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

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE* 
Megje lenik minden szerdán és szombaton. 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

Főszerkesztő és kiadásért felelős: Forster Géza az OMGE. igazgatója. 
Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az OMGE 

, Társszerkesztő: Ruci ily Barna az OMGE.' titkára. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelek), íllői-út 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség n 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak~elöfizetési dij: 
Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

Lapunk megszerezhető: 
1. A z Országos Magya r Gazda-

sági Egyesületbe va ló belépés által, 
mi a tagsági nyilatkozatnak aláírása és 
az egyesülethez (Budapest, IX., Üllöi-ut 
25., I. em.) való küldése által történik. 
Egyesületi tagok a lapot évi tagdijuk 
(20 K.) fejében ingyen kapják. 

2. Előfizetés u t j án előfizetési ár: 
egész évre 20 korona 
f é l é v r e . . . 10 „ 
negyedévre 5 „ 

Az előfizetési összegek a „Köztelek" 
l i iadóhiTatalához (Budapest, IX. ker., 
Üilői-ut 25. földszint) küldendők. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Ülésnapok a Köztelken. 
1900. jan. 24. d. e. 10 ó. Díjlovaglást 

és díjugratást rendező bizottság 
ülése. 

1900. január hó 31. d. u. 4. ő. OMGE. 
tanácsülése. 

1900. jan. 31. d. u. A lk ő. OMGE. igaz-
gató-választmányi ülése. 

Meghívó 
az 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
i gazga tó -vá lasz tmányának 

1900. január hó 31-én (szerdán) d. u. 4^2 
órakor a „Köztelken* tartandó ülésére. 

Fő-tárgyak: 
1. Mult ülés jegyzőkönyvének bemutatása. 
2. Két hitelesítő tag kiküldése. 

3. Meghalt és kilépett tagok bejelentése. 
4. Uj tagok felvétele. 
5. Tagsági ügyek. 
6. Tagsági hátralékok törlése. 
7. Egy-egy tag kiküldése a Gazdák Biz-

tosító Szövetkezete igazgatósága és felügyelő-
bizottságába. 

8. Gazdák Biztosító Szövetkezetének 
kérelmei. 

9. Csáky Petronella-féle ösztöndíjakra 
kijelölések. 

10. Köztelek újjáépítése tárgyában tett 
felterjesztésre a pénzügyminiszter válasza. 

11. Díjugratás ügye. 
12. Gépkisérleti állomás ügye. 
13. Ugrón Zoltán beadványa: burgonya-

vetőmag kedvezményes szállításának kieszköz-
lése tárgyában. 

14. Magköz vetítő-osztály üzletszabályza-
tának bemutatása. 

Tudomásul veendők: 
Földmivelésügyi miniszter: a gyümölcsfa-

tenyésztéssel foglalkozó s jutalomban részesült 
tanítók névsorát közli, 

Földmivelésügyi miniszter: cserebogarak 
irtására vonatkozó utmutatást küldi. 

Forster Géza s. k. 
igazgató. 

XVII. tenyészállatvásár. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület a nagyméltóságú földmivelésügyi 
miniszter támogatásával a f . évi m á r -
czius hó 11. és 12-ik nap ja in ta r t j a 
meg d í jazássa l egybekötött X Y I I . 
tenyészál latvásár ját , a budapesti Tat-
tersall r.-társaság istállóiban (Külső-Kere-
pesi-ut), keleti pályaudvarral szemben. 

Atenyészállatvásárrahozható: szarvas-
marha juh és sertés. 

Különösen ajánlható tenyész juhok 
felhozatala, amelyek iránt a kereslet 

rendkívül élénk. Ugyanez mondható az 
erdély i j e l l egű szarvasmarháról is. 

A vásárral kapcsolatosan gépkiáll í -
tás, műt rágya és abraktakarmány ki-
állítás is fog rendeztetni. 

A vásár tervezete és a be je len-
tési ivek az ismertebb tenyésztőknek 
már szétküldettek; a ki tévedésből 
nem kapott, az kérje a tervezet meg-
küldését levelező-lapon a rendező-bizott-
ságtól. 

Minden a tenyészállatvásárra és 
gépkiállításra vonatkozó felvilágosítással 
s bejelentési ivekkel készségesen szolgál 
az OMGE. titkári hivatala (Budapest, 
Köztelek). 

A XVII. tenyészállatvásár 
rendező-bizottsága. 

A telepítés kérdéséhez.*) 
A mindinkább tért foglaló telepítési kér-

dés egyike kétségtelenül a legfontosabb nem-
zetgazdászati problémáknak, melynek szeren-
csés megoldásától függ nagyrészben állami-
ságunk s a magyar nemzetiség konzolidá-
cziója. 

Az újkor liberális vívmányait, melyek az 
emberiség általános boldogulására irányitvák, 
legügyesebben a kapitalizmus használta ki. 

Az előjogaiban megnyirbált arisztokraezia 
helyébe a plutokraczia lépett, mely a fele-
baráti szeretetet — a^kereszténység'legmagasz-
tosabb hittételét — nem vallja s gyengébb 
embertársában csupán kihasználása merev 
eszközét látja. 

*) Készséggel helyt adunk alábbi aktuális fejte-
getéseknek, anélkül azonban, hogy azokkal mindenben 
egyetértenénk. Szerk. 

Tavaszi M Ű T R Á G Y A szükségletünk 
beszerzése végett forduljunk a 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez, Budapest, V., Alkotmány-u. 31. 

Mai számunk 20 oldal. 
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Az egyéni tehetség és iparkodás, a pol-
gári és katonai erények becse alább szállott, 
nem lévén képesek a kapitalizmussal ver-
senyezni, a napszámos sorsa pedig mivel sem 
javult. 

Innét az általános elégületlenség s a 
„bellum nihil habentium contra aliquid haben-
tes* réme, mely a nemzetközi soczializmus 
nagyszerű szervezkedésében nyilvánul," ferde 
kinövéseiben pedig a kommunizmus és az 
anarchiának irányul. 

Hazánkban a két év előtt váratlanul fel-
merült és nagy mérveket öltött paraszt soczia-
lizmus ugyanazon okokra vezethető vissza és 
csupán nyilvánulásában különböző, a földhöz-
jutás követelésében öltvén konkrét alakot. 

S ha figyelemre méltatjuk, hogy a tago-
sítások állal mennyivel szaporodott az uri-
birtok s milv arányokban kevesbedett a paraszt-
föld, a földhözjutás óhajtásának jogosultságát 
feltétlenül tagadni nem lehet. 

A negvvennyolczas törvényhozás inten-
cziója a jobbágyság felszabadításával egész 
más volt, mint azt az absolut kormány nem-
zetbontó úrbéri pátenseivel keresztül vitte. A 
leseink és a maradványföldek felosztása és 
elkülönítése által addig közösen használt óriási 
területek a parasztkezekből kiestek, mi által a 
parasztbirtok, mely már az időben is tulnyo-
mólag fertálytelkekre oszolva volt, 6—8 holdra 
apadt. 

Igy szaporodott fel a csekély atyai telken 
többé meg nem élhető földmiyes proletáriátus, . 
melynek sorsa mindi >kább alászállott, a mint 
a közép nemesi birtok csaknem égéséén, az 
állami és nagybirtok nagyrésze pedig szinte 
áru és bérlet utján a kapitalizmus kezeibe ju-
tott, meghonosítván azon szipolyozó gazdasági 
rendszert, mely emberben és földben egyaránt 
nem tekint egyebet, mint tőkéinek minél job-
ban kamatoztatható anyagát. 

Kié a föld, azé az ország ! Ezen meg-
dönlhetlen axióma mellett nemzeti fatumnak 
kell venni, hogy egy agrikol állam kormánya 
népképviselete, egy emberöltőn át közömbö-
sen nézhette, mint pusztul az állam gerinczét 
képező földbirtokos középosztály s miként 
fogy a haza drága földje azok talpa alul, ki-
ket ahhoz nem a szipolyozó üzérkedés, hanem 
a szülőföldön a megélhetés kapcsolatban a 
hazaszeretettel csatolt. 

Egy nagyszerű népmozgalom meglepő 
fellépésére volt szükség, hogy a nemzet sorsát 
intézőit felriassza s egy alattomban rég sajgó 
seb egész meztelenségében kitáruljon, melyet 
erőhatalommal elnyomni, gyógyítását pedig 
előidézni többé nem lehet. 

Az internaczionális szocziálizmussal szem-
ban a mi parasztmozgalmunk mégis annyiban 
kevésbé veszélyes, a mennyiben a földhözjutás 
nem jogosulatlan kívánságán még segíteni le-
het és pedig a telepítések által. Azt pedig 
kedvező momentumnak lehet tekinteni, hogy a 
földmivelési miniszteri széket jelenleg oly em-
ber foglalja el, kit jelleme, szakértelme és 
humánus érzülete ezen nagy feladat megoldá-
sára képesit. 

Azon nem szerencsés eredmények után, 
melyeket az állam eddigi telepítéseivel elért, 
legalább odáig jutottunk, hogy látjuk mit és 
mit nem kell tennünk s hogy a kormány és 

szakirodalom ezen fontos kérdéssel mindinkább 
behatóbban foglalkozik, azonban csak a kez-
det elején vagyunk s a teendők egymásután-
jára nézve sincs még megállapodás. 

Legfontosabb, de egyszersmind legnehe-
zebb megoldandó feladat a földbirtokos közép-
osztály rekonstrukcziója, nemcsak azért, mivel" 
óriási pénzáldozatokat követel, de felfogásom 
szerint azért is, mivel hiányzik azon — hogy 
ugy mondjam — emberi anyag, mely a nél-
külözhetlen szellemi, de méginkább anyagi 
kvalifikáczióval birna. 

Egyelőre s további halasztás nélkül ki-
vihetőbbnek tartom a még mindég hamu 
alatt izzó szocziális bajok orvoslását, melyeket 
egy rossz termés újból lángra lobbanthat — 
munkásleiepek létesítése által, melyekben azon 
jobb elemek, kiket csupán az elhagyottság 
vezetett a nemzetközi szocziálizmus karjaiba, 
újból meghonositatnának, hogy a hazához 
ismét ragaszkodó s azt nehéz napjaiban meg-
védő jó polgárok legyenek. 

Ezen munkástelepek alakítását és be-
rendezését pedig igy kontemplálom: A népesebb, 
leginkább alföldi községek nagy kiterjedésű 
határaiban továbbá az állami és hitbizományi 
latifundiumokon azok kiterjedése arányában — 
például száz család telepítésére kihasittatik 300 
hold, melyből minden telepes részére belsőség-
nek kihasittatik 300 • -ö l , falu udvarára és 
utakra 25 hold, minden telepesnek 2 hold 
termőföld, a fenmaradó 50 hold jövedelme a 
közös kiadások fedezésére fordítandó — ezen-
felül a telepítő minden család részére egy-
szerű lakóházat építtet. 

Azon nagyszabású akczió, melyet Beksics 
Gusztáv olyaténképp kontemplált, hogy a hit-
bizományi alföldi nagy latifundiumok, határ-
vidéki erdőterületekkel felcseréltessenek, ezen 
munkástelepeknek szükséges föld kibocsájtását, 
illetve elcserélését sokkal könnyebben fogja 
lehetségessé tenni, mivel itt ezen nagybirtokoknak 
csupán kis része jön kérdésbe, melyek betele-
pítve éppen a nagybirtokokon előforduló mun-
káshiány kalamitásán lesznek hivatva segíteni. 

A pénzügyi mivelet pedig körülbelül ez 
lenne: Egy hold alföldi termőföld mai értéke 
500 korona, mely szerint a 300 magyar holdé 
150,000 K., száz lakház építésére kell á 
600 K. = 60,000 K., községi épület, mint 
iskola stb. 30,000 K., együttes érték 240,000.K., 
ebből egy családra 2400 K. esik, mely után 
•5°/o törlesztési kölcsön mellett 120 korona 
lenne évenkint lerovandó; körülbelül annyi, 
mennyit évenkint egy alföldi napszámos a 
lakásért s két hold szokásos kapás föld bér-
letébe fizet, ami a községek melletti földek 
bérletét oly drágává teszi. 

Teljesen osztom Sierbán urnák a „Köz-
telek" mult évi 85. számában megjelent jeles 
czikkének a telepítések természetére vonatkozó 
abbeli nézetét, hogy egészen más az eljárás, 
ha szocziális kérdések megoldásával, illetve 
általános gazdasági, vagy nemzetpolitikai szem-
pontokból kívánjuk a telepítést létesíteni. 

Ezen felfogásból adtam elsőséget a mun-
kástelepek, szervezésével a kérdés szocziális 
oldalának, különösen arra való tekintettel is, 
hogy e téren egy aktuális bajjal állunk szem-
ben, melynek orvoslását halasztani veszedelmes 

lehet, mig a többi kérdés ezen tulajdonsággal 
nem bir. Czélja pedig tervemnek leginkább az, 
hogy a máris egész irodalmat képező elméleti 
fejtegetésekből, a kivihetés gyakorlati módo-
zataira térjünk. 

A munkástelepek felállítását még azon 
okból is az első teendők közé sorozom, mivel 
ezek berendezése egyszerű s mivel a telepesek 
önfentartási feltételei, vagyis a napszám ke-
reset, változást nem szenvednek. 

A parczellázásnak is megvannak a pros-
perálás feltételei a nélkül, hogy a hitbizományi 
birtokokra nyomást kellene gyakorolni; csupán 
a kötöltséget kell feloldani oly területekről, 
melyek egy hozandó telepitvényi törvény kere-
tén belüli feltételek mellett keletkeznének. 

Nagyobb és kisebb birtokok parczellázása 
már évek óta történik az ország különböző, 
de legkivált alföldi részeiben, de mivel ezeket 
leginkább a spekuláczió vette kezébe, nem 
sok áldás van rajtuk és azon czélnak éppen 
nem felelnek meg, melyet a nemzetgazdászati 
érdek követel. 

Egy sikerült magántelepi tést volt alkal-
mam közelebbről megismerni a szarvasi jobb-
módu gazdák által megvásárolt kondorosi pusz-
tában, melyet bár másod kézből és jó drágán 
vettek, mégis mivel nem nyerészkedők bo-
nyolították le ügyeit és sikerült a vételár-
nak csaknem felét a magyar földhitelintézet 
olcsó pénzével kielégíteni, a Szarvasról oda 
kirajzottak ma már egy csinos faluból mivelik 
egy tagu parczellákba beosztott és rendezett 
földjeiket. 

Ámde nem igy történtek, és nem történ-
nek ma sem a parczellázási eladások, de egészen 
ugy, mint azt Sierbán ur fenthivatkozolt 
czikkének erre vonatkozó részében élethűen 
vázolja. 

Ezen valóságos földuzsorává fajult birtok 
spekulácziónak legfőbb ideje, hogy a törvény-
hozás elejét vegye és szabályozza; majd csak 
azután fogják azon milliók, melyek a vidéki 
takarékpénztárakban elhelyezve vannak, el-
helyezésük biztosságát élőföldben keresni. 

Az alakítandó nagyobb községeket, két 
kategóriába oszfanám. Az elsőbe jönnének 
azok, kik annyi vagyonnal bírnak, hogy a főid 
árának egy bizonyos részletén kivül a ház-
építés költségeit fedezni és a felszerelést kiállí-
tani képesek; itt a' külsőség lehet különböző 
a települő kívánsága ős tehetsége szerinti. 
Hogy azonban ily telepitvényes községek 
mielőbb létesüljenek és felvirágozzanak, szük-
séges, hogy az egyes községekben egyenlő 
viszonyok közt élő szomszédos községbeliek 
csoportosíttassanak egybe. 

Van egy rétege a mezei munkás osztály-
nak, értem a cseléd osztályt, és kiválólag a 
felügyelő cselédeket, kik ma már javában a 
földmives iskolákból kikerülnek, kik többnyire 
hosszú, hü szolgálatban tengetik életüket 
anélkül, hogy valaha önállóságra jutni kilátásuk 
lenne; ezeknek javából kellene a második 
kategóriába sorozandó telepes községeket be-
népesíteni, de helyet foglalhatnának közöttük 
kiszolgált csendőrök és a hadsereg kötelékéből 
jó bizonyítványokkal elbocsájtott altisztek. 

Ezeknek külső állományát tiz holdnál 
nagyobbra nem szabnám s mivel közülök kevés 
bir többel, mint a mi a felszereléshez s egy 
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évi fentartásúkhoz szükséges, legalább a tele-
pítés első évében minden terhektől felmenteni 
kellene. Az anyagi garancziát ezen első évben 
a személyes^ hitel pótolná, melylyel a bár 
szegény, de becsületes emberek vissza élni 
bizonyosan nem fognának. 

A telepítések elhelyezésére nézve ismét 
egészen egy nézetben vagyok Sierbán úrral, 
hogy azokat a nemzetiségi vidékek, kivált az 
oláhság közé beékelni, egészen czéltévesztett 
dolog lenne. 

Az Érdéljlyel határos megyékben és 
főkép Erdélyben azon szomorú jelenség-
gel találkozunk, hogy számos magyar 
község teljesen eloláhosodott s hogy a vegyes 
ajkú községek még ma is fokozatosan eloláho-
sodnak, s hogy mily fokú az oláh fajnak az 
asszimiláló képessége mi sem bizonyítja inkább, 
mint az erdélyi szászok, kiknek SZÍVÓS nem-
zetiségét a sokkal inferiorabb oláh faj máris 
annyira megbontotta, hogy találni akárhány 
szász várost és falut, melynek régibb emeletes 
épületeit ma oláhság lakja. 

Sznte aggasztó jelenség, hogy a vegyes 
nemzetiségű községekben minden magyar tud 
oláhul, sőt maguk között is szeretnek oláhul 
beszélni. Egy. erdélyi ilyen községben á föld-
birtokos magyar tisztje és szinte magyar 
majoros gazdája előttem oláhul beszéltek s 
ebbéli megrovásomra a tiszt avval védekezett, 
hogy azon a nyelven jobban értik meg egymást. 

Ilyen állapotok mellett arról, hogy az 
oláhságot i]y önálló telepek beékelése által 
megmagyarositani lehessen, végképp le kell 
mondani. Az oláh fajjal szemben nem hódítani, 
hanem védekezni kell, amit eredményesen csak 
ugy lehet, ha vegyes ajkú községek magyar-
ságának a földhöz jutást lehetővé tesszük, mit 
azon — bár szomorú — körülmény még ma 
lehetségesit, hogy az uri birtok nagyobb rész-
ben eladósított, eladó s helybeli parezellá-
zásra a legalkalmasabb. 

Az ilyen vegyes ajkú községekben a 
szupremácziát, mind vagyonilag, mind pedig 
lélek számban a magyarságnak visszaszerezni 
a főfeladat; mit elfogulatlan nézetem szerint 
csupán egy államosított, részrehajlatlan közigaz-
gatás mellett lehet. 

Mindenek felett azonban a legnehezebb, 
de államiságunk szempontjából a legfontosabb 
feladat a birtokos középosztály rekonstrukczi-
ója! melyre vonatkozó igénytelen nézeteimet 
egy következő czikknek tartom fenn. 

id. Rédly Gyula. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

Rétjeink okszerű kezeléséről. 

ű Hogy elegendő és jó szénát kapjunk 
rétjeink kezelésénél, igen sok dologra kell 
figyelemmel lennünk. Első sorban rendez-
zük be gazdaságunkat ugy, hogy a kifolyó 
trágyalevet réijeink termőképességének fenn-
tartására fordíthassuk; ez könnyen elérhető, 
ha az istállókból kifolyó trágyalevet téglával 
kirakott csatornákon át vezetjük ki az e czélra 
épitett trágyalékutba. Ha a trágyalékut meg-
telt, hordassuk ki rétjeinkre és pedig fele rész-
ben közönséges vízzel elegyítve; nem kell 
ehhez költséges trágyalészóró-csapokat hasz-

nálni, elkészíthetjük ezeket magunk is, a kö-
vetkező módon : 

Veszünk egy hordót, amely már más 
czélokra nem használható és ezt ugy rakjuk a 
szekérre, hogy csap nyílása alulra essék; 
felső részén olyan nagyságú nyílást vágunk, 
hogy azon a trányalé könnyen beönthető 
legyen. Álul a hordó kifolyó szája alá két 
méter hosszú vályualaku pléhcsatornát alkal-
mazunk, amely ki van lyukgatva kellő; nagy-
ságú lyukakat kell, hogy üssünk rajta, hogy a 
trágyáié könnyen folyhasson, még akkor is, 
ha szemetes lenne. A munka megindításakor a 
kocsis a szádló dugóját kihúzván és bizonyos 
irányt felvévén, öntözi a rétet. Ezen munka 
bármily erős télben is eszközölhető, sőt a hóra 
is kihordható, őszszel azonban ne mulaszszuk 
el a rétjeinknek előzetes megfogasolását és 
pedig ugy kereszt, mint hosszirányban. Ezen 
czélból legjobb 2 fogast keresztbe, 2 fogast 
pedig hosszában járatni és igy a fogasolást 
hossz- és keresztirányban egyszerre elvégezni. 
Nem elég azonban rétjeinket csak trágyalével 
öntözni, de ha tehetjük, ugy jó érett trágyával 
is hordassuk meg ott, ahová trágyáié nem 
utott. Ha rétünk mohával és sarlófüvel van 
ellepve, ugy annak kiirtását lehető legrövidebb 
idő alatt iparkodjunk végrehajtani; a moha 
és sarló többnyire nedves természetű altalaj 
vízzel biró réteknél fordul elő. Ha a rét tul-
nedves, ugy azt nyilt elvezető-csatornákkal 
igyekezzünk szárazabbá tenni", egy méter szé-
lességű és mélységű csatornák teljesen meg 
felelnek. 

