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

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 H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . 
Megje lenik minden szerdán és szombaton. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési díj: 
Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

Ai egyesületi tanáos felügyelete alatt: 
Főszerkesztő is kiadásért felelős: F o r s t e r Géza az OMGE. Igazgatója. 

Felelős szerkesztő: Szilassy Zo l t án &z OMOB. szerkesztő-titkira. 
Társszerkesztő: Bnday B a r n a az OMGE. titkára. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Kőztelek), illői-út 25. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Ülésnapok a Köztelken. 
1900. márczius hő 7-én d. u. 4 órakor 

OMGE. Egyesületi tanács ülése. 
1900. márczius 18-án d. e. 10 órakor. 

Tejtermelők orsz. egyesületének köz-
gyűlése. 

XVII. tenyészállatvásár. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 

u földmivelésügyi miniszter ur támogatásával 
f. évi márczius hó 11. és 12-ik napjain tartja 
meg díjazással egybekötött tenyészállatvásár-
ját a budapesti Tattersall r.-társaság istállóiban. 

Dijakra a földmivelésügyi m. Tcir. minisz-
ter ur 0 nagyméltósága 6000 koronát, Budapest 
•székesfőváros közönsége 1000 koronát tűzött ki. 

A bejelentési határidő márczius hó 
elsején lejárt. 

A rendező-bizottság. 

Tavaszi luxus-lóvásár. 
Az idei tavaszi luxus lóvásár ápril hó 1, 

& és 3-ik napján tartatik meg az OMGE. 
védnöksége alatt a „Tattersall" istállóiban. 

Az állami ménesek számfeletti lovai erre 
a vásárra nem fognak felhozatni. 

A luxus-lóvásár díjazással lesz egybe-
kötve. Négyes fogatok részére kettő; hintós és juk-
ker fogatok, valamint hátas lovak részére egyen-
ként három 600—600 koronás dij, vagyis össze-
sen 11 dij 2400 korona összegben tűzetik ki. 

Bejelentési határidő márczius hó 10. 
Katalógusok márczius hó 15-én jelennek meg. 
A vásár tervezete és bejelentési ivek a Tattersall 
titkárságánál (Bpest, Külső Kerepesi-ut) kap-
hatók. 

1900. évi február hóban befizetett 
alapítványi kamatok és tagsági 

dijak nyilvános nyugtázása. 
Alapítványi kamatot fizettek: 

1900. évre: 
Cséry Lajos id. 31-50, Hets Miklós 22-."6, Szász 

Coburg Fülöp hg. 105, Szent-Ivány Oszkár 21, Ur-
mánczy János 20 koronát. 

Hátralékra: 
Erdődy Sándor gr. 20,,Szabó Alajos dr. 22'06 kor. 

Tagsági dijat fizettek: 
1901. évre: 

Becker János 10, Dessewffy Emil gr. 20, Fieund 
Adolf 10, Holitscher B. Lipót, Miklovich István 20—20, 
Rudolph Ignácz 2 koronát. 

1900. évre: 
Alasz Miklós, Altsaedter József, Antal Ferencz, 

Auspitz Kálmán, Auspitz Pál, Árvay Ferencz, Bahunek 
István, Báik Gyula, Baik Pál, Bajza Kálmán dr., Barta-
kovics Ágost, Bartha László, Bathó Aladár, Bálint 
Károly, Bárczay Elemér 20—20 kor., Beeker János 
10 kor., Beke József, Benkert György, Beretvás Endre, 
Békássy Elemér, Biehn János, Blaske László, Borbély 
Géza, Bornemissza Elemér, Bornemissza Lajos, Btüll 
Henrik Géza, Daróczy Endre, Demeter Andor, Déghy 
Mátyás, Dömötör Béla, Egerer Zsigmond, Ebrenreich 
József 20—20 kor., Eisenhut Kálmán 10 kor., Engel-
mann Adolf, Farkas Gyula, Fekete Imre, Fidy Lajos, 
Fischl Lipót, Földváry Tibor, Fournier Sándor 20—20 
kor., Freund Adolf 10 kor., Fried Ernő, Fölsinger 
Ferencz, Galgóczy Antal, Galgóczy Zsigmond, Gara 
Alajos, Gazdakör (Ó-Kanizsa), Ghiczy Imre, Goiten 
Dávid, Gramling Alajos, Gruner Károly, Gyapay Pál, 
Haán Béla, Hajdú István, Halász Aladár, Harkányi 
János br., Hauer Béla, Havas Pál, Hámory László dr., 
Heller M. és társa, Hellsinger Gedeon, Hernád-németii 
uradalom, Hertelendy Andor, Hidashollósi bérlet, Ho-
litscher Béla 20—20 kor., Horváth József I. 10 kor., 
Hrobács Mór, Husztik János, Hübner Imre, Ivánka 
Ödön, Ivánkovich Béla, Joób AlDert, Jung Péter, Kania 
Vilmos 20—20 kor., Kerpely Béla 10 kor., Klein Dezső, 
Koráb József, Koionghy Gyula, Krausz Ottó Manó, 
Küszler Henrik, Leopold Mihály, Lepényi Pál, Leveleki 
Ármin, Liebner Lajos, Lipthay, Béláné özv., Lipthay 
István, Lohner Gyula, Lovasi Ákos, Lőwensohn Gás-
pár, Magy. élelmiszer-szállító r.-t., Magyar Károly dr., 
Majthényi Rudolf, Makkfalvay Géza, Mankoviczky. 
József, Marton István, Mandi Béla, Mándy Samu, 

