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KÖZTELEK 
KÖZ - ÉS M E Z Ő G A Z D A S Á G I L A P . 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Meg j eM l i i e a szerdái és szomMoi. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (Köztelek), 
t l l ő i - ű t SS. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
I . 

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

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

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

Élő állatok és állati termények; 
II. főcsoport: Mezőgazdasági ter-
mények; III. főcsoport: 1. al-
csoport: Szőlészet és borászat 
junius 1. 
III. főcsoport: 2. alcsoport: Ker-
tészet és gyümölcs augusz tus 1. 
IV. főcsoport: gépek és eszközök 
május 1. 

Bejelentési ivek kaphatók: Kiállítási 
iroda, Budapest, Köztelek; 

az állattenyésztési felügyelőknél; 
a csoport-biztosoknál. 

T é r d i j a k a bejelentéssel egyidejűleg az 

sülét pénztárába küldendők be: 

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

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

csarnok ellátó szövetkezetnek 
rendes évi közgyűlése. 

„ márcz. 26. d. e. lO ő. Szeszter-
melök egyesületének közgyűlése. 

„ márcz. 28. d. u. 4 ó. növény-
termelési szakosztály ülése. 

Meghívó 
a földmivelési és növénytermelési szak-

osztálynak folyó évi márczius hó 28-án, azaz 

kedden d. u. 4 órakor a Köztelken tartandó 

TárgyaJc: 

1. Javaslat a ezukorrépa-magtenyésztés 
felkarolása érdekében foganatosítandó intéz-
kedések tárgyában. 

2. A maláta-ipar fejlesztése érdekében 
teendő intézkedések. 

3. Mauthner Ödön magkereskedő aján-
lata fü- és egyéb magvak értékesítése tár-

4. Intézkedés a folyó évi sörárpakiállitás 
tárgyában. 

Gróf Szapáry Gyula, 
szakosztályi elnök. 

Felhívás. 
Egy budapesti nagyobb fogyasztási szö-

vetkezet, mely eddig borkereskedőktől szerezte 
be szükségletét, szeretné a jövőben még pedig 
azonnal, borszükségletét direkt a termelőktől 

Kérjük tehát, bortermelőinket, hogy eladó 
készleteinket egyesületünknél bejelenteni szíves-
kednének, hogy az illető fogyasztási szövetke-
zetet a beszerzési források felől tájékoztat-
hassuk. 

A szövetkezet erősebb, drágább borokra 
nem reflektál, csakis jó minőségű asztali 
borokra. 

A bejelentésnél kérlük közölni az eladó 
nevét, az eladandó mennyiséget annak fel-
tüntetésével, hol fekszik a bor és mi volna 
annak ára az eladó vasúti állomására szállítva; 
kérjük továbbá ezen bejelentések mielőbbi 
ves beküldését is. 

Az OMGE. igazgató-választmá-
nyának, 

úgyis ntétí, t 

a Gazdasági Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége végrehajtó-bizott-

ülése. 
(1899. évi márczius hó 14-én.) 

Jelen voltak: gróf Dessewffy Aurél el-
nöklete alatt Andrássy Aladár, Bujanovics 
Sándor és Zselénslci Róbert gr. alelnökök, Baross 
Károly, Bálintffy Pál, Bernát István, dr. Csillag 
Gyula, dr. Darányi Gyula, Emődy József, 
Forster Aurél, Galgótzy Károly,'-Hunkár Dénes, 
dr. Hutyra Feréncz, gróf Károlyi Sándor, 
Kodolányi Antal, Kostyán Ferenez, gr. Korniss 
Viktor, Koppély Géza, Krick Aladár, Kvassay 
Jenő, Lázár Pál, Lejthényi György, Libits 
Adolf, báró Malcomes Jeromos, gróf Majláth 
József, Mátéffy László, Máday Izidor, Mezey 
Gyula (Tornócz), Miklós Ödön, Perczel Ferenez, 
Perlaky Elek, Propper Samu, Rainprecht Antal, 
Rónay Ernő, zombori, Reusz Henrik, Scitovszky 
János, Somssich Andor, Steiger Gyula, Szent-
iványi Zoltán, Szevera Károly, gróf Széchenyi 
Imre, gróf Teleki Arvéd, Torrnay Béla, Witt-
mann János és Zsoldos Elek végrehajtó-biz. 
tagok, Horváth Jenő, Löherer Andor és /serfőző 
Géza egyes, tagok. A tisztviselőkar részéről 
Forster Gíza igazgató, Rahinek Gyula a Szövet-
ség titkára, Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, 
Jeszenszky Pál titkár és Sporzon Vilmos 
s.-titkár. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök üdvözli a 
megjelent tagokat s az ülést megnyitja, beje-
lenti, hogy a napirend előtt Forster Géza 
igazgató kiván szólani. 

Forster Géza igazgató: Igent, igazgató-
választmány ! Méltóztassanak megengedni, hogy 
a napirend előtt egy bejelentést tehessek. Az 
uj miniszterelnök ur Őnagyméltóságával kine-
veztetése napján szerencsés voltam összejöhetni 
s ez alkalommal következő nyilatkozatot ke-
gyeskedett tenni: 

31A G Y A R MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZET E, BUDAFEST, V. ker., ALKOTMÁMY-VTCZA 31. sx. 

Q A legfontosabb védekező eszkö- 1 

f g f f l i u m l zök a szölőpusztitás megakadályo-

J w U b m r I V i ' k d i M | 
' j p j l f f i i világhírű czég gyartmányai, melyek 

s ^ i ^ ^ ^ ^ M p i R . k i 7, ár öl a g n a képviselői vagyunk 1 
4 I P J Magyarországra. 

f i i s ® i ! n M , I 
l jegeczekben, vegytiszta a peronospora 1 

| ' elleni védekezésre, általunk szállitva |S| J ^ 

és igazolványunkkal ellátott külde-

ményeket a M. Á. V. ' körülbelül ü i l p 

4 0 % dijkedvezménynyel szál l í t ják. _ f i i S i É l P ^ 

Mai számunk 34 oldal. 
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.„Felhatalmazom és felkérem az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
igazgató-választmánya előtt kijelenteni, 
hogy mint magam is gazda, a magyar 
mezőgazdasági érdekek iránt nagy ér-
deklődéssel, vagyok és az igazgató-vá-
lasztmányt minden működésében a 
legszívesebben fogom támogatni. 

Ismerem azt az irányt és műkö-
dést, melyet az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület az ország mező-
gazdasági érdekeinek emelésére és fej-
lesztésére követ és kifejt, azt az or-
szág mezőgazdasági jólétének emelé-
sére irányzott nemes és buzgó törek-
véseiben szivesen fogom mindenkor 
támogatni." (Éljerizés.) 

Midőn az uj kormányelnök ur ezen reánk 
gazdákra fontos nyilatkozatát a t. választmány 
tudomására vagyok szerencsés hozni, szabad-
jon rámutatnom azon körülményre, hogy egye-
sületünk volt az, mely vezérszerepet vitt az 
ország -mezőgazdásági haladásának irányításá-
ban és mint ilyent érte Széli Kálmán Ő nagy-
méltóságának kitüntető nyilatkozata, aki régi 
tagja választmányunknak, maga is gazdálkodik 
s nagy szakértelemmel vezeti gazdaságát. Sza-
bad tehát remélnünk azt, hogy Magyarország 
mezőgazdaságának irányításában egy uj s jobb 
jövő virrad reánk. Ezek előre bocsátása után a 
Tanács azon tiszteletteljes indítványát vagyok 
bátor beterjeszteni, miszerint határozza el az 
ÖMGG. igazgató-választmánya, úgyis mint a 
Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének 
végrehajtó-bizottsága, hogy még a mai nap 
folyamán a miniszterelnök ur Ö nagyméltósá-
gánál testületileg fog tisztelegni. (Helyeslés.) 

Gróf Dessewffy Aurél elnök határozat-
ként kimondja, hogy a választmány az igaz-
gató bejelentését örötnmel fogadja és a tanács 
indítványának egyhangú elfogadásával elhatá-
rozza, hogy a mai nap folyamán d. u. 4 órakor 
a miniszterelnök urnái testületileg tisztelegni 
fog s az igazgató-választmány és illetve az 
egyesület jnüködése iránt kifejezett jóakaratáért 
köszönetet mond. 

Ezután következett a napirend : 
Szövetség titkára bemutatja a mult ülés-

ről felvett, elnökileg és a két hitelesítő által 
aláirt jegyzőkönyvet, mely a „Köztelek" lapban 
is közzé volt téve. Tudomásul szolgál. 

Jegyzőkönyv-hitelesítők. 
A mai ülésről felveendő jegyzőkönyv hi-

. telesitésére a választmány elnök ajánlatára 
Léjthényi Györgyöt és Kodolányi Antalt kéri fel. 

Szövetségi tagok átiratai. 
Szövetség titkára: A mult év tavaszán 

azon inczidensből folyólag, hogy a mezőgazda-
, sági munkáskérdésben megszerkesztett memo-

randumát a Szövetség megküldte pártolás vé-
gett az összes, vidéki gazdasági egyesületekhez, 
& Pestvármegyei gazd. egyesület arról értesí-
tette a Szövetséget, hogy a memorandum ér-
telmében felirt a miniszteriumhez s egyúttal 
tudatta, hogy az érdekképviselet szervezése 
kérdésében is felirt a földmivelésügyi minisz-
tériumhoz. A Pestvármegyéi gazd. egyesület 
ezen átiratának tárgyalásakor felmerült a vá-
lasztmányi ülésen, ázon kérdés, hogy nem-e 
volna kívánatos egyáltalában előre kimondani 
azt, hogy a vidéki gazdasági egyesületek, me-
lyek a . Szövetségnek tagjai, áz esetben, ha 
országos érdekű kérdésekben kezdeményeznék 
valamit, vagy határozatokat hoznak, ezeket 
hozzák tudomására" a-Szövetségnek is, hogy ez 
minden országos mozgalomról tudomással bir-
joij... .Az ez. alkalommal felmerült vita folyajnán 
olyan..nézetek. . merültük, fel, -hagy ...a. vidéki 
gazdasági egyesületeknek nem is* volna fel-
adatuk, hogy országos kérdésekkel önállóan 

a saját inicziativájukból foglalkozzanak, ha-
nem ellenkezőlég, nekik a lokális érde-
kek-felkarolása volna czéljuk. E nézetét 
azonban a szövetség választmánya nem 
tette magáévá, hanem azon nézetének adott 
kifejezést, hogy a vidéki gazdasági egyesü-
letek azért, mert a Szövetségnek tagjai, a 
kezdeményezés jogát országos érdekű kérdések-
ben sem. adhatják fel. . (Helyeslés.) Mivel a, 
Szövetség minden egyes képviselőjének s 
magának a végrehajtó-bizottságnak is ugyanez 
volt kezdettől fogva a nézeté, indítványozza, 
hogy ezértelemben intéztessék átirat a Pest-
vármegyei Gazdasági Egyesülethez. 

A választmány előadó javaslata értelmé-
ben intéz átiratot a Pestvarmegyei Gazdasági 

"Egyesülethez. 
Szövetség titkára: a Sáros vármegyei 

gazdasági egyesület a mult év október havá-
éban Eperjesen sikerült mezőgazdasági kiál-
lítást rendezett, amely azonban "meglehetős 

: deficzittel: végződött, amelynek részleges fedezése 
tárgyában az egyesület már egy izben a Szö-
vetséghez fordult s 200 frt segélyt kért 5000 
frtnyi veszteségének részleges pótlására. A 
szövetség választmánya akkor azon álláspontot 
foglalta el, hogy tekintette] a szövetség sze-
rény anyagi viszonyaira és más egyesületekkel 
szemben elfoglalt álláspontjára, ily segélyeket 
nem engedélyezhet s így a Sárosmegyei gazd. 
egyesület kérelmének helyt nem adott. Az 
egyesület most újból a Szövetséghez fordul 
fénti kérelmével s hivatkozik arra, hogy a 
Szövetség f. évi költségvetése bizonyos feles-
leggel záródik s hogy a szegedi kiállításra is 
6000 frtot szavazott meg a Szövetség. 

Ezzel az érveléssel szemben kifejti szóló, 
hogy a szegedi kiállításra fölvett összeg régi 
alapítványokból maradt erre a czélra rendel-
kezésre, mert a Szövetség egész évi bevétele 
3000 frt. 

Ami a f. évi költségvetés maradványát 
illeti, erre nézve bátor vagyok jelezni, hogy a 
Szövetség valószínűleg egy 500 frtos tagdíjtól 
íojg elesni s igy zárszámadása aligha fog fe-
lesleggel záródni. Azt az indítványt terjeszti 
elő, hogy amennyiben a szegedi kiállítás költ-
ségvetése fölösleggel záródik, vagy a Szövet-
ség évi mérlege bevételi többletet mutatna fél, 
ebből fedeztessék a Sárosmégyei gazdasági 
egyesület által kért 200 frt. 

Az igazgató-választmány az indítványhoz 
hozzájárul. 

Szövetség titkára előterjeszti a Veszprém 
vármegyei gazdasági egyesületnek a jégkár-
becslésre vonatkozólag a Szövetséghez benyúj-
tott javaslatait. Miután e javaslatok speczialiter 
a kiküldött jégbizottságot . érdeklik egyrészt, 
tehát e bizottságnak volnának kiadandók, más-
részt a javaslatokban oly kívánalmak foglaltat-
nak, melyek, .megvalósítása éppen a jégbiztositó. 
társaságok kartellje folytán azzal a reménynyel 
nem biztat, hogy ezek keresztülvihétők lenné-
nek. Méltóztassék az átiratot á jégbizóttságnak 
kiadni. 

A választmány ily értelemben határoz. 
Az., Erdélyi: szász, gazdasági egyesület 

. tudatja, hogy az Országos Szövetkezeti értekez-
leten nem vesz részt, a maga részéről azonban 
a határozatokat figyelembe fogja venni és saját 
viszonyaihoz mérten igyekezni fog érvényt 
szerezni azoknak. Jelzi különben, hogy náluk 
a szövetkezeti ügy előrehaladott stádium-
ban van. 

Tudomásul szolgál. 
A Jász-N.-Kun-Szolnokvármegyei gazda-

sági egyesület a Szövetségnek á számviteli iroda 
működésére felhívó köriratára válaszul adja, 

, hogy kívánatosnak tartaná, ha a szövetségi 
irodával kapcsolatosan ily iroda szerveztetnék, 

' amely a nagybirtokok számadásait felülvizs-
gálná és a középbirtokok számadásait vezetné. 
A Szövetséget tényleg ezen czélzat vezérli, a 
megvalósítással azonban' várni kell, á míg a 
megfelelő érdeklődés mutatkozik. , • 

Tudomásul szolgál. 

A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete érté" 
siti a Szövetséget, "hogy ázon egyezmény ér" 
telmében,-melyet a mult évi nagygyűlés jóvá-
hagyott, a szövetkezeti bizottságba, a maga 
részéről Széchenyi Imre grófot és Perez el Fe-
renczet küldötte ki; egyúttal bejelenti előadó, 
hogy a szövetkezeti bizottság a Mézőgazdák 
szövetkezete részéről a szövetkezeti eszme 
propagálására ez évre megajánlott 2000 frt 
fele részét a „Hangya" szövetkezet' rendel-
kezésére bo.csájtotta. 

Tudomááil vétetik. 
Az Erdélyi szász gazdasági-egyesület még. 

a mult év folyamán tagul lépett be a Szövet-
ségbe, közgyűlést azonban csak most a napok-
ban tartott s a szövetségi választmányba meg-
nevezte kiküldötteit: 

Dr. Meltzl Oszkár, Imrich Lajos és 
Ábrahám Frigyes személyében, kik az; ülésekre 
ezentúl meghivaudók lesznek. 

; Tudomásul szolgál. 

Országos szövetkezeti értekezlet. 
A szövetség a mult nagygyűlés határoza-

tából folyólag a Magyar Mezőgazdák Szövet-
kezetével és a Hangya szövetkezettél. karöltve 
f. évi február 16-án a Köztelken országos 
szövetkezeti értekezletet tartott, melyen a szö-
velségi tagok közül 26 képviseltette magát s 
számtalan érdeklődő vett azon részt. 

Az országos értekezlet előadóiként a kö-
vetkezők szerepeltek: 

Bernát István: á szövetkezés' jelene és 
jövőjéről Magyarországon; 

Balogh Elemér : a fogyasztási; szövetke-
zetek gyakorlati megállapításáról; 

Báiintffy Pál: a gabonaértékesitő szövet-
kezetekről ; 

Baross Károly: a mustértékesitő szövet-
kezetekről ; 

gróf Károlyi Sándor: a szövetkezeti 
szervezkedésről tartott előadást. 

Az értekezlet - naplója a „Köztelek"-ben 
egész terjedelmében megjelent, ugy, hogy a 
Szövetség tagjainak volt ' alkalmuk az ottan 
történtekről tudomást szerezni. 

Tudomásul szolgál. 

Bérletjegyek szövetkezeteknek. 
Szövetség titkára: Azon egyezményből 

folyólag, mélyet á Szövetség a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezete és a Hangya szövetkezet-
tel kötött, feltérjesztés intéztetett a kereskede-
lemügyi miniszterhez, hogy tekintve azt, mi-
szerint mindkét szövetkezet nem nyerészkedésre 
alakult, hanem ideális szövetkezeti czélokat 
szolgál, a szövetkezeti eszme gyakorlati meg-
valósítása érdekében szükséges volna, ha a 
két szövetkezet részére ingyen bérletjegyeket 
bocsátana rendelkezésére oly száitoban, amint 
ezt a szövetkezés terjedése, magával hozza. 
A kereskedelmi miniszter azonban a kérelmet 
elutasitotta a fennálló törvények és szabályokra 
váló hivatkozással. Minthogy azonban tudomá-
sunk szerint alig van részvénytársaság, mely 
ilyen bérletjegyet vagy ingyen, vagy kedvez-
ményes áron ne kapna, nem látható be, hogy 
e két nem nyerészkedésre alakúit s orszá-
gos érdekeket propagáló szövetkezet ily in-
gyen, vagy kedvezményes áru bérletjegyhez 
hozzá ne juthasson. Ha a kereskedelmi minisz-
ter ur 0 exczellencziáját felvilágosítjuk a két 
szövetkezet czéljairól, akkor nem fog elzárkózni 
ezen csekély, de á szövetkezetekre nagyfontos-
ságú kedvezmény megadásától,1 méltóztassék 
tehát ujabb felirat intézését elhatározni. 

Mezey Gyula a magá részéről hozzájárul 
az indítványhoz, kívánatos volna azonban, 
hogy a gazdásági egyesületek titkárjai is, akik. 
szintén közérdekű funkeziót teljesítenek, "kap-
janak ily bérletjegyeket. Indítványozza, hogy 
nejeiirat intéztessék, de egy 2—3-tagból álló 
bizottság küldessék ki, a miniszter ur e tekin-
tetben való tájékoztatására. • " ••• . ,..,._......... 

Galgóczy Károly pártolja előtte szóló 
indítványát. 
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Miklós Ödön azt tartja, hogy legalább 
oíy kedvezmény adassék a gazdasági egyesüle-
tek titkárjainak, hogy közérdekű ügyben tett 
utazásaik alkalmával, esetről esetre adassék 
nekikjingyen, vagy mérsékelt ára vasúti jegy. 

A választmány megbízza az elnökséget, 
hogy a két szövetkezet és a gazdasági egye-
sületi titkárok részére adandó kedvezményes 
va,suti jegyek kiszolgáltatása ügyében egy szű-
kebb körű. bizottság; révén informálja a keres-
kedelemügyi minisztert. ; 

Közgazdasági szakosztály javaslatai. 

Szövetség titkára előterjeszti, hogy Deutsch 
Andor egyesületi, tag indítványt adott . be ! az 
egyesülethez, melyben arra való hivatkozással, 
hogy 1894. év óta azon esetbén, midőn bérbe-
. ad ott birtokot elemi csapás ér és az,illető 
bérlő nem maga fizeti a. földadót, a pénziigy-

i igazgatóságok a földadó elengedése iránt; be-
adott kérelmeket elutasítják, az 1883. évi 
XL1V. t-czikkre. való., hivatkozással.. Ezen tör-
vény 1894-ig ugy kezeltetett, hogy a bérlők: 
minden esetben megkapták az adóelengedés! 
elemi csapás, esetén, mivel azonban az 1883. 
XL1V. törvény jigv rendelkezik, hogy.a földadó-
elengedés azelemikárokesetén csak az adófizetőt 
illeti, meg, 189-4 óta ezen törvényre való hi-
vatkozással oly esetben, ha nem a bérlő 
fizeti a földadót, elemi kár esetén földadóeleri-

• geáésnek a pénzügyigazgatóságok helyt nem 
adtak. Hogy ez a rendelkezés a bérlőosztály 
érdekeit erősen sérti, az kétséget nem szenved. 

A törvény ezen rendelkezése ellen egy 
megindokolt javaslatot terjesztett Deutsch 
Andor a közgazdasági szakosztály elé, amely 
szükségét látta annak, hogy ezen felmerült 
kérdést országos jelentőségűvé emelje s javas-
latba hozza az igazgató-választmánynak, hogy 
Deutsch Andor indítványa értelmében intéztes-
sék fölterjesztés a földmivelésügyi és pénzügy-
miniszter urakhoz aziránt, hogy az 1883. évi 
XLIV. tqrvényczikk 49. és 50. §§-ai novelláris 
.utón odamódosittassanak, hogy az elemi csa-
pások esetén beálló földadóelengedés tekintet 
nélkül, arra, hogy a bérlő vagy a földbirtokos 
fizeti-e az adót, mindenkor a bérlőt illesse. 

Rainprecht Antal, gróf Andrássy Aladár, 
Zselénski Róbert gróf és. mások hozzászólása 
után a szakosztály javaslatál a választmány 
magáévá tette. 

A szabadraktárak kérdése és az őrlés-
kikészitési forgalom. 

Szövetség titkára: A közgazdasági szak-
osztály azon inczidénsből folyólag, hogy ámult 
évben a monarchiába közel : 2 millió q idegen 
búzát hoztak be őrlési tengedély czimén, indít-
tatva érezte magát arra, hogy ezen kérdéssel 
újból foglalkozzék azon szempontból, hogy 
tulajdonképpen mi lehet annak oka, hogy az 
őrlési engedély czimén ily óriási mennyiségű 
idegen buza hozatik be a monarchiába akkor, 
mikor az 1897. év január 6;án kiadott két 

; pénzügyminiszteri rendelet az őrlési :eng.edélyt 
a, mi véleményünk szerint ugy szabályozta, 
mely azt engedte remélni, miszerint a jövőben 
nem fog annyi idegen buza bejönni. Ezen ren-
delkezés daczára a buzabehozatal öly magasra 
emelkedett, mint soha annakelőtte. Ennek az 
az oka, hogy az őrlési engedély ezen meg-
szorításává,! egyidejűleg nem szabályoztatott a 
szabadraktárak kérdése. 1889-ig az volt az 
üzüs á szabadraktárakra nézve, hogy azokban 
csak; csomagzáras kezelés mellett volt elhelyez-
hető az idegen termény. 

,E rendelkezés mellett buza és egyáltalá-
ban gabonafelék nem voltak raktározhatok, 
mert. azoknak vámbélyeggel ellátható csomagok-
ban való raktározása nagy költséggel jajt 
vítfna. 1889-ben azonban sikerült a " nagy-
kereskedőknek és gabonaimportőröknek oly 
pénzügyminiszteri rendelétet hozatni, amely 
szerint a budapesti fővámigazgató jogosult 
megfelelő biztosíték nyújtása mellett ürzáras 
kezelésű szabadraktárakat engedélyezni. Ezen 

körülmény oly fordulat volt az idegen búzával < 
való kereskedés terén. amely a román és 
szerb búzának millió q-ra menő beözönlését 
tette lehetségessé s nemcsak őrlési engedély 
mellett, de egy ébként ip részint , a spekuláczió 
czéljaira, részint "vámmentesen volt raktároz-
ható s a kedvező konjunktúrák kihasználásá-
val piaczra dobható. 

Ezen szabadraktárak intézménye volt az, 
amely az őrlési engedélynek ugyanoly mérték-
ben való kihasználását tette lehetővé, mert 
daczára, hogy az 1897. évben kiadott rende-
let azt mondja, hogy készpénzben a vám azon-
nal kifizetendő, de intézkedik arról is, hogy a 
szabadraktárba is bevihessék a malmok a 
.szükségé? gabonát. A malmok itt aztán azt az 
eljárást követték, hogy a szabadraktárakat vet-
ték igénybe. Ezen kérdés nem is egyedül az 
törlési engedély szempontjából fontos, amely 
.remélhető,-legalább- az eddigiek szerint vég-
Jeges elintézést nyer az Ausztriával kötendő 
gazdasági kiegyezés . folytán, mert mint tud-
juk, a kiegyezési törv.ény az őrlési en-
gedélyt, teljesen elejti és ezirányban a ké-
sőbbi visszaélésektől nincs mit tartanunk; 
de az uj. kiegyezés kapcsán, ha azonnal 
,nem történik intézkedés a rendelet-visszavonása, 
tekintetében, akkor a szabadraktárak intéz-
ményével való visszaélések továbbra is ; sza-
badon gyakorolhatók: és a mainál ,is tovább 
.-fejleszthetők. 

