltó közeg ön-
kényének, igy sokszor szeszélyeinek is. Szóló 
ismeri a beváltási szabályzatot s hivatkozik 
termelő gazdatársaira, vájjon keresztül van-e 
vive ez egyetlen egy beváltó-hivatalnál is? A 
szabályzat szerinti -bizalmi férfi nem látható 
sehol, ott van egy dohányos, egy ködmenes 
férfiú bizalmi férfiú gyanánt s ha ez azt 
mondja, hogy ez mégis istentelenség, hogy eztnem 
lehet a harmadikba tenni, vagy tessék a második 
osztályba tenni, nyomban reá szól a beváltó 
tiszt: hallgasson, írja a táblára, amit ón mondtam. 
Ott más mentség nincs, "mint add meg magad. (Egy 
hang: Ne haragítsd meg!) Hogyha a türelme elfogy 
a gazdának, ott hagyja abeváltásts akkor még job-
ban jön ki. Kéri a jövedéket, hogy találjon módot 
arra, miszerint ezen állapotok szűnjenek meg, 

mert ugy áll a dolog, hogy a gazdaközönség 
termeli a dohányt, melyet a kincstár átvesz s 
nem igazságos az, hogy a ki ád ki legyen szol-
gáltatva a másik fél önkényének, annak, a ki 
vesz. Szerinte mindaddig, mig bizonyos formáját 
meg nem találjuk az akaratnak arra nézve, 
hogy a termelő közönség érdekei is megóvva 
legyenek a beváltás alkalmával, nem fogjuk el-
érni azt a harmóniát, melyre ugy a termelőnek, 
mint a jövedéknek egyformán szüksége van. 

Évről-évre fogy a jó kertészek száma is, 
mert inkább elmegy béresnek vagy napszá-
mosnak, mert ott inkább megtalálja megélhetési 
forrását. Ezen is segíteni kell valamiképpen. 

Nagy bajnak találja a minőségre való terme-
lés elhanyagolását. Szerinte addig nem lesz jó-
minősége a dohánynak, a mig a dohányt rőífel 
mérik, mert a minőséget vagy használhatóságot 
kell fizetni. A jövedék nem tesz a beváltásnál 
különbséget a kint és bent szárított dohány 
között, s egyformán fizeti azokat. Szóló a jöve-
dék felhívására kísérletképpen termelt rozsa-
dohányt s ugyanazt az árat kapta érte, mint a 
szamosháti dohányért, pedig ebből 71/a q-t ért 
el holdanként, mig a rozsadohányból, mely 
igen szép termést adott csak 5V2 q-t. A jöve-
déknek tehát nem lehet azt kívánni, hogy a 
termelő hazafiságból saját kárára termeljen jobb 
minőségű dohányt. 

Át kell tehát mennünk a minőségi ter-
melésre és azt kell honorálnia a kincstárnak. 

Azt sem helyesli, hogy a beváltásnál 
csökönyösen ragaszkodnak a mintacsomóhoz, 
melyet jobb termelőktől kérnek be, azokhoz 
mérik az egész környék dohánytermését. 

Ordódy Pál ellentétben előtte szólóval, 
ez utóbbi években meg volt elégedve a bevál-
tással. Azt kéri a jövedéktől, hogy a finom 
kerti leveleknek simítás nélkül való csomóba 
rakására tétessen kísérleteket. 

Zselenski Róbert gróf felemlíti, hogy az 
aradi beváltó hivatalnál a beváltási módszer 
helytelensége miatt óriási volt a felháborodás 
a termelők körében, a kik értekezletet tartva, 
panaszaikat abban foglalták ősszé, hogy a 
dohánybeváltásnál ne állapítsák meg előre az 
átlagot, hanem az az igazságnak megfelelőleg 
a beváltásnál magától alakuljon ki. Kéri, hogy 
a beváltási hirdetményben módosíttassanak 
egyes homályos kifejezések, melyek sok félre-
értésre adnak okot. 

Szóló azt is tapasztalta, hogy ha a do-
hánytermelő minőségre dolgozik, nem is kap 
kertészt, kéri a jövedéket, hogy a minőségi 
termelést jobb árral fizesse. 

Kerpely Kálmán megemlíti, hogy a kí-
sérleti állomás a minőségi termelésre nézve is 
végeztet kísérleteket. Azt az állítást nem lehet 
elfogadni, hogy a dohány minősége azért rom-
lott meg, mert a szűz földek elfogytak. Például 
hozza fel Törökországot, hol egyes vidékeken 
évek hosszú sora óta folytonosan csak dohányt 
termelnek anélkül, hogy a dohány minősége 
megromlott volna, de ennek oka az, hogy ott 
a jövedék nem a legjobb dohányt veszi s a 
termelő is eladhatja a dohányát, akinek akarja. 
Mig nálunk jövedék nem volt, akkor csak azon 
földeken termeltek dohányt, melyeken kitűnőt 
lehetett termelni, most azonban fajta és a föld 
megválasztása nélkül termelik a dohányt, te-
kintet nélkül arra, hogy megfelelő-e talaj, vagy 
nem. Ne feledjük azt sem, hogy a kertészek 
cserélgetése ma sokkal nagyobb, mint 30—40 
évvel ezelőtt; ma a kertész viszi össze-vissza 
a magot a körzetekbe s ez az oka, hogy jó, 
egyes vidékeknek megfelelő dohányfajta nincs. 
Reményét fejezi ki arra nézve, hogy megfelelő 
fajtát néhány évi kísérlet után sikerülni fog 
megtalálni. 

Noszlopy Emil azt az állítást bizonyítja, 
hogy a termelés nem fizeti ki magát, mert a 
termelés feles rendszerre van alapítva s ha 
marad is a gazdának valami haszna, nem ma-
rad a dohányosnak, a ki nem hajlandó azt a 
munkát végezni, a mely neki ki nem fizeti ma-
gát és igy a jó dohánykertészekhez jutni ne-
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héz a termelőknek. A beváltás mai módját 
sem helyesli, azt óhajtja, hogy jóhiszemű 
szavahihető termelőkből alakult bizottság döntse 
el a beváltásnál felmerülő vitás kérdéseket és 
ott a helyszínén döntsék el a felmerülő pana-
szokat. A dohánytalajok kiválasztásánál szak-
értő egyének alkalmazását kéri. 

Biró Albert azt az indítványt teszi, hogy 
minden beváltási körzetben a beváltó hivatalok 
a körzethez tartozó termelőkkel együttesen 
állítsanak fel kísérleti állomásokat, melyeknek 
vezetésére és irányítására volna hivatva a köz-
ponti kísérleti állomás. 

Bellágh Imre elismeri, hogy a termelőt 
közelrő érdekli az, hogy miként értékesiti ter-
ményét; a vita folyamán azonban olyan expe-
diens nem hozatott fel, mely tökéletes volna a 
beváltás tekintetében, mert igaz, hogy az egyik 
vesz, a másik ad, de ehhez sok szó fér, mert 
a dohányt nem lehet a vásárra vitt terménynyel 
egyenlősíteni, mert ennek más a jogi termé-
szete. Elismeri, hogy a beváltásnál sok függ a 
beváltó szeszélyétől, vagy tudásától, ez azonban 
bizonyos in trukcziókhoz van kötve, melyek több év 
óta sokkal szigorúbbak, mint azelőtt voltak; 
hogy ezt némileg paralizáljuk, gondoskodott a 
törvény arról, hogy egy közeg legyen ott, aki 
figyelemmel kisérje, óvja mindkét fél érde-
keit. Ezen u. n. közigazgatási biztosok hatás-
köre talán egy bizonyos mértékig tágítható 
volna. Szerinte az 0. M. G. E. odahathatna a 
miniszternél, hogy a beváltási utasítás módosit-
tassék. 

Benediety Gyula örömmel veszi tudo-
másul a külföldre való dohánykivitel emelke-
dését. A dohány minőségi javulására nézve 
sokat vár a talajvizsgálatoktól. Nagy hátránya 
volt eddig dohánytermelésünknek, hogy oly 
helyeken termeltek dohányt, a melyek arra 
alkalmasak nem voltak. Ami a magot és fajtá-
kat illeti, erre nézve kezdetleges stádiumban 
vagyunk, de mint a kísérleti állomás vezetője 
nyilatkozott, a viszonyok javulni fognak. 

Ami a beváltást illeti, szóló nem tapasz-
talta, hogy igazságtalanul járnak el a beváltó 
közegek, bár elismeri azt a nagy bajt, hogy 
a beváltó tisztek az előre megállapított átlag-
hoz tartják magukat. A válogatott dohányárak 
emeléséből a termelőknek nincs hasznuk, kéri 
utasítani a beváltó közegeket, hogy a váloga-
tott dohányt jobb áron váltsák be. 

Végül azon konkrét indítványt teszi, hogy 
a vármegyei gazdasági egyesületek választ-
mánya jelölje ki azon tagjait, akik hivatva 
lesznek az egész beváltás tartama alatt a 
gazdaközönség érdekeit képviselni; felkérendő 
az OMGE., hogy e tekintetben a minisztérium-
nál járjon közbe. 

Szilassy Zoltán előadó beterjeszti Kállay 
András szabolcsmegyei földbirtokosnak Írásban 
beadott indítványát, melynek lényege az, hogy 
foglaljon állást a mellett a bizottság, hogy a 
kapadohány beváltása — mely a külön ko-
misszió kiküldését nem teszi szükségessé — 
már deczember hó folyamán eszközöltessék, 
mivel a kapadohány később való beváltása a 
termelők károsodásával jár. 

Perleberg Arthur röviden válaszol a 
felhozottakra. Kifogás emeltetett a beváltásnál 
közreműködő bizalmi férfiak ellen; megjegyzi 
erre nézve, hogy e bizalmi egyéneket a vár-
megye küldi ki. Igaz, hogy a megyei szakértő 
nem fórum, de ha méltóztatnak e tekintetben 
előterjesztéssel élni, a dohánytörvény megvál-
toztatásával lehetne szerepet juttatni ezen 
egyéneknek a beváltásnál. 

A dohányos kertészekre nézve fönforgó 
panaszok el fognak oszlatni azzal, hogy ha 
azok szolgálati viszonya szabályoztatik s 
nyilvántartásban vezettetnek. 

Kifogás emeltetett itt a beváltási szabály-
zat szövegezése ellen is. Ez a szabályzat az 
érdekelt körök meghallgatásával állapíttatott 
meg; azok kívánalmait figyelembe vettük; hogy 
a munka még nem tökéletes, beismerem, de 

sokkal tökéletesebb, mint az előbbi, azt a ter-i 
melők is elismerik. 

A dohányjövedéki igazgatóság át van 
hatva attól, hogy az ideális állapot megterem-
tessék s a dohány értéke szerint fizettessék, 
de ehhez idő és tanulmány kell. 

Ha a beváltásnál a közegek részéről hiba 
követtetik el, kéri a termelőket, hogy fordul-
janak a központhoz, mely készséggel küldi ki 
közegeit. 

A mintacsomókra felhozottakra megjegyzi, 
hogy azok ügy állíttatnak össze, hogy tökéle-
tesen megfeleljenek a beváltási hirdetménynek. 
A beváltó közegek nem egészen szigorúan jár-
nak el s ha azt találják, hogy a dohánynak 
csak kis része rossz, szortiroztatják és ugy 
váltják be. 

A kerti levelek simitatlan kezelésétől nem 
remél eredményt, mert a dohány ekként el-
veszti színét és párallel vágatni sem lehet a 
simitatlan dohányt. 

Gulner Gyula még azt kéri, hogy a ter-
melők a beváltás idejéről korábban, esetleg 
novemberben értesíttessenek,, hogy gazdasági 
viszonyaikhoz képest, a simítást beoszthassák. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök ehhez még 
azon óhajtást fűzi, hogy a nagyobb termelők-
nek két terminust adjon a jövedék a beváltásra. 

Löherer Andor szerint, hogy a termelő 
és beváltó közegek közt felmerülő súrlódásoknak 
eleje vétessék, czélszérü volna, ha a beváltó 
tisztviselők részére egy kurzus tartatnék, hol 
kiképeztetnének. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök a vitát be-
zárja. Köszönetet mond a dohánytermelők 
nevében, a dohányjövedéki központi igazgatóság 
jelenlévő vezetőjének, aki jóakarattal viseltetik 
e termelési ágazat iránt és éppen a minőségi 
termelés előmozdítása és a gyártás tekintetében 
törekvése abban nyilvánul, hogy a hazai 
dohányt minden ízlésnek megnyerni és ezzel 
mezőgazdasági termelésünknek szolgálatot tenni 
igyekszik. 

Szerintem — úgymond — ezen ágazat 
csak ugy haladhat, hogyha ezen intencziók 
vezetik ugy a jövedéket, mint a földmivelés-
ügyi minisztert, aki a dohánykisérleti állomást 
felállította s ha a termelők is minden igyekeze-
tüket árra fordítják, hogy a minőséget emeljék. 

Határozathozatalnak helye ugyhiszem nincs, 
mert Őméltósága szives volt aggályinkat meg-
hallgatni és eloszlatni és gróf Zselénski elő-
adásában kiterjeszkedett az aradi gazdasági 
egyesületnek a dohánybeváltásra vonatkozólag 
a bizottsághoz intézett panaszaira, amelyek 
tehát a bizottság mai tárgyalásaival kapcsolat-
ban szintén a jövedéki igazgatóság figyelmébe 
fognak ajánltatni. 

A mai tanácskozás második tárgyát a 
dohánykertészek és termelők közti viszony sza-
bályozásának kérdését a bizottság a legközelebbi 
ülés napirendjére tűzi ki. 

Ezzel az ülés véget ért. 

A buza-ring. 
Akik figyelemmel kisérik a napi-

sajtót, azok sokat hallhatnak ujabban 
bizonyos buza-ringröl, amely a búza-
árak felhajtását tűzte ki feladatául. Ehhez 
a feladathoz kezet fogott egy kis csoport, 
közöttük három nagy fővárosi malom s 
ugy kezdtek hozzá a munkához, hogy 
több búzát vásároltak márcziusra, mint 
amennyit számitásuk szerint az eladók 
szokványminöségben szállítani képesek 
lesznek. Állítólag mintegy 600,000 méter-
mázsára vannak angazsálva. 

A törekvésük most már az, hogy a 
márcziusi felmondás idejéig lehetőleg 
magasra felhajtsák az árakat. E végből 
a ringbe lépett malmok nem rettennek 

vissza attól sem, hogy jóval drágábban 
fizetik a búzát a hatázidőüzletben már-
cziusi szállításra, mint amennyiért a 
készárupiaczon kaphatnák. Ahelyett, hogy 
az olcsó készárut szükségletük biztosítá-
sára megvásárolni igyekeznének, hagyják 
a határidöpiaczra vándorolni, ahol ügy-
nökeik megveszik papirosban, a készáru-
nál jóval magasabb áron. Valóságos 
Leiter-féle őrültség ez, de haszna is lehet. 
Mert ha a ring győzi a bevásárlásokat, 
okvetlenül megcsinálja a magas búza-
árakat; amire azért van szüksége, hogy 
a tözsdebiróság a nem szokványminöség-
ben szállított, vagy nem szállítható búza-
mennyiség árkülönbözetét a mestersége-
sen felhajtott árak alapján Ítélje meg. 

Minél magasabban fognak állni az 
árak márczius végén, annál többet fog 
nyerni a buza-ring, ez világos dolog. S 
a hogy a hangulatból látjuk, ennek a 
spekulácziónak a sánszai meglehetősen 
bizonyosak, mert az egész börzevilág 
nagyon el van keseredve a ring ellen. 
Az elkeseredés olyan magas fokra lépett, 
hogy egyes börzei matadorok mély 
szemrehányásokat tesznek a ringnek, 
hogyan kompromittálhatják ilyen speku-
láczióval a börze szolid hírnevét; mások 
pedig erélyes megrendszabályozását köve-
telik ennek a hallatlan merényletnek. 
Természetesen a szolid erkölcsökről és 
szigorú rendszabályok statuálásáról azok 
prelegálnak, a kiket ezúttal veszteség 
fenyeget. A szegény elnyomott kontre-
minöröknek jutott most az erkölcsbírák 
szerepe. 

Engedjék meg nekünk, hogy ez 
egyszer mi is kedvünkre gyönyörköd-
hessünk a „szol id" börze arczulatjának 
dult vonásaiban. Eladó búzánk ugy sin-
csen, a börzén duló belharcz tehát 
legalább momentán lokalizálva van a 
spekuláczió terére. 

Szenteknek kellene lennünk, hanem 
éreznénk egy kis kárörömöt, látva azt, 
hogyan égetik meg egymás kezét azok 
az emberek, a kik a legfontosabb lét-
szükségleti czikket a legrafináltabb nye-
részkedések eszközéül használják fel. 
Káröröm nélkül nem hallgathatjuk, miként 
illetik most egymást a papirosbuza 
lovagjai olyan vádakkal, a melyeknek 
jogosultságáról hallani sem akartak addig, 
amig közöttük is be nem következett a 
kenyértörésnek egy heves jelenete. 

Uj és figyelemre méltó a börze ke-
beléből az a jajkiáltás, hogy a buza-
ring a maga csalafintos határidőüzleté-
vel inszolid, sőt a budapesti gabona-
piacz hírnevét a legnagyobb mértékben 
veszélyeztető üzletnek vetette meg az 
alapját, mert lám, a terményárakat mes-
terségesen igyekeztek felhajtani. . S az 
ilyen törekvés — ugy mondják most a 
tőzsdén — habár nem is ütközik a le-
gitim áru üzleti szokásokba, de legalább 
is etikai alapot nélkülöző dolog. Ajánl-
ják tehát a tőzsdetanácsnak a piacz 
jó hírnevének megvédése érdekében, 
hogy 1. bélyegezze meg a terményárak 
mesterséges le- vagy felhajtására irá-
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nyúló törekvéseket; 2. jelenlegi és ehhez 
hasonló esetekben ne legyen kötelező a 
szokványminöség szállítása, hanem a 
szállítási anyag minősége szerint az ér-
tékkülönbség levonassék, vagy bonifikál-
tassék; 3. az át nem vett termények ár-
különbözetét a Budapestre gravitáló állo-
mások arányában szabja meg. 

Ilyen indítványokat terjesztettek a 
tőzsdetanács elé, természetesen ezeket 
az indítványokat nem a hosszierek írták 
alá. Az áremelkedésre játszók egy időre 
nagyon megvannak elégedve a helyzet-
tel. A világért sem igyekeznének tehát 
csorbítani a papiros-buza jogait, sőt 
igen érthetően védelmére kelnek. 

Azt mondják a hosszierek, hogy ők 
a kontreminőrökkel teljesen egyforma esz-
közökkel dolgoznak. Előnyét keresi mind-
egyik s nem késik kiaknázni az ellenfele gyen-
geségét. Ha a kontreminöröknek jogukban 
áll olyan terményt eladni, a miből egy szem-
mel sem birnak, miért ne volna joga 
követelni a hosszistának a tényleg meg-
vett terményét? A rendkívüli statutumok 
követelése teljesen jogtalan — végzik a 
hosszisták — s nem volna méltányos, 
ha a tanács egyik vagy másik fél kezébe 
kivételes fegyvereket szolgáltatna. A vesz-
tes fél persze mindig lármázni fog, de 
az- ilyen jajhangokat senki sem vehti 
komolyan a szivére. 

Valljuk meg, hogy van valami igaz-
ság ebben a beszédben is. A papiros-
lovag urak csakugyan teljesen egyforma 
fegyverekkel dolgoznak s ha e fegyverek 
valamelyike mélyebb sebet üt, ez még 
nem késztethet egy pártatlan bíróságot a 
pillanatnyilag gyengébb fél védelmére, 
hiszen a koczka forog. S mi azt mon-
danánk, ha ennek a nemes harcznak 
közömbös megfigyelői lehetnénk, hogy 
tegyenek egymással ezek a jó urak azt, 
a mit akarnak. A ki belemegy ajátékba, 
az ne hivja vesztesége esetére segítségül, 
se a szánalmat, se a jő erkölcsök vissza-
állításának követelésével ne igyekezzék 
kibújni kötelezettségei alul, mert alap-
követelményét egyiknek is, másiknak is 
feladta, mikor beállott a hazardjátéko-
sok közé. Csakhogy bennünket ez a 
hazard játék végtelenül közelről érint! 

Erről a szóbanforgó ringről magáról 
ne beszéljünk. A termelők ennek h; 
sát ma tényleg nem érzik. Valószínű, hogy 
az árak mesterséges felhajtása az idegen 
buza nagyobb arányú beözönlését fogja 
maga után vonni s ennek természetszerű 
visszahatása az árak egyszeri csökkenésé-
ben nyilvánul majd, mert ennek a tenden-
cziának a kontreminörök is bizonyára 
hiven segédkeznek. Lehet az is, hogy ez 
a mai manőver végeredményében mégis 
csak a gazda zsebéből fedezi a hadvise-
lési költségeket, majd ha a búzát learat-
ják. A börze világának zivataros időjárása 
azonban odáig megitélhetlen. 

Nem akarjuk tehát fölhasználni a 
buza-ringet tenyérnek a jövendömondás-
hoz s megelégszünk azzal, hogy ez az 
áralakulások mérlegére mesterségesen oda-
vetett suly nem nehezedik ezidőszerint a mi 

szélesebb körű érdekeltségünknek sem 
javára, sem kárára. Csakhogy ilyen nyo-
matékos súlyt mérlegre lehet vetni akkor 
is, amikor a másik serpenyőben ennek 
az országnak egész évi aratása ott fek-
szik. S akkor aztán ezer és százezer 
embernek gazdasági életét zavarhatja meg 
egy ilyen elszánt társaságnak a sikerült 

Ez az aggály nehezedik reánk foko-
zódott sulylyal, mikor a szertelen börzei 
spekulácziők mennyköve lecsap előttünk 
s a porba sujt néhány vigyázatlan em-
bert : mikor látjuk azt, hogy a legitim 
üzleti szokásokra támaszkodó spekulá-
cziők egy-egy ujabb fogása előtt magá-
nak a börze világának beavatott elemei 
is megdöbbenve állanak meg,' hogy egy-
egy ügyes oldaltámadás ilyen tapasztalt 
s harczedzett csapat fejét is megzavarja. 
Megzavarja annyira, hogy erkölcstelen 
és tisztességtelen üzletről beszélnek, 
holott voltaképpen a határidöüzletnek 
egy minden időben és még sokkal na-
gyobb arányokban is kultiválható típusa 
áll előttük. Bizonyára nem egyéb a meg-
ijedt ember következetlenségénél, ha 
tisztességtelen üzletről beszélnek akkor, 
mikor néhány merész vállalkozónak 
eszébe jut, hogy a papirosát búzára 
váltsa be. Ha szabad ebbe a kérdésbe er-
kölcsi szempontokat vegyítenünk, ugy min-
denesetre az állja ki kevésbé a szolid 
megítélést, aki azt a papirosbuzát eladta 
anélkül, hogy egy szem terménynyel is 
rendelkezett volna. Mert ha ez a pusz-
tán árkülömbözetekre utazó papiros nem 
kelt volna kalandokra, hogy a reális áru 
értékével igyekezzék nyomni a piaczot, 
ugy nem sikerülhetett volna az a buza-
ring vállalkozás sem, amely éppen azon 
a biztos tudaton alapult, hogy a papiro-
son oly könnyen ígért búzának készáru-
ban való követelése nagy riadalmat s 
kapkodást fog okozni. Ha pedig nem 
akadna olyan vállálkozó, aki kíváncsi 
legyen egyszer-másszor a buzaszemekre 
is, akkor a papiros-lovagok volnának a 
piacz korlátlan tényézői, ami megint nem 
vezetne különösen erkölcsös és közhasznú 
eredményekre. 

Nem árt tehát, ha a lovag urak meg-
égették egy kicsit a körmüket. Talán 
meglesz belőle az a hasznunk is, hogy 
éz ujabb intő példa után be fogják látni 
az illetékes körök végképpen, amit mi 
már az unalomig* megbeszéltünk: hogy 
a papiros-buza tűzre való dologi 

B. B. 

NOVEN YTERMELE8. 
Rovatvezető : Kenpely KASmast. 

A burgonya ültetéséről és mi ve-
léséről. 

(Folytatás és vége.) 
Nekem az ültetés azon módja tetszik leg-

jobban, amelynél az mindkét irányban a tábla 
hosszában és szélességében is sorjelző után 
történik. Hogy a sorjelző" czéljának teljesen 
megfelelő, szép egyenes munkát végezhessen, 
szükséges, hogy azv — ugy mint például a 

vetőgóp — kézzel irányitható legyen, tehát 
kerekekre felszerelve, tetszés szerinti mélységre 
állíthatónak (a jelzőknek a földből egészen is 
kiemelhetőknek) kell lennie. Az ilyen sorjelző-

a tábla mindkét irányban megjelölendő s 
ekként származott keresztezési pontokon a 

burgonya ásó után rakatik el. Kapával is vé-
gezhető a munka, de nem oly czélszerü snem 
olyan egyenletes. 

A munkábaállitás egyszerű. A tábla egyik 
végén arczczal kifelé, háttal a táblának feláll 
minden két sorra 1 férfi ásóval felszerelve; 
minden emberre egy magdobó jut, ki vékával 
az ásós ember után megy. A sorjelző keresz-
tezési pontjain az ásóval kiemelt lyukakba egy 
vagy két vetőgumót dob a vele szemközt álló 
maghordó; az ily lyukba (mélyben már a vető-
gumó benn fekszik) dobja az ásós azt a földet, 
melyet az utána következő keresztezési ponton 
kiemel. Kevés gyakorlat után annyira belejön-

a munkások az ilyetén ültetésbe, hogy á 
munkafelügyelőnek csak arra kell ügyelnie, 
hogy felesleges vetőgumőt ne pazaroljanak. 

Szerény nézetem szerint ez az ültetés 
legideálisabb módja, az igaz, hogy egy kissé 
költséges;1, jól begyakorolt 2 pár (tehát 4 mun-
kás) egy nap alatt egy magyar holdat ültethet 
el. > Gyomosodásra hajlammal: biró talajnál kü-
lönösen előtérbe lép ezen ültetésmód előnye; 
mert ez azután mindkét irányban kapálható 
bármely kapáló eszközzel minden kézimunka 
nélkül; mig a csak egyirányban sorba ültetett 
burgonya csakis ebben az irányban kapálható 
ekével, tehát a sorok közeit megkapálhatjuk 
ugyan, de nem a sorokat magukat; itt a gaz, 
minthogy — a tavaszi boronálást kivéve — 
egész a burgonya éréséig ráér zavartalanul fej-
lődni, ezt a burgonya rovására mag is teszi s 
végül ki is magzik s magjait a földön elszórja. 
Igaz ugyan, hogy a sorokat kézzel is megka-
pálhatjuk, de e munkára magyar holdankint 
legalább 5—6 napszámos szükséges, ami elke-
rülhető, ha egy kis költségtöbblettel az ültetést 
a fent leirt módon végezzük. 

Ami a vetőgumót illeti, mindenekelőtt 
ügyelni kell arra, hogy az egészséges legyen; 
miért is ott, hol az részben elromlott, tanácsos 
lesz megválogatni. Legjobbnak eddig a közép-
nagyságú, 6—7 dekagramm nagyságú gumók 
bizonyultak, melyek kiválasztása már őszszel, 
géppel vagy kézzel történhetik. 

A nagy burgonya kettémetszve ültetésre 
kötött talajon egyáltalán nem ajánlható, mert 
nincs ellentállóképessége s a földben hamar 
elrothad. Ha már a metszést el nem kerülhet-
jük, ügyeljünk arra, hogy minden ültetésre 
használandó részen legalább 2 „szem" legyen. 
Tanácsos továbbá a metszett felületet hamu-
val behinteni, amit legegyszerűbb kupaczban 
végezni. 