Minden gazdaság rendelkezik hamuval; 
lehet az fa- és növényhamu, lehet szalma, 
kukoriczaszár, dohánykóró, vagy bármitéle 
hamu, kivéve a kőszén hamuját. Ezen hamut 
gyűjtsük össze, cselédjeinkre parancsoljunk rá, 
hogy a hamut egy helyre kell összehordaniok. 
Az összegyűlt hamut akár télen, akár kora 
tavas zszai oly rétre hintsük el, amely mohával 
van ellepve; tavaszszal pedig, amint az idő-
járás megengedi, azonnal fogasoljuk meg rét-
jeinket, valamint a vakondturásokat rótgyalu-
val hordassuk szét. 

Van rá eset, hogy a rétjeink mészszegé-
nyek, amit könnyen meglehet tudni. Vegyünk 
néhány krajczárnyi sósavat, aztán a reten 
ásóval vegyünk fel több helyen földet és önt-
sük rá a sósavból néhány cseppet, ha a föld 
erősen pezseg, ugy mesztartalmas, ellenben 
ha az nem pezseg, vagy ha csak kissé pezseg 
is, ugy mészre van szüksége. Ez esetben hint-
sünk rétjeinkre gipszet és pedig ha teljesen 
mész szegény, ugy egy 1200 •-öles holdra 
350 kg.-ot, ba pedig némi meszességgel bir, 
ugy 200 kg. elegendő. 

Megjegyzem azonban, hogy a gipszet 
legjobb őszszel elhinteni, mivel ennek fel-
oldásához nagyon sok víz kell, felhinthető 
azonban kora tavaszszal is, sőt a tél folya-
mán is. 

Ezen müvelettel rétjeinket jó erőbe hoz-
zuk, másrészt pedig a veszedelmes zsurlótól 
megszabadulunk és állandó jó és biztos ter-
mésre számíthatunk. 

A surló eltávolításának van még egy 
módja, mely abból áll, hogy buzatöreket 
összehordunk rakásra, azt trágyalével többször 
megöntözve jól összekeverjük, aztán 5°/o-os 
rézgáliczoldatot készítünk és azt szintén a 
törekre öntözzük és igy elhintve, azonnal, de 
csak ősz vagy tél folyamán azon terület, ahol 
a surló mutatkozik, 2 cm. vastagon beterítjük 
s tavaszig rajta hagyjuk. 

Kísérletet tettem rézgáliezoldattal, tisz-
tán megöntözni a surlóval ellepett területet, 
de ez kart okozott, igaz, hogy a zsurló ki-
veszett, de kiveszett a fű is, ugy hogy fel 
kelletett a rét ezen részét szántani és újból 
bevetni .fűfélékké], a mi eléggé kellemetlen 
dolog volt; még a 2°/o-os oldat is károsan 

hatott. Figyelmeztetem tehát azon gazdatár-
saimat, akik a zsurlótól szabadulni óhajtanak, 
hogy tisztán semmi körülmény közt ne öntöz-

a rétre a rézgáliczoldatot, csakis az 
előbb leirt mód szerint. 

A zsurlóval ellepett rétet sokkal koráb-
ban kell használtatni, mint amelyben zsurló 
nincs és pedig -azért, mert ha addig, mig a 
zsurló szára tejhen van, vágjuk le, annak a 
gyökere megfenésedik és kivész, ellenben 
mikor már a zsurló vörhenyegesszinben van 
és a szára vén, akkor a kaszálás nincs ártal-
mára. Ennek figyelembe vételével, nagyban 
elősegíthetjük és a zsurló kipusztulását. 

Dióssy Imre. 

TRÁGYÁZÁS. 
Rovatvezető: Cserháti Sándor. 

Miképpen alkalmazhatók a mes-
terséges trágyafélék czukor-

répa alá. 

Fenti czimen jelent íreg a Gazeta Czuk-
rownicza 1899. évfolyama XI. kötete 479. és 
következő lapjain dr. F. Kudelka dolgozata, 
melyet olvasóinknak is beakarunk mutami.*) 
-Bár szerző munkájánál főképpen az oroszor-
szági talajokat és—viszonyokat tartotta szem-
előtt, mégis ajánlatos dolgozatát nagyobb ol-
vasó körnek bemutatni. Egyrészt azért, mert 
kitűnik belőle, minő buzgósággal iparkodnak 
Oroszországban azon, hogy a szántóföldek 
csekély terméshozamát növeljék. Másrészt pe-
dig, mert a terméshozamok fokozása, mely 
szerző kísérleti eredményei szerint már a kö-
vetkező években igen nagy valószínűséggel 
várható, tekintve a répafermelésre alkalmas 
terület óriási voltát és a majdnem félelmetes 
számban felépülő czukorgyárakat, az egész vi-
lég czukoriparára, különösen a miénkre, igen 
nagy jelentőséggel bir. A magyar, valamint az 
osztrák gazdák termeshozama még mögötte 
áll a németországiaknak, ugy, hogy ezen dol-
gozatban találhatnak oly buzdítást, melyet 
saját hasznukra fordíthatnak. 

1898-ban Nemetország után a legnagyobb 
répaterülete volt Oroszországnak; 1899-ben 
valószínűleg 10%-al nagyobb lett, mint Né-
metországé. A termett mennyiség azonban 
nem éri el a Németországit, miután a szántó-
földi hozamok Oroszországban, a mint az is-
meretes, csekélyebbek, mint a németországiak. 
Ennek oka egyrészt Németország nedvesebb 
klimajában keresendő, másrészt a szántóföldek 
sokkal fejlettebb miveiésében, miután Német-
országban a hozam V8-át vagy legalább is 
1/4-ét műtrágyák segítségével állítják elő. 

A klimatikus viszonyokon valtoztatni 
ugyan nem lehef, de elérkezett az idő, amikor a 
répatermelést Oroszországban műtrágyák alkal-
mazásával kell fokozni. Mindeddig a műtrágya-
félék alkalmazása vagy egyáltalán nem, vagy 
csak kevéssé fizette ki magat, miután egészen 
hibásan használták. Kudelka évek során át 
foglalkozott e kérdéssel és Podolia, Wölhynia, 
Kiev, Gtiarkov és Kursk kormányzóságok-
ban szuperfoszfáttal, salétrommal ós különböző 
kálisókkal fekete talajokon trágyázási kísérle-
teket végzett. E kísérletek arra engednek követ-
keztetni, hogy a terméshozamok Oroszország-
ban rövid időn belül emelkedni fognak. 

Az első kísérleteknél a trágyát, a mint 
az Oroszországban általánosan dívik, széles 
sorokban szórták el. Az eredmények azonban 
nem voltak kielégítők, miután a nagyobb ter-
mé.'hoíam a legtöbb esetben nem ledezte a 
műtrágyázás költségeit. Egyes esetekben éppen 
behoztak a trágyázás költségeit s csak igen 

*) Referirt Öst. ung. Zeitschrift für Zueker. 
industrie und Landwirtsehaft" 1899. IY. füzet. 



140 KÖZTELEK, 1900. JANUÁR HO 24. 7. SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. 

elenyésző esetekben volt haszonnal a trágyázás 
a mely pro desjatin *) nem haladta meg az 
5 rubelt. Ilyen viszonyok között a műtrágyák 
alkalmazása nem terjedhetett el és csak egyes 
birtokosok, melyeknek saját gyáruk volt, vásá-
roltak évenk'nt kisebb mennyiségű szuper-
foszfátot, nem annyira azért, hogy a termés-
hozamot javítsák, mint inkább, hogy a répa 
czukortartalmát fokozzák. Évek során át vég-
zett kísérletekből meggyőződött Kudelka arról, 
hogy a kievi kormányzóság agyagtartalmú 
fekete talajain a legjobb eredmények érhetők 
el, ha pro desjatin 16 pud **) 16°/o-os szuper-
foszfátot (262-08 kilogramm) és 6 pud (98=28 
kilogramm) salétromot szórat el. A szuper-
foszfátot exstirpálták, a salétromot pedig ugy 
szórták el, hogy a vetőgép előtt boronáltak. 

Midőn Kudellca tudomására jutott, hogy 
Niedzielski, a charitonenki birtok Charkov kor-
mányzóságban fekvő Parchomoviec nevű birtok 
intézője, műtrágyákkal sorbavetett répa alatt 
igen kedvező eredményeket ért el, 1898-ban 
újólag megkezdte a kísérleteket Branicki gróf 
Bialaeierkievo nevű birtokán. A műtrágya — 
főképpen szuperfoszfát —- kiszórására egy 
Melichar-féle vető- és trágyaszóró gépet hasz-
nált,ennek két-szekrénye volt, a melsö á mű-
trágya, a hátsó a vetőmag számára. A vetés 
oly módon végeztetett, hogy a trágya körül-
belül lVa hüvelyknyire került a répa alá. A 
salétrom egy kétsoros szekér segítségével 
két részletben, mipt fejtrágya szóratott el, az 
első rész;et a répák kikelése után az első 
kapálás előtt, a második az egyezés előtt. Az 
összes kísérleti parczellákon az elővetemény 
buza volt és pro desjatin 2400 font istálló-
trágyát kaptak. Sajnos a kísérleti parczellák 
legnagyobb részét zivataros esők érték, azon-
kívül rovaroktól is sokat szenvedtek ugy, hogy 
csak kevés megbízható eredmény volt kapható. 
A legjobb eredmények Ustymówkából, Dulickie-
ből és Szamrajówkából erédtek. Ustymówká-
ban 6Vs desjatin' nagyságú parczella szolgált a 
kísérlet kivitelére; minden második parczella 
soronkint 32'76 kg. salétromot és 49-14 kg. 
szuperfoszfátot kapott, melyet trágyaszórógép-
pel , osztottak el; a többi három parczella 
trágyázatlan maradt. A kisérlet átlagos ered-
ménye a következő volt: 

Még jobb eredményeket értek el a 
Dulcklcie-i kísérleti téren. A kísérletet 5, lU 
desjatin nagyságú parczellári végezték. A 
szuperfoszfátot és salétromot a második par-
czellán — a régi módszer szerint kézzel — 
szórták el a 3., 4. és 5. parczellán éppen ugy, 
mint UstymówJcában a Melichar-féle géppel. A 
kisérlet a következő eredményt adta: 

gyökérke, a mely nemsokára az egyetlen sze rv 
melynek rendeltetése a növény számára a 
szükséges táplálékot szállítani, belejut ezen, 
kész tápanyagokat csekély mennyiségben tar-
talmazó talajrétegbe. Pedig éppen a fejlődés 
ezen szakában igényel a répa sok kész táp-
anyagot. A növény ezen időszakban roppant 
érzékeny s éppen ezért lépnek fel ilyenkor 

Dulcickie 1898. 
£ Hozam pro desjatin 

3 trágyázása 

°/o 
1. Trágyázatlan 0-42 17-62 
2. 2 pud salétrom ... 

4 , szuperfoszfát 0'45 18-45 
3. lVa pud salétrom 

2' a „ szuperfoszf. 0'44 18-31 
4. i/a pud salétrom 

4Va , szuperfoszf. 0'4? 18 '45 
5. 3 pud salétrom ... 

4V2 'skúperWzi. (J-SÓ 18-11 

Ezen számokból az tűnik ki, hogy azon 
parczellán, amelyen pro desjatin 8 pud salét-
rom és 16 pud szuperfoszfát kézzel szóratott el, 
a terméstöbblet 32 berkowetzet tett ki, tehát a 
haszon pénzben kifejezve 6 rubel; ha azonban a 
műtrágya a barázdába szóratott, akkor a 4. számú 
parczella, alig ugyanazon trágyamennyiségét 
alkalmazva, 48 berkowetz terméstöbbletet 
eredményezett, a mely mennyiség 24 rubel 
tiszta haszonnak felel meg. Kevésbbé kedvező 
volt, mint azt az összeállítás mutatja, a 2. és 
5. parczellán elért eredmény. Az UstymówJcában 
és Dulcickieben elért kísérleti eredményekből 
még az tűnik ki, hogy a répa állagos súlya a 
trágyázott parczellákon nem sokkal nagyobb, 
mint a trágyázatlanokon; sulyszaporulat az 
előbbi helyen 27%-ot tett ki, míg az utóbbin 
4-̂ -19°/o között ingadozik. Ellenben a trágyázott 
parczella hozama Ustymówkában 58'9%-kal, 
Dulcickieben 80%-kal volt nagyobb, mint a trá-
gyázatlanoké. A nagyobb terméshozam onnan 

Ustymówka 1898. 

*) 1 berkowetz = 12 pud (196.56 kg.) 

Ustymówkában, a hol a már emiitelt 
Melichar-féle vető és trágyaszórógépet alkal-
mazták, a répa a trágyázott parczellákon 
már kezdettől fogva szebben állott, mint á 
trágyázatlanokon és ugy is maradt egészen a 
szedésig. A műtrágya hatása folytán előállott 
terméstöbblet pro desjatin 38'3 berkoviczet 
tett ki, 8mi 38-3 rubelnek felel meg. Miután 
a műtrágyázás csak 17 25 rubelbe került, 
tehát a tiszta haszon 21-05 iubel. A trágyá-
zott parczellákon termett répák czukortartalma 
1%-al nagyobb volt, ugy, hogy a tiszta haszon 
ezuborra vonatkoztatva tulajdonképpen még 
magasabb mint a fent kitüntetett. Kudelka 
hangsúlyozza munkájában, hogy hasonló ered-
ményeket 20 éves gyakorlatában még nem ért 
els ezt azon körülménynyel véli összefüggésbe 
hozni, hogy mindeddig általánosságban a mű-
trágyát nem sorokban szórták el. 

*> ,1 desjatin = 10925 m2. 
**) 1 pud =— 16 38 kilogramm. 
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származott, hogy a trágyázott parczellán 
sokkal több répa maradt meg. Ez már az egye-
zés után volt megfigyelhető, Dulcickieben már 
junius 1-én tűnt ki, hogy a répák száma a 
trágyázatlan földeken 40%-kal kisebb, mint a 
trágyázottakon. Ezen nagy külömbség a répák 
számában oka a nagyobb termésnek és a 
magasabb czukortartalomnak. 

Hogy e jelenséget megmagyarázhassuk 
egészen addig azon körülményekre kell vissza-
pillantanunk, melyek a répa kifejlődése első 
szakaszaiban arra befolyással birnak. A répa-
főldek a tél beállta előtt mélyen megszántattak 
(10—12"-nyire) ami szükséges egyrészt azért, 
hogy a talaj megfelelő nedvességtartalmát 
biztosítsuk, másrészt lehetővé tegyük a répa-
gyökér normális fejlődését. A mély müvelés 
által tökéletlenül szellőzött talajrétegek kerülnek 
a felszínre, melyek növények táplálására 
kevésbbé alkalmasak. Ezen rétegekbe jut a 
répamag, mely a magban lévő tápanyag-
készlet rovására csírázásnak indul; a fejlődő 

leggyakrabban a répa gyermekbetegségek; a 
melyek közül legveszedelmesebb a gyökér-
rothadás, a melynek előidézői leggyakrabban 
parazitikus gombák. Maga Karlson, ki mint 
egyike az elsőknek figyelte meg a betegség 
első szakaszaiban e gombafonalakat, mondja, 
hogy nem e gombafonalak főokai a beteg-
ségnek, hanem a növények gyengesége. 
Tehát m'nden, ami a növényeket ebben a 
fejlődési szakban erőteljes fejlődésre képesiti, 
gyengíti a gyökérrothadás káros hatását. Ezért 
igen jó hatásúak az adott és direkt felvehető 
tápanyagok, a melyekben ezen talajréteg 
szűkölködik; elsősorban nitrogént és foszforsavat 
juttassunk a talajnak salétrom és superfoszfát 
alakjában. Minél gyorsabban és minél közelebb 
bocsátjuk ez említett anyagokat a fiatal növény 
rendelkezésére, annál jobb eredményt érünk 
el, annál kevesebb növény pusztul el a gyökér-
rothadás következtében. Technikai nehézségeket 
a kész tápanyag — szuperfoszfát — adagolás-
nál nem kell leküzdeni, miután ez igen jól 
eszközölhető a már felemiitett Melichar-féle 
sorbavető és szórvavető géppel, hasonlóképpen 
dolgozik Weska szabadalmazott gépe, melyet 
Vielwerth és Dédin czég Kiewben készit. A 
salétromot rögtön a répa kikelése után a 
fejlődés első szakaszaiban szórjuk el a növényi 
sorra. Ha kiszórására kétsoros talyigát haszná-
lunk, elkerüljük minden pazarlását e drága 
mütrágyafélének és hatását fokozzuk. 

A harmadik kísérleti tér, Szamrajówka, 
kedvezőtlenebb eredményeket szolgáltatott. 
Azonban itt is bebizonyult, hogy előnyősebb 
a műtrágyát egyidejűleg a vetéssel, sorban 
elszórni, mint szélesen elhinteni. 

Még előnyösebbnek tüntetik fel ezen 
trágyázási eljárást azon, már felemlített kísér-
letek, melyeket a parehowieczi kísérleti állomás 
vezetője, J. Zukow végrehajtott. 

1895-ben a Szalchowski- féle birtokon 
összehasonlító kísérleteket kezdettek meg 
szélesen és sorbanelszórt trágyázás között; 
a talaj itt csak nagyon kevés foszforsavat 
tartalmazott 30°/o-os sósavval készült talajki-
vonatban 0.033°/o-ot. A kísérletek eredménye 
az volt, hogy a foszforit szórvavetve hatás-
talan, mig ellenben a sorbavetés és sorba 
trágyázás pro desjatin 33 berkowetz termés-
töbletet eredményezett. 

1896-ban a kísérleteket folytatfák ugyan-
azon a birtokon. A szuperfoszfát hatása amint 
az a Kudelka által közölt számokból kitűnik, 
a sorbavetésnél és sorbatrágyázásnál még fel-
tűnőbb volt. A szórva elhintett csontliszt igen 
csekély eredményeket adott, mig ellenben sorba-
szórva és soros vetést alkalmazva, jelentéke-
nyen jobb terméshozamot adott. 
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Az 1897. évben az újonnan vásárolt 
Michalowszki - féle birtokon folytatták ezen 
összehasonlító kísérleteket szuperfoszfáttal, 
csonliszttel és czukorgyári mésziszappal; a ta-
laj itt még egyáltalán nem trágyáztatott meg. 

I. kísérletsorozat: A trágya közönségesen 
szóratott el, a répamag Ugrojedski tenyészeté-
ből származott. 

Trágyázás pro desjatin 

l l J f 
o/o 

240 19-56 87'8 

250 20-17 87-2 
180 18-61 86-5 
130 17-86 83-5 

Trágyázatlan 47 120 17-11 84 
Czukorgyári mésziszap 600 pud 63 170 17-88 83 
Szuperfoszfát 36 „ 76 185 18-65 85' 
Czukorgyári mésziszap 300 „ „„.„ 1sn 1S.„, 

és szuperfoszfát 36 „ b9 5 laU 1 8 2 1 8 5 

Csontliszt 36 „ 58-5 150 18-55 85 
Szuperfoszfát — ... 49-0 125 17-23 84 

II. kísérletsorozat: A trágya sorban s 
ratott el. a) Répamag ugyanaz, mint a m 
előző kísérletnél. 

Trágyázás pro desjatin 

o/o 
Rigai szuperfoszfát 12 pud... 85 20 230 17'44 83 
Saját készitményü szuperfosz-

fát 12 pud S3-40 220 18-21 85 
Czukorgyári iszap 12 pud ... 69'80 200 17-66 86 

, „ é s szuper-
foszfát mindegyikből 12 pud 84-60 230 18-97 86 

Csontliszt 24 pud.__ 53-00 135 ,18'43 8é 

b) A felhasznált répamag saját tenyésztésű 
Klein Wanzlebeni volt. 
Rigai szuperfoszfát 12 pud 
Saját készítményt! szuperfosz-

fát 12 pud 87-0 240 19'45 
Czukorgyári iszap 12 pud ... 72-0 210 18-67 

„' és szuper-
foszfát mindegyikből 12 pud 

Csontliszt Í4 pud. 
Trágyázatlan 

c) a répamag Vilmorin-féle külföldi te-
nyésztésű volt. 
Rigai szuperfoszfát 12 pud... 79-8 220 19-56 87-3 
Saját készitményü szuperfosz-

fát 12 pud 78-0 220 19-56 87"7 
Czukorgyári iszap 12 pud ... 59-0 180 18-56 81-0 

„ és szuper-
foszfát mindegyikből 12 pud 80'0 220 21-08 87-1. 