Hogy mily mérvű a szabadraktárak 
igénybevétele Budapesten, arról fogalmat alkot-
hatunk magunknak azon hírlapi közlemények-
ből, melyek 2—3.év előtt az őrlési forgalom 
rkörüli visszaélésekre nézve felmerültek, melyek-
ből kitűnt, hogy a budapesti gabonakereskedők 
mindenféle pinczékben, házakban és raktárak-
ban román és szerb búzát óriási kvantumokban 
helyeztek el ugy, hogy a börzetanács szüksé-
gesnek látta oly intézkedés meghozatalát, hogy 
egy raktárban levő búzát csak egyszer szabad 
felkínálni. 

A közgazdásági, szakosztálynak ezen 
kérdésből folyólag az a javaslata, hogy az 
OMGE. ezen kérdés végleges elintézésére nem 
várhat addig, mig gazdasági viszonyainknak 
Ausztriával való rendezése elintéztetik, hanem 
szükségét látja annak, hogy a szabadraktárak 
intézménye, illetve az 1889 iki rendelet, mely 
az ürzár engedélyezését lehetővé tette, egészé-
ben visszavonassék. 

Gróf Zselénski Róbert ajánlja a szak-
osztály javaslatát elfogadásra. Helyesnek^ tar-
taná azonban, ha a vidéki gazdasági egyletek 
is foglalkoznának a kérdéssel. 

Miklós Ödön konstatálja, hogy a kikószi-
tési eljárással a törvénynek ily czimén való 
kihasználása nemcsak visszaélés, de az intéz-
kedés szellemével és értelmével homlokegye-
nest ellenkezik. Hiba szerinte az őrléskikészi-
tési eljárásnál, hogy mig más technikai czé-
lokra szolgáló áruink ellenőrzése szigorral haj-
tatik végre, . . . 

Baross Károly: Szigorúan nem hajtatik 
;végre! 

Miklós Ödön: Szigorúan végrehajtatik; 
például hozza fel a vasat, a külföldön a vas 
q-ja 8 frt, nálunk 12 frt. A búzára nézve azt 
mondták, hogy az azonosság nem ellenőriz-
hető, mert buzaszem és buzaszem közt kü-
lönbség nincs. Ebben keresendő a visszaélés. 

1895 deczemberben a képviselőházi vita 
alkalmával az volt a kormány álláspontja, 
hogy a vámvisszaélés megszüntetendő s csak 
azoknak engedtessék meg a buzabehozatal, 
akik üzemük szerint igazolni tudják, hogy 
három hónap alatt feldolgozzák és kiviszik. 
Felesleges e tekintetben a vidéki gazd. egyle-
tek állásfoglalása, mert az itteni szervezetben 
képviselve vannak azok, hanem a Szövetség 
egész erélylyel szólaljon fel s ha szükséges, 
személyesen is : küldöttség révén kormányunk-
nál azirányban, hogy az örléskikészitést azon-
nal szüntesse meg.. 

Azon indítványt terjeszti ,elő,:hogy mondja 

ki a Szövetség, hogy ezen eljárását a malmok-
nak elitéli és a pénzügyminiszterhez fordul az 
ügy szanálása végett.. 

Baross Károly utal arra, hogy 7 éve 
foglalkozik az OMGE. azon visszaélésekkel, 
amelyeket a mezőgazdaság nagy kárára a 
budapesti malmok a romániai; és egyéb bal-
káni búzákkal űznek. Az egész kérdés nem 
egyéb, mint a Budapesten tul fejlődött nagy 
malomiparnak, amelyet czentralizáló politikánk 
teremtett, amelyet azonban a vidék: fellendü-
lése túlszárnyalt, mesterséges támogatása, vám-
törvényeink kijátszásával az egész mezőgazda-
sági termelés és a vidéki malomipar rovására. 
Mindég találnak a malmok kibúvó ajtót, enge-
dékeny kormányaink hozzájárulásával, hogy 
vámmentesen özönöljék el idegen áruval a 
hazai piaczokat; ilyen kibúvók: az őrlési en-
gedély, a szabadraktárak, a vámhitel. Erélyes 
akczióra van szükség, a gazdasági egyesüle-
teknál, a sajtóban, hogy ezen visszaélések 
mind kiküszöböltessenek. Tartassanak meg 
becsületesen a vámtörvények. Lépjen fel az 
.OMGE. is erélyesen és; küldöttségileg kérje fel 
a miniszterelnök és pénzügyminiszter urakat, 

.hogy szüntessék meg mindazon kedvezménye-
ket, amelyek a vámtörvények kijátszását lóhetővé 
teszik és ezáltal a magyar mezőgazdaságot 
.károsítják. Tehát szüntessék meg a mezőgazda-
sági terményekre nézve 1. a kikészitési eljá-
rást, 2; a szabad raktárakat, 3. a vámhite-

-lezést. . 

, Többek hozzászólása után: az igazgató-
választmány a közgazdasági szakosztály javas-
latát Baross Károly módosításával fogadja el 
,s ez ügyben a felterjesztést küldöttség utján 
• terjeszti a földmivelési miniszter elé. 

Szesz adómentes kiszolgálása. 
Szövetség titkára: Az Erdélyi és Szabolcs-

megyei gazdasági egyesületek megküldték a 
Szövetségnek pártolás végett a pénzügyminisz-

- terhez intézett azon beadványukat, melyben az 
1898. évi XVI. t.-cz. azon intézkedését, hogy a 

• gazdák cselédjeik és gazdasági munkásaik 
, részére kiszolgáltatott Szesz beszerzésénél a 
forgalmi adót megfizetni kötelesek, töröltetni 
kérik, miután a tőrvény ez intézkedése a gazda-
közönség tetemes anyagi károsodásával jár, 
másrészt mivel a gazdaközönség ezen kedvez-
ménye, hogy, adómentesen vásárolhatott mun-
kásai részére szeszt, régi idők óta érvényben 
van. A közgazdasági szakosztály tárgyalás alá 
vévén e kérdést, arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy az 1898. évi XVI. t.-cz. ezen 
intézkedésének hatálya szüntettessék meg s 
•felterjesztésben volna kérendő a földmivelés-
ügyi miniszter utján a pénzügyminiszter arra, 
hogy a gazdaközönségnek ezen régi idő óta 
érvényben volt kedvezmányt továbbra is adja 
" " " " " ezirányban utasítja az összes pénzügy-

A választmány a közgazdasági szakosztály 
javaslatát elfogadja. 

Irodalmi szakosztály javaslatai, 
Szerkesztő-titkár előterjeszti az irodalmi 

szakosztály javaslatait. 
A február elején rendezett kertészeti elő-

adások sikerrel végződtek, amennyiben azokon 
mintegy 100 hallgató vett részt. Az előadások 
költségeire engedélyezett 500 frt összegből és 

: a nem OMGE. tagok által fizetett részvételi 
dijakból némi fölösleg maradt; mivel az ,elő> 
adások egyik hallgatója, dr. Hnber Alfréd az 
előadásokat lejegyezte s azt az egyesületnek 
kiadás végett ingyen rendelkezésére bocsájtotta, 
kéri a választmányt, hogy az egyesületi Tanácsot 
fölhatalmazni méltóztassék, hogy ezén jegyze-
tek kinyomatása iránt intézkedjék. 

A. választmány ily értelemben • határoz. =-
. .. Az évi lcöztelki gazdasági-előadások szin-

tén megtartattak. Ez»4 czéljára a főldmiv. mi-
niszter ur 500 fr.tot utalványozott,, ennélfogva 
az ezen előádások czéljaira a választmány 

: által, engedélyezett, 500; frtnyj' költség felszaba-
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dul; méltóztassék hozzájárulni, hogy ez összeg 
az ősz folyámán rendezendő vidéki' gazdasági 
előadás költségeire fordittássék. 

A választmány a javaslathoz hozzájárul 
s elfogadja a/szakosztály azon javaslatát is, 
hogy Cserháti Sándor tanárnak megengedtes-
sék, miszerint a könyvkiadóvállalatban meg-
jelent „Tálajismeret0 czimü munkájából egy 
fejezetet az általa megírandó növénytermelési 
müvébe átvehessen. 

A növénytermelési mii megírására szánt 
1000 frtös pályadíj tekintetében a választmány 
utasítja az irodalmi szakosztályt, hogy egy a 
mezőgazd. irodalomban hézagpótló más mü 
megiratására nézve előterjesztést "tegyen, mi-
vel időközben értesült arról, hogy a földmive-
lésügyi miniszter támogatása mellett egy na-
gyobb5 szabású növénytermelési művön egyik 
legjelesebb szakemberünk most dolgozik. 

A kertészeti és gyümölcsészeti bizottság 
javaslatai. 

A választmány köszönettel vette tudomá-
sul a földmivelésügyi miniszternek azon intéz-
kedését, hogy az egyesület felterjesztése folytán 
a gyümölcsczukrozásnak, mint iparágnak elő-
mozdítását és meghonosítását elhatározta és 
özv. Écsi Vilmosné részére, ki ily ipartelepnek 
Kecskeméten való fölállítására ajánlkozott, 
500 írt államsegélyt utalványozott. A választ-
mány a kertészeti bizottság javaslatára el-
határozta, hogy nevezett működésének ellen-
őrzésére a kecskeméti gazd. egyesületet és a 
m. kir. kertészeti tanintézetet kéri fel. 

Hozzájárult ezenkívül a választmány a 
kertészéti bizottságnak a vértetü irtása s a 
peronoszpóra elleni kötelező védekezés s a 
szőlőcsomagolás olasz módszere tárgyában 
előterjesztett javaslataihoz. (A javaslatokat a 
„Köztelek" f. é. 16-ik számában közöltük.) 

Az állattenyésztési szakosztály javaslatai. 

Titkár előterjeszti az állattenyésztési szak-
osztály javaslatait. 

A földmivelésügyi miniszter elkészítette 
az állatorvosi szolgálat államosításáról szóló 
törvényjavaslattervezetet s megküldte vélemé-
nyezés czéljából az egyesülethez is. 

Az állattenyésztési szakosztály behatóan 
tárgyalta a törvényjavaslattervezetet s az állat-
egészségügyi szolgálatnak a javaslatban kon-
templált szervezését helyesnek véleményezi, 
kívánatosnak tartja azonban, a kisgazdák érde-
keire való tekintetből a marhalevél-bélyegille-
ték olyatén való megállapítását, hogy a bé-
lyegilleték a juhok és sertésekre nézve darab-
szám szerint 2 fillérben állapíttassák meg. A 
pénzügyi megoldás tekintetében azonban aggályai 
vannak, mert a törvényjavaslat az államosítás 
költségtöbbletét a törvényhatóságok, községek 
és gazdaközönségre háritja és mindemellett az 
állatorvosok díjazását rendkívül szűken álta-
pitja meg. A szakosztály azon javaslattal járul 
a választmány elé, hogy az egyesület a mi-
niszterhez intézett felterjesztésében azon kívá-
nalmának adjon kifejezést, hogy a törvényja-
vaslat, tekintettel az . 1903-ban lejáró állategész-
ségügyi egyezményekre, mielőbb ; életbeléptet-
tessék. 

Miklós Ödön elfogadja a szakosztály ja-
vaslatát, de megkivánná toldani azzal, hogy a 
vármegyei állatorvosok lakásáról is gondoskod-
jék a kormányzat, mert ez is mint 1 indirekt 
teher a közönségre nehezedik. 

Forster Géza igazgató megjegyzi, hogy e 
tekintetben a: törvényjavaslat tervezőjéhez kér-

. dós intéztetett, aki azt a felvilágosítást adta, 
, hogy fi, földmivelésügyi kormányzat ezzel nem 
. kíván-a: községekre ujabb terhet róni s csak 
azért vétetett be a javaslatba, mivel a határ-
széli vármegyékben nehéz a községekben el-
helyezni az állatorvosokat s ezért ily helyeken 
a községek kötelezhetők legyenek az állatorvo-
sok lakásáról gondoskodni, melyért az állam 
fizeti a megfelelő bért. 

A választmány a szakosztály javaslatát 

Miklós Ödön indítványának kibővítésével fogadta 
el s' egyúttal tudomásul vette a XVI-ik tenyész-
állatvásárról szóló jelentést. 

Titkár: A mult évben előterjesztés 
tétetett a választmánynak, hogy a gazda-
közönség köréből panasz merült fel az-
iránt, hogy az olcsó marhasó beszerzése 
igen nagy nehézségekbe ütközik. A választmány 
felterjesztést is intézett a pénzügyminiszterhez 
e nehézségek fölsorolása mellett s kérte, hogy 
az őrölt són kivül nyalósó is hozassák for-
gálomba s bízassanak meg a só elárusitásával 
a szövetkezetek is. A pénzügyminiszter a fel 

j terjesztésre adott válaszában arról értesít, hogy 
j miután a sófopyasztás csekély és a nyalósó 
I előállítása költséges, mindaddig, ifiig a marhasó-

fogyasztás nagyobb mérveket nem ölt, a 
kérelemnek helyt nem adhat. 

Miután a sófogyasztás állandóan csökkon 
s a jelenleg érvényben levő intézkedések 
érvényben maradása esetén, a fogyasztás emel; 
kedésére számítani nem lehet, a szakosztály 
szükségesnek tartja, hogy ez ügyben újból 
felterjesztés intéztessék a pénügyminiszterhez 
s hogy annak figyelme a tapasztalt hiányokra 

j felhívassák. Ennek érdekében a Szakosztály az 
! ig. választmány elé a „Köztelek" f. é. 20 ik számá-

ban foglalt határozati javaslatot terjesztette a 
választmány elé. 

Steiger Gyula indítványozza, hogy nem-
csak felirat utján, de a pénzügyminiszterhez 
küldendő küldöttség is adja elő e kérelmét az 
egyesületnek. 

Gróf Teleki Arvéd felhívja e tekintet-
ben a figyelmet azon anomáliára, hogy a kül-
földre, pl. Bulgáriába kivitt marhasót 50 kros 
díjtétellel szállítják, míg a belföldön 2 frtöOkr 
a tarifa. 

Rainprecht Antal szerint, miután a 
marhasó monopolium tárgyát képezi, tehát az 
ország bármely vidékére az árát egyformán ; 
kell megszabni. Ez alkalommal határozottan 
kérni kell a minisztert, hogy a marhasó árát 
az egész országra nézve egyformán és mini-
mális áron szabja meg. 

A választmány a szakosztály javaslatát a 
felszólalók által felhózottakkal kibővítve fo-
gadja el és elhatározza a pénzügyminisztert 
küldöttség utján tájékoztatni e fontos kérdésben. 

Szőlészeti és borászati bizottság javaslatai. 

Szövetség titkára előterjeszti a szőlészeti 
és borászati bizottság javaslatait. 

A bizottság legutóbbi ülésén elintézte 
azon határozatokat, melyeket a mult év szep-
tember havában megtartott szőlészeti tanul-
mányút alkalmával a Beregszászon és Sátor-
alj aJüj helyen tartott értekezlet hozott azzal, 
hogy azokat az OMGE. végrehajtsa. E javas-
latok egyike az, hogy az 1895. évi V. t.-cz. 
végrehajtassék a tekintetben, hogy ugy a köz-
pontban, mint a vidéken, mielőbb szőlészeti 
és borászati kísérleti állomások létesíttessenek, 
a másik javaslat volt, hogy irjon fel az egye-
sület a pénzügyi ós földmivelésügyi minisz-
terekhez, hogy az állami italmérési jövedékről 
szóló, törvényjavaslatban a bornak kicsinyben 
való elárusitása általánosságban 25 literben, 
a tokaji és szomorodni boroknál pedig 1;0 liter-
ben állapíttassák meg. 

A bizottság a mübortörvény erélyes végre-
hajtása ellen megindított ellenakczíöval is fog-
lalkozott s e tekintetben részletes javaslatokat 
terjeszt az igazgató-választmány elé. (A javas-
latot a „Köztelek" 14 ik számában közöltük.) 

A szőlőszeti és borászati bizottság javas-
latait az igazgató-választmány elfogadta. 

Az OMGE. belügyei. 

A mult ülés jegyzőkönyvének bemutatása 
után a jegyzőkönyv hitelesítésére Kodolányi 
Antal és Lejthényi György tagokat kérte fel. 

Titkár jelenti, hogy a mult választmányi 
ülés őta a tagok sorából elhunytak: 

Alapítók: gróf Apponyi György és id. 
Benedicty Gyula. 

Évdijas' tagok: Balogh Kálmán, Berger 
Vilmos, Csikós János, Gaál Gusztáv, Haulik 
Károly, Sándor Zsigmond. A válaszimány a 
tagok elhunyta felett részvétét fejezi ki. 

Kilépésüket bejeletítette: Csapó Dezső. 
Benedicty Gyula bejelenti, hogy a rendes tagok 
sorából kilép és kéri, hogy elhunyt atyja, id. 
Benedicty Gyula alapító tagsága reá ruháztas-
sák (420 korona) alapszabályok értelmében. 

A választmány az átruházáshoz hozzá-
járul. 

A ,muli választmányi ülés óta tagokul 
jelentkeztek : 

Farkas Géza, primási urad; intéző, Drégely-
Palánk. Jászberényi 7-ik ker. népkör. Fleischl 
Sándor, földbirtokos, Pta-Rélszilas p. Sárbo-
gárd. Balogh Lázár, földbirtokos, Gyulamajor 
p. Czecze. Határ Károly, urad ispán, Lnjos-
halom p. Szarvas. Rakovszky Antal, földbir-
tokos, Kosócz, Trencsénm. Onderka Richárd 
lovag, földbirtokos, Fehéregyház p. Segesvár. 
Fuchs Gyula, urad. segédtiszt, Hort, Hevesm. 
Standeiszky Oszvald, gazdatiszt, Mérk p. Vállaj. 
Rajzinger József, urad. erdész, Jánostelek p. 
Német-Bencsek. Gömöry Károly, tüzkárbecslő, 
Budapest, VI., Balyovszky-u. 10. Rákóczy 
István, gazdálkodó, Alsó-Dabas, Pestm. Schwarcz 
Dezső, bérlő, Pta-Zsidőhalom p. Gzibakháza. 
Gróf Dezasse Ferencz, földbirtokos, Bohunicz, 
Pozsonym. Geszty Bezső, földbirtokos, Adony, 
Szabolcsm. Fried Ernő, gazdász, Debreczen. 
Kálmán Andor, urad. intéző, Köbölkút, Eszter-
gomm. Bronner Armand, gazdatiszt, Német-
Jáhrfalu, Mosonm. Weisz Géza, bérlő, Puszta-
Miskahalom, p. Solt. Weisz Manó, bérlő, Apos-
tag, Pestm. Laurencz Ede, gazdi ellenőr, Mező-
Keszi p. Ürmény. Dr. Dumitreánu Ágost, 
földbirtokos és rendőrorvos, Budapest. Kralo-
vánszky Kálmán, urad. intéző, Pta-Horgostó p. 
Kis-Jenő. Ifj. Grőber József, Fövenyeshát p. 
Tiszapolgár. Reich Alfréd, nagybérlő, Pta-Bödd 
p. Duna-Pataj. Geréby György, földbirtokos, 
Debreczen. Engelmann Adolf, földbirtokos, Ada. 
Gróf Széchenyi Frigyes, földbirtokos, Somogy-
Tarnócza. Kukorelly Pál, bérlő, Nyirád, Zalam. 
Szecsányi József, urad. főtiszt, Hetes, Somogym. 
Hammersberg Jenő, kir. főügyész, földbirtokos, 
Budapest, Lónyay-u. 16. Buzinkay Pál, föld-
birtokos, Dojcs, Nyitram. Hochfelder Mihály, 
urad. kasznár, Gyulaháza p. Tiszapolgár. Haán 
Béla, gazdatiszt, Erdő-Kürt p. Nógrád-Kálló. 
Heinzelmann Alfréd, földbirtokos, Budapest. 
Páll Béla, gazd. gyakornok, Pta-Vasdinnye p. 
Kisbér. Jottka Jerencz, gazdatiszt, Hornya' p. 
Roboth. Pap Jenő, gazdatiszt, Tápió-Szele. 
Lichtschein Dezső, földbirtokos, Sajó-Kazincz 
p. Barczika. Csillag Géza, nagybérlő, Tápió-
Szele. Barta Ödön, orsz. képv., földbirtokos, 
Budapest. Beck Ignácz, birtokos és bérlő, 
Pta-Bócs p. Berettyó-Újfalu. Strasser Sándor, 
földbérlő, Simonmajor p. Felső-Iregh. Abonyi 
Károly, gazd. szaktanár, Nyíregyháza, Szabolcs-
megye. Reé István, gazdatiszt, Föveny p. Tácz. 
Polatsik Miksa, földbirtokos, Győr. Barthodeiszky 
Béla, földbirtokos, Beled, Sopronm. Gr. Hoyos 
Miksa, földbirtokos, Német-Lad p. Szigetvár. 
Guttmann Samu, földbirtokos, Onga, Abauj-
Tornam. Sikosfalvi Szikossy Aladár, gazdatiszt, 
Letenye, Zalam. Gerhárdt Sándor, tiszttartó, 
Lázári, Szatmárm. Füredy Lajos, szaktanár, 
Liptó-Szent-Miklós. 

A mai taglétszám tehát: alapító 389, 
évdijas 2744, tiszteletbeli tag 23, összesen 
3156 tag. 

A választmány az újonnan jelentkezette-
ket a tagok sorába fölveszi. 

Igazgató előterjesztése folytán á, Magy. 
Tudományos Akadémiának egy nemzetgazda-
sági pályamüvet bíráló bizottságába az OMGE. 
részéről Szilassy Zoltán szerkesztő-titkárt 
küldi ki. 

Több tárgy nem levén, elnök berekeszti 
az ülést. 
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Á börzetanács .és a kontremin. 
A börzetanács folyó hő 17-én tar-

tott ülésén azt a nagy horderejű határo-
zatot hozta, hogy a határidőüzletek le-
bonyolításánál azon gabona ulán, melyet 
az úgynevezett kontremin szállítani nem 
képes, az árkülönbözetek nem a szok-
ványára ekkori jegyzéséi szerint állapi-
tandók meg és Ítéletidők oda, hanem a 
börzebiróság tagjai belátására bízott 
„egyéb tekintetek" is figyelembe veendők. 

E z e n h a t á r o z a t v é g k ö v e t k e z m é n y e i 1 

b e n l e g f ő k é p p e n á g a z d a k ö z ö n s é g e t f o g j a 
s ú j t a n i , m e r t a g a b o n a t e r m é s z e t e s á r -
e m e l k e d é s é n e k — a m e n n y i b e n az a 
m e g e n g e d e t t h a t á r i d ö ü z l e t b ö l e g y á l t a l á b a n 
k ö v e t k e z h e t i k , e r ő s g á t a t f o g v e t n i . 

Az ügy megértéséhez szükséges az 
u. n. szokvány üzleteket keletkezésüktől 
lebonyolításukig szemügyre venni. 

Az e hó végén esedékessé váló 
úgynevezett márcziusi búzára már az 
elmúlt év augusztus és szeptember hónap-
jaiban kezdődtek az eladások. Kétséget 
nem szenved, hogy ilynemű eladásokat 
akárhány esetben földbirtokosok is esz-
közölhettek, kik augusztus—szeptember-
ben nem készíthették el buzájukat, de a 
márcziusra szóló árt maguknak biztosí-
tani óhajtották; továbbá adhattak azon 
időben vagy a téli hónapok folyamában 
az úgynevezett arbitrazsőrők is márcziusi 
szállításra búzát azon készletek alapján, 
melyeket a termelőktől e czélból össze-
vásároltak. 

Csakis az ily természetű határidőüz-

letek Urnák jogosultsággal! 

Sajnos azonban, hogy ily eladók 
mellett gombamódra lépnek fel a 
kontreminőrök, •) kik közül tán akárhány 
meg se tudja különböztetni a búzát a 
rozstól. Ezen urak „adtak" annak idején 
búzát puffra azon kellemes reményben, 
hogy — hiszen a tél hosszú — időköz-
ben a szokványbuza ára lejebb szállhat, 
mikor is ők a könnyű nyereséget zsebre 
vágván, markukba nevetve félrehúzód-
hatnak. Az ily természetű eladások azon-
ban annak idején természetesen lenyom-
ták a buza árát é3 kénytelenek voltak 
annak idején a termelők kész buzájukat 
olcsóbban adni, mert az a malom vagy 
spekuláns, kinek a kontreminör márcziusra 
olcsóbb ár mellett kinál búzát, csak nem 
fog októberben drágább árut venni, arra 
költekezni, azt beraktározni stb. stb. 

Már most akad márczius végén 
néhány tekintélyes czég, mely a fentebbiek 
szerint mesterségesen lenyomott gabona-
árakat saját spekulácziója érdekében 
felhajtani akarja az által, hogy a ha-
táridőre eladott összes búzát át akarja 
venni. A földbirtokosok vagy arbitra-
zsőrők, kik a birtokukban levő kész 
gabnára eszközöltek eladásokat, most 
ezt a gabnát annak rendje és módja 
szerint „szállíthatják", ezek károsodást 
nem szenvedhetnek, és védelemre nem 
szorulnak. — A tőzsdetanács csak azon 

kontreminőröket szedi védő szárnyai alá 
kik busát adtak anélkül, hogy buzájuk 

lett volna, k ik a n n a k i d e j é n fiktív e l a d á s a i k -
ka l á t e r m e l ö t é s a szo l id k e r e s k e d ő t 
k á r o s í t o t t á k , é s m o s t s a r o k b a s z o r u l t a k , 
m e r t e l a d á s a i k a t k o m o l y a n v e s z i k . 

A kontreminőrök ugyan teljesíthet-
nék1 kötelezettségeiket, ha a piaczra ke-
rülő gabonát most már a szállítás esz-
közölhetése czéljából összevásárolnák, 
természetes azonbari, hogy a kész ga-
bona ára felemelkednék és amennyiben 
az ősz és tél folyamán a kontremine 
vétkezett a reális eladók ellen és le-
nyomta mesterségesen a buza árát, most 
nagyot szökne a mérleg az egyensúly 
felé és legalább a most eladásra kerülő 
gabona kelhetne el jobb áron. 