A burgonya kikelése után a tulajdon-
képpeni mivelés a fogasolásnál kezdődik. 
Mihelyt a burgonya egyenletesen s teljesen ki-
kelt, boronáljuk jól meg. Itt nem szabad meg-
ijedni, ha a fogas néhány bokrot kitép, mert 
ez elkerülhetetlen. A fogasolás czélja a talaj 
felső rétegeinek felporhanyitása, miáltal a nö-
vény jobban fejlődik, eső s napsugár azon 
jobban áthatolhat; czélja továbbá a gyom 
részbeni kiirtása. A bevégzett fogasolás után 
kedvező időjárás esetén a burgonya^ szára 
hamar fejlődik s ha az körülbelül 15 cm. ma-
gasságot elért, először kapálható. Itt a kötött 
talajoknál megint elővigyázónak kell lenni. A 
kapáló-eke, különösen ha az abba fogott állat 
gyorsan megy, erősen dobja a földet kétfelé s 
igy.sok bokrot maga alá temethet. Ezen eset 
különösen a kisebb sortávolságoknál állhat elő ; 
megakadályozhatjuk, ha az ekébe lassan járó 
állatot fogunk s az óvatosság szempontjából 
minden eke, vagy minden két eke után egy 
napszámost járatunk, ki az eltemetett bokro-
kat újból felállítja. 

A második okvetlen szükséges kapálás 
ideje a növény további fejlődésétől függ s^oly 
táblákon, melyek hossz- és keresztirányban sor-
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jelző után ültettettek, az első kapálással ellen-
kező irányban végzendő. Itt már nem igen 
kell tartani attól, hogy a hokrokat eltemétjük, 
legfeljebb egyenes irányukból kissé el téríttetnek. 

A töltögetést ha géppel, ekével végezzük 
és az idő engedi, lehetőleg mégegyszer ismé-
teljük meg. Az első töltögetés rendesen igen 
lelapul egy eső után s ha igy marad, ezéljá-
nak nem felel meg; mert hisz a töltögetés 
tulajdonképpeni czélja az, hogy a fejlődő gu-
móknak elég helyük legyen a teljes kifejlődés-
hez s az, hogy a termés a töltésekből köiiy-
nyen felszedhető legyen. 

A burgonya szedése s eltartása márczik-
kem keretén kivül esik, miért is arról későbben — 
ha e kérdés időszerű lesz — fogok szólni. 

Itt még a burgonyának a kazalban való 
csirázásáról kívánok' megemlékezni. 

Az idei enyhe abnormális tavasznak tulaj-
donitható, hogy az országnagy részében panasz-
kodnak e kalamitás miatt.- Ennek okát részben 
abban vélem feltalálni, hogy a meleg idő bekö-
szöntével a legtöbb gazda attól való féltében, 
hogy burgonyája elrothad, sietett a kazlait a 
földtakaró egy részétől, megszabadítani; pedig 
ez teljesen felesleges,, sőt határozottan káros. 
A tavaszi napsugárnak nincs gly . éreje, hogy. 
a különben is még rövid nap alatt egy 25—30 
cm.-es földrétegen áthatolhasson; én kazlaim 
hőmérsékletét hőmérővel többször ellenőrzöm; 
de nagy emelkedést eddig . még . nem kons-
tatálhattam. Kazlaim tehát mind téli.takaró alatt 

. vannak, a vetőgumó egészséges s csírázásról szó 
sincs. A már kazalban kicsirázott burgonyát 
ültetés előtt czélszerü lesz a. hosszabbra nőtt 
hajtásoktól megtisztogatni, mert ezek a földben 
tovább nem fejlödnek s csak árthatnak, ha 
víztartalmuk folytán rothadásnak indulva s a 
burgonyát magát is inficziálják. Végül még azt a 
tanácsot adhatom gazdatársaimnak, hogy az 
ültetést ne kezdjék túlságos korán. Könnyű 
talajoknál márezius második felében már bát-
ran bele lehet fogni az ültetésbe. A kötött 
talajnál, különösen a hideg kötött földben hatá-
rozottan veszélylyel jár a korai ültetés; nedves 
tavaszszal, a földbe rakott gumó a talaj hideg-
sége miatt úgysem hajt április második fele 
előtt s ha az ültetést márcziusban megkezdik, 
kérdés s nagyon is kétséges, hogy kibirja-e a 
gumó énnyi ideig a földben annélkül, hogy el-
rothadna; tapasztalásból mondhatom hogy 
aligha. 

Hideg kötött talajon elég'ha az ültetést leg-
korábban április elején kezdjük még; elégszer 
tapasztaltam, hogy az ily talajon márezius 
közepén ültetett burgonya az április elején 
ültetettel egyidejűleg kelt ki s hozamban vagy 
keményitőtartalomban sem multa felül utóbbit. 

Mindent tegyünk meg idején, semmit se 
mulasszunk vagy hamarkodjunk el, a többit 
bizzuk a szerencsére meg az időjárásra, mely 
mint „vis major" a legnagyobb szorgalom 
daczára is a legvérmesebb reményeket is, 
semmivé teheti. J. W. 

A czukorrépa első munkái. 
Ö Mezőgazdasági növényeink közül tálán 

egy sem oly kényes a vetést illetőleg, mint a. 
czukorrépa s bátran állithatjuk, hogy a mun-
kálat helyes vagy helytelen keresztülvitele," a 
termés hozamában is kifejezést nyer s ezért 
vélek : én hasznos munkát, teljesíteni, akkor, 
amidőn a czukorrépa első munkáinak okszerű 
keresztülvitelét.leírni' megkísértem. 

Mielőtt magát a vetést, megkezdenők, ké-
szítsük el a vetés, tervezetét; mert amíg más 
magvakat minél rövidebb idő alatt igyekezünk 
a magtárból vetőgépeink révén a földbe el-
helyezni, a répavetésnél sok más dolog is 
tekintetbe jön, különösen ott, ahol nagyobb 
területen miveljük ez ipari növényt. Általánosan 
ismert körülmény az, hogy a czukorrépa mun-
káit egymástól körülbelül 3.hét választja el. 
A vetés után 3 hétre még ugyan hüs tavaszi 
napok közbejötte mellett is, meg-kell kezdeni 

a sarabolást, a sarabolás után, 3 hétre egyezni 
kell és egyezés után 3 hétre kapálni lehet. 
Ez volna az első, amit számbavennünk szük-
séges. A munkák megkezdése után a kedvező 
időjárást feltételezve, igen fontos, hogy a fejlő-
désben egymás után következő táblák, egymás-
tól távol ne feküdjenek; mert ha teszem fel 
egy táblán ugy 10 óra felé délelőtt végeznek 
munkásaink, drága mulatság a nagyszámú 
munkáshadat a határ másik végére sétáltatni; 
de még ha ezt a kalamitást az ügyes munka-
beosztással el is kerülhetjük, több helyen 
foglalatoskodván munkásaink, az ellenőrzés 
válik ha nem is nehézzé, de okvetetlen fárad-
ságossá. Ez volna a másik, amivel számolnunk 
kell. De menjünk tovább. Ma már a legtöbb 
czukorrépatermelő mezei lerakható vasúttal bir. 
A répa,kiszedés sorrendjében igen lényeges té-
nyező, hogy elkerülhessük a tulhosszu vasúti 
vonalak alkalmazását, ami nagy tőkét igényel, 
már a vetésnél kiszámítandó, miszerint a sze-
désnél egy az állandó vonaltól távolabb és §gy 
közeli tábla következzék égymás után. 

Ezekből kifolyólag a répával bevetendő 
összes terület holdszámát (péld. 300 holdat) 
elosztjuk 20-al vagyis a 3 hét napjainak szá-
mával; a kijött összeg (jelen példánál 15 hold) 
adja a naponként elvetendő terület nagyságát 
holdakban; e mód alkalmazása által lehetővé 
teszszük azt,|bogy — abnormális időjárástól 
eltekintve — a munkát minden táblán a kellő 
időben végezhetjük el. — Önmagától1 érthető-
kig a munkáskéz is ugy biztositható, hogy 
naponként a legszaporátlanabb munka, tehát 
az egyezésből is, oly terület legyen elvégez-
hető, mint a naponként elvetett terület. A 
táblák vetési .sorrendje a , fentemiitett másik 
két körülmény tekintetbevétele után állapí-
tandó meg. Ha e szempontokat szem elől té-
veszteni nem fogjuk, bizton számíthatunk reá, 
hogy a répamunka a legkedvezőtlenebb vi-
szonyok mellett sem nyúlik be az aratásbá, 
mint sok esetet tudok, amikor az első kereszt 
még egyezetlen répát is talált. 

Lássuk már most magát a vetést. 
A répavetés egyik legfontosabb kelléke a 

talaj kitűnő fizikai állapota; porhanyónak, hant-
nélkülinek, simának — de nem keménynek, a 
kellő nedvességgel birónak, de nem lágy és 
vizesnek, végre tisztának, gyomtalannak kell 
annak lenni. 

Ha az őszi szántást rendes időben, s 
helyesen eszközöltük, a kellő fizikai állapotot 
könnyű megadni, csak várjuk meg a munka 
megkezdésével az alkalmas napot, mert a tél 
fagya porhanyóvá tette alegnagyobb hantot is, 
s az annak idején adott fogasolás1 olyanná 
változtatja azt, mint — diszes magyarsággal 
mondva — a kávé-„satz"; ha most a jól 
elegyengetett földre könnyű hengert eresztet-
tünk, szinte kívánatos a vetés; ha azonban 
taraczkos a táblánk, pedig sajnos — ilyennel 
sokszor találkozhatunk — egész másképp sül el 
a dolog; azonban hogy rendet tartsak, erre 
majd utóbb térek reá röviden. 

A jól elkészített .földre rámehet a leg-
nagyobb pontossággal 35 cm. sortávolságra 
beállított vetőgép, melynek sarui annyira fel 
vannak emelve, hogy a magot oly sekélyen 
hozzák a talajba, hogy az csak 0.5—1 cm. 
földdel legyen betakarva; mert a mélyen esett 
mag megfulad, ki nem kél. Éppen ezért szük-
séges vetés előtt héngerezni, mert a hengere-
zetlen, túllaza földbe elkerülhetlen volna már 
csak a gép kerekeinek erős besülyedése foly-
tán is, hogy a mag tulmélyre ne jusson a 
földbe. Az elvetett vetőmag inkább sok legyen, 
mint kevés, mert a tömötten kikélt sorokból 
könnyű a felesleget kivágni, de nehéz a hiányzó 
répa helyett ujat ültetni; magyar holdanként 15 
kgr. magot elvetni teljesen elég. A gép utáni 
hengerezést — ami általánosan elterjedt munka. 
— lehetőleg kerüljük, mert a kétszer hengere-
zett föld igen megtömődik, s egy erősebb eső 
után cserepes lesz, miáltal a répa kikelése 

I igen meg van nehezítve; ha a talaj jó fizikai 

állapotban van, s nem túlságos egyenletlen 
annak felszíne, legjobb a vetőgépb.ez a vető-
csövek után egy 15—20 cm. átmérőjű, a gép 
szélességével biró könnyű fahengert erősíteni, 
amely megfelelően alátakarja a magot. 

Ha a talaj erősen hantos volna — ami 
elvégre is az idei száraz tél után nem lehetet-
len, — fogast, utánna gyűrűs-, vagy tányéros 
hengert járatunk; ilyenkor azonban, hogy az 
erősen lenyomott talaj a magot befogadja, a 
vetősarukra súlyokat kell tennünk, mert a föld 
színén maradt mag ki nem kelhet. 

Különös gondot kell fordítani arra, hogy 
a vetőgép, zsinóregyenesen járjon, miáltal 
vonalszerű répasorokat vethetünk, a minek 
előnye már a Planet-kapáJ.ásnál ki fog tűnni. 
Ezt elérendő legtanácsosább vetőgép mellé 
következetesen ugyanazokat a munkásokat al-
kalmazni, akik aztán bármely kis hibáért fele-
lősségre lévén vonhatók, óvakodni fognak bár-
mely'csekély hiba elkövetésétől. 

Lássuk most, mi a teendő a nagyon 
taraczkos földekkel? Az ilyen táblába vetett 
répa nem fogja megadni a kivánt termést, 
mert á taraczk a vetés után hamar kizöldül, s 
elöli a zsenge répát, de eltekintve attól, hogy 
minden munkálatot megnehezít, megdrágít, az 
egyezéskor irtásával igen sok répát is kényte-
lenek vagyunk kipusztítani, s az ilyen táblá-
ban komplett répát nem produkálhatunk, már 
pedig ahány répa a földből, annyi fillér hiány-
zik zsebünkből. 

A taraczkos tábla vetését hagyjuk legutól-
jára; hanem vetés előtt fogasoljuk meg több-
szörösen s apró gyermekek áltál gyűjtessük 
össze á gyökereket, hordassuk a tábla szélére. 
Ha ezt többször ismételve már csak kevés 
gyökeret szedhetünk össze, szántassuk fel a 
táblát, ismételjük a többszörös fogasolást és 
gyökérgyüjtést. Szántsunk, ha kívánatosnak 
látszik kétszer, háromszor. Igaz, hogy ez drága 
munka s talán holdanként 3—4 frtba kerül s 
az ilyen tábla később újólag kigyomosodik, de 
alapos egyezés és a hello időben adott, esetleg 
ismételt kapálás által a gyomok elpusztulnak, 
igy a taraczk is, melynek gyökerei teljesen el-
gyengültek ; és ha répánk termését igy biz-
tosítottuk s e kiállhatatlan gyomtól megmene-
kednünk sikerült, fáradozásunk és költségünk 
busásan megtérül. 

Oly vidéken, ahol az orrmányos bogár 
következetesen, fellépni szokott, igen tanácsos 
a vetés előtt valamennyi táblát két gépnyomra 
köröskörül bevetni. Mi ennek a czélja? Köny-
nyebb megérthetés czélj'ából vegyük a legutol-
jára bevetendő táblát. Itt a forgókon körös-
körül már kikelt a répa akkor, amidőn a tábla 
rendes bevetését megkezdjük. Már ekkor, vagy 
legalább néhány nap múlva fellép az orrmá-
nyos. Mi fog történni ? Vagy Rovarinnal, vagy 
klorbáriummal erősen bepermetezzük ezeket a 
forgókat, mert hisz még máshol nem táplálkoz-
hatik a rovar, tehát nem is pusztíthat. Ezen 
egyszerű eljárás által bizton védekezhetünk a 
támadás ellen, sőt valami túlságos kiadás nél-
kül össze is szedethetjük azt, szóval az általá-
nos fellépésnek elójét tudjuk venni- Ha pedig 
— tegyük fel — e forgókon , a répát elpusztí-
totta volna az orrmányos, még mindig van 
időnk a forgókat újra vetni. 

A sarabolást, a mint a kikelt répasorok 
már megláthatok, megkezdhetjük, mely munka 
által a megülepedett, lenyomott talajt fellazítva, 
a levegőnek utat nyitunk, minek következtében 
módot nyújtunk ázok fejlődésére. 

Legjobb a sarabolást — mint az ma már 
általánosan ismert dolog — Planet-gépekkel 
végeztetni, melylyel egy 15—18 éves leány 
naponta s/i—2 m, hold területet is megmunkál. 
A kivitel egyszerű; minden második sorban 
állítjuk be a munkást, a gép késeit ugy igazitya, 
hogy a sor mellett 1—l1 i cmt. érintetlenül 
hagyjon, miáltal lehetetlenné tesszük , a répa-
soroknak az ügyetlen vagy szórakozott munkás 
által való kivágását. A munkások végigérve a 
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táblán,'a kapálatlan maradt sorokat sarabolják 
visszafelé. 

A munkásokhoz beosztott felügyelő csavar-
kulcscsal ellátva, a szükséghez mérten folyton 
igazgatja a gép késeit; ennek kell arra is vi-
gyázni, hogy ahol a hibás vetés következtében 
hiányos sorokat talál, azt megjelölje, amely 
helyeket egy erre a czélra kirendelt ember, 
már eleve beáztatott répamaggal utánveti. 

Nem lesz talán érdektelen, ha néhány 
szóval megemlékezem még azon káros rovarok-
ról is, melyek a répát zsenge korában pusztít-
ják ; ezek: répaorrmányos, a dögész bogár ál-
czája és a cserebogár pajorjai: a csimasz. 

Az orrmányos bogár rendszerint a tábla 
valamely oly szélén, sarkán lép fel s vándorol 
a répaföldre, mely egy, az előző évben répával 
bevetett táblával szomszédos. Ezt tudva, 
ajánlatos a répa kelése alkalmával naponta több-
ször is tüzetesen megvizsgálni répavetéseink for-
góját, s ha sikerül kifürkészni a vándorlás helyét, 
azon az oldalon a forgót azonnal bepermetez-
zük Rovarinnal vagy 2%-os Clorbarium-oldat-
tal, s néhány gyermeket állítva a vándorlás 
helyére, — akik az orrmányost összegyűjtik, — 
éber szemekkel őrködve óvakodunk a falánk 
bogár általános fellépésétől. A fentebb emiitett 
előzetes forgóvetések alkalmazásának előnye 
itt lesz szembeötlő. Ha minden elővigyázat 
mellett mégis fellépett volna a tábla más 
részein" is az orrmányos, nem marad más 
hátra, mint az egész táblát bepermetezni, e 
czélból vagy fogatos permetezőt (ha jól emlék-
szem egy lévai czég szállít ilyeneket) hasz-
nálunk, mely a vetőgép keretére elhelyezve 
egyszerre annyi sort permetez, mint a hány 
sort a gép vetett, — vagy a Rovara Frigyes 
jószágigazgató által újólag feltalált kéziperme-: 
tezőt, mely egyszerre 3 sort permetez. Feltéve 
azt, hogy a répa már 3—4 hetes elmúlt a 
midőn a rovar fellépett, a Clorbarium 3%-os 
oldatát tanácsos használni. 

A dögészálcza nagyobb mérvű pusztí-
tásokat alig okoz; a védekezésnél ajánlatos 
valamely elpusztult állat hulláját feldarabolva 
a répaföldre hordani; mig aztán ezen rágód-
nak az álczák, a répa olyannyira megerősödött, 
hogy azt tönkre tenni, teljesen lefalni a dögész-
álcza már nem képes. 

A csimasz csak későbben, az égyzés 
előtt, vagy aközben szokott fellépni, s az ellene 
való védekezést'részletesen leírtam a „ Köztelek" 
mult évi junius* hó 11-iki számának 869-ik 
oldalán. Horváth Jenő. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

A szopós borjuk gondozásáról és 
elhelyezéséről. 

A Sokszor hallottam a tenyésztőket 
panaszkodni, hogy gyenge borjúik hasmenés-
ben (gyomor- és bélhurut) szenvednek, minek 
következtében elgyengülnek és fejlődésükben 
sokáig visszamaradnak. 

Ennek oka legtöbbször a rossz gondozás-
ban és a szopós borjuk okszerűtlen elhelyezésé-
ben keresendő. 

Jól lehet ezt a kérdést gazdatársaim 
ismerik, de azért nem tartom kárbaveszett 
dolognak, ha ezekről néhány sorban meg-
emlékezem. 

Tehenészetekben általában bevett szokás 
ellés után a gyenge borjut anyjától elvenni és 
egy erre a czélra szolgáló borju-rekesztékbe 
csukni és innét a napnak bizonyos óráiban 
csak a szopás végett anyjához ereszteni. Leg-
többször ezen eljárásban illetve ezen eljárás 
okszerűtlen kivitelében keresendő az alapoka 
a borjuk hasmenésének. 

Ha a fenti eljáráshoz ragaszkodik a 
tenyésztő, akkor első sorban a borju-
rekeszték helyének megválasztásánál járjon | 

el a legnagyobb gonddal és szakértelem-
mel és különösen tartsa szem előtt az alábbi 
főbb szabályokat: 

Ne legyen a borjú az ajtó mellé vagy 
ajtóval szemközt elhelyezve, mert akkor mindég 
légváltozásnak van kitéve; helyezzük azt el 
ugy, hogy mennél kevesebb külső fallal érint-
kezzék és mentől több oldalról legyen tehén-
állással körülvéve, igy lehetőleg megóvjuk a 
borjukat a káros légvonattól. A külső falakat 
lássuk el faburkolattal és ide tegyük az etető 
jászolt is, ez által megakadályozzuk, hogy a 
borjuk a hideg külső fallal közvetlenül érint-
kezzenek. A rekeszték nagysága 8—10 darab 
borjura 20 •-méter lehet, több darabot egybe-
csukni nem czélszerü, mert az erősebbek a 
gyengébbeket nagyon megzaklatják és az ele-
delről elverik. Éppen ezért az egy rekeszték-
ben levő borjuk között ne legyen nagy kor-
külömbség. Ezt legkönnyebben elérjük, ha a 
rekesztékeket mindég párosával állítjuk fel és 
a borjukat a szopási időre való tekintettel két 
osztályba osztjuk. 

Nagyobb tehenészetekben már általában 
téglával van az istállók padlója kirakva, ami 
főleg tisztaság szempontjából nagyon előnyös, 
de a borjú rekesztékeket ne téglázzuk ki, mert 
a gyenge borjú könnyen megfázik. Legyen az 
csak jói kiagyagozva, és arra ügyeljünk, hogy 
állandóan vasttag réteg száraz alom legyen a 
borjuk alatt. 

Sok helyen szokásban van a nyugati 
marhákat nyirni, a mi tekintetbe véve, hogy 
különösen a szimmenthali fajtának a tetvesedésre 
és bőratkákra nagy hajlandóságuk van, tiszta-
ság czéljából is üdvös, de szopós borjuknál 
ezt legalább 6 hetes korig semmi esetre ne 
tegyük, mert ez is könnyen oka lehet egy meg-
hűlés által szerzett hasmenésnek. 

Különös gondot fordítsunk arra, hogy a gyenge 
borjú az első 2—3 hétben naponta legalább 
6-szor egyforma időközben szopjon, mert amint 
•sok helyen teszik, hogy 3 szor szoptatják csak 
naponta, ez magában elég oka a borjú has-
menésének. Ugyanis ily nagy időközben szopván 
kiéhezik ós több táplálékot vesz föl egyszerre, 
mint amit gyenge gyomra jól megemészteni 
képes. 

A szopós borjuk takarmánymennyiségét 
pontosan kiszabni nem szükséges, annyit adjunk 
nekik, amennyit jó étvágyai megesznek. Czél-
szerü minden rekesztékben két jászolt felállítani, 
az egyiket a szálas, a másikat az abrak takar-
mány számára. Szolgáljon mégis a menyiségre 
nézve a következő tak. rend. tájékozásul: 

Napi adag: 

Megnevezés |J | | 

k i l o g r a m m 
3—11 hetes korig 0:3 0*5 0'1 0 0 ad li-

11—24 „ B 0'3 1'5 0-2 3 5 bitum 
Ha a fentieket jól betartja a tenyésztő és 

megfelelő istállóval rendelkezik, kellőleg ellen-
őrzi a borjuk szoptatását, • ugy borjúinál a 
hasmenés éppen nem vagy csak kivételesen 
fog fellépni. 

Azon esetre, ha ezen kellékeket nem tudja 
megadni a gazda, akkor czélszerübben teszi, 
ha ellés után legalább 3 hétig a borjut anyjánál 
hagyja. 

Ezen utóbbi eljárásnak nagy előnye a 
fentivel szemben először, hogy a borjú állan-
dóan anyjával van és akkor szopik, mikor 
annak szükségét érzi, igy elkerüljük azt, hogy 
a borjú kiéhezzék és mohón vegye fel a táp-
lálékot a mi által elrontja a gyomrát. 

Ezen rendszer jobban megfelel az állat 
természetének is. Nézzük meg a többi házi-
állatokat és látni fogjuk, hogy legalább 4 hetes 
korukig folytonosan anyjukkal együtt vannak, 
a csikó pedig legtöbb esetben az egész szopási 
idő alatt anyjával jár a ménesben, kis tenyész-
tőknél pedig, hol az anyakancza egyszersmind 
használati ló is, ellés után 3 hétig nincs a I 
kancza befogva, csakhogy a csikó a szopási J 

időben ne legyen korlátozva, később pedig a 
csikó vagy a kocsival megy, ha a kancza be 
ván fogva, vagy pedig ügyelnek reá, hogy 3 
óránál tovább a kancza ne legyen távol fiától. 

De czélszerü másodszor a gyenge borjut 
anyja mellett hagyni, azért is, mert igy a borjú-
nak az anyja teste mintegy természetes mele-
gítőül szolgál, mikor mellé fekszik. Leheletével 
is folytonos meleget szolgáltat a tehén borjá-
nak, midőn az előtte jár vagy fekszik, a mire 
különösen roszszabb istállóban nagy szük-
sége van. 

Magától értetődik, hogy ezen eljárás 
alkalmazásánál egy egészséges, minden fertőző 
betegségtől ment tehenészetet értek, mert 
ellenkező esetben nagyon is helytelenül csele-
kednénk, ha hasonlóképpen járnánk el. Ugyanis 
a beteg tehén leheletével könnyen fertőzné 
fiat is. Ily esetben legjobban járunk el, ha az 
ivadékot ellés után anyjától tögtön elveszszük 
és más tehén alatt neveljük fel. 

Batta Sándor. 

E figyelemreméltó gyakorlati tanácsokhoz 
két észrevételem van. Gzikkiró szerint délelőtt 
6, 9, 12 és délután 3,6 és 9 órakor bocsátandó 
a borjú szopáshoz. Nagyon modern felszerelésű 
és kezelésű tehenészet kell, hogy legyen, ahol 
ez a dolog keresztülvihető, szerényebb tehené-
szetben a 7, 11, 3 és 7 órai szoptatás annál 
inkább elég, mivel a borjú oltó-gyomra nem 
mindig ürül ki 3—3 órai időközökben. Hogy 
azonban az ajánlott időbeosztás ideális, azt 
szívesen elismerem. 

A másik észrevételem az, hogy közönsé-
ges, nem fertőző természetű hasmenések, még 
a Batta ur által ecsetelt gondozás esetén is 
felléphetnek azáltal is, hogy hibás takarmányozás 
folytán oly tejet választ ki a szoptatós tehén, 
melylyel az újszülött gyenge gyomra nem tud 
megbirkózni. Vonatkozik ez különösen gyári 
répaszeletnek nagy adagokban való etetésére 
és kivált még arra, hogy bármily takarmány 
miatt tulzsiros az anya teje. 

Ez utóbbi megjegyzésem természetesen 
csak egyszerű pótlás kiván lenni. 

Rovatvezető. 

ÜZEMTAN. 
Rovatvezető : Hensch Árpád. 

A szabad gazdaság. 
— Adat a mezőgazdaság üzemtanához. — 

Irta: Jaenscli Emil. 