Meller Rudolf, Mezev Gyula, Mezőgazdák mivelődési 
egyesülete, Mészner Károly, Mike Sándor, Nagy Lajos, 
Nemes Béla, Németh István, Poór Titusz, Prenoszil 
Dózsa, Prister Guidó, Prohaska Lajos, Paskusz Benő ifj. 
20-20 kor., Pessina Vilmos 16 kor., Pessina Vilmos 
4 kor., Pfeifer Antal, Pintér Gyula, Pálya Árpád, Prónay 
Mihály, Ráth János, Rátkovics Ferencz, Rázsó Imre, 
Reé Jenő, Rónay Albert, Rosenberg Jakab 20—20 kor., 
Rudolph Ignácz 18 kor., Sátori Miksa és Mór, Schell 
József br., Schleiminger László, Schmitt Endre, Schrimpf 
Károly, Suschka Richárd, Schwarcz Bertalan, Schwarcz 
Pál, Schwarcz Samu, Simon Pál, Solymossy Ödön br.. 
Somogyi Albert, Spitzer Mór, Sréter Ferencz, Staudin-
ger Béla, Strausz József, Steffer Dezső, Szabó 
László ifj., Szakolyi gazdaság, Szamek Adolf, Szautter 
Gusztáv, Szarka Mihály, Szeép László, Szerencs János, 
Sziklay Ede, Szilágyi Gusztáv, Skalla Ferencz, Sztáray 
Sándor gr., Szuhányi Ödön, Szunyogh Szabolcs, Szüry 
Kálmán, Takács Ferencz dukai, Thék Endre, gr. Toldalagi 
László, Tóth Sándor, Tóth Sándor, Ugrón Akos, Ungár 
Arnold, Várady Lipót, Veress Pál, Vüághy László, 
Vissny Kornél, Vörös Pál, Weinberger Zsigmond, Win-
disch József, Závodszky Gyula, Zsoldos Elek, Zsámbok-
réty Emil 20—20 kor. 

Hátralékos évdijat fizettek: 
Andreae Emil 20 kor,, Balika Sándor ifj. 10 kor., 

Déghy Mátyás, Dóra Jánosné 20 -20 kor., Francsics 
Mihály 30 kor,, Halászi (Herczfeld) Oszkár, Hartstein 
Dezső, Hegyi Dezső, Horváth László, Jákó Kálmán, 
Mankoviczky József, Mike Sándor, Pintér Gyula, Plósz 
Pál dr., Réthy Pál, Ruston Viktor, Schwarcz Bernát, 
Szabó Gyula dr. 20—20 kor., Szakossy Aladár 16 kor., 
Toldalagi László gr. 20 kor. 

Az Országos Törzskönyveiéi 
Bizottság ülése. 

(1900. február 28-án.) 

Jelen voltak: Kostyán Ferencz elnök, 
Forster Géza, Hutyra Ferencz, madi Kovács 
László, Lejtényi György és Reusz Henrik bizott-
sági tagok, Szilassy Zoltán titkár és Wüfing 
Nándor törzskönyvvezető. 

Ezen ülésen a Bizottság felvette: 
A magyar fajta szarvasmarhák könyvébe: 
Takácsy Sándor dr. uj tenyészetét, 1 bika 

és 31 tehénnel. —_ Sperker Ferencz 1 bika és 
16 tehenét. — Özv. Sztáray Antalné grófné 

Tavaszi VETŐMAG szükségletünk 
beszerzése végett forduljunk a 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez, Budapest, V.ker.?Álkotmány-u. 31. 
Mai számunk 38 oldal. 
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1 bika ésJ5Q tehenét. — A leleszi prépostság 
2 bika és 13 tehenét. — Gsekonies Endre gróf 
1 b. és 59 teh. — Az algyógyi székely föld-
mivesiskola 9 teh. — Pallavicini Sándor őrgróf 
1 b. és 1 teh. —; Ifj. Sváb Sándor 1 b. és 
31 teh. — A kecskeméti földmivesiskota 1 bika 
és 8 tehenét, összesen 227 darab magyar 
marhát. 

A borzderesele könyvébe: 
Lónyay Elemér gróf 1 bika és 17 tehenét. 

— A szászbereki uradalom 7 teh. — Boda 
Sándor 7 tehenét, összesen 32 darabot. 

A simmenthaliak könyvébe-. 
Zichy János gróf uj tenyészetét 2 bika 

é3 6 tehénnel. — Deutsch Gábor uj tenyészetét 
1 b. és 34 teh. — Qyérey Richárd uj tenyé-
tetét 4 b. és 32 teh. — Báth János uj tenyé-
szetét 1 b. és 10 teh. — Szegedy Ensch 
Károly báró uj tenyészetét 1 b. és 8 teh. — 
A rimaszombati földmivesiskola 2 teh. — Stein 
Lajos dr. 3 b. és 4 teh. — Szabó Ernő 1 b. 
— Apponyi Géza gróf 4 teh. — Ifj. Luczen-
bacher Pál 2 b. és 8 teh. — Hadik-Barkóczy 
Éndre gróf 10 teh. — Özv. Döry Vilmosné 
3 b. és 48 teh. — Huszár Béla 6 teh. — 
József főherczeg alcsuthi urad. ÍO teh. — A 
magyar-óvári gazdasági akadémia 2 tehenét. 
— Drasphe Richárd báró 7 teh. —- Elek Lipót 
2 b. és 16 teh, — Szeli Kálmán 37 teh. — 
Boda Sándor 1 b. — Orosz Antal 2 b . — 
Andrássy Aladár gróf 6 tehenét, összesen 272 
darabot. 