Ugylátszik azonban, hogy a börze-
tanács bölcs tagjainak nem áll érdekük-
ben az egyensúly helyreállítása. Nem 
tartom feladatomnak annak, firta-
tását, hogy a tanács egyik-másik 
tagja mennyiben lehet a konkrét eset-
ben személyesen is érdekelve,, de a 
gazdaközönség nevében legerélyesébben 
kell tiltakoznunk az ellen, hogy puffra 
eladók midőn husz eset közül egyszer 
valahára a termelök károsításán alapuló 
számításukban alaposan felsültek: ne szo-
ríttassanak a legnagyobb szigorral, elvállalt 
kötelességeik teljesítésére. 

Ezt megkívánja a jogszerűség és 
megkívánja az észszerüség; utóbbi már 
azért is, mert a tőzsdetanács határozata 
a jövőre nézve beláthatlan következmé-
nyekkel fog járni, a földmivelő és szo-
lid kereskedő. helyzetét még tarthatatla-
nabbá fogja tenni és a kontremin üzel-
mek valóságos orgiákat fognak ülni. 

Ugyanis a kontremin jövőben még 
bátrabban fog fellépni, hisz ö csak nyer-
het és ha sarokba szorul: ott legyint 
szeretettel feléje a börzetanács védő-
szárnya, mely nem engedi, hogy dédel-
getettjével elbánjanak. 

így aztán ezen könnyű szerepre 
mindinkább többen és „ többen fognak 
vállalkozni, a kínálat szerfelett nagyob-
bodik. Ennek ellenében a vevők jövőben 
még tartózkodóbbak fognak lenni, mert 
ha ők az eladott buza átvételére igenis 
szoríthatók, de az eladóktól ezeknek kö-
telességük feltétlen teljesítését nem köve-
telhetik: az üzlet megkötése után vajmi 
kevéssé fogják magukat törni és vég-
eredményben az egész szerencsétlen 
ügynek a termelők isszák még a levét, 
mert a csekély vételkedvvel szemben 
jelentkező óriási fiktivkinálat a gabona-
árakat ismét annyira le fogja szállítani, 
hogy a gazdaosztály tönkremenése rövid 
idő kérdése lehet csak. 

Nem ajánlhatjuk eléggé Hegedűs 
Sándor kereskedelemügyi miniszter urnák, 
mint a magyar kereskedelem legfőbb 
őrének b. figyelmébe a tőzsdetanácsnak 
jogtalan és a szolid kereskedőre, vala-
mint a termelőkre oly sérelmes határo-
zatát és kérjük öt a tőzsdetanácsot oda-
utasitani, hogy inkább a határidőüzleteket 
— ha már azok egészen meg nem szün-
tethetők •— szorítsa vissza a szoliditás 
korlátai közé és ne vegye még különös 

védelmébe épp a játékosokat, kik üzel-
m e i t által az országnak már annyi kárt 
okoztak. 

Ezúttal idejénvalónak tartjuk egy 
eszmének megpenditését, mely eszme 
megvalósitása ugy a hazai kereskedelemre, 
valamint a mezőgazdaságra csak áldásos 
hatású lehetne. Nem tudom, hogy meny-
nyiben lehetne nemzetközi bonyodalmak 
felidézése nélkül idegen búzákat a határ-
időre szállítható búzák sorából végkép-
pen kiküszöbölni, de nézetem szerint 
igenis elhatározható az, hogy kétféle 

szokványbuzára történjenek jövőben kö-
tések : u. m. hazaira és idegenre. 

Ezen határozat ellen Szerbia vagy 
Románia kifogást nem emelhetne, az a 
kereskedőkre káros nem lehetne és a 
jövő beigazolná, hogy a magyar „szok-
ványbuza" mennyivel jegyezne magasab-
ban, mint az idegen, sokkal kevesebb 
belértékü áru — a hazai gazdaközönség-
nek — azt jogosan megillető — előnyére! 

Vető Zsigmond. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Dohánytermelésünk javításának 
eszközei. 

Irta és a köztelki gazdasági előadásokon f. évi február 
Eó 14-én előadta: Kerpely Kálmán. 

Előadásom tárgyául a dohánytermelést 
választottam, mely hazánkban 60:000 kat. 
holdnál nagyobb területet foglalván el, habár 
a gazda vérmes reményeit nem mindenkor 
kielégítő, de mindenesetre biztos jövedelmi 
forrását képezi a gazdaságoknak. 

A dohány jövedelmezőbb termesztése 
képezi a gazdák általános óhaját. Ez megfelelő 
dohányféleségek termesztésével, a minőség 
szerinti beváltással s végül a dohány helyes, 
okszerű termelésével érhető el. A dohány 
helyes, okszerű termelésének kérdéseit kicsi-
nyelnünk egyáltalában nem szabad, mert a 
jövedelmezőség alapját ezek képezik; ez alul 
egyetlenegy kultúrnövényünk sem tesz kivételt. 
Épp azért előadásom keretében azon eljárások 
ismertetésére terjeszkedem ki, melyek jelenlegi 
dohányaink közvetlen javítását czélozzák, 
melyeknek a gazda még ez idén hasznát 
veheti. 

Dohánytermelésünk egyik igen nagy hibá-
jának mondhatom, annak oly általános elkésett 
vagy kései kiütíetését. Hogy dohányunk jól fej-
lődjön, aromatikus legyen és jól száradva 
szépen színesedjék, egyike a legfontosabb 
tényezőknek a korai kiültetés. A korán ültetett 
dohány jól megered, a tavaszi enyhébb, csapa-
dékos időben gyors növekedésnek indul, ugy 
hogy mire a nyári' forróság és szárazság beáll, 
teljesen kifejlődve tényleg1 csak érnie kell. 
Tapasztalták ezt a keleten is mindenütt, hogy 
csak az a dohány, mely a forróság beálltával 
már kifejlődött, ad finom, aromatikus anyagot. 
A dohány eleinte esős időt kiván, mely gyors 
fejlődésének kedvez; a gyorsan, akadály nélkül 
növő dohány finom levelű, és finom erezetű; 
minden dohány, mely kellően ki nem fejlődve 
jut a nyári forróságba, durva, apróbb levelű, 
vastag erezetű, rosszul égő, egyszóval: kény-
szerérett. Ez a dohánylevél fejlődésének termé-
szetszerű folyománya; a nyári forróság beáll-
tával a levél már nem igen növekszik, sejtjei 
aprók, vastagfalazatuak maradnak a sejtközi 
légjáratok száma kevés, a mi okvetlenül a 
rossz égőképességét vonja maga után. 
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Miután hazánkban az* időjárás épp olyan, 
hogy a Visznuylag rövid tavasz után áll be 
hirtelen a nyári forróság, a Jcorai ültetésre fo-
kozott mérvben kell figyelemmel lennünk. 

Tapasztalati tény, hogy a korán ültetett 
dohány palántája könnyebben és gyorsabban 
megered, féregkártól kevésbé szenved s gyor-
sabb növekedésű, mint a későn ültetett do-
hány. A dohány kiültetésének legmegfelelőbb 
ideje nálunk a május hó és pedig ennek is 
inkább az első fele. A juniusi ültetést azon-
ban — mely sajnos oly gyakori — minden 
körülmények között elkésettnek kell tekinte-
nünk, mely még kedvező időjárás esetén sem 
ad megfelelő eredményt. 

A mult év folyamán, mint ismeretes, 
igen sok gazdaságban megkéstek a palánta-
neveléssel, miről későbben részletesen fogok 
megemlékezni. Ez a dohánynak elkésett kiülte-
tését vonta maga után. A juniusi ültetésü do-
hány igen lassan fejlődik, a palánták nehezen 
erednek meg, szárazabb időben a gyakori lo-
csolás válik szükségessé anélkül, hogy ezzel a 
korai ültetés gyors megeredését biztosítani ké-
pesek lennénk. És bár a mult évben julius-
augusztus havában nem panaszkodhattunk oly 
szertelen forráságról és szárazságról, mint más 
években, a kései dohány mégis rosszul sike-
rült. A juniusi dohány ugyanis egyenlőtlenül 
fejlődik ; ez a kései ültetés jellegző vonása, 
van erős és sok gyenge tő. Másrészt a juniusi 
dohány — ha nem is lett kényszeréretté —• 
szeptemher havában kezd érni, tehát oly idő-
ben, midőn a Jcedvezö érés feltételei már nincse-
nek meg. A dohány normális érésére meleg, szá-
raz, kiegyenlített hőmérsékletű időt kiván, mely 
kívánalmak szeptemberben már nincsenek meg. 
Szeptemberben a nap és éjszaka közötti hő-
különbözet már tetemes, a viszonylag rövidebb 
nappali meleget, a hosszabb s hűvös éjszaka 
követi, a mult évben is reggelre 2—3o C-ra 
hűlt le a levegő. Ily nagyfokú hőingadozások 
mellett a dohány rendesen kifejlődni, rendesen 
megérni nem tud. Az érés 2—3 hétig is el-
húzódik,, anélkül hogy megfelelő anyagot nyer-
nénk: az ilyen dohány a pajtában kellően meg-
szinesedni képtelen. A későn ültetett és szep-
temberben tört dohány tapasztalataim szerint 
zöldes barna szint vesz fel, nem az olyannyira 
kivánatos pirosas barna szint. Másrészt a 
szeptemberben tört dohány levelének alsó 
oldala zöld színű marad, a mi hazai dohá-
nyainknak oly általán ismert hibája; ez a 
vastag levelű s későn tört dohányoknál sokkal 
inkább feltalálható, mint a vékony levelű s 
korán ültelelt dohányoknál, a miről a mult év 
folyamán végzett összehasonlító kísérletekből 
is • meggyőződtem. 

Összefoglalva az eddig elmondottakat ki-
tűnik, hogy a későn ültetett dohány egyenlőt-
len fejlődésü, abnormis érésű, durvább és 
apróbb levelű; rosszul színesedik, rosszul ég, 
levelei fakó szinüek, merevek, fénytelenek, 
magasabb osztályt alig adnak. E mellett még 
mennyiségileg sem ád kielégítő termést, mert 
a kései dohányon általán véve kevesebb leve-
let hagyhatunk meg, mint a korán ültetett 
erőteljesen fejlődött tövön. 

Míg a beváltásnál a májusi dohányokért 
átlag 20 frtot kaptam, a juniusi dohányom 
csak 16 frt beváltási átlagot ért el, a mi 
métermázsánként 4 frtnyi különbözetnek felel 
meg; ezenkívül a juniusi doháW holdja 200 
kgrmal kevesebbet is adott, agy hogy a 
holdankénti árkülönbözet 70 frtot [tett ki, tehát 
oly összeget képvisel, mely a gazda érdeklő-
dését méltán felköltheti. / 

Részemről tehát dohánytermelésünk javí-
tását czélzó törekvéseinknél, a korai kiültetés 
kérdését igen fontos dolognak tartom. 

És habár azt mondtam, hogy május hava 
a legmegfelelőbb, külön hangsúlyozom, hogy 
a május hó első felében kiültetett dohány 
eredményében még biztosabb, a május hó má-
sodik felénél palántolt dohánynál. 
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Hogy azonban a korai ültetés kívánal-
mainak megfelelhessünk, fődolog, hogy erőtel-
jes, egészséges palánták idejekorán rendelke-
zésünkre álljanak. A jelenleg általán szokásban 
levő palántanevelés ezen kívánalmat csak 
részben teszi lehetővé. 

Nálunk a palántákat általában — kivé-
telek mindig vannak — egyszerű fedőkeret 
nélküli melegágyakban nevelik. Az ezen czélra 
kijelölt védettebb helyen, a 80—100 cm. ma-
gas trágyarakásra teszik a rudakkal vagy ku-
koriczaszárral körülkerített földet. A fejlődő 
palántákat az időjárás ellen gyékények, szalma-
takarók stb. felrakásával védik. Miután a palánta-
nevelést korán — márczius elején -— kell 
megkezdeni s ez időben az éjjeli fagy, szélvi-
har stb. gyakori, az előbb emiitett egyszerű 
takarók kellő védelmet nem szolgáltatnak, a 
palánta nem fejlődik növekedésében megáll, a 
mi már magában véve is a kiültetés elkésését 
vonja maga után. De másrészt, mint emiitet-
tem máreziusban az időjárás felette veszélyes, 
nem ritkán 6—8 napig egyfolytában esik a je-
ges eső s fuj a metsző hideg szél. Ilyen idő-
ben az előbb említett egyszerű takarókon át-
vág a hideg eső és szél, minek következtében 
a palánták — nagyrészt — kipusztulnak. 
Másrészt ilyen időben a takarókat nem távo-
líthatjuk el á melegágyakról, minek folytán a 
palánták 6—8 napon át világossághoz nem 
juthatnak, a mi szintén elpusztulásukat vonja 
maga után és ismételt vetést tesz szükségessé. 
Ezekben kell okát keresnünk annak, hogy ná-
lunk a palánták elkészültének terminusa oly 
bizonytalan. Ha az időjárás kedvező van ele-
gendő korán, elegendő jó 'palántánk; ha az 
idő rossz, az ültetéssel a palánták hiányában 
országszerte megkésnek. Már pedig a korai 
kiültetést ily esélyektől függővé tenni nem 
szabad. 

Hogy a korai kiültetésnek biztosan meg-
felelhessünk s jó erős palántákkal korán ren-
rendelkezhes?ünk, azokat rendes melegágyak-
ban kell nevelni, ahol az időjárás esélyeitől 
biztosítva vannak. 

Rendes melegágy alatt értem azt, hogy a 
földbe ejtett, vagy a föld színére rakott hevitő 
trágya, mety czélra a ló- ós marhatrágya 
keveréke a legjobb, deszkákból készült keretet 
teszünk, mely elől egy deszka-, hátul másfél 
deszkamagasságu, szélessége 1—1'2, hossza 
legfeljebb 4 méter. Ebbe teszszük a földet 
15—20 cm. vastagságban ugy, hogy a keretben 
a növekedő palántának is elég hely jut. A 
keret tetejére védőanyaggal ellátott, léczekből 
készített, 2 méter hosszú fedőrámákat teszünk. 
A rámákba fedőanyagul üveget tehetünk, melyet 
fehérre festünk, vagy vékony szövettel behuzunk, 
de használhatjuk az olcsóbb olajozott papirt is. 
Mindkét fedőanyag a fényt átereszti, a meleg 
kisugárzását, a hideg behatolását megakadá-
lyozza. A fedőkeretekre éjjelenként még gyé-
kényeket, vagy haezurákat teszünk. Ilyen el-
járás mellett a pálanta az időjárástól szenvedni 
nem fog, bármily rossz időben kellő védelmet 
s napvilágot kap, szabadon fejlődhet és ideje-
kprán ád kiültetésre alkalmas anyagot. Ilyen 
melegágyi keretek több évig eltartanak s éven-
ként csekély tatarozásra szorulnak. A nálunk 
általában használni szokott rossz melegágyak 
nem azért vannak alkalmazásban, mintha 
azoknak jóságáról a gazda meg lenne győződve, 
hanem azért mert olcsók! Csakhogy a takaré-
kosságot ne ott alkalmazzuk, ahol legkönnyeb-
ben megbosszulja magát, vagyis a kényes 
palántanevelésnél, mely a dohány termelésének 
mégis csak alapját képezi. Amilyen fontos a 
jó dohányfajta a dohány kellő színesedésére, 
épp oly fontos a jó melegágy erőteljes, korai 
palánták előállítására. 

Azon kifogás, hogy a fedőkeretes meleg-
ágy a palántát elkényezteti, nem áll. Hiszen a 
fedőkereteket csakis addig használjuk, míg az 
idő zordonsága megkívánja, később az időjárás 
felmelegedtével, a fedőkereteket fokozatosan 
eltávolítjuk s végül éjjel sem használjuk, ugy, 
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hogy kiültetés előtt a palántákat teljesen 
hozzászoktatjuk a szabadlevegőre. 

Mondhatom, hogy ilyen rendes meleg-
ágyakkal 2—3 héttel korábban foghatunk az 
ültetéshez s idejekorán fogjuk azt befejezhetni. 

Felemlitendőnek tartom még, hogy a 
melegágyakkal ne takarékoskodjunk. Előírás 
szerint egy kat. hold beültetésére egy 4 m. 
hosszú és 1'20 m. széles melegágy elegendő. 
Ez igaz, de csak ugy, hogy kiszedve először a 
legerőteljesebb palántákat, meg kell várnunk a 
gyengébbeknek megerősödését, vagyis ilyen 
melegágyat 4—5-ször kell megszedni. Pedig a 
beárnyalt s csak másod-harmadsorban később 
megerősödő palánták sohasem adnak oly jó 
ültetőanyagot, mint az első sorban kiszedett 
palánták; előbbiek tapasztalatilag sokkal nehe-
zebben erednek meg s megeredés után is las-
san indulnak növekedésnek. 

Részemről igen fontosnak tartom, hogy 
necsak korán, hanem hogy erős, egészséges 
palántákat is ültessünk, ezt pedig elérhetjük, 
ha a melegágyakat nem 4—5 szőr, hanem 
legfeljebb kétszer kell megszednünk. Én kat. 
holdanként azért nem 4, hanem 8 méter hosszú 
fedett melegágyterületet számitok ezen czél el-
érésére, melynek költsége az elérhető haszon-
nal szemben szóba sem jöhet. 

A palántanevelésről szólva, meg kell 
emlékeznem a dugqatott palántákról is. Anélkül, 
hogy jelen alkalommal a duggatásra rész-
letesen kiterjeszkednék, csak röviden jelzem, 
hogy duggatás alatt azon eljárást értjük, mely 
szerint a melegágyi palántákat április hó első 
felében, a jól előkészített szabadföldbe (hideg-
ágyakba) 15—20 cm sor- és 5 cm. növény-
távolságra kiültetjük: kiduggatjuk. Az ily módon 
kiduggatott, erőteljes, zömök növekedésű 
palánták a dohányföldre kiültetve, a meleg-
ágyiakat, a megeredés gyorsaságában, a fejlődés 
eröteljességében, a növekedés és érés egyen-
letességében, a termés minőségében s mennyisé-
gében túlszárnyalják. A duggatott dohány után, 
szemben a melegágyiakkal holdanként 2 mmázsa 
terméstöbbletet s métérmázsánként 4 frt 80 
krral jobb beváltási árt értem el, a melyből 
a holdankénti duggatási költséget 12 frtot le-
vonva, 66 frt jövedelmi többlet mutatkozott. 

Daczára ezen kedvező eredményeknek, 
feles kertész-rendszerünk mellett a duggatás 
általános elterjedését reményleni nem merem, 
mert az 5—6 kat. holddal rendelkező kertész a 
duggatással kapcsolatos munkákat elvégezni 
képes nem lesz. Daczára ennek ennek, még 
jelenlegi viszonyaink között is, a dugatott pa-
lánták nevelését, a foltozásnál tartom igen fon-
tosnak. 

Tudjuk, hogy a melegágyi palánták kiül-
tetésénél a legnagyobb gond daczára is ki-
pusztul a palánták egy része. A foltozásra kö-
zönséges melegágyi palántákat használva, ezek 
a megmaradt szomszédos tövek által könnyen 
elnyomatnak. Tapasztalataim szerint ez a dug-
gatott palántákkal nem esik meg. Ezek azon-
nal megerednek s erőteljes, gyors növekedésük-
kel a szomszédos töveket utóiérve, azokkal 
egyszerre érnek meg. Igen kívánatosnak tarta-
nám, hogy gazdáink legalább a foltozáshoz 
szükséges palántákat neveljék duggatással. Egy 
60 Q-öles hideg ágyban körülbelül 18.000 
duggatott palántát nevelhetünk s igy a folto-
záshoz szükséges területet, a dohányföld nagy-
sága szerint könnyen kiszámíthatjuk, alapul 
véve azt, hogy kat. holdanként 1200—1600 
palánta szokott kipusztulni. 

A dohány korai ültetésén kivül meglehe-
tősen elhanyagolt kérdés, az ültetés távolsága 
is. E tekintetben általános sablonokhoz vagy 
előírásokhoz, szokásokhoz ragaszkodunk anél-
kül, hogy a specziális viszonyokat figyelembe 
vennők. 

Nézetem szerint dohányainkat túlságos 
nagy távolságokra ültetjük; a 70—80—90 cm, 
sortávolság, az 50—60 cm. sorbani távolság, 
a nagylevelü dohányoknál is sok, de sok min-
denesetre a dohány kései kiültetésénél. 



24. SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1899. MÁRCZIÜS HÖ 22. 7 

Régi szabály a vetésnél: hogy minél ko-
rábban, annál ritkábban, minél későbben, annál 
sűrűbben kell vetni. Ezen szabály alól, a do-
hány sem tesz kivételt. Ha a dohány későn ke-
rül kiültetés alá, akkor a már előzőleg kifej-
tett okoknál fogva oly erőteljes fejlődéssel, 
mint a korai dohány birni nem fog. Ennek az 
a következménye, hogy a földet nem növi be 
jól, levelei nem árnyékolják be egymást kellő-
leg; erre pedig a dohánynak, hogy finom 
anyagot szolgáltasson, okvetlen szüksége van. 
A ritkás állású dohány először a termés nagy-
ságában, másodszor a minőségben is megcsalja 
a gazdát. 

Én a május 21, illetve 23-án ültetett do-
hányt, 1 k. holdon a nálunk szokásos 70—75 
cm. kötésben ; 1 k. holdon pedig 60—40 cm. 
kötésben, tehát ugy a sortávolságban, mint a 
sorban 10—1Q cm.-rcl közelebb ültettem ki s 
az eredmény a sürübb ültetés javára bámula-
tos volt. A levelek szebben színesedve, fino-
mabb anyagot adtak, több volt benne az I-sö 
osztályú ; a terméstöbblet k. holdankint 250 
kgot tett ki, a beváltásnál pedig 3 frttal jobb 
átlagot értem el ugy, hogy a holdankénti kü-
lönbözet 84 frtot ki a sürübb ültetés javára. 

Azon nézetemnek, hogy dohányainkat az 
eddiginél sűrűbben fog kelleni ültetni, már 
most is kifejezést adok s e tekintetben kiter-
jedt kísérleteket fogunk végezni; de hogy a 
május második felen tul ültetett dohányokat 
az eddiginél 10—16 em.-rel sűrűbben ültettük; 
azt a tanacsot már most adhatom, mert való-
ban alig képzehető helyt> le-iebb eljárás, mint 
a korai s kései dohányoísat tekintettel azok el-
térő fejlődésére, egyforma távolságra ültetni. 

(Vége köv.) 

Az amerikai illatos aranka 
Magyarországon. 

(A budapesti m. kir. állami vetőmagvizsgálő állomás 
közleménye.) 

Az intézetünk részéről tavaly közzétett 
közleményekben több izben figyelmeztettük 
hazánk gazdaközönségét azon veszedelemre, 
hogy az amerikai heremagfélékkel oly aranka-
fajokat honosítunk meg országunkban, melyek-
nek a magja nagysága miatt az árulói csak 
nagy veszteség árán lesz kitakaritható s ennél-
fogva a benszülött arankánknál is jóval kár-
tékonyabbak. 

Jóslatunk hamarabb beteljesedett, mint-
sem hittük volna. Az amerikai arankafajok 
közül az illatos aranka (Guscuta suaveolens 
Ser.) magját, melyet tavaly csak egy-két Ma-
gyarországon termelt mag mintájában láttunk, 
ezidén már oly sok hazai áruban találtuk, hogy 
némely magkereskedőnk, a ki nem volt elég 
óvatos, hogy a mag vásárlása előtt az aranka-
mag fajáról is meggyőződjék, ezidén már tete-
mes Mrt szenved miatta, mert áruját csak nagy 
magvesztesség árán tudja tőle megszabadítani. 

A zürichi vetőmagvizsgálő állomás utolsó 
évi jelentése szerint tavaly a dél-franczia 
származású luczernában találtak gyakrabban 
Cuscuta racemosat (vagyis suaveolenset); mi a 
délfranczián kívül az észak-olaszországi szár-
mazású áruban is gyakrabban észléltük, ahová 
Amerikából már előbb kerülhetett. A zürichi 
szakemberek állítása szerint ezen arankafaj 
magja változatos nagysága miatt a luczernából 
ki nem takarítható, ezen nézet helyességéről 
eddigelé azonban meg nem győződhettünk,, 
mert láttuk az illatos aranka magját az igen 
tökéletes Baris-féle arankamentesitő-gép 20-as 
rostáló szövetének háromszori alkalmazásával 
(háromszori felöntéssel) — igaz, hogy közel 
40°/o-nyi magvesztességgel — kitakarítani. Ha a 
szükség meg azt hozná magával, hogy a 18-as 
szövetet kellene alkalmazni, a veszteség még 
nagyobb lenne. 

Az illatos aranka magja, mint emiitet-
tem, változó nagyságú, a mag egyik mérete 
legtöbbször meghaladja az egy millimétert s 

egy kis csücskében végződik, ezért az 1 mm. 
nyílású rostáló szöveten csak ugy hullhatik 
alá, ha a mag a kisebb méretével esik a 
lyukba. 