II. 
A) Legelőváltógazdaságok hegyes -vidékén. 

Tekintettel a különböző kultúrnövényekre, azok 
fejlődésükhöz különböző hőmennyiséget kíván-
nak s midőn a geográfiái szélességgel, valamint 
az abszolút magassággal a melegség apad, 
ezáltal az egyes kultúrnövényeknek egy meg-
határozott határvonal tűzetik, a melyen tul 
nem termelhetek. Bizonyos magasságban a 
föld csak korlátolt mennyiségű kultúrnövények-
kel vethető be, vagy kizárólagosan csak rét-
nek vagy legelőnek használható. Azonkívül a 
talaj lejtőssége és általános fekvése a környék-
hez viszonyítva a lakosságot a legelőváltó-
gazdaságra kényszeríti. A gazda tudása itt csak 
korlátolt számú müveletekre szorittatík, szintúgy 
szűkebb korlátok között forog a tőke és a 
munka felhasználása. A vállalkozó a jövede-
lem mennyiségét és minőségét nehezebben 
emelheti s főként a fühasználatra és tavaszi 
kalászosok értékesítésére szorítkozik. Ezáltal 
az állatnem és annak hasznosítása is adva 
van. Az ujabb korban itt is lehetővé vált több 
tőkének és munkának sikerrel való alkalmazása, 
a most általánosan elterjedt burgonya még 
olyan magasságban is megterem, hol a ga-
bona már nem érik meg; még magasabb régiók-
ban is termelhetők egyes zöldségfélék stb. 
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B) Legélöváltógazdaságoh a rónán. A fo-
lyók termékeny lapályain, hol áradási talaj, 
dus csapadék és enyhe éghajlat azt lehetővé 
teszi, a földet az előbbi esethez hasonlóan ki-
terjedt mértékben füvesnek használva találjuk. De 
midőn hegyes vidékeken a természet fukarsága 
csak ezen egyedüli üzemmódra kényszeríti az 
embert, a németországi „Marsch" vidéken a 
mezőfüves gazdaság azért űzetik, mert a ter-
mészetadta bőség ezt szinte ajánlja, úgyszól-
ván ez üzemre csábit. De, mint a németor-
szági tengermelléki „Koppelwirtschaff -okban 
be van mutatva, ezen a természet által adott 
termőképesség és e csábítás még sem olyan 
nagy, hogy a gabona, olaj és kapásnövények 
örökre ki vannak zárva, épp ugy a hegyes 
vidékek „Egartenwirschaff-jai is mutatják, az 
illető növények a termelésbe való bevonása 
által, hogy a természet tilalma nem olyan 
apodiktikus. Másképpen alakulnak a viszonyok 
a füvesnek szolgáló területeken Oroszország 
sivatagjain, Észak-Amerika prairie-jein. Ez or-
szágok gazdálkodása a tőke és munka csekély 
felhasználásából és az értékesítés hiányából 
illetve az annál felmerülő nehézségek magya-
rázható meg. A közlekedési utak további ki-
építése, a lakosság szaporodása és nagyobb 
tőke gyűjtése ez üzemrendszert is eltüntetik, 
helyébe más, intenzivebb fog lépni. 

C) A három nyomású gazdaság, mely 
ezelőtt Közép-Európában a legelterjedtebb volt, 
jellemző az alacsony kulturállapotnak megfelelő 
extenzív gabonagazdaságokra nézve. A három 
nyomású gazdaságnál, ugy mint több ahhoz 
legközelebb álló rendszernél főtermény a ga-
bona. Ezen növénynek a két nyomású gazda-
ságnál — mely a rómaiak által is űzetett — 
50%, a három nyomású gazdaságnál 66%, a 
négynyomásu gazdaságnál 75'/o az összterü-
letből van szánva. Belterjesebb kulturát, külö-
nösen jobb talaj mi velést és trágyázást, tehát 
jobb és kiterjedtebb állattenyésztést igényel 
ez egynyomásu gazdaság, melynél a gabona 
6—8-szor következik egymásután ; 1 ) ez okok-
nál fogva ez a szóban lévőktől megkülönböz-
tetendő. Ameddig a szüzföld megengedte, ga-
bona eredetileg egy és ugyanazon földön 
évente termeltetett. Midőn később tavaszi mel-
lett őszi gabona is vettetett, azaz ugarnak 
hagyatott, beállt a vetésforgó : őszi, tavaszi, 
ugar, ami kétségen kívül haladásnak tekin-
tendő. Ezen rendszernél mindenekelőtt az 
igához szükséges állatok tartása és tenyésztése 
később a kizárólagos tenyésztés lehető vált.2) 
A talaj hiányos mivelése és használása által 
az csak lassan merült ki; a gabona a leg-
csekélyebb tudással előállíttatott és mint 
a leginkább keresett áru, elhelyezést is ta-
lált. A csekély számú állatok tartására a 
nyert szalma elegendő volt; a rétek, melyek 
nélkül a háromnyomásos gazdaság nem áll-
hatna fönn, adták a szükséges szénát, míg a 
többi csekély igényű növények (zöldség, főzelék, 
burgonya) kertekben és k;sebb melléknyomá-
sokon termeltettek. Mindebből kitetszik, hogy 
ezen rendszer miért volt oly általánosan s oly 
hosszú ideig elterjedve és miért felel meg 
manapság is még sok viszonynak. 

A háromnyomásos gazdaság általános 
megdöntése sokáig vajúdott, csak nagymérvű 
elterjedtsége és a földmivelést űző lakosság 
példabeszéddé vált konzervatizmusa tartották 
még fenn, mig végre kénytelen volt a kor 
nagyszerű találmányainak és újításainak, sőt 
állami beavatkozásoknak kitérni, egy jobbnak 

:») V. ö. Sohwerz, prakt. Ackerbau III. 205. 
2) A tehéntartás „szükséges rosszának nézetett, 

" a gazdaság rákbetegségének tekintetett, mely csak a 
trágya kedveért hagyatott a beteg testben. Ezért mondja 

• a tudós és jól tájékozott Schwerz, prakt. Ackerbau 
III, 173 : „Minthogy már az előző években a tehéntar-
tás hátrányát kiemeltem,, azt tisztán csak trágyagyár-
nák nyilvánitottam és ezen hiszémbén folyton fokozódó 

' meggyőződésben maradok . . . " 

engedte át helyét.1) A most következő váltó-
gazdaság rendszere az első, mely a szántó-
földet sokoldalulag, amint azt a tudomány 
tárgyalja, kihasználja. Az üzem ez időponttól 
kezdve tudományos alapon indul njeg és olyan 
gyors lépéssel halad előre, hogy a kiváló 
gyakorlatot igénylő mezőgazdasági ipar kizáró-
lag a természettudomány elmélete szerint ajánl-
tatik űzetni — a pegazust eke elé fogják. De 
lehetett is ez másképp oly korszakban, mely a 
gazdaság törvényeinek még olyan csekély mér-
tékű tudatában volt! 

D) A váltógazdaság. E rendszer különféle 
egymásután fellépő körülmény által alkottatott. 
Elsősorban befolyással volt az uj növé-
nyekkel való megismerkedés, melyek a gazda-
sági üzem módjára kiváló hatással bír-
tak ; ezek a lóhere,2) répa, burgonya, 
tengeri, dohány.8) Kivéve a dohányt, ezen 
említett kultúrnövények bevezetése által a 
gazdasági üzemben messzemenő változások 
bizonyíthatók be. Vizsgálatunkhoz elegendő 
megemlíteni, hogy ezek a mult század dereka 
óta egymást követőleg — hogy ugy fejezzem 
ki magamat — a nézőtéren jelentek meg és 
ugyancsak ezen idő óta a háromnyomásos 
gazdaság helyébe a váltógazdaság lép. Lóhere, 
burgonya, répa nélkül váltógazdaság, melynek 
vetésforgójában különféle családból származó 
növények, talaj és mivelés tekintetében kü-
lönböző igénynyel, egymást fölváltják, egyál-
talában nem is gondolható. Az említett növé-
nyek megjelenése előtt a gabonaféléken kivül 
termeltetett ugyan más kultúrnövény is (repcze, 
borsó, csillagfürt, hüvelyesek egyáltalában), de 
elterjedtségre nézve közülök egy sem birt 
olyan szerephez jutni, mint az említettek : a 
burgonya, az ember legáltalánosabb növényi 
tápláléka, a répa, állatok takarmánya, nyers-
anyag a czükorgyártáshoz, a lóhere, legjobb 
takarmánynövény és mint hitték, „talajgazda-
gitó" növény. 

A történelem ugyanezen időszakába esnek 
Európa kulturnépeinél a hatalmas átalakulások 
a szocziális és állami élet terén: a jobbágy-
ság eltörlése és ezáltal a személy és tulajdon 
szabaddá nyilvánítása, melyek különösen a 
földmivelő nagy néptömeget érintették, azon 
liberális eszmék elterjedése, amelyekhez a 
franczia forradalom hatalmas, de mondhatni 
jóltevő lökést adott. Ezen idő óta ujabb, hu-
mánus bázisra alapíttatott a szellem azon 
mozgalma, melynek hirnökjei gyanánt kétszáz 
évvel előbb a reformáczió és még előbb az 
uj-világ felfedezése (a tengeri ut Kelet-Indiába 
is) feljegyzendők. Már a franczia katasztrófa 
előtt az uj-világban az eddigi angol gyarma-
tok függetlensége kinyilváníttatott és kivivatott. 
A természettudományok tanulmányozásának 
egyidőbeni fölébredése, a nemzetgazdaság uj 
tantételeinek megokolása, mely a munkának 
legelőször azon szerepet juttatja, amelyre a 
termelésnél igényt is tarthat s ezáltal egyszers-
mind azon tétel felállítása, hogy a produkczió 
legjobban csakis a szabadság által mozdítható 
elő, ezek a kulturéletben mind ezen időszakba 
eső uj jelenségek. És amint Francziaországban 
az ember veleszületett jogai, Angolországban a 

1) Badeni Károly Frigyes 1774-ben dézsmamentté 
nyilvánította a heretermelést; szintúgy Bajorország-
ban 1793-ban.. Fraas, Geschichte der Landbauwissen-
schaft 215. 

2) Fraas, Gesch. d. Landbauw. szerint az első 
idézet, mely Németországban (Mainz) heretermelésre 
következtetni enged, Colerus mainz-i kiadásában 1615-ben 
található, melyben lóhere vetése kaszálók létesitésére 
lesz meggmlitve: egyáltalában a lóhere akkor csak ré-
teken volt ismeretes, takarmánynövénynek a 18. század 
második fele óta, Kléefeld-i Schubart óta lesz vetve. 

3) Markgraf kémikus már a 16-ik század végén 
említi a czukorrépát, de az első czukorgyár csak a 
18-ik század derekán Sziléziában létesül; a kontinentál-

. zár alatt Morvaországban is alapittatik az első, czukor-
gyár. Az utóbbi három kultúrnövény az újvilágból szár-
mazik. A tengeri mindjárt meghonosult az óvilágban, 
először Spanyolországban. A burgonya csak később 
terjedt el, fontosságot mint táplálék csak a 19-ik szá-
zadban nyert. A dohány már a 17-ik században a kul-
túrnövények közé soroltatik. 

termelés szabadsága vívatott ki, ugy Európa 
többi államaiban is nem csekélyebb mértékű 
izgatottságban tartattak a szellemek, melyek az 
uj kor legkiválóbb filozófusai által felébresztet-
tek. Daczára annak, hogy ezen vívmányok oly 
sokféle térséget érintenek, összefüggésük mégis 
szoros s hiába kisérlenénk meg egyiket közülök 
a többiek okául s így kiindulási pont gyanánt, 
felállítani. E tünetek legjobban azáltal magya-
rázhatók meg, ha tényleges voltukra vezetjük 
vissza: az erő nyilvánulása, mely nap nap után, 
minden órában a nap sugarai által a földre 
átvivődik. A növény által megélénkített élet-
telen anyag az állatvilágba vándorol, növényre 
és állatra van utolsó sorban az ember élete 
alapítva. 

Ezidőbt n s ez csakis természetig, a mező-
gazdasági üzem nem is máradhatott t»vább a 
régi alapon, a viszonyok újjáalakulások fény-
telen volt követni. A növény táplálkozáíipak 
elméletei (telévényteória, tullizumos) beszélő 
példák. De épp oly biztos az, hogy a mező-
gazdaság részéről is hatás gyakoroltatott a 
produkczió más ágaira, a tudományra és a 
szocziális viszonyokra. A népesség emelkedése 
karöltve járt a tápláló-anyagok nagyobbodó 
termelésével és emez az előbbi által rögtön 
előmozdittatott; tudomány és teknika nagy 
szolgálatokat tettek az uj mezőgazdasági ter-
melésnek, és a mezőgazdaság azokat bő kamat-
tal .visszafizette. 

A váltógazdaság több mint száz eszten-
dőn keresztül teljesen megfelelt és ma-
napság is kiterjedt mértékben beválik. A 
különböző növények felváltása által a ta-
laj mindinkább közelendő nagyobb kimerülése 
a háromnyomásu gazdaságnál az uj rendszer 
által egy bizonyos időre elodáztatott; beszün-
tetve persze nem lett. A különféle talajnemek 
és kultúrnövények egyénisége csak a váltó-
gazdaságban talált méltánylást. Az altalaj be-
vonása a növényi tápanyagot szolgáló talaj-
rétegbe (heretermelés által) és a talaj fizikai 
tulajdonságainak javítása, először kapásoknál 
(burgonya, répa) szükségessé vált jobb talaj; 
miveléssel, másodszor a talaj beárnyékolása és 
a nagymérvű gyökérrendszerrel biró növények 
hátralékaival való gazdagítással, ezek voltak, 
de még mindig olyan előnyök, melyek e rend-
szert kiválóan ajánlták. Azon tantétel, hogy a 
növény levélzete a légkörből is képes nitrogént 
felvenni és így a talaj gazdagításához hozzá-
járul, ez ajánlást még tetőzte. De még olyan 
kísérletek is eszközöltettek, hogy a gabona-
váltóból olyan gazdasági rendszerek építtesse-
nek fel, melyek alapját a termések által a 
talajtól elvont növényi tápanyagok visszapót-
lását illetőleg éppen ezen kardinális pont ké-
pezte. Ehhez tartozik többek között Schmalz 
tana „egy a légkört és az altalajt lehetőleg 
használó növénytermelési rendszer."1) A három-
nyomásos gazdaságnál a szántóföld területének 
a/a-része mint ugar pihent, ennek a termelő 
területbe való bevonása által megfelelően több 
volt előállítható, a melylyel a váltógazdaság-
nak sajátos, azt különösen jellemző magas 
nyersjövedelme kapcsolatban van. Az időközben 
beállt állati termények utáni kereslet, mely a 
lakosság szápának gyarapodása és annak az 
intenzivebben tápláló huseledelhez való hozzá-
szokása által éretett el, az állattenyésztést 
jövedelmező ággá tette. Ebből következett 
megint az állatállomány szaporítása és az 
állatok dúsabb táplálása, ezek jobban tartattak, 
nem ugy mint az a háromnyomásos gazdaság-
nál szegényes legelőkön és szalmán történt. 
Ezen követelményeknek a váltógazdaság eleget 
tehetett. Az ember igényeinek nagyobbodása, 
mely a piacz tágulásával, a jólét emelkedésé-
vel, a műveltség haladásával egyenlő lépést 
tartott,, a termények általánosítását és finomí-
tását vonta maga után. Az állatoktól származó 
ételek magukban nem voltak elégségesek, ahhoz 

1 Dr. Friedr. Schmalz Anleitung zur Kenntnis 
und Anwendung eines neuen Ackerbausistems. 
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még szükségessé vált a főzelék, burgonya, 
czukor slb., hogy a támasztott igényeket 
teljesen kielégítse. 

A kevés ős lassan működő szállítási be-
rendezések szükségessé tették, hogy mindezen 
termények a fogyasztási helyek közelében 
állíttassanak elő. 

Másrészt megint egy belterjesebb üzem-
rendszer föltételeinek is "elég lett téve. Ren-
delkezésre állt a szaporított tőke, több és jobb 
munkás és itt mindenekelőtt az ember azon 
képessége, hogy a komplikáltabbá és nagy-
szerűbbé vált viszonyokat igazgathassa: az 
intelligenczia. 

Természetesen azon korlátoknak is meg kel-
lett szünniök, melyek a háromnyomásu gazda-
ságnál fejlődtek és ott zavarólag alig hatottak : 
a legelőjog, dézsma és több egyéb. 

Ej A szabad gazdaság. 
A jelenben azonban a magasan kifejlő-

dött váltógazdaság sem elégséges a kor köve-
telményének ; más után kell nézni. Egyes 
gazdák máris máshoz fogtak; ők az uj tavasz 
hírnökei, ők képezik az uj rendszer előcsa-
patját. 

Itt most úgyszólván szemlélőleg állíttat-
nak elénkbe az annyiszor kimondott szavak, 
hogy egy korszak sem képez egy teljesen 
meghatározott, önálló egészet magában, hanem 
mig a mult még a sarkában van, a jövő máris 
mindinkább számosabb jelenségekben mutatja 
be magát és előre batol. A mint elmúlt szá-
zadok építményei birtokunkhoz számittatnak 
vagy romba dőlve, miután szerepünknek vége, 
bennünket a hajdani pompára és hatalomra 
emlékeztetnek, a mint a tudomány egyes tanai, 
daczára annak, hogy már évszázadok előtt 
fölállittattak, általunk még mindig igazságnak 
tekintetnek, mások ellenben csak mint elő-
fokozatok, mint első távolságjelzők azon hosszú 
uton, mely a czél felé vezet, tűnnek fel, 
továbbá olyanok, melyek mint eltérések az 
igazi pályától mutatkoznak: ugy a mezőgazda-
sági ipar külömböző üzemrendszereinél is a 
multat és jövőt a jogos jelen mellett fennállani 
látjuk. A haladás a kulturélet megjelenési 
formáiban nem ugyanaz mindegyikre nézve. 
Amit egy társadalmi vagy kereseti osztály jog-
nak és igazságnak tart, a berendezések, 
melyeknek örvend, melyeket szükségesnek és 
korszerűnek elismer, és melyekért küzd, mindez 
másoknak csak távolból fénylő világosság, mely 
felé iparkodnak, vagy látatlan, öntudatlanul 
elért czél, mig a harmadik, melynek szerepe 
befejeztetett, az elmúlt — „a régi jó idők" 
után sopánkodik, azokat visszakívánja^ Az 
örökös változásban, a jobb és tökéletesebb 
utáni hajhászásban semmi sem állandóbb a 
mozgásnál (Börne: nichts ist bestendiger als 
der Wechsel) mely ugy az egyetemnek, mint 
minden benne foglalt szerves lénynek sajátja. 
— Idővel az élettelen matériából mindinkább 
több lesz a mozgásba átvéve és ez által uj 
élet teremtetik. Csakis örvendetesnek mond-
ható. bogy mindinkább több és több anyag 
vonatik azon mozgásba, melyet életnek neve-
zünk, és Carey lemezpárjai száma, melyek az 
ész villamosságát előállítják, állandóan szapo-
rodik. 

Azon üzemrendszer, mely szükségképen 
az eddigieket fölváltja, eltekintve azon esetek-
től, melyekben, mint fentebb már kimutattatott 
a réginél való maradás követeltetik — a szabad 
gazdaság. 

(Folyt, köv.) 

L E V E L S Z E K K E N v. 

Kérdés. 
131. kérdés. Bérletünk a Theréziánumnál 

Báttaszéken még 8 évig tart és van rajta 600 
magyar hold rét és legelő, mely eddig majd-
nem évenkint a Sárviz által lett elöntve, ami 
azonban most már nem történhetik. A kaszáló 
és legelő a Sárviz egvik oldalán 600 öl széle-

sen fekszik és a túlsó oldalán a Pösze folyó 
övezi, mely a Tolna-és Baranyamegye hegyei-
ből összegyülemlik és ezek mind kövér vizek. 

Kifizetné-e magát azt öntözésre, beren-
dezni ezen'bérlet időtartalmára, vagy kárpó-
tolna-e bennünket, t. i. a befektetést és 
mennyibe kerülne annak berendezése, tekintve, 
hogy egy jó, használható czentrifugál szivattyú 
rendelkezésemre áll és az olcsó munkabérele 
a kivitelnek kedveznek. 

Megjegyzendő, hogy Szerződésünk értel-
mében nem szabad a legelőt feltörni és az 
utóbbi évben, hogy viz nem járta, a réten 
már sok iglicze-tüske mutatkozott. A fünemek 
különben mind jó minőségű pázsitfélék és 
fehér réti lóher is fordul elő. 

Furkó. H. A. 
132. kérdés. Azon kérdéssel fordulok a 

tekintetes szerkesztőséghez, hol kaphatnék te-
nyésztésre alkalmas emdeni ludakat. 

Alsó-Meczenzéf. K. F. 
133. kérdés. Kérném e b. lapokban ér-

tesíteni, hol kaphatnék jóféle fajbaromfi tojást ? 
Érsekújvár. H. J. 
134. kérdés. Egy hamis bilíám van, ki-

jár legelőre; egy pléh szemellenzőt akarnék 
hozatni, hogy előre ne lásson jól. Hol lehetne 
azt kapni. Sz. Z. 

135. kérdés. Kérem velem tudatni, hogy 
holdanként (1200 • ) mennyi és mily időpont-
ban vetendő, vetőgép segítségével és mennyi 
kézzeli szórás által mákból; mennyi munkabér 
számítandó holdanként? N. A. 

136. kérdés. Az idei tavaszszal luezernát 
akarok vetni, melyben 3 év előtt szintén lu-
czerna volt. 

A luczerna lekerülése óta nem volt trá-
gyázva, felének nem is kell a trágya, mert 
régente marhaállás volt ez, másik fele sová-
nyabb, kérdem ezen soványabb területet — 
istállótrágyát pótolván — czélszerü volna-e 
most meggipszezni. 

Olvastam nemrégiben, hogy egy gazda 
ajánlja a luezernát védnövény nélkül vetni. 
Czélszerü lenne ez Pestmegye legdélibb részén 
kissé homokos talajon ? 

Félegyháza. N. N. 
137. kérdés. Egyik búzatáblámban, mely 

tavaly zabosbükkönyt termett és az őszszel 
lett istállótrágyával betrágyázva, sok vadrepeze 

1 látszik. 
Kérek szíves útbaigazítást aziránt, hogy 

hogy hogyan tudnám ezt a különben elég szép 
vetésből kiirtani? Megjegyzem, bogy tavaly a 
bükkönyben is volt repeze. 8. Oy. 

138. kérdés. A vetőmag triőrözése után 
visszamaradt apró, vékony, részben törött fél 
szem, melyben egy % konkoly is van, etet-
hető-e ugy amint van (vagyis nem megdarálva) 
parádés lovakkal ? és minő napi adagban ? 

Borbálya. N. B. 
139. kérdés. Vöröshagymát akarok nagy-

ban termeszteni ezidén, két m. holdon akarom 
megkísérlem, ezen földbe mintegy 7 éven ke-
resztül luczerna volt, az őszszel feltörettem, a 
föld jó fekete, kötött talaj, lapos, de nem 
vizenyős és vizöntésektől ment. 

Lehet-e a hagymát magról vetni, avagy 
muszáj-e dughagymát rakni, melyik ajánlato-
sabb ? Mennyibe kerül egy hold megmunká-
lása és mit jövedelmezhet? Nem lesz-e aka-
dály a hagyma kapálásánál a luczerna vissza-
maradt gyökere? 

Somogy-Som. F. A. 
140. kérdés. Mely időszak az, mikor a 

nehéz hízót leginkább keresik? 
Fiatal, könnyebb hízónak legnagyobb a 

kelendősége tudtommal azon időszakban, mikor 
a fürdőszezonok megnyílnak. R. J. 

141. kérdés. X róm. kath. plébánosnak 
van 10 hold úrbéri legelője külön kihasítva. A 
legelőn sok szép fa van, ugy hogy vágatás ese-
tén 250 méter fát lehetne produkálni. Vájjon 
nevezett X plébános kivághatja-e a legelőben 
levő fákat és vájjon az összes fát saját czél-
jaíra fordíthatja-e ? 8. Oy. 

142. kérdés. Ha egy földtulajdonos, ki 
igájához mérten több földet kiván megművelni, 
tehát saját földjének megmunkálásán kívül 
mástól felébe vett néhány holdat, kell-e az 
illetőnek munkakönyvet váltani? D. F. 

143. kérdés. Az úgynevezett csikórépát 
szándékozom vetni, de a mennyiben annak ter-
melési módját nem tudom, kérem velem tudatni, 
hogy mily sortávolságra vessem és hogy mi-
veljem illetve munkáltassam azt meg és meny-
nyit vessek abból holdanként ? 

Üszög. v 0. S. 
144. kérdés. Teheneim közül1 ez év fo-

lyamán több darab a vemhesség 5—7 hónap-
jában elvetekedett. Lehetséges-e, hogy a velük 
etetett füllesztett (savanyitott) ezukorrépafej-
csira, melybe föld is keveredett, okozza az el-
vetélést? Az állatok igen szeretik s nagyon 
mohón eszik. Megjegyzem, hogy igen jó kon-
diczióban vannak, velük igen tisztán s rende-
sen bánnak el s semmi okot nem tudok, mi 
az elvetélést előidézheti. 

Szécseny. H, D. 

145. kérdés. Az idei lenyészállatvásáron 
eladtam egy drb egy és háromnegyedéves simen-
thali bikaborjut. A vevő kérdésére, hogy hágó-
képességét illetőleg kezességet váliaíok-e, kije-
lentettem, hogy mivel a kérdéses bika nálam 
nem folyatott, Jcezességet nem vállalhatok, azon-
ban a törvény idevonatkozó rendelkezésének 
alávetem magamat. Most a vevő levélben ér-
tesít, hogy a bika nem akar hágni, ennélfogva 
visszaadja. 

Kérdem t. gazdatársaimat, jogos-e a vevő 
kívánsága, illetve vissza/kell-e nekem a bikát 
venni ? 

146. kérdés. 10 kat. hold csalamádé-
tengeriből zsombolyázva 7 méter szélesség 
(megjegyzem, hogy az oldalak á kazal felra-
kása után V2—V2 méterre levágatnak késvágó-
val) 4 méter magasság mellett középen aluli 
termést véve alapul, körülbelül mily hosszú 
kazal készíthető? Egy kat. hold bevetésére 
sorvetőgéppel mennyi tengerimag szükségelte-
tik (t. i. csalamádévetésre). Továbbá a táperő 
fokozása czéljából lehet-e az ily tengerimagot 
valamely pillangós növénynyel vegyest czél-
szerüen vetni? 

Facset. P. A. 

Felelet 
Patkányirtás. (Második felelet a 128. 

kérdésre) Az általam egyedülinek elismert 
patkánykiirtás módját meg nem olvastam e 
lapokban, azért bátor vagyok az érdeklődő 
figyelmét erre felhívni. 

Egyszóval kimondva, mindent megpróbál-
tam a mérges irtószerekből, többfaju patkányos 
kutyákig, de a munka, fáradság és költség nem 
vezetett czélhoz; és nagyterjedelmü helyen és 
ott, ahol a kutya hozzá nem férhet, mindezek 
nem járnak teljes sikerrel, mert a patkány 
okos, vigyázó és vakmerő állatka, behatol az 
ember közelébe és legtöbb munkáját éjjel végzi. 

Gondoskodtam tehát oly állatról, amelyik 
é.ijel is őrt áll és meg tudja közelitni a patkány 
búvóhelyeit és türelemmel bír a folytonos 
vadászathoz. 

Ez a megfizethetetlen állat — a macska. 
Faluznom kellett, mig találtam patkányfogó 

macskát; és ezek kutyáim segítségével rövid 
1 év alatt ugy elpusztították a patkányokat, 
hogy az ezernyi patkányból egy példányt sem 
vettünk észre a gazdaságban. 

Azóta ezt a drága faj macskát szaporítot-
tam és gondoztatom, mint egyik legértékesebb 
háziállatot és a siker teljes. 

A macskát jól kell tartani, hogy a pat-
kányt meg ne egye, mert attól eldöglik és nem 
szabad szobai macskává elkényeztetni, mert 
ellustul és a féregüldözéssel felhágy. 