Csontliszt 24 pud. - 46-00 150 19-00 86-7 
A rigai szuperfoszfát 20%, a saját ké-

szitményü 18% foszforsavat tartalmazott. Ezen 
eredményekből az tűni ki, hogy 12 pud porí-
tott czukorgyári mésziszap a magvakkal egy-
idejűleg sorban elszórva a szántóföld hozamát 
pro desjatin 13 púddal fokozta, holott rend-
szerint 1200 pudot és még többet is használ-
nak fel trágyázásra. 

A 600 pud szórva felhasznált mésziszap 
a terméshozamot 16 púddal fokozta, tehát alig 
valamivel jobban, mint az a 12 pud, mely a 
magvakkal egyidejűleg sorba szóratott el. 
Ugyanazon hatás elérésére, melyet 15—20 
pud sorba elszórt szuperfoszfát idézett elő 
Zukov szerint 80 pudot kellene szórva al-
kalmazni. 

Ha az összes kísérleti eredményeket 
egybefoglaljuk, ugy ezekből következik, misze-
rint a szuperfoszfát, csontliszt, porított mész-
iszap sokkal erőteljesebb hatást fejtenek ki, 
ha sorba kerülnek a répasorok alá, mintha 
csak ugy szóratnak el. Hasonlóan kedvezőbb a 
sorba elszórt salétrom hatása is, bár a felsorolt 
kísérletek nem érintik ezen kérdést. 

Ez okból tehát kívánatos volna, az eddig 
alkalmazásban lévő műtrágya elszórását ugy 
megváltoztatni, hogy az sorba szórva kerüljön a 
répamagvakhoz. 

Ez különösen szegényebb talajokra nézve 
áll, ha a trágyázás költségeit be akarjuk hozni. 
A talaj megítélésénél figyelembe veendő annak 
foszforsav és nitrogéntartalma. Az említetteken 
kivul még tekintetbe veendő miszerint a sorba 
elszórt salétrom és szuperfoszfát legjobban meg-

védelmezi a fiatal növényeket a gyökérrothadás 
ellen s ezzel hatására nézve a répamag 
semmiféle dezinfekcziója sem vetekedhetik. 

Windisch Rikárd. 

GAZDASAGI VEGYTAN. 
Rovatvezeti?: Dr. Liebermaan te®. 

Olajpogácsák hamisítása. 
A „Köztelek* legközelebbi • számában dr. 

Kossutány figyelmezteti a gazdaközönséget 
arra, hogy elég gyakran hamisított olajpo-
gácsák kerülnek forgalomba. Ugyanezt mi is 
tapasztaltuk s ezért nem lesz érdektelen egy 
ilyen igen feltűnő eset vizsgálatát közölni, 
mely egy napraforgó olajpogácsára vonatkozik. 

Már a minta kinézése is feltűnő. Törési 
felülete inkább hasonlít sajtolt tőzeghez vagy 
száraz lóganéjhoz, mint olajpogácsához. A 
napraforgótól származó fekete, fényes darabok 
csak mintegy bevannak hintve sárgás vagy 
sárgásfehér szalmatörmelékekre emlékeztető 
növényrészek közzé. Az egész pogácsa sokkal 
kevésbé tömött és ezen laza szerkezeténél 
fogva sokkal törékenyebb is mint a hami-
sítatlan. 

A górcsövi vizsgálat, melyet intézetem 
mikroszkópusa, dr. Varga végzett, megállapí-
totta, hogy ezen anyag ugy készült, hogy 
napraforgópogácsát sok konkolylisztet tartal-
mazó buzarostaalj őrleményével kevertek s hogy 
ezt a keveréket aztán ugy sajtoltak, mint a 
rendes olajpogácsát. 

Ezen hamisítvány kémiai összetétele dr. 
Muraközy és dr. Nuricsán intézeti kulturve-
gyészek elemzése szerint következő : 

Nedvesség .. 18"98% 
Nyers zsír ... ... 3"06% 
Nyers protein 19'12% 
Nitrogénmentes anyag 37'-94% 
Rostanyag 16-17% 
Hamu. 4-73% 

Dr. Liebermann Leó. 

A chilisalétrom perchlorattar-
talmáról. 

Sjollema a „Nederlandsch Landbouw 
Weekblad"-ban megjelent egyik czikkébenmár 
évekkel ezelőtt közölte, hogy a chilisalétrom-
mal való trágyázás által a kultúrnövények kárt 
szenvedhetnek és ezt a megkárosítást a neve-
zett trágyasó perchlorattartalmának rová-
sára írja. 

Ugyancsak ezen értelemben írtak belga 
és rajnavidéki lapok is, felhozván, hogy Nyugot-
Flandria, valamint a Rajnatartomány néhány 
járásában a chilisalétrommal eszközölt trágyázás 
folytán a kalászosok nagy kárt szenvedtek.1! 

Sjollema, állítását bebizonyítandó, edény-
kisérleteket hajtott végre, a melyek azt ered-
ményezték, hogy a talajhoz való perchlorat-
hozzáadás által tényleg beállanak ama typikus 
növénybetegségek, a melyeket a felchlorsavas 
sókat tartalmazó chilisalótrom a szántófölde-
ken előidézett, u. i. hogy az illető növények 
nem nőnek egyenesen felfelé, hanem megkö-
nyökösödnek és kuszók maradnak. 

Stutzer, ismert német agrikultur kémikus 
ellátogatott akkoriban Belgiumba és a Rajna-
vidékre, a megtámadott vetések megtekintésére 
s az ott szerzett tapasztalatairól a következő-
ket irja : (1. Biedermann C. B. f. Agricultur-
chemie 1896.) Ezen betegség majdnem kizárólag a 
rozsféléken volt észlelhető, más növényeken pedig 
csak szórványosan lépett fel, daczára annak, hogy 
a talajra egy és ugyanazon salétromkülde-
ményböl hintettek. Erősebb trágyázás na-
gyobbmérvü kárt okozott, másrészt pedig 
azt is tapasztalták, hogy ugyancsak ezen 
küldeményből való salétrom a legcsekélyebb 

kárt sem tette a rozsban, a mely körülmény-
ből szerző azt következteti, hogy nem a sa-
létrom, mint olyan, volt káros hatással a 
vetésekre, hanem hogy a kedvezőtlen hatást 
más körülmények okozták. A kérdéses chili-
salétrom analytikai vizsgálata sem nyújtott 
támpontot kártékony hatásának megmagyará-
rázására, sőt ellenkezőleg, összetétele normá-
lisnak mutatkozott. 

Vizsgálatainak alapján Stutzer azon né-
zetet koczkáztatja, hogy az emiitett károkat a 
fenforgó talajviszonyok eredményezték, még 
pedig ugy, hogy a talaj nedvességhiánya kö-
vetkeztében a salétrom tultömény oldatban 
hatott a rozsnövény gyökereire. Utal Stutzer 
továbbá btange dolgozatára, mely szerint a 
rendellenes növési tünetek növénytani szem-
pontból magyarázhatók meg, amennyiben 
Stange azt tapasztalta, hogy némely növény-
nél a chilisalétromoldatnak fokozódó tömény-
sége következtében a szár növésének gyorsa-
sága csökken. 

Ezen nézettel szemben Sjollema a ,Che-
miker Zeitungban" és a .Deutsche landw. 
Presse"-ben megjelént egy-egy czikkében azt 
mondja, hogy egy gazda rozszsal bevetett 
táblájának két felét ugyanazon a napon 
egyenlő mennyiségű, de két különböző külde-
ményből való chilisalétrommal trágyázta meg 
és azt tapasztalta, hogy mig a tábla egyik 
felén felléptek a jellegzetes betegségi tünetek, 
addig a másikon a rozs buján nőtt, melyek 
után szerző azt tartja, hogy a betegséget 
csakis e trágyasó vegyi összetétele okozta s 
éppen ezért vizsgálta meg behatóan annak 
összetételét. Sikerült is Sjollemának azon 
chilisalétromban, a mely a fentemiitett rozs-
tábla megtámadott felén lett alkalmazva a 
perchloratot; mint a chilisalétrom rendes alkat-
részét kimutatni, mely a salétrom 13'4% nit-
rogéntartalma mellett, 3-5%-ot tett ki. Szerző 
újból igyekszik bebizonyítani, hogy a 
perchloral tényleg az a vegyület, a mely káros 
hatással van a vele kezelt kultúrnövényekre, ami-
nek ismételt kimutatására ugy csírázásban levő, 
valamint fejlődött rozsnövényekkel is hajtott 
végre kísérleteket, a melyeknek eredményei véle-
ménye mellett szólnak. Arra a kérdésre azon-
ban, vájjon mily nagynak kell lenni a per-
chlorattartalomnak, hogy károsan hassson, ezidő-
szerint még határozott választ nem adhat, de 
azt tartja, hogy % % perchlorat a legfelsőbb 
megengedhető határnak tekinthető. 

A Sjollema és Stutzer által közzétett dol-
gozatok Wagnert arra indították, hogy az ez 
irányban tett kísérletei alapján a kérdéshez 
hozzászóljon (1. Landw. Presse 1897). A darm-
stadti kísérleti állomáson megejtett vizsgálatok 
azt eredményezték, hogy a chilisalétromnak 
perchlorattal való fertőzése épp oly „rendes", 
mint a minő a fertőzés szulfátokkal vagy klo-
ridokkal. 20 féle salétrommintában, melyeknek 
perchlorat tartalma (ClOéK) mennyilegesen 
meg lett határozva, 0"14%—1'65%-ot, átlag-
ban tehát 0-75%-ot mutatott ki. Aqnyi, a 
mennyi Sjollema által találtatott, t. i. 3 száza-
lék, sőt 7 százalék, csak a legritkább 
esetekben fordulhat elő. Sjollema azt tartja, 
hogy már 200 kgrm. ,1/2°/o perchloratot tartal-
mazó salétromnak egy hektárra való elhintése 
káros hatását érvényesiti. Ezen feltevés ellen, 
mely különben Sjollema trágyázási kísérletei-
ből nem tűnik ki, felszólal Wagner, néhány 
nagyban végrehajtott trágyázási kisérlet ered-
ményeinek alapján, mely kísérletekhez 1/s% 
perchloratot tartalmazó chilisalétromot használt. 
A kísérletek eredménye halomra dönti Sjollema 
állításait. 

Szerző ezenfelül még, hogy a perchlorat-
tartalmu salétrom káros hatásáról tudomást 
szerezzen, kérdést intézett az ilyen sóval 
dolgozó gazdákhoz. A megkérdezett gazdák 
közül egy sem panaszkodott a salétromnak 
kedvezőtlen hatásáról, daczára annak, hogy 
olyat is használtak, a melynek perchlorattar-
talma még az 1'65%-ot is megütötte. 
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Ezekután Wagner szerint nincs okunkkétel-
kedni a salétrommal eszközölt trágyázás hasznos 
voltában, mert úgymond: „A salétrom nem 
lett mérges egy csapásra. A már ismert fertő-
zéseken, t. i. néhány százaléknyi sulfatokon 
és chloridokon kívül mindig tartalmaz még 
kevés perchloratot, a mi azonban nem gátolja, 
hogy azon hozamtöbbletet idézze elő, a melyet 
számítás szerint képes előidézni. Jóllehet a 
Sjollema által talált magas perchlorattartal-
makat csak kivételes eseteknek kell tekinteni, 
a szóbanforgó kérdés azonban mégis megkí-
vánja, hogy tovább kutassunk annak kiderí-
tése czéljából, vájjon mely fokig engedhető 
meg a salétromnak perchlorattal "* való fertő-
zése ? Ha ez megtörtént, majd megtalálhatók 
lesznek az eszközök is a veszély teljes ki-
küszöbölésére ép ugy, a mint megtalálták 
annak idején azt, hogy a kénsavas ammoniá-
kot miként lehet rhodantartalmátol megsza-
badítani. 

Végre kísérletezett Wagner még annak 
kiderítésére is, vájjon mennyi chilisalétromot tűr-
nek el kultúrnövényeink kár nélkül. E czélból 
edénykisérleteket ejtett meg zabbal. Az edé-
nyek 5—5 gr. foszforsavas káliból álló közös 
trágyán kívül fokozatosan nagyobbodó salét-
romadagokat kaptak. 

A következő táblázatos kimutatás ugy a 
trágyázás nagyságát, valamint az általa elért 
hozamot tüntetik fel. 

J s l ^ i ~ 1 g j j ' 2—2 paralledény átlag 
.2 -Í S a a ^ hozama. 

3 4? >-• S^b - ® s za lma gr- mag gr. 

1 0 0 117 6-5 
2 0 5 20 107-5 65-2 
3 1 0 40 164-4 111-4 
4 1-5 60 205-4 153-3 
5 2-0 80 232-9 1766 
6 2-5 100 232'7 184-3 
7 3-0 120 231-2 199'3 

Az 5-ik számú kísérletig fokozatos fejlő-
dés volt tapasztalható, a 6. és 7-ik számú 
kísérlet növényei is ép oly jól fejlődtek, mint 
az 5. számúé ; kiviláglik a kísérletekből, hogy 
a zab a chilisalétromból igen nagy adagot 
bír el. 

Záradékul Wagner különösen hangsúlyozza, 
hogy a salétromnak eléggé porhanyóvá téte-
léről és a talajra való lehető egyenletes el-
osztásáról kell gondoskodni, ha káros hatása 
ellen magunkat biztosítani és nitrogentartal-
mát mennél tőkéletesebben kihasználni akarjuk.-

Magától érthető, hogy ezen tudományos 
harcz ugy az érdekelt kereskedő, valamint a 
gazdaköröket nagy mértékben nyugtalanította 
úgyannyira, hogy az Inquiqueben székelő 
Associacion Salitrera de Propaganda, utasította 
a chili-i salétrommüveket, hogy a salétrom 
előállításnál a legnagyobb gondot fordítsák arra, 
miszerint az perchloratot ne tartalmazzon, mert 
különben a chilisalétrom — mint trágya — 
elveszíti értékét. 

Ezen intésnek volt is foganatja, a meny-
nyiben 1897-óta perchlorattartalmu salétrom 
okozta károk nem lettek konstatálva, amiből 
az következik, hogy a salétromot perchlorat-
tartalom nélkül is lehet előállítani. Mindazon-
által a német salétromkereskedők, a fentebb 
emiitett eshetőségek kikerülése végett a „sa-
létrom-szerződésbe" f. évi junius hó 1-től 
érvényes azon megszorítást vétették fel, hogy 
az áru béltartalmának megállapítására a 
Hamburgban szokásos úgynevezett különbözeti 
analysis legyen mérvadó. Ha az elemzés 95°/0 
salétromnál —• beleértve a perchlorattartalmat 
is — kevesebbet mutat, akkor a kevesebb 
tartalom pro rata 1/o5-el a vevő javára írandó 
és ha a perchlorattartalom a W/o-ot felül-
múlja, akkor az ezen értéket meghaladó 
többlet ugy tekintetik, mint konyhasó, nedves-
ség és oldhatatlan anyag ős a 100%-ból levo-
nandó. 

Az ügy mai stadiumában tehát gazda-
közönségünknek azt ajánljuk, hogy csakis 

olyan chilisalétromot vásároljanak és vegyenek 
át, a mely 95%-nál kevesebb salétromsavas 
nátront nem tartalmaz, mert ilyen trágyasóban 
nem lehet számbavehető mennyiségű per-
chlorat. Dr. Könyöki. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
30. kérdés. 10 év óta pauschal biztositá-

som van gazdaságomban, melynek egyik pontja 
így szól: 2000 frtra biztosítva az összes széna 
és szalmakészlet. 

Szalma- és szénakészletemet véletlenség-
ből gyermekek meggyújtották és mintegy 3833 
kereszt; valamint mult év 1898-ról felmaradt 
mintegy 300 csomózni való buzaszalma telje-
sen elégett. 

Kérdem, hogy mit követelhetek jogosan és 
igazságosan a biztositó intézettől ? Ki oly csekély 
összeget akar megállapítani, mely a valóságnak 
csak kis részét tenné, sőt még a jövő év 
közepéig kötött biztosításomat is azonnal fél-
mondotta valamelyik §-a alapján. 

Megjegyzem, hogy a szénának maximális 
értéke szekerenként 6 frt, a lóherének 7 frt 
50 kr, de ily ár mellett sem lehetne értéke-
síteni, mert igen rossz minőségű, Cs. L. 

31. kérdés. Gazdaságomban, hol egy-
szerre 36 darab marha hizik, milyen daráló 
volna legczélszerübb járgány hajtásra, esetleg 
gőzre, amelyik kukoriczán kívül árpát, esetleg 
konkolyt is lehetőleg lisztté megdarálna. Meg-
felelne és könnyen kezelhető volna-e Kühne 
E. H. Bamford és Sons-féle eredeti szabadal-
mazott Rapid daráló-gépe? Kérem a beszer-
zési forrást és az árt is közölni. B. A. 

32. kérdés. Vizerő által hajtott dynamo-
gép szántásra van-e hazánkban és ha igen, 
hol működik? T. J. 

33. kérdés. Egyik táblán tavaszszal két-
soros sörárpát szándékozom vetni, azonban 
ezen forgóbeli tábla gyengébb minőségű, mint 
a többi földjeim s habár a leggyengébb részét 
istáilótrágyával meg is teritettem, az egészre 
nem tudok trágyát adni s így szeretnék mű-
trágyát használni, ami a mi vidékünkön még 
nagyon ritkán lesz igénybe vére. A föld sárgás 
agyagos talaj, az idén kukoricza volt benne és 
jó termést adott, leforgatva nincsen. Kérdés, 
melyik műtrágyát alkalmazzam, mennyit kat. 
holdanként és mikor, szántás vagy boronálás 
előtt; a vetés sorretőgéppel történik 

B. 1. 
34. kérdés. Libát szeretnék nagyban te-

nyészteni. Milyen módon lehetne ezt legczél-
szerübben keresztülvinni, mi szükséges hozzá 
s mily haszonnal jár. 

Mindkét gazdaságomban patak folyik 
tehát a főfeltétel meg van, arra nézve is kérem 
becses tájékoztatását, hogy a libaól mily be-
osztású s terjedelmű legyen 1000 dbra, czél-
szerü e a tojásokat költőgéppel költetni, vagy 
jobb-e az anyával. Mi haszon van a három-
szori kopasztáson s az állaton magán, ha át-
lag minden liba öt pipét nevel ? F. A. 

Felelet. 
Szalmabiztositás. (Felelelet a 30. számú 

kérdésre.) Minthogy az elégett és el nem égett 
termékek egységárait nem ismerjük, nem állapit-
hatjuk meg az arányt sem, amelyben ezek 
egymással és a biztosítási összeggel (4000 K.) 
állanak. Ennek folytán nem nyilatkozhatunk a 
felől sem, hogy összeg szerint mennyit tartunk 
a biztosított fél részéről jogos követelésnek. 
Útbaigazításul csak az elveket közölhetjük, 
amelyek a jelen esetben irányadók. Ezek közt 
első sorban áll a keresk. törv. 480. §-a, mely 
így szól: „Amennyiben oly tárgyak közül, 
melyeknek biztosítási értéke általában lett 
megállapítva, egy vagy több megsemmisül, 

vagy megsérül: kártéritősre nézve azon érték 
szolgál irányadóul, mely a megmaradt tárgyak 
értékének levonása után a biztosítási összegből 
fennmarad. E részben kivételnek akkor van 
helye, ha a biztositó igazolni képes, hogy a 
tárgyak a megsemmisülés idejekor csekélyebb 
értékkel bírtak." Ez eddig oly esetekre vonat-
kozik, midőn a biztosítási összeg a biztosított 
tárgyak értékével egyenlő. A jelen esetben 
azonban a biztosítási általány összeg kisebb a 
biztosított szalma- és takarmánynemüek össz-
értékénél. Itt tehát a szakasz következő pontja 
nyer alkalmazást : „Ha a biztosított tárgyak 
értéke a biztosítási összeget meghaladja, a 
kártérítés arányára nézve a 478. §. szolgál 
irányadóul."Ez a 478. §. igy szól : . . . . Ha 
az érték a biztosítási összeget meghaladja, a 
tárgyak teljes megsemisülése esetén kártérítés 
fejében egyedül a biztosítási összeg fizetendő, 
ellenben, ha a tárgyak részben semmisülnek 
meg, kártérítésnek azon arányban van helye, 
melyben a biztosítási Összeg a tárgyak össz-
értékéhez áll.1'' Az értékmegállapitásnál a piaczi 
ár az irányadó s ha a kár helyén ily ár nem 
jegyeztetik, a legközelebb eső piacz árjegyzése 
veendő figyelembe. 

A számítás tehát á következő : Össze-
adjuk a2 összes széna, sarjú, lóhere, ó- és 
uj szalma értékét, megállapítjuk (külön a le-
égett termékek árát és az megszorozzuk 2000-rel-, 
az igy nyert szorzatot pedig elosztjük a biz-
tosított tárgyak összes értékével. Pl. ha fel-
tesszük, hogy éz az összes érték 7000 koronát 
tesz ki a leégett szalmanemüek ára 440Ö 
koronát, a biztosítási összeg pedig ugy, mint itt, 
4000 koronát, akkor : X : 4000 = 4400: 7000 ; 
tehát 4000 X 4400 = 8.800,000 : 7000 = 
2411 K. 42 f. Ez volna tehát a biztositó 
részéről fizetendő. 