Az illatos aranka 1820 körül került elő-
ször Európába őshazájából, a dél-amerikai 
Chile-bői (innen ered egy másik neve: 
G. Chilensis) ; leírását legelőször Seringe genfi 
botanikus tette közzé 1840-ben, midőn Lyon 
mellett egy egyenesen Chile-bői behozott lu-
czernán fedezték fel ; 1843-ban Németország-
ban Cassel mellett lépett fel, ahol Pfeiffer bo-
tanikus, nem ismerve Seringe közleményét, 
Cuscuta hassiaca néven újra leírta, későbben 
a majnámelléki Frankfurt körül s nyugati 
Németország több helyén, továbbá Genf és 
Bellinzona vidékén a Svájczban észlelték. 

E század közepe után azonban nagypn 
megritkult s Közép-Európában úgyszólván ki-
veszett. 

Már első inváziója is összefüggésben 
állott az amerikai herefélemagvak behozata-
lával, amit már Desmoulins franczia botanikus 
a Toulouse-ban 1853-ban „Études organiques 
sur les Cüscutes" czimen az arankákról sközzé-1 

tett kitűnő munkájában (melyet melegen ajánl-
hatok szaktársaim figyelmébe) is észrevett, 
megjegyzendő ugyanis, hogy az Európába való 
behurczolásával egy időben Észak-Amerikát, 
különösen Kaliforniát is inficziáltak vele. 

Ujabb időben Európában ismét fellépett 
s fellppése kézzelfoghatólag összefüggésben áll 
Európának amerikai heremagvakkal való el-
árasztásával. Már 1873-ban Luxemburgban, 
Hessen-beii, 1877-ben Sziléziában s Korzika 
szigetén, 1883-ban a Rajna vidékén, később 
Szászországban is - fellépett, 1893-ban végül 
Bécs környékén konstatálták előfordulását. 

Dél-Francziaországot s Észak-Olaszorszá-
got kétségen felül az utóbbi években nagy 
mennyiségben Amerikából importált vetőmag-
gal inficziálták, hiszen tudjuk, hogy az észak-
amerikai Egyesült-Államokban pl. 1897-ben 
oly bő heremagtermés volt, hogy a termelők 
csakhogy magtáraikat kiüríthessék, még a ter-
melési áron alul is adtak el belőle. 

Magyarországon az illatos arankát tud-
tommal először Simonkai tanár találl a 1873 ban 
Budán, a Nádor-kert körüli luczernásban, ezen 
esetleges előfordulása óta nem került meg-
figyelés alá s ime az utolsó évben már oly 
nagy mennyiségben hurczolták be, hogy orszá-
gunk több helye, igy különösen Erdély egyes 
vidéke él van véle árasztva ; nálunk nemcsak 
luczernán, de különösen lóherén is előfordul. 

Idején van tehát, hogy gazdaközönségün-
ket, első sorban pedig a magtermelőket óva 
intsük ezen veszedelmes parazitától! 

A kereskedők okulva azon a káron, me-
lyet ezidén elszenvedtek, vagy egyáltalában 
nem fogják megvenni az olyan árut, melyben 
az illatos aranka magja benne van, vagy olyan 
árat fognak csak fizetni érette, mely őket a 
tisztítás alkalmával beálló magvesztességért 
bőven fogja kárpótolni, s ilyen ár mellett a 
magtermelés nem fizeti ki magát. 

Győződjék meg tehát, különösen a mag-
termelő vetőmagjának arankamentességéről még 
annak elvetése előtt s ha már elvetette volna s 
e káros növény a földjén lépne fel, pusztítsa 
ki a legnagyobb gonddal. 

Az illatos aranka sárga száráról s virág-
jának a vaníliára emlékeztető szagáról már 
némi valószínűséggel felismerhető, virágzata 
lazább, nem oly sűrű, mint a közönséges 
arankáé, mert egyes virágai egy észrevehető 
nyelecske végén állanak; biztos megkülönböz-
tető jele azonban az, hogy két bibéje nem 
hosszúkás, fonal alakú, hanem egy gömböcské-
ben végződik, e tekintetben (az egy bibés Gus-
cuta lupuliformis-tól eltekintve) csak egy hazai 
fajjal volna összetéveszthető, t. i. a Cuscuta 
Tinei-vel, mely azonban nálunk igen ritka (pl. 
a Tisza-vidék füzeseiben), s vetésben nem is 
szokott előfordulni, ennek egyéb ismertető 

jelén kívül, más alakú, jóval nagyobb magja 
is van. 

A budapesti m. kir. vetőmagvizsgálő állo-
más különben ugy a mag, mint a növény 
meghatározását a legnagyobb készséggel és 
gazdák számára díjmentesen eszközli, szüksé-
gesnek tartjuk ezt újra hangsúlyozni, oly idő-
ben, midőn heremagtermelőinket ilyen veszedelem 
fenyegeti. Dr. Degen árpád. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Foszforsavasmész-adagolás. 
N. M. ur a „ Köztelek" 4\ez az alábbi kér-

dést intézte : 
Yán-e a minőségben a Hungária műtrágya-, 

gyár takarmánycsonlisztje és a Barthel-féle ta-
karmánymész (állítólag 40—42%) között oly kü-
lönbség, mely indokolná a Hungária 22-50 frt 
és Barthel 12 frt, tehát 10-50 frt értékkülön-
bözetét ? 

A vegyi iparterménygyárak rendszerint 
nagyon is nagy hangon szokták a takarmány-
csonliszt etetésének elkeriálhetlenül szükséges 
voltát hangsulvozni s hirdetményeikben sokszor 
ugy tüntetik fel a dolgot mintha a tenyésze-
tek a nélkül meg se lehetnének. A dolog azon-
ban ugy áll, hogy légenytartalmu anyagokban 
és illetőleg fehérjékben gazdag takarmányokon 
élő'állatok szervezete közönségesen elég fosz-
forsavat kap arra, hogy ebbeli szükségletét fe-
dezze, következésképp legalább is megfontolást 
érdemel, hogy az ember takarmánycsontlisztért 
adjon-e ki pénzt, vagy ne, különösen ha ennek 
métermázsája 22 frt 50 krajczárba kerül. 

/ Okvetlenül el kell szánnia magát azonban 
még ily nagy áldozatra is annak a te-
nyésztőnek, a ki pl. rosszabbminőségü sa-
vanyu füveket termő legelőkön s ily füvet szol-
gáltató kaszálókról kerülő szénán vagy vize-
nyős, fehérjében szegény anyagokban (répa-
szelet, keményítő, sör, törköly, szesz, moslék 

| stb.) tartja-állatait, s kiválképpen hasas és nö-
vendék jószágát, mert az ilyen eleség foszfor-
savasmészben szegény s nem juttathatnak be 
elég ily anyagot a szervezetbe, holott, arra ott 
nagy szükség van, mivel ?. nélkül pl. a növen-
dék csontváza jól fel nem épitkezhetik. A vem-
hes állatnak különösen, ha tejel is, szintén 
igen nagy szüksége van foszforsavasmészre, 
mert ez egyfelől a tejben nagy mennyiségben 
eltávolodik, másfelől a vehem felépítéséhez fel-
használtatik. De szüksége van foszforsavra ál-
talában az izom- és idegműködésnek is min-
den állatnál, a mi tehát ez anyagból nem jut-
hat be a takarmányban, azt be kell juttatnunk 
másképp az állati szervezetbe, hogy kikerüljünk 
bajokat (nyalakodási vágyat, gyapjuevést, 
csontlágyulást, jászolrágást stb.) melyek tenyé-
szeteinket megkárosíthatják. 

De'ha már nem csekély pénzbeli kiadást 
jelent a takarmánycsontlisznek adagolása, két-
ségtelenül fontos egyfelől, hogy a kelleténél 
nagyobb adagokat ne nyujtsunk, mert bár igaz, 
hogy a bélsárban eltávolodó fölösleg a trágyát 
javítja, az állati szervezeten keresztül juttatni 
azt oda mégse indokolt; de fontos másfelől 
az, hogy pénzükért arányos mennyiségű fosz-
forsavat" kapjunk s oly takarmánycsontliszthez 
jussunk, a mely pl. nagyobb mennyiségű klórt, 
arzént, vasat, szóval e czélra haszontalan 
vagy az állatra éppen ártalmas anyagot ne 
tartalmazzon. És ez utóbbi dologban ki vagyunk 
szolgáltatva a gyár becsületességének, megbíz-
hatóságának, mert minden csekélyebb mennyi-
ségű szállítmányt' vegyileg megvizsgáltatunk 
mégis körülményes és drága mulatság volna. 

Ily gyárak többnyire kimutatják hiven, 
hogy takarmánycsontliszijük mit tartalmaz. 

Garantálnak példának okáért 31—45% 
foszforsavtartalmat s majd azt mondják, hogy 
csontlisztjük klórf "csak nyomokban, arzént' 
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pedig nem tartalmaz, vagy nem szólnak a 
tartalomról semmit; avagy röpiratokban egy-
másnak rontanak (pl. Brockmann és Richthofen) 
és kikottyantják a foszforsavra, hogy abból a 
40%-ből pl. csak 28—29% oldódik a gyomor-
ban, vagy csak 27% és kevesebb perczent s 
ezekkel okolják meg kiváltképpen azt, hogy 
miért adja pl. a bécsi Barthel czég csontliszt-
jének métermázsáját 12 írtért, Brockmann 
bécsi filiáléja (Kaiser József strasse 27.) 9 írtért, 
a brechelshofi spodiumgyár (Teljes czime: 
Enöhenmehl Fabrik des Frhr. von Richthofen 
in Brechelshof-Shezien. Deutschland.) 8 forintért, 
a „Hungária" (ezelőtt 22 frt) most 16 forintért. 

Hogy a dolgok ilyetén állásában meg 
kell, hogy álljon a gazdának az esze, az nem 
csoda és én nem tudom, hogy nem érez-e 
hajlandóságot az egyik gazda arra, hogy azt a 
16 frtost vegye, abban a hitben, hogy ha az a 
legdrágább, hát az a legjobb, vagy egy másik 
gazda abban a vélekedésben, hogy még se 
lehet egészen rossz az a 8 frtos sem, nem-e 
rendel olyant, különösen ha a hirdetésekből 
látja, hogy ez 

a 8 frtos '35% foszforsavat, 
a ' 9 „ 31% 
a 12 „ 40»/o 
a 16 „ 41% „ tartalmaz. 

E zavarban csak ugy lehetne kiismerni 
a dolgok tényleges állását, ha pl. a budapesti 
„Hungária", melyre elsősorban kell nekünk 
magyaroknak tekintenünk, az összes hirdetett 
takarmányliszteket itthon tüzetes vegyivizsgá-
latnak vettetné alá a saját terményével egye-
temben s közölné azt az érdeklődő gazdakö-
zönséggel és ekként kellőleg indokolná a maga 
legmagasabb árát nem pusztán avval, amivel 
egy hozzám intézett iratban indokolja, hogy 
t. i. takarmánymesze körülbelül 41% ' foszfor-
savat tartalmaz és mentes minden ártalmas 
anyagtól, t. i. arzéntól és klórtól, mely utóbbi-
ban alig is lehet hinni, tekintve, hogy vala-
mennyi külföldi ilyen mész rendszerint 3—4% 
klórt tartalmaz, amelytől ugylátszik meg se. le-
het a csontlisztet fosztani. 

így állván a dolgok, természetesen zavar-
ban vagyok a felett, hogy melyik gyártmányt 
ajánljam, de be kell vallanom, hogy semmi 
okom sincs a „Hungária" kijelentését kétségbe 
vonni s csak örömmel veszem magamis tudo-
másul, hogy az árt 16 forintra szállította alá, 
amely ha oly kitűnő tulajdonságú a mesze, 
hogy nemcsak arzént, de még klórt se tartal-
maz, nagy ár ugyan, de nem tulmagas. 

Ami most már a nyújtandó takarmány-
csontliszt adagját illeti, bizonyos az, hogy 
— arzénmentességet vagy nagyon minimális 
ilyen tartalmat feltételezve — ártalmassá a 
nagy adag se lehet; azonban mert az ár — 
mint látjuk — elég magas, bizonyos határt 
okszerű betartani a mennyiségben. 

Adni lehet tehát hizó marháknak, ha 
moslékon vagy répaszeléten élnek 2Ö0; lovak-
nak, tejelő és vemhes teheneknek, hasas kan-
czáknak — ha szabályos takarmányon élnek 
— .100 grammot; csikóknak, borjuknak, serté-
seknek 50 grammot; baromfiaknak a nagyság-
hoz képest 20—50 grammot. Ezek a nagy 
adagok s fél vagy harmadrészük képezik a kis 
adagokat. Befejezésül a takarmánycsontliszt-
arzén-tartalmára vonatkozólag még érdemes 
megjegyezni, hogy a jobb ily lisztben rendszerint 
felette minimális mennyiségű, (0'05%) s nem 
is annyira ez, mint inkább az ad okot aggo-
dalomra, hogy a rossz csontlisztben 0 2—0"5% 
kénessav is foglaltatik és hogy az nem 
pracifictált foszforsavas mész, hanem egyszerűen 
csak enyvtelenitett csontoknak pora, melynek 
foszforsavjából kevés használható ki. 

Különben a jó takarmánycsontliszt nagy 
fajsúlyú levén, egy pohár vízben azonnal le-
ülepszik és ize, szaga nincs.;' ellenben a rossz 
ily liszt nehezen ülepszik le> vagy a víz felü-
letén úszik és hosszabb állás (2—4 hét) múlva 
bűzössé lesz és, sps.izt vesz fel. 

Monostori Károly. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
Rovatvezető: Angyal Dezső. 

A gyümölcsfák tavaszi nyeséséről. 
Azon már rég túlestünk, hogy valaki 

kérdés tárgyává tegye, váljon kell-e a fákat 
nyesni. Rendelkezésünkre álló eddigi tapaszta-
latok egybevágóan szentesitik ennek elenged-
hetlen szükségét. így tehát bátran áttérhetünk 
a legközelebb eső kérdésre, hogy miképp kell 
azt legczólszerübben megejteni. 

A nyesésnél a fölösleges hajtásokat le 
kell nyesni, a koronát meg kell ritkítani, az 
egymást keresztező és súroló ágakat eltávolítani, 
a száraz és félszáraz részeket lefűrészelni s 
így tovább-, de ezektől én egészen eltekinteni 
kívánok s inkább arról óhajtanék megemlé-
kezni, a mi kevésbé lévén elterjedve, érvényesü-
lést is ritkábban nyer. 

Mint minden okszerű munkának, ugy a 
nyesésnek is mulhatlanul tudatosnak kell lennie 
vagyis tisztában kell lennünk a czéllal, a 
melyet általa elérni akarunk. Van eset reá, 
hogy egyik-másik fánk nem akar gyarapodni s 
folyton csak vézna és nyurga hajtásokat fej-
leszt. Ez pedig azért baj, mert igy életerős és 
tartós fát sohasem fogunk kaphatni. Másik fa 
ismét folyton csak fejlődik vagy mint mondani 
szokták, egyre fára dolgozik annélkül, hogy a 
termésre a legkevesebb hajlamot is mutatná. 
Ez szintén baj, a mennyiben ily esetben ter-
mést nem tudunk elérni. 

Mindkét esetben a nyesés által lehet 
segíteni, csakhogy valamint a czél külömböző, 
épp ugy a nyesés módja sem lehet egyforma. 

Mint vándortanítónak nem egyszer volt 
alkalmam tapasztalhatni, hogy e kettős irányú 
nyesést számtalanszor fecsérlik s fára nyesnek 
ott, hol termést óhajtanának látni vagy pedig 
megfordítva. 

Álljon itt jegyzeteimből egy példa. 

Egyik körutamban a község érdemes 
jegyzőjének voltam vendége, kinek házikertjé-
ben szép számú gyümölcsfa is volt. Mi termé-
szetesebb, minthogy első sétánk a kertbe volt, 
hogy beható szemle alá vegyük a fákat s ott 
a helyszínén tartsunk egy kis eszmecserét. 

Alig értünk a harmadik fához, a midőn 
szives házigazdám azt ilyképp mutatta be : Ez 
itt egy „Török Bálint" almafa volna, mely 
azonban sehogysem akart teremni. 8—10 éve 
áll már itt; de még termést nem hozott. Ámde 
remélem, hogy most megtaláltam az orvosságát, 
a mennyiben elvettem a kedvét a haszontalan 
sok fahajtástól s végre majd talán csak eszére 
tér 'és terem. 

Nézem-nézem a fát s meglepetésemre 
veszem észre, hogy az alaposan meg van bo-
tolva vagyis még a vastag ágak is erősen 
visszametszve. Mindjárt észre is vettem, hogy 
az én szives házigazdám vastag tévedésben 
leledzik vagy ha bárki is adta volna neki eme 
tanácsot, ugy alaposan felültette őt. 

Nyomban elmondtam azt is, hogy alap-
elvül van az egész világon elfogadva: „Rövid 
metszés . . . . fát; hosszú metszés . . . . ter-
mést ad". 

Ez a szegény fa pedig a lehető kurtára 
van visszametszve, mi természetesebb, hogy 
összes erejével ismét fára fog dolgozni s 
gazdája ugyancsak várhatja, mig termésre kerül 
a sor. Tövéről hegyeig magyarázgattam, hogy 
ezt az eljárást ott kell alkalmazni, a hol ko-
rona-ifjitást vagy erőteljes fahajtást szándéko-
zunk elérni. 

Akárhányszor van eset reá, hogy a fa 
úgyszólván agyontermi magát vagy legalább 
is annyi termőrügyet fejleszt, hogy fahajtás 
alig mutatkozik. Ilyenek a többek közül a 
Diel és Napoleon vajkörték, az Izambert és a 
Virgouleuse körték. Ezeknél okvetlen szük-

séges, hogy visszametszés által fára is dolgoz-
tassunk, külömben az aránytalanság következté-
ben a kimerültség áll be. Avagy oly eseteknél 
is helyén van a nevezett eljárás, a hol a fiatal 
fa gyenge, hajtásai véznák s a korona úgy-
szólván csigalassúsággal alakul. Nagy hiba volna 
az ily gyenge fát, nyesés által, termésre eről-
tetni. 

Ha pedig a tavaszi nyesést ellenkező 
módon végezzük, vagyis a midőn a hajtásból 
csak egy harmadrészt vágunk le, ugy a fel-
szivárgó tápnedv nem fogja a végrügyeket 
kizárólag hizlalni, hanem megoszlik a meg-
hagyottak között s ezek legnagyobb részéből 
termőrügyeket fejleszt. Ezt közönségesen hosz-
szu metszésnek nevezzük s áltála a termékeny-
séget mozdítjuk elő. 

Sokan élitélik ugyan ezen eljárást is, a 
mennyiben nem szoktak czélt érni vele s 
rendesen a korona sürüsitését mozdítják elő. 
Itt azonban nem annyira az eljárás, mint 
inkább egy későbbi mulasztás az okozat valódi 
oka; a mennyiben sohasem szabad felednünk 
azt, hogy az ilyen fanyesés még magábanvéve 
nem termés, hanem van egy folytatólagos 
nyári teendő is, a midőn a hajtások végei 
betöretnek vagy később le is csipetnek s csak 
ezen folytatólagos munka végzése után fognak 
voltakép a termőrügyek képződni és mutat-
kozni. 

Van azonban a tavaszi nyesésnél egy 
oly körülmény, a melyet ritkán szoktunk ér-
demlegesen méltatni s ennek következtében az 
okozattal is örökös bajunk lesz. 

Nemcsak a szemnek tetszetős, hanem maga 
a fa alkata is megkívánja, hogy a fa egyoldalú 
ne legyen és annak súlypontja a lehetőleg 
a középre essék. Ezt pedig azáltal fogjuk: 
elérni, ha a tavaszi nyesés alkalmával éles; 
külömbséget teszünk a kifelé (külső) s a befelé 
(belső) álló szemek közt. 

Különösen szükséges erre vigyázni az 
alma- és körtefák egyes válfajtáinál, a melyek-
nek mintegy természetes szokásuk a bozontos 
és alaktalan fejlődés. Ott van például a Sárga 
Bellefleur alma avagy a Batul, — sem egyik, 
sem a másikból alig lehetne, csak bizonyos pontig 
is — alakfát növelni, ha metszés alkalmával a 
szemek e külömbségére nem vigyáznánk. Emii-
tett fajták (de van még több ilyen is) ren-
desen lecsüngő és szabálytalanul elágzó haj-
tásokat szoktak fejleszteni. Ha már most 
ezeket — tudatában ebbeli természetüknek — 
még hozzá külső szemre is metszenők, még 
jobban elősegítve lenne érintett rossz sajátsá-
guk. Ugyanez áll a körtéknél például a Harde-
pont vajkörtéjével, melynél szintén mindig 
belső szemnél kell a metszést alkalmazni. 

Ugyanezen jelenségnek az ellenkezője is 
gyakrabban szokott előfordulni. Van akárhány 
oly válfaj, a mely hajtásait szereti befelé fej-
leszteni. Mi természetesebb, minthogy az ilyen 
fáknál a korona csakhamar besötétül, a levegő 
szabad átjárása megakadályoztatik és pedig 
legtöbbször a termékenység rovására. Az ilyen 
fáknál tehát mindenkor oda kell hatni, hogy 
a visszanyesés okvetlen külső ős egészséges 
szemnél történjék. 

A csonthéjas gyümölcsöknél a fát még 
ilyenkor sem igen tanácsos viszszametszeni; 
ámbár a nedvkeringés már meg is indult, de 
még mindegyre lassúbb, mintsem hogy gyorsí-
tott kallusz képződhessék s igy az eshetőleges 
mézgafolyásnak biztosan eleje vehető volna. E 
sorok írójának ezelőtt 10—12 évvel folytonos 
baja volt a mézgafolyással; mióta azonban 
csonthéjas fáit rendesen nyáron (junius—julius) 
nyesi, nagy elvétve mutatkozik a mézgafolyás 
nála s ez is oly csekély mérvben, hogy alapos 
aggodalomra alig szolgáltat okot. 

Liebbald Béni, 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
147. kérdés. Birtokot birok haszonbérbe, 

a rajta levő gazdasági épületek a birtokoséi. 
Ezen épületeket tűzkár ellen birtokos maga az 
ő által megállapított értékben biztosította, a 
biztosítási dijakat azonban szerződésem értel-
mében én tartozom fizetni és fizettem eddig is. 
Mult héten ezen épületeknek nagy része le-
égett. Kérdésem az: 

1. Tartozik-e birtokos ezen épületeket újra 
felépíteni? 

2. Tartozom-e én ezen építkezéshez a 
hozzávaló uj építkezési anyagot a messze fekvő 
községből díjmentesen szállítani? A bérleti 
szerződésben sem az egyik sem a másik kér-
désre nézve nem történt megállapodás. 

T. B. 
148. kérdés. Az idemellékelt vegyelem-

zést azon kérdéssel vagyok bátor mellékelni, 
hogy ha ezen buzakorpa ára 4 frt 20 kr. 100 
kilónként, milsf árt lehet fizetni az árpadaráért? 

Oh. I. 

149. kérdés. A napokban elhullott 6 napi 
betegség után, egy elválasztott 3 hónapos igen 
szép szimmenthali bikaborjunk. 

A bonczoláshoz megjelent állatorvos azt 
állítja, hogy a borjú serczegő üszög betegség-
ben hullott el. 

A borjú betegsége nagy mérvű hasmenéssel 
kezdődött — nagy fokú láz és étvágyhiány 
volt jeleli, — míg a 6-ik napon a borjú első 
ballapoczkáján nagyobb mérvű vér aláfutás 
észleltetett, mély fájdalmat okozott, és 12-órai 
kínlódás után el is mullott. 

Miután ily betégség sem marhaállomá-
nyomban, sem pedig a vidéken tudtommal 
nem fordult még elő,..kérdem, honnan kaphatta 
borjúm, mely ki sem volt az istállóból, ezen 
betegséget, mely az állatorvos állítása szerint 
ragályos? 

Ha csakugyan ragályos a baj, megkap-
hatja-e az egy éven felüli növendékmarha ? s 
mi a teendő a ragály megszüntetésére ? 

Csobánka. K. Z. 
150. kérdés. A lovaknak úgynevezett 

„karó-rágása" tekinthető-e törvényes hibának 
az eladásnál, esetleg olyan hibának, a mely 
miatt a vevő a vétel érvénytelenségét mondhatja 
ki a bíróság által? 

Magyar-Bánhegyes. P. B. 
151. kérdés. Futó lovam már vagy 1 év 

óta szenved giliszta bántalmakat. A ló jelen-
leg 6 éves, betegsége miatt egészen lefogyott, 
naponta 3—4 drb gilisztát hajt el. 

Milyen orvossággal birnám lovamat ezen 
/betegségből kigyógyítani? 

Hobogy. K. W. 
152. kérdés. Egy növ. csikónk kötélbe 

hágott, sömörrel, már több három hónapjánál s 
állatorvos kezelésével sehogyan se tudjuk be-
gyógyítani, hanem még nagyobb mérvben ter-
jed a baj, ugy, hogy az egész csüd körül 
dagadni kezd. Kérem valami szert ajánlani, 
amitől a sömör begyógyulna." 

Pta-Szt-Tamás. D. Gy. 

153. kérdés. Ott, hol az árpa jól díszlik, 
a „duppaui" zab nem fog-e megdőlni ; s ha 
pedig megdől, tisztán csakis hengereléssel se-
githetek-e a bajon? :S. Gy. 

154. kérdés. A jövő évben ugarnak ha-
gyandó táblák egyikében takarmányt termelni 
szándékozom és tisztelettel kérdem, hogy ma-
gas fekvésű, jó minőségű, könnyebb fekete 
földben, hol a vöröshere és mezei komócsin 
nem diszlik, mily takarmányféleség volna ter-
melhető, amelyet nyers, de leginkább száraz 
állapotban, ló és szarvasmarha egyaránt kedvel. 