Kaszaperi. 
Rétöntözés berendezése. (Felelet a 131. 

kérdésre.) A kérdéses rét- és legelőterületnek 
öntözésre való berendezése ajánlatosnak mu-
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tatkozik; azonban a kivitel mikéntje és a fel-
merülő költségek iránt csak szakszerűen készí-
tett terv nyújthat felvilágosítást. 

Tessék tehát ezen irányú kérelmével egy 
koronás bélyeggel ellátott folyamodványával a 
földmivelésügyi m. kir. miniszterhez fordulni. 
Ezen kérelmére az illetékes kultúrmérnöki hi-
vatalnak (székhelye Budapest) egy szakközege 
a terület megszemlélésére a tervek és költség-
előirányzat elkészítésre és később a munkála-
tok vezetésére fog kiküldetni. A kiküldetés a 
kérelmezőre nézve köllséggel nem jár. 

Hogy a bérbeadó hajlandó lesz-e az ön-
tözés berendezéseért kárpótlást adni, ez az 

Tessék tehát előzetesen bérbeadó enge-
délyét az öntözés berendeztetésére kieszkö-
zölni. Minthogy pedig nem valószínű, hogy az 
öntözés berendezésé magát 8 év alatt telje-
sen ki fogja fizetni, másrészt pontosaü előre 
meg nem állapitható, hogy az öntözés milyen 
jövedelemfokozással fog járni, e tekintetben 
azt ajánljuk^ hogy az ötttö&ésre berendezés 
költségét a bérbeadó vállalná el esetleg talaj-
javitási kölcsön felvétele utján, ezen kölcsön 
kamatját és törlesztését pedig a bérlő fizetné. 
Ezt a módozatot azért tartjuk legméltányosabb-
nak, mert mindkét fél, ugv a bérbeadó, mint 
a bérlő érdekeit legjobban" megóvja. Az évi 
törlesztési kvótát a kulturmérnökség fogná 
megállapítani. - A. 

Emdeni ludak beszerzése. (Felelet a 132. 
kérdésre.) A tenyészidő előrehaladottsága miatt 
bajos dolog lesz most tenyészludakhoz jutni, 
mert a ki emdeni ludakat tenyészteni óhajtott, 
az már beszerezte tenyészanyagát, a tenyésztő 
pedig igyekezett fölösszámu baromfián túladni: 
mindazonáltal az alábbi czimeket közlöm, vala-
mennyi tenyészetet személyesen ismerem s igy 
azokat bátran ajánlhatom: Emdeni ludat te-
nyésztenek : Fintha Sándorné Nyirvasvári, Nyír-
bátor; EaJcsányi Anna Pilis: Fisny Sándorné 
Battonya; Szűcs Lajosné Mezőtúr; Balogh 
Gergely Hódmező-Vásárhely; Darányi Perenczné 
Kecskemét. —bt. 

Fajbaromfitojás beszerzése. (Félelet a 
133. kérdésre.) A kérdésből azt látom, hogy a 
t. kérdésttevő csak most kezd fajbaromfit te-
nyészteni, illetve ilyet tenyészteni óhajtana. 
Ajánlom, hogy csak egyféle fajtyukkal, fajlud-
dal és kacsával kezdje meg a tenyésztést és 
ne — miként azt minden kezdő baromfite-
nyésztőnél tapasztalni lehet — többfélével. Az 
az egyféle pedig vagy plimut vagy lángshán 
tyúk, emdeni lud és pekingi kacsa legyen, ezek 
a fajok ugyanis azok, melyeket az állam a 
köztenyésztés nemesítésére kijelölt, a melyek-
nek tenyésztése leginkább ajánlatos. Ilyen faj-
baromfit esetleg tojást vásárolhat a következő 
baromfitenyészetekben: 

Möller Istvánné Hédervár, dr. Körmendy 
Endre Ó-Gyalla, Eaksányi Anna Pilis, Fittler 
Sándorné P.-Kemenes, u. p. Nemes-Magasi, 
Darányi Ferenczné Kecskemét, báró Oudenus 
Béláné Ivánda, Beiwinkler Vilmos Hatvan, 
ifj. gróf Széchényi Imre Somogyvár, gróf Te-
leki Arvéd Drassó u. p. Koncza. 

Ez alkalommal azonban megemlítem, 
hogy fajtojásokat költetés czéljából postán, vas-
úton szállítani nem czélszerü, mert a tojás széke, 
bármi jól legyen is a tojás csomagolva, a rá-
zás következtében le szokott szakadni s igy a 
tojásból nem fejlődik csibe, jobb tenyészba-
romfit vásárolni, egyrészt azért is, mert egy 
törzs termékeny baromfi már az első évben 
kifizeti szaporulatával a belefektetett összeget, 
másrészt tenyésztörzset olyat vehetünk, a mi-
nőt ki-ki óhajt, mig a tojásból — legyen az 
bármily jó hirnevü tenyészetből hozatva — egy 
hanyag alkalmazott hibája következtében sok-
szor nem olyan fajállat kel ki, a minőt 

Szóval a fajtojáshozatal igen hazárd 
játék s csak ritkán elégíti ki azt, ki meg-
kísérli. Ha tehát fajbaromfit óhajt tenyészteni, 
inkább hozasson tenyésztő egyedet —bl. 

Szilaj bika fékezése. (Felelet a 134. kér-
désre.) Az embert, állatot megtámadó bika tar-
tásával nagy felelőség jár, azért az ilyent — 
ha csak nem valami drága és kiváló állat — 
nem érdemes a tenyésztésben megtartani, 
mert nagymértékben valószínű, hogy javithat-
lan szilaj természetét ivadékaira át is örökíti. 

A szemek elfedése némely szilaj állatnál 
használ, másoknál árt, mert vaktában rohan 
neki mindennek s leginkább is önmagában 
tesz kárt. Szemellenző helyet inkább ajánlom 
hát, hogy hurkoljon erős kötelet a bika 
szarvára, tegyen alkalmasan készített bőr 

eredményeket nyertük. Fődolog, hogy a föld 
jól legyen előkészítve s a rendesnél valamivel 
sűrűbben vessük, körülbelül április hó első f e -
lében. Ha a munkát nem sajnáljuk, akkor a 
vetőmagot kétfelé osztva, felét vessük el a 
tábla Iiosszába, felét a tábla széltébe, ebben 
az ese ben a luczernás sürü egyenletes beállí-
tása még biztosabb. q 

Vadrepcze irtása; (Felélet a 137. kér-
désre. A mig a tavaszi kalászosok közül a vad-
repczét sarlózással is pusztibatjuk, mert a 
bokrosodó gabonánál jóval magasabbra nő, 
addig az ősziek közül ezen eljárással már ne-

Szemellenző szilaj bikák 

csüdszijat egyik mellső lába csüdjére s kösse 
a fejét ekként a lábához oly röviden, hogy a 
nyakát, fejét a törzse vizszintes vonaláig meg 
ne emelhesse, hanem ugy legyen a feje meg-
szegve, hogy mozogni, legeim tudjon, de el-
iramodni, valaminek vagy valakinek nekiron-
tani képes ne legyén. 

Ha mégis a szemellenzőben bízik kérdést-
tevő, ugy ne horganylemezbél, hanem jó vas-
tag bőrből készíttessen bikája számára olyan 
álarczot, a mely látását korlátozza s szerel-
tesse fel és alkalmazza az állat fejére akként, 
amint az itt levő két rajz feltünteti. Az ércz-
ellenző ugyanis sérti az állat fejét s igy még 
jobban irritálja. M. K . 

Mákvetés. (Felélet a 135. kérdésre.) Egy 
magyar holdba 1—\ lk kg. mák elegendő, 
még igy is sűrűen lesz a vetés. Sorvetőgéppel 
32 cm. sortávolságra sekélyen alá.takarva 
vetni a mákot legjobb; szórvavetése nem ajánl-
ható. Lóhere- vagy repczevetőkoronggal kell 
vetni és pedig ezen korongok nyílásait is Va— 
1/3-ad részükig kihasználni. Vetni tavaszszal 
minél korábban kell, mert a hideg iránt nem 
érzékeny a korai vetés pedig biztosabb 
sikerű. 

Magyar holdanként a munkáltatás költsége 
20—22 frtot tesz ki, beleszámítva ebbe a ka-
pálás, ritkítás, töltögetés, törés, cséplés s tisz-
títás költségét. 

Különben a „Köztelek" 1895. évi 9. és 
27. számában a máktermelést behatóan tár-
gyaló czikkek jelentek meg Kerpely Kálmán és 
Szerdahelyi Aladár tollából. ö 

Luczerna gipszezése. (Felelet a 136. kér-
désre.) A luczerna gipszezésének hatása igen 
feltételes. A gipsz ugyanis mint közvetve ható 
trágyaszer a talajban foglalt nyers növényi 
tápszerekre feltárólag hat, de csak abban az 
esetben, ha ilyen nyers növényi tápszer kellő 
mennyiségben rendelkezésre áll. Ebben az 
esetben a gipszezésnek jó hatása lesz, ellen-
kező esetben nem. 

Itt tehát csakis kísérlet utján lehet biz-
tos feleletet kapni. Tessék próbaképpen kat. 
holdanként 5—6 q gipszet, a luczerna elvetése 
előtt felszórni és jól befogasolni, feltéve, hogy 
a luczernát védőnövény nélkül veti. Ellenkező 
esetben a védőnövény lekerülte után csak ősz-
szel kell a gipszet felszántani. 

A védőnövény nélküli vetést éppen ho-
mokos természetű talajon, csakis ajánlani tu-
dom, a védnövény nélküli vetéssel a legjobb 

hezebben irtható, mert azzal körülbelül egy-
forma magassággal bir. Eltekintve a Német-
országban dívó irtási módtól, mely vas-
gáliczczal való permetezésből áll, de ná-
lunk még kellően kipróbálva nincsen, ajánl-
hatom a Bradács-féle irtóeszközt, mely Umrath 
és Tsa'budapésti gépgyáros czéggel 20 írtjával 
szerezhető be. 

Ezen, két járókerékre szerelt gereblyeszerü 
eszközzel — melyet egy munkás maga előtt 

"tol — a vadrepczét jól pusztíthatjuk, feltéve, 
hogy ezt addig használjuk, mie a buza nem 
hasasodik. Munkájának lényege abban áll, 
hogy gereblyeszerü fogain a buza levele át-
csúszik, ellenben a vadrepcze virágjánál fogva 
megakad s igy az utóbbit vagy kihúzza a 
földből vagy virágzatát tépi le, megakadályozza 
ezzel magképződését. K. K. 

Triőr-hulladék lónak. (Felelet a 138. 
sz. kérdésre.) Három, külföldön megvizsgált és 
körülbelül a szóbahozotthoz hasonló triőr-
hulladék a következő összetételt mutatta: 

Víz ... 13-33 13-25 12"6 
Légenyes anyag... ... 14*31 12"3Í 13'5 
Nyers zsir ... ... . „ 3 08 3*69 3"3 
Légenytelen anyag .51-13 55'28 60'0 
Növényi rost ... ... 7'72 6"93 5'7 
Ásványi anyag ... ... 10-43 8'54 4"9 

Amint látja, körülbelül a köles tápláló 
értékével bir tehát az ilyen hulladék s tekin-
tettel arra, hogy nem több mint 1% konkoly 
van benne, minden veszély nélkül adható az 
parádés lovaknak és legokszerübben persze 
akként, hogy fele részben zabbal kevertetik 
össze. Ugy ezen, mint az esetben is, ha ma-
gában nyújtatnék, egész napi adagul fejenkint 
3-szőri etetésre 4—5 kilónyi mennyiség adható. 

m. k. 
Hagymatermelés. (Felélet a 139. kérdésre.) 

A hagymát ugy magvetéssel, mint mint duggató 
hagymák elültetésével termeszthetjük. Előbbit 
— leginkább a külföldön — a nagybani ter-
melésnél használják, mint egyszerűbb, kevesebb 
költségbe kerülő eljárást. Utóbbi nehézkesebb, 
költségesebb ugyan, de jó duggató hagymát 
feltételezve, szebben fejlődött, nagyobb hagy-
mákat szolgáltat. Hazánkban, a hagymatermelés 
központjában — Makó vidékén — leginkább 
duggató hagymát használnak, melyet e czélra 
különös gonddal, ájlitanak elő; 
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Legjobb lesz nézetem szerint duggató 
hagymák beszerzése miatt Makóra (a csanád-
megyei gazdasági egyesülethez) irni, ahonnan 
a helyes kezelésre vonatkozó utasításokat is, 
legalaposabban fogja megszerezhetni. 

Makói adatokra támaszkodva, a hagyma-
termelés költsége 1100 •-ölenként 50—60 frt 

. között ingadozik. Ezzel szemben bevétel 
110—180 frt között mozog. Megjegyzem, hogy 
Makó vidékén a hagyma között különféle zöld-
séget is termesztenek, amelylyel együtt a 
,1100 •-ölenkénti bevétel 250 frtig terjedhet. 

A duggató hagyma métermázsáját — ha 
jól tudom — 15 írtjával lehet Makón meg-
venni. K . K. 

l eg jobb idő „nehéz" sertés-áru eladá-
sára. (Felélet a 140-ik kérdésre.) Az ilyen árut 
az óv egész folyamán keresik és veszik, fő-
szezonja ennek az árunak mégis az őszi idő, 
karácsonyig. Ekkor legnagyobb a kereslet, de 
persze rendszerint a kinálat is, ugy hogy a 
pénzügyi eredményt tekintve megfontolást ér-
demel, hogy ekkor s nem máskor vesse-e 
piaczra a produczens áruját, ehhez mérten 
osztván be természesen a hizlalás megkezdé-
sét, folytatását s bevégzését. m. k. 

Befásitott legelő. (.Felelet a 141. kérdésre.) 
Különbséget kell tenni erdő és befásitott legelő 
között. Erdőt a javadalmas plébános csak 
rendes üzemterv szerint használhat ki; a befá-
sitott legelő fái felett azonban egészen szaba-
don rendelkezik és akár egyszerre kivágathatja 
mind, mert nincs törvény, amely őt ebben 
akadályozná. 

A feles nem munkás. (.Félelet a 142. 
kérdésre.) A feles nem munkás, hanem vállal-
kozó és a feles-szerződés magában nem munka-
szerződés, hanem haszonbéri szerződés. Ebből 
következik, az is, hogy a feles munkakönyvet 
váltam nem tartozik. 

Murokrépa termelés. (Félélet a 143. számú 
kérdésre.) A murokrépa mélyrétegü, mélyen 
porhanyitott, jó trágyaerőben levő s közép-
kötöttségű, száraz fekvésű földet kiván jó 
diszlésére. 

A sortávolság 40—50 cm. között inga-
dozik. Ha vetőgéppel akarjuk vetni, a mi 
mindenesetre helyesebb, akkor dörzsölt magot 
kell használni, illetve ilyen magot kell a ke-
reskedőtől venni; kat. holdanként 3 kgr. mag 
teljesen elegendő. Miután a murokrépa a 
hideggel szemben nem kényes, lehetőleg korán 
kell vetni, mert eleinte lassan- nő s több ido 
kell megerősödésére. 

A mint a murokrépa (vagy csikórépa)' 
sora tisztán kivehető, azonnal kapálni kell, 
mert a gyom az eleinte lassan növő répának 
igen nagy ellensége; a kapálást még 1—2-sz.er 
meg kell ismételni. A második kapálás alkal-
mával egyúttal ritkítunk ugy, hogy a sorban 
20—30 cm-re maradjon egy-egy tő. A murok-
répát őszszel a lehető későn kell kiszedni, 
mert a hideget nem sinyli s a földben legjobban 
áll el. A kupaczban januárnál tovább nem 
igen tartható el. Ky. 

Elvetélő tehenek. [Felelet a 144. kérdésre) 
Nincs kizárva, hogy tehenei a savanyitott répa-
tetőktől vetélnek el, de bizonyára nem amiatt, 
mert abban földrészek is vannak, hanem való-
színűleg amiatt, mert eczetes erjedésig fülledve, 
nagy benne a zsírsav és egyéb savtartalom s 
nem lehetetlen, hogy mohón fogyasztván azt a 
takarmányt az állatok, a kelletnél nagyobb 
mennyiséget vesznek, fel. A maximum az egé-
szen hibátlan ilyen takarmányból 1 fejőstehénre 
s napjára számítva 10 kiló, vemhesnek ennél 
kevesebb. 

Több darab az év folyamán elvetélt s a 
vemhesség 5—7 hónapjában volt tehénről 
lóvén szó, az a gyanúm, hogy a fertőző elveté-
lés lépett fel kérdésttevő állatainál. 

Az ez ellen irányított beavatkozásról 
nagyon sokszor volt szó e helyen, bizonyára 
tudja hát kérdésttevő ur, hogy mi a teendő. 
Ha nem tudná, üsse fel az „Állatgyógyászat" 
czimü populáris könyvet a 283-ik oldalon, 

ott mind az meg van mondva, amit tehet, 
avagy hívjon állatorvost, ha azt. eddig nem 
tette volna. m. 

Csalamádé-termelés és zsombolyázás. 
(Félélet a 146. kérdésre.) A mi tapasztalataink 
szerint 10 kat. hold íyi csalamádéből — közép-
termést véve alapul — 24 m. hosszúságú kazal 
készíthető, feltéve, hogy annak szélessége 5 
méter és magassága 4 méter. Jobb azonban 
nem egy ilyen hosszúságú kazlat készíteni, 
hanem több rövidebbet. Mi a kazlakat rendesen 
8 méter hosszúságúra készítjük, szalmakoszoru 
nélkül, az oldalfalakból — a kazal elkészülte 
után — a/2—a/2 métert levágva. 

Egy kat. hold bevetésére — takarmány-
tengeri termelése czéljából — 70—90 kg, 
mag kell, aszerint, amint aprószemü, vagy 
öregszemu tengerit vetünk ; az aprószemüből 
kevesebb (pl. pignoletto), a nagyszemüből (pl. 
magyar vagy lófogu) több kell. 

A táplálóérték fokozása czéljából a csala-
mádét borsóval keverten vetni nagyon helyén-
való lesz. Ezen czélra a viktoria, vagy a homoki 
borsó használható fel jól. Kat. holdankint fenti 
tengerimennyiségen kivül 30 kg. borsó teljesen 
kielégítő, melyet a tengerivel egyszerre lehet 
elvetni, vagy pedig a már kikelt tengerire 
vetendő el keresztirányban vetőgéppel. Utóbbi 
az alacsony növésű tengeriféleségeknél elő-
nyösebben használható eljárás. g 
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A kivándorlás ügye. Hegedűs Lóránt 
országgyűlési képviselő a közgazdasági társaság-
ban erről az érdekes tárgyról tartott e hó 16-án 
folytatólagos előadást. Elsőben is azt bizonyította 
be, hogy az a veszteség, a melyet Magyar-
ország emberei munkaerőben szenved a ki-
vándorlás folytán, sokkal nagyobb, mint az a 
7—8 milliónyi nyereség, a mit évenkint a ki-
vándorlók hazaküldenek, azután arra mutatott 
rá, hogy az eddigi eljárás, mely ugy a kiván-
dorlókat, mint a bevándorlókat szeszélyesen 
visszakergette, nem felel meg a rendezett jog 
állapotának. Evvel . áttért a felolvasó a be-
vándorlási és kivándorlási jogra s ezt külföldi 
példák, mint a nemzetközi jog és az elmélet 
szempontjából bonczolta, mielőtt felvétette azt 
a kérdést, hogy mit kelljen tenni ebben az 
ügyben Magyarországnak. A törvényhozásnak 
a bevándorlást .és kivándorlást egységesen 
szabályozó törvényt kell hoznia, a mely elő-
ször is meghatározott útirányokba, kerületek 
és konzulátusokhoz irányítja a kivándorlást, a 
mint azt Németország teszi, másodszor meg-
tiltja azoknak az elmenetelt, a kiknek a ki-
kötését amerikai törvények tilalmazzák, de 
egyébként a kivándorlás szabadságát büntető 
szankczióval védi. Harmadszor a kivándorlást 
csak olyanoknak engedi meg, akiknek erkölcsi 
bizonyítványuk van, egészségesek és egy évi 
eltartásukról maguk tudnak gondoskodni. Nem-
zeti tekintetben igen nagy. súlyt helyez Hegedűs' 
arra, hogy kint lakó honfitársainknak a pán-
szlávizmus elleni harczokban erősíteni kell 
hazafias sajtó teremtésével,, nagyszámú egyle-
teik konczentrálásával és egy amerikai magyár 
katholikus püspökség felállításával,, a protes-

táns magyar unió megerősítésével. Az elindult 
kivándorlókon kivül az elindulandó nyomorgók-
ról és a visszatérő, uj eszméket hozó tótokról 
is beszélt a felolvasó. Ezekre nézve két sürgős 
és mélyre nyúló teendőt ismer: az egyik erő-
teljes ipar teremtése a Felvidéken és az 
uzsoráskodók megbüntetése. A másik és leg-
fontosabb az elszunnyadt, modern eszméket 
nem látó középosztály felébresztése, a melyet 
az alulról keletkező és Amerikából jövő uj 
eszmék veszélyeztetnek. A mi a legfontosabb 
problémánk — fejezte be Hegedűs, — a mos-
tani közömbös magyar középosztálynak a fel-
rázása. A tetszéssel fogadott előadás. után 
Miklós Ödön szólalt fel, ki ezelőtt husz évvel 
tett amerikai utazása közben szerzett tapasz-
talatairól tett említést,' A felvidéki tömeges 
kirándulásokat bátran emberkereskedésnek le-
het szerinte nevezni, melyeket lelketlen ügy-
nökök vezetnek, kik minden kivándorlás után 
meglehetős magas százalékot kapnak a hajó-
vállalatoktól. A kivándorlók között alig talál-
kozott 4-—5, kik szellemi munkával élnek oda-
künn, a többi bizonyos határozott munkára 
lesz terelve, s ott élni, lakni, ugy tartozik, 
mint az szabályozva van. Mig nálunk csak a 
nyári munkálatok alkalmával van erősen 
igénybe véve, addig ott az év 365 napján 
kénytelen a legtérhesebb munkát végezni, s 
nem csoda, ha kis megtakarított pénzét haza-
küldheti, hisz se ideje, se alkalma szórakozások 
keresésére. Utal arra, hogy a kivándorlás mö-
gött nagy pénzerő áll, ugy, hogy a tót kiván-
dorló például nem életszükségből, hanem tisz-
tán üzletből, csábitgatás folytán megy ki. A 
pénzt a magyar Slovenski bank szolgáltatja, s 
hiába minden kísérlet a kivándorlás megaka-
dályozására, mig e téren szemmelláthatólag 
mutatkozó embertelen üzelmeket meg nem 
akadályozzuk. 

A galbonauzsoráról. A budapesti ügyvédi 
kamara évi jelentésében a délvidéki gabona-
uzsoráról is megemlékezik és ézeket irja: E 
részben már a legfőbb bíróságnak is volt al-
kalma nyilatkozni ós pedig ellentétes irányok-
ban. Nem kívánjuk ezen határozatokat birálni, 
mert hiszen akkor a konkrét eset részleteibe 
kellene behatolnunk. Tény azonban az, hogy 
léteznek bajok, amelyek elől az igazságügyi 
kormány sem zárkózhatatik el. S e tekintetben 
a legnagyobb elővigyázatot vagyunk kénytele-
nek javasolni, mert egyoldalú intézkedések 
által vagy a kis földmivelőket szolgáltattjuk ki 
a kereskedők élelmességének vagy megfordítva, 
a kereskedést kötjük bókoba, ami meg ismét 
a földmivelési termékek értékesítésére ós a 
földművesek hiteligényeinek megsemisitésére ve-
zet. Az igazságügyi kormánynak é kérdés tekin-
tetében főfeladatát az képezi, hogy a törvények 
idevonatkozó intézkedéseinek tárgyilagos és igaz-
ságos végrehajtására felügyeljen, mert nézetünk 
szerint idevágó törvényeink s különösen az 
uzsoráról s káros hitelügyletről szóló 1883: 
XXIV. t. cz. helyes alkalmazása mellett a 
földmivesnek elegendő oltamat nyújt és a 
szolid kereskedelmet sem károsítja. Hozzátesz-
szük ehhez az autentikus helyről származott 
véleményhez, hogy igenis az uzsoratörvény 
elég oltalmat nyujtna akkor, ha annak végre-
hajtása, biztosítható volna. Legyen azonban a 
közigazgatás kevésbé éber s legyenek az uzso-
rások elég élelmesek, azon vészük észre ma-
gunkat, hogy olyan uzsoraüzleti típus v bonta-
kozik ki egyszerre ;a titokzatos háttérből 
— mint ez tavaly is történt — amely meg-
zavarja a bíróságokat s a törvény intézkedései 
vagy hézagosnak bizonyulnak, vagy pedig annak 
többféleképpen való értelmezhetése miatt 
jövünk rá arra, hogy itt mégis hiány van. Az-
ért van rá szükség, hogy az uzsorakérdéssel 
törvényhatósági szempontból is a legbehatób-
ban foglalkozzunk. 

Egy malom, amely vészit. Előttünk fekszik 
a „Pesti hengermalom társaság" ezévi köz-
gyűlése elé terjesztett zárszámadása, amelyből 
kitűnik, hogy a társaság az 1898. évben több 
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mint 61,000 forint veszteséggel, dolgozott. Az 
igazgatóság előterjesztése ezt a veszteséget 
igen érdekesen magyarázza meg, amennyibén 
a felhajtott búzaárakra és a lisztipar pangására 
való hivatkozásokon kivül veszteségének okaira 
főként abban mutat reá, hogy a fogytán levő 
drága magyar búzából őrölt finom liszttel ki-
szolgálni a fenálló összeköttetéseket csakis 
áldozat árán lehetett. Ez az állítás nyilt vádat 
tartalmaz tehát mindazon malmok irányában, 
amelyek nyerességgel zárták le az 1898-iki 
üzleti évet. Mert a fentebbi állítás értelmében 
ezen nyereség csakis vagy sikerült börzei ope-
rácziokból származhatott, vagy pedig ugy állott 
elő, hogy a finom magyarliszt örve alatt olcsó, 
hitvány őrleményekkel elégítették ki a vevőket, 
lisztkereskedelmünk renoméjának végtelen ká-
rosítására. Olvassuk például, hogy a borsod-
miskolczi gőzmalom rt., 181,061 frt. tiszta 
nyereséget ért el: a zombori Export gőzmalom 
rt. 34,695 frtot; a szolnoki „Hungária" gőz-
malom rt. 79,722 frtot; az eszéki „Unió" gőz-
malom rt. 140,000 frtot; az eszéki djakóvári 
hengermalom rt. 36,743 frt tiszta nyereséget 
mutat ki; a két utóbbi 10, illetve 8°/o osztalékot 
fizethetett a jutalékok levonása s jelentékeny 
tartalékalapok képzése mellett.^Meggondolandó, 
mit jelentenek ezek a csinos üzleti eredmények 
akkor, mikor egy nagy malom hiteles mérlegével 
dokumentálja, hogy szolid üzleti alapon csakis 
veszíteni lehetett. A mi felfogásunkhoz az a 
feltevés fekszik közelebb, hogy a szolid 
malomipar csakugyan mostoha időkön ment 
keresztül, megpróbáltatásának oka azonban 
egyenesen ezen túltengett iparág, egyes ténye-
zőinek tisztességtelen vérsenyére s az eszközök-
ben nem válogató létküzdelmére vezethető 
vissza. 