Darálógép gőzerőre. (Felelet a 31. sz. 
kérdésre.) A gazdasági darálógépek közül a 
kérdésben felemiitett Bamford-féle Rapid da-
rálógőp teljesen megfelel a czélnak, különösen 
ha gőzerővel lesz hajtva, mely esetben 38 
hizómarha számára szükséges daramennyiséget 
— egy napra valót értve — 1, legfeljebb l17á 
óra alatt biztosan megdarálja. A „Rapid" da-
rálóval, de a többivel is, megfelelő tárcsa be-
állításnál lisztfinomságu őrlemény állitható elő, 
de hogy ebből tényleg liszt legyen, arra még az 
őrlés finomsága nem elegendő, mert ekkor az 
őrleményt lisztszitákon is át kell ereszteni, 
mire azonban a takarmányozási czélokra ké-
szült daránál nincs szükség. I. 8. P. 

Yillamos szántás. {Felelet a 32. sz. kér-
désre.) Hazánkban villamos erővel még eddig 
tudtommal nem szántának. Pedig annak lehe-
tősége, annyi jó vizerő mellett, éppen nem 
lenne kivihetetlen. Tán kevés ország dicseked-
hetik annyi alkalmas vizierővel, mint éppen 
Msgyaroszág s hogy e nagy erő még ma is 
csak elenyésző csekély mérvben van kihasz-
nálva, az szinte érthetetlen. 

A villamos szántás kérdése jórészt meg-
oldottnak tekinthető s ha a villamfejlesztő te-
lephez alkalmas vizierő áll rendelkezésre, 
annak megvalósítása — legalább technikai 
szempontokból — nem nehéz. 1. S. P. 

Sörárpa műtrágyázása. (Felelet a 33. 
számú kérdésre.) A fennforgó viszonyok között 
nem nagy kilátás van arra, . hogy az illető 
táblán szép minőségű sörárpa fog teremni, 
mert a táblának egy része istállótrágyát kapott 
már pedig a sörárpatermelés egyik fő szabálya, 
hogy az árpát ne vessük friss istállótrágyába. 
A tábla nem kapott őszi szántást, már pedig 
az okszerű sörárpatermelés egyik követel-
ménye, hogy őszszel szántunk, tavászszal ex-
tirpálunk az árpa alá. 

Ily viszonyok között a műtrágyától ered-
mény nem várható, annál kevésbé, mert a ta-
vaszi gabona különben is csak kivételesen 
hálálja meg az alája adott műtrágyát. Ha a 
kérdésttevő ennek daczára műtrágyát akar 
használni, akkor alkalmazzon kat. holdankint 
125 kgr. szuper foszfátot, melyet 
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előtt kell elszórni és az árpa kikelése után 
40 kgr. chilisalétromot fejtrágyául, de részem-
ről nem sok eredményt várok ez esetben a 
műtrágyától. Cs. 8. 

Lúdtenyésztés. (Felelet a 54. sz. Mrdésre) 
A ludtenyésztéshez miként a kérdésből kivehető 
a főfeltétel megvan, mindazonáltal nem ajánlom 
senkinek, hogy minden kisérlet nélkül egy-
szerre nagyban kezdjen a baromfitenyésztéshez 
mert ahhoz, hogy ezt siker koronázza, nagy 
gyakorlat kell s ezt 2—3 év alatt elsajátítani 
nem lehet. 

Becses kérdéseire itt csak azt válaszoljuk, 
hogy a ludtenyésztésnél ha emdeni gunarak 
után nevelt keresztezéseket tenyészt, ugy átlag 
darabonkint 4 korona haszna lehet. Bele értve 
mindent, a tépés által nyert tollat, ős az 
eladott állat után nyert kész jövedelmet is. 

A lúdtenyésztés után remélhető jövedelem 
nagyon relativ dolog, mert egy évben a lud 
olcsóbb, mint a másik évben, mégis ha a 
tenyésztő meg is |hizlalja azokat, akkor az 
értékesítés jobb. 

A lud minden porczikáját felhasználják és 
értékesítik. Nyakának bőrét megtöltik vágott 
hússal, kolbászt készitenek belőle; végtagjaiból 
és csontjaiból levest főznek, húsát megsütik, 

, csontjait fonálhuzónak (fűzőnek) s egyébb 
tárgynak felhasználják; szárnyatollaiból szívar-
szopókákat gyártanak, még beleit is kitisz-
togatják, megfőzik és megeszik. 

A székes főváros vásárcsarnokaiban a 
vágott és koppasztott hízott lud állandóan 
keresett áruczikket képez s kilója 1 korona 
20 —40 fillér közt szokott ingadozni, de mond-
juk, hogy a viszont elárusító kofa vesz egy 6 
kilós ludat, kilóját 1 korona 20 fillérrel fizetve, 
7 korona 20 fillérért. 

Ebből kimér: 1. aprólékját (fej, nyak, 
szárny, lábak, zuza) 60 fillér, 2. az elejét 1 
korona, 3. a hátulját 1 kor. 60 fillér, 4. a 
jobb minőségű máját 1 korona 60 fillér. Ösz-
szesen kiárul egy ludból 4 kor. 80 fillért. 

De a 6 kilós lud átlagosan ád 2 liter 
zsirt is, melynek értéke a töpörtyüvel együtt 
5 kor. 20 fillérre tehető, ennélfogva egy 6 
kilós hizott lud értéke a fogyasztóra nézve 
10 kor. leszen. 

Foglalkoznak ludhizlalással*) az ország 
minden részében nemcsak eladás vagy azzal 
való kereskedés czéljából, hanem azért, hogy 
házi szükségleteiket fedezzék. 

Mondhatjuk tehát, hogy a ludhizlalás 
nálunk általános s alig van hazánkban oly 
baromfitenyésztéssel foglalkozó család, a hol 
ludat ne hizlalnának, de azok is hizlalnak 
évente 1—2 ludat, a kik nem tenyésztenek. 
Ezek rendesen csak őszszel hizlalnak, a midőn 
a ludak lekerülve a legelőkről a heti piaczokra 
nagymennyiségben hajtatnak s egyes vidéki 
városokban ilyenkor igen olcsón lehet hizla-
lásra alkalmas ludat venni. 

Mivel a hizott ludnak az ország minden 
részében nagy kereslete van, érdemes a tenyész-
tőnek a sovány ludak hizlalásával foglalkozni 
s azokat vagy egyszerre hizlalva piaczra érté-
kesítés végett küldeni, vagy pedig részletekben 
meghizlalva, kisebb szállítmányokban érté-
kesíteni. 

Ujabb időben a ludtenyésztéssel foglalkozó 
gazdák, a jobb értékesítés következtében 
nagyobb súlyt helyeznek a tenyészludak helyes 
kiválasztására és nemesítésére; a baromfi 
kiviteli czégek is a ludhizlalással ma sokkal 
több egyént foglalkoztatnak, mint azelőtt. 

A hazai magyar fajta lud, különösen az 
ország egyes déli vidékein, kitűnően tenyészik, 
s igen kiváló anyagot szolgáltat a hizlalóknak, 
mindazonáltal a hazai lud nagyobb testű emdeni 
gunarakkal nemesítve még jobb anyagot ad. 
Ezen keresztezésből származó előnyt, az egyes 
vidékeken máris fölismerték s törekszenek oly 

•) Bővebbén tárgyalja a „Baromfihizlalás és érté-
kesítés" czimü munka e kérdést, mely Hreblay Emilnél 
Gödöllőn, vászonkötésben 1 korona 90 fillérért kapható. 

ludakat előállítani, melyek a nagyobb test 
mellett, a toll fehér szinének értékesebbé tétele 
által is, a külföldi piaczokon mindinkább 
keresettebb árut fognak képezni. 

Ami a ludólat illeti, az lehet egy volt 
istálló, egy fa szin, vagy más egyébb tágas 
helyiség, mely a ragadozóktól mentes. Minden 
• m. háló területre 3—4 ludat lehet számítani, 
ennél többet nem, mert a tulzsufolás a legnagyobb 
veszedelem a ragadós baromfi-betegségekkel 
szemben. A kellő szellőztetésről jól kell gon-
doskodni. 

A ludólak beosztása a következő legyen: 

lud-ól 100—120 

II II II 
D é l 

A fődolog az ilyszerü beosztás, hogy 
azután a helyiség nagyobb vagy kisebb legyen 
az a ludállománytól függ. 

Hogy milyen nagy ól kell ezer drb ludra 
azt a fenntiekből ki lehet számítani. 

Költőgéppel ne költessen ludakat, legjobb 
költőgép maga a lud, de ha az nincs, jó a 
tyúk, a pulyka is. 

Egy-egy lud után átlag 5—8liba felneve-
lése várható. 

Pár évi tenyésztési kisérlet után a te-
nyésztés eredményét 1000 drbra könnyen fel-
viheti. 

A sikeres tenyésztés nem kis alapfelté-
tele az ólak tisztasága és a baromfiak gondos 

—y-

Sertés-üzlet kalamitásai. 
B. ííy. ur, az alábbi kérdést intézte a .Köztelek" 

szerkesztőségéhez: 
„Elkövetkezett az a boldog idő, mit nagy 

Széchenyink mondott és jósolt, hogy a ..magyar saját 
zsírjában fullad meg." Zalamegye Kógyár és Szévir 
völgyébe odajutottunk, hogy eladni semminket nem 
tudjuk, vagy ha eladjuk semmit nem kapunk érte. 

Tekintetes szerkesztő ur lapjában minden kérdé-
seknek és feleleteknek helyet ád, bátorkodom kérdezni 
„mi az oka, hogy hizojt disznókat ez évben eladni nem 
lehet", továbbá Budapesten mi az ára dbonként 
180—200 kilogrammot nyomó disznónak, mert ha a 
lapokban jelzett árakat kérjük, kinevetnek bennünket." 

A kérdés tartalma nem uj, az utóbbi 
években mind sűrűbben hangzik föl ezen 
panasz a gazdák — sőt a kereskedők körében 
is — tehát általános érdekű dologról levén 
szó, nemcsak kőrdésttevő urnák, hanem mind-
azoknak iparkodunk a következőkben válaszolni, 
kiket az ügy illet és érint. 

Mindenekelőtt konstatálni kívánom, hogy 
B. Oy. ur nagyon helyesen cselekedett, midőn 
a kérdést ezen térre terelte át, s ezen uton 
kivánt fölvilágosítást. .Nagy Széchényink mon-
dása — Jcözel jár a mai állapotokhoz, de azért 
még nem fulladtunk meg, habár egy kis gyön-
gébb aszthma tünetei — itt-ott jelentkeznek is. 
De nincsen olyan baj, melyet enyhíteni nem 
lehetne, szolgáljon megnyugtatásul B. urnák 
és mindazon gazdáknak, kik a bajt saját 
közelükben érezik, hogy az állapotok javításán 
ott fáradoznak már, honnét sikert és eredményt 
remélhetnek. 

Az értékesítési viszonyok utóbbi időben 
tényleg nagyon megromlottak nemcsak a ser-

tésnél, hanem egyébb állatnemnél is. Az okok 
sokfélék, legfőbbek azonban a következők. 

1. Az általános pénztelenség minden 
terén a közgazdaságnak. A gazda aki termel, 
a kereskedő ki vesz és elad, a mészáros és 
hentes aki a fogyasztást közvetíti, a fogyasztó-
közönség maga, aki a kínálatot és keresletet 
befolyásolja, — mind érzi a pénztelenség 
nyomasztó hatását, mely a társadalom külön-
féle rétegeit átjárva, visszaszáll a kiindulási 
ponthoz — a termelőhöz. 

2. A sertés tulprodukczió és a sertés-
piaczok tultömöttsége. Mióta a sertésvész 
pusztításának ellensúlyozására a gazdák két-
szer malaczoztatnak és a betegség már nem 
pusztít oly vehemensen — szakértők állítják, hogy 
több disznónk van, mint volt azelőtt. A piaczokra 
több sertés kerül, mint amennyit a kereslet 
igényel, s mint a fogyasztópiaczok konzumálni 
képesek, tehát a vevők az árak leszorí-
tására törekednek, illetve ha erre maguk 
nem törekednének is, maguk a termelők Hezi-
tálják le az árakat egymás rovására, hogy 
fölhozott sertéseik eladatlanul ne maradjanak, 
a kereslet kielégítést nyervén, illetve a szük-
séglet bőven elláttatván — a vétel tartóz-
kodóbb lesz, tehát „a vásár hangulata 
nyomottá* váiik, az árak pedig esnek, — esnek, 
— s a mi fő — mindamellett a fölhozatalok 
nemhogy szünetelnének, hanem még növe-
kednek, a devalváczió tehát folyton tart. 

Méltóztassék Kőbányán, a ferenezvárosi 
konzumvásáron, Győrben, Sopronban, Bécsben 
a szt.-marxon, figyelemmel kisérni az álla-
potokat. 

3. A sertésvész járványa az értékesítést 
szintén rosszabbá tette, a kereskedő ma nem 
annyira a sertés fajtája, vagy minősége szerint, 
mint azon szempontból klasszifikálja az árut és 
mérlegeli a vételt, hogy a sertés vészen átment, 
vagy nem. átment-e ? A szaktudomány ós többé 
kevésbbó a gyakorlati tapasztalat ezidőig azon 
tételt állította föl, hogy a vészen átment sertés 
már immun, tehát nemcsak alkalmas keres-
kedelmi árunak, hanem magasabb áron is 
vásárolható mint a vészen át nem ment. A 
hizlalók — abban a reményben, hogy vészen 
átment sertéssel már szabadon mozoghatnak 
és veszteség már őket nem éri, — tényleg 
10—15—30 fillérei magasabb áron vásároltak 
az ilyen sertést, sőt csakis ilyet kerestek. 

A gazdák tehát, csak a vészen át nem 
ment sertéseket értékesíthettek nehezen, avagy 
mondjuk sehogyan. 

Ma azonban, midőn az immunnak tartott 
sertés* a bajt ép ugy és ismételve megkapja, 
mint a vészen át nem ment sertés, a hizlaló 
és kereskedő sohasem tudhatja, hogy milyen 
veszteségeknek van kitéve addig, míg a 
megvásárolt sertést hizlalójába állithatja 
fölhizlalja és valamelyik vásárra elviheti, eset-
leg exportálhatja és végre túladhat rajta. Igy 
a vevő tartózkodóbb a vételnél, mert anyagi 
veszteségektől és elkobzás, zárlat, stb. kelle-
metlenségektől tart. 

4. Éppúgy befolyással bír az értékesítésre 
azon hely és vidék is, melyen a sertések el-
helyezve vannak, azaz, hogy vasúti marha-
rakodó állomástól távol, vagy ahoz közellevő 
községben van-e otthonuk s milyen uton, 
milyen távolságban kell a sertéseket lábon 
hajtani, míg vasútra föladhaték. 

A terület vészmentes, avagy fertőzött-e? 
forgalmi korlátozás által sújtva van-e? Ez 
szintén igen lényeges kérdés. Tudvalevő, hogy 
fertőzött, vagy forgalmi korlátozás alatt álló 
község területérül a sertések elhajtása tiltva 
van és ha minden körülmény kedvezően áll is 
fönn, ugy bizonyos nehézségekhez és állat-
egészségügyi vizsgálatokhoz van kötve. 

Ezen kérdéseket a kereskedő és hizlaló 
a sertések megvétele előtt alaposan mérlegeli 
és teljességgel nem csodálható, ha a vételtől 
visszaretten és a nagy kínálat mellett olyan 
helyről szerzi le szükségletét, honnét kevesell 
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nehézséggel állithatja be, vagy adhatja el meg-
vásárolt anyagát. 

5. Ismeretes állapot, hogy az amerikai 
zsir már nemcsak a külföldi, hanem saját 
piaczainkon is élénk konkurrencziát okoz és 
zsirsertéseink árát erősen lenyomja. Hozzá-
járulnak még ehez a müzsirgyárak olcsó 
produktumai is. A nagyobb városok szegényebb 
népe, mely azelőtt a sertészsírt vásárolta, ma 
amerikai, vagy müzsirt 30—60 fillérrel olcsób-
ban vehet kilogrammonként, tehát ezt a gyen-
gébb, de olcsóbb minőségűt vásárolja és 
fogyasztja s ezáltal a zsirsertéseink kelendő-
sége és kereslete csökken. 

6. Értékesítési viszonyaink legfőbb faktora, 
az exportálás, — évről-évre csökkent, a nagy 
fogyasztópiaczunk Németország elzárta kapuit 
sertéseink előtt s ma egyedüli exporthelyünk 
Bécs, az osztrák tartományok és Csehország. 
Daczára annak, hogy a kiegyezés létrejötte óta 
sertéskivitelünk ezen piaczokra számbelileg 
tetemesen megnövekedett, — az értékesítési 
viszonyok ennek daczára sem változtak meg, 
mert a túlkínálat és a szükségletet fölülhaladó 
folhozatalok által a sertésárak estek, vagy 
legalábbis nem emelkedtek. Itt ismét csak azt 
hangoztatjuk, hogy a túlkínálat folytán, a vá-
sárok lanyhán mennek, a vevők nem mennek bele 
magasabb árakba és a tenyésztők örülnek, ha 
a fölhozott falkát baj nélkül, nyomott áron el-
adhatják. 

7. Nem lényeges, de szintén károsan be-
folyásolja az értékesítést az enyhe téli idő. 
Hideg idővel a városi lakosság sertéshús-
fogyasztása emelkedik, enyhe idővel csökken. 
Hentesek csak a szükségletnek megfelelő 
mennyiséget szereznek be, mert a fölösleg 
megromlásától tartanak. Gőzhentesek, sonka-, 
hurka-, kolbász-, szalámikészitő iparosok szin-
tén kevesebbet dolgoznak föl a nekik kedve-
zőtlen enyhe tél alatt. 

Ezen körülmények — indirekte ugyan, de 
a fogyasztás csökkenése által — lényegesen 
befolynak az értékesítésre. 

Ezek nagyjában a sertés rossz értékesit-
hetésének okai. 

Érthető tehát, hogy miért neveti ki a 
kereskedő azon tenyésztőt, ki a budapesti 
piaczon jelzett sertésárakat a vidéken kéri. 

Tekintsen el a gazda azon koczkázattól, 
melyet a sertéskereskedő visel ős mely koczká-
zatot fix összegben a körülményekhez és a 
vevő individuális nézeteihez, üzleti fölfogásához 
képest meghatározni nem lehet, (— lévén a 
koczkázat fixuma igen képlékeny és expansiv —), 
számítsa azonban a budapesti sertésárakból 
le a következő kiadásokat: 

1. a sertés vasúti állomáshoz — illetve 
legközelebbi marharakodó állomáshoz — való 
hajtás vagy szállítás költségeit, 

2. a fölrakásnál felmerülő költségeket 
(szakértői vizsgálatot, kocsi és rakodópont 
fertőtelenitését, segédkező munkásokat), 

3. vasút szállítás költségeit, 
4. rendeltetési helyen kirakás költségeit 
5. és azon sulyveszteséget, (apadást), 

melyet az állat szenved, ezen tételeket összegezve, 
ossza el mi esik belőle sertéseinek egy darab-
jára és kérjen sertéseiért a budapesti áraknál 
annyival kevesebbet.' 

Tehát a paritást számítva lehet csak a 
vidéki sertés árakat megszabni — s ezen 
alapon kezdeni az alkut. 

Dorner Béla. 

Befejező válasz az Erdélyi 
Gazdának. 

A „KöztelekK 6. számában „Válasz 
az Erdélyi Gazdának" cz. alatt megjelent 
közleményre az „E. G." következő be-
fejező választ adja: 

„Nem azért irtuk föl e czimet, mert 
az utolsó szó dicsőségére vágyunk, hanem 
azért, mert a köztünk és laptársunk közt 
kifejlődött polémiát — az eddig irtak után 
— igazán be akarjuk fejezni. Ugy hiszszük: 
ez a befejezés nem fog semmiféle téren 
további vitát igényelni. 

A „K—k" válaszának két kiemelkedő 
részletére felelünk. Először: A gazd. egyletek 
szövetségének létrejötte miatt egy ellen erdélyi 
ur sem elégedetlen és igy mi ilyenek érde-
keit nem is képviselhetjük, sőt épen ellen-
kezőleg: nem régen is elismeréssel honorál-
tuk a szövetség egy-két országos érdekű 
kezdeményezését. Szakadás pedig: tudtunk-
kal nincs és arra, hogy legyen, sem az 
„E. G. E.", sem az „E. G." nem törekedett 
soha. Igaz, a közpályán való jóhiszemű küz-
dés sokszor meddő marad, sokszor negatív 
eredményekkel jár, de csak igen kevés eset-
ben lehet és szabad ezért a felelősséget 
csupán az egyik küzdő fél rovására irni. 