Megjegyzem, hogy legelőre szükségem 
nincs, egyszeri kaszálás után a földet azonnal 
felszántatom és őszszel a buzavetés alkalmá-
val 200 kg. szuperfoszfátot adok kat. holdankint. 

V.-Bozsok. Sch. T. 

155. kérdés. Mint bortermelő folyamod-
tam kicsiben való elárusitási engedélyért; az 
engedély megadatott, de a kézbesítő pénzügyőr 
azzal adta át, hogy csakis lepecsételt üvegek-
ben árusíthatom el a boromat, én pedig azt 
hittem, hogy szabad lesz bármiféle edényben, 
(amilyent t. i. a vevő hoz) 30—50 literes 
hordókban, vagy bármiféle fa-, bádog-, vagy 
cserépedényben is árusíthatni, pecsételés nélkül. 
Erre kérek szives felvilágosítást és útbaigazítást. 

P. Gy. 
156. kérdés. Bérgazdaságunkban két füg-

gélyes falu, téglányalaku, czementes verem van, 
amelyek közül legalább is 64 köbméter űrtar-
talmú az egyik, már most ezeket a vermeket zab-
szalmával és Vs-rész középminőségü réti szé-
nával összekeverten felszecskáztuk, felszeletelt 
tak. répával rétegezve beraktuk és kövekkel 
lefojtottuk. Vájjon ezekben a vermekben nem 
romlik-e a takarmány ? ha pl. őszszel berakjuk 
és tavaszig eláll-e ? és míg erjedésen át nem 
ment, tanácsos lesz-e etetni. 

Pta-Szt-Tamás. D. Gy. 
157. kérdés. Hol lehetne csicsókagumó-

kat sertéseleségnek vetésre kapni? Mennyi 
kell egy holdra (1200 öl); hol s mily áron 
kapható ? 

Bátya. Cs. J. 
158. kérdés. Őszi buzavetésémből 15 

magyar holdat ki akarok hasítani legelőnek, 
melyet baltaczimmel óhajtanék bevetni, a 
búzatermést természetesen learatni. 

Végigjárva a kihasítandó vetést, a földet 
nagyon száraznak és keménynek találtam, ugy, 
hogy sem szórva, sem géppel nem hinném, 
hogy czélhoz juthatok. 

Czélszerü lenne-e a géppel vetett buza-
vetésemet megfogasolni és így a baüaczimét 
elvetni, betüskölve s talán meghengerelni? 

Vagy várjak meg egy esőt, mig a föld 
megpuhul; de nem lesz-e a buza már akkór 
növésben s nem tennék-e kárt benne, ha a 
baltaczim-magot keresztben vagy hosszában 
géppel vetném. , 

Magyar holdon mennyit vessek ? 80—100 
kilót. ?a magota „Magy, Mezőg. Szövetkezeté"-tői 
hozattam. 

Arad. K. J. 
150. kérdés. Gazdaságom néhány búza-

táblájában, melyek háromszori szántásban ré-
szesültek és korán lettek elvetve, nagy meny-
nyiségben vadrepcze mutatkozik, holott azon 
táblákban, melyek pl. trágyás tengeri után 
csak egy szántást kapták és későn vettették 
eí, a vadrepczének nyoma sincsen. Megjegy-
zem, hogy a vetőmag jól meg volt triőrözve 
és hogy 7 éve a földekben vadrepczét nem 
észleltem. Kérek fölvilágosítást, hogy mi lehet 
annak oka és útbaigazítást, hogy miképpen 
lehetöe a vadrepczét kipusztítani? Sz. A. 

160. kérdés. Alkalmas-e a csibehur 
(sperguja) birkalegelőnek s ha igen, melyik 
volna vetendő, a nagylevelü-e avagy a kis-
levelü ? 

Nyőgér. N. 0. 

Felelet 
Patkányirtás. (Harmadik felelet a 128. kér-

désre.) Kérdésttevő ur fogjon csapdával egy pat-
kányt, a patkány szemeit sütéssé ki izzó vassal a 
kovácsmühelynél, vagy bárhol, más helyen, 
hanem ugy, hogy a szemek alaposan ki legye-
nek sütve, ezután ereszsze vissza a patkányt 
helyére, ahol fogta, szabadon. A patkány, 
minthogy nem, lát, mindennek nekimegy és 
folyton sikoltoz, ezáltal elriasztja a többit és 
biztosithatom kérdésttevő urat, több kísérlete-
zés után, híre sem lesz a patkánynak. Z. 0. 

Szavatosság bikáért. (Felelet a 145. 
kérdésre.) Hasonló kérdésekben annyi és oly 
ellenmondó, zavaros bírói határozat keletkezett 
már> hogy a bírói gyakorlatban hiába kutatunk 
megnyugtató támpontok után. Annyi bizonyos, 
hogy a legabszolutabb impotenczia sem képez 
oly törvényes okot, a mely a vevőt a bika 

visszaadására jogosítaná. A biróság az eladat 
tehát csakis azon esetben kötelezheti a bika 
visszafogadására és a vételár visszatérítésére, 
ha először a bika abszolút tenyészképtelensége 
bebizonyul és másodszor, ha igazolást nyer, 
hogy a szerződő felek akarata az eladásnál 
egy tenyészképes bika eladására irányult. Erősen 
hajlunk azon nézethez és mint biró, így is 
ítélnénk ezen ügyben, hogy ezt a kölcsönös 
megállapodást létrejöttnek ős így az ügyletet 
semmisnek tekintsük. Megmondjuk azt is, miért. 
A bika a tenyészállatvásáron, tehát mint tenyész-
állat, pusztán ezen minőségére való tekintettel 
és bizonyára ennek megfelelő magas árban 
adatott el. Abszolút tenyésizképtelenség esetén 
tehát elesik éz a főszempont és föltétel, a 
mely mind a két fél részéről az ügylet alapját 
képezte. Hogy az eladó a bika ezen hibájáról 
tudomással nem bírt, különbséget nem tesz, 
sőt ez annál inkább igazolja, hogy e hibát 
akkor mindjárt a vevő sem ismerhette föl. A 
vevő tenyészbikáért adott pénzt és igy néhány 
száz kiló bikahussal megelégedni nem tartozik. 

Igen ám; de az eladó az ügylet meg-
kötése alkalmával ugy nyilatkozott, hogy a 
hágóképességért kezességet nem vállalhat, azonban 
a törvény idevonatkozó rendelkezésének magát 
aláveti. 

Ez az óvatos nyilatkozat sok disputára 
adhat alkalmat, mert látszólag benne van a 
szavatossági teher kerek elhárítása, de mi azért 
megmaradunk nézetünk mellett, mert' noha a 
törvény közvetlenül az esetre vonatkozólag 
semmit sem rendel, azért mégis áll a jogsza-
bály, hogy az eladó az eladás tárgyának 
lényeges tulajdonságaiért szavatol, már pedig 
egy tenyészbikánál a hágóképesség a leglénye-
gesebb és legfontosabb. A fenti nyilatkozat 
tehát nézetünk szerint nem oldja föl az eladót 
a szavatossági teher alul. Sz. F. 

Biztosítás. [Felelet a 147. kérdésre.) l.Ha 
a tulajdonos kapja a biztosítási összeget, igen 
természetes, hogy ő tartozik a leégett épületeket 
is felépíteni, még pedig késedelem nélkül, mert 
ha az ő hibájából késedelém áll be s ez netán 
a haszonbérlő kárával járna, ezt a kárt is ő 
tartozik megtéríteni. 

2. A haszonbérlő ezen építkezés terhei-
hez vagy költségeihez csak akkor és csak 
annyiban tartozik hozzájárulni, ha és amennyi-
ben őt erre szerződése világosan kötelezi. 
Fuvart is csak akkor tartozik tenát adni. 

Mily árt lehet fizetni az árpadaráért? 
(Felelet a 148. kérdésre.) A A közölt hiteles, 
vegyelemzés az illető takarmányok nyers táp-
anyagtartalmára terjeszkedik ki s ebből még az 
árpa pénzértékét pontosan megállapítani azért 
nem lehet, mert a takarmányfélék értékét nem 
a nyers tápanyagtartalomból, hanem a tényleg 
megemészthelhető tápanyagtartalomból állapit-
hatjuk meg. Tartalmazhat ugyanis valamely 
anyag igen sok fehérjét és szénhydrátot, de 
ha annak csak egy kis része emészthető, ugy 
az, mint takarmány sokat érőnek nem lesz 
mondható. 

Ha ugyanis a nyers tápanyagtartalom-
ból a tápegységek összegét kiszámítjuk, ugy az 
árpadara 11674 tápegységével szemben áll a 
korpa 110" 16 tápegysége. Számításba van itt 
véve a nyers rosttartalom is, a melynek egy 
jó része szintén emészthető. Ha tehát 110" 16 
tápegység 4"2Ö frtba kerül, ugy 116'74 tápegy-
ség 4'45 frtot érne, vagyis az árpa métermá-
zsája 4"45 frttal volná fizethető. 

Ez a számítás azonban kétségtelenül hi-
bás, mert a mint fentebb jeleztem, nem emészt-
hető tápanyagok tápegységeinek összegéből in-
dul ki. Ugy a buzakorpa, mint az árpadara 
tápanyagtartalmának egy része emésztetlenül 
hagyja el a bélcsatornát és éppen azért csak 
az emészthető tápanyagtartalom fizetendő meg 
a vétel tárgyát képező takarmányban. Ebben 
a tekintetben is ugy állunk, hogy a korpa fe-
hérje-, zsír- és szénhydráttartalmából jóval ke-
vesebb emésztetik meg, mint az árpa hasonló 
tápanyagaiból. 
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Összevetve egyéb elemzésekkel, a me-
lyek az emészthető alkatrészeket is feltüntetik, 
kitűnik, hogy a korpa 13*56% nyers protein-
jéből legjobb esetben csak 10*56% lesz emészt-
het ő, de lehetséges, hogy csak 9'5—10. Zsír-
tartalmának egynegyede szintén nem emész-
tetik meg. Az 52É88°/o nitrogénmentes vonat-
anyag és a 8 20% nyersrostból egyéb buza-
korpa elemzések szerint szintén mintegy 
18 — 19 százalék nem emészthető. 

Viszont az árpadara fehérje-, szénhydrát-
és zsírtartalmából jóval több emésztetik meg 
és használtatik ki a szervezet által, ugy hogy 
éppen azért az árpa jóval értékesebb kell, hogy 
legyen,,mint a korpa. Összevetve ezt is egyéb 
az árpadarára vonatkozó elemzésekkel, kitűnik, 
hogy az árpadara °/o-os fehérjetartalmából csak 
1, maximum l*8°/o, zsírtartalmából 0*5—0*6%, 
szénhydráttartalmából 11*5— 12*5% nem emészt-
hető. 

Ily alapon végezve most már a számítást, 
a mely azonban a mondottak szerint egészen 
pontos kétségtelenül nem lehet, s csakis tájé-
koztató, a következő eredményhez jutunk. 

Feltéve, hogy a buzakorpa fehérjetar-
talmából 10-56%, zsírtartalmából 3*20%, szén-
hidrát- és nyersrosttartalmából összesen 
40 88% emészthető, a tápegységek összege, 
(szorozva a fehérjét 3-al és a zsírt 2-el s 
hozzáadva a szénhydrátés nyersrostot) 78*96-ot 
tesz ki. Az árpadara fehérjetartalmából 14 78%, 
zsírtartalmából 4%, szénhydrát- és nyersrost tar-
talmából hozzávetőlegesen 46 88% emészthető 
s igy tápegységeinek összege 99 22. 

?8'96 : 4-20*- 99'22 : X 
= 5-27 

azaz, ha a korpa 4*20, frtért vásároltatjk ugy, 
az árpadara az emészthető tápanyagtartalmat 
alapul véve 5*27 frtért vásárolható. J. O. 

Serczegő üszök. (Felelet. a 149. kérdésre.) 
A szarvasmarháknak serczegő üszök nevü beteg-
ségéről a „Köztelek" ismételten közölt hosszabb 
ismertetéseket; igy az 1892. évi'. 1341. lapján, 
az 1893. évf. 39. lapján, az 1896. évf. 1341. 
és 1767. lapján. Ismétlések kikerülése végett 
ezúttal nem bocsátkozhatunk a betegségnek 
ujabb részletes tárgyalásába, hanem csak a 
következő megjegyzésekre kell szorítkoznunk: 
A betegség akkor állapitható meg, ha valamely, 
izmokban gazdag testrészen fájdalmas és tapu-
gatáskor serczegő daganat fejlődik. Miután a 
kérdés ezt a tünetet nem említi, nem tudjuk 
ellenőrizni a kórisme helyességét, de fél kell 
tételeznünk, hogy az állatorvos azt valóban 
észlelte és hogy annak alapján minősítette a 
betegséget serczegő üszőknek, e mellett pedig 
a hozzá has.onló rosszindulata vizenyőt is 
kizárta. 

A betegséget az állatok iszapos, állóvizes 
legelőkön való tartózkodás közben szokták meg-
kapni, kivételesen azonban istállózott állat is 
megkaphatja, ha iszapos takarmányt kapott 
enni. Rendszerint csak a 1/a—4 éves korban 
betegszenek meg a szarvasmarhák-; a féléves 
koron alul csak nagyon kivételesen, a négy 
éves koron felül pedig csak vészmentes vidékről 
a fertőzött helyre hozott szarvasmarhán fordul 
elő. A hol a betegség gyakrabban fordul elő, 
ott a veszedelmes legelők javításával (talajvíz 
levezetése, felszántás stb.) s a mennyiben ez 
nem lehetséges, védőojtásokkal védekeznek 
ellene sikeresen. —y.— 

Karórágás. (Félelet a 150. kérdésre.) A 
Lovaknak karórágását nálunk általában nem 
tekintik szavatossági hibának, mert a hibafen-
forgásáról a vevő a fogak megtekintésével 
tudomást szerezhet, vagyis az küiső hibának 
tekinthető. A mennyiben a vevő a fogakat meg 
nem tekinti vagy a hibát a fogak rendellenes 
kopásáról nem tudja, felismerni, a kellő tájé-
kozottság hiányából eredő károsodás őt terheli. 
Minthogy azonban nálunk a szavatosság kérdése 
nincs törvénynyel szabályozva s ennélfogva a 
bíróság egyéni felfogásának egészen tág tér 
van hagyva, nem lehet biztosan előre meg-
mondani, hogy az adott esetben valamely 

biróság nem-e fogja más szempont szerint az 
ügyet elbírálni. —y,— 

Lovak bélgilisztái. (.Felelet a 151. kérdésre.) 
Lovak bélgilisztáinak elhárítására a legegysze-
rűbb eljárás sok burgonyát vagy répát, esetleg 
buzakorpával keverve, több napon keresztül 
etetni. Ilyen etetés mellett' rendszerint sok 
giliszta távozik el a bélsárral. Ezt követőleg 
több napi szünet után még arekadiót (napjában 
háromszor két évő kanállal) ragy terpentinola-
jat (500 grmot ugyanannyi riczinusolajjal 
keverve) ajánlatos beadni a teljes elhajtás 
czéljából. A féreghajtó szereket azonban csak 
állatorvos rendelésére ajánlatos alkalmazni, a 
ki a szer megválasztásánál és menyiségének 
megállapításánál a beteg állat korát, nagyságát 
és kondiczióját is tekintetbe kell, hogy vegye, 
mert különben a szer árthat. Ezenkívül még 
a beadás előtt a bélféreg közelebbi meghatáro-
zása is szükséges, mert nem lehetetlen, hogy 
a gilisztának mongott féreg nem az, hanem 
esetleg más orsóféreg vagy pedig galandféreg. 

—y — 
Kötélbehágás gyógyítása. (Feleld a 152. 

kérdésre.) A kötélbehágás következtében a csüd 
hátulsó felületén sekély horzsolások, vagy 
mélyebbre hatoló zúzott sebek szoktak kelet-
kezni. Az utóbbiak igen gyakran, a terület 
mozgékonysága miatt, nehezen gyógyulnak, nem 
ritkán tulsarjadzanak és nagy kiemelkedő hegek 
képzésével gyógyulnak. A sebek gyógyításánál 
a kellő tisztaság , mellett lehetőleg oda kell 
hatni, hogy a seb felületéből kiemelkedő vagy 
könnyen vérző sarjak ne képződjenek. Ennek 
megakadályozására ajánlatos a sebet meg-
tisztogatás és dezinficziálás után vattával bur-
kolni és a csüdöt bepólyázni; friss sebekilyen 
kezelés mellett legtöbbször zavartalanul gyó-
gyulnak. Ha a sebet már kiemelkedő sarjak 
borítják, akkor ezek roncsolására használható 
a pokolkő, a tüzes vas, vagy egyéb roncsoló 
szer. A sebet azonban mindig tiszta kötés 
alatt ajánlatos tartani és a seb gyógyulásáig 
az állatot munkára használni nem szabad. 

A felületes horzsolások rendszerint igen 
gyorsan gyógyulnak, ha azokat 2—3%-os 
pokolkőoldatban áztatott vattával jól kitörüljük, 
azután valamely száritóporral, pl. xeroformmal 
behintjük és vattakötéssel befedjük. Ha a felü-
letes sebeket már pörkök borítják, akkor 10%-os 
czinkoxid vagy ugyanilyen erősségű bőrkenőcs 
alkalmazható. Dr. P. B. 

Zab megdőlése. (Félélet a 153. kérdésre.) 
Hogy ott, a hol az árpa jól díszlik, a zab meg 
fog-e dőlni, azt előre megjósolni nem lehet, 
mert ez nemcsak a talaj erőállapotától, hanem 
az időjárástól is függ. — Miután az árpát 
rendszerint jó földbe szoktuk vetni, a zabot 
pedig kevésbé jóba, igy az erőteljes földbe 
kerülő- zab, a megdölósnek inkább ki lehet 
téve, ez természetes. De ez ne tartsa vissza 
attól, hogy a zabot azért jó földbe ne vesse, 
mert ezt ugy a termés nagyságával, mint annak 
minőségével meghálálja. 

Ha a megdőlés jelenségei mutatkozná-
nak, akkor a hengerezéssel — a szárbahajtás 
időszakában alkalmazva — segíthetünk. A 
hengerezés csak akkor nem segit, ha a zab 
már kihányta a fejét s akkor dőlne meg. ű 

Takarinánytermés. (Felelet a 154. számú 
kérdésre.) A magasabb fekvésű, jóminőségü, 
könnyebb fekete fcldben, a melyben a vörös-
here és komócsin nem díszlik, a baltaczimet 
és nyulszapukát gyenge takarmányértékük miatt 
termeszteni nem akarják, oly növényt óhajta-
nak a fekete ugarnak szánt területen termelni, 
mely nyers és száraz állapotban jó takarmányt 
szolgáltat lovaknak és szarvasmarhának s 
melyet egyszeri kaszálás után kiszántani s 
utána ,szuperfoszfáttal trágyázott őszi búzát 
vetni óhajtanak. 

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a balta-
czim s nyulszapurára vonatkozó feltevésünk, 
mintha ezek gyenge takarmány értékű takar-
mányt szolgáltatnának téyes, mert ezeknek 

értéke — különösen' a baltaczimé — nem 
sokban áll mögötte a lóherének. 

A mi a kérdés második részét illeti, a 
helyi viszonyok ismerete nélkül biztos tanácsot 
adni igen bajos. ', 

Az ilyen magas fekvésű s igy valószínű-
leg száraz természetű talajon legjobb lenne a 
korai zöldtakarmány termesztésével kísérlete-
ket tenni. Például őszszel vetett biborherévél, 
mely következő tavaszszal május havában le-
kaszálható s akár zölden, akár szárítva érté-
kesíthető. Miután a biborhere csak egy kaszá-
lást ád, utána a föld félugarmivelésben része-
síthető az őszi buza elvetésekor. — Megjegy-
zem, hogy a biborherét ezen czélra tavaszszal 
is lehet vetni. Ugyancsak akár őszi, akár ta-
vaszi vetésre ajánlható a szöszös bükköny, 
(őszszel rozszsal, tavaszszal zabbal keverten 
vetve), mely szárazabb fekvésű földeken is jó 
eredményt fog szolgáltatni. — A biborheréből 
20 kgr., a szöszösbükkönyből %-rész rozszsal 
vagy zabbal keverve 80 —100 kgr. vetőmag 
kell kat. holdanként. 

Igen valószínű, hogy ilyen jó erőben álló 
talajon, az Alföld egyik fő takarmánynövénye 
a zabos bükköny is kitűnően megállná helyét. 

Fenti pillangós virágú növényeken kivül 
számításba vehető a mohar és köles is, melyek 
a szárazságot jól tűrik s igen jó takarmányt 
szolgáltatnak. 

Végül felemlítem az u. n. homoki borsót 
is, mely zabbal keverten nagy tömegű s jó 
takarmányt szolgáltat különösen zölden, de 
azért szárítva is jól értékesíthető. ű 

Kismértékben való árusítás. (Felelet a 
155. kérdésre.) Az állami italmérési jövedékről 
szóló 1888. évi XXXV. t.-cz. végrehajtása iránt 
intézkedő 33.450/1889. sz. p. ü. min. rende-
let 3. § a világosan előírja, hogy szeszes ita-
loknak kismértékben való elárusitása csakis 
zárt edényekben történhetik. Zárt edények alatt 
kellőleg dugaszolt és lepecsételt, vagy lemezzel 
lezárt, üvegből vagy más anyagból készült pa-
laczkok, korsók vagy hasonló edények érten-
dők. Ettől való eltérés kihágást képez és ér-
zékeny büntetést von maga után. Hordókban 
vagy nyilt edényekben bort csak legalább 56, 
sört 25, égetett szeszes folyadékot 100 litert 
tevő mennyiségben szabad árusítani. 

Termelt répa eltartása. (Felelet a 156. 
számú kérdésre.) A szecskázott zabszalmával s 
réti szénával keverten bevermelt felszeletelt 
répa, a kövekkel megterhelt czementezett ver-
mekben romlani nem fog, mert a répából ki-
szivárgó nedvességet a szalmás anyag fel-
szívja. — A vermelt takarmánynak épp az az 
előnye, hogy hosszú ideig eltartható, anélkül 
hogv romlásnak lenne kitéve; szükség esetén 
1^-2 évig is eltartható. — Az erjedésen ke-
resztül nem ment vermelt takarmányt nem 
lenne helyes takarmányozási czélokra hasz-
nálni ; a kiérjedés proczesszusát be kell várni, a 
mi 8—10 hét alatt szokott bekövetkezni. Ky. 

Csicsókagumó beszerzése. (Felelet a 
157. számú kérdésre.) Tudtommal gróf Cseko-
nics Endre zsombolyai (torontálmegyei) uradal-
mában termesztenek csicsókát, a honnan talán 
az ültetéshez szükséges gumókat be lehetne 
szerezni, legalább oly mennyiségben, hogy az 
első évi termésből a jövő évben nagyobb terü-
letet lehetne beállítani. 

A csicsókából magyar holdanként körül-
belül 4—5 métermázsa ültető gumó szükségel-
tetik, melynek elvetése a burgonyához teljesen 
hasonló ; a sortávolság 50—90 cm., a sorbani 
távolság 30—40 cm. — A vetés évében a 
csicsókát 1—2-szer megkapáltatni nem fog 
ártani, annál erőteljesebb lesz a fejlődése a 
későbbi években, mert daczára annak, hogy 
évenként szedetjük s turatjuk a csicsókát, az 
kipusztulni nem fog. Ö 

Baltaczimvetés őszi bazába. (Félélet a 
158. kérdésre.) Ha a föld nincs túlságosan meg-
száradva ugy, hogy a buza fogaSolása könnyen 
végezhető —• a miről egy-két boronavoriás 
után könnyen meggyőződhetünk — akkor a 
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baltaczim elvetése előtt jobb lesz a földet 
megfogasolni, utána a baltaezimet géppel el-
vetni s vetés után hengerezni. Ezen manipu-
láczió ugyan kissé megviseli a búzát, de a 
bajt tekintettela korai tavaszra, a bokrosodás 
szakában teljesen kiheveri. Ha azonban a föld 
annyira kemény, hogy a fogas rögöket tépne 
fel, ez egyrészt a buzavetés ártalmára lenne, 
másrészt a baltaczimvetésnek sem lenne 
hasznára. Ez esetben' jobb lesz egy esőt be-
várni s ennek beálltával a talaj megszikkadása 
után előzetes fogasolás nélkül, a baltaezimet 
vetőgéppel keresztben a buza sorokra elvetni 
Ezen munka márczius hó végéig, sőt április 
hó elejéig a búzában nevezésre méltó kárt 
tenni nem fog. Megjegyzem, hogy baltaezimet 
csakis vetőgéppel lehet a buza közé vetni, 

. mert a magot 4—5 cmre kell alátakarni, hogy 
biztosan és jól kicsírázzék; ezt pedig szórva -
vetéssel elérni nem lehet. Kat. holdanként 
(1600 D-öl) a jó csiraképes baltaczimmagból 
80 kg. teljesen elegendő. Ky. 