X I I . tenyészállatvásár f. hó 14-én be-
fejeztetett. Az eladások nagy részét a „Köz-
telek1' mult számában közöltük. A már köz-
lötteken kivül még az alábbi eladásokról érte-
sülünk, melyekkel együtt 54 db ló összesen 
28,090 frt értékben kelt el. Eladattak még: 
dabasi Halász Aladár, 20—21. katalógus szám 
2 db, Stern Emilnek Sárbogárd, 550 frt. Hoyos 
,Miksa gr., 183. k. sz., 1 db, Odescalchy hercegnek, 
Budapest, 500 frt. Tisza Kálmán gróf, 141—142. 
k. sz., 2 db, Baich Millán bárónak Budapest, 
600 frt. Keller Béla 11—12. k. sz., 2 db, 
Joachimsthal Gusztávnak Berlin, 625 frt. 
Benedicty Gyula, 132. k. sz.,' 1 db, Inkey 
Lászlónak N.-Bécse, 375 frt. Keglevich Gyula 
gróf, 4 db. br. Baich Milánnak és Lyka E.-nek 
Budapest, 800 frt. Fölsinger Ferencz, 73—74. 
k. sz., Appl Jánosnak Bpest, 600 frt. Borhy 
György, 156 k. sz., Lövik Károlynak Bpest, 
350 frt. 

A „Pozsonymegyei gazdasági egyesület" 
f. hó 16.-án, csütörtökön d. u. fél 4 órakor 
tartotta választmányi ülését, melyek egyik 
tárgyát a megüresedett egyleti titkári állásra 
való jelölés képezte. Első helyre kandidáltatott 
Horváth Jenő, a szegedi mezőgazdasági orszá-
gos kiállítás irodavezetője, lapunk szorgalmas 
munkatársa. A választmányi ülésen a „Gazda-
sági Egyesületek Országos Szövetsége" képvi-
seletében RubineJc Gyula, szövetségi ,titkár is 
résztvétt. 

Szuperfoszfát 
k a i n i t , c h t l f s a l é t r o m , 

k é n s a v a s " k a l l , k é n -

s a v a s - a m m o i i i a k 

Szőlőtrágya-
compositio 

és egyéb mütrágyafeléket elismert kitűnő 
minőségben ajánl a 

ALAPÍTTATOTT 1872. 

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

V I . , Aüdrássy- t í t 2. V I . , Révay -u . 16. 

Fonciére-palota. (Saját telepen.) 

Gőzcséplőgépek javítására és felszerelésére ajánlok 

Dobsineket 
bármely kívánt profilban, 

I A « 

Kwizda-féle korneuburgi marhatáppor. 
Ezen régi kipróbált étrendi szer elősegíti az 
emésztést a szarvasmarhánál és más házi-
állatoknál, fokozza az anyagcserét és étvágyát. 
Teheneknél növeli a tejelválasztást, a tejet 
szaporítja és javítja. Igen sok távlovagló és 
idomár sokkal szivesebben adagolja a lovaknak 
a korneuburgi marhatápport, mint a drága 
karsbaldi sót, mert ezen készítmény a legtöbb 
tulajdonságában megegyezik a karlsbadí sóval. 
Napönként néhány evőkanál táppor, lovaknak a 
megnedvesített zabra, teheneknek a takarmányba, 
még a legegészségesebb állatoknak is igen 
ajánlatos, mert ez által elejét veszszük, hogy 
állataink könnyen hurutot, anyagcsere és emész-
tési zavarokat kapjanak. 

MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

B U D A P E S T E N , 
VI. KER. VÁCZI-KÖRÚT 21. SZÁM. 

Részletes utasítások kívánatra ingyen 
és bérmentve. 

f 1898. évi forgalom: 26,239 m 

F e l h í v j u k 
m t» c s . gazdalcSssSsiségs 

f i g y e l m é t 

zett'gya^uMTeijSnyek a M. 1. V.íisszes vonalain 

ilvilágositással szolgál: 

HELLER M. sTARSA, 
BUDAPEST, V., Erzsébet-tér 13. , 

r.-t 
Részvénytőke 3,000.000 korona. 

Gyár : Pozsony. 
Iroda : Budapest, V., Váczi-fcörut 33. 

Táviratok: APOLLO BUDAPEST. 
Budapest telefon 2692. 0 Pozsony telefon 195. 

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

A z olaj bizalmi czikk. 
Ásvány-, gép- és hengerolajokat szállítunk 

amerikai és orosz nyersanyagból előállítva, 
mindenkor egyenlő minőségben és a ki egy ízben 
nálunk vett, az szükségletét ismét újból nálunk 
fogja fedezni, mivel szolidan szolgáljuk ki. 

Kérünk tehát próba-megrendeléseket. 

Iroda: Budapest, V., Yáczi-Jtörut 38. 

minden létező rendszerben, 

Csapágyfémet 
legkiválóbb minőségben,, 

Szíjakat 
legjobb szinbörböl, 

Kenderhevedereket 

Legolcsóbb be- 'j 
szerzési forr; 
minden egyéb j 

' műszaki ésmező- j 
1 gazdasági szűk- f 

ségleti czikkben. 

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

„RENIINGTON" 
ÍRÓGÉPEK 

V I L Á G H Í R Ű E K . 

Hivatalos Közlöny-bői. 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. mínister 
Remington írógépet (kapható 

Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai ' 
tézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. 

Festékpárna mellőzve. — 4-szeres billen-
tyű S-szoros helyett. — Legfinomabb 
acélszerkezet. — Közismert nagy tartós-
ság. — Központi vezeték nélkül. — Tel-
jes magyar és német billentyűzet. — Min-
den betűnek csak 1 billentyűje. —Leg-

nagyobb sokszorosító képességgel. 
A REMINGRTONT nagy sikerrel használják. 

-Magy. i 
kto.°lWamvasutak gé̂ gyáraî  - Magyar áítSo's hitel-
bank, — Ganz és Társa, — Budapest székes főváros, Kir. 
tábla Budapest, Győr stb. — Gr. Károlyi Imre urad. igaz-
gatósága, Mágocs. — Magy. Mezőgazdák szövetkezete 
Bpest. Beé Jenő püspöki urad. bérlS 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. 

" " " r. állami jószágigazgatóság Arad. 

, Íróknál, tanároknál, i közjegyzőknél, e 

vételkötelzettség 
w dünk saját költ-

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

Remington Írógépet 
ségünkre az ország bármely részébe dijm 

Erzsébet-tér 16. 
Remington Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 

jogosított eladási telepe. 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

Napi jelentés 1899. márczius 17. 

Készbuza ma gyengén volt kínálva, a malmok 
egészben néhány kocsit vásároltak, melyek változatlan 
árakon kéltek el. 

1899. évi márczius hó 17-én a gabona-csarnok-
ban a titkárságnál bejelentett gabona eladások 
lajstroma. 

Tisgavidéki: 100 trn m. 80 kg frt 10-65 
Pestvidéki : 100 , „ 80 „ „ 1,0-55 

100 , , 76 , , 10-30 
100 , '78 „ „ 10-35 
100 , 80 , , 10-50 
100 , . 75 . , 10-15, 
100 , , 77 ' „ 10-15 

F.-tiszai: 100 K tm 78 kg frt 10-40 
Bihari : 100 , , 78 , , 10-35 
Báeskai: 1700 , . 72 „ „ 9-85 

Rozsban az üzlet lanyha maradt, Budapest tá-
volságában 7-80—7-80 frt készpénzt ért el. 

Árpa jobb minőségű, általában nem gyengébb 
minőségű csak nehezen talál vevőre, takarmányczélokra 
6-60 írtig helyben, illetve Kőbányán kél el. 

. Zab változatlan 6-15-ig készpénz kél el helyben. 
Tengeri továbbra is szilárd maradt, bár a keres-

őn, helyben 4-70-ig, Budapest távolságában 
4-55-ig kel el. Tiszavidéki állomásokon 4-30—4-32*/a 
fizetik. 

Határidők a külföld lanyhasága dacüára válto-
zatlan mederben indulnak, sőt később a márcziusi és 
áprilisi buzaíédezésekre szilárdulnak. 

Déli 12 órakor következőképp áll: 
Köttetett. Déli zárlat. 

Buza márcz. . . 
„ áprilisra . 
„ májusra . 
, októberre . 

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

0- »• • •— 8 03—05 
0. • ' •— 4-58-60 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben a hét elején az üzletmenet 
élénk volt és finomított, valamint élesztő szesz nagyobb 
, tételekben kelt el. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről a hét elején 
kínálat uralkodott és csak néhány kisebb tétel kelt el 
17. 17.25 frt g Bars- és Nyitramegyei állomásokhoz 
szállítva. Pozsonymegyei állomásokhoz szállítva 1.20 
frt bécsi kontingens nyersszesz jegyzésen alól volt 
zárlat. 

Erdélyi állomásokhoz szállítva üzlet nem létesült. 
A budapesti piacion az üzletmenet kielégítő vglt 

és jó vételkedv mellett finomított . szesz 54.75 frtig, 
élesztő szesz 55 írtig kelt nagyban. Exkontingens és 
denaturált szesz változatlanul jegyeztetett. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17.25— 
17.50 forint. 

Bécsi jegyzés 18.10—18.30 frt kontingens nyers-
szeszért. 

A kivitel a hét elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak közül: Baja, Arad, Kolozs-

vár, Nyírbátor, Losoncz, Kenyérmező 25 krral drágáb-
ban, a többiek változatlanul jegyeztek. 

Budapesti zárlatárak t héten: Finomított szesz 
54-50—55-25 frt, élesztőszesz 54-75—55-25 frt, nyers-
szesz adózva 5350—54-25 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 13- 13-50 frt, denaturált szesz 20 — 
—21-— frt. Kontingens nyersszesz —. ;—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-

Vetőmagvak. (Mautlmer Ödön tudósítása.) 
A lefolyt hét forgalma rendkívül élénk volt, az 

árak azonban nem ingadoztak. A készleteknek lényeges 
kevesbülése már tisztán megfigyelhető. 

Vörös lóhere folytatólag is nagyon kapós vala. A 
belföldi szükségletnek igényei még mind kielégíthetők. 
A külföld a jobb árunak hiányát és az áraknak emel-
kedését jelenti már. Az amerikai lóhere behozatala is-
métjelentékeny. 

Luczerna. .Az ebbeli üzlet idejekorán bontakozott 
ki. A készletek fogynak és a megbízható áruval leendő 
pótlás már nehezzé válik. , E pillanatban meg minden 
minőségben fedezhetik a gazdák szükségletöket. Gya-
korta ajánlanak olcsó árut is, de a szilárd üzleti hely-
zet közepett hanyatló árak melletti kínálat nagyon is 
világosaw viseli ama törekvés bélyegét, hogy egészen 
alantas.' részben el sem adható árunak valahogy vásár 

Takarmányrépa,. A forgalom tetemes volt, még 
Mindig keresnek ugyan vevőket a megbizhatlan eredetű 
magnak is még pedig" olcsó ár mellett, az ilyen törekvé-
sek azonban többnyire meghiúsulnak a gazdák óvatos-
sága köveikeztében. 

• Baltaczim forgalma nagy volt. Ami csak a 
piaezra érkezik, az mind könnyen elkel. 

Réti komocsint keresik, ára vafamivel emelkedett. 
Jegyzések nyersáruért 100 kilónkint Budapesten. 
Vörös lóhere, mult évi . . 49—51 frt. 
Vörös lóhere uj . . • . . . 55—59 „ 
Luczerna, franczia, . . . 70—80 » 
Luczerna, magyar, . . . 56—62 , 
Luczerna, olasz, . . . . 58—62 „ 
Baltaczim 14—15 •„ 
Muhar '. . 5-50—6-50,, 

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

más az 1898/99. idényben f. évi márczius hó 16-ig be-
zárólag aí alant megnevezett magkereskedőknél és ter-
melőknél a következő mennyiségű vetőmagvakat ólom-
zárolta : 

Lu. a Lóhere Összesen 

2459 

8540 13831 
5 zs. Onobrychis 
3. Poterium Lan-
3. Lolium perenne, 

Mauthner Ödön, Budapest 
Haldek Ignácz, Budapest 
Klein Vilmos Szatmár íua 
Magy. mezőg. szöv. Bpest 460 
Deutsch Gyula, Budapest 340 
Frommer A. H. utóda1) Bpest 368 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 43 
Beimel és fia Budapest • 260 
Boross és Szalay 130 
Hollander A. és fia, üngvár 19 
Kramer Lipót Budapest , 55 
Szávoszt Emil, Budapest ,87 
Radváner I. L. Budapest 69 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest 131 
Lamberger Károly Bpest ... 60 
Gr. Teleki Arvéd, Drassó ... '72 
Felsenburg, B.-Gyarmat ... — 
Singer Zsigmond, Budapest 16 
Feldmann Mór,, Szatmár — 
Nöthling Vilmos Budapest... 8 
Keszner Izidor, M.-Sziget — — 

Összesen... ... 5291 
!) 5 q Trifolium incarnatum, 

sativa, 7 zs. Bromus inermis, ,3 : 
guisorba, 6 zs. Avena elatior, 3 : 
3 zs. Dáctylis glomerata. 

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

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1899 márczius hó 15-ről. 

A tegnapi élénk forgalom után ma csendesebb 
nap következett. A küldemények meghaladták a szük-
ségletet az egész vonalon, ugy hogy a fogyasztó kö-
zönség bőségesen gondoskodhatott .szükségletéről. Kü-
lönösen bárány, baromfi és tojásban javultak a ho-
zatalok. 

Husnemüekből az érdeklődés füstölt hus, sódar 
felé irányult, melyből tekintettel a közeledő ünnepre 
nagyobb mennyiségek vásároltattak. Marhahús és ser-
téshús árváltozást nem mutatnak, míg a borjú és bá-
rányhus a nagy vásári felhajtás nyomása alatt árvesz-
teséget szenvedett. Leölt borjú 48—50 kron kelt kilója 
bárány páronként 1 írttal olcsóbb, 4 írttól 5-50 frt kelt 
páronként. 

Baromfi ára hanyatlásnak indult. A jelentékeny 
hozatalok lényegesen olcsóbb áron találtak csak elhe-
lyezést. Az árveszteségben a leölt baromfi is részesült 
melyből egy ktildeméuy kappan darabonként 1 froton, 
libát 55 kron árusítottunk el kilónként. 

Tej és termékek normális forgalom mellett to-
vábbi árveszteséget nem' szenvedtek. Teavaj 90 krtól 1 

Uojás jó hozatalok mellett egy írttal olcsóbban 
kelt a nagy láda, melynek mai ára 28-50—29-50 irtot 
jegyez. Egy írtért 48 drbót olvastak. Tea-tojás 2:20 frt 
100 drbos láda. 

Zöldség c i ui nagyobb 
mennyiségben érkezett. Az árak 1 írttal olcsóbbodtak a 
petrezselemgyökérnél, sárgarépa és burgonyánál. Vö-
röshagyma 4—4-50 forontig. 

Gyümülcsből csupán alma érkezett, melynek árát 
8 krtól 20 krig tartottuk minőség szerint, többnyire 
hibás mennyiségek érkeztek, . 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jal8n-
tise. Budapest, 1899. márczius 16-ról. 

MBS. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 52—54, 
0. oszt. 48—52, III. oszt. 45—48, eleje I. oszt. 48-50, 
II. oszt. 44—48, III. oszt. 38—44, borjúhús hátulja 1. 
oszt. 56—65, II. oszt. 40—56, eleje 1. os?,t. 50—52, II. 
oszt. 40—50, birkahús hátulja I. oszt. 46—48, II. oszt. 
44—46, eleje I. oszt. 40-42, ű. oszt. 38—40, bárány 
eleje 1 db 0. 0-—, hátulja • •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 51—52'0, vidéki 40—48, sza-
lonna nélkül elsőrendű 52—54, vidéki 38—46, sertés-
hús pörkölt 36-0—46, sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 
—•—•—, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
70—90, füstölt belf. csonttal 0-50-H>-8, csont nélkül 0-70 
—1-00, sonka füstölt külf. osont nélkül —• ••—, 
szalonna sózott 1 q 490—51 0, füstölt 53—55", sertés-
zsír hordóval 55-Ö—56-0, hordó nélkül 56-0—57-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—90, szalámi belföldi 130 
—140, külföldi , maiacz szopós élő 1 db —-o—0-—, 
tisztított 0-70—80. 

Baromfi, a) Slő. Tyúk 1 pár frt 1-30—1 80, 
csirke 0'90—1-40, kappan Mzott"2-40—2 60, sovány — 
0.—, récze hízott 2-70—3 00, sovány 2 00—2-60, lud 
hízott 4 00—7-20, sovány 2-60—3 60, pulyka hízott 6-00 
—7-20. sovány 2-50—3-—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-80—0 90, 1 kg. , csirke 1 db 0-60—0-75, 1 kg. 

, kappan hízott 1 db 1-10—1-60, 1 kg. —•—•—, 
récze hízott 1 db 1-20—1-80, 1 kg. 55—65. félkövér 1 db 
1-20—1-30, lud hizott 1 db 2-20—3-50, 1 kg. 64—0-68, 
félköv. 1 db 0-80—2-50, 1 kg. 44—52, pulyka hizott 
1 db 2-40—3 50,1 kg. 55-60, félkövér 1 db 1- 2-00, 
! kg. 46—52, ludmáj 1 db 20—200, 1 kg. l-80-3'50, 
hidzsir 1 kg. 0 8—100, idei liba 1 db ••—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 1-00—1-20. csuka l-(0 
—1 20, ponty (dunai) 0-40—0-70, süllő —• •—, ke-
csege 0-—0-0, márna —-40—-60, ezompó 0-40—0-60. 
angolna 0" 0'—, apró kevert 0-30—0 35, 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. 0-80—1-05,1. rendű 0-70—0-80, II. r. 
0-40—50-—, olvasztott 0-50—60, Margarin í. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-10—0-15, juh-
taró 38—48, liptói 0-40—0-50, juhsajt 0 32—48, emmen-
th&li sajt 1-10—1-10, groji sajt 0-50 —0-66. 

IiÍ82 
13-0—18-0, 
—11-0. Búzaliszt 00 
2 —•—, 3 —•—, 4 —' 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoke-
nui 24—35, borsó héjas magyar 7-00—15-—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—22, bab fehér apró 6—7, 
nagy 6—8, színes 7-00—10. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 28-5—29 00 
0. 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 3. 4-—, 1 q 
3 0—4 0, Petrezselyem 100 kötés 3-0—4-0,1 q 3-00—4-00 
zeller 100 drb 1-50—2-80, karalábé 0-8—1-60 vöröshagyma 
100 köt. 0-00—0-00, 1 q 3-00—5-00. foghagyma 100 köt. 
—• 1 q 18— 24-—, vörösrépa 100 drb 0-60—1-40, 
fehérrépa , fejeskáposzta 8-0—14-00, kelkáposzta 100 drb 
2-00—4.00, vörös káposzta 10-—12-— fejessaláta 1-20— 
3-00, kötött saláta 0-0—0-00, burgonya, rózsa 1 q 1-80 
2-20, sárga 1-80—2-00, külföldi —• -, fekete retek 100 
drb 0-80—2-00, uborka nagy salátának 100 db —•—•—, 
savanyítani való 100 db 0-0—0-0, savanyitott 1-80—2-00, 
zöld papr. 0- Q-—, tök főző —•——•—, zöldbab -,—-0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —• •—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső 0-—0-, karfiol 100 db 10-0—20-0, 
paradicsom 1 kg. 0- 0-—, spárga 0- 0-—, torma 

' Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 16—35, köz. alma 6-—16, 
fajkörte , közönséges körte 20—25, szilva magva-
váló 0-0—0-0, vörös —•—, aszalt 8—24, cseresnye faj 

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

, sárga faj O'O—0-—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0- 0-—, csemege — , dió (faj, papir-
héju) , közönséges 18-0—24, mogyoró 30—34, 
gesztenye magyar 0 , olasz 16—24, narancs messi-
nai 100 db 1-40—3'0, pugliai —•—•—, mandarin 1-50— 
2 00, czitrom 1-10—1-20, füge hordós 1 q 18—24, ko-
szorús 20-—22—, datolya 40—48, mazsolaszőlő 56—70, 
egres 1 lit. 0 , eper 1 kg. •— kr. 

Főszerek és italok. Paprika L rendű 1 q. frt 
30—60, II. rendű 20—30, csöves , (szá-
rított) . köménymag —— , borsókamag 
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— . mák 1 q. frt 25—30, méz csurgatott 0-40— 
0-50, sejtekben 1 kg. —• •—, szappan szin 20 ~ 
iözönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 
0-40—0-50, vörOs aszta!; palaczkban 0-40—0-50, 
pálinka palaczkban —• •—„ ásványvíz palaczkbr" 

vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
41 árus 25 db sertést, 1 árus 15 db süldőt, 3500 kg. 
friss hust, 1700 kg, füstölt hust, 600 kg. szalonnát, 400 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czegléd 7 árus 79 sertést, 
Nagy-Körös 7 árus 96 sertést, Gzecze 1 árus 20 ser-
ésf lonor 3 árus 7 drb sertést és 32 drb süldőt, 

Dunaföldvár 1 árus 5 sertést, összesen 19 árus 207 
<lrb sertést és 32 drb süldőt. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss 
téshus 1 kg. 54— 60, 1 q 4400—4800, süldőhus 1 kg. 
60—72. 1 q 5200—5500, füstölt sertéshús 1 kg. 64—72, 
1 q 5800—6400, szalonna zsirnak 1 kg. 54—56, 1 q 5200— 
5400, füstölt szalonna 1 kg. 64—72, 1 q , háj 
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1 kg. 56—60, 1 q , disznózsír 1 kg. 64—66", 
ioesonyahus 1 kg. 46—48, * 1 -. kocsonyahús 1 kg. 46—48, l~kg 

3600, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q krig. 
Hideghasvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1899. 

márczius hó 17-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek' részére). Felhozott Budapestről 
43 árus 17 db sertést, 0 árus 0 db süldőt, 2000 kg. 
friss hust, 1300 kg. füstölt hust, 650 kg. szalonnát, 
450 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 52—78, 1 q 4600—5200, süldőhus 1 kg. 

, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 46—72, 
1 q 3000—6000, szalonna zsirnak 1 kg. 52—54, 1 q 
5200 , füstölt szalonna 1 kg. 56—70, 1 q 

( háj 1 kg. 56—58, 1 q ,5600 , disznózsír 1 
kg. 60 , 1 q , kocsonyahús 1 kg. 30—3é, 
1 q —, fűstölt sonka 1 kg. 60—100, 1 q 

krig, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb r—, töpörtő 1 kg. krig. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1899. márcz. 17. & székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Hősietek* részére). Felhozatott a szokott 
községekből 136 szekér réti széna, 25 szekér muhar-
SO zsupszalma, 13 szekér alomszalma, 2 szekér taksr-
mányszalma, 6 szekér tengeriszár, 19 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles sii).i, 
1000 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 220—320, muhar uj 300—Ó45, 
ssupszalma 160—180, alomszalma 110—120, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma 130—130, tengeriszár 850—1100, luczerna 

, sarji/230—260, szalmaszecska 170—200, széna 
, u j , zabosbükköny 230—280. összeí 

l 241, suly 241000 kg. 

Allatvásárok. 
Badapesti esüsrómarhavásár. Márczius hó 16-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
Jelentése. 

Felhajtatott: 808 drb belföldi, db salicziai, 
drb tiroli, 17 db növendék élő borjú, 140 db élő 

bárány; 23 drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, 2773 drb 
őlött bárány, — drb élő kecske. 

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

írtig, kivételesen — írtig dbonkint, 27—36 frtig, kivé-
telesen 38 frtig súlyra, növendék borjú 18—23 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 36—44 frtig, tiroli frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 2-5—8 0 frtig, bécsi ölött borjú , kiv. 
— frtig súlyra. Elő bárány 5*0—8 5 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1899. 
évi márczius hó 16-án. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 410 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 58 
db, közép 142 db, alárendelt 24 db. Fejőstehén : fehér 
O drb, tarka 121 db, tenyészbika 1 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly 18 db, bonyhádi 41 db, 
hizlalni való ökör — db, üsző 5 db. 

Jármos ökrökben a küszöbön álló országos vá-
sár miatt, kevés forgalom volt. fejős tehenek ára da-
r abonkint 5—10 frttal emelkedett. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
ökör , középmin. jármos ökör pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , hizlalni 
való, jármosbivaly — é. s., 250—270 frtig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör —• mm.-kint é. s., 
tarka bekötni való ökör frtig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka kevert 
származású tehén 70—120, bonyhádi tehén 110—160 
kiv. — frtig, bika frtig páronkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1899. márczius hó 
16-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek' részére.) Felhajtatott: 2440 db 
nagy vágómarha, nevezetesen : 1473 db magyar és tarka 
ökör, 495 db magyar és tarka tehén, 214 db szerbiai 

ökör, — db boszniai ökör, — db boszniai tehén, 2 db 
szerbiai tehén, 165 db bika és 91 db bivaly. 

Minőség szerint: 693 darab elsőrendű hizott 
1541 db középminőségü és 206 db alárendelt min. bika 

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

Miután a konzervgyárak részére ma már nem 
vásároltak s ugyanannyi vágó marha volt felhajtva, 
mint a mult héten; silányabb minőségű ökrök és go-
romba csontú, habár hizott mustra ökrök, valamint a 
kisebb külföldi kereslet, következtében, bikák ára is 
100 kgkint 1 frttal esett. Egyéb minőségek nehézkes 
forgalom mellett mult heti árakat érték el. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 29- 33'—, kivételesen 33'50 , 
hizott magyar ökör középminőségü 25- 29'—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 21-—25-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 20—31-—, kivételesen tarka 
tehén 33" ••—, magyar tehén középmin., 20 31-—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 20— 
31- , szerbiai ökör jobb minőségű 24- 27-—, kiv. 
—•—, szerbiai ökör középminőségü 21-—23—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• —•—, szerbiai bika 
22- 30-—, kivételesen 31-—, szerbiai bivaly 17.—21, 
kiv. —'— frtig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1899. márcz. 16-án. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). 

Á vásár forgalma lanyha volt. 
Felhajtatott összesen 415 db. Eladatott 221 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 8 db, eladatott 2 db, 
160—210 frtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 12 db, 
eladatott 4 db 130—140 frtért, nehezebb kocsiló1 

(hintós) 20 db, eladatott 7 db 110—150 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti taj) 60 db, eladatott 21 db 90— 
140 frtért, ponny 2 db, eladatott 0 db frtért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 80 db, eladatott 30 db 55—90 frtért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 140 db, eladatott 80 db 25—50 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 93 db, eladatott 
77 db 12—20 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 55 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 1 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott 1 db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1899. Márczius 17. {Első 
magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefon-jelentése a 
„Köztelek" részére.) A vásár lanyha volt. Heti átlag-
árak: Magyar válogatott 320—380 kg. nehéz 50-0—51-5, 
280—300 kg. nehéz 49- 50-— kr, öreg 300 kg. tuli 
47-0-48-00 kr, vidéki sertés könnyű 46'5—48-5 kr. Szerb 
kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szokásos. — Eleség-
árak: Tengeri ó 4"85—•— frt, árpa 6-90 frt Kőbányán 
átvéve. Helyi állomány: Mároz. 10. maradi 31855 drb 
Felhajtás: Belföldről 1450 drb, Szerbiából 1349 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 2797 db. Főösszeg 34654 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 1273 drb, belföldre Budapest 
környékére 656 drb, Bécsbe 91 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába 465 db. 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db, 
A szappangyárakban feldolgoztatott : szállásokban el-
hullott 5, vaggonból kirakatott hulla 6, borsókásnak 
találtatott 11, összesen 22 db. Összes elhajtás 2507 
darab. Maradt állomány 32147 drb. A részvény-szállá-
sokban 6995 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt 321J drb. Felhajtás: Szerbiá-
ból 1349 db, Romániából drb, összesen 4559 drb. 
Elhajtás: 1246 drb, maradt állomány 3295 drb és 
pedig 3295 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 101 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felül.) 