Ugrón Zoltán munkatársunknak a meg-
nyugtatására pedig kijelentjük, hogy a lefolyt 
polémia tisztán az „E. G." magánügye volt 
s abba az ,E. G. E." firmáját belevonni 
sem mi, sem más nem akarta s komolyan 
nem is akarhatta. Béke velünk! 

A szerkesztőség." 

Részünkről megnyugvással vesszük 
tudomásul, hogy az „E. G." tisztán 
magánügyének tekintette a lefolyt polé1 

miát, amelybe uj ötleteket vinni mi sem 
óhajtunk. Az ügyet tehát befejezettnek 
tekintjük, sőt az a körülmény, hogy az 
„E. G." kritikai álláspontjait pusztán egy 
szerkesztőségi iroda magánnézetei moti-
válják, a kritizálás jogának teljes elisme-
rése mellett, tartózkodásra fog inteni 
bennünket abban az irányban, hogy a 
jövőben hasonló polémiáknak helyet en-
gedjünk. A szerkesztőség. 
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A m. kir. mezőgazdasági muzeum gyűjteményei 
a VII. ker., Kerepesi ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követő napok 
kivételével: 

naponkint d. e. 9 órától d. u. X óráig. 
Hétfői és az ünnepeket követő napokon a muzeum 

A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsimegállóhely a 

Kerepesi-uton: a városból jövet VII. ker., Alsó-erdősor 
utcza sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmező 

Kinevezések. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter a gazdasági termények, termékek és 

czikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895 
évi XLVI. t.-czikk végrehajtása tárgyában 
kiadott rendelet értelmében szervezett állandó 
felülbíráló tanács elnökévé Tormay Béla minisz-
teri tanácsost, tagjaivá dr. Chyzer Kornél 
miniszteri tanácsost, dr. Wartha Vincze minisz-
teri tanácsos, műegyetemi ny. r. tanárt, dr. 
Mágocsy Dietz Sándor műegyetemi ny. r. tanárt, 
dr. Bittó Béla szabadalmi biró, műegyetemi m. 
tanárt, dr. Tangl Ferencz állatorvosi főiskolai 
ny. r. tanárt, dr. Liebermann Leó kir. taná-
csost, az országos chemiai intézet és központi 
vegykisérleti állomás igazgatóját, dr. Bégen 
Árpádot, a budapesti vetőmagvizsgáló állomás 
vezetőjét, dr. Békéssy Sándor m. kir. ipari 
főfelügyelőt, mint a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter szakközegét és Szilassy Zoltánt, az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárát, 
mint gazdasági szakközeget, három év tar-
tamára kinevezte, titkárul pedig Viczián Antal 
miniszteri fogalmazót rendelte ki. — A föld-
mivelésügyi m. kir. miniszter Hérics Tóth Jeiíő 
dr. gazdasági akadémia tanársegédet a tej-
gazdasági kísérleti állomáshoz segéddé ideig-
lenes minőségben kinevezte. 

Kinevezés és megerősítés. A földmivelésügyi m. 
kir. miniszter a vezetése alatt álló minisztérium szám-
vevőségénél Biszterszky Kázmér és Zimmermann Márton 
miniszteri számtiszteket miniszteri számellenőrökké, 
Bajthay Mihály és Fülöp János ideiglenes minőségű 
valóságos, továbbá Kubaskő József vallás- és közokta-
tásügyi miniszteri számgyakornokot, valamint Risz 
András és Wimmer József dijnokokat ideiglenes minő-
ségű fizetéstelen miniszteri számtisztekké, végül Sehneidler 
Géza és krpásy Kálmán dijnokokat ideiglenes minőségű 
díjtalan miniszteri számgyakornokokká nezevte ki. A 
földmivelésügyi m. kir. miniszter az aradi m. kir. 
jószágigazgatóságmellé rendelt számvevőségnélLukachich 
Gyula számellenőrt számvizsgálóvá nevezto ki, Valent 
Emil ideiglenes minőségű számtisztet pedig ezen állásá-
ban végleg megerősítette. 

Megbízatás. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
Lászlófy Gyula kis-zombori és Scliaeffer Frigyes val-
kányi lakost Torontálmegye nagy-szent-miklósi járására 
nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. 

Telepítési értekezlet. A földmivelésügyi 
miniszter elnöklete alatt tartott telepítési an-
két hat napig tartott, anélkül, hogy iránta 
az érdeklődés csökkent volna. A magas szín-
vonalú diskussiók csak általános keretekben 
mozogtak, mindazáltal a felölelt kérdéseket 
annyira kimerítették, hogy a miniszter az érte-
kezletet e hó 23-án berekeszthette. Bészletes 
beszámolásunkat az értekezlet lefolyásáról leg-
közelebbre tartjuk fenn. 

Szállítási mérséklések gabonára és 
lisztre. A magyar malomipar helyzete, a me-
lyet a malomforgalom megszüntetésével szer-
fölött válságosnak hirdetnek, komoly megfon-
tolás tárgyává tétetett a kormánynál és Hege-
dűs kereskedelmi minisztert arra indította, 
hogy a gabona és liszt szállítási díjtételeit le-
szállítsa. A kereskedelmi miniszter intézkedései 
a buza szállítási díjtételeinek mérséklését czéloz-

zák az összes belföldi relácziókban, ugy hogy 
ez az ország egész malomiparának, de a 
mezőgazdaságnak is javára lesz ; továbbá czé-
lozzák ez intézkedések a lisztre vonatkozó díj-

tételek mérséklését északkelet felé a kassa-oder-
bergi vonalon, végül a szárazföldi és tengeri 
szállítás díjtételeinek kombinált leszállítását 
Fiume felé a tengerentúli kivitel részére. A 
szállítási költségek ezen leszálitása malmaink 
helyzetét a versenyben bizonyosan erősbiteni 
fogja anélkül, hogy ellenük a mezőgazdasági 
termelés szempontjából a legkisebb ellenvetéf 
is emelhető volna. 

Magyarország gazdászata a XX. század-
ban. Ily czim alatt egy vállalkozásról veszünk 
hirt, melynek az volna a czélja, hogy a mező-
gazdaság külömböző ágazataiban működőkről 
egy arczképgyüjteményt adjon ki. Legkülöm-
bözőbb körökben forognak közképen a vállalat 
felhívásai, amelyek szerint a felhívott az 
arczképcsarnokba bele kerül, ha a kiadandó 
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albumra előfizet. A felhívásban említés tör-
ténik a felől is, hogy a mü esetleges feleslegé-
ből az OMGE. személyzet nyugdijalapjának 
javára alapítvány létesül. Ez a passzus arra a 
tévedésre szolgáltathat okot, mintha a vállalat 
és az OMGE. között kontaktus jött volna létre 
és minthogyha az quasi az OMGE. egise 
alatt működnék. Ily tévedéseknek elejét veendő 
kijelentjük, hogy az OMGE.-nek a szóban 
forgó vállalkozásról még- csak tudomása sin-
csen és megkérdeztetése esetén semmiesetre 
sem adta volna beleegyezését, hogy ezen — 
magánszempontból tálán teljesen jogosult, de | 
a közszempontokra való hivatkozásra kevésbé 
alkalmas — vállalattal bárminemű vonatkozásba 
is hozassék. 

Kalamitások sertés eladásnál. Alábbi leve-
let vettük, mely a rekrimináczió szempontjából, 
elkésett ugyan, de még mindig elég tanúságos 
maradt. F. évi január 1-én az itteni állomáson 
12 drb. leölt sertést küldtem Bécs-üjhelyre 
Keglevieh József sertés-bizományos czimére, 
hogy mint előzetesen már vele levélileg el-
végeztem, az ottani 3-iki azaz szerdai heti 
vásáron azokat: 80—88 fillérért kilóját érté-
kesítse. A sertések 2 án reggel Bécs-Ujhelyre 
érkeztek, de mivel állat orvosi bizonyítvány 
a szállító-levélhez csatolva nem volt, 3 án 
kirakni és eladni a bizományos szerint nem 
lehetett. Sürgönyzött tehát, hogy küldjek 
bizonyítványt, mely 3 án el is küldetett. A 
bizományos egyúttal 3-áról levélben arról is 
értesített, hogy a 12 drbból 9 drb megromlott 
s az ottani állat-orvos által konfiskálva letty s 
hogy mihelyt a sertéseket eladhatja azonnal 
küldi a pénzt. A mai napig tőle sem pénz, 
sem elszámolás nem érkezett, sőt express 
levelemre sem válaszolt. Tisztelettel kérdem, 
hová forduljak, hogy ily nagy károsodással 
szemben jogaimat megvédhessem, ugy látom 
szándékos megkárosítás esete forog fönn, mert 
lehetetlen, hogy jól kihütött, béltől, vértől, 
megtisztisztitott 170 kilós kövér sertés 2—3 nap 
alatt január 1—3 ig megromolhasson oly annyira, 
hogy azt konfiskálni kellene. Hisz az arasznyi 
széles szalonna egyáltalán nem is romlékony, de 
kivan zárva az is, hogy a hus kifagyasztott 
állapotban 3 nap alatt megromolhatna annyira, 
hogy eldobni kelljen! Ebből okulhat a magyar 
gazda! Ausztriában igy bánnak el velünk! Elő 
állapotban nem szállíthatunk oda sertést, leölt 
állapotban küldötteket pedig a legkisebb okért 
egyszerűen elkobozzák s a szegény magyar 
gazdát könnyű lélekkel 1600—1800 koronával 
megkárosítják. Szabó Lajos. 

50 kilogrammos sulyegység. A földmiv. 
miniszter abból az alkalomból, hogy a köte-
lező koronaérték számítás a f. év elején 
életbelépett s hogy a budapesti árú- és érték-
tőzsde akként határozott, hogy a hivatalos ár-
folyamjegyzésekben a gabonára nézve az 
eddig érvényben volt 100 kilogrammos suly-
egység helyett 50 kgos sulyegység jegyeztes-
sék s valamennyi törvényhatósághoz és va-
lamennyi gazdasági egyesülethez leiratot inté-
zett. A leiratban a miniszter azon felhívásá-
nak adott kifejezést, hogy különösen azen kis-
gazdák, földmivesek és munkások, kik ezen 
intézkedésekről a hírlapok utján egyáltalán nem 
vagy nem kellő időben értesülnének, azok 
nagy horderejére, saját érdekükben ugy hiva-
talos, mint társadalmi uton minél behatóbban 
figyelmeztessenek. 

A buza áralakulása. A freiburgi egyetem 
gabonaárak vizsgálatával foglalkozó állomása 
érdekes adatokban tájékoztatja a gazdaközön-
séget a jelenlegi állandó árdepresszió főbb 
okai és a gabonaáraknak a jövőben való leg-
valószínűbb alakulása felől. Október eleje óta 
a búzaárak a nagy világtőzsdéken majdnem 
állandó hanyatló irányt mutatnak, minek oka 
főleg a pénzpiacz nagy nehézségeiben rejlik. 
A pénzpiacz ezen uralmát a gabonapiacz 
fölött azonban csakis a kereskedelem domi-
náló szervezettségének és a termelők több-
nyire passzív magatartásának tulajdonithatják. 

íme egy példa. Decz. 18-án végre felszökött 
a buza ára, a mint ezt a buzapiacz ekkori 
helyzete magával hozta. De ugyanaz nap a 
Produce Enchange Company New-Yorkban 
fizetésképtelenné vált, mely csőd daczára 
annak, hogy már rég előrelátható volt, annyira 
izgatta és tartózkodóvá tette a tőzsdét, hogy 
annak visszahatásaként decz. 20-ig a chikágói 
és new-yorki tőzsdéken az egész decz. 18-iki 
áremelkedés veszendőbe ment. A buzapiacz 
állandó lanyhaságának második okát általáno-
san a „látható készlet* gyarapodásában látják. 
De az u. n. másodkézben levő „látható kész-
letek" Európán belül nem okozhatták az ár-
csökkenést, mert azok manap rendkívül cseké-
lyek. A látható készleteket Észak-Amarikában 
nagynak hirdetik, de ehhez is szó fér. Észak-
Amerikában a látható készleteknek kétféle ki-
mutatását ismerik: a hivatalos és a magán 
kimutatást. A hivatalos kimutatás magában 
foglalja az Egyesült Államok és Kanada összes 
búzakészleteit, melyek nyilvános elevátorokban 
vannak elhelyezve. E kimutatás ugyan hiteles, 
de a készleteknek csak kis részét öleli fel s azért 
nem teljesen megbízható, hogy nem mindig 
ugyanennyi elevátorrá vonatkozik, mert az 
elevátorok tulajdonosaira van az bízva, vájjon 
az elevátorukat nyilvánosnak deklaráltassák-e 
vagy sem. És ezzel meg van adva a lehetőség 
a nemrég alakult elevatorringnek, mely közel 
3000 elevátort bir tulajdonul, hogy a búzának 
a nyivános elevátorokba kisebb vagy nagvobb 
mérvben való dirigá'ása ál'al a nyilvános 
készletek számát tetszés szerint magasabbnak 
v. kisebbnek tüntethessék fel. Ic99. decz. 
31-én a nyilvános látható készletek mennyi-
sége: 57,892.000 busshels, a magán látható 
készleteké pedig 1900. évi jan. 1-én 132,198.000 
busshels volt A magán kimutatások még 
megbízhatatlanabbak, a mennyiben a raktár-
házak egyes államoktól eltekintve törvényileg 
nincsenek kötelezve az árukészletek igazság-
hoz híven való bemondására, a bevallott ada-
tok tehát többnyire mind hamisak. Az alapos 
számítás eredménye az, hogy az északameri-
kai elevátor-társaságok ringje a magánúton 
összeállított kimutatás látható készleteit a mult 
évhez viszonyítva 35—40 millió busshelssel 
emelte és a nyilvános készletek kimutatását is 
20 millió busshelssel befolyásolni tudta. sEzen 
számokból kifolyólag kétségen felül áll, hogy 
az északamerikai elevator-ring ismét hóna-
pokon keresztül á la baisse követett el erő-
szakot a buza-világpiaczon. S lehetséges, hogy 
most már ezen ring törekvései oda irányulnak 
hogy egy hasonlóan energikus rablóhadjáratot 
á la hausse vigyen keresztül. S azért meg-
lehet, hogy e ring készleteit a belföldön vissza-
tartja, hogy a kellő pillanatban elzárja azokat. 
A háború és Európának könnyelműen csekély 
készletei ezen tervet csak elősegíthetik. Mind-
ebből pedig a buza eladási politikájára nézve 
az következik, hogy miután manap oly időt 
élünk, mely a buzapiaczon könnyen meglepé-
seket hozhat, jó lesz, ha az árut jobb áíak 
mellett készen tartjuk. Sajnos, ez a jó tanács 
inkább csak elméleti értékű, mert a buza ma 
már kereskedők kezén van. 

Az autonom vámtarifa revíziója. Az 
1899. évi XXX. t.-cz. 3. §-ban és a 4. §. 
második bekezdésében foglalt rendelkezések — 
tudvalevőleg — arra kötelezik a magyar 
kormányt, hogy az osztrák-magyar vámterület 
uj autonom vámtarifájának megállapítása czél-
jából a tárgyalásokat az osztrák cs. kir. kor-
mánynyal legkésőbb 1901-ben indítsa meg. 
A törvény ezen rendelkezésének eleget teendő, 
a magyar kormány czélszerünek látta a kér-
déses autonom vámtarifa létesítése czéljából 
megindítandó tárgyalások ügyében már most 
érintkezésbe lépni az osztrák kormánynyal. Ez 
alkalommal egyetértőleg kívánatosnak talál-
tatott, hogy az osztrák-magyar vámterület 
uj autonom vámtarifájának kidolgozására vonat-
kozó előmunkálatok haladék nélkül megindit-
tatván, ilykép a megállapítandó vámtarifához 

kellő alapok mihamarább megteremtessenek. 
Ehhez képest a magy. kir. földmivelésügyi 
miniszter folyó hó 20-án kiadott körrendeleté-
vel felhívta a külömböző mezőgazdasági, neve-
zetesen az összes mezőgazdasági, erdészeti, 
borászati és szőlőszeti, baromfitenyésztésig 
kertészeti, méhészeti, halászati és egyéb 
szakegyesületeket, hogy az uj utonom vám-
tarifát illető óhajtásaikat és nézeteiket — 
tapasztalataikkal és az előző évek gazdasági 
adataival kellően indokolva — legkésőbb f. é. 
május hó l-ig eléje terjeszszék, oly czélból, 
hogy a kérdéses uj autonom vámtarifa meg-
állapítása alkalmával az ország fontos gazda-
sági érdekei kellő védelmet nyerjenek s e 
végből az egyes mezőgazdasági érdekkörök 
specziális kívánságai is a lehetőségig figyelem-
ben részesíthetők legyenek. 

Allatforgalinunk Ausztriával. Ismételve 
tapasztalható, hogy az állattenyésztéssel és 
kereskedéssel foglalkozó közönség egy része 
még most, az állatforgalom ujabb szabályozásá-
nak harmadik hónapjában sincs kellően tájé-
kozva az iránt, hogy Ausztriának, mely részeibe 
is milyen állatnemeket lehet elszállítani. Szük-
ségesnek tartjuk ennek folytán az érdekeltek 
figyelmét ismételten felhívni arra, hogy olyan 
községekből, amelyekben 40 nap óta ragadós 
állati betegség nem fordult elő, ha ezen községek 
fertőzött községekkel nem határosak a fennálló 
szállitásíszaiályok betartásával bármilyen állatot 
Ausztria bármely tartományába és városába 1 
szabadon lehet szállítani. Kivételt csupán azon 
vészmentes községek képeznek, amelyek az 
osztrák kormány által, valamely ragadós beteg-
ség behurczolása miatt zár alá helyezett járás 
területén feküsznek. Hogy mely járások vannak 
és milyen álletnemekre zár alá helyezve, az 
iránt az érdekelt közönség a földmivelésügyi 
minisztérium által időről-időre kiadott s a napi 
lapokban is mindig köztudomásra hozottá at-
egészségügyi Értesítőkből (sárga lapokból) szerez-
het tudomást. Ezek az értesítők, melyek az 
érvényben levő szállítási szabályzatok tekin-
tetében is tüzetes felvilágosítást nyújtanak a 
marharakodásra engedélyezett minden egyes 
vasúti állomáson a közönség által bármikor 
megtekinthetők. Fölmerülő kétség esetén egyéb-
ként a földmivelési minisztérium állategészség-
ügyi-osztálya különben is mindenkor készséggel 
nyújt a hozzá forduló feleknek esetleg távirati 
uton is felvilágosításokat. 

A bécs szt.-marxi állatvásár ujabb rend-
szabályai. A bécsi városi tanács a szt.-marxi 
sertés vásárra behurczolt száj- és körömfájás-
nak elterjedését megakadályozandó a folyó évi 
január hó 16-tól kezdődő érvényességgel a 
bécs-szt.-marxi vásártéren a következő rend-
rendszabályokat léptette életbe, a melyre a 
magyar gazdaközönség figyelmét ezennel fel-
hívjuk. 1. Sertésekre vonatkozólag : 1. a keddi 
sertésvásárra érkezett és ezen vásáron eladat-
lanul visszamaradt sertések az ugyanazon heti 
csütörtöki utóvásárig, legföllebb azonban a 
következő heti keddi vásárig tarthatók el-
adatlanul vissza. 2. a csütörtöki utóvásárra 
érkezett és ezen vásárról eladatlanul vissza-
maradt sertések a következő heti keddi vásárig 
tarthatók vissza. 3. azon sertések, melyekezen 
határidő alatt el nem adattak, a legközelebb 
eső szerdai nap estéjéig a következő helyek 
egyikén : a) a sertésvásártér szúró helyiségé-
ben, b) a szent-marxi vágóhíd osztályában, 
c) a meidlingi vágóhídon, d) a bécsi hentesek 
ipartelepének (Produktív Gesellschaft) vágóhid-
ján, leszurandók és a tulajdonosnak mint le-
szúrt és kizsigerelt sertés bocsájtatnak rendel-
kezésére. II. Szarvasmarhákra vonatkozólag : 
4. a hétfői szarvasmarhavásárra érkezett és 
eladatlanul visszamaradt szarvasmarhák a 
marhavásártéren csak a ksütörtöki utóvásárig 
tarthatók ós akkor is valamelyik bécsi vágó-
hidra illetve kizárólag azonnali levágásra 
adhatók el. Ezen csütörtöki utóvásáron eladat-
lanul visszamaradt szarvasmarhák a vásár 
végeztével a vesztegvásárra (Contumazmarkt) 
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hajtatnak át és itt is csak a reá következő 
csütörtöki vásárig maradhatnak és ismét ki-
zárólag helyi fogyasztásra adhatók el. A veszteg 
vásárra áthajtott szarvasmarhák ugyanolyan 
elbánás alá kerülnek, mint az ott lévő egyébb 
vesztegvásári szarvasmarhák. 

N Y I L T T É R * 

Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az UjlaM Uradalom 
Üzleti berendezése a ,Közteleit" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 
Irta : Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel: 55 
írajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

M o s t j e l en t m e g 

Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán 
az 0. M. G. E. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
1 9 0 0 - r a . 