Vadrepczés buza, (Félelet a 159. számú 
kérdésre.) Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a 
vadrepeze az őszi vetésekben ritkán szokott 
oly nagy mértékben fellépni, mint ezidén, mi-
nek okát a gyenge télben kell keresnünk. Más 
években az őszi buza között kikelő vadrepeze 
a tél folyamán elfagy, a tavaszszal kicsirázót 
pedig az erősebb buza elnyomja. Ezidén azon-
ban az őszszel kikelt vadrepeze nem mehet 
tönkre, hacsak a tél , vége felé fellépett pár 
napos erős száraz fagy nem tett benne kárt. 
Hogy az egyik búzatábla és pedig a három-
szori szántásban részesült tele van vadrepezé-
vel, a tengeri után pedig egy szántásba vetett 
nem, annak okát az általán divó helytelen 
talajmivelésben kell keresiii. Tarlóhántást ná-
lunk igen kevés gazdaságban alkalmaznak, 
minek folytán a tarlón levő millió és millió 
gyommag, közte a vadrepeze is, az egyszerre 
alkalmazott mély szántással oly mélyen kerül 
a talajba, hogy ott kicsirázni nem tud, hanem 
egy később következő szántással véletlenül 
ismét a talaj felszínére hozva kikél s a földet 
elgyomositja. 

Innen van az, hogy némely években veté-
seink tele vannak pipacscsal, vadrepczével, 
búzavirággal stbvel, más években ellenben alig 
látni nyomukat aszerint, amint a szántásokkal 
a mélyebb földrétegbe, vagy pedig a talaj fel-
színére kerülnek. Ebben kell okát keresnünk 
annak is, hogy ha az őszszel megszántott föl-
det tavaszszal csak megfogasoljuk, vagy meg-
extirpáljuk, az sohasem lesz oly gyomos, mintha 
tavaszszal újra megszántjuk. 

Földeinknek elgyomosodása ellen, a kapás 
és takarmánynövények termelésétől eltekintve, 
leginkább a helyes talajmiveléssel védekezhe-
tünk, melynek alapját a sekély tarlószántás 
képezi, melylyel számtalan gyommagot csiráz-
tatunk ki s pusztítunk el. 

Természetesen itt egy év munkája sikerre 
vezetni nem fog, ennek évenkinti rendszeres 
ismétlése szükségeltetik, hogy a gyommagokkal 
szaturált földet végül megtisztíthassuk. Ha ezt 
nem teszszük, hanem a gyommagvakat egy-
szerre mélyen szántjuk alá, akkor az előbb 
említett kalamitások ismétlődni fognak; mert 
a milyen leszántott gyommag csirázóképességét 
nem veszíti el, hanem azt több éven át meg-
tartja (a vadrepeze például 8—10 évig is) s ha 
ismét felszínre kerül, kikél. 

Az őszi buza közül a vadrepezét bajosabb 
kipusztítani, mint a tavaszi kalászosok közül, 
mért az őszi buza közüli nem magaslik ki annyira, 
hogy' egyszerű sásolással, sarlózással eltávolít-
ható lenne. Leginkább ajánlhatom a „Bradács"-
féle vadrepezeirtó eszköznek alkalmazását. 
Ezen gereblyeszerü, áczélfésüs eszközt hasz-
hatjuk mindaddig, a mig a buza kalásza nincs 
hasban. Ezen időn belől használva, a buza le-
velei az aczélfésün átsiklanak, mig a vadrepeze 
virágzatánál fogva benne megakad s igy ezt 
vagy kitépi a földből vagy virágját leszakítva 
további magképződésénék útját állja. 

Ezen eszköz Umráth és Tsa budapesti 
gépgyáros czégnél beszerezhető ; ára körül-
belül 20 frt. ű 

A csibehur mint legelő. (Felelet a 160. 
számú kérdésre.) A esibehur legeltetési czélokra 
jól értékesíthető, feltéve hogy homokos talajú 
gazdaságról van szó, mert csakis ilyen földön 
érdemes csibehurt vetni. — Mi évenként 
nagyobb területen termelünk csibehurt, melyet 
zöld takarmány czéljából lekaszáltatunk — 
kitűnő a tejelő marhának — a sarjút pedig 
legeltetni szoktuk. Lehet azonban az első 
kaszálás mellőzésével kezdettől fogva legeltetni, 
olyformán, hogy a táblát szakaszokra osztjuk 
s igy szakaszonként járatjuk az állatokkal. — 
Megjegyzem, hogy kellő siker elérésére a csibe-
hurt kora tavaszszal — mi már elvetettük — 
jó trágyaerős földbe kell vetni 12 cm. sortávol-
ságban sürüen, a maggal nem fukarkodva; 
kat. holdanként 20 kgr. magot vetünk rendesen. 
A csibehur az őszi rozsnak kitűnő elővete-
ménye. A csibehur termesztésénél csakis a 
nagylevelü féleség vagyis az u. n. nagy csibe-
hur (Spergula aroensis maxima) jöhet tekin-
tetbe. — Vetőmaggal a debreczeni m. kir. 
dazdasági tanintézet is szolgálhat. K. K. 

Gazdasági egyletek mozgalma. 
A nyitravölgyi gazdasági egyesület a 

f. hó 20 ára kitűzött XXVIII. évi közgyűlését 
április hó 6-ára halasztotta el. — A csikvár-
megyei gazdasági egyesület által rendezett 
téli gazdasági előadások mult év november 
26-án vették kezdetüket s folyó évi február hó 
21-én végződtek. Előadások tartattak a vár-
megye 12 községében és pedig : Bánkfalván, 
Gsicsókon, K.-Feltizben, Kozmáson, Madarason, 
Tusnádon, Rákoson, K.-Imperben, K.-Ujfalu-
ban, Gyimeslakon, Gyimesbükkben és Gyimes-
ben. Mint előadók szerepeltek: Barabás Béla 
gazd. intéző, Keresztes Antal megyei állatorvos, 
Kertész István megyei gyümölcsészeti vándor-
tanító, Lakatos Mihály tanár és Sánta András 
oki. gazda. Az előadások tartattak: a talaj-
mivelésről; az állatok között előforduló fer-
tőző betegségekről; a mükaptárokkal való 
méhészkedésről; a szövetkezet ismertetéséről ; a 
trágyázás előnyeiről, tekintettel a műtrágyákra; 
a beteg állatok ápolása és gyógykezeléséről; 
a gyümölcsfák ültetéséről; a munkástörvény-
ről; a csikmegyei kultúrnövények okszerű ter-
meléséről ; a szavatossági főhibákról és a köz-
utak befásitásáról. Tartatott a 12 községben 
79 élőadás, melyen összesen 9179 hallgató 
vett részt. — A nyitraniegyei gazdasági egye-
sület által a f. évben rendezendő XVII-ik 
nemzetközi lóvásár Érsek-Ujvárott ismét május 
hó első hétfőjén s az ezt megelőző vasárnap 
délután, vagyis április hó 30-án délután és 
május hó 1-én fog megtartatni. Ezen ló-
vásár Magyarországon a legjelentékenyebb és a 
legkeresettebb, melyet a tenyésztők és keres-
kedők egyaránt fölkeresnek. Főként a külföldi 
lókereskedők szokták az érsekújvári lóvásárt 
felkeresni. A mult évben is 50 drb különféle 
használatra való ló adatott el. Lakások és 
istállók az érsekújvári rendőrkapitányi hivatal-
nál rendelhetők. — A torda-aranyosmegyei 
gazdasági egyesület f. hó 5-én tartotta ezévi 
rendes közgyűlését dr. Wolff Gyula elnöklete 
alatt. A folyó ügyek elintézése után az indít-
ványok során elhatározta a közgyűlés, hogy a 
megye szarvasmarhatenyésztésének fejlesztése 
Czéljából ez év folyamán Tordán és Felvinczen 
tenyészállat-díjazásokat fog rendezni, melyeken 
a díjazást illetőleg, első sorban a kisgazdák 
által tenyésztett és tartott állatok vétetnek 
figyelembe. Rendezni fog az egyesület ez évben 
is gazdasági tanulmányuti kirándulásokat és a 
vidéki gazdasági előadásokat a következő téli 
időszakban is folytatja. Az egyesületi tagok 
gyakoribb érintkezése, másrészt az értékesebb 
gyümölcsfajok megismertetése czéljából, a 
nyári időszakban, az egyleti kert területén 

gyümölcsizlelési összejöveteleket rendez. — A 
zemplénmegyei gazdasági egyesület február 
hó 27-én tartott évi rendes közgyűlésén az 
elnökség terjedelmes jelentésben számolt be 
az egyesület 1898-ik évi működéséről. Fel-
említi a jelentés, hogy miután az 1894. évi 
XII. t.-cz. a vármegyei járási mezőgazdasági 
bizottságok felállítását is előírja, ezen rendel-
kezésnek eleget teendő, az egyesület a mult 
év folyamán megyéje mind a 10 járásában 
szervezte eme bizottságokat, melyek alapsza-
bályaik értelmében az igazgató-választmánynak 
vannak alárendelve s ekként az egyesületnek 
működő szervei. A mult év folyamán Nagy-
Mihályban, S.-A.-Ujhelyen és Mádon téli gazda-
sági előadásokat rendezett az egyesület, rész-
ben a szőlőszet és borászat köréből, részben 
pedig a mezőgazdaság egyéb ágaiból s az 
állattenyésztés köréből. Tartott S.-A.-Ujhelyen, 
borkóstolót. Szervezett két izben tanulmányi 
kirándulást és pedig Bábolnára 29 kisgazda, 
Mezőhegyesre pedig 39 kisgazda részvételével. I 
Szerencsen díjazással egybekötött tenyészmarha-
kiállítást és csikódijazást rendezett; ugyanez 
alkalommal cselédjutalmazást is tartott az egye-
sület. Rendezett terményvásárt. A gyümölcsfa-
tenyésztés terjesztése czéljából a mult év fo-
lyamán 7000 drb gyümölcs faojtványt osztott 
szét 30 község birtokosai között. Sárospatak-
nak marhasoárudát eszközölt ki. A fogyasztási 
szövetkezetek létesítésének ügyét szintén me-
legen fölkarolta az egyesület és a szüksé-
ges előkészítő lépéseket megtette s már eddig 
500-ón jóval felül jegyeztettek e czélra rész-
jegyek. — A baranyamegyei gazdasági egyesü-
let rendes évi közgyűlését f. hó 20-án, Pécsett 
tartja meg. — A íetenyevidékl gazdák egye-
sülete. Örömmel veszszük tudomásul, hogy 
hazai gazdaköreinknek száma ismét egygyel 
szaporodott. Ugyanis mint értesültünk, Letenye 
és vidékének gazdaközönsége folyó hó 5-én 
népes értekezletet tartott Letenyén; mely 
alkalommal nagy lelkesedéssel elhatározták, 
hogy egy gazdasági egyesületet létesítenek. A 
már előzőleg közrebocsájtott aláírási iven a 
megalakulásig 68-an jelentették ki az egyesületbe 
való belépési szándékukat. Az alakulásra meg-
jelentek előtt Berger K. Lajos gazd. szaktanár 
hosszabb beszédben fejtette ki az egyesület 
czélját, lelkes szavakkal buzdította a meg-
jelenteket a tömörülésre és összetartásra s 
ajánlotta a gazd. egyesület megalakítását. A 
jelen volt gazdák a tett indítványt elfogadták, 
mire Dénes Jenő körjegyző felolvasta a már 
előre elkészített alapszabályokat, melyeket az 
alakuló közgyűlés elfogadott. Az alapszabályok 
felolvasása után megválasztattak: elnökül: 
Schmidt Emil, polai földbirtokos, alelnökül: 
Tamás Gyula, letenyei földbirtokos, titkárul: 
Dénes Jenő, körjegyző, pénztárnokul: Bóha 
József. 
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A magyar mezőgazdasági szesztermelök 
országos értekezlete'iránt, mely folyó hó 26-án, 
vasárnap d. e. 11 órakor fog a Köztelek palota 
nagytermében megtartani, nagymértékben nyil-
vánul az érdeklődés a szesztözsdetulajdonosok 
körében. Az országos értekezlet főtárgya a 
kontingentálásáról szóló törvényjavaslatai szemben 

nézeteinek kifejezésre juttatása. Erre nézve már 
eddig is számos szesztermelőtől érkezett be a 
vélemény a Magyar Mezőgazdasági Szeszter-
melők Országos Egyesületéhez, a mely az 
országos értekezletetjkezdeményezte. Nemkülön-
ben fontos tárgya az értekezletnek a szénszállí-
tó si kedvezmények kieszközlésének, illetve közös 
szénbeszerzés kérdésének megvitatása is. Az 
országos értekezleten való részvétel díjtalan s 
részt vehet abban minden mezőgazdasági szesz-
termelő és a szesztermelés iránt érdeklődő. 

Borértékesitö szövetkezetek. Darányi 
földmivelésügyi miniszter a nagyobb borter-
melőknek és szakértőknek körlevelet küldött 
szét, amelyben jelzi, hogy a borértékesítés terén 
nagyszabású akcziót óhajt megindítani a ter-
melő közönség-bevonásával. Specziális tervei: 
a mintapinczének a bortermelés érdekében 

• ezélszerübb átalakítása s borértékesitö szövet-
kezetek létesítésének előmozdítása. Ezek az 

^ intézmények kellőleg szervezve a mesterséges 
borok kiküszöbölése terén is missziót végez-
nének. Tekintettel e kérdésnek a borértékesítés 
szempontjából való kiváló fontosságára, e tárgy-
ban szükséges intézkedések megtétele előtt, a 
bortermelő közönségnek, valamint általában 
azoknak, akik ez iránti érdeklődésükkel az 
ügynek hasznos szolgálatot tehetnek, a miniszter 
véleményét kikéri. E czélbót mielőbb értekezletet 
szándékozik tartani. Ezen értekezlet napja még 
csak ezután állapittatik meg, addig is azonban 
felkéri a miniszter az érdekelteket, hogy e 
kérdéssel foglalkozni, az annak idejében meg-
tartandó értekezletén részt venni szíveskedjenek. 
A miniszternek ez az örvendetes kezdeményezése 
a bortermelő közönség részéről bizonyára lelkes 
támogatásban fog részesülni. 

„Útmutatás a szölőmivelésre" czimü 
könyv, a melynek első kiadású 2Ö000 példánya 
részben már elkelt, részben szétküldetett, a 
földmivelésügyi minisztériumban a második ki-
adás megjelenéséig többé már nem kapható. 
Beszerezhető még azonban ez a könyv a meg-
állapított 1 korona árban Budapesten. 1. Az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesületnél (Köz-
telek.) 2. A pestmegyei gazdasági egyesületnél 
(Vármegyeház.) 3. A budapesti kerületi szőlészeti 
és borászati felügyelőnél (Rottenbiller utcza 6/a.) 

: 4. Nagel Ottó könyvkereskedőnél (Muzeum-
körut 2. szám.) 5. Valamennyi gazdasági 
egyesületnél (kivéve a szőlőmiveléssel nem 
foglalkozó vármegyék területén levő gazdasági 
egyesületeket.) 6,' Valemennyi szőlőszeti és bo-
rászati vagy filloxera ellen védekező egyesület-
nél. 7. A szőlőmiveléssel foglalkozó vármegyék 
gazdabizottságainál. 8. Az állami vinczellér-
iskolánál s a kerületi szőlészeti és borászati 
felügyelőknél. 

Az erőtakarmány-küldemények díjked-
vezményének kiterjesztése. Korpa-, olaj-
pogácsa-,, árpadara-, kukoriczadara- és malom-
konkolyküldemények után, ha ezek mezőgazda-
sági czélra vannak rendelve és ez igazolványnyal 
tanusittatik, az arad és csanádi egyesült 
vasutak vonalain is, az államvasutakéhoz 
hasonlóan az I. külön díjszabás díjtételeinek 
•10°/o-al rövidített tételének, kedvezményét él-
vezik a folyó év május hava végéig, rovatolás 
utján.; 

Állatforgalmi tilalom. A cs. kir. osztrák 
belügyminiszter ur f. évi márczius hó 17-én 
kezdődő érvényességgel a következő intézkedé-
seket léptette életbe: I. Ragadós tüdölob miatt 
a szarvasmarháknak Ausztriába való bevitele 
Magzarország következő törvényhatóságainak 
területéről tilos: Vármegyék: Árva, Liptó és 
Trencsén vármegyék területéről és Zemplén 
vármegye nagymihályi járásából. II. Sertésvész 

miatt a sertéseknek Ausztriába való bevitele 
Magyarország következő törvényhatóságainak 
területéről'tilos: Vármegyék: Alsó-Fehér, Arad, 
Baranya, Bereg, Bihar, Borsod, Csanád, Gömör-
' Kis-Hont, Heves, Komárom, Nógrád, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun, Somogy, Szabolcs, Szatmir, Temes, 
Tolná, Torontál, Zala és Zemplén. • Városok: 
Arad és Debreczén. 

A szőlőkaró-küldeményekre vonatkozó 
díjszámítás megváltoztatása a m. kir. állam-
vasutak által kezelt némely helyiérdekű vas-
utakon. A m- kir. államvasutak által kézéit 
helyiérdekű vasutakon 1897. év augusztus 15 
óta érvényes árudijszabásban az A) csoport-
ban felsorolt, helyiérdekű vasutakon, neveze-
tesen a baja-zömbor-ujvidéki, debreczen-füzes-
abonyi, debreczen-hajdunánási, dunántuli, győr-
veszprém-dombovári, nógrád vármegyei, szent-
lőrincz-szlátina-nasiczi, szlavóniai és tiszapol-
gár-nyiregyházai helyiérdekű vasutaknál az I.kivé-
teles díjszabásába sorózott szőlőkaró-küldemé-
nyek a f. év április 1-től a rendes C. áruosz-
tály szerint fognaki dijaztatni. Ha azonban a 
rendeltetési helyre nézve illetékes gazdasági 
egyesület, vínczeílériskolai igazgatóság, vagy 
kir. szőlőszeti vágy borászati felügyelő által 
kiállított igazolvány alapján valamely szőlő-
gazdára szőlőszeti és gazdasági egyesülethez 
vagy szövetkezethez vagy hegyközségekhez 
czimezve éá teljés kocsirakományokban szállí-
tandó szőlőkaróküldemények lesznek feladva 
ugyancsak a mondott naptól kezdve a II, ki-
vételes díjszabás díjtételei fognak alkalmaztatni. 
A kedvezmény tehát az érvényen kivül helye-
zett I. kivételes és ennek helyébe lépő II. ki-
vételes díjszabás között 13%. Az érvénybe 
lépő C. rendes osztályú és II. kivételes díjsza-
bás közótt ellenben 221/2°/o. Részünkről öröm-
mel veszszük tudomásul és köszönettel tarto-
zunká foldmivelési és kereskedelmi miniszte-
reknék a szőlöregenerálás előmozdítása érdeké-
ben tett intézkedésekért; de arra való figyelem-
mel, hogy rieih minden szőlősgazdának van 
szüksége egész waggon (40—50 ezer darabot 
tevő) szőlőkaróküldeményre,, nem hagyhatjuk 
szónélkül abbeli aggodalmunkat, hogy a nyúj-
tott kedvezmény csak félrendszabály és ha az 
ügynek használni akarunk, a szegényebb em-
bert is támogatni kellene olyaténképpen, hogy 
nemcsak waggonküldeményeknél, de darabáruk-
nál is megfelelő kedvezményt kellene nyújtani, 
mire nézve az illetékéé körök figyelmét fel is 
hívjuk. 

„Félvérló-tenyésztők egyesülete." A 
Magyar Tattersall-Eg.ylet (elnöke gr. Andrássy 
Tivadar),, mely Budapesten az ügető- és táv-
hajtási' versenyeket rendezni szokta és pedig 
évről-évre fokozódó sikerrel, nagyobb átalaku-
lásra készül. Tevékenységét nagyobb körre 
óhajtja kiterjeszteni, hogy ekként nagyobb 
eredménynyel valósíthassa meg kitűzött czél-
jait, melyek között első helyen áll : a félvérló-
anyag nyilvános kipróbálása sebességére és kitar-
iására nézve, valamint kipuhatolása annak, 
tényleg oly nagy és előnyös befolyással bir-e 
a magyar félvér kocsiló fejlődésére az amerikai 
ügető tenyészmének igénybevétele. Ez ügyben 
egy április 1-én tartandó közgyűlés fog dön-
teni, mely alkalommal az uj egylet valószínű-
leg a „Félvérló-tenyésztők egyesülete" czimet 
fogja felvenni. Egyuitai átfogja alakíttatni a 
városligeti üg'etöveréenypályát, melynek jelenlegi 
kacskaringós vonalai akadályozván a lovakat 
a legnagyobb sebességük kifejtésében, hátrá-
nyosan befolyásolják az ügetök rekodjait, ez 
pedig csökkenti a lovak értékét, eladási árát. 
Az uj egyletnek uj alapszabályai is lesznek ; 
ezek szerint lesznek ezentúl: rendés tagok évi 
100 korona és kültagok évi 50 korona járu-
lékkal. Tekintettel az uj pályára, uj verseny-
feltételek is fognak Jciadatni az áprilisi meetingre, 
melyek legközelebb közzététetnek az egylet hi-
vatalos lapjában, a „Vadász- és Versenylapé-
ban és kívánatra bárkinek megküldetnek. 

ALAPÍTTATOTT 1872. 

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

VI., Andrássy-tít 3. TI. , Révay-u. 16. 

Fonciére-palota. . (Saját telepen.) . 

Gőzcséplőgépek javítására és felszerelésére ajánlok 

Dokineket 
bármely kivánt profilban, 

Kenó'szelenczéket 
minden létező rendszerben, 

Csapágyfémet 
legkiválóbb minőségben, 

Szíjakat 
legjobb szinbőrből, 

Kenderhevedereket 
duplán és háromszorosan keresztbe szőve, vala-B 
mint a hozzávaló pléh felvonóserlegeket. 

Legolcsóbb 11 
szerzési forrás 1 

, , x minden. egyéb I 

Eefcee-fém \ müszaki ésmezö-l 
J—~ 3— * i gazdasági ízük- fl 

ségleti czikkben. 
Ár jegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 

„REMINGTON" 
ÍRÓGÉPEK 

1 V I L Á 6 H I R Ü E K . 

Hivatalos Közlöny-bői. 
„A vallás és közoktatás-

ügyi ni agy. kir. minis ter a 
Remington Írógépet (kapható 

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

Festékpárna mellőzve. — 4-szeres billen-
tyű 8-szoros helyett. — Legfinomabb 
acélszerkezet. — Közismert nagy tartós-
ság. — Központi vezeték nélkül. — Tel-
jes magyar és német billentyűzet. — Min-
den betűnek csak 1 billentyűje. — Leg-

nagyobb sokszorosító képességgel. 
A REMINGTONT nagy sikerrel használjak, 

magyal̂  osz r kormányok^ ^ * 

irT"államvasutak tTzletvezetőségei, — M. 
;k gépgyárai, — Magyar általános hHal-

püspöki" urad. bérlő Veszpréméül-! 
jveier /.uium, y.rui" Festetich urad. ügyésze Budapest, — 
Győri püspökségi központi iroda Győr. Osztr. m. államv. 
társ. urad. igazg. Budapest. Zichy Nándor 
gróf urad. számvevői hivatala Bpest., I., Krisztina-u. 

22. M. kir. állami jószágigazgatóság Arad. 
Továbbá számtalan pénzintézetnél, gyárban, kereskedők-
nél, iparkamaránál, ügyvédeknél, megyéknél, városoknál, 
közjegyzőknél, — 

tábla Budapest, Győr stb. — Gr. Káró: 
gatősága, Mágoos. — Magy. Mezőgí 
Bpest. Reé Jenő püspöki urad. bél 

Iákban, 

Rmflon Írógépet S S M K ' i ^ 
ségiinkre az ország bármely részébe díjmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak.saját költségünkre küldjük ki 

tisztviselőinket. — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

Remington írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 
jogosított eladási telepe. 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 

ezég jelentése.) 
Budapest, 1899. márezius 20. 

Az időjárás e héten állandóbb volt és emelkedett 
hőmérséklet, valamint gyenge légáramlatok mellett száraz 
és derült maradt. Csapadék csak szórványosan fordul 
elő. A vetések továbbra is kielégítően állanak. A vetési 
és szántási munkálatok teljes folyamatban vannak. 
A vízállás csökkenő és a Duna némely szakaszaiban 
a, hajózás nehézségbe ütközik. A külföldön az időjárás 
normális maradt. 

A külföldi piaczok üzletmenetét illetőleg a han-
gulat mindenütt csendes, a forgalom nehézkes és az 
árak csökkenőek, vagy csak alig tartottak voltak. 
Amerikában az üzlet nagyobb mérvű lebonyolításokra 
téli búzával bevetett területen uralkodott kedvezőbb 
időjárásra ellanyhanyult, a mihez hozzájárult, hogy 
a hozatalok bővebbek, a kiviteli üzlet pedig gyenge volt. 
A mult héthez viszonvitva az árak 3 c. olcsóbbak. Ang-
liában vevők éppúgy mint az eladók is tartózkodóak 
voltak, a miáltal az árfolyamok is mérsékelten csökken-
tek. A franczia piaczokon buza változatlan maradt, mig 
liszt V2 frcs.-ot vesztett. Vetések kedvező állása folytán 
a belföldi hozatalok is nagyobb terjeddlmüek voltak. 
A többi continentális piaezokon az üzlet vontatott, a 
fogyasztás csak legszükségesebb vételeire szorítkozik 
és az irányzat is inkább csökkenő volt. 