A berniek könyvébe: 
-Gsekonies Endre gróf 1 bika és 21 tehenét. 

— Hertelendy Ferencz ' 2 b- és 8 teh. — 
Kralovánszky Kálmán 1 bika és 3 tehenét, 
összesen 36 darabot 

A pinzgauiak könyvébe: 
Stéphani Lajos . uj tenyészetét 1 b. és 

11 teh. — Andrássy. Aladár gróf 2 b. és 26 teh. 
— Popper Ármin báró 1 b. és 3 teh., összesen 
44 darabot. 

A fésűs juhok könyvébe : 
Somogyi Albert 1 kos és 10 anyabirkáját. 
A yorkshire-sertések könyvébe: 
Efikstein Fülöp 2 kan és 25 koczáját. 
Az ezen ülésre bejelentett összes állatok 

száma: 8 uj tenyészet, 47: apa- és 655 anyaállat. 
A Bizóttség végül elhatározta, hogy — 

miután az utóbbi időben számosan fordultak 
hozzá angol hússertések hazai beszerzési 
forrásai iránt, mely kérdezősködésekre, ily 
tenyészetek csak igen csekély számban lévén 
bejelentve, kielégítő feleletet adni nem tudott 
— felhívja a hazai hussertéstenyésztőket, hogy 
állataikat saját érdekükben jelentsék be az 
Országos Törzskönyvbe. 

A telepítésről. 
Irta: Gróf Beriyovszky Sándor. 

Tekintve hazánk viszonyait, kiváló 
fontossággal bír a telepítés. Tartottak is 
ezen ügyben a földmivelésügyi minisz-
tériumban egy több napig tartott nagy 
ankettet. Sok jeles és figyelemre méltó 
felszólalás elhangzott ott, de mindezek 
daczára a telepítésnek számbavehetö 
eredménye nem lesz. 

Akkor lehetne, ha az államnak még 
megvolnának > roppant kiterjedésű ura-
dalmai, mert azokon lehetett volna nagyobb 
mérvű telepítéseket eszközölni. 

Ámde, mint tudva van, az állam a 
lefolyt 80 év alatt e nagy kiterjedésű 
uradalmainak a legnagyobb részét már 
eladta. 

Azok a birtokok pedig, a melyeknek 
az állam még birtokában van, már nem 
oly terjedelműek, hogy azokon nagyobb 
arányú telepítéseket eszközölni lehetne. 

Bir ugyan az állam nagy kiterjedésű 
erdőkkel, ámde ezek telepítésekre nem 
alkalmasok. 

Azt pedig az állam nem teheti, hogy 
drága pénzen birtokokat vásároljon bi-
zonytalan eredményű telepítési kísérletek 
czéljáből. 

Hiszen már foglalkozott is az állam 
telepítésekkel, de ugyancsak nem lehet 
mondani, hogy kedvező eredménnyel. 
Elég felemlíteni a csángókkali telepí-
téseket. 

De különben is a telepítés sikeres 
keresztülvitele óriási nehézségekkel jár. 
A minek egyik oka az, hogy minálunk 
a vagyonosabb, tehetősebb kisbirtokos 
nem megy el telepesnek, a szegény, sor-
suakban pedig nincs meg a kellő garan-
czia. 

És éppen ezen okból nagybirtokosa-
inknak semmi kedvük sincsen nagy anyagi 
kárukkal is járható bizonytalan ered-
ményű telepítési kísérletezésekbe bele-
menni. 

. Mindezen okoknál fogva tehát mi a 
telepítésnek számbavehető eredményét 
kizártnak tartjuk. 

Volna azonban egy más módja a 
dolognak, mely ha megvalósulna, pedig 
megvalósulhatna, tökéletesen pótolná a 
telepítések által elérhető czélt és ered-
ményt. 

Még pedig sokkal nagyobb mérvben 
és az állam minden megterheltetése nél-
kül, a mely egyrészről növelné a föld-
birtokos jövedelmét és másrészről pedig 
a 1—2 hold földdel biró úgynevezett 
törpebirtokosnak, valamint a mezei mun-
kásnak nemcsak biztos megélhetést nyúj-
tana, hanem idővel módot is a vagyon-
szerzéshez. És azáltal egyszersmind hi-
vatva is volna a meg nem szűnt, hanem 
csak szunnyadó agrárszocziálizmust — a 
mit csendőrszuronyokkal elnyomni, de 
megoldani nem lehet — idővel végképpen 
megszüntetni. 

Mielőtt azonban ezen megoldási 
módozatot bővebben kifejtenők, előbb 
röviden foglalkoznunk kell ugy a föld-
birtokos valamint a mezei munkás hely-
zetével. 

Itt azonban nem akarunk a föld-
birtokos minden bajának felsorolásával 
foglalkozni, különben czikkünk igen 
hosszura nyúlna, hanem csak annak 
felemlitésére szorítkozunk, hogy különösen 
nagybirtokosainknak az alacsony gabna-
árak folytán úgyis nagy mérvben csök-
kent jövedelmük igen nagy részét ura-
dalmaik drága kezelési költségei veszik 
igénybe. 