(.Kivonat a hivatalos lapból.) 
a.tkvi ha- Popovics ' 37267 
tóság Pál 
atkviha- Diamandi 93000 
tóság Miklós 
atkviha- Szeniczey 7,6995 
tóság Akós 
a tkvi ha-Aczél Szabó 21720 
tóság János 
a tkvi ha- gr. Zichy 126251 
tóság Ferraris Lajos 
a tkvi ha- gr. Festetich 30373 
tóság Andor 
atkviha- Délmagyar- 21800 
tóság orsz. növ. olaj-

gyár szőv. 
atkviha- Zolnay 126103 
tóság Béla 
atkviha- Suberka 37781 
tóság György 
atkviha- n.-bányai 40000 
tóság mümalom 

szeszgyár 

Márcz. 24, 

Márcz. 24, 

Márcz. 27. 

Márcz. 28. 

Márcz. 28, 

Márcz. 29, 

Márcz. 29, 

Ápr. 5. 

Ápr. 5. 

Ápr, 8. 

Ápr. 12. 

Ápr. 13. 

Ápr. 17. 

Máj. 13. 

Máj. 15. 

Máj. 16. 

. Nagyváradi a tkvi ha- Miskolczy 25811 
kir. tvszék tóság György 
Budapesti atkviha- Starich 115861 
kir. tyszék tóság Márton 
Tasnádi a tkvi ha- Helley 61682 
kir. jbiróság tóság Ágnes 
Tomallyai a tkvi ha- Szentiványi 46000 
kir. jbiróság tóság Géza 
Nagykárolyi atkviha- Tóth 30332 
kir. jbiróság tóság János 
Aradi atkviha- Berger 23456 
kir. tvszék tóság Jakab 
Budapesti a tkvi ha- Feledi 324544 
kir. tvszék tóság Miksa 
Kulai ...; a tkvi ha- Als. baranya 80000 
kir. jbiróság tóság bácsi ev. ref. 

egyh. megye 
Kecskeméti atkviha- Nagy 24000 
kir. tvszék tóság Balázs 
Aradi atkviha- Szelle 31210 
kir, tvszék tóság József 
Budapesti a tkvi ha- Martinelli 129677 
kir. tvszék tóság Antal 
Budapesti atkviha- Deutsch 218205 
kir. tvszék tóság Imréné 
Budapesti a tkvi ha- Pálfy 273831 
kir. tvszék tóság Ferencz 
Belovári a tkvi ha- gr. Berch- 1.072524 
kir. tvszék . tóság told Arthur 
Berettyó-ujfalusi a tkvi ha- Miskolczy 22064 
kir. biróság tóság, Emil 
Dévai atkviha- Sztarék 85793 
kir. tvszék ' tóság Frigyes 
Budapesti atkviha- Haroska 26960 
kir. tvszék tóság Férencz 
Nezsideri atkviha- Dorner "32138 
kir. jbiróság tóság Emil 

Szerkesztői üzenetek. 
H. E. urnák, Szilágyszeg. 25 év óta fennálló 

sertesfiaztató megszüntetését legfeljebb közegészségügyi 
érdekből lehet követelni, ha hatóságilag igazolni lehet, 
hogy a fiaztató a közegészségre ártalmas. 

B. 6. urnák, Misefa. A jelzett tóban leginkább 
megfelelnének, pontyok, ezompók, arany orsók stb., de 
természetesen oly nagyra nőtt állapotban, a mely nagy- > 
ság mellett a tavon úszkáló részek stb. már nem fal-
hatják fel őket. 

Br. K. J. urnák- Keresztúr. Hálók s általában 
halászati czikkek beszerezhetők Adám Miksánál, kinek 
üzlete/ Budapesten, Ferencz-József rakpart 9 szám 
alatt van. 

Márcz. l: 3. Ve'rseczi 
kir. jbiróság 

Márcz. 20. Nagyváradi 
lar. tvszék 

Márcz.̂ 2 0. Paksi 
kir. jbiróság 

Márcz, 2< 3. Kecskeméti 
kir. tvszék 

Márcz. 2( ). Rozsnyói 
kir. jbiróság 

X Enyingi 
kir. jbiróság 

Márcz. 2( 3. Temesvári 
kir, tvszék 

Márcz. 21. Budapesti 
kir. tvszék 

Márcz. 21 2. Budapesti 
kir. tvszék 

Márcz. 24. Nagybányai 
kir. jbiróság 

AB Orsz. magy. gagjg. egyesfi l«t tulaj J w a . 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért felelős: Eorster Géza az 0. M. G. S. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szüassy Zoltán ftz 
0. M. G.B. szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Bnday 

0. M. G. E. titkára. 
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B U D A P E S T . 

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

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

flW ö s s z e s " H s a 
gazdasági gépeket gyártja. 

(Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavigó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. I 

Rész le tes á r j e g y z é k k e l 
I és azakizerfl felvilágosítással díjmentesei tzol-

J 
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Elitéit borhamisító. 
Kpamer József 

borkereskedő, szegzárdi lakos elitéiése. 
4418. sz.—Y-a. kih. 

Másolat. III. fokú ítélet. 
T o l n a v á r m e g y e k ö z ö n s é g é n e k 

M. kir . belügyminister, 

S z e g z á r d o n . 

A vármegye alispánjának 1898. évi junius hó 30-án 208. kih. sz. a. kelt másodfokú Ítélete, mely szerint a központi járás -fö-
-szolgabirája által hozott elsőfokú Ítélet részbeni megváltoztatásával K r a m e r Jó z s e f szegzárdi lakos borkereskedő: 

fokú Ítélet ellen beadott felebbezésében foglalt azon nyilatkozata 
által, melyben beismeri, hogy ő tudomással bírt arról, hogy Szegzárd 
vidékén néhány év óta a termelők szokásba vették a borok vizezé-
sét, ennek daczára ezen vizezett borokat összevásárolta s azokat — 
e körülményt tudva — természetes olasz borokkal keverte össze, 
ezen összekeverés, áltál. pedig a borok természetes jellegüket elve-
szítvén, azok az Í893. évi XXI I I . t .cz . végrehajtása tárgyában ki-
adott 53850/97. sz. kereskedelemügyi ministeri rendelet 2. §-a ér-
telmében panaszlott által már mesterséges borokkal meghamisitott-
nak tekintendők, nem változtatván a hamisítás lényegén mit sem 
az, vájjon a bőrgyártás csupán csak tiszta viz segélyével, avagy 
pedig már tudva hamisított bor keverése által vitetik-e véghez, — 
másodszor pedig a panaszlott által bemutatott, az iratok között 
fekvő szőlő- és borbevásárlási jegyzékből megállapított azon fontos-, 
körülmény által, hogy panaszlott az 1896. és 1897. években Szeg-
zárdón és vidékén mindössze csak 9976 liter bort, ellenben nagy 
mennyiségű, (26132 kg.) szőlőt vásárolt, ez utóbbival maga készí-
tette a bort, mert 100 kgr. szőlőből körülbelül 70—75 liter must 
lévén csak szűrhető, az említett bevásárlási jegyzék tanúskodik 
arról, hogy panaszlott szegzárdvidéki szőlőből maga körülbelül 
kétszer annyi bort készített, mint amennyi kész bort a szegzárd-
vidéki termelőktől vásárolt. Ez panaszlott ;azon védekezései, mely 
szerint a pinczéjében talált mesteréges borok készítésénél vádját a. 
szegzárdvidéki bortermelőkre akarja hárítani, annál is inkább, meg-
dönti, mert az 1897. évi november hó 23-án tartott hatósági szem-
léről felvett jegyzőkönyv szerint a vádlott pinczéjében talált és a 
budapesti állandó borvizsgáló szakértő bizottság által megállapított 
39542 liter mesterséges borkészlethez képest panaszlott által az em-
lített hatósági szemlét megelőző két év alatt szegzárdvidéki terme-
lőktől vásárolt 9976 liter bormennyiség elenyészően csekély. Ezen 
tényekkel szemben nem vehető figyelembe panaszlott azon véde-
kezése, hogy fiatal korára, valamint arra való tekintettel; hogy % 
borüzletet csak két év óta vezeti, tisztán tapasztalatlanságának tu-
lajdonitható az, miszerint az általa vásárolt borok vizezett voltát a 
vásárlás alkalmával nem volt képes felismerni, közelfekvő chemiai 
intézet hiányában pedig nem állott módjában azok megvizsgáltatását 
eszközölni, mert nem tehető fel, hogy egy nagy borkereskedő czég 
tulajdonosa a borok ismerete tekintetében teljes jártassággal ne 
birjon, vagy hogy ahhoz értő közeggel ne rendelkezzék. 

A büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményül vétetett a 
mesterséges borgyártásnak nagyebb mérve és a többrendbeli ki-' 
hágás elkövetése, nemkülönben az, hogy panaszlott ezek által az 
ország egyik elsőrendű borvidéke borainak jó hírnevét veszélyezteti. 

Az^ ítéletnek hírlapi közzététele az 1893. évi XX I I I . t. cz. 
végrehajtása tárgyában kiadott 53850/97. sz. kereskedelemügyi mi-
nisteri rendelet 9. §-ának 2. bekezdésében felsorolt indokoknál fogva 
volt elrendelendő. 

Erről a vármegye közönsége 1898. évi augusztus hó 10-én 400. 
kih. sz. a. kelt alispáni jelentés csatolmányainak, nemkülönben a 
szegzárdi borellenőrző bizottság, valamint panaszlott által időközben 
hozzám, közvetlenül benyújtott folyamodványok s az utóbbi folya-
modvány mellékleteinek leküldése mellett további eljárás végett ér-
tesíttetik. 

1. Törkölybornak szabálytalan módon történt raktározása 
által elkövetett s az 1893. évi XX I I I . t. cz. 3. §-ába ütköző kihágás 
miatt u. e. törvényczikk 5. §-ának d) pontja alapján 50 f o r i n t 
pénzbüntetésben,: behajthátlanság esetén 5 napi elzárásban. 

2. Mesterséges bornak forgalomba hozatala miatt az idézett t. 
cz. 5. §-ának b) pontja alapján 200 frt pénzbüntetésben, nem fizetés 
esetén 20'napi elzárásban, továbbá 112 fr t 07 kr. vegyvizsgálati, — 
5 írt 56 kr. borminta szállítási, 13 fr t 25 kr. eljárási költség, nem-
különben a borellenőrző bizottság által összeirt borból hiányzó 
218'24 hektoliternek a borvizsgáló szakértő bizottság által megálla-
pított értéke fejében 4433 frt 40 krnak Szegzárd község szegény-
alapja'javára leendő megtérítésében marasztaltatott el, a zár alá 
vett mesterséges borok panaszlott költségén, hatósági ellenőrzés 
mellett denaturáltatni s énnek megtörténtével ipari czélokra való 
felhasználás végett panaszlottnak visszaadatni, végül az Ítélet jog-
erőre emelkedése után a mesterségesnek ítélt bor egész mennyisége 
után járó állami boritaladó kiszabása végett a szegzárdi kir. pünz-
ügyigazgatósághoz á'ttétetni rendeltettek, ellenben panaszlott a mes-
terséges bor gyártása által elkövetettnek jelzett kihágás vádja és 
jogkövetkezményei alól felmentetett, az elmarasztalt s a szegzárdi 
borellenőrző bizottság által közbetett felebbezés folytán felülvizsgál-
tatván, marasztaló s vonatkozó részében indokainál fogva helyben 
hagyatik, oly módosítással, hogy a panaszlott pinczéjében még meg-
levő és zár alá vett s denaturálni rendelt mesterséges borok dena-
turálás után elkoboztatni s Szegzárd község szegény-alapja javára 
értékesíttetni rendeltetnek. 

Felmentő részében az ítélet megváltoztattatik s panaszlott még 
mesterséges bor készítése által elkövetett kihágásban is vétkesnek 
mondatik ki s a miatt az 1893. évi XXXIII . t. cz. 6. §-a alapján 8, 
(nyolcz) napi elzárásban és 15 nap, különbeni végrehajtás terhe 
alatt fizetendő s az 1892. évi XXVII. t. cz. 3. §-ában jelzett czé-
loltra fordítandó 200 frt pénzbüntetésben, nem fizethetés esetén 
még 20 napi elzárásban, továbbá a felmerülhető tartási költségek 
/megfizetésében marasztaltatik el. Végül elrendeltetik, ' hogy ezen 
ítélet a „Borászati Lapok"-ban (Bpest, Üllői-ut 25), a „Közte lek " 
czimü lapban (Budapest, Üllöi-ut 25. sz.), a „Budapesti Hir-
lap"-ban, a „Magyar Hiríap"-ban és a . „Nemzet" czimü Budapesten 
megjelenő lapokban, nemkülönben egy Szegzárdon megjelenő helyi 
lapban marasztalt költségén egy izben közzététessék s a fenn idézett 
t. cz. végrehajtása tárgyában kiadott 53850/97. sz. kereskedelemügyi 
ministeri rendelet 24.', illetőleg 35. ,§§-aiban .foglalt rendelkezéshez 
képest az illetékes borellenőrző, valámint az állandó borvizsgáló 
szakértő bizottsággal közöltessék. 

Az ítélet a denaturálandó mesterséges bor elkobzása és érté-
kesítése szempontjából azért volt megváltoztatandó, mert hogy ezen. 
borok denaturálás után panaszlottnak visszaadassanak, mivel sem 
indokolható. 

Felmentő részében pedig azért volt az ítélet fenti értelemben 
megváltoztatandó, mert a panasz tárgyát képező borok a budapesti 
állandó borvizsgáló szakértő bizottság szakvéleménye szerint. mes-
terségeseknek találtattak; hogy pedig panaszlott az általa, forga-
lomba hozott mesterséges bort, ő maga készítette, beigazolást nyert 
először ugy a kihallgatási jegyzőkönyvben, valamint még az első-

99. évi január hó 24-én. 

231/899.' kih. 
Szegzárdon, 1899. évi márczius hó 13-*án. 

A' jelen másolat hiteléül: 

A minister meghagyásából: 

Dr. S é l i e y s. k., 
. ministeri tanácsos, 

H a j ó F á i , 
szolgabíró. 
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MmíU 
B U D A P E S T E N , V I I I . , Józsaf-körat 8. 

Elnö i: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSAVOSSY BÉLA. 
Igazgatósági tagot : 

ANDRÁSSY liÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, PŰSPŐKY EMIL, 
RUBINEK GYULA. SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILA!'.SY ZOI TÁN. SZONYI ZSIGMOMD, 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍÜTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tüz- nint a jéfbiztositás terén híven 
megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek 
teljes megelégedését vívta ki magának, az 

épület és átalány (pansclaal) 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, 
gg jy Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 

nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. 
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 

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

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

Kitüntetve 
1897. Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első díj: állami arany érem. 

Lévai nemzetközi vetőgépverseny első díj : nagy üzemre arany érem. 
1898. Hódmezővásárhelyi vetőgépverseny első díj: arany érem. 

Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij : arany érem. 

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
S I A G Y - K Ü S B S Á H . 

""Ajánlja: 

M a g y a r o r s z á g 
legújabb és 

legjobb 7583 

vetőgépét. 
B^SS** " szabad, kiváltható kapa-

csuklyókkal ellátott 

ZAL A-D RiLL 
sorvetőgépét, továbbá szab. „Perfecta" olcsó és igen jó, könnyű vetőgépét, 
legjobb szerkezetű Sack-rendszerü aczélekéit, boronáit, járgányait, szénagyüjtöit, 

rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. „Planet jr ." rsz. kézi-toló répakapa és töltögető, á 10 frt. 
Á r j e g y z é k ingyen é s b é r m e n t v e . 

ALAPÍTTATOTT 1802. EYBEN. ALAPÍTTATOTT 1802 ÉVBEN. 

Bánhegyi C. J. 
„Az arany kalapácshoz" IV., Rostély-utcza 13. 

Lószerszám vereték és kellékek. 
Kész istrángok, angol gyeplők, nyergek, lovagló szerek. Nyereg-

szappan, angol bőrlakok, szerszámmáz, Kwizda-fiuid. 

Halászati czikkek. Szabadalmazott patkány és egérfogók. 
Szerszám nagykereskedés minden iparág részére. 

— = ; Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Quperfoszfátok m 
'"""""áiiatí és 

ásványi eredetűek, 
a legmegbízhatóbb, a legjobban bevált és a legolcsóbb 

foszforsavas trágyaszerek, minden talajra alkalmasak. 
Tartalmaznak 10—20% vízben oldható foszforsavat. 

Vegytartalomért foltétlenül szavatolunk. — Szárítva és finoman örölve. 
Tekintettel a rövid tenyészidöre s e műtrágyák gyors hatására 
nélkülözhetetlen a tavaszi vetéseknél. 
Kétannyi mennyiségű czitrátban oldható foszforsavval sem pótolható hatása. 

Ajánlok továbbá: 
Csontlisztet, Chilisalétromot, kénsavas ammoniákot, 
kálisót, kainitoit, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, tliemeiaani szab. szuperfoszfát-
gypszet herések trágyájául és az istállótrágya konzerválá-
sára; takarmánymeszet stb. bárhová versenyképes 

áron szál l it : 

Prága, Heinrichsgasse 27. 

| Vintschgaui hasas tehenek; 
| tejelési képesség ^ 

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

kaphatók 

IPICK O S W A L D n i 
VIII, Külső Kerepesi-út 1. sz. 

Magyar fenyő mag pergető intézet 
és erdészeti magkereskedés 

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

vásárhelgi gazdasági kiállításon dicsérő aranyoklevéllel! 
Ajánl kedvezményes vasúti szállítás mellett mindennemű hazai és exotikus 

legmagasabb csiraképességü 

Erdészeti magvakat 
és k o c s á n y o s é s k o c s á n y t a l a n t ö l g y m a k k o t . 

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

IIRMTÉ1IKK felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAPEST, 

€WH»«t iSS-iltC fSBSHB. 

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

részére. m̂ m 
Ara darabonként csak 90 kr. ÍA /IgHjj 
pénz előleges beküldése mellett portó- Igfg 

mentesen megküldve. 

K A R L B E N D E E I., 
WIEIÍ IV/l I,. 
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Árjegyzékek bérmentve és ingyen. 
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Arankamentes, államilag ólomzárolt lóherét, luczernát, 
r é p a m a g v a k a t , f ü m a g v a k a i , 

minden czélra és egyéb 
vetőmagot a legjutányosabb áron és garan-

tált jó minőségben. 
Olasz szaponáriát tiszta vastag gyöke-

rekből i r£ lve . 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés 
mellett vásárolok: gazdasági és erdei vetömagvakat, 

mely czélra mintázott ajánlatot kérek. 

ü J A N L O K : 

K o c s i k e n ö c s ö t , Pe t ro l eumot , 

Zsákokat, ponyvákat, kátrány festékéket, 
fedéllakot és minden egyéb gazdasági czikket. 

G É P O L A J A T , 
u. m. valódi t iszta o l í v a o l a j a t , e l sőrendű 
savta ianitott r e p c z e o l a j a t elsőrendű ásvány-

olajat stb. 

S z a l o n n á t 

F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

M Ű T R Á G Y Á T . 

K R A M E R L I P Ó T , B U D A P E S T E N , 
V . k e r . , A k a d é m i a - u t c z a Í O . s z . 

S ü p g ö n y c z i m : „ C E H E S " B u d a p e s t . T e l e f o n . 
Árjegyzékkel és részletes külön ajánJatokfcal kívánatra szolgálok. 

c 
a 

£ 
£ ® 

e t - s 

s s l 

GANZ és TÁRSA 
Petróleummal és adómentes 
benzinnel hajtott motorok 

gazdaság czéljaira 
(BÁNKI és CSONKA szab. rendszere). 

Mechwart-féle gőzekék és 
petroleumekék. 

H e n g e r s z é k e k , k ö j á r a t o k é s te l jes 

m a l o m b e r e n d e z é s e k . 

Turb inák . — Villamos világítási és 
Részletes árjegyzékeinket kívánatra megküldjük. erőátviteli berendezések. 953. sz. 

6 arany, 18 szüst-érem, 30 tiszteleti és 
elismerő-oklevél. 

K W I Z D A - f é l e 
Bl i sz te r 

szül ke, éles bedörzsSlés. 
1 tégely 1 frt 25 kr. 

P ó k o s kenőcs 

E p e t m k t u r a Reszorbeáló kenőcs 
(Mirigy és tőgykenScs).ltég.Ífrt. E p e t m k t u r a 

M o s ó s z a p p a n 

P a t a - t a p a s z 
Pat|án?TesztÖ, méregmeates 

P a t a k e n ő c s 

1 szelence «0S|r!"l frt 25 kr. 

N y e r e g s z a p p a n 

K rezo l i nkenőcs 
1 szelence Va kilós l'frtlOkr. 

V a z e l i n 
fflatorvori használatra,̂ pléb-

t m r Kepes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
Hsak fenti védőjegygyei valódi minőségben kapható Ausztria-

Magyarország összes győgytáraiban és drogériáiban. 
ir-Sral. ' á r : 

K w i z d a J . F e r e n c 
cs. és kir. o»zt.-m»gry„ román klr. és bolgár fejedelmi 

udvari szállító 
ker. gyógyszerész,Kornenburg Bécs mellett. 

Hofherr és Schrantz Budapest, 
¥ L , V á c z i - k ő r u i 5 7 - s n á m . 

E . L e i n í i a a s , F r e i b e r g í n S a c f i s e n 

gépgyár, rézműves és kazánkcvács 
ajánlja mint hosszú évek óta specialista, teljes 

ffi^" mezőgazdasági szeszfőzdé it, 
szeszfínomitó-ités élesztőgyár berendezés eit, 
ugyszinte minden egyes e szakmába vágó gépeit és 

eszközeit, 

g ő z g é p e k - e t és g ő a s g é p k a z á n o k - a t . 

P T Magyarországon eddig 26 szeszgyárat rendeztem be. "SS® 
E l ő n y ö s r e f e r e n c z i á k . 
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Még minden résztvett aratégép versenyen, ép ugy julius hó 11-én Hód-
mező-Vásárhelyen is a két első dijjal a r a n y é r m e k k e l lett kitűntetve. 

M c C o E * m i c k 
a világ legrégibb aratő- és fükaszálógépgyára Chicagóban. 

Magyarországi kizárólagos vezérképviselösége : 

B U D A P E S T E N f ü l J L L E R 0 3 W E I S Z VI., G y á r - u t c z a SS. 
Ajánlják: a legmegbízhatóbb M G G O R M X G K „ H U N G Á R I A " k é v e k ö t ő 
a ra tógépet , a legtökéletesebb M G G O E M I G K „ D A I S Y " m a r o k r a k ó arató -
g épe t és a legújabb s legjobb M C G O E M I G K „ N E W 4 . " f t U a s z á l ó g é p e t . 

Számos kitüntetés és elismerő levél igazolja 

Mc Cormick gyártmány® gépek hámnlatos tökéletességét: 
Gépeink nagy számban, a gazdák teljes megelégedésére az ország minden részén 

működésben vannak. 

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

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

rozsda ellen védve. 

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

Á r j e g y z é k e k W ( J A R V E N S , W Í M , £ " 
ingyen és bérmentve. Schwarzenbergstrasse 6. 

Élősövóny. 
8 vagy tüskés lep. _„—,. 
6. Gyorsan fejlődik, nem 
i, izmos (15—25 cm. ágas, 

Ti,.:-. l-KVÍOk. „,mm,k, 
elülmulhatlan, legolcsóbb, 
te ára e frt, elegendő ké 
ékeltetik. Ismertető Árjegyzék ingyi 

talajban kitűnően 
'kös sövényt képez! 

ségbon még eladásra i "r. — Sasőlőojtványolr szokványminő-

Szőlőültető. 
Ausztria-Magyarország és Francziaországban. 

cm. mélységű kerek gödröt csinál, melyből a földöt kiemeli, ki-
tűnő eredménynyel használható bármilyen gyökeres és sima 
. ték, egyébnemü kerti ültetvények, élősövény és bármi dugványok 

»-»'--»-"*- ' — trágyá-
on^fbra eztot okíevéí' 

i kiállításon Budapesten kiállítási 
ion-Füreden elismerő oklevél. A b: 
lagy ezüst-érem és díszoklevél. I 
aerő levelek bizonyítják kitűnő gyá 

ry szőlészet, kertészet, gyümölc 

„ s szükséges ilyjiemü 
yukak fúrásánál 2-3 nap alatt könnyű és gyors működésével 
nár behozza. A lapokban hirdetett szabadalmazott, de nagyrész-
ien használatképtelen uj találmányod megrendelése tartózkodóvá 
,ett ugyan sok megrendelőt, de itt márafentirott,és még mindig 
izaporodó elismerő iratok és kitüntetések szerint mindenki a tárgy 
jzMszerüségérőlbiztosítva van. Ára aozélból, erős kivitelben 4 frt 

Megrendelhető a SZÖLÖOJTVÁNY-1ELEP 
KEZEL ŐSÉGÉ-nál 7434 

NAGY-KÁGYA, h. p. SZÉKELYHÍD. 

A legjobb és legolcsóbb mázoló olaj és 

f a k o n s e r v á l ó s z e r 
a több mint 20 éven át kipróbált 

CARBOLINBUM 
Avenarius szabadalma. 7397 

Utánzásoktól óvakodjunk! 

" " -GYÁR, , C A R B O L I N E U M 
Avenarius R. Amstetten N.-Ö. 

Iroda: WIEN, III/l, HAUPTSTRASSE 84. 

»ir cmjjfcsien jar sptünin SSH&? 
P p i c t e ÍMrí-Bdhntg 

' gfli^iKttilíáiafiltá^ Mtinig |J 

Slntonio Hat qSías. Seben Soi 
S^jclS^rttóelSwff.'í" 

JBttSO > 

Imgo §iífcfimnmt'§ Sournafocrlita. Sföien, I., Somintíttitei-Saftei 5. 

Knuth Károly 
r mérnök és gyáros. 

B S J D U P E S T , 
VII. fcer., ííaray-utsata 6—8. szám. 
Elvállal: Központi-, víz-, lég- és gSzfütéssk, lég-
szesz- és vízvezetékek, osatornázásek, szeliöz-
íetések, closettek, szivattyúk, vizerömíivi emelő-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
róleum váladékból nyert gázok értékesítését 
czélzó készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 
Tervek, költségvetések, j i előirányzatok 

gyorsan készíttetnek. 
,©gj®!)& minőségű kőagyag-osSvek raktáron. 

Kocsira szerelt és háton hordható 

PERMETEZŐ KÉSZÜLÉKEK 
a repcsén kipusztítására, 15%-os vasvitriol oldat-
tal (töbszörösen bevált) s'zállit gyári árak mellett 

különböző rendszerben és nagyságban 

| | IG. HELLER, Wien, 11/2. Praterstr. 49. 
W5" Kimerítő prospectusók kivájiatra ingyen és 
7588 bérmentve. TW 7588 

ELADÓ 
szőlővessző és gyümölcsfák. 
A concóháti gazdaság immúnis homoktalaju szőlőtelepén 

100,000 drb gyökeres és 200,000 drb sima európai és amerikai 
szőlővessző a legkiválóbb fajú bor és csemege fajokból eladó. 