Nálunk kenyérmagvak a készáruforgalomba el 
voltak hanyagolva; a kereslet egészen minimális és az 
árak nem voitak képesek pozitiojukat fenntartani. 
Takarmányczikkek sem részesültek figyelembe,"tekintet-
tel a gyenge kínálatra azonban árcsökcnés nem követ-
kezhetett be. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük: 

Buza az egész héten át csak mérsékelten volt 
kinálva és csendes irányzatban indult. A malmok 
az állandóan gyenge lisztüzletre való utalással továbbra 
is tartózkodóak maradtak, árnyomást azonban mégsem 
gyakorolhattak, habár tulajdonosok eladási hajlamot 
tanúsítottak. A határidőpiacz futólagos visszaesésével 
a kínálat később sürgetőbb alakot öltött a mi azonban 
gyorsan megszűnt a mikor az újból emelkedő határidő-
piacz hatása alatt a spekuláczió is vásárláshoz fogott. 
Hazai áruban a kínálat tartósan gyenge és az eladásra 
került mennyiség legnagyybb része idegen származék, 
melylyel a piacz el van árasztva. A szokványáru szállí-
tásra jelentékeny quantitást absorbeal ugyan, azonban 
igy is sok — szállításra megnem felelő áru maradt 
kinálva. Waggonáru szórványosan erkezik és ezen kö-
rülmény kapcsolatban az uralkodó üzlettelenséggél 
meggátolta a határozott árcsökenést, habár az irányzat 
a hét utalsó napján mégis 5 krral olcsobban zárul. 
A határidőpiaczon időközben folytatódik a felmondott 
áru átvétel, mely e héten 170,000 mm. illetve a határ-
idő kezdete óta 317,000 mm. Az e heti összes forgalom 
készáruban 60,000 mm., a heti hozatal — nagyobbára 
előre eladott és szállításra szóló — 240,000 mm. 

Rozs alig részesült figyelemben; a fogyasztás 
jelentéktelen vételeket eszközölt és szállításra is csak 
néhány kisebb tétel kelt el. Az árakban a mult héthez 
viszonyítva ninc? változás és Mercantil áruért 7.75— 
7.90, príma rozsért 8.— frtot fizettek helyben és Buda-
pest távolságában átvéve. 

Árpa (takarm. és hántolási czélokra) e héten 
bővebben volt kinálva, mig a kereslet csökkent. Az 
árak igy ca. 10 — 15 krral csökkentek is és minőség 
szerint helyben csak 6.25—6.55 frtig érhető el. Szerb 
árpa elvámoltan 6.25 frtot ért el helyben. Állomásokon 
átvéve nincs forgalom. 

Zab e héten mérsékelt kínálat és Ugyanolyan 
vételkedv mellett ártartó maradt. Prima zab gyengén 
érkezik és 6-20 frtig ért el, mig Merkantil áru, mely 
iránt aránylag jobb kereslet mutatkozik, 5'80—6'05 
frtig ért el. A forgalom kb. 4000 mm. 

Tengeri változatlanul jegyez. Elszállítási czélokra 
csak mérsékelt volt a forgalom; ennek nagyobbrésze 
a gyárosok vételeire esik. Az árak állandóak marad-
tak és budapesti paritásra 4'50—55 frt, helyben 460— 
4.65 frtig és Kőbányán 4-65—4'70 frtig jegyeznek. 

Olajmagvak. Készáru káposztarepce teljesen üz-
lettelenül 11' 12'— frton jegyez. Bánáti repcze 11'25 
—1175 frton, vadrepcze 5-50—6.20 frton, lenmag 
10.50—11.50 frton, gomborka 9"25—10"— frton. Uj 
káposztarepcze 1899. augusztusra változatlan maradt 
és állándóan 12-10—20 frt között jegyzett. Kendermag 
11.50—12.— frton jegyzett. 

Hüvelyesek : Bab (uj) változatlan csendes, üzlet 
nélkül. Névleg trieurt aprószemü bab Gyöngyös-Félegy-
házán 7'— frtot, gömbölyű Baja-Zomboron 650— 
frtot, barna bab Kalocsán 7'—, Nagy-Károlyban 6"75 
7"— frton jegyez. Köles helyben 4-25—50 frton érté-
kesíthető. Oláháru átmenetilég 4.12Va frt kassza volt 
forgalomba. 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan. Uj bánáti vö-
röshere 42.-—45.— frt felvidéki áru 48. 54.— frt, 
luczernát 48. 54.— frt. muharmag 6.- Ö.SOJrt, 
bükköny 5.75—6.— frt, baltaczim 12. 13.50 frt között 
jegyzünk kelyben. 

Napi jelentés 1899. márezius 21. 
Ma buzá mérsékelten kínáltak, a malmok egy 

része élénkebben vásárolt s igy a forgalomban volt 
mintegy 9000 mmázsa 10 krral magasabb árt ért el. 

1899. évi márezius hó 21-én a gabona-csarnok-
ban a titkárságnál bejelentett gabona eladások 
lajstroma. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 300 r nm. 79 kg frt 10 50 

200 „ 78 „ „ 1050 
100 . 79 , , 10-60 
100 , 76 „ , 1035 
200 , 77 . , 10-50 
100 . 78 . . 10-40 
200 „ 77 .. , 10-35 
270 mm 78 kg frt 10-60 
200 . 78 , . 10-65 
100 . 78 „ „ !0'40 
ICO * 77 , • „• 10-35 
300 ,, 77 , „ 10 15 
30Ö . 75 ., . 10-55 

1700 » 73 „ „ 
1000 , 79 . , 10-5.5. 
1800 , 77 . „ 1010 
2000 „ 77 „ „ 8.--

Felső-tiszai : 
Bánáti : 
Oláh : 

Rozsban a forgalom teljesen szünetelt, jó minő-
ségű rozsért 3-75—7-90 frt érhető el Budapest távol-
ságában. 

Árpában is gyenge a forgalom, êgészbenvéve 
néhány kocsi kél el takarmány czélokra, melyek 6"60 frtig 
készpénz ab Budapest érnek el. 

Tengeriben az üzlet valamivel szilárdabb, ez is 
csak tiszavidéki tengerire mondható. Budapest távol-
ságában továbbra is 4-55 frt helyben, illetve Kőbányán 
4-60—4-70 frton kel el. 

Zab válamivel ellanyhult, 5-75—6 frtig ér el 
helyben, minőség Szerint. 

Határidők a beállott hideg, . szilárdabb külföld s 
kedvező vásárlási kedv, továbbá egyesek fedezései 
folytán, szilárdan, indulnak, később kissé ellanyhulnak. 

Déli 12 órakor következőképp áll: 
Köttetett. Déli tárlat. 

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

Rozs márcz.. 
Tengeri máj. . . . 0. •-
Zab márcz. 
Káp.-repcze 

•0-— 

—•— 10-64-65 
9-94—96 . 
9-62—64 
8-60—61 

•_ 7-95—97 

Szeszüzlet 
Szest. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e héten, a változatlan szilárd 

irányzat fentartotta magát és a szeszárak azonnali, 
valamint későbbi szállításra a multheti' zárlatjegyzés 
szerint záródnak. Elkelt finomitott szesz nagyban 
azonnali szállításra 54.75 frtig, élesztő szesz 54.75— 
55.— frtig. Denaturált szesz ismét 44 frttál olcsóbb és 
nagybani vevők részére 19 frton jegyeztetik hordóstól. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz azonnali szállításra változatlan áron kelt. Felső-
magyárországi állomásokhoz 'szállítva több tétel 1.20 * 
frtos bécsi kontingens nyersszesz jegyzésen alól volt 
zárulva. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17.25— 
17.50 forint. 

Bécsi jegyzés 18. 18.20 frt kontingens nyers 
szeszért. 

Prágai jegyzés 53.50—53 75 frt adózott és 17.60—, 
17.75 frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 10.75—11.50 frt kiviteli szeszért 
90% hektoliterje. 

A kivitel a héten több kocsirakomány finomított 
szeszt vásárolt, mely Üszkübb és Dél-Törökország felé 
lett, szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül: Arad, Baja, Temes-
vár 13 krral drágábban, a többiek változatlanul je-
gyeztek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomitott szesz 
54 75-55 25 frt, élesztőszesz 54 75—55'— frt, nyers-
szesz adózva 53'50—54*25 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 13 13—13-50 frt, denaturált szesz 20 — 
—20 75 frt. Kontingens nyersszesz —.— •.—. 

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

Az Apolló kőolajflnomitógyár-részvénytársaság 
üzleti tudósítása a „Köztelek" számára. Budapest, 1899. 
márcz. 15. 

Mai áraink : 

* „ orosz gépolaj világos 17.50 , 
legfinomabb amerikai torotte zsir 28.— , 

számítással, fizetendő készpénzben 2°/o engedi . . . . 
vagy 4 havi váltóval, Pozsonyban átvéve. Ugyanezen 
jlajok Budapesten átvéve 1 írttal drágábbak. 

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

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

A központi vásárcsarnok árujegyzóse nagybin 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze -
tének jelentése 1899. márezius hó 18-ról. 

Tegnap és ma élénk forgalom, volt. A vidékről 
érkezett küldemények hamar vevőre találtak, csupán 
bárány és borjú annyi érkezett, hogy jóval olcsóbb 
árakon volt csak eladható. A tojásnak ára hirtelen 
felszökött. Husnemüek iránt a vételkedv állandóan jó 
volt. Marhahús változatlan, borjú 4-5 krajczárral ol-
csóbb, bárány 1.50 frttal olcsóbbodott párja az utolsó 
heti zárlat óta. Sertéshús valamivel jobb áron volt 
elhelyezhető. A füstölt hus és sonka az olcsóbb árakon 
jó kelendőségnek örvend. Hájnak kilója 52 kr., szalonna 
52—54 krig fizettetik. . 

Baromfi. A küldemények szaporadtak, de a 
szükséglet is nagyobb, az árak tartva maradnak. Élő 
gyöngytyúkot 2 frton adtuk párját. Leölt baromfi kevés 
érkezett, pedig a húsvéti ünnepek előtt nagyobb lesz 
a szükséglet. Pisztráng elkelt 2 frton kilója. 

Tej és tejtermékek óbban kelnek. Tea és főző vaj-
ban gyenge készletek felett rendelkezünk, a turó pedig 
igen keresett, mert nagyon kevés jobb minőségű érkezik. 
Helytelenül készített savanyu fajok ára 6—8 krra 
hanyatlott kilója. 

Zöldség és hagyma elhanyagolva marad, sárga-
burgonya szép válogatottt kevés érkezik, utóbbinak ára 
1.80 —2 frtig mm. Ujburgonyát 20 krért kilóját. Ui-
zöldbabot 4V« frton adtuk kiiójátt. Szép fejes saláta 
8—10 kr, párja. 

Gyümölcs szép minőségű kevés érkezik. Almát 
eladtunk jobb fajtát 16—18 krig, alárendelt minőségűt 
8-12 krig. 

Fűszer és italok. Dió iránt nemi kereslet mutat-
kozott, közép ninőségüt 18 kron adtuk. Aszalt szilva 10 
kr., baraczkiz 1 frt kilója. Csurgatott méz 80 kr. kilója 
üvegestül. Borok iránt kevés érdeklődés mutatkozik. 
Asztali borok 18—22 frtig, vörös borok 25—35 frtig 
hektoliterenként kerültek eladásra. Ó-szilvoriumot 60 
rttal fizettek. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1899. márezius 20-ról. 

Hns. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 52—54, 
II. oszt. 48—52, in. oszt. 45—48, eleje I. oszt. 48—50, 
II. oszt. 44—48, III. oszt. 38—44, borjúhús hátulja I. 
oszt. 50 — 56, II. oszt. 35—50, eleje I. oszt. 40—50, D. 
oszt. 30—40, birkahús hátulja I. oszt. 46—48, II. oszt. 
44—46, eleje I. oszt. 40-42, II. 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—0-8, csont nélkül 0-70 
—1-00, sonka füstölt külf. osont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 49 0—510, füstölt 53'—55', sertés-
zsír hordóval 55-0—56-0, hordó nélkül 56-0—57-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—90, szalámi belföldi 130 
—140, külföldi , malacz szopós élő 1 db —-0-0—, 
tisztított 0-70—80. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-40—1 80, 
osirke 1 00—1-40, kappan hízott 2-20—2-80, sovány — 
0.—, récze hízott 2-70—3 60, sovány 2 20—2-70, lud 
hízott 6 00—8 00, sovány 3-00—3 60, pulyka hízott 4-50 

7 00. sovány 2 50—3"—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
60—0 90, 1 kg. , csirke 1 db 0'55—0'70, 1 kg. 

, kappan hízott 1 db l'50—l 80, 1 kg. —• •—, 
récze hízott 1 db 1-40—2 00, 1 kg. 55-65, félkövér 1 db 
1 20-1-30, lud hízott 1 db 2 0)—3 50. 1 kg. 68—0-72, 
teiköv. 1 db 0 80—2-50, 1 kg. 44—52, pulyka hizotf 
1 db 2 20—3 00,1 kg. 55-60, félkövér 1 db 1" 2-00, 
1 kg. 46-52, ludmáj 1 db 15—150, 1 kg. 2 00—3 00, 
ludzsir 1 kg. 0 8—1-00, idei liba 1 db ••—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 1-00—1-40, csuka 0-80 
-1-40, ponty (dunai) 0-40-070, süllő —• —, ke-
eEege 0-—0-0, máma —-50—"80, ezompó 0'50—0-80. 
angolna 0" 0 —, apró kevert 0-30—0 35, lazacz , 
pisztráng 0' 0-—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08-0-09, 
iefölözött 0-06—0-07, tejszín 0- 0-—, tejföl 0-20—0-28, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0 90—V10, L rendű 0-70—0'80, II. r. 
)-40—50-—, olvasztott 0-50—60, Margarin I. rendű 
0-— II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-10—0-15, juh-
tuió' 38—48, liptói 0-40—0-50, juhsajt 0-32—48, emmen-
thali Bajt 1-10—1-10, groji sajt 0-50—0-66. 
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liszt és kenyérnemfi. Fehér kenyér 1 kg. írt 

13-0—18'0, barna kenyér 11-0—14"0, rozskenyér ll'O 
—11-0. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 — •—, 
2 —•—, 3 —•—, 4 —•—, 5 —•—. 

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

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 30 0-31-00 
n. 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 
2 0—3 0, Petrezselyem 100 kötés 3-0—4-0,1 q 2-00—3-00 
zeller 100 drb 1-50—2-00, karalábé 0-8—1-40 vöröshagyma 
100 köt. 0-00—0-00, 1 q 3-00—5-00. foghagyma 100 köt 
—• 1 q 16-—28—, vörösrépa 100 drb 0-60—1-50, 
fehérrépa , fejeskáposzta 8 0—16-00, kelkáposzta 100 drb 
2-00—4.00, vörös káposzta 10-—14-— fejessaláta 1-20— 
3'OOj kötött saláta 0-0—0-00, burgonya, rózsa 1 q 1-50 
2-20, sárga 1-50—2-40, külföldi —• •, fekete retek 100 
drb 1-00—2-00, uborka nagy salátának 100 db —•—•—, 
savanyítani való 100 db 0-0—0-0, savanyitott 1 80—2'00, 
zöld papr. 0- 0-—, tök főző —• •—, zöldbab •—-0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —• •—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső 0-—0-, karfiol 100 db 6 0—16'0jx 

paradicsom 1 kg. 0- 0-—, spárga 0-—-0'—, torma 
1 q 7—10 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 16—30, köz. alma 8"—14, 
fajkörte —, közönséges körte 20—25, szilva magva-
váló 0-0—0-0, vörös —•—, aszalt U—24, cseresnye faj 

, közönséges 0 , meggy faj , közön-
séges —, ringló —• , baraczk kajszin , 
őszi — , dinnye görög nagy 1 db 0'0Q, kicsi 
— — , sárga faj 0 0—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 18—24, narancs méssi-
nai 100 db 1-80—3 5, pugliai —•—•—, mandarin 1-50— 
2 00, czitrom 1 00—1 20, füge hordós 1 q 18—24, ko-
szorús 20-—22—, datolya 40—44, 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 , borsókmaja 

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

Hideghusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1899. márcz. 21-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
30 árus 15 db sertést, 0 árus 10 db süldőt, 500 kg. 
friss hust, 1500 kg. füstölt hust, 500 kg. szalonnát, 200 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czegléd 3 árus 37 sertést, 
Nagy-Kőrös 4 árus 46 sertést, Monor |1 árus 17 drb 
sijldőt, összesen 8 árus 83 drbsertéstés 17 drb süldőt. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 56—72, 1 q 4700—4800, süldőhus 1 kg. 
60—72, 1 q 5200—5600, füstölt sertéshús 1 kg. 64—72, 
1 q 62Ó0—6500, szalonna zsirnak 1 kg. 52—56, 1 q 5000— 

' 5100, füstölt szalonna 1 kg. 64—72, 1 q , háj 
1 kg. 56—60, 1 q , disznózsír 1 kg. 64—68, 
1 q — , kocsonyahús 1 kg. 32—40, 1 kg. 

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

márczius hó 21-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
33 árus 17 db sertést, 0 árus 0 db süldőt, 1300 kg. 
friss hust, 950 kg. füstölt hust, 500 kg. szalonnát, 

v 250 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, —— kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54-70, 1 q 5000—5200, süldőhus 1 kg. 

•, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 50—72, 
1 q 4000— 6000, szalonna zsirnak 1 kg. 52 —54, 1 q 

V 5200 -, füstölt szalonna 1 kg. 56—70, 1 q 
, háj'l kg. 56—60, 1 q 5600— , disznózsír 1 

kg. 60- , 1 q , kocsonyahús 1 kg. 30—40, 
1 q , füstölt sonka 1 kg. 60—90, 1 q —— 

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

Budapesti takarniányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1899. márcz. 21. A székesfővárosi vásarigazgatóság 
jelentése a .Köztelek* részére). Felhozatott a szokott 
községekből 152 szekér réti széna, 18 szekér muhar-
30 zsupszalma, 12 szekér alomszatoa, 2 szekér taksr-
mányszalma, 1 szekér tengeriszár, 12 Ezekér egyei 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, kfeles sib.l,' 
1100 zsák szecska. A forgalom élénk. Arak Q-ként a 
kővetkezők: réti széna 230—320, muhar Uj 380—Ó40, 
zsupszalma 150—170, alomszalma 120—140, egyéb 
takarmány , lóhere 260—260, takarmány-
szalma 130—150, tengeriszár lOOo—lOÖO, luczerna 
——, sarjú 250—250, szalmaszecska 180—190, Bzéna 

, uj , zabosbükköny 240-r250. összes 
a 238, suly 214200 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1899 

évi márczius hó 19—20-án. (4 budapesti közvágóhíd és 

marhavásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" ' részére. 
Felhajtatott: 434 db, úgymint: jármot, ökör elsőmin. 90 
db közép 216 db, alárendelt 57 db. Fejőstehén : fehér 
0 drb, tarka 16 db, tenyészbika 5 drb, tarka tinó 32 
fehér — db, jármosbivaly 18 db,: bonyhádi — db 
hizlalni való ökör — db, üsző-0 db. 

Vásár lefolyása vontatott volt.' 
Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jánnos 

ökör 350-390, középmin. jármos ökör 265-325 pár, 
alárendelt minőségű jármos ökör — , hizlalni 
való, jármosbivaly — é. s., 230—280 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 140, bonyhádi tehén * 
kiv. — frtig, tinó —110 früg páronkint. 

Baclapesti sznrómarliavásár. Márczius hó 21-én. 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
íelentése. 

Felhajtatott: 689 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 23 db növendék élő borjú, — db élő 

bárány; 21 drb belföldi, — drb galicziai — drb 
tl1ro'1. — drb bécsi, — drb növendék borjú, 110 drb 
ölött bárány, - drb élő kecske. 

Borjuvásár élénk lefolyású volt. 
Árak a kővetkeződ: Elő borjuk: belföldi —-.—•— 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 30—38 frtig, kivé-
telesen 40 frtig súlyra, növendék borjú 20-22 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, írtig súlyra 
Qlött borjú : belföldi 48-50 frtig, tiroli frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 5 5—8 0 frtig, bécsi ölött borjú kiv. 
— Mg súlyra. Élű bárány 0 0-0 0 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1899. márcziushó 20-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 485, feljavított 
juh —, kisorolt kos —,; kiverő juh —, bárány—, 
keeske—, boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 19—22 — 

frtig páronkint, 22- 23:5 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. — frtig, feljavított juhok Í6-0—20 — páronkint, 21 — 
22-50 frtig súlyra, kisorolt kosok —• •—•— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 0-00——-Ö páronkint, —•—-•—', kiv. 
frtig súlyra,, bárány •'0, kecske —, kiv. frt pár." 
anya juh.0——•— pár., — suly, szerbiai —• , 
durvaszőrü —•—•— frtig párkint, 100 kiló után 20 frt. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1899. márcz; 19—20; 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" 
részére). 

A vásár középnagy felhajtás mellett élénk for-
galmú volt. A felhajtott anyag minőség tekintetében 
túlnyomó részben közép és alárendeltnek bizonyult. Az 
átlagárak a jobb minőségüeknél némi emelkedést, a 
közép minőségüeknél csökkenést mutatnak. Vevők ugy 
helybeliek, mint vidékiek' és külföldiek is'szép számmal 
•voltak jelen. 

Felhajtatott összesen 2919, db. Eladatott 866. db. 
Jobb minőségű lovakból hátas 150 db, eladatott 45 db 
150—360 frtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 180 db 
eladatott 100 db 160-380 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 260 db, eladatott 80 db 120—195 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti taj) 400 db, eladatott 10.0 db 90— 
160 frtért, ponny. 10 db, eladatott 0 db frtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros lő 
stb.) 600 db, eladatott 180 db 70—130 frtért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 800 db, eladatott 200 db 20—65 
frtért; alárendelt .minőségű lovakból; 519 db, eladatott 
161 db 8—12 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 51 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 5 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Bécsi vágómarhavásár. 1899. márcz. 20, A bécsj 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 5473 db. Ebből magyar 3782 db, 
galicziai 869 db, bukovinai 98, németországi 724 db, 
hízott 4543 db, legelő -=— db, fiatal 930 db, ökör 
4.118 db, bika 59} db, tehén 707 db,, bivaly 57 db. 

Szombaton a vesztegvásárra 194 drb volt fel-
hajtva. A nagy mennyiségű felhajtás következtében a 
hangulat igen lanyha volt és az árak is hanyatlóitak. 
Príma minőségű 100.kgkint 1.— frt, a középminőségiiek 
pedig 1—2 frtig csökkentek. Ezen nehézkes, üzletmenet 
mellett zárlatkor még nagyon sok eladatlan maradt. 

Árak: prima magyar 32—35'— (—•—)frt, szekunda 
27—31 frt, tertia 23—26 frt. Galicziai prima 32- 35-— 
(—''—) frt, szekunda 28—31 frt, tertia 24—27 frt. Német 
prima 35—37-50 (—.—), szekunda 30—34, tertia 26—29 
frt. Konzervökrök . —• •— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 21— 32 — 0 frt é.s., tehén 18—29 
frt és bivaly 16—19-— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ügy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p, o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások: Magyar hízó ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Grubitsch V, Kopháza ... 29 — 26 — 
Lederer Kálmán, Nagyvárad ... 35 — — — 
Löwinger J. Nyögér ... „ . 34 — 3tx/2 ' — 
Neumann testvérek, Arad 35 — 31 — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár ... ... 37Va — 351/2 — 
Frisch Gy., Versecz ,36 — 34 — 
Neumann testvérek, Arad ... ... 36 — 32 — 

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

Bécsi sznrómarliavásár. 1899. márcz. 16-án. Fel-
hozatott: 3960 borjü, 1616 élő sertés, 2328 kizsigerelt 
sertés, 319 kizsigerelt juh, 3519 bárány. 

A borjuvásár gyenge volt s múlt heti árak csak 
nehezen voltak elérhetők. Kizsigerelt sertések üzlete 1 

nagyon gyenge volt, 4 kr. árhanyatlással kgkint. 
Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 36—42 

kr., prima 44—56 kr., primissima 58—60 kr., élő borjú 
• kr., prima kr.,\ primissima - - (—) 
kr., fiatal sertés 38—46 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
45- 52 kr., süldő 44—50 kr., kizsigerelt juh 38—45 kr., 
bárány páronkint 5—13 kr. 

Bécsi sertésvasár. 1899. márcz. 21-én. (SchleiffeU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

A vásár forgalma nagyon gyenge volt. 
Ára kilónként élősuiyoan fogyasztási adó nél-

kül : prima 46—47.— kr, kivételesen — kr, közepes 
39—45-0 kr, könnyű 39—45*0 kr,, süldő 38—46 kr. 

Bécsi jnhvásár. 1899. márcz. hó 16-án. Felhajtás 
1140 db juh. 

. Lanyha üzletmenet mellett árak kgkint 1 krral 
csökkentek. 

Árak: export juh páronként 24-- 25;50, kivét, 
—, raczka •—, selejtes juh párkint —• •— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. K. urnák,. Teréziamajor. Nem ismerjük a 

„zab" elnevezés értelmét, azért a betegség természeté-
ről sem mondhatunk véleményt. ' 

Aa Or«». raagy. gsafl, e&yeaíal«t 4ral»J#«MS. 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igás-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilasgy Zoltán *s> 
0. M. G.K. szerkesztő-titkára.—Társszerkesztő: Bnösj 

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
| gazdaság i gépgyára , fi 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

I S T ö s s z e s 
gazdasági gépeket gyártja. 

lol Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
!ca| szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 
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Országos Magyar Kölcsönös Btositó Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , V I I I . , J ó z s e f - k ö r u t 8 . 

fflnS c: TELEKI GÉZA gróf. 
Igazgatósági t&gob : 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍ1ITÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tűz- nint a jégbiztosítás terén hiven 
megfelel hivatásának; folyton fejleszti a " 1 ' ' * - ' 
évek óta sürgetett és a károknak gyors 
teljes megelégedését vivta ki magának, 

é p ü l e t é s á t a l á n y ( p a u g c h a l ) b i z t o s í t á s n á l 
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 
•s oly kedvező feltételek 

_ „. _ „ ....... .Ildii a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. T i ^ 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 
terményeiket biztosítják, IO°/o engedményben részesülnek. 