Hiszen rengeteg összegekbe kerülnek 
a gazdatisztek és alkalmazottaiknak fize-
tése, a nagyszámú cselédség, a nap-
számosok, a részmunkások, a drága 
gazdasági gépek, a javítások, a biztosí-
tások stb. 

Mindezekre bizony reámegy a ter-
mények árának csökkenése folytán leg-
alább 20—30 percenttel redukálódott 
jövedelmünknek körülbelül 50—60 száza-
léka ! 

Ami pedig az 1—2 holdas kisbir-
tokost és a mezei munkásokat illeti, ezek-
nek a helyzete súlyos, idővel pedig 
felette válságossá is válhat, mert hiszen 
a föld nem lesz több, de ellenben a 
népesség évről-évre szaporodik és igy 
megélhetésük mindég nehezebbé válik. 

A napszám ugyan a nyári munka-
időben elég nagy, ugyszinte az arató- és 
cséplőrész is. Ámde ne felejtsük el, hogy 
a mezei munkásnak késő öszszel és az 
egész hosszú télen át sem munkája, sem 
számbavehetö keresete nincs! Amit tehát 
a nyáron keres, abból kell megélnie és 
családját fentartania az egész hosszú 
éven á t ! 

Ezt teheti ugyan annyira-mennyire 
ha az aratás jól üt ki. Ellenben ha rosz-
szul üt ki, ami pedig sajnos, hazánkban 
gyakori eset, akkor családjával együtt a 
legnagyobb nyomorba jut. 

Lehetne azonban baján segíteni és 
pedig tán könnyebben is mint sokan 
hiszik és pedig nemcsak egyedül az ö 
baján, hanem avval kapcsolatosan a föld-
birtokosén is. 

Nem ugyan telepítések által, sem 
azáltal, hogy nagybirtokosaink uradal-
maikat parczellázva a mezei munkások-
nak eladják, mert ők még annyira nem 
jutottak, hogy uradalmaiktól megválni 
kénytelenek volnának, kivéve a csekély 
számú kivételt. 

De különben is ama csekélyszámu 
nagybirtokos, akik uradalmaikat parczel-
lázva kívánnák eladni, azt tehetik a tehe-
tösb telkes, fél, sőt, negyedtelkes gaz-
dákkal, de korántsem az 1—2 holddal 
biró földműves vagy a mezei munkással. 

Hiszen ezeknek sem módjuk, sem 
tehetségük földvételekbe bocsátkozni, 
hiszen ahoz pénz kell, ami nekik nincs 
vagy legfeljebb annyi, hogy 1—2 holdas 
részben adósságra vásárolhatna. 

Mert mezei munkásaink még nincse-
nek azon helyzetben, hogy máris nagyobb 
földvételekbe bocsátkozhatnának. Ezt leg-
feljebb rátafizetésekre és drága kölcsönök 
által eszközölhetnék, ami azonban csak-
nem biztos bukásukat idézhetné elő. 

Ámde ők volnának leginkább hivatva 
nagyobb birtokok bérbevételére. Nem 
ugyan egyenként, hanem ha összeállaná-
nak 50-en, 100-anként és igy társa-
ságban bérelnének ki földeket, pusztákat 
a földbirtokosoktól egyetemleges kötele-
zettség mellett hosszabb időre, pl. 10—12 
évre és ha azután ama földeket a bérlet 
tartamáig íO—12 holdnyi sőt, nagyobb 
részletekre is maguk közt felosztanák. 

Az ilyen 50 — 100 tagból álló bérlö-
társaság pedig számtalan alakulhatna. 

Mert hiszen az olyan földműves és 
mezei munkás, akinek csak pár ökre vagy 
lova van és hozzá néhány mérő vető-
magja és csak 150—200 frt készpénze, 
bátran, minden koczkázás nélkül bele-
mehetne az ilyen bérletbe, ha jó l meg-
választja bérlőtársait. Mert hiszen egy 
szorgalmas munkáscsalád egy pár ló vagy 
ökörrel 10—12 hold földet, sőt többet is 
a maga erejéből könnyen megmunkálhat. 
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Nem kell neki sem drága gazdatiszt, sem 
cseléd, sem arató, sem cséplő! Szóval ö 
minden rezsi nélkül dolgozhat és igy a 
bérelt föld minden jövedelme a haszon-
béren kivül csakis az ö zsebébe folyna. 

Világos tehát, hogy a mezei munkás 
van leginkább hivatva a földbérletekre 
és hogy vele e téren senki sem ver-
senyezhetne, maga a tulajdonos sem, 
mert ennek jövedelme nagy részét a 
nagy kezelési költségek emésztik fel és 
ép oly kevéssé az egyes bérlő, aki szinte 
csak nagy rezsivel dolgozhat és a bér-
let felszerelésére nagy összegeket beru-
házni kénytelen. 

És igy azután mezei munkásainkból 
idővel egy nagy és hatalmas bérlöosztály 
— melynek hiányát annyira érezzük — 
válhatnék és sorsuk biztosítva lenne és 
azonkívül idővel, annak, aki szorgalmas, 
a bérlet módot, alkalmat is nyújtana a 
vagyonszerzéshez. 