Továbbá legkiválóbb fajokból igen szép alma, körte, 
meggy, szilva, ringló fák, 1—2 méter magasak, törpealaku 
birsre ojtott nemesitett körtefák, különféle díszfák és diszbok-
rok eladók; kívánatra árjegyzék küldetik. 

Megrendelések ! 7579 

Concóháti gazdaság u, p. Ács intól 
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M A E S C H A L L A . 
kocsi-, hajtó-, lovagló- és isfállószergyár, 

gözfiirésze és fahajlitó telepe 

P o z s o n y b a n , I I I . , G r ö s s l i n g - n t c z a 1 6 . s z . 

Ajánlja: 

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

a legkülönfélébb alakokban. 
5 elsőrangú éremmel kitüntetve. 

Tiszti és p o l g á r i S&wmgió © s z k ö x ö k l 
Géphajtószijak. Lószerszámok, uri fogatok és gazdasági lovak részére. 

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

1898. évi termésű 

baltaczim mag 
valamint minden egyéb gazdasági és 
vetőmag bármely mennyiségben, a leg-
kitűnőbb minőségben és a legjutányosabb 

áron beszerezhető 

_ Radwaner és Rónai-nál 
J. C. S C H M I D T erfurti czég, német és porosz kir. udv. száll, 

magyarországi főraktárában: Budape s t , V., F ü r d ő - u t c z a 4. 
Árjegyzékkel és mintázott előny ár ajánlatokkal kívánatra kész-

séggel szolgálunk. 
Telefon szám 490. 

Meghívó 
ÉS KERESKEDELMI BANK R.-T, A MAGYAR IPAR-

1899. év i m á r c z i u s hó 2 3 - á n d. e. IÖV2 ó r a k o r 

Budapesten, az intézet saját helyiségében (V., Nádor-utcza 4.) 
tartandó 

VIII. rendes közgyűlésévé. 
NAPIREND: 

1. Az 1898. évi mérleg és igazgatósági jelentés előterjesztése. 
2. A felügyelő-bizottság jelentése. 
3. A tiszta nyeremény mikénti felosztása iránti határozat. 
4. Az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak adandó fel-

rnentvény iránti határozat. 
5. Az igazgató-tanács kiegészitése. 7673 

6. A felügyelő-bizottság tagjai számának meghatározása, 
ezen tagok megválasztása és javadalmazásuk megállapítása. 

CF K A I N I T : 
nagy iban én U e s i R j i t M b 

Megrendelheti ae Országos Ma&-yar Qsicdásági Rgy&rfíiM St 
hivaialúnái (Suiiapeat Kőztelek;). 

rtagyíian waggon-rakományonként ab Leopoldsliall-Stassftirt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban azállitva 130 f r t A vas-
at! saállitásiköitsóg a különböző távolságú rendelteié® állomá-

sok szerint 180—140 frt között váltakozik, 
ííícssrsy&en mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egy9r 

sületi tagok réssére 2 írt 80 kr., nem tagoknak 8 frt. 
A megrendeléssel egyidejűleg: » kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemé»y 

átvételénél fizetendők. 

Vetésre 
ajánlok kitűnő minőségű fajtiszta, tartósságban, bohozamban, 
keményitőtart&l *nban alig felülmúlható, minden talajra, de különösen 
lazább, fekete vagy homokos talajra alkalmas : 

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

H a a s l g n á c z , N y í r e g y h á z a . 7isi 

Fejedelmi vörösbort 
csakis a hires Carbenetj 
vagy Merlot szőlő adja, 
ne mulassza el tehát senki ezen ritka alkalmat és rendeljen, mert ily rend-
kívül erős és buja növésű 2—3 éves fajtiszta, szokványszerü gyökeres vessző i 
10 forintért, sim& 3 frt 50 krért nem mindenkor kapható. 

Van továbbá még sima Olasz rizling, Barsi fehér, Furmint, Oporto, 
Nagy burgundi, Kadarka nemes, ezre 3 frt, Mézes, Ezerjó, Zöld sylvani ezre 
3 frt 50 kr-, Fehér dinka, Kövi dinka és Szlankamenka 4 frt 50 kr. csoma-
golás nélkül, jég- és peronospora-mentes, fajtiszta. 

Szíves megrendeléseket kér: 

Michl István mintaszölötelep-tulajdonos, Tata-Tóváros. j 
Sima és gyökeres csemege-vesszőről szőlő ár jegy-

zékért tessék hozzám fordulni . 7502 I 

RÁCZ OTÖROY Jolánföldi szőlőtelepén és kertészetében kap-

5—110 centiméter ezre 12 frt, száza 2 frt. 3 éves, hossza 1—lVa 
méter, ezre 16 frt, száza 3 frt; továbbá Gleditsia éló'sövény 50—70 
centiméter hosszú ezre 5 frt, száza 80 kr. Sokféle legnemesebb alma, körte, 
őszi baraczk és ringlófák száza 26—28 frt. Diöl'ák darabja 30 kr. 
Alma vadon ez 2 éves ezre 5 frt. száza 80 kr. !tszéli fák ákácz 
3—4 méter, Eper, Juhar, Égerfa, Tölgylevelü gyertyánfa, 
Setnla, Ribes Aureum jutányos áron száz és ezer számra. Végre külön-
féle fás és zöld szőlőojtványok Portalis és Monticola alanyon.- Dlrect-
termő amerikai gyökeres és sima vesszők Riparia Portalis. és -
Rupestris Monticola gyökeres és sima vesszők és európai gyökeres és sima 
vesszők. 

Árjegzzékkel szolgál az 

INTÉZŐSÉG, Kula, Bácsmegye. ^ 
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Fuohs és Sclilielitep 
t e j g a z d a s á g i g é p e k é s t e j g a z d a s á g i e d é n y e k g y á r a 

(Mag jrarorsság egyedül i gjrára) 

Budapest, VI., Angyalföld, Jász-utcza 7. szám. 
Tej szövetkezetek és tejgazdasági telepek 

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

Magyarország és a Balkán államok egyedüli képviselői. 

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

ságot. 

Telefon^ szám 
54—53. 

Tervek, költségvetések, tanács-
adás bármely tejgazdasági kér-

désben díjmentesen. 

A szabadalmazott Fairbanks-mérlegek százados rendszerűek, toló-
sélyos fémmérőkarral bírnak s a hidra tett terhet minden fmtaa 
egyenlően mérlegelik. 

Tartóssá?, pontosság és könnyA kezelésüknél fogra ugy 
hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert legkitűnőbb mérlegek. 
Gazdasági-, szekér- , marha-, z sák- é s rak tá r i 

mérlegeinket 
czélszerü és a czélnak megfelelő szerkezetüknél fogva 
«ágok és uradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árai 

melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tize-
des mérlegek árainál nem magasabbak, a hi-
telesítés, csomagolás és loco vasútra való fel-
adás költségei már benfoglaltatnak. — Gazda-
sági egyesületi tagok árkedvezményben részesülnek. 
Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrende-
lések közvetlen központi irodánkhoz, Andrx * 
14. czimzendök. Árjegyzékkel, felvilágol 

— szintén központi irodánk szolgál. 

FA1RBANKS MÉRLEG és GÉPGYÁR részvény-társaság, 
BUDAPEST, Andrássy-ut 14. Gyár: Külső Véczi-ut 156. 

Vöröstarka tinó 
é s s ÜSZŐ 

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

legolcsóbb árért vál la lkoznak 
WEILLER és EISNER K i s -Cze l l i kereskedők. 

Gróf KÁROLYI LAJOS jószágfelügyelősége, Tót-Megyeren. 

Tenyészkos eladás. 
Méltóságos gróf Károlyi Lajos ur tótmegyeri 

merinó electorál negretti törzsnyájában 
7590 

70 da^ab 
kétéves kos 

eladó. 
Uradalmi felügyelőség. 

Eladó fenyőcsemeték 
és fenyőfácskák. 

LuezfenyŐ (Picea excelsa) 
ío'oíő drb 20 frt̂ 2J™s\o 

Lucz-feny8fácska 

Erdei fenyő 
mfmaíŜ lO.OW6! 

A fenyőfácskák gyökerein 
3—4 kílónyí földdel, léczezett 
ládákban csomagoltatnak, a 
csemeték és fácskáknak cso-
magolása, szállítása Magyar-
ország területén a saját költ-

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

S T A H E L é s LENHER 

t r i e ü r g y í r , k . M . . ^ 

Kívánatra képes árjegyzékkel szolgálunk bér-
. Jutalék mellett szolid elárusítók alkalmazást 

Gáspár-féle „ S z é k e l y k i n c s " két kitűnő 
faj keresztezéséből nyert: kopai rózsaszín 
kifli burgonya, mely mesés bőtermősége és 
betegségellentálló képességénél fogva eddig pá-
ratlanul áll. — A gumó alakja: kifli. Szine: szép 
rózsaszín. Husa: sárga. Érési ideje : julius köze-
pétől váltva érik, de azért májusig csirázatlanul 
eltartható. Mint kitűnő csemege és leghálásabb 
gazdasági faj méltán nevezhető a jövő burgonyájának. 
50 Ko. 6.50, 25 Ko. 3.60, 10 Ko. 2.—, 5 Ko. 1.20. 

-SK Több mint 3000 szóró már használatban. 8NS-

DOBBY eredeti, » leg-
jobbnak elismert szabadalmazott. 

„ I D E Á I / ' 

Universal chilisalétrom szóróját , 
lelynek k rendes és kitttnő működése és 

a salétrom egyenletes szórása felül-
múlhatatlan, 

kétsoros kézierőre, 7324 
4 soros, 5 és töíibsoros vonóerőre, 

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

Landwirtschaftliche Maschinenfabriken 

ANTON DOBRY Jungbunzlau Murisig.' 

-m Működése felülmúlhatatlan. — Utánzatoktól óvatik. 
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1§j A m. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynöksége 
Budapest, Váczi-körut 3S. szám alatt. 

Ajánlja a magy. kir. államvasutak gépgyárában készült gőzcsépló'sarnituráit, ipari czélokra alkalmas „Compounfl" lokomobiljáit, teljesen vasból készült 
szalmaKazalozó gépeit, gőz-KuKoriczamorzsolóit, Stibor-főle körfűrészeit, 

„ M i l l e n t i i m " k a § z á l ó é s a r a t ó g é p e i t , 
továbbá SACK-féle ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit. 

A „Fairbanks" mérleg és gépgyár kizárólagos képviselete. 
./'..'. ' ' ' 1 ''"• '• - -- ' - • '• • - Arjogyaóls i n g y . n éa bérmontoa. 

E g y 
millió 
foFint 

értékű hajlított fabútort szállítanak ide-
gen czégek hazánkba, minek következ-
tében hazai iparunk szenved, az idegen 
pedig indokolatlanul nyer.. 

Ennek azonban történnie- nem yolna szabad, mert első sor-
ban a millenniumi nagy éremmel kitüntetett 

Bútorgyár részvény-társaság 
T u r ó c z - S z e n t - M á r t o n b a n 

hazai czég a legválogatottabb gyártmányaival ez irányban a leg-
messzebbmenő igényeket - és kívánalmakat kielégíteni képes ; 
mert mintegy. S300 különféle alakú és számtalan szinváltozatu 
lakó-, háló-, vendeg- és étkező szobák, valamint kávéházak és 
vraiiléglök teljus hen,.ml(,zó«i''it" szolgáló egyes bútordarabot és 
teljes; készletet gyárt és tart raktáron.1 " 

Képes árjegyzék kivánatra ingyen, 
y. Rendelés esetén hiŷ ktrzzék>mindenki ezen hirdetésre. 

. 7417/d 

Eladó szőlővessző. 
A „ B o r s o d m e g y e i G a z d a s á g i E g y e s ü l e t " miskolczi 

szőlőtelepén termelt ojtásra és telepítésre alkalmas sima és gyökeres 
mindenféle amerikai és európai szőlővesszők tavaszi szállításra bármily 
mennyiségben kaphatók. 

Kivánatra részletes árjegyzékkel szolgál s levélbeni megkere-
sésekre azonnal válaszol az egyesület titkári hivatala: Miskolcz, 
(Vármegyeháza). 

Vértessy Tivadar, 
• 1 g. e. titkár. 

Hirdetmény. 
A jászberényi m. kir. földmívesiskolánál 

120 métermázsa „Magyar Kincs" 
vetőmag-burgonya 

m m m m m e l a d ó . S S 

A Sack-fé le legújabb rendszerű 

sorbavető-gépek 
számos külföldi kitüntetéseken kivül a kisbéri 

közi vetögépversenyen első dijjal 

ÁLL AMI ARANYÉREMMEL 
és a lévai nemzetközi vetögépversenyen a nagy üzemre való sörba-

vetőgé'pek csoportjában szintén az első dijjal 

— ARANYÉREMMEL = 

P R O P P E R S A M U 
m e z ő g a z d a s á g i g é p r a k t á r á b a n 

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

nyos áron szerezhetők. 
Árjegyzékek és bárminemű felvilágosítások készséggel adatnak 

Ingyen és bérmentve. 7482 

kertészet, KLEIN VILMOS'"ra, 
magkeresfeedő .. . , 

S Z A T M Á H . 1 1 1 1 « t . 
Ajánlja kiváló minőségű gazdasági magvait, főkép ál la-

milag ólomzárolt 

l ő h e r e m a g o t 
mindenféle gazdasági magot. 
Saját termésü konyhakerti s virágmagvainak, vala-

mint f a - és rőzsaiskolájának képes árjegyzékét kivánatra 
Ibfilkfildi 

Kle in V i l m o s 
m a g k e r e s k e d ő S Z A T M Á R . 7451 

Számos uradalom elismerő levele rendelkezésre áll. 

n t e z a - i 1 o k o m o t i v o k , 
gőzcséplőgépek hajtására a főlierczcgrí vasmüvekből. A; gépek vásár-

lásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szives tudakozódások 

ErzherzogEicite ©agfieral-Direction 
in Teschen in Selileslen, 
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382 dijjal kitüntetve. 1898. évi Bécsi Separator-versenyen l-so dij. 

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

BUDAPEST, VII. Erzsébet-körut 45. sz. 

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

1898. évi gyártás 28,209 fölöző gép. 705: 
Árjegyzékek, tervek és költségvetések dijmentesénT 

W ((«" 

I ! 

f i 
a* | 
Ml 

Van szerencsénk ajánlani 

A legmagasabb 
dijakkal 

k i t ü n t e t e t t 

szavatolt tisztaságú 

Thomasfoszfátlisztet 
Felülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösen sovány-

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

eladási i rodájának vezérképviselősége 
a magyar korona orsz. területén 

KALMAR VILMOS j VII., Erzsébet-körut 34. szám. 
Martellin a legfinomabb dohánynemesitő trágya kiz. eladása. Kainit. 

Lapunk bekötési táblája 
i f r t kFér t (portómentesen) 

k a p h a t ó k iadóh iva ta lunkban . 

Actienoesellscliaft StaLlwerke Weissenfels 
ezelőtt Goeppinger & Co. 

W e i s s e n f e l s , Oberkrain. 
Szabadalmazott 

A hordóban levő folya-
dék nem veszít súlyából 
kiszivárgás, felszívódás 
és apadék által. Nincs 

tűzveszély. 

Kapható A m e r i k a i s z a b a d a l m a z o t t 

aczél lánczpk f o r r a s z t á s nélküli. 
Árjegyzéket ingyen és 

,7217 bérmentve. 

Sza6. tejszáUiíó Hannáit 
töigyfátióí. 

^ ^ ^ H j L A legolcsób, legtartósabb és legkényelmesebb-

Wi szállításra és <«• 
Ili *> tejgazdasági üzemhez. 

O S K A R M A R T H P F A / e P S E N 
Prospectusok ingyen és bérmentve. 

i l . ék 

9a6onaeladási 
árverési fiirdetmény. 

Az apatini m. kir. kincstári ispánság által 

2535 q. tiszta buza és 2837 
q. rostált zab 

eladása iránt Apatinban a m. kir. kincstári ispán-
ság hivatalos helyiségében 

f. évi márczius hó 23-án d. e. 9 órakor 
zárt Írásbeli ajánlati tárgyalással egybekötött 

nyilvános árverés 
fog tartatni. Bánatpénz fejében a vételár 10%-a 
az árverést vezető bizottságnál teendő le, illető-
leg a benyújtandó zárt Írásbeli ajánlathoz csato-
landó. A részletes eladási feltételek Apatinban a 
m. kir. kincstári ispánságnál megtekinthetők. 

Budapest, 1899. évi márczius 12. 

Földmivelésügyi m. kir. minister. 
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Magyar Jelzálog-Hitelbank. 
HIRDETMÉNY. 

A Magyar Jelzálog-Hitelbank 
8 8 - i k n a p j á n dé l i 13 ó r a k o r 
7. sz. a.) tartandó 

XXX-ik rendes közgyűlésre 
ezennel tisztelettel meghívatnak. 

N A P I R E N D : 
Ív Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése. 

;/'2. Az 1898. évi mérleg megállapítása és a felmentvény megadása. 
/. 3. Határozathozatal a tiszta nyereség hováforditása iránt. 
. 4. Igazgatóság kiegészítése. 

5. EeííigyelS-bizottság választása. 

A részvények letelietők: 
BUDAPESTEN: a bank főpénztáránál (V. Nádor-utca 7. sz. a.) és a Magyar Leszá-
i mitoló- és Pénzváltóbanknál. 
BÉCSBEN': az Uáion-Banknál. 
PARISBAN: a „Société générale pour favoriser le développement du Com-

1 mercé et de 1' Industrie en Francé" cimii banknál. • 

Alapszabályok kivonata. 
23. §. 20 részvény tulajdona 1 szavazatra jogosít. 
24. §. Részvényesek, kik szavazójogukkal élni akarnak, kötelesek a köz-

gyűlés összeülte előtt legalább 8 nappal, részvényeiket téritvény mellett letéte-

A letéteményezés a bank pénztáránál vagy más, a hírlapokban kijelölt 
helyeken eszközlendő. 

25. §. A szavazójog személyesen vagy meghatalmazott által gyakorolható. 
Meghatalmazás csak részvényeseknek adható. 

Testületek, intézetek ős kereskedelmi cégek, továbbá nők és kiskorúak, a 
közgyűlésen törvényes képviselőjük által vehetnek részt, ha azok különben 
részvényesek aiem volnának is. 

Azoknak, kik szavazójogukat igazolták, a részvények és az utánok járó 
szavazatok számának megjelölésével ellátott igazoló-jegyek adatnak ki. 

A részvények a részvényes által sajátkezüleg aláírandó jegyzékbe, szám-
szerű sorrendben és pedig a Magyar Jelzálog-Hitelbanknál 1, minden egyéb letét-
helyen 2 példányon bejegyzendők. 

A letevő a letett részvényeiről téritvényt nyer és a részvények annak idején, 
a közgyűlés megtartása után, csakis ezen téritvény visszaadása mellett fognak neki 
kiszolgáltatni. : 

Az 1898. évi mérleg és jelentés 1899. március hó SO-tól kezdve 
a t. cz. részvényesek rendelkezésére áll. 

. (Utánnyomás nem dijaztatik.) 

: Iparosok és gazdaságok részére ajánlja a ZZZZZZZ, 

ai Motorgyár r.-t. 
Moritz Hille Drezda-Altstadt.) 
ftbadalm. szerkezetű gáz . petroleum-

benzinmotorait és mozdonyait nagyszerű 
javításokkal és újításokkal. 

Minden kiállításon és versenyen első érmekkel és dijakkal kitűntetve. 
Több mint 3700 motorüzemben 20.000 lőerővel. 
Vezérképviselet: Gellért lyn: 

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

g a b o n a o s z t á l y o z ó 
csak KX Í IO ÍE E.-nél. 

BE1IÍ1V U 

„DIADAL" ROSTÁJA, 
Uj árjegyzék (1899) kivánatra bér-

mentve. 
FŐRAKTÁR: 

Budapest,Váczi-körut 57 a sz. 

KUHNE E. 
Magyarország legrégibb gazdasági gépgyára 

M O S O A B A X (1856) 
ajánlja a belrövetlrező tavaszi idényre : 

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

boronáit, 
e r e d e t i „ H u n g á r i a D r i l l " 
hegyes vidékre „ I t f l o s o i l i D r i l l " 
kis gazdáknak , J u b Í 8 e u m D r i l l * 

sorvetögépeit leszállított árakon. 
Magtárszelelök, rosták, konkolyozók foly-

ton készletben. 

Pályázati hirdetés. 
Az egri főkáptalan összes gazdaságait — a pestmegyeiek kivételével — felügyeleti szempontból két területre osz-

totta fel; melyek egyikének a Tiszán innen Eger városát, a másiknak pedig Tiszán tul Polgár városa közelében Folyás-Pusztát 
jelölvén ki, ezek felügyeletére egyenértékű díjazással és hatáskörrel, két kerületi tiszttartóság felállítását határozta el, melyek-
nek betöltése végett ezennel pályázatot hirdet. A kőt kerületi tiszttartói állás évi díjazása a különböző helyi viszonyokhoz 
mérve a következő: 

I 

I. Az egri ker . tiszttartőé. 
1. Készpénz átalány czimén 
2. Lakbér „ • < ;l 
3. Borváltság , . ... .... 

'4. Marhatartás „ ... ... ... 
5. Lótartás „ 
6. Koesikopás „ ... ... 
7. Hivatalához beosztott irnok ellátása 
8. Szántóföld S hold. 

. Tiszta buza 40 Hektoliter 
i o . : 20 

1600 forint 1. 
400 , 2. 
160 , 3. 
150 „ 4. 
250 , 5. 
1Ö0 „ 6. 

... 300 „ 7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

I I . A folyási ker. tiszttartóé. 
: átalány czimén 1600 forin 

.Borváltság „ ... 160 „ 

. Koesikopás „ 100 

. Hivatalához beosztott irnok ellátása ... 300 „ 

. Kényelmes lakás természetben. 

. Szántóföld 8 hold. 

. Tiszta buza 40 Hektoliter. 
20 

. Árpa • 50 

. Zab 30 

. Sovány sertés 6 darab. 

. 2 darab lóra és 4 darab tehénre téli és nyári tartás. 

. Tűzifa 60 köbméter, ebből sk hasáb, V-t dorong. 

Ezekhez járul végre egy kocsisnak és hajdúnak az ura 
dalomnál szokásos évi fizetése és egyenruhával ellátása. 

. Árpa 
12. Zab • t>u 
13. Hizott sertés 600 kilogramm. 
14. Tűzifa 80 köbméter, ebből 3A hasáb, 'lU dorong. 

Ezekhez járul végre egy kocsisnak és hajdúnak az 
dalomnál szokásos évi fizetése és egyenruhával ellátása. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik e két állomásra pályázni kívánnak, hogy kérvényeiket, vallásuk, erkölcsiségük, 
gazdászati képesitésök, e téren eltöltött eddigi gyakorlatuk, vagy szolgálataik s. egyéb ajánló körülményeikről szóló bizonyít-
ványaiknak eredetiben, avagy hiteles másolatban leendő csatolása mellett, folyó évi április hó 15-ig Egerben, alulírott 
jószágkormányzóságnál adják be„ a hol előirt munkakörük, hivatalos teendőik s minden egyéb a pályázattal kapcsolatos tudni-
valók iránt is a kellő felvilágosításokat megnyerhetik. A kérvényben világosan kiteendő, hogy mindkét állomásra, vagy pedig 
csak azok egyikére és ekkor is, hogy melyikre pályázik folyamodó. — Az állomás a kinevezés után azonnal elfoglalható. 

Kelt Egerben, 1899. márczius hó 15-én. 
7594 A z eg r i f ő k á p t a l a n j ó s z á g k o r m á n y z ó s á g a . 



BUDAPEST, Muzeum-körut 35. 
H. Paucksch részvénytársaság fiók tele; 

Törzsgyárunk L A N D S B E R G a W . 
gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár é s rézműves-műhely 

HŰIT 53 éves fennállása óta 
mint legkiválóbb különlegességét 

legjobban jövedel-

ü^í ! ^ I m F c-aP*^^""" rendezett be a 

^ ^ legújabb rendszer szerint 
q g g g p Kö.ülbelül 1700 telepet állítottunk fel 50 év óta. 

Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszfinomitók, 
keményítőgyárak, t e j g a z d a s á g o k , malátagyárak és sörfőzdék számara. 

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

3 ki., feltűnő hetükkel 4 kr. Czim közli 
minden beiktatásnál 30 kr. bélyepileték. 

Csalt oly levelekre válaszolunk, 

ogatott Me 

vegyi gyárai 
Budecest, Kispest és Mezőtelegfl. 

. központi iroda : Budapest, 
IX., Ferencz-körnt 46. 

Magyar aszfalt-bitumenből ké-
Valódi aszfalt-fedél-

lemezeket, 
Biéhnolt, Carbolineu-

Vállal: 
Fedéllemez -befödése-

ket. 
Faozement - befödése-

ket. 
mindennemű aszfalto-

zásokat. 
Nedves falak gyökeres szá-

razzátételét aszfalttal 

Szálas takarmány 
adagolására 

p á r a t l a n o k a 

Ingatlan 

ki a gazdasági és kerés-
pályán kellő jártáss'ág-160—220 

Szalmás lóüerét 
csépeletlenül, keres egy 
budapesti gyár 1—2 wag-
gon mennyiségben. Áraján-
latok „FEHÉR MIKLÓS" 
alatt a kiadóba kéretnek. 

( t r i e u r f i k ) 
minden gabonanem osztályozására 

F ö l ö t t e o l c s ó 
fenyők és díszfák. A veszprémi 
püspökség 8 megl (sarvalyi) 

Minden fajta 

- gépgyárosnál 
Budapest,V., külsö.vám-ut 46. 
Mintegy 10 klgr. gabona-
minta beküldése esetén 
különleges trieur készít-

tetik. 6442 

ztilőkfcői 

Gutserverwaltung Borowna, 

Budapesten 
két ízben dijazott, 70 kgraál. 
nagyobb hl. sulylyal birő 

Hanna wetöárpa 
kapható Q-ként 9 írtjával gr.. 
Esterházy Mihály szempczi in- . 
tézőségénél. Táviró-, posta- és 

egy próbapostaesomag 
100 drti Mzöns t a portlóKötél 1.90. 
100 db „Milleniumi" „ 3 .— 

osztályomat a t ez. nagy közösség s í i m figyelmébe ajánlom. 
Á r j a g y a é l s i n g y e n , é a birta«n-fc-tr©. 

A legjobb minőségű uj és 
hasnnált vízhatlan 

takaró-
PONYVÁK, 

Kosinsky 
bodrögh-zsadányi s/6101 
rajtiszta Riparia portalis 

Szabadalm. „Prága i ' 
O l a j p o g á c s á t § z i v a t t y u gazdasági T M 

Z S Á K O K 
és z s á k k ö t ő k a legol-
csóbb gyári áron kaphatók 

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

BMapest, NagyKorona-ii. 18. 

stöbu.gonyát, 
piws bőrkötésbe j trágyáié, ár-

IY nyékszékek-
[I hez stb. fees-
II kendőszerke-
II zettel, 

ónozott, kovácsolt vascsövek-
ből, egy pejxz alatt (egy ember) 
400—500 liter csont, rongy, 
főleg tömör trágyát minden 
nehézség nélkül szűr át a szi-
vattyú. Nem fagy be. Könnyen 

, • ii éter magas-
ságnál 45. kgrm.) Ezen szi-
vattyút 14 napi próbaidőre 
szállít a feltaláló és gyáros 

R U D . D O L E Z A L , 
738i Prag-Ijielben. 

m&m 
m GRUNER*11 
P 'SZEOED' ^ 
ẐSÁKff ÖTÖ.PORCiOSK'ÖTDt ojtványc 

P o z s o n y m e g y e 
ik gazdaságában, eiadó_ Mezei 

komócsin 
mennyiségben megvéteS ke-

' kiadőhiv 

Eladó szőlővessző 
somogy-csurgói főbérnökség 

mmunis homokt&laju szőlőjé-
ől, a következő gyökeres szőlő- L E G I Ö K É L E T E S E B B 

fi/f/aipt alatt {öMésoldé. 