A „Köztelek Zsebnaptár" ezen hatodik év-
folyama régi köntösében, javított és tetemesen 
bővített tartalommal bir. 

A „Köztelek Zsebnaptár" minden más zsebnap-
tárt teljesen nélkülözhetővé tesz. 

A „Köztelek Zsebnaptáp" ára az 0. M. G. E. 
tagok és a „Köztelek" előfizetői részére bérmentes 
küldéssel együtt 
; ; ' ==z 3 korona 30 fillér. — ' 

Megrendelhető 

a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
B u d a p e s t , 

I X . , Ü l l ő i - u t 2 5 . ( K ö z t e l e k ) . 

KERESKEDELEM,TÖ28DE. 

Badapestl gatsonatőíisás. 
(Guttmarm és Wahl budapesti terménvbizominyi 

czég jelentése.) 
Budapest junuár hó 20. 

Az időjárás a lefolyt hét nagyobb részében 
borús és nedves volt. Kezdetben a hőmérséklet a fagy-
pont alatt maradt, mi mellett bőséges havazás állott 
be, utóbb a fagypont fölé emelkedett hőmérséklet 
uralkodott, mely még esővel volt kapcsolatos. A 

, vetéseknek van tehát ugyan némi védelmük; a 
nedves, esős időjárás mellett azonban könnyen lehet-
séges, hogy a hótakaró eltűnik. A külföldön ugyan-
csak nagyobbára enyhe, nedves idő van. A vízállás 
gyorsan nő. 

A külföldi piaczok üzletmenetét illetőleg, külö-
nösen a kontinensen szük korlátok között marad a 
forgalom, a fogyasztás még tartozkodó, a hét vége f lé 
azonban némi hajlam a javulás felé mutatkozik. A 
tengerentúli piaczok erősen fluktuáltak és lefelé irányuló 
törekvést tanúsítottak. A látható készleteknek a mult 
héthez viszonyított erősebb csökkenése daczára, a 
világkészletek 4,040.000 bushellel való gyarapodása, 
erősebb hajóhozatalok, realizácziók és eladások New-
Yorkban az összes árfolyamok gyors csökkenését idézték 
elő és habár a hét vége felé némileg javult hangulat 
mutatkozott is, a mult héthez viszonyítva prompt buza 
2V2, későbbi határidők IVa c. csökkenést tüntetnek fel. 
Angliában a politikai viszonyok hatástalanok maradtak, 
az. üzlet korlátolt maradt és az árak alig tartottak. A 
franczia piaczokon kezdetben csökkenő volt az irány-
zat, utóbb azonban gyorsan javult. A többi kontinen-
tális piaczoVon a hangulat és az árak nagyobbára 
változatlanok és a fogyasztás csak legszükségesebb 
vételeire szorítkozik. 

Nálunk a forgalom e héten az összes gabona-
czikkekben jobb volt, a hangulat is barátságosabb, az 
árak azonban csak nagyon mérsékelten javultak. 

Az üzlet részleteiről következőket jelenthetjük : 
Buza a hét hezdetével szilárdan indult. A mai-, 

mok jó vételkedvet tanúsítottak és nagyobb tételeket, 
különösen raktárárut vásároltak, mi mellett az árak 
is, habár csak mérksékelten, emelkedhettek. A határ-
időpiacz ellanyhulásával a malmok kereslete is gyengült, 
később azonban újból javult. Mindennap akadt egy-két 
malom, amely készleteinek szaporítását tartotta szük-
ségesnek és különösen prompt áru talált előnyt, mig 
szállításra szóló áru állandóan el volt hanyagolva. Az 
érdeklődés különösen prima búzák iránt nyilvánult, ily 
minőségek azonban csak szórványosan kerülnek a 
piaczra. A mult héthez viszonyítva az árakban 10—20 
fillér javu ás mutatkozik ; az összforgalom 100.000 mm., 
a hetihozatal, 24.000 mm. tesz ki. 

Rozs ugy a helyi fogyasztás-, mint elszállítási 
czélokra jó keresletnek örvendett és a forgalom is 
javult, haoár a kinálat aránylag gyenge maradt A 
mult héthez viszonyítva az árak 10 fillérrel (100 kilón-
ként) emelkedtek és ép ugy, mint kbuzában, e czikk-
ben is prima árut keresnek, mely azonban alig van 
kínálva. Minőség szerint 12—12-60 koronáig jegyzünk 
helyben és helybeli paritásra készpénzfizetéssel. Nyirí 
származékot 11.40—11.50 koronáig jegyeznek debreczeni 
paritásban. 

Árpa (takarmányozási és hántolási czélokra) e 
hét folyamán változatlan maradt és a gyenge kinálat 
tartatt árakon talált elhelyezést. Minőség szerint 10-80— 
11-40 korona között jegyzünk helyben átvéve. Állomáso-
kon átvéve a forgalom malátagyárosaink csekély 
beszerzéseire szorítkozik : középminőségü áruért 11-50 
— 12.50 korona között fizettek helyben és budapesti 
paritásra. 

Zab gyenge kereslet mellett e hét folyamán 
változatlan maradt, a kinálat ennek ellenében szintén 
mérsékelt és különösen jó waggonáru hiányzik. A 
hangulat csendes és alárendelt áruért 9-80—10-20, kö-
zépminnőségüért 10,50, prima áruért 10,80 koronáig 
fizetnek helyben. A forgalom kerek 3000 mm. 

Tengeri állomásokon átvéve a rossz utakra való 
tekintettel, gyengén van kinálva, mig a kereslet — 
szállítási czélokra — kedvezőbb. A vételkedv nem 
nevezhető ugyan élénknek, de mindenesetre túlhaladja 
a kínálatot és igy az árak a mult héthez viszonyítva 10. 
fillérrel 100 kilónkén magasabbak. Budapesti paritásra 
9.40 koronáig, helyben és Kőbányán 9-70 korona, 
tiszavidéki állomásokon 8-60—9-20 korona között 
fizettek. 

Olajmagvak: Káposztarepcze (készáruban) alig 
kerül a piaczra és helyben 25"—,— koronáigjegyez. 
Káposztarepcze 1900. augusztusra alig volt forgalom-
ban és inkább névlegesen 23.40—23.60 korona között 
jegyzett. A mellékczikkekben jelektéktelen a forgalom ; 
vadrepcze 11. 13.— korona, gomborka 21 —.—23,— 
korona lenmag 23.—.—27.— koronát ér el helyben. 

Hüvelyesek : Bab iránt emelkedő árak mellett 
e héten ismét élénk vételkedv nyilvánult : tekintettel a 
szórványos kínálatra azonban jobb forgalom nem 
fejlődhetett ki. Tőrpebab Gyöngyösön 16.— K, Fél-
egyházán 17.50 K„ Gömbölyű Mohács 15-50, korona. 
Zombor-Baján 14.50—14.70 k.. Barnabab Kalocsán 14-20 
korona. Erdélyi fehérbab Marosvásárhely 11.80 korona. 
Kendermag ugyancsak szilárd irányzatú és budapesti 
paritásra 22.— koronáig jegyez. Bükköny 12—13-— 
Muharmag 13-50—14-50 koronát jegyez helybeli pari-
tásra, minden 100 kg.-ként. 

Vetőmagvak. Vöröshere továbbra is jó kereslet-
nek örvend. Különösen finom áru szilárd, bár merkan-
til és egyébb minőségek is könnyebben helyezhetőek el. 
Minőség szerint finom árut 150.— koronáig középminő-
ségü árut 120—136 koronáig jegyzünk helyben. Luczerna 
változatlan csendes és ?7o—86 korona között jegyez 
helyben, minden ICO kilónként. 

Mapi jelratás a gabonaüzletről 
1900. január 23 

A tegnapelőtti párisi fagyhirekre a tegnapi szilárd 
üzlet ma ismét a régi kerékvágásbe tért vissza. A 
malmok nem igen vásárolnak s főleg itt . fekvő árukra 
reflektálnak, mig szállításra a sok helyütt járhatatlan 
utak miatt nehezen vesznek. 

Buza ma mérsékelten volt kinálva, a vételkedv 
mérsékelt a forgalom 20,000 mmázsa, az árak tartottak. 

Az árjegyzés 100 kgr.-ra vonatkozik : 
Eladatott: 

Tiszavidéki: 100 mm. 79 5 kg K. 15-50 ' 3 hóra 
200 . 79-5 , „ 16 30 , , 

1000 , 79 „ „ 16-40 „ „ 
, 16-40 . , 

2í0 
200 

? I 

Pestmegyevidéki 500 
200 , .1 78 „ „ 

15-75 

100 , , 78 „ „ 15.70 
15.0 , 78 , „ 15-70 
100 . 77 . , 15-50 
400 , 
300 , 

, 76 „ „ 15-flO 
15'60 

100 
200 
200 

76 j 
. 75 . , 
. 75 , „ 

15-50 
15-50 

100 

F.-mayyarországi : 
100 . 72 . „ 

F.-mayyarországi : 200 , . 75 „ . 15.30 
Raktárból : 600 

1500 
2000 
3000 
2600 

» 80 „ „ 
» 79 . „ 
, 75 „ „ 
. 74 . . 
.. 73 „ „ 

1605 
16-Ö5 
15.30 

15 15 
Rozs jobb keresletnek örvend, 1 iz árak: 

által változatlanok 12—12 30-ig ér el Budapest távol-
ságában. 

Tengeri változatlan helyben 9.60-ig Budapest tá-
volságában 9.40—9.50-ig ér el ; tiszavidéki tengeriben a 
kereslet mérsékelt 8.80-ig kél el. 

Árpa üzlettelen. 
Zab 10 K.-tól 10-80 K.-ig ér el helyben minőség 

szerint. 
Határidők kezdetben szilárdan indulnak, később 

realizálásokra ellanyhulnak. 
Déli 12 órakor jegyez: 

Buza áprilisra 1900. 
„ októberre „ 

Rozs áprilisra „ 
Tengeri májusra „ 
Zab áprilisra , 

15.48—15-50 
15.68-15-70 
12.90—12.92 

10.20—10.22 korona. 

Heremagvak ólomzárolása. *) 
Budapest, 1900. január 22-én. 

A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-
más az 1899/1900. idényben, azaz 1899. évi julius hó 
i -tői a mai napig az alant megnevezett magkereskedők-
nél és termelőknél a következő magvakat ólomzárolta : 

Luczerna Lóhere összesen 
m é t e r m á z s a 

Mauthner Ödön Budapest— 3jg 1040 1399 
Magy. mezőg. szöv. Bpest — 577 1021 
Haldek Ignácz,1) Budapest— 504 190 694 
Klein Vilmos Szatmár 492 492 
Deutsch Gyula, Budapest ... 236 19 255 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 18 169 187 
Frommer A. H. utóda Bpest— 148 26 174 
Beimet és fia Budapest 29 104 133 
KleiD Vilmos örök. Temesvár 90 30 120 
Lamberger Károly Bpest ... 19 74 
Boross és Szalay 32 . .59 
Radwáner és Rónai Bpest— 10 . 70 
Gr. Teleki Arvéd,2; Drassó__ 52 56 
Kramer Lipót Budapest 14 
Fuchs Fülöp, Budapest ... — 13 15 

Összesen— ... 1945 2869 4bl4 

') 7 q biborhere, 16 q fehér here. 
2) 51 q répamag. 
*) A hazai mezőgazdaságra nézve káros ameri-

kai hereféle magvakat a magvizsgáló állomás nem 
ólomzárolja. 

Szeszűzlet. 
Ssest. (Boldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hétnek elején az üzlet-

menet változatlan élénk volt és a szeszárak szilárdan 
a multheti zárlatjegyzés szerint záródnak. Elkelt fino-
mított szesz budapesti szeszgyáraktól adózva 112 50— 
113-50 koronáig, adózatlan szesz szabadraktárra 21-50 
—22 koronáig. 

Vidéki szeszgyárad, által kontingens finomított 
szesz 50 fillétrel drágábban lett ajánlva, de üzlet a 
magas ár folytán nem létesült. 

Élesztőszesz szilárd és adózva 112-50—113-50 K, 
adózatlan 21-50—22K. kelt el. 

hektoliter ez áron el is kelt. 
A kontingens nyerxtszett ára Budapesten 36 50 — 

37.50 korona. 
jegyzés 39. 39.40 korona, kontingens 

Prágai jegyzés 110.75 — korona adózott és 
37.75—38 korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés —2175 korona kiviteli 
szeszé** 90°/o hektoliterje. 

Kkivitel e hétnok elején csak egy nagyobb tétel 
finomított szeszt vásárolt. 

Vidéki szeszgyárak közül Kenyérmező, Arid, Te-
mesvár 25 fillérrel . drágábban, a többiek változatlanul 
jegyeznek. 

Buiapesli zárlatárak t hiten: Finon itott szegi 
112' 50 - 113 50 korona, élesztőszesz 112"56 -113-50 K, 
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nyersszesz adózva 110 25—111 50 korona, nyersszesz 
adóratl»í íexkontingens) — -—korona, denaturált 
szesz 36' 37.50 korona. Kontingens nyersszesz 

. —:— korona. 
Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-

mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-
tés mailett értendőt. 

A bözpoiríi vásárcsarnok ársjegyzést! nagyban 
(m gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Hagysr gazdák vásárcsarnok ellátó tzövetkeze-
tén k jelentése. U00. január hó 20 áról. 

Mint kiemelendő mozzanatot első sorban a tojás 
ár rohamos hanyatlását soroljuk fel. A csökkenés 
I. rendű tojásnál 8 napi egyenlegként 28 koronát tesz 
ki eredeti ládánként. Mai jegyzésünk 90—96 korona. 

A husüzlet lanyha irányzat mellett elég élénk le-
folyású volt. Eladtunk vidéki marhahúst -74-86 fillérért 
kgronként. Vadból nyúlnak jó kelendősége volt, darabját 
nagy tételekben 2'20—2'40 K.-ért helyeztük el. Fáezánok 
nagyon keresettek, egy pár 7—8 K. Óz l'OO—1'20 K. 
kilónkint, 

Baromfiaki ugy élő, mint vágott állapotban ke-
resettek. Elkelt élőpulyka 8^9 kor., magló liba 6.00̂ -
6.50 kor. páronként. A vágott pulykát 1.20 kor. libát 
1.15 kor. helyeztük el nagyban. 

Vajból a hozatalok egyre nagyobbak, ennek elle-
nében alig van kereslet. Ia tea-vajért nehezen 1.60̂ - . 
L.O K„ főzővajért 1.30-1.40 K. érhető el kilónkint. 

Gyümölcsből csak közép minőségű alma érkezik 
a piaczra, mely mázsánként 30—40 koronáért került 
eladasra, 

ÍA széleríSvároa vígárci&rxtt k-ig»i|atő»ig jaieü 
t'«»a Budajeit, í í 66 jaíiüár 22-r6:. 

Has. Marhaiws hátulja í. oszt 1 q K. 1Ö4— 10Ö 
II. ősit. 98—104, llí.03zt. 96—98, eleje 1. uszt. 92—16' 
0. oszt. 88 - 92, in. oszt. 84 88 horjuhus hátnü'. I-
oszt. 120-128,jl. oszt. 100 -120,eleje I. oszt 96 104 II-
nezt. 80—96, birkahus hátulja i. oszl. 76- 88, ti. uazt 
72—76, eleje I. oszt. 68-72, ű. oszt. 60-68 bárfai 
eleje 1 db 0.——0—, hátulja • sertésbw magvat 
szalonnával elsőrendű i q 90 92, vidéki 78- 84 sza-
lonna nélkül elsőrendű 96—96; "vidéM 63-80, zártéi-
tas pörkölt —-0—sertéshús szerb szalonnával -

, «tM6afia tsélkfll — — , seríésta füstölt ótagysr 
— , idegen (vidéki) — , fiöEka nyers ! '-g. 
96— 1 '20, füstölt beit csonttal 1 -20 -1 50, csont aéM .1 40 
- 1 70, sonka füstölt külf. osont nélkül —• -'•—, 
szalonna sózott 1 q 88-90 füstölt 100 - 104, sertés-
istóf bordóval 1 00— 1-C2, hordó nélkül 96—98 koSMuj 
nyeig 1 kg. — , fóstöíi V43—1-gO.szsíemi beíffld 200 
- 350, külföldi mftka ttcpui éJS l db 4 — 7 — 
bsítitott 1SÖ -180. 

Baromi, a) SI3. Tyníí 1 p u K. 2'40- 2 60, 
ssirke 1-40— 1 60, kappan hizott 0' 0'—. wvány o 
0 —, rucza hízott 4 80- 5 20, sovány 0 — 0 —, wt 
uizott 11 0—12 0. sovány 4 60 5 60 puî ka bizct; —— 

'sovány 0'—— 0 —. b) Tisztított. lyuk 1 tífc frt 
1 40—1-50, 1 kg. , csirke 1 db 1-00- 1.20, 1 &s 
- , kappan bízott 1 db 1 40- 1 80. I kg. 
réczí ífeizott ! db í 60—2 80, 1 k*. 1- 1-20, félkívér 5 át 
0' , Ind bizotf 1 db 4 60-6-50, l kg. 1 1 16 
félkSv. 1 db 1 • — 120 1 kg. — . pulvka hizott 
í db 0 0—0—J. kg. 100—1-16, fé!kö*£r ! db 0—, 
1 kg. , hzdmáj 1 db 1-0-2 0, i kg. 2.80 4—, 
ledxsir 1 kg, 1 60 - 2 0. idei libs> j db 

Hal. Blő. Hsrssí 1 kg. K. 2 :—2 40 esnks. 1-60 
- 2 40. ponty (dunait 1 60—1 80, güiiö —• — • —. ve 
esege 0-—•—, máma —• •—. f»<*mi>ö 1-20- 1 40. 
angolna 0- 0'— sj ró kever: : 50 1-— Skeoi , 
pisztráng 0'—-- 0'-—, 

Tej és tejtermékei:. Tej Ilit. K. o 16-118, 
lefölözött 0 12—0'12, tejszín 0- 0'—, tejföl O'íO -C56 
(ehénvaj Hsx) i kg. 1 40 - 2 —, I. rendű 1 1 50 - B. i. 
1 — 1 50 olvasztoti 0' 0"—, Margar.nl. rendű — 

, i'. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-14— 0 20, j«b 
törő 1-12—1-20 liptói 1'12-1-28. juhsajt 0-—, emmm 
Shaü sajt 2 — 2—, groji sajt Ov 0-1-20. 

LIsz 
0-Í6—30'0, 
- 0 22 Búzaliszt 00 
g 8 4 —*—, S*—*—. 

Hüvelyetek. Lenese magyar 1 q K. 16 -24, (toka 
raui 36—56, borsó héjas magyar 20-0— 24'—, koptatott 
magyar 26-30, külföldi 2)- 34 bab tahiu aprí 12 18 
nagy 12.0—16-0, szines 18-0—20-0. 

To Jás.. Friss alföldi (1440 db.) korona 90-0 - 92 — 
erdélyi(1440 db.) 80 0—82-0, meszet orosstojái 
IQO db. —, tea tojás 8- 9-—, törött tojás- 0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés K. 0. 0-0 1 q 
5,0—S.O, Petrezselyem 100 kötés 0—O'O, 1 q 14. 18 — 
zeller 100 db 2-40—5.—, karalábé 2-40—3.20, vöröshagyma 
100 köt. 0- .—, 1 q 10.0—11.—.foghagyma 100 köt. 
- .—.—, 1 q 28.-32.—, vörösrépa 100 drb 1.40—2-40, 
fehérrépa, fejeskáposzta 10- 18.—, kelkáposzta 100 db 
3.0—6.0, vöröskáposzta 16.0—20.—, fejessaláta 2.40— 
4.—, kötött saláta 0- •—, burgonya, rózsa 1 q 5.40 
5.60, sárga 520 0—560'0, külföldi —.—.fekete retek 100 
drb 1.20—2.—, uborka nagy salátának 100 drb 0.0—0.—, 
savanyítani való 100 db —.—., savanyitott 3.60—5.— 
zöldpapr.O- 0—, tök főző 0- -0, zöldbab 0 , 

zöldborsó hüvelyes hazai 1 kg. —.—-.—, fejtett 1 lit. 
—, tengeri 100 cső —.—.—.karfiol 100 drb 16,—20.— 

r T 3 d 2 c r 3 1 4 , k g ; — - s p á r g a t o rma 

Gyfimölcs. Alma 1 q K. 16-40, köz. alma 16—24 
™Jförte 60—60, közönséges körte 10—14, szilva magva' 

0.-, vörös-.-._, meggy faj , közön-
séges , ringló , baraczk kajszin , 
öszi , dinnye görög nagy 10 drb —•—o-—, kicsi 
"7,77 ,sár£a 1 q. --0 .0, közönséges . 
szőlő 1 kg. — .0-— .0, csemege 50-90, dió (faj papir-
héju) 50-60, közönséges 46.0-50.-, mogyoró - - -
gesztenye magyar 0 — , olasz 24-36, narancs messi-
ási 100 db 1-60-5:-, pugliai mandarin 16 ) -
4 —, catrom 1-80—2-—, füge hordós 1 q 34—40, ko-
tzorui 34;~ 40—, datolya 74 -80, mazsolaszőlő 80'-136, 
«gra» l üt 0- 0-—, eper 1 kg. o- 0-— kr. 