Mert hiszen az oly bérlő, aki 10—12 
hold földet a maga és saját családja 
erejével megmunkál és igy semmi rezsije 
sincs, a földhaszonbért játszva is meg-
fizetheti, még akkor is, ha az holdan-
ként pár írttal több, mint a mennyit a 
nagy rezsivel dolgozó nagybirtokos abból 
kap. És még azonkívül mellette az élel-
mét is bőven megkeresheti. Továbbá ha 
idővel apró marhát és sertést beszerez 
és ha baromfitenyésztésre is gondot for-
dít, mindezekből pénzelhet és kis va-
gyonkát is szerezhet. 

Ha tehát ily földbérló'-társaságok 
létrejönnének, azok azt eredményeznék, 
hogy a földbirtokosnak földje után több 
jövedelme lenne, a mezei munkás-
osztálynak pedig biztos exisztenczia nyúj-
tatnék a megélhetésre és idővel vagyon-
szerzésre is. És ez volna egyszersmind 
az agrárszocziálizmus legbiztosabb meg-
oldása ! 

Mi még több izben foglalkozni fo-
gunk e nagyfontosságú kérdéssel, külö-
nösen pedig azon ellenvetésekkel, melye-
ket az általunk felhozott megoldási mó-
dozat ellen felhozni lehetne. 

A mütrágya-kartel ellen. 
Azok előtt a gazdák előtt, akik gazda-

ságaikban a mesterséges trágyaféléket rend-
szeresen alkalmazzák, bizonyara feltűnt, hogy 
a foszfát'rágyák árai az utolsó években folyto-
nosan emelkedtek s bizonyára nem ismeretlen 
gazdáink előtt az sem, hogy ez az áremelkedés 
részben az osztrák és magyar műtrágyagyárak 
között fennálló kartelnek következménye. 

Az osztrák és magyar műtrágyagyárak ugyanis 
a szuperfoszfáttrágyák árainak egyöntetű meg-
állapítására nézve kartelt kötöttek és a kar-
telbe belevonták a viszont eladókat is, akik a 
gyárakkal szemben kénytelenek voltak kötele-
zettséget vállalni arra, hogy a tőlük vásárolt 
műtrágyákat az általuk fizetett bruttó áraknál 
olcsóbban el nem adják, a részükre nyújtott 
engedményben sem fogyasztók sem kereske-
dők nem részeltetnek. Amennyiben pedig az 
ogztrák-magyar műtrágyagyárak egyesülete a 
bruttó eladá?i árat felemelné, a viszonteladók 

tartoznak a trágyafélék eladásánál az árakat a 
felemelt árakhoz képest megszabni. Abban az 
esetben, ha a viszonteladók elvállalt kötele-
zettségeiket bármi tekintetben be nem tartanák, 
minden egyes esetben vaggononként 100 
korona bírságot, ha pedig egy vaggonnál 
kisebb mennyiségről lenne szó, minden egyes 
esetben legkevesebb 60 korona birságot tar-
toznak fizetni, ezenkívül pedig a szállító gyárak 
felvannak jogosítva, hogy ily esetben az illető 
kötésből kifolyólag még el nem szállított men-
nyiséget törülhesssék. 

Ily módon a gazdaközönség, ha a mű-
trágyák alkalmazására utalva van, egészen ki 
van szolgáltatva a műtrágyagyárak önkényé-
nek es hogy ugy mondjuk, tisztán azok jó-
indulatától függ, vájjon a mesterséges trágya-
félékért nem a valódi értéket felülmúló összeget 
fizetnek-e. Hogy pedig a műtrágyagyárak mél-
tányosságára gazdáink mennyit alapithatnak, 
arról a legutóbbi négy év árai mindenkit eléggé 
meggyőzhetnek. 

A szuperfoszfát-trágyák alapára az 
1896-1899. években évről-évre emelkedést 
tüntet fel. 

Aszuperfoszfát alapárában kilószázalékon-
kint ásványi szuperfoszfátnál 1896-ban 39—42, 
1897-ben 47—48, 1898-ban 55, 1899-ben 
56—59 ; csontliszt szuperfoszfátnál őszi szállí-
tásra 1896-ban 42—44, 1897-ben 45—50, 
1898-ban 57,1899-ben 58; 1900. évi tavaszi szállí-
tásra 1899-ben 61 fill. volt körülbelül, az emelkedés 
tehát nem egészen négy év alatt kilószázalékon-
ként mintegy 20 fillért tesz ki ugy az ásványi, mint 
a csontliszt-superfoszfátnál, mely áremelkedés 
egy métermázsa műtrágyánál 3 korona 40 
fillérnek felel meg. 

A műtrágya jelenlegi ára elérte azt a 
határt, amikor már a magas beszerzési árak 
mellett nemcsak az válik kétségessé, hogy a 
a műtrágyázás eredménynyel jár-e, de kétsé-
ges az is, hogy a műtrágyázástól várható 
terméstöbbletekben a beszerzési költségek 
egészben visszatérülnek-e ? 

Ezek a szempontok indíthatták Darányi 
földmivelésügyi minisztert arra, hogy a mű-
trágyagyárak között fennálló kartel követ-
keztében a kisbéri, bábolnai, mezőhegyesi és 
fogarasi ménesbirtokon és a gödöllői korona-
uradalomban, amint arról megbízható helyről 

. értesülünk, f. évben a szuperfoszfáttrágyák 
alkalmazását beszüntette és a jövőre nézve a 
mesterséges trágyák újból való alkalmazását az 
árak csökkenésétől tette függővé. 