Tessék árlapot kérni. 

•23. SZAM. 9 - i k ÉVFÖLYAM". KÖZTELEK, 1 8 9 9 M Á R C Z K l á H Ó 
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M a u t h n e r Ö d ö n 
c s á s z . é s k i r . u d v a r i s z á l l í t ó m a g k e r e s k e d é s e 

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

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

impregnált mag előnyei a nem impregnált fölött. 
Az impregnált mag gyorsabban és jelentékenyen erőteljesebb csirákkal kel ki, mint a közönséges mag; az első 

időszakban gyorsabban és bujábban növekszik, a répavetés kifogástalan s tökéletes állományának és az elgondolható legnagyobb 
hozamoknak ezáltal a legjobb biztositékát nyújtja; már az első 4 hét alatt mintegy 8 napi 
előrehaladottságot mutat oly növényekkel szemben, melyek közönséges répamagból, illetve 
közönséges jő kereskedelmi áruból keltek. Összehasonlító termelési kísérletek alkalmával az 
impregnált répamag jóval kevésbé, de a legtöbb esetben éppen semmit sem szenvedett 
a rovaroktól, különösen a drótféregtöl, azután a gyökérüszögtől sem, azonfelül még figyelembe 
kell vennünk, hogy a répamagon tapadó összes mikroorganismák, csirgombák stb. a számos 
répabetegségeknek ezen áthurczolői teljesen és biztosan megöletnek az impregnálási eljárás 
által, mely utóbbi abból áll, hogy a répamag egy bizonyos időtartamra kénes savvál és 
klőrgázzal érintkezik. 

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

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

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

lapos sárga oberndorfi . . 100 kilo 46 frt. 
Mauthner-féle javított impregnált és kitüntetett kerek 

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

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

alaku Óriás 100 kilo 48 frt. Bikafej-védjegy. 
M T Impregnált magot tartalmazó zsákok egyik oldalán a CSILLAG-VÉDJEGY, a másik oldalán a BIKAFEJ-VÉDJEGY 

van feltüntetve. "EBS1 

Csillag-védjegy. 

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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Hirdetési ár 15 szóig S« kr., mi f«l£Sl minden 
szó 3 kr., feltön<5 betűkkel 4 kr. Czim közlésénél 

minden beiktatásnál SO kr. bélyefilleték. K I S H IRDETESEK , Cnk imfifUKlák ú a m&mdaitan t 

Csa l * o l y l e v e l e k r e vá l a s zo lunk , m e l y e k k e l v á l a s z r a m f i l t s é g e x l e ^ é l b é l y c y e t l e v e l e z ő l a p o t kü ldenek . 

Az állások betöltésére vo- ÁLLÁST KERESŐK, 
43 éves 

erőteljes, r. kath., földmives-
volt̂ huszár altiszt, a gazdaság 

gazdatiszt, szOTénŷ é'lyü "kis 
családjával jő ̂ ajánlatok mellett 

Eladó. 
natkozó ugy nagy, mint kts- ÁLLÁST KERESŐK, 

43 éves 
erőteljes, r. kath., földmives-
volt̂ huszár altiszt, a gazdaság 

gazdatiszt, szOTénŷ é'lyü "kis 
családjával jő ̂ ajánlatok mellett 

Eladó. 

hirdetéseket lapunkban ezen-

ÁLLÁST KERESŐK, 
43 éves 

erőteljes, r. kath., földmives-
volt̂ huszár altiszt, a gazdaság 

gazdatiszt, szOTénŷ é'lyü "kis 
családjával jő ̂ ajánlatok mellett 

túl csakis a eztm kité-
telével fog jak kö-

ÁLLÁST KERESŐK, 
43 éves 

erőteljes, r. kath., földmives-
volt̂ huszár altiszt, a gazdaság 

gazdatiszt, szOTénŷ é'lyü "kis 
családjával jő ̂ ajánlatok mellett 

zölni, hogy ezáltal elejét 

ÁLLÁST KERESŐK, 
43 éves 

erőteljes, r. kath., földmives-
volt̂ huszár altiszt, a gazdaság 

gazdatiszt, szOTénŷ é'lyü "kis 
családjával jő ̂ ajánlatok mellett ur hpboli gazdaságában, te-

nyészáílatvásáron első dijjal 

Bővebb felvUágositássâ 'szS-
gál S20Ó Lajos urad. intéző, Hobol, u. p. Szigetvár. 7529 

vegyük az esetleges vissza-

ÁLLÁST KERESŐK, 
43 éves 

erőteljes, r. kath., földmives-
volt̂ huszár altiszt, a gazdaság 

gazdatiszt, szOTénŷ é'lyü "kis 
családjával jő ̂ ajánlatok mellett ur hpboli gazdaságában, te-

nyészáílatvásáron első dijjal 

Bővebb felvUágositássâ 'szS-
gál S20Ó Lajos urad. intéző, Hobol, u. p. Szigetvár. 7529 

éléseknek és a költséges 

ÁLLÁST KERESŐK, 
43 éves 

erőteljes, r. kath., földmives-
volt̂ huszár altiszt, a gazdaság 

gazdatiszt, szOTénŷ é'lyü "kis 
családjával jő ̂ ajánlatok mellett ur hpboli gazdaságában, te-

nyészáílatvásáron első dijjal 

Bővebb felvUágositássâ 'szS-
gál S20Ó Lajos urad. intéző, Hobol, u. p. Szigetvár. 7529 

levelezésnek. 
Egyúttal félreérté-

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

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

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

Akiadóhivatal. 

ÁLLÁST KERESŐK, 
43 éves 

erőteljes, r. kath., földmives-
volt̂ huszár altiszt, a gazdaság 

gazdatiszt, szOTénŷ é'lyü "kis 
családjával jő ̂ ajánlatok mellett ur hpboli gazdaságában, te-

nyészáílatvásáron első dijjal 

Bővebb felvUágositássâ 'szS-
gál S20Ó Lajos urad. intéző, Hobol, u. p. Szigetvár. 7529 

levelezésnek. 
Egyúttal félreérté-

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

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

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

Akiadóhivatal. 

mezőgazdasági, 
tejgazdasági, szőlfi-, borászati, 
és szeszgyártás!1'1szlktanfolya-
gyakoT'l̂ Tfállf̂ k Mbb 

Eladó 
berni tenyészbikák. Értesítést 
ad â  KrMsó-SzSrénym. gazd. 

levelezésnek. 
Egyúttal félreérté-

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

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

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

Akiadóhivatal. 

mezőgazdasági, 
tejgazdasági, szőlfi-, borászati, 
és szeszgyártás!1'1szlktanfolya-
gyakoT'l̂ Tfállf̂ k Mbb 

Eladó borjak. 
200 db egyéves fehér-szürke 
8kd-ly^any'gŐ^éf ben VT 6r" 
ban a nagyWőd̂ uíkéMÍ hiva-talnál Nagy-Iklódon (Szolnok-
Dobokamegye) posta, távirda-
és vasútállomás. 7559 

levelezésnek. 
Egyúttal félreérté-

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

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

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

Akiadóhivatal. 

Ispánt, 
segédtiszti vagy Írnoki állást 
keres egy földmivesiskolát 
végzett, erélyes, nőtlen, had-
mentes, egészséges testalkatú, 
gyobb hírneves uradalmikban 
praktizált, jártas az állatte-
nyésztés, valamint az irodai 
teendőkben, április 1, vagy 
azonnali belépésre állást keres. 
Czim a kiadóhivatalban. 7536 

Eladó borjak. 
200 db egyéves fehér-szürke 
8kd-ly^any'gŐ^éf ben VT 6r" 
ban a nagyWőd̂ uíkéMÍ hiva-talnál Nagy-Iklódon (Szolnok-
Dobokamegye) posta, távirda-
és vasútállomás. 7559 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

Ispánt, 
segédtiszti vagy Írnoki állást 
keres egy földmivesiskolát 
végzett, erélyes, nőtlen, had-
mentes, egészséges testalkatú, 
gyobb hírneves uradalmikban 
praktizált, jártas az állatte-
nyésztés, valamint az irodai 
teendőkben, április 1, vagy 
azonnali belépésre állást keres. 
Czim a kiadóhivatalban. 7536 m BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, Gazdai 
állást keres egy 42 éves r. k. m 

Nagyobb dunántuli gazda-
ságba nőtlen, több évi gyakor-
lattal biró kulcsár kerestetik 
azonnali belépésre ; fizetés évi 
2U0—250 frt és teljes ellátás. E 
kereíft̂ fk teljes eUátás°melleVL 
Pályázatok és bizonyltványmá-

tézendők"' P" Sz0Inlli*tllel5'6'8Jn 

óta nagyobb "gazdaságban szof-
gált, ért az állattenyésztéshez, 
hizlaláshoz és az összes kül-
gazdasági dologhoz Czim a 1 
kiadóhivatalban. 755u 

Igen J ĵ°e'.atott vörös-
(8)'évesÍmmen JeUeí?Ü rafí 

n ö v e n d é k ö k ö r 
é s ü s z ő b o r j a k a t 

letételre ajánlana! 

Nagyobb dunántuli gazda-
ságba nőtlen, több évi gyakor-
lattal biró kulcsár kerestetik 
azonnali belépésre ; fizetés évi 
2U0—250 frt és teljes ellátás. E 
kereíft̂ fk teljes eUátás°melleVL 
Pályázatok és bizonyltványmá-

tézendők"' P" Sz0Inlli*tllel5'6'8Jn 

BÍŐS 
kezelőtiszti állást keres, azon-

gyakorlattal és 10 ezer frt kau-' 
czióvaJ rendelkezik. Ajánlatokat 
„Beosületes gazda" czlmen to-
vábbit a kiadóhivatal. 7469 

Igen J ĵ°e'.atott vörös-
(8)'évesÍmmen JeUeí?Ü rafí 

n ö v e n d é k ö k ö r 
é s ü s z ő b o r j a k a t 

letételre ajánlana! 
Vasmegyeri 

Wzhaw!TazdasáSStanüité?eetet végzett Írnok. Évi fizetés 150 
frt, teljes ellátás. Folyamodás 
bizonyitványmásolatokkal sze-
relendő fel. Előnyben része-
sülnek katonavégzett, esetleg 
tótul beszélő egyének. 7585 

BÍŐS 
kezelőtiszti állást keres, azon-

gyakorlattal és 10 ezer frt kau-' 
czióvaJ rendelkezik. Ajánlatokat 
„Beosületes gazda" czlmen to-
vábbit a kiadóhivatal. 7469 KLEIN ÉS SPITZER 

Kis-Gzellí teraMőL 
Vasmegyeri 

Wzhaw!TazdasáSStanüité?eetet végzett Írnok. Évi fizetés 150 
frt, teljes ellátás. Folyamodás 
bizonyitványmásolatokkal sze-
relendő fel. Előnyben része-
sülnek katonavégzett, esetleg 
tótul beszélő egyének. 7585 

Keszthelyi 
'SSttdtalÍ8Zéílt ̂ akOTlatflbni 
: jét nagyobbrészt® nagyobb bér-
f gazdaságban töltötte, megfelelő 

sőbbi belépésre ^Duntatul"' 
jelige alatt, Sopron, Kossuth-

KLEIN ÉS SPITZER 
Kis-Gzellí teraMőL 

Vasmegyeri 

Wzhaw!TazdasáSStanüité?eetet végzett Írnok. Évi fizetés 150 
frt, teljes ellátás. Folyamodás 
bizonyitványmásolatokkal sze-
relendő fel. Előnyben része-
sülnek katonavégzett, esetleg 
tótul beszélő egyének. 7585 

Keszthelyi 
'SSttdtalÍ8Zéílt ̂ akOTlatflbni 
: jét nagyobbrészt® nagyobb bér-
f gazdaságban töltötte, megfelelő 

sőbbi belépésre ^Duntatul"' 
jelige alatt, Sopron, Kossuth-

Eladó mének. 
mfgas,'telivér ̂ Sfkönyv Vl! 
köt. 1. 420.) szül. 1894. junius 
wtn'daaPÍa DeCelrer' aDyja 

Wesŝ éî jafó\a Dfélvér̂ I''̂ 1méa 
nek teljesen hibátlanok. Bő-

- ToesbblováseSÍtesSt ad SLtán!?bAía" 
t̂élkê û p.̂ Ma'gyar-Ná'ia/̂  

írnoki állás. 
Jő családbői való gazdasági 

éi'"teljes"5ellátással foíyó^évi 
május hó 1-től felvétetik. A né-
met nyelv ismerete kívánatos. 
Myamodványok bizonyítvány-

Keszthelyi 
'SSttdtalÍ8Zéílt ̂ akOTlatflbni 
: jét nagyobbrészt® nagyobb bér-
f gazdaságban töltötte, megfelelő 

sőbbi belépésre ^Duntatul"' 
jelige alatt, Sopron, Kossuth-

Eladó mének. 
mfgas,'telivér ̂ Sfkönyv Vl! 
köt. 1. 420.) szül. 1894. junius 
wtn'daaPÍa DeCelrer' aDyja 

Wesŝ éî jafó\a Dfélvér̂ I''̂ 1méa 
nek teljesen hibátlanok. Bő-

- ToesbblováseSÍtesSt ad SLtán!?bAía" 
t̂élkê û p.̂ Ma'gyar-Ná'ia/̂  

írnoki állás. 
Jő családbői való gazdasági 

éi'"teljes"5ellátással foíyó^évi 
május hó 1-től felvétetik. A né-
met nyelv ismerete kívánatos. 
Myamodványok bizonyítvány-

Gazdatiszti 
állást keres 13 évi jó gyakor-
lattal biró szakiskolát végzett 
fiatalember, lótenyésztés, tenyé-
szet hizlalás, dohány- és ezukor-
répatermelésben alapos jártas-

Eladó mének. 
mfgas,'telivér ̂ Sfkönyv Vl! 
köt. 1. 420.) szül. 1894. junius 
wtn'daaPÍa DeCelrer' aDyja 

Wesŝ éî jafó\a Dfélvér̂ I''̂ 1méa 
nek teljesen hibátlanok. Bő-

- ToesbblováseSÍtesSt ad SLtán!?bAía" 
t̂élkê û p.̂ Ma'gyar-Ná'ia/̂  

uradalmak Jószágigazgatóságá-hoz, Béke u. p. Csallóköz-Csütörtök intézendők. 7567 

8kmalvan'\ényeiefzerényekél" 
Czime a kiadóhivatalban. 7568 Tolna vidéki 

uradalmak Jószágigazgatóságá-hoz, Béke u. p. Csallóköz-Csütörtök intézendők. 7567 
Ispáni 

állást keres egy zsitva-ujfalusi 
zett gazdász, 86 éves, nős, Jóm. 
kath. vallású, 10 évi gyakorlat-
tal. bir, jő bizonyítványokkal 
rendelkezik, beszél magyarul 
elfoglalhatja. ̂ ánlatok'̂ BÍ'K." 
jegŷ  alatt kéretnek a kiadó-

Tolna vidéki 
Hőtlen 

fiatal ember, egy pár évi gya-
korlattal gazdaságba kerestetik 
április ^ vagy májuŝ  l-re belé-

Oszkárf Halápt'NóJrtMmegye. 
7658 

Ispáni 
állást keres egy zsitva-ujfalusi 
zett gazdász, 86 éves, nős, Jóm. 
kath. vallású, 10 évi gyakorlat-
tal. bir, jő bizonyítványokkal 
rendelkezik, beszél magyarul 
elfoglalhatja. ̂ ánlatok'̂ BÍ'K." 
jegŷ  alatt kéretnek a kiadó-

T ő r ő s t a r k a 

t i n ó k é s 

ü s z ö k 
beállítási és jármos 
ökrök ugy tehernek 
eladására és későbbi 

szerződésre 
v á l l a l k o z i k : 

Spiegel Ármin 
dombovári kereskedő. 

Lakás: Kaposvár, 
a hova a levelek^ czim-

zendők.. 7102 

Gépész-kovács, 
ki gazdasági munkák, finom 
;toi, bádogod é«mvSvezéték;ia" 

munkákban teljesen jártas, áp-
rilis l-re állást nyer. Kik a ka-
előuyben é̂sTesülnek îJcmytt' 
Braun Sándor "nagybirtokos™ 

Karva, Esztergommegye. 7665 

Gödöllőn 
végzett'fötehenész, állást keres 
egy tehen szetben, igen jó bi-
zonyiíványai vannak, állását f. 

. év ápril 24-éig . elfoglalhatja. 

T ő r ő s t a r k a 

t i n ó k é s 

ü s z ö k 
beállítási és jármos 
ökrök ugy tehernek 
eladására és későbbi 

szerződésre 
v á l l a l k o z i k : 

Spiegel Ármin 
dombovári kereskedő. 

Lakás: Kaposvár, 
a hova a levelek^ czim-

zendők.. 7102 

Gépész-kovács, 
ki gazdasági munkák, finom 
;toi, bádogod é«mvSvezéték;ia" 

munkákban teljesen jártas, áp-
rilis l-re állást nyer. Kik a ka-
előuyben é̂sTesülnek îJcmytt' 
Braun Sándor "nagybirtokos™ 

Karva, Esztergommegye. 7665 

Titkári, 
avagy hason minőségű állást, 

állást vagy mezőgazdasági 

ŝőb^̂ f̂daságî éŝ lcê f̂e-
delmi tanintézetet — gépkeze-
lői — szeszgyártási tanfolyamot 
jó sikerrel végzett; hadköte-
lezettségének eleget tett, róm. 
kath. fiatal ember, ki gazda-
sági gyakorlatát az ország egyik 
.s ugy a gazdaság összes ágai-

benytel/eZse jártassággal bS6Be-
sések a kiadóhivatalba „Titkár 
16" czimzendők. 7495 

T ő r ő s t a r k a 

t i n ó k é s 

ü s z ö k 
beállítási és jármos 
ökrök ugy tehernek 
eladására és későbbi 

szerződésre 
v á l l a l k o z i k : 

Spiegel Ármin 
dombovári kereskedő. 

Lakás: Kaposvár, 
a hova a levelek^ czim-

zendők.. 7102 

Bácsmegyei 
1400 holdas birtokra kerestetik 
í. é. május hó 1-ei belépésre 
izr. vallású, nős, kis családu 
gazdattezjt̂ ki a gazdaság min-
köny vvitelben is -jártas™ Aján-
latok bizonyitványmásolatok-

Titkári, 
avagy hason minőségű állást, 

állást vagy mezőgazdasági 

ŝőb^̂ f̂daságî éŝ lcê f̂e-
delmi tanintézetet — gépkeze-
lői — szeszgyártási tanfolyamot 
jó sikerrel végzett; hadköte-
lezettségének eleget tett, róm. 
kath. fiatal ember, ki gazda-
sági gyakorlatát az ország egyik 
.s ugy a gazdaság összes ágai-

benytel/eZse jártassággal bS6Be-
sések a kiadóhivatalba „Titkár 
16" czimzendők. 7495 

T ő r ő s t a r k a 

t i n ó k é s 

ü s z ö k 
beállítási és jármos 
ökrök ugy tehernek 
eladására és későbbi 

szerződésre 
v á l l a l k o z i k : 

Spiegel Ármin 
dombovári kereskedő. 

Lakás: Kaposvár, 
a hova a levelek^ czim-

zendők.. 7102 

Bácsmegyei 
1400 holdas birtokra kerestetik 
í. é. május hó 1-ei belépésre 
izr. vallású, nős, kis családu 
gazdattezjt̂ ki a gazdaság min-
köny vvitelben is -jártas™ Aján-
latok bizonyitványmásolatok-

Titkári, 
avagy hason minőségű állást, 

állást vagy mezőgazdasági 

ŝőb^̂ f̂daságî éŝ lcê f̂e-
delmi tanintézetet — gépkeze-
lői — szeszgyártási tanfolyamot 
jó sikerrel végzett; hadköte-
lezettségének eleget tett, róm. 
kath. fiatal ember, ki gazda-
sági gyakorlatát az ország egyik 
.s ugy a gazdaság összes ágai-

benytel/eZse jártassággal bS6Be-
sések a kiadóhivatalba „Titkár 
16" czimzendők. 7495 

A Nagy-Hörcsöki ^ 

rolt'1süwIknpáÍbaSle90t Irilósák 
'7663 

Gazdasági 
irnok, izr. vallású, alkalmazást 
kaphat április l-re. Évi fizetése 
200 frt, teljes ellátás mosás 
nélkül. Ajánlatok bizonyítvány-
másolattal, melyek vissza nem 
küldetnek Herczeg Ignáoz tiszt-
tartóhoz, Oros?Iámos külden-
dők. Földmíves-iskolát végzet-
tek előnyben részesülnek. 7586 

Titkári, 
avagy hason minőségű állást, 

állást vagy mezőgazdasági 

ŝőb^̂ f̂daságî éŝ lcê f̂e-
delmi tanintézetet — gépkeze-
lői — szeszgyártási tanfolyamot 
jó sikerrel végzett; hadköte-
lezettségének eleget tett, róm. 
kath. fiatal ember, ki gazda-
sági gyakorlatát az ország egyik 
.s ugy a gazdaság összes ágai-

benytel/eZse jártassággal bS6Be-
sések a kiadóhivatalba „Titkár 
16" czimzendők. 7495 

^ Ménesben ^ 

hibát̂ n̂ ^̂ T̂ ŝ eO îeŜ cm! 

csií ó"ela dő. aFeívilágositástVId 
Budapest, József-körút 63̂ vagy 

Tomáŝ das,002011 ' ̂ aSI7553 

Gazdasági 
irnok, izr. vallású, alkalmazást 
kaphat április l-re. Évi fizetése 
200 frt, teljes ellátás mosás 
nélkül. Ajánlatok bizonyítvány-
másolattal, melyek vissza nem 
küldetnek Herczeg Ignáoz tiszt-
tartóhoz, Oros?Iámos külden-
dők. Földmíves-iskolát végzet-
tek előnyben részesülnek. 7586 

ÁLLATOL 
Három darab 

vtzltt XTÍ/s-l'/f éves!"!" ' 
adó Fáy Zoltán, Eoséd-i gazda-
ságában. 7582 

^ Ménesben ^ 

hibát̂ n̂ ^̂ T̂ ŝ eO îeŜ cm! 

csií ó"ela dő. aFeívilágositástVId 
Budapest, József-körút 63̂ vagy 

Tomáŝ das,002011 ' ̂ aSI7553 

Fejős tehenek. 
ssen̂ ellettbo , h i 

mindig kaphatók BauerMór éi 
Krahling Konrád czégnél. Czín 

YEGYESJSL 
I. rendű 

florentini 
czirok - vetőmagot 

eiad 
olaszczirok termelőknek, 

mely a magyar-óvári mag-
vizsgáló állomásnál 960/o 

csiraképes' és teljesen 
üszögmentesnek találtatott 
•és . 

beváltja 
a czirokkalászt az illető 
állomásnál a legmagasabb 

árakban 7524 
Táf ler Jakab 

első orosházi olaszczirok-
seprö és kefegyára. 

Aczélos 

b u z a , 
legkorábbi 

z a b , 
rigai lenmag, 
fehér bokorbab, 
prairie 

királyné 

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

Gróf Teleki Arvéd ur 
drassói uradalmában 

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

küldetnek. 

A rendkívül nagy 
mértékben beérke-
zett rendelmények 
folytán az 

Eckendorfi 
és a Gróf Károlyi 

Alajos-féle 

Oberndorfi 
répamag-készletem 

elfogyott; 
rendelkezem ellen-
ben még elegendő 
nagy mennyiségű 

eredeti külföldi 

olajbogyó 
alakú 

Oberndorfi 
és 

Maramuth 
takarmányrépamag-
gal, melyeknek ára 

4 0 f r t , 
úgymint 

haza i t e rmésű 

Oterndorfi 
takar mányrép amag-
gal, (Gr. Chotek Ru-
dolf termése) mely-

nek ára 

3 7 f r t , 
továbbá ajánlok: 

arankamentes, álla-
milag ólomzárolt 

Vöröshere-
magot 

55 írt-
tól kezdve és aranka-
mentes, 
ólomzárolt 

Luczerna-
magot 

65 frt-
tói kezdve 

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

tekben gyógyítják a 

mm 
Állatorvosok, mezőgazdák, 
stb. számos elismerő leve-
lét ingyen és bérmentve 
küldi meg az egyedüli 

gyáros 
C L . L A G E M A N 

vegyészeti gyára Erfurt. 
Megrendelhető minden 
gyógyszerész és állatorvos 
átal i/i dobozonként 1 frt. 
50 krért, l/a doboz ára80kr. 
Magyarországi főraktár: 
Török József gyógy-

Magyar Kincs 
üdeti burgonya, ameiyrend-
vüli jó. tulajdonságai miatt 
írópa legtávolabb országaiba 
(Angolország, Skandinavia 

,f, Nagy-.' 

Kérjen ön mindenkor 
JoeMns"Lféle 

csontolajat, 
mely 

kerékpárok- és 
varrógépekhez 

külön van preparálva. 
Kapható 6552 

valamennyi j obb 
üzletben. 
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GŰZEKÉKET , 
t Ó Z - U T I HENGEREKET 

'és 

GÖZ-UTIMOZDONYOKAT 
a legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FOWLER fi Co. 
w^ii^ BUDAPEST-KELENFÖLO 

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

Kérjünk specziális árjegyzéket 

vízvezetékekről. 
Mindennemű vízvezetékek és szivaty-
tyúk, városok, község3k, falvak, villák, parkok, 

majorok, gyárak vizzeli ellátására. 
Szélmotorok önszabályozással, a vihar-
biztonság kezessége mellett. Elismert legjobb 

gyártmány. 
Hőíég-szivattyúgépek mély kutakhoz is. 
Hydraulikus vizemelőkosok erősbitett 
rugószeleppel, önműködő és állandó vizémelő-

Kézi-sz ivattyúk 
minden viszonyhoz, kútmélységhez és nyomómagassághoz. 

ILakos Nándor 
| hydrotechnikai irodája; szélmotor, szivattyú és vízvezetéki 
| berendezések vállalata. 

1 Budapest, Külső Kerepesi-út 1. szám. 

T 

berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntyényeket 
gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállít: -

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

malomépitő 
gépgyára és 

vasöntödéje 

WOHANKA és TÁRSA Budapest, V., Váczi-körat 76. sz. 
felhívjuk a t. gazdaközönség becses figyelmét saját tenyésztésű 

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

T e r m e l ü n k p e d i g : 
I. WOHANKA-féle czukordus, nagyon ajánlható mély fekvésű, zsiros talaj számára, nedvesebb éghajlat alatt, kitűnő termést nyújt. 
2- WOHANKA-féle terménydus, magasabb fekvésű, soványabb'talajban, szárazabb vidékeken, sokkal nagyobb terményeredményt nyújt, 

amint az összes külföldi nemek, megfelel ugy a répatermelő igényének, mint a czukoriparosok követelményeinek. . 
ggaST L e g n a g y o b b r a k t á r m i n d e n f é l e t e chn ika i é s g y á r i b e r e n d e z é s i c z i k k e k b e n . 

.Pátria" irodalmi 6* nyomdai r<uavényt&f»agáj> nyomása Budapest, (Köxtelefe). 