1.40 -1.60, II. rendű 1.20-1.40, csöves — , 
ntoB) ——. köménymag ——borsökmaga 

K 5' frí csurgatott 80-
1-04, sejtekben 1 kg. , szappan Izin 56-60, 
tóaönséges 44 46-, fafcérhor isztalipalaczkban 1 lit 
Í 7T ®srfa!i Pal̂ czkban 0---0-- , h&zi 

.;«mks palacskbaii ^ t u j n s paíaszk&rp 
Eideg-bnsvásár a Garat-téri élelmi piaczon 

. jan. 23-8n. (A ŝ ébesfőv rosi vásárigazgatóság 
íelentése a .Köztelek" részére.̂  Felhozott Budapestről 
56 árus 36 db sertést, 0 árus 5 db süldőt, 3500 kg 
friss hust, 1200 kg. füstölt hust, 800 kg. szalonnát. 
400 kg. hájat, - kg. zsirt, - kg. kolbászt, - kg. 
hurkát, - kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-

kg^töpfetőf dÍSZnÓSají°t' - kg' db) sonkát, -
Vidékről és pedig: Nagy-Körösről 10 árus 142 

díb Sértést, Czeglédről 8 árus 127 drbsertést, Szabad-
szállásról 1 árus 5 drb sertést, Laczházáról 1 árus 5 
drb eértést, Kis--KőrösrőL 1 áras 5 drb sertést, Nagy-
Székelyről 4 árus 37 drb sertést, Németkérről 1 árus 
12 drb sertést, Dunaföldvárról 4 árus 26 darab sertést, 
Paksról 1 árus 7 drb sertést, Monorról 1 árus 19 drb 
süldőt, összesen 32 árus 265 drb sertést és 19 drb 
süldői . 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 88-108 fillér, 1 ;q 76—82 korona,: süldő-
hus 1 kg. 112—120 fillér, 1 q? 90-92 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 120—136 fillér, 1 q 110-112 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 88-92 fillér, 1 q 84-86 korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 120—128 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100-̂ 112 fillér, 1 q 
korona, disznózsír 1 kg. 108—112 fillér. 1 q 
korona, kocsonyahús 1 kg. 60—72 fillér, 1 q -
korona, füstölt sonka 1 kg. 120—160 fillér, 1 q 
korona, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. —— 
hurka —, 1 drb , töpörtő 1 kg. fillér. 

Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1900. 
január hó 23-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek« részére). Felhozott Budapestről 
62 árus 194 db sertést, 2 árus 14 db süldőt, 6000 kg. 
friss hust, 400 kg. füstölt hust, 5000 kg. szalonnát, 4000 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig : Nagy-Székelyről 1 árus 27 drb 
sertést, Czeglédről l árjis 13 drb sertést, Soltról 5 
árus 30 drb sertést, Dunavecséről 2 árus 14 drb 
sertést, Dunapatajról 1 árus 7 drb sertést, összesen 
10 árus 91 drb sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 88-112 fillér, 1 q 80—84 korona, süldő-
bús 1 kg. 108-120 fillér. 1 q 96-98 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 100—120 fillér q 94—112 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 88-96 fillér, 1 q 84- 92 korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 100-112 fillér, 1 q korona, 
háj 1 kg. 96—104 fillér, 1 q korona, disznózsír 
1 kg. 108-112 fillér, I q korona, kocsonyahús 
1 kg. 48-72 fillér. 1 kg. korona, füstölt sonka 
1 kg. 128—140 -fillér.- 1 q korona. 

SasSauesti tekanaánj-vásár. (DL kerület Mestar-
atazR. K00 jan. 23 A székesfővárosi vásári?azgatósá* 
jelentése a ,Rt»zteUk' részére). Felhozatott a szokott 
iözségeVM! 122 szakér réti széna, 27 szekér muhay-
26 székér iBupszalma 15 szekér aiomssalma, szskér ta-
kar®&Dy*z»1m» ő wekér ter..gerj&zár 4 szekér eiyáh 
akarmány (zabos bükköny stb.) 400 isik szecska. 

A forgalom közepes Ar«k fillérekben >i-kéat a 
kezők: réti szén* 400—580, muhat 520—600, na -
szalma 280—320, alomszalnm 200—260, egyéb ítka -
máay , lóhere . takarmány-
szí ima , 100 kéve tengerigsár 1400—1800 taczerna 

. swju szskaasaecskp 340—380, szén* 
. f j . zabossbükköny 480—560 Összes 

(MSHííte 201, íuly 261,300 kg. 

Áliatvásárok. 
Budapesti szurőmarhavásár. 1900. jan. hó 19-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 387 drb, eladatott 387 drb, 
galicziai — drb, eladatott - drb, tiroli drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 11 db, eladatott 
11 drb, élő bárány 72 db, eladatott 72 drb; belföldi 
45 drb, eladatott 45 drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött 83 drb, 

eledatott 83 drb, növendék borjú — drb, eladatott 
— drb, ölött bárány 11 drb, eladatott — drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

Borjú 'ásár élénk volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi | 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 72- 90 
fillérig, kivételesen 9 6 — koronáig súlyra, galicziai 

, Mv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. ;— koronáig súlyra, tiroli j—: korönáig 
tiv. koronáig drbonkint, koronáig' 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú — 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 40—46 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú; 
belföldi 82—90 koronáig, kiv. —— koronáig súlyra, 
galicziai — koronáig, kiv. koronáig . 
drbonkint, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi 96—100 koronáig,-kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány 10- 14'— koronáig 
páronkint, ölött bárány —. .— koronáig párja. 

Budapesti jnhvásár. 1900. január hó 22-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „ Köztelek" részére). 

Felhaitatott: Belföldi hizlalt ürü 127 darab, 
eladatott 127 drb, feljavitott juh —, kisorolt kos —, 
kiverő juh 76 drb, eladatott 76 drb, bárány — drb, 
kecske —, boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —. romániai , durvaszőrü — db. 

Birkavásár jelentéktelen volt. 
Arak a következők : Belföldi hizlalt ürü —•— K. 

párkint, 47K.-ig 100 kiló élősúly szerint, kiverő 
juhok 11 K.-ig páronkint,"42 K.-ig 100 kl. élős. szerint, 
kisorolt kosok páronkint, feljavított juh —•— K. 
páronkint, bárány — K. páronkint, kecske — K. 
anya jukok —••— K. páronkint, szerbiai — K. páron-
kint, angol keresztezés — K. páronkint, romániai — 
K. páronkint. 

Bécsi sertésvásár. 1600. jan. 23 án. (Schleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köts-
telek" részére). 

Felhajtás : 3936 lengyel, 5074 magyar sertés, össza-
sen 9010 drb. 

A forgalom lanyha volt. 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : príma 80-82 fillér, kivételesen 84 fillér, közepes 
68—7 8 fillér, könnyű fillér, süldő 64—82 fillér. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. M. urnák, Halle a/S. Az „Alkohol" cz. köz-

leményét sajnálatunkra nem használhatjuk, miután az 
egy napilappal kezd polémiát. Polémiákat pedig — ki-
vételes ok nélkül — elvből nem idézünk elő. Miért 
nem tetszik közelebb fekvő dolgokkal foglakozni, amint 
azt már egyszer megírtuk ? 

0. Oy. urnák. „Néhány szó a vetőmag elkészí-
téséről" cz. czikke nem közölhető. A rövid lélekzet.ü' 
dolgozatot kissé hézagosnak találjuk. 
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T a v a s z i v e t é s r e 
első minőség i ! 

Hanna-Pedipe árpát, 
m e l y utdtcnyésztése az e r ede t i K vas s i t z i á rpának. 

Ezen. árpafaj már évek óta nagyon beválik; mivelhogy 
a mellett, hogy dúsan fizet, oly minőségben terem, mely el-
ismert finomságánál fogva sö r f ő zés re k i vá l óan a lka lmas 
és mint ilyen a l e gnagyobb áron adható c l . 9069 

Czukorgyár Diószeghen, 
66 P o z s o n y m e g y é b e n . 

F e d e z é s i 
h i r d e t m é n y . 

K i n g A lmonarc l i , k i t . r e co rd 1-35 sötét sárga importált 
ame r i ka i ügető mén, ell. 1889-bon,, 168 cméter magas, apja 
A lmonarc l i (record angol #mföld 2-247a, 14 ivadékkal a 
2'30-as listában) anyja S»am o f S. R . (S. R. ang. mföld 
reeordja 2,0974 

G r ó f Z i c h y J á n o s z i c h y - u j f a l u s i 
m á n e s é l s e s i g d i j IOO k o r o n a ; 

kanczáknak csak a zab számíttatik fel. Bejelenteni lehet 

78 Sróf Zicüy Kázmérnál, 
Z i c h y - U j f a l n (vasút-, posta- és távírda állomás), Fej érmegye. 

J a c o 9 7 6 3 
amer i ka i ügető f e k e t e mén, született Amerikában 1888, 
a. Patchen Wilkes 3550 (v. George Wilkes 519) a. d. Lida 
Patchon (v. Carnbrino Patchen 58.) 

R e c o r d Amer i kában 3 : 39 . 

F e d e z é s i d i j Í O O k o r o n a . 

Á kanczák ellátására nézve a kisbéri feltételek alkalmaz-
tatnak. 

Bejelentésekaz ercs i i u rada lm i t isz t tar tősághoz 
Ercs i , Fejérmeg'yében, intézendők. 

Ercsii uradalmi tiszttartóság 
igo Guttmasín L a j o s , s. k. tiszttartó. 

T ö b b százezer 2 éves szép növésű 

fekete fenyő csemete 
ju tányosán e ladő. Bővebbe t 

E r d é s z e t i i r o d a 
Budapest, 1., Retek-u. 44—46. 222 
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Ercsii uradalmi tiszttartóság 
igo Guttmasín L a j o s , s. k. tiszttartó. 

Magy. kir. államvasutak. 

H i r d e t m é n y . 

Uj személydijszabás élet-
beléptetése a murányvölgyi 
h. é. vasúton. , 

A magy. kir. államvas- ' 
utak igazgatóságától nyert 
értesítés szerint az előbb 
emiitett vasúton jövő évi : 
január hó 1-től kezdve uj : 

személy és podgyász-dij- , 
szabáslép életbe, mely által 
a jelenleg fennálló menet-
dijak részben lejebittettek ; 
részben pedig felemeltett-
nek, E díjszabás a magy. 
kir. államvasutak díjszabás 
elárusító irodájában (Csen-
: : oJ, / i 
kapható. 

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem dij az 

tátik.) 
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h. é. vasúton. , 

A magy. kir. államvas- ' 
utak igazgatóságától nyert 
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emiitett vasúton jövő évi : 
január hó 1-től kezdve uj : 

személy és podgyász-dij- , 
szabáslép életbe, mely által 
a jelenleg fennálló menet-
dijak részben lejebittettek ; 
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(Utánnyomás nem dij az 

tátik.) 

(törvényileg védve) 
( D r . W e i s s e n b e r g H . ) 

C g y e c L ü l i , b i s t o s ó v s z e r 
a fertőző borjuvéíhas ellen 

mo ( ü o r j i i v é í S K ) . 9m 
Hindig biztos hatású, egyszerű alkalmazás! 

Elkülönítés, fertőtlenítés stb. szükségtelen. 
Számos elismerő nyilatkozat. 

Egyedüli készítője: 

Menye B . vegyész Tichau O . -S. 
Ismertető füzetek ingyen és bérmentve. 

Magyarországi vezérképviselő: 59 

K a l m á r V i l m o s , 
Budapest , T I . , T e r é z - k ö r u t 3. 

K A I N I T 
nagyban és kicsinyben. 

Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest Köztelek), 

Árak: 

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 130—14Ö frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyideüleg a kainit árát egyesütetük pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

Magy. kir. államvasutak. 

H i r d e t m é n y . 

Uj személydijszabás élet-
beléptetése a murányvölgyi 
h. é. vasúton. , 

A magy. kir. államvas- ' 
utak igazgatóságától nyert 
értesítés szerint az előbb 
emiitett vasúton jövő évi : 
január hó 1-től kezdve uj : 

személy és podgyász-dij- , 
szabáslép életbe, mely által 
a jelenleg fennálló menet-
dijak részben lejebittettek ; 
részben pedig felemeltett-
nek, E díjszabás a magy. 
kir. államvasutak díjszabás 
elárusító irodájában (Csen-
: : oJ, / i 
kapható. 

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem dij az 

tátik.) 

(törvényileg védve) 
( D r . W e i s s e n b e r g H . ) 

C g y e c L ü l i , b i s t o s ó v s z e r 
a fertőző borjuvéíhas ellen 

mo ( ü o r j i i v é í S K ) . 9m 
Hindig biztos hatású, egyszerű alkalmazás! 

Elkülönítés, fertőtlenítés stb. szükségtelen. 
Számos elismerő nyilatkozat. 

Egyedüli készítője: 

Menye B . vegyész Tichau O . -S. 
Ismertető füzetek ingyen és bérmentve. 

Magyarországi vezérképviselő: 59 

K a l m á r V i l m o s , 
Budapest , T I . , T e r é z - k ö r u t 3. 

| H a n n a á r p a m j 
] .<§> <§> v e t ő m a g | 
1 nagy mennyiségben eladó a Lévai urada- | 

lomban métermázsánkint tizenöt koronáért vevő g 
zsákjaiban. Megrendelés intézendő a fjj 

i iii*sici. i g a z g a t ó s á g h o z § 
Liérán ( B a r s m e g y e . ) 207 KJ 

Eladó birtok. 
Orgovány pusztában, I zsák (pestmegyei) községtől 

és vasúti állomástól félórányira, mintegy 105 katasztrális 
holdas, els© osztályú szántóföldből álló, czakorrépát 

. termő birtok tanyaépülettel, akár egészben, akár parczel-
lázva 5—10 holdas részletekben 63,000 koronáért, a 
lehető legkedvezőbb fizetési feltételek mellett eladó. Venni 
szándékozók forduljanak a tulajdonos 

Halasi Gazdasági BankRészv.-társasághoz, 
hol közelebbi részletek megtudhatók. 199 
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M e g j e l e n t 

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

kiadásában 

Gazdasági 
Számviteli 

Naptár 
1900. évre. 

czimmel egy díszesen s teljesen vászonba kötött, 
naptár részszel és gazdasági tudnivalókkal ellá-
tott nagy alakú egyszeri számviteli könyv, a melyet 

minden gazda számvitelének bejegyzésére az egész 
éven át használhat. 

Ára díszesen bekötve 1 kor. 50 fillér, portómentes 

megküldéssel 1 kor. 80 fillér. 

Most jelent meg' & & & $ 

Baromfi hizlalása 
* * » és a hízott baromfi értékesítése. 

Irta: 

az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület 

megbízásából 

HREBLAY 
— — EMIL 
állatteny. magy. kir. 

felügyelő. 

45 szövegközti képpel, 
csinos vászonkötésben. 

Ára 
portomentes küldéssel 

1 kor. 70 fill. 

M e g j e l e n t 
I 
I az „ O r s z á g o s M a g y a r G a z d a s á g i E g y e s ü l e t " k i a d á s á b a n 

a „Köztelek" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. 
- _ Két tábla, hat ábrával. 

IRTA: 

WIENER MOSZKÓ. 
Egy hazai belterjes uradalom üzleti ágának jövedelme-
zőségére és az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 

részletes adatok ismertetése. 

104 oldalas csinos könyv, ára portomentes megküldéssel: 
1 korona 10 fillér. 

M e g j e l e n t 
a z O r s z á g o s M a g y a r G a z d . E g y . k i a d á s á b a n a 

Suschka Richárd 
(magyaróvári gazd. akadémia intézője) 

í^cl^GLíx^CL^Í 

a z O r s z . M a g y . G a z d . E g y . á l t a l 1 0 0 0 f r t p á l y a d í j j a l i § 
k o s z o r ú z o t t pályamű. 

Bolti ára csinos vászonkötésben 6 korona. gj 

A . „ K ö z t e 1 e k " e l ő f i z e t ő i n e k f § 

csomagolás portómeife megküldései 4 korona 6 0 fillér. 

a „Köztelek" kiadóhivatalába B u d a p e s t , IX. ker., Üllői-ut 25. intézendők. 
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Hirdetés. 
Nagyméltóságú gróf Wenckhe im Fr igyes ur békési 

gulyabeli alföldi magyar szarvasmarha tenyésztéséből 
származó 

20 darab kétéves tisztavérü hágóképes 

tenyészbika 
f. é. február hó 1-től kezdve szabad kézbő l eladó. 

Vasúti állomás Békés, minden : irányban közlekedő 
vonatokhoz kedvező csatlakozással. Posta Békés. 

Felvilágosításokkal készséggel szolgál a békési urad. 

Békésen, 1900. január hó 20. 

EmperI Ernő, 
urad. tiszttartó. 

9490/1900. CII. 
Mag 

H i r d e t m é n y , 
(Határozmányok módositása.) 

Az évi január hó 1-töl érvényes magyar adriai köteléki díjszabás 2-dik 
füzetében az általános határozmányok 4. pontja (9—10 oldalon) következőleg mó-
dosítandó, illetőleg helyesbítendő „a mennyiben a dijszabás 1. füzetében Fiúméra 
nézve foglalt díjtételek: darab árukat, illetőleg (terjedelmes áruk kivételével) 90 
lérrel. 5000 Kg-os kocsi és fuvarlevelenkinti küldeményeket illetőleg 70 fillérrel, — 
10,000 kgos kocsi és fuvarlevelenkinti küldeményeket, llietőleg pedig 46 fillérrel fél-
emelve a jelen díjszabásban foglaltaknál olcsóbb díjtételeket eredményeznének, ez 
utóbbi olcsóbb tételek nyernek alkalmazást." 

A nagyméltóságú gróf Kottulitjsky-féle urad. intéző-
sége a tavaszi vetés idényre, korai igen jöve-
delmező hektoliter enkénti 

206 

56 kilós zabot 
ajánJ, 100 kilónként 16 kor. éO fillér, zsákkal együtt 
bruttó : nettóért, franco a Német-ujvári állomásról szállítva. 

Gazdaközönség 
figyelmébe. 

T. cz. 
g a z d a k ö z ö n s é g 

J u t á n y o s á n e l a d ó 
6 drb 1500 kgr. hordképes-
ségü 2Va m. hosszú, IVa m. 
széles 8 vasoszlopu és erős 
vaskorláttal ellátott száza-
dos uj marhamázsa, 2 drb 
3000 kgr. hordképességü 
tolósuly-rendszerü száza-
dos uj szekérhidmérleg, 9 drb 
1000 kgr. hordképességü;' 
sulyokkal ellátott tizedes 
és 6 drb 500 kgr. hordké-
pességü sulyokkal ellátott 
tizedes mérleg. 8810 
D É N E S M A N Ó 

mázsamesternél 
BUDAPEST, ÍJI, Mánj-nta 78. 

figyelmébe. A közeledő 
idény alkalmából ajánlok 
t. oz. gazdaközönségnek, 
földbirtokos és bérlöknek 
gazdatiszteket, 
gépészeket, 
molnárokat, 
kovácsokat, 
szeszfőzőket 

lgin,íi^minemU d'Jfat T s 
K r a k a u e r Á r m i n 
mezőgazdasági személyzet 

elhelyező intézet 
Budapest, VII., Sip-u. 14. 