A midőn megelégedéssel látjuk, hogy 
földmivelésügyi kormányzatunk ezúttal is 
oltalmába veszi a válságos viszonyokkal küzdő 
gazdákat az által, hogy az érdekeiket sértő 
kartelek ellen állást foglal, a magunk részéről 
csak óvatosságra kívánjuk inteni gazdáinkat a 
mütrágyafélék beszerzésénél, mert akkor, 
amikor a műtrágyázás költségei katasztrális 
holdankint a magas beszerzési költségek mellett 
mintegy 24 koronát tesznek ki, szemes ter-
ményeknél pedig a műtrágyázástól várható 
terméstöbblet átlagban 1"5—2 métermázsánál 
többre nem tehető : egy gazdának sem szabad 
elmulasztani, hogy a műtrágya beszerzése 
előtt számot vessen avval, vájjon tapasztalatai 
szerint a jelenlegi árak mellett a műtrágyázás, 
ha nagy eredménynyel nem jár is, de legalább 
a ráfordított költséget visszatériti-e ? 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla, 

Sertésnyájak törzskönyvezése. 
A újítások barátja, a haladás embere 

vagyok; tenyésztek lovat, szarvasmarhát, juhot, 
sertést ezret és ezret; törzskönyvezek mindent, 
de sertést azt nem. 

A sertés vagy hússertés, vagy zsirsertés, 
Mindkét csoport oly jellegzetes, a belső tulaj-
donságokra is következtetni engedő külső ala-
kulással bir, hogy a tenyészet maga egy-egy 
élő törzskönyv s ha a tenyésztő a fülcsiptető-
és lyukasztóval jegyeket ír a fülekbe, minden-
kor ugy olvas a nyáj között, akár csak a 
törzskönyvi lapokat forgatná. 

Íme egy nagy tenyészet. — Hazánkban 
leginkább elterjedt a hazai szőke kondorsertés: 
a mangalicza; álljon tehát a tenyészet 400 db 
e fajta anyakoczából. Ennyi kocza lefiaztatásá-
hoz kell egy uradalom és abban legalább négy 
gazdaság, mert egy gazdaságban 10Ó db 
koczánál többnek a fiaztatását állategészség-
ügyi, de tenyésztési szempontból sem tartom 
ajánlatosnak. Már most, ha a négy gazdaság 
közül egyben pepinériát tartunk, beáll hamar 
a rokontenyésztés és vele a degenerálódás, 
tehát a minél gyakoribb vérfrissítés szüksége. 
A teendő ennélfogva az, hogy minden gazda-
ságban szervezni kell egy kis törzset, vagyis 
a 100 kocza közül kiválasztandó 15—20 db, 
ideálunkhoz legközelebb álló szép kocza, a melye-
ket akár el is nevezhetünk törzslcoczáhnal. E 
törzsállományok annál jobban felelnek meg 
hivatásuknak, minél kiegyenlítettebbek benne 
külső és belső tulajdonságaikban az egyedek. 

Igy a tenyészet 4 törzsre oszlik, és a 
variáczió szabálya szerint az ezen törzsekből 
tenyésztett kanokat ugy oszthatom be a más-
más törzsbeli koczákra, vagyis akként cserél-
gethetem, hogy a rokontenyésztés lehetetlen 
legyen. 

A törzskoczák hivatása természetesen 
főleg a tenyészkanok produkálása, azért annyi 
törzskocza állitható össze, amennyi a tenyész-
kan-produkálásra a saját tenyészet és eladás 
czéljából szükséges. A tenyészkanokból ismét 
kijelölendők a törzskanok, vagyis azon leg-
szebb és legjobb kanok, melyek a tenyészetre 
javitólag vannak hivatva hatni, és a törzs-
koczákra lesznek beosztva. 

Ilyen beosztás, illetve a tenyészet ilyetén 
vezetése mellett a tenyészkanok bevársárlása 
azután nem annyira vérfrissítés, mint inkább 
javítás — nemesítés — czéljából válik szüksé-
gessé akkor, a mikor a tenyésztő épen jobb 
anyagot taláí. 

A fülcsiptetőnek idáig már nagy sze-
rep jutott. A négy gazdaságban elhelyezett 
anyakoczák és utódaik kell, hogy egymástól 
megkülönböztető jegygyei bírjanak, mert a 
fiatal generácziók, különösen a malaczok és 
süldők számszerű sokaságánál fogva a tenyész-
tésre való besorolásig, vagy az eladásig nem 
maradhatnak folyton ugyanazon gazdaságban, 
hanem nyáron legelőre, télen telelőre össze-
veretnek az egykorúak az 5-ik, meg a 6-ik gazda-
ságba, az eligazodás tehát jegy nélkül lehe-
tetlen volna. Azért a jegyzést igy alkalmaz-
hatom kanok- és koczáknál egyaránt: 

1. gazdaságban jobb fülön elől 1 csipke 

3. I ", hátul 1 " 
4. „ „ „ „ 2 „ 

A kan megjelölésére pedig alkalmas a 
következő jegyzés: 
a bal fül hegyén 1 csipke = 0 v. 5 (1900 v. .1905) 

elől 1 , = 1 , 6(1901 „ 1906) 
, 2 „ = = 2 , 7(1902 „ 1907) 

„ hátul 1 „ — 3 „ 8 (1903 „ 1908) 
„ 2 , = 4 „9(1904 „ 1909) 

Jelentékeny, a tenyésztés nemesítésére 
kiható tulajdonságok megjelölésére pedig szol-
gáljon a lyukasztó, mely a jobb ós bal fülön 
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tetszés szerint alkalmazható. így egyformán 
kaphatnak 1 lyukat a jobb fülön a törzskoczák 
és törzskanok. Vérfrissítés vagy nemesítés 
ezéljából vásárolt kanok utódai kaphatnak a 
bal fülön egy lyukat. Több jegyre alig van 
szükség, mert a szaporább és jobb nevelő 
koczák- és értékes tulajdonsággal bíró szülők-
től származott kanok ugy is a törzsbe osz-
tatnak. 