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

Szőlővessző 
— e l a d á s . 

K e c s k e m é t v á r o s immúnis sző lőte lepén meg 

nagyobb mennyiségű 

szőlővessző 
van eladó. Ezrenként a borfajok ára 3 frt, csemegefajoké 

5 frt. Gyökeres vesszők 2 frttal drágábban számittatnak. 

Csomagolás ezrenként 30 kr. Árjegyzéket a város gazda-

sági osztálya küld, hova a megrendelések is intézendök. 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„istvántelki immúnis" homoktalaju 
szőlőjéből a következő 

európai és amerikai szőlővesszők 

1. Gyökeres európai v e s sz ő k . 
Olasz Rizling ... 18,000 ezre 16 frt 

2. Sima európai v e s sz ő k . 

szőlőjéből a következő 

amerikai szü 
eladók. 

Madelaine angevine 
Tramini piros 
Piros Bakar ... ... 

Olasz Rizling .29,000 
Nagy Burgundi 10,000 
Mézes fehér 6,000 
Szent-Lőrinez 4,000: 
Nemes Kadarka ... 500 
Veltelini piros 6000 

8 frt 

3. Gyökeres amerikai ves szők . 
Jaquez ... 1,000 darab 10 , 

4. Sima amerikai ves szők . 
Herbemont 1,000 darab 6 frt 
Jaquez 4,000 „ 6 , 
Riparia Sauvage ... 2,000 , 5 , 

Megrendelések az 

ÖrszagósMagyar G azdasági Egyesület 
igazgatójához 

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

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

I g a z g a t ó . 

I I I R D I T É I Ü R felvitetnek a kiadóhivatalban 
B U D A P E S T . 

Kerestetik 

minisztráczióra 

Budapest', V 

iségre mint minőségre nagy 
3i-mést ád, 'peronosporaj ellen", 
kvetleniil ellentóll S.ohlesinger 

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

k é s z í t : 

villamos világítási és erőátviteli központi telepeket és berendezéseket 
városok, bányák, gyárosok és magánosok részére, elektrolytikus berendezéseket, 
villamos vasutakat, hányavasutakat, egyenáramú, forgőáramu és válta-
kozó áramú generátorokat és motorokat, vezeték-anyagokat, kábeleket, 
iv- és izzólámpákat, táviró- és távbeszélő-készülékeket, mérő-
készülékeket, vasúti váltóbiztositő berendezéseket, jelző-berendezéseket, 
vízmérőket, veze í é i éeM/ i í /ezése f r e í központi telepekhez valő bekap-

csolásra, világító testeket. 

E X S I C C A T O R . 
Fontos földbirtokosoknak, háztu laj -

donosoknak, szőlőbirtokosoknak, 
gyárosoknak, bőrgyáraknak. 

Mindennemű penészgombát- é s fal-
nedvességet gyökeresen kiirt, ugy 
hogy ezek többé nem kerülhetnek 

felszínre, 10 .000 e l i smerés! 
Ezen s z e r a kontinens minden hasonló 

szeré t felülmúlja. 
I s m e r t e t é s i n g y e n . 

Magyarországi vezérképviselö: 

Bárdos és Brachfeld 
műszaki áru üzlete 

Budapest, TI/7., Óyár-utcza 

Meld • 
I iitcza 23 . • 

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

. részére. 
Ára darabonként csak 90 kp. CA 
pénz előleges beküldése mellett portó-

; mentesen megküldve. 

K A R L B E N D E R I., 
w n : \ i v i I,. 
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V o r ö s t a r k a t i n ó 
é s * Ü S Z Ő 

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

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

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

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

Hivatalos vizsgálat bizonyította, hoj 
komposztirozott, 2-3 évig érlelt trágya sok 
trágyát. 
bontást (analyset) fenti szemétszállító vai 

V Megkeresésekben kérjük a vas 

issal, ugyszintén*küld v. 

Hirdetmény. 
A jászberényi m. kir. földínivesiskólánál 

120 métermázsa „Magyar Kincs" 

vetőmag-burgonya 

e l a d ó . ~ 

f ö r o s t a r k a t i n ó 
teljesen príma, 1—2 esetleg 3 éves nálam minden mennyiségben | 

kapható oBcsé áron. 
Későbbi ugysziiltón prima 1—3 éves tarka üsző szállításra vállal- | 

kozom. 7402 | 
HENRIK IGNÁCZ S z a l ó n a k (Vasmegye). | 

Kocsira szerelt és háton hordható 

P E R M E T E Z Ő K É S Z Ü L É K E K 
a repcsén kipusztítására, 15%-os vasvitriol oldat-
tal (töbszqrösen ,'bevált) szállít gyári árak mellett 

különböző rendszerben és nagyságban 

IG. HELLER, Wien, 11/2. Praterstr .49. 
WT Kjperitő, prospectusok . kívánatra ingyen, és 
7588 .. bérmpntre. "SW 7588 

Eladó fenyőcsemeték 
és fenyőfácskák. 

L̂uczfenyit Picea excelsa) 
lo!«)0drb20 
16 frt'lÓ.Ő0ŐSdrb810°frtmagaS 

Lucz-fenyBfácska 
25-50 cm. magas 100 drb 
100 drb 40 fítf lO^lWcm! 

magas 100 drb. 50 írt. 
Erdei fenyő 

Fekete fenyő 
(Pinus austriaca) 

éves 12-20 cm. magas 
drb 10 írt. 

"Vörös'fenyf 
(Larix ' -

0 drb 6 
Vörös fenySfáoska 

A fenyőfácskák gyökerein 
3—4 kílónyí földdel, léczezett 
csemeték és fácskáknak cso-
magolása, szállítása Magyar-
ország területén a saját költ-
SeSK?vánatra a csemetékből 
mintát bérmentve küld: 
Kontsek György földbirt. 
Ábrahámfalu, u. p. Tót-

Próna, Turóczmegye. 

Élősövény. 

'-•mmmnauan, íegoicsoDD, oroKX 
ára ö f j-t, elegendő kétszáz _. 

megrendeléshez rajzokkal ellátott, nyomtatott ült 
lési utasítás mellékeltetik. Ismertető árjegyzék i 

köves, szikes stb. talajban kitűnően 
igelők, udvarok, majorok, temetők stb. 

legolcsóbb, örökös sövényt képez. 

Szőlőültető. 
ővesszók, oj 

ia-Magyarország és Francziaországball. 
cm. mélys^gíker^gMröt înájfmelyböl l̂ öldirklemeti, ki-

— , — > > | ™ i i y e n é? sima 

,mu. ISW mieivények, élősövény és bármi dugványok 
Szőlők, gyümölcsösök és szőlő-vagy faiskolák trágyá-
illitási kitüntetések. Nagyszombatban nagyérem és 
iszoklevél. Nagyváradon 1891-ben ezüst oklevél. 1896-
ist-érem és diszoklevél. Kassán ezüst-éremmel ékitett 
Az ezredévi kiállitáson Budapesten kiállítási nagy-

evelek bizonyítják kitűnő gyakorta 
* — Ty belgazdálkodásnál valóban nélkülS i vagy bel 
is készüle 

cz'fszerüségérM î 

, . nagyrész-
pyoi megrendelése tartózkodóvá 
tt márafentirott, és még mindig 
atetések szerint mindenki a tárgy 

n. Ára aczélból, erős kivitelben 4 frt 

... a SZÖLŐOJTVÁNY-TELEP 
. . . KEZELŐSÉGÉ-nél 743* 

NAGY-KÁGYA, u. p. SZÉKELYHÍD. 

Megrendelhető a 

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. 

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

Vértessy Tivadar, 
g. e. titkár. 

M A H S C H A L L L 
kocsi-, hajtó-, lovagló- és istállószergyár, 

gözfürésze és fahajlitó telepe 

P o z s o n y b a n , III., G r ö s s l i n g - u t c z a 16. sz . 
Ajánlja: 

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

a legkülönfélébb alakokban. 
5 elsőrangú éremmel kitüntetve. 

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

= Mintaraktár a kereskedelmi muzeum állandó kiállításában Budapesten, Városliget. = = = = = = = = = = 
KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. 
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Gróf KÁROLYI LAJOS j ószágfel ügyelösege, Tót-Megyeren. 

Tenyészkos eladás. 
Méltóságos gróf Károlyi Lajos or tótmegyeri 

merinó electorál negretti törzsnyájában 

70 darab 
kétéves kos 

e l a d ó . 
Uradalmi felügyelőség. 

Bérleti hirdetmény. 
A Slavoniában Verőcze megyében fekvő vocini ura-

dalom bérbeadja a tulajdonát képező Golenic és Lugovih 
pusztákat, melyek a kővetkezőkből állanak és pedig: 
290 kat. hold 1207 Oo szántóföld, 
118 kat. hold 948 „ rét, 
66 kat. hold 499 „ legelő, 
9 kat. hold 1387 , gyümölcsös és konyhakert, 
3 kát. hold 1280 „' szőlő, 

13 kat. hold 1003 » udvar és egyéb terméketlen te-
rületből, 1899. szeptember hó 15-től kezdődőleg 10 évre. 
A felsorolt területeken kivül még legelőnek 84 kat. hold 
1277 Do és szántóföldnek 97 kat. hold 132 Do erdő-
terület kerül letarolásra és igy a bérlet 181 kat. hold 

. 1404 Do öllel meg fog nagyobbodni. Golenic puszta a 
szükséges gazdasági épületekkel és a bérlő számára 
síolgáló lakással el van látva, mig Lugovih pusztán uj 
gazdasági épületek építtetnek. A bérlet tárgyát képező 
gazdaságok Slatina állomástól mintegy 7, illetve 9 kilo-
méternyi távolságban feküsznek. A közelebbi bérleti fel-
tételek az uradalmi erdőigazgatóságná! Vofiin ban (Slavo-
niában) betekinthetők. 7600 

GazdaságikisbMa, 
A mai síőlőmivelés, borá-
szat, növénytermelés, állat-
tenyésztés, tejkezelés, gyü-
mőlcs- és konyhakertészet 

és stb. 7049 

gyakorlati Imimm 
Irta: Keeskeméthy Géza, kir. 
borászati felügyelő.— 1898. 

Kapható a szerzőnél 
Egerben, Hevesmegye. 
Ára ajánlott bérmentes kül-

déssel : I frt 15 kr. 

Facsemeték : 
icz, bálvány (aylanthus) pl-
i rfadók Liptay 

******* 

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

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-

Sa nek betöltése, végett ezennel pályázatot hirdet. A két kerületi tiszttartói állás évi díjazása a különböző helyi viszonyokhoz 
$ mérve a következő : 

I. Az egri ker. tiszttartőé. 
1600 forint 1. 
.400 „ 2. 
160 „ 3. 
150 „ 4. 
250 , 5. 
100 „ 6. 
300 „ 7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

. Lakbér „ 
3. Borváltság , — 
'. Marhatartás „ „_ 
. Lótartás „ L — J"»: 

6. Kocsikopás „ .... 
Hivatalához beosztott irnok ellátása ... 

. Szántóföld 8 hold. 
9. Tiszta buza 40 Hektoliter 

10. Rozs 20 
11. Árpa 10 „ 
12. Zab 50 
13. Hizott sertés 600 kilogramm. 
14. Tűzifa 80 köbméter, ebből 3A hasáb, dorong. 

Ezekhez járul végre egy kocsisnak és hajdúnak az ura-
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 Egerlben, 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 kórvényben 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 Az egri főkáptalan jószágkormányzósága. 

I I . A folyási ker. tiszttartóé. 
. Készpénz átalány czímón... 1600 forint 
. Borváltság ,, . ... ... 160 „ . 
. Kocsikopás „ ... 100 
. Hivatalához beosztott irnok ellátása ... _ 300 
. Kényelmes lakás természetben. 
. Szántóföld 8 hold. 
. Tiszta buza 40 Hektoliter. 
. Rozs 20 

50 
30 

. Sovány sertés 6 darab. 

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

. Tűzifa 60 köbméter, ebből 8 A hasáb, Vi dorong. 

Ezekhez járul végre egy kocsisnak és hajdúnak az ura-
dalomnál szokásos évi fizetése és egyenruhával ellátása. 
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M a u t f a 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: em 

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

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

időszakban gyorsabban és'bujábban növekszik, a répavetés kifogástalan s tökéletes állományának és az elgondolható legnagyobb 
hozamoknak ezáltal a legjobb biztositékát nyújtja,; már az első 4 hét alatt mintegy 8 napi 
előrehaladottságot mutat oly növényekkel szemben, melyek közönséges répamagból, illetve 
közönséges jó kereskedelmi áruból, keltpk^ Összehasonlító termelési kísérletek alkalmával az 
impregnált répamag jóval kevésbé, de a legtöbb esetben éppen semmit sem szenvedett 
a rovaroktól, különösen a drőtféregtöl^ azuláp a gyökérüszögtől sem, azonfelül még figyelembe 
kell vennünk, hogy a répamagon tapadó összes mikroorganismák, csirgombák stb.' a számos 
répabetégségeknek ezen áthurczolói teljesen és biztosan megöletnék az impregnálási eljárás 
áltál, mely utóbbi abból áll, hogy a répamag' egy bizonyos időtartamra kénes savval és 
klórgázzal érintkezik. ' 

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

Csillag-védjegy. a répamag külburokján élősködő. mikroorganismákat, baktériumokat stb. a 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 bacterinmokat. 

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 sáríja 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-

alakú Óriás . . . . . .100 kilo 48 frt. Bikatej^Idjegy. 
EMT Impregnált magot tartalmazó zsákok egyik oldalán a CSILLAG-VÉDJEGY, a másik oldalán a BIKAFEJ-VÉDJEGY 

van feltüntetve. "SBi 

Nem Impregnált eredeti óBomzároIt quedBinburgi 
takarmányrépamag. 

Sárga eckendorfi . . . 
Sárga kerek oberndorfi. 
JVagy vörös Matnnnitft . 

. 100 kilo 50 frt. 

. 100 kilo 42 frt. 

. 100 kilo 44 frt 

Champion Yellow Globe . 100 kilo 44 frt 
Sárga olajbogyó alakú óriás 100 kilo 42 frt. 
Vörös olajbogyó nla Jen óriás 100 kilo 44 fr.t. 
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KIS HIRDETESEK, 
C s á k o l y I c T e l e k r e T a a s z o l m i k , m e l y e k k e l vé lasza-a szükség-e® levé l toé lyog-ét vag-y ! 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁSx 

i teljesen jártas, áp- j 
tonas ágnál n 
előnyben rész 
ványok külde: 

Poísonymegyei 
Wczegî nradatoinbail bé 
állás. Szükséges "feddhíiét 
" lellam, jártasság a gazdaság 

ít korpótlék-
i küldetnek, 

in Zsigmond,Sajó-Szt-Pétei 

ÁLLÁST KERESŐK, 
43 éves 

erőteljes, r. kath.. földmives 
volt huszár alíi / 
minden ágaiban és a könyve 

gazdatiszt, szerény igényű bfci' 
osaládjával jó ajánlatok mellet 
keres, hol komoly szoigalm; 
es őszinteségére megtelelő bi 

Mezőgazdasági, 
tejgazdasági, szőlő-, borászai 
expansiős - stabilgőzgépkezel 

Nős 

sületes ga2da' 
it a kiadóhivi 

kedelmi pálfán kellő jártáŝ ál-
gal bir, megfelelő állást keres. 
Barcsay József, Szilágyszeg. 

Gyakornoknak 
iánlkozik valamely gazdaságba 
jy. gymn. (rettségit tettifju. 

sitva-ujfalusi 

11'ogkiHial.ja. Ajánlatot 

Gödöllőn 
szetben, igen j 

| Kezelőtiszti 
! állást; keres 30 éves nős, 8 évi 

vallású magyaróvári akadémiát 
j végzett gazda. Gyakorlatát 
I gazdaság minden ágában jár-
í tas. Ajánlatok „L. G.« jegy 

alatt̂ Nyir-Adony (SzabolcsmJ 

Eladó 
2 drb 3 éves tenyésztésre al-

kalmas, jóvérű méncsikó, az 
sárga ang lPfÍ-ta,I'abM "tek"? 

St̂ ll̂ íkk^Sl 
Á L L A T O L 

Három darab 

ád̂ Fáy'Zoitán̂ íffséd-î azda-
Ságábah. 7582 

Eladó 
2 drb 3 éves tenyésztésre al-

kalmas, jóvérű méncsikó, az 
sárga ang lPfÍ-ta,I'abM "tek"? 

St̂ ll̂ íkk^Sl 
Á L L A T O L 

Három darab 

ád̂ Fáy'Zoitán̂ íffséd-î azda-
Ságábah. 7582 

Ménesbeli 

csiy^laTó^lelváSr^ Goszton̂  ̂ Kálmán_ tulajdonos, 
Eladó. 

J E X 
D ẑiílatváfárou efső* "'díjjal 

Ménesbeli 

csiy^laTó^lelváSr^ Goszton̂  ̂ Kálmán_ tulajdonos, 
Eladó. 

J E X 
D ẑiílatváfárou efső* "'díjjal 

^ Eladó bOS'jllk. 

egészben méltányos áro/Só. 
ban a nagylklódl le'lYész? híva" 

és°vasütálfmls P°Sta' Wvi-rJ?q 

Eladó. 

J E X 
D ẑiílatváfárou efső* "'díjjal 

A szászbereki 
Szá.? berek) 1 i 
•*asból álló liatal 

páva törzs 
usz formlért eladó. 

A szászbereki 
Szá.? berek) 1 i 
•*asból álló liatal 

páva törzs 
usz formlért eladó. 

Igen szép, válogatott vörfia-
(8) éves jeUegü 1—2, 

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 

megyéidre ajánlanaS: 
KLEIN t SPITZER 

Eis-Czelli tasMői 
Megrendelések egyezség szerint 
bármikor™ ls elfogadtatnak. 

V E G Y E S E K , 
Sasyobb 

szép1kaffélvlyí megíéteí'ra k'̂  
ban. ' m a kl8dóhl™t6!íj15 

Igen szép, válogatott vörfia-
(8) éves jeUegü 1—2, 

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 

megyéidre ajánlanaS: 
KLEIN t SPITZER 

Eis-Czelli tasMői 
Megrendelések egyezség szerint 
bármikor™ ls elfogadtatnak. 

Ajánlok 

E á H r ^ l ^ f H H i e ^ i 

Igen szép, válogatott vörfia-
(8) éves jeUegü 1—2, 

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 

megyéidre ajánlanaS: 
KLEIN t SPITZER 

Eis-Czelli tasMői 
Megrendelések egyezség szerint 
bármikor™ ls elfogadtatnak. 

80O métermázsa 
takarmányrépa 

Herinó anyabirkák 

birka nyájból, mim számfeletti 
eladóvá 'étüuk' 480 - drb 3-4 

nyirás ufcán' május hó végével 
. gyapjúban mi>gtekinthetök10és 
SSgLeÍ,et5k- Ugyanazon nyáj-
bői 45 drb kitűnő minőségű 2 

tán ŝzTmfLeUiv̂ ván'IVrb^ 

eíJdó5 Véiinitesn^"éfa".Sker'̂  

80O métermázsa 
takarmányrépa 

Herinó anyabirkák 

birka nyájból, mim számfeletti 
eladóvá 'étüuk' 480 - drb 3-4 

nyirás ufcán' május hó végével 
. gyapjúban mi>gtekinthetök10és 
SSgLeÍ,et5k- Ugyanazon nyáj-
bői 45 drb kitűnő minőségű 2 

tán ŝzTmfLeUiv̂ ván'IVrb^ 

eíJdó5 Véiinitesn^"éfa".Sker'̂  

Mar tonf alván 
f pe'rô yî l 41

s
1™áStt1 

Herinó anyabirkák 

birka nyájból, mim számfeletti 
eladóvá 'étüuk' 480 - drb 3-4 

nyirás ufcán' május hó végével 
. gyapjúban mi>gtekinthetök10és 
SSgLeÍ,et5k- Ugyanazon nyáj-
bői 45 drb kitűnő minőségű 2 

tán ŝzTmfLeUiv̂ ván'IVrb^ 

eíJdó5 Véiinitesn^"éfa".Sker'̂  

Verebélyen.eLrsmegye.aj'°7599 

Herinó anyabirkák 

birka nyájból, mim számfeletti 
eladóvá 'étüuk' 480 - drb 3-4 

nyirás ufcán' május hó végével 
. gyapjúban mi>gtekinthetök10és 
SSgLeÍ,et5k- Ugyanazon nyáj-
bői 45 drb kitűnő minőségű 2 

tán ŝzTmfLeUiv̂ ván'IVrb^ 

eíJdó5 Véiinitesn^"éfa".Sker'̂  

Százezernél 

Lakü'é^k""4"6' V1B KeCSkeKg8 
fordulni C s o n g r A ^ g Tökmag-. ~ 

Fajtisztamdiai Mammutli, kilója 
Kiadó 

tenveszkos. Gvérei iSiL^ÍÜ 

Tökmag-. ~ 
Fajtisztamdiai Mammutli, kilója 

Kiadó 

tenveszkos. Gvérei iSiL^ÍÜ 
A legjobb minőségű uj ts 

' II I ' i ,, - I . , , 

uradalmi tiszttartó&ág. 76U 

Kiadó mének. 

lést ad̂ Ung A1 
>f Magyart áias 

takaró-

PONYVÁK, 

gazdasági " ^ K I 

ZSÁKOK 
és zsákkötők a legol-
csóbb gyári áron kaphatók 

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

JmlapBs!, Nagyíornaa-n. 18. 

Iaju szőlőjé-
iCO drb Olasz 

Megjelent: 
J. C. Schmidt 

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

világhírű 
főzelék és íirágmagvainak 
magyar árjegyzéke. 

Kapható 

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

Telefonszám .490. 
ííOO métermázsa 

asztali burgonya 
kozók szíveskedjenek hotzám 
foidulni. Mórey Lajos. 76Ü4 

vagy jövec 
legalább hí 

íS in teliige 
i gazdának 

'dlgî müS8 

buza, 
legkorábbi 

rigai lenmag, 
fehér bokorbab, 
prairie 7081 

királyné 
tengeri, 

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

Gcőf Teleki Arvéd ur 
drassói uradalmában 

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

küldetnek. 

líagyar Kincs 

kárpáti fenyőbOroTicska, 
valódi, legfinomabb minő-
ségű, . kis üstökben égetett, 
régi, 5 kiló palaczkban 
3. frt 75 kr. bérmentve, 
utánvéttel. Ganovszky 

Gusztáv, fenyőborovicska-
gőzfőzdetársáság Szepes-
Szombat (Szepesmegye). 

72>1 
Eladó 

Méltóságos Gróf Stainlein Ottó 
1. Acer negundó körislevelü 

2. Acer platanoides hegyes 
levelű juhar lUOO.clrb, drbja 

k f'<fő1It"Őo®iab ?k«i/e "é"8' 

l o o ^ T t e f ^ M 

állomás SzakáUőŝ Hontmegye! 

azdaságban, Nagy-S: 

nég százezer drb'elsőosztályu 
'ajtisztâ Ripari_a portalis sima-

Magyar^iKiiics 

ivő̂ zsákjaiban̂ ' vagy' zsákéi 

tézendők**' 

Az aratásra 

x ö l a p o t kü ldenek . 

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 

Otemdorfi 
és 

l a m m u t h 
takarmányrépamag-
gal, melyeknek ára 

40 frt, 
úgymint 

hazai termésű 

Oberndorfi 
takarmányrépamag-
gal, (Gr. Chotek Ru-
dolf termése) mely-

nek ára 

37 frt, 
továbbá ajánlok: 

arankamentes, álla-
milag ólomzárolt 

Vöröshere-
magot 

^ ^ f r t -
tói kezdve és aranka-
mentes, államilag 
ólomzárolt 

Lnczerna-
magot 
í>r> frt. 

tói kezdve 

mágnagykereskedése, 

BUDAPEST, Károly-KorötS-
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GÚZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

hajlandó vagyok elválallni; éptigy 

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

WA l f P p n u f í gőzszintási vállalkozó 
U L r r L K II U, BUDAPEST-KELENFÖLD. 

Lapunk bekötési táblája 

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

műszaki kérdésben. 
Hivatalos lapja a „Magyar Szesztermelő" ' nélküíözhetlen 

támasza a gyakorlatnak. 
Egyesületi tagok ingyen kapják. 

1 f r t S ® k r é r t (poríómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 
Egyesületi tagdíj egy évre70 frt. A „MAGYAR SZESZ-

TERMELŐ" előfizetési ára egy évre 3 frt. 

. 7.1-44 

Egy és több vasú egyetemes 
ai&zéSeskéím és 

lalai jm i vo l ő 
e s z k ö z e i m 

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

Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

Baeher Rudolf 
cs. és kir. k i zá ró l agos e k e g y á r a 

Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 68. 
Magyarországi vezérképviselő: S z ű c s Z s i gmond . 

„Uniciim-Dríll' 
egyetemes sorbavetőgép sokoldalú használ-
hatóságánál, czélszerü szerkezeténél fogva egész 

Európában 

a legjobb hírnévnek és 
a legnagyobb kelendőségnek 
Örvend, ezeknélfogva az összes eddigi vetőgépek 

között az 

első helyet foglalja el. 
Árjegyzék és bővebb felvilágosítással készséggel; 

Meliehar Ferencz 
cs. és kir. szabadalmazott k izáró lagos ve iőgépgyára 

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

cr-erq 
fo 
P b 

.Pátria" irodalmi éi nyomdai réuvényt&iiM&s nyomás* Budapest, (Költetek). 