Veszek fákat 
ha nagyon olosón lapom, de 
csak 8-6 éveseket, pár ezer 
jegenyét és nyárfát, továbbá 
pár száz törpe törzsű gyümölcs-
Ű4ozotat4RéEzíftes' ajánlatok 
intézendők Illik Vinozíispéres-
plébánoshoz Újpesten. 198 

Champlaine 

p. Tab, Somogyimé gye.' °S'l93 

Veszek fákat 
ha nagyon olosón lapom, de 
csak 8-6 éveseket, pár ezer 
jegenyét és nyárfát, továbbá 
pár száz törpe törzsű gyümölcs-
Ű4ozotat4RéEzíftes' ajánlatok 
intézendők Illik Vinozíispéres-
plébánoshoz Újpesten. 198 

"Vörös heremag-, 
kapható Ŝ hambeck Lászlőnáí 
Kalocsán. 188 

Vetőmagvakat 
kínál eladásra a nagy-német-
egyházi gazdaság, posta Buda-
értendők a szaáti állomásra 
szállítva,̂ zsák nélkül: Tavaszi 

zab 16 korona. Ugyanitt na-
gjob̂ meanyiségü muhamag 

IM-imalbirtokvétel!!! 

vasutnoz' és ^ czukorgy árhoz, 

24 koronáé°tniíadő. KözSbbU 
komoly reflektálnak Öster-
reicher Bernátnál, Nagy-Kani-
zsán. 228/a 

A növénytermelési 
bált burgonyafajok "közüT a 
Miirker-féle 2l°/o keményítő tar-

Ŝzont-T.őrinczi uradalomban. 
Ára q ként 5 korona, a darányi 
állomáshoz szállít™. Teljes 

Számtartőságf Baranya-Szent-

Báró Harkányi Fiigye 
taktaharkányi uradalmi 
ban eredeti Hallett Cht 

valier pedigree és 
Kwassítzi Hanna pe 
digree mag után ter 
melt VETŐMAG 
ARP A 100 kilón" " 
18 koronáért loco Szei 
állomás ELADÓ. 
rendelések az urada 
központi irodáját 

Budapest, Andrá 
ut 4. sz. intézendők. 
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lett mintegy 100 magy. 
melyből 16 hold alapitáf 
iigl Dé̂ eieteTkkíl' és*™' 

A dr. Aschenbrandt-féle 

bordói-por 
a legbiztosabb, kényelmos kezelésű és olcsó ellenszere 

a szőlő- és a burgonya 

peronosporájának 
Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" rak- | 

tárában: |j 
50 kgos zsákokban á kg. 38 kr. 
10 kgos zsákokban... ... :.. a kg. 40 kr. 
5 kgos zsákokban á kg. 40 kr. j j 
A szőlő első permetezéséhez 1%; második permete- f| 

zésóhez l ' V a —2%; harmadik permetezéséhez lW/o-os oldatot | 
használjunk. — Egy kat. holdra kell 3 permezéshez 22—25 kg. | 
bordói por, 25—30%-al kevesebb, mint a tiszta rézgáliczból.— 
A port konyhaszitán a vizbe szitáljuk és kész az oldat. | 

A dr. Aschenbrandt-féle 

I r é K - k é i i p o r 
j a legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb betegségtől is védel- | 
j mező ellenszere az | 

I oidiumnak (lisztharmat). | 
j Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" | 
| raktárában: | 

50 kg. zsákokban á kg. 26 kr. 1 
10 kg. zsákokban á kg. 28 kr. g 

l 5 kg. zsákokban á kg. 28 kr. j 
I P S T Ahol az 1899-ik évben volt o id i om, először április | 
| hóban, a mikor a szőlő hajtása 10—12 cm., porozzunk; I 
| másodszor junius hó végén, harmadszor augusztus hóban. — | 
| Egy kat. holdra kell 3 porozásához 15—18 kg. rézkénpor. | 
| Sokkal kevesebb fogy belőle, mint a közönséges kén- | 
1 porbői. | 
| Az emelkedő rézgálicz és kénárak folytán a | 
1 d r - t s ' l l< lll,>'a"<H-»<•><• porok fenti árai csak február | 
1 hő végéig kötelezők. — Tessék mielőbb a rendelést | 
| eszközölni, hogy a tavaszszal szállíthassunk. Elkésett | 
; rendelések teljesitéseért nem szavatolunk, mert 
| a gyártás korlátolt. 

Permetező és fujtató gépek s 
Vermorel-féle „Ec l a i r " permetező ... 20 frt 
Vermorel-fóle „Torp i l l e " porozógép 18 frt 

Megfe le lő magya r gyá r tmányok : 

Permetező ... 14 frt 
Kézi fu j tató (igen finoman poroz) ... 5 frt 
Háti porozógép (igen finoman poroz) 14 frt 

i Az „Aschenbrandt-féle" porok megrendelhetők a vezérképviselő 

I Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, 
BUDAPEST, (Alkotmány-ntcza 31. szám). 

Ezenkívül megrendeléseket elfogadnak: 

| A „Borászat i L a p o k " kiadóhivatala, 
BUDAPEST (Köztelek) 

és a v i d é k i m e g b í z o t t a k . 
W Megbízottak, akik a rendeléseket összegylij-

\ t ik kel lő díjazás e l lenében; ismét elárusítók, k ik a 
| port és gépeket eredeti csomagolásban a vidéken 
\ árusítani óhajtják, kel lő juta lék ellenében; az egész 
I országból kerestetnek. 
| ^ ^ Jegyzők, tanítók, lelkészek, akik közsé-
jj gük szükségletét összegyűjtik és egyszerre megren-
| delik, kel lő kedvezményben részesülnek. 



SUM 10-fk gV/OLYAM. KÖZTELEK, 1900. JANUÁR H O 24. 

Hirdetési ír 15 szóig 60 fillér, 
sző 4 fillér, feltűnő betűkkel S 
nél minden beiktatásnál GO f K I S H I R D E T É S E K 

BETÖLTENDÖ ÁLLÁS. 
FSldmives-

iskolát végzett, nős, erélyes 
gazda azonnali belépésre keres-
előnyben részesülnek. Czicn 

t oly leTelekre Tálaszolnnk, melyekkel válaszi 

Gazdasági 
írnok kerestetik folyó év ta-
vaszán való belépésre. Evi 
teljes ellátás. Folyamodótól 
megkívántatik gazdasági tan-
intézeti végzettség, irodai 
munkákban és könyvvezetés-
ben jártasság. Sajál kezűleg irt 
S&Td0é»aLsóe,8ó6a«!í 
ványmásolatai, melyek vissza 
nem adatnak, Péter István 
gazdatiszthez ezimzendők Pta.-
Csannádmegye. S'a ""^"aS 

szesül azon gazdasági 
kMSbbétî akoriat™ 
zhatik. Bizonyitványok-
ával faiszerelt pályázati 

Erélyes 
mezőgazdaság minden ágában 
jártas legyen. A magyaron Kí-
vül a tót nyelv feltétlenül 

mdősága évente: 
- ra 14 lil ,021, 

i szükséges lerélbélyeget vagy levelezőlapot küldőnek. 

minden ágában jártas, jelenj 

bármikori8belépése MlSt™ 
res. Czim a kiadóhivatalba] 

A sárvári 
m. kir. tejgazdasági szaki 
végzett tanulói, kin: ezen 
zettw jSvetelök élőit föidn 

;al biró gazda, ki már 
m is működött, szerény 
ili belépésre. CíimVirslk 

Intéző, 
ki 25 éve nagyobb gazdaságo-
dohánytermeléssel, állatte-

nyésztéssel és hizlalással, tej-
gazdasággal ígybekötve kezeit 
és jelenleg 4000 holdas bérbirtok 
intézője, bérleiátadás miatt 
április l-re állást keres. Czim 

talál április hó 
Mesterházy Gyula 

Fiatal 
munkaképes és megbízhat* 

Kezelőtiszti ^ 

hasomninőségben töltött igcm 

szerű gondozást igén \'el. Beszél 

Keszthelyi 
intézetet végzőt 
8Va gyakorlatáról kitűnő (ozu 
korgyári is) referencziákkal 
rendelkező fiatal gazc1 " 
állattenyésztés, hizlalás, 
ság minden ágában és 

b. Ozim a kiadőhiva-

ÁLLATOL 
Tel ivér 

törzsenkínt 9 Pfrtért ̂ eladók! 
Czim a kiadóban. 

Keresek 
negvételre száz darab kopás 
lyaku , vagy fekete tyulic 

ÁLLÁST KERESÖL 
Önálló 

i ejíyén, a ki a magyar-ővái 

ágában teljesen já.tas S 

hivatalba kéretnek. na A Kassai 
gazd .sági tanintézet tenyésze-
tből alapított tiszia berkshirei 

édá™ŷ kban mjírendílhetők" 
Kavácsy 8ándor gazdaságában 

Önálló 
gazdatiszti állást keres, 34 
éves, cscládos, protestáns, 

Keszthelyen jeles sikerrel vég-
Is eSendT ĵ"n,aétVokkPaTXA 

A Kassai 
gazd .sági tanintézet tenyésze-
tből alapított tiszia berkshirei 

édá™ŷ kban mjírendílhetők" 
Kavácsy 8ándor gazdaságában 

gazdaságban teljesen otthonos 
tehenészet, hizlalás, ozukor-' 
répa, dohány lermelés körül, 
adás-vételnél és irodában is. 

év múlva is elfoglalhatja. Szi-
to'vábbit a kiadóhivatal? "^őS 

A Kecskeméti 

m^bizhato^J^dSé^^*'' 
jó f̂£,l4téve™,02%vfgylkolt 
jatial, megfeleW gazdasági ál-

Intézői 
belépésre keres a gazdaság 
járt s™ J4g a ö̂kéle esen 
lattal nagyobb uradalmakban)— 
gazdász. Szíves ajánlatok „S. 

jelige alatt a kiadóhivatalba 

Gazdasági 
ín" áll ástkeres nlgy ô wTlazda-
ság kezelésére. Esetleg egyéb, 
szakmájának _ megfelelő állást 

Badacsony 
vidéki központról ajánlkozik 
a ga, daság minden ágában 
biró egyén szőlőke2eiőn. k vagy 
gazdasághoz felügyelőnek, ki 
gyakorlati ŝzerlî méhész is. 

Intézői 
belépésre keres a gazdaság 
járt s™ J4g a ö̂kéle esen 
lattal nagyobb uradalmakban)— 
gazdász. Szíves ajánlatok „S. 

jelige alatt a kiadóhivatalba 

Gazdasági 
ín" áll ástkeres nlgy ô wTlazda-
ság kezelésére. Esetleg egyéb, 
szakmájának _ megfelelő állást 

Állását 
változtatni akarja egy nős, 
szakvxzsgá ott erdőaltiszt, ki-
szolgált huszárőrmester, ki 

tenyésztést ̂ és"™ Mrtékmnr 
ragadozó vadak pusí titásM ala-

hayí"1 Czim a kiadőhivatSbaí 

Gépész-Kovács, 
vizsgázott lő vasaló, állást keres 
uradalomban. Czime a kiadó-
hivatalban. 230 

Állását 
változtatni akarja egy nős, 
szakvxzsgá ott erdőaltiszt, ki-
szolgált huszárőrmester, ki 

tenyésztést ̂ és"™ Mrtékmnr 
ragadozó vadak pusí titásM ala-

hayí"1 Czim a kiadőhivatSbaí 

Igen Mép, válogatott vi.„„ 
srka jstmmenthaH j8lí®6ü 1—2, 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
úgyszintén legpiimább 

lekötni való és 
j á r m o s S b r S k e t 

Kle in és Spitzer 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megrendelésiek egyezség sierint 

Nagyméltóságú 
Őrgróf Pa l l a v i c in i 
Sándor ur mind-
szent-algyői hitb. ura-

dalmában 

16 drb 3 éves 
magyar-alföldi 

tenyész-

bika 
van eladásra felállítva. 
Bővebb értesítést nyújt 
Basa J ó z s e f urad. 
ispán Innamajor, posta 

Csongrád-Sándor-
falva. Vasútállomás 
Szeged (1 óra) vagy 
Algyő (x/4 óra), hová 
megkeresésre kocsi kül-
detik. 193 

ffolf János, 
urad. főintéző. 

Eredeti 

Rambouillet 

kosok 
mindenkor nagyobb 

mennyiségben, dus 
választékban kaphatók 

g r ó f H e r b e r s t e i n 
A l b e r t 

uradalmi igazgatóságánál 
Strilek, 

Kerestetik 

fajtâ ágóbika.TCzimHâ 'kiadó 

Eladó: 

táson 

Bérlet 

Borhy György földbirtokoŝ  
Gyöngyösíin. 192 

hetők AjtayZ°Géza "éígíz'da-
Araán Me25 Szeng7el> 'Torda-Báré Schosberger 

^ Zsigmond ö méltóságának 
hetők AjtayZ°Géza "éígíz'da-
Araán Me25 Szeng7el> 'Torda-

dalmi eintéfőTOfráutoteó10posta 
egészségei' és fif̂ tejelő7 anya-
tenyészkos. ara lr4W Sl?8 

Az iijnépi 
uradalomban 16 drb országosan 

Az iijnépi 
uradalomban 16 drb országosan 

Sőníozatn U^BbfkVég esft-
Pelvilágosilással s-ivesen szol-
gál Elek Lipót, Nagykanizsán. 

Eladó 
óan gazdag választékban 

magyarfajtiiió 

i g á s ö k ö r . 

rogadunk — az előjegyző félre 
ralő minden kötelezettség nél-

László és társai gazdasági iii-
tézőségónél e 3 

Kolozsvárt, EJagy-utcza 1. sz. 

Vető- mm m 
magvakból 

lauczerna, 
Répamag, 

Csomós ebir 
Franczia perje 

fttmag. 

K o r á n é r ő : 
tavaszi buza, 
duppaui zab, 
székely tengeri, 

Vadgesztenye, 
Kőr is fa , 
tölgysorfák és 

csemeték, 
fűzdugványok. 

Magyar tenyész-
bikákból. 

Kapható: 
gr. Teleki 

Arvéd úr 
drassói uradalmában, 

u. p. 

Koncza. 

Vészen átment (hatóságilag igazolható-
lag) tiszta kondorszörü manga-

VEGYESEK, 
Elad© 

Tessék 
árjegyzéket 

kérni 
a világhírű erfurti mag-
vak budapesti főrak-

tárától. 
J, C. Schmidt erfurti 
magtermelő német cs. 
udvari szállító képvi-

selője 

Radwane? és Rónai 

I Budapest, B 
V. ker., 

Nádor-utcza I 
8. sz. | 

Eredeti 
az észak-német ter-
melő ólomzárával 

ellátott sárga 

takarmányrépamag, 
mely 

5 n a p 
alatt 
9 2 ° 0 - o t 

csírázik 

Mihály uradalmi int̂ z 

n é g y v a s ú 
m é l y i t o e k e 

Fekete-pusztán állom. Lepsény. 
Bővebb felvilágosítással szol-

gálj 164 
' I . a in in Á r m i n , 
Budapest, Andrássy-ut 94. 

tok franko Igló állomásr 
;t Weiland Artúr jószáE 
őségéhez Márkusfal vára~ 

Szepességi 
kárpáti fenyöborovicska, 

valódi,̂ Iegtaomabb minőségű, 
egyike a'íegflészségMebb'ifa1' 
loknak, . kitűnő szer gyomor-
vésztő16̂  hveséíS működésé "e 
Síerfelett kedvező hatásû ő kilós 

Ganovjzky fQuiztáv/fenyőboro-

Kisebfe 
>kot (300-500 holdi, 
életjáradékra. Czim 

tsir 
5 

jutányosán kapható 

BUDAPEST, 
üroly-kőriit 9. 
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GÖZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekéve! 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

m é l y r i g o l o z á s t sző lő - te lep í tésekhez . 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti ezimemliez forduljanak. 

Wf l l C C P n I I f í gőzszántási vállalkozó 
U L R R L FF NII, BUDAPEST-KELENEÖLD. 

AZ 

O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S A G I E G Y E S Ü L E T 
felügyelete alatt álló 

K Ö N Y V K I A D Ó VÁLLALAT 
kiadásában a következő 

gazdasági könyvek jelentek meg: 
fűzve kötve 

Cselkő és Kossutány Takarmányozástan 2.40 3.— 
Cserháti Sándor Talajismeret 1.60 2.— 
Hilgard-Treitz Szikes talajok —.80 1 — 
Domokos Kálmán Gazdasági építészet 

I-ső rész 2.40 3.— 
Száhlender Gyula Gazdasági építészet 

II-ik rész 2.60 3.— 
Szüts Mihály Mezőgazdasági becsléstan 2.60 3.— 
Cserháti Sándor Okszerű talajmivelés 2.60 3.— 
Acsádi Jenő Mezőgazdasági Ut-, Vasút- és 

Hidépitészet _„ 2.60 3.— 
Molnár István Gazdaság gyümölcstermelés 

(sajtó alatt) 2.— 2.40 
Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 5,— 6.— 
Rázsó Imre Czukorrépa-magtenyésztés 1.— —.— 

Megrendelések az 

Orsz. Magy. Gazdasági Egyesület pénztári hivatalához 
Budapest, IX., Üliői-ut 25. szám (Köztelek) 

intézendők. 

Lapunk bekötési táblája 
1 f ? t 3 6 k p é r t (portómeatesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

E l a d ó c s e m e t é k . 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Gazdasági Egyesület 

faiskola telepén 

6 ^ T e l a d ó : 
100,000 darab egyéves akáczesemete ezrenként ÍO kor. 
25,000 „ „ gledicia „ „ 13 „ 
15,000 „ kétéves eper fa „ „ 14 „ 

A dus gyökérzetü, erőteljes növésű csemeték, iskolázásra, 
élösövény, szegély- és védültetésre kiválóan alkalmasak. 

Arak csomagolással együtt, vasútállomáshoz szállítva ér-
tetnek. Nagyobb megrendelések után megfelelő engedmény. 

Megrendelések 
E g y e s ü l e t i t i t k á r s á g S z o l n o k r a 

(megyeház) kéretnek. 140 

A méltóságos Báró Vécsey József ur többszörösen 
kitüntetett s legutóbb a Szegedi orss. gazd. kiállításon 
dijat nyert Csegöldi gulyájából 

17 darab 2 éves 
U darab 3 éves 

tenyész-igazolványnyal biró 

magyar fajú 6ika. 
Az eladás február hó 11-én délelőtt 9 órakor kezde-

tik, de előjegyzés addig is elfogadtatik. 
Az árak szabottak és pedig a 2 éveseknél 400—600 

koronáig, a 3 éveseknél 600 -800 koronáig. — Két vagy 
több vevő kívánságára a többek által előjegyzett állatokra 
árverés kérhető. 

Bővebb értesitést nyújt és eladást eszközöl 

Csegöldön (u. p. Jánk) 210 

Sz. Tréger Albert 
urad. intéző. 

i0. C/II. • Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

(Sajtóhiba helyesbítések a magyar adriai köteléki díjszabásokban.) _ 
z 1900. évi január hó 1-től érvényes magyar adriai vasúti köteléki dijsza-
a a következő sajtóhiba helyesbítések eszközöltettek: 
II. rész 1. füzetében a 83. oldalon Pakrácz állomásnál az 1., 4. és 8. számú 
állomások rovataiban az ,1" helyett „—1" jel íratott, továbbá a 187. oldalon 

'ec állomás IV/b kivételes díjszabásának tétele „246°-ró 1226-ra helyesbittetett. 
II. rész 2. füzetében a 122. oldalon Budapest déli v. (S. B.) állomásnak 

sorszáma „55"-ről „50"-re helyesbittetett. 
udapest, 1900. évi január 5. 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága 
egyúttal a többi részes 

vasú t igazgatóságok nevében is. 
(Utánnyomás nsm dijaztatik.) 

T . C z . 
szerencsénk i í j . l o v a g P r o s k o w e t ® I m r e ur következő 
eit szives figyelmébe ajánlani: 
: sora óta nem Csupán a belföldön, hanem a külföldön is a legnagyobb 
st növekvő sikerrel elterjedt és mint szinte korszakalkotó tenyészet 
an elismert 

Kwassitzi eredeti Hanna-Pedigree vetőárpa, 
mely a következő tulajdonságok által tűnik ki: 

kiváló koraérettség, 
legdúsabb termés és tele szemek, 
legnagyobb keményitőliszt tartalom, 
legnagyobb kivonotkiaknázás, 
csekély proteinanyagok, 
finomiiéjasság, fotírozédás és puhaság, 

.__„„ . , . csekély kihullás tulérettségnél. 
Az érdekeltek biztosítására egy föltétlenül valódi vetőmag beszerzésénél, 

melyet egyedül mi gazdaságainkon, minden más fajta kizárásával tenyésztünk és 
kultiválunk, ezen tenyészetünket az olmützi kereskedelmi és iparkamara védjegy-
bejegyzési hivatalánál R. Z. sz. a. fennebbi védjesygryel bejegyeztettük, 
a mire az érdekelteket különösen figyelmeztetni bátorkodunk. Felkérjük, hogy 
megrendeléseit mielőbb hozzánk juttatni szíveskedjék, hogy a készletnek megfele-
lőleg a szükségletnek megfelelhessünk, minthogy árpánkat már több ízben még 
újév előtt teljesen eladtuk. A megrendelések azon sorrendben eszközöltetnek, a 
mint nálunk beérkeznek. 

Kwassitzi eredeti Hanna korán érő rozs, 
mely szintén ugy bel-, mint a külföldön jónak találtatott. Ezen tenyészet is kiváló 
koránérettség által tűnik ki, ugy hogy Iearatása a kései rozsnemüek és az árpa 
előtt történik, a mi a gazdasági üzemnek nagy hasznára válik. Kwassitzi korán 
érő rozsunk jó termést ad, hosszú szalmát és a legtöbb finomhéjas, fodrozott, zöld 
színű szemet tartalmazza (840 '„ 2űia SZem, szemben a petkusi rozszsal, mely 54%-ot 
tartalmaz). A zöld szemek tudvalevőleg értékesebbek — mert nitrogén tartalmuk 
nagyobb — mint a másszinüek. — A vetés, mint eredeti Hanna árpánknál, átlag 
150 kg. hektáronkint, Végül Kwassitzi nemestenyésztésü ezukorrépa-
magunkra (Klein-Wanzlebeni fajta) bátorkodunk szives figyelmét felhívni, 
melynek előnyei ismeretesek. Felvilágosításokkal szívesen szolgálunk. 

Kwassitzi cznkorsryár részv.-társaság. Posta- és táYirdaállomás : Kwassiti. — Kaiser Ferdinands-Nordbalin állomás : Kwassltz 

.Pátria" irodalmi él nyot a Budapest. (Köztelek). 