Ezekkel a hyeroglifákkal könnyen eligazod-
hatni a legnagyobb tenyészetben is és a 
tenyészállatok kiválasztása is kényelmesen és 
biztosan megy. Ha elválasztás után, mikor 
már a malaczok bejegyzése is megtörtént, 
tenyészkiválasztás ezéljából külön falkába 
szedetjük a nőstényektől a kanmalaczokat és 
elkezdjük azok közül a selejteseket kihányni, 
minden részrehajlás vagy elfogultság nélkül, 
biztos vagyok, hogy mind a törzsbeliek marad-
nak vissza. Igaz, hogy ezen korban a malaez 
ivarjellege nem biztos, de ahány szép kan-
malaczból lesz nem szép kan, ugyanannyi 
kevésbé szép kanból fog valóban szép kan 
válni és az ivarérettségig, ha kell is közülök 
ivartalanitani, még mindig bőven maradt tenyész-
kan saját tenyésztésre és eladásra, mivel hogy 
nagy állománynál bőven lehet és bőven is kell 
utánpótló tenyészanyagról gondoskodni. Selej-
tezni közülök mindig lehet, mert a kiselejte-
zettek is még mindig értékes haszonállatok 
maradnak. 

A tenyészkoczák kiválasztására ma már 
ráér a tenyésztő 3 U vagy 5/é éves korig, 
mikor süldőit eladni akarja, mert ma már a 
sertésvész miatt a miskárolást csak az olyan 
tenyésztő eszközölheti, akinek magának van 
erre a czélra begyakorolt kanásza. Ebben a 
korban már a kiválasztás biztos alapokon 
megy végbe és ha a választottak közt vannak 
hasznos tulajdonságokat feltüntető jegyűek, 
azokról leolvashatja a törzskönyv legfontosabb 
adatait és tenyészbeosztását kényelmesen hajt-
hatja végre. 

Az a kérdés merül most már fel, mic oda 
alapon történik a selejtezés, ha nincs törzs-
könyv? Azon az alapon, mintha törzskönyv 
volna; mert a külön törzset képezőkön ugy is 
rajta vannak a jegyek, és ha valamelyiknek 
ezek közül téteményképessége idő előtt csökken, 
egyszerűen ki kell selejlezni; a sertés oly 
szapora állat, hogy a jót is mindig lehet jobbal 
pótolni, mert van miből. A nem törzskönyve-
zett, de hasznos tulajdonságokat fehüntető 
jegynélküli állományból is minden fiaztatás 
után kérlelhetlenül kiselejtezendő mindazon 
kocza, mely meddő maradt, keveset fiadzott, 
rosz, vagy csak gyenge nevelővé is vált, tőgye, 
vagy csecsbimbója meghibásodott, vagy ameiy 
kocza a szoptatás alatt erőben megfogyatko-
zott. Időszakonként pedig kiselejtezendő min-
den meghibásodott sertés, hogy igy a tenyészet 
mindig ment legyen minden ügyes-bajos indi-
vidiumtól és tisztán egészséges, hasznot-
hajtó állományt képezzen. Mindezek folyton 
szemlélhető, figyelemmel kisérhető és ellenőriz-
hető dolgok, melyek alapján a mustrálás jegye 
azonnal alkalmazandó az állatra és nincs 
szükség a kanász tévútra vezető felvilágosí-
tásaira. 

A törzskönyv hiányának a tenyésztés 
ilyen vezetése mellett csak egy hátránya van 
és ez az, hogy a leszármazást a tenyésztő csak 
addig tudja visszavezetni, a meddig emlékező 
tehetsége erre képesiti; de ha jól kiegyenlített 
törzseit egységesnek tekinti, mintha az egy-egy 
individium volna, és azt a megfelelő kanokkal 
szakszerűen párosítja, a tenyésztés mozzanatait 
nyilvántarthatja, annyit tesz, mintha minden 
hím- és nőnemű sertését törzskönyvezné. 

Kovácsy igazgató ur a „sertésnyájak 
törzskönyvezése1" czimü czikkével különben 
teljesen egyetértek, és e soroknak semmi 
egyébb czélja nincs, mint bemutatni, mint 
lehet a törzskönyvi adatokat az élő nyáj közt 
leolvasni. Természetes, hogy a törzskönyv több 
adattal nyújt képet a tenyészetről és hasznos 
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munkát végez, ki azokat annak lapjain is meg-
örökitheti. 

Rákos Béla.-

A pepiner nyájnak olyatén való elosz-
tása gazdaságonként, miként azt Rákos Béla 
barátom leirja, kétségen kívül előnyös a rokon-
tenyésztés elkerülése szempontjából. Elösmerem 
azt is, hogy a törzskönyvezésnek fent leirt 
nem tökéletes formája igen praktikus, mert 
nagyon egyszerű s kevés munkát ad. Maga 
czikkiró is elösmeri azonban, hogy a „leszár-
mazást a tenyésztő csak addig tudja vissza-
vezetni, a mig emlékező tehetsége képesíti." 
Pedig annak a gazdának emlékező tehetsége 
a ki csak 1000— 2000 holdas birtokot kezel, 
aligha arra való, hogy sertésének leszármazá-
sát tartsa nyilván, mert épen ezer és igy egyéb 
nyilvántartani valója van. De meg a birtok 
tulajdonosa vagy a kezelő-tiszt is változhatik 
idők folytán. Valamely sertésnyájban a leszár-
mazás nem játszik ugyan oly fontos szerepet, 
mint a ló- vagy szarvasmarha-tenyésztés terén, 
mégis országos-, vagy világhírűvé egy sertés-
nyájat is csak ngy tehetünk, ha az állatok 
egyéni tulajdonságait s átörökitőképességét 
nemcsak az egyedeknél veszszük figyelembe, de 
figyelemmel kísérjük nemzedékek sorozatán 
keresztül. Külföldi jelesebb sertésnyájak törzs-
könyvezve vannak s az a törzskönyvi kivonat, 
a melyet az eladó a vevőnek átnyújt, legalább 
20°/o-al teszi drágábbá a sertést. 

Rovatvezető. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető : Mezey Gyula. 

A rózsafa két gyakori betegsége. 
Az állati és növényi paraziták nemcsak a 

mezőgazdasági növényekben tesznek nagy pusztí-
tást s fosztják meg a gazdát fáradtsága 

5. ábra. A rózsafa lisztharmatos lombja. 

gyümölcsének egyrészétől, hanem megtámadják 
a virágokat is s megtörténik nem egyszer, 
hogy ezek, a paraziták támadásai miatt, 
gyönyörűség helyett csak gondot s bofzantást 
okoznak ápolójuknak. 

Sok virág szenved mindenféle betegség-
ben, de talán egysem annyira, mint a virágok-
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legszebbike, a rózsafa, melynek két közönséges 
betegségét irjuk le s mutatjuk be ezúttal. 

Egyike e betegségeknek a lisztharmat. 
Tudjuk, hogy tavaly hazánkban mindenfelé, 

annyira pusztított a szőlőkben a lisztharmát, 
hogy a szőlő eme betegségével már nemcsak 
a gazdák foglalkoztak, hanem felkeltette ez a 
nagyközönség figyelmét is. A szőlő eme beteg-
ségét egy gomba, az Oidium Tuckeri (máS: 
néven Uncinula spirális) okozza s ugyancsak 
gomba, de egy másik faj okozza a rózsafa 
lisztharmat betegségét is, név szerint a Sphae-
rotheca pannosa. 

Ez a gomba megtámadja a rózsafa min-
den zöld részét, tehát a leveleket, zöld hajtá-
sokat, a zöld bimbókat s még a zöld termést 
is. Támadását mindenütt fehérszínű por, illetve 
bevonat jelzi, mint az az 5. ábrán, (mely 
Böttner: Gartenbuch-jából van véve) szembe-
tűnően látható> 

Megjelenhetik a betegség a rózsafa tenyé-
szetének egész ideje alatt, de ugy nálunk, mint 
Európa többi részeiben is főleg a nyár végén 
vagy őszszel szokott erősen jelentkezni. 

Különösen a lügasrózsákon vagy a házak 
falainak közelében levő rózsákon fejlődik a 
betegség nagyon buján ki, főként pedig nedves 
légkörű vidékeken. Igy Somogymegyében, a 
Dráva környékén, több éven át évről-évre volt 
alkalmam egyes, a házfalak elé ültetett rózsa-
fákat láthatni, melyek a betegség által őszszel 
egészen el voltak csúfítva. 

Itt az ujjnyi erős hajtásokon is ki volt 
fejlődve a betegség s azokat a gomba olyan 
vastag rétegben lepte el, mint egy gyufa-
szál. Magyar-Óváron minden évben észlelhető a 
Sphaerotheca pannosa, de az itteni száraz 
légkörű vidéken sohasem tapasztaltam azt 
olyan hatalmas kifejlődésben, mint a hogy a 
Dráva mellékén rendesen láthattam. 

A lisztharmat, ha buján tenyészik, nagyon 
ártalmas a rózsafára. Elárulja ezt már a 
rózsafa kinézése. A megtámadott levelek, 
melyeknek főleg alsó lapjait lepi be a gomba 

I — habár a levelek felső lapjai is be szoktak 
lepetni — megfodrosodnak s néha egészen el-
torzulnak. Igen gyakran — sőt majdnem min-
dig — azt látni, hogy a beteg levelek szélei-
ken felgőngyölődnek, mint az a 6. ábrán 
feltüntetett (Tubeuf után készített) fénykép-
másolaton kivehető. 

Ugy a levelek, mint a gyengébb hajtások, 
ha a betegség heves, vagy pedig tartós, össze-
száradnak, elasznak; ha pedig a bimbók vannak 
erősen megtámadva, ugy nem képesek rendesen 
kifesleni, kinyílni. 

A Sphaerotheca pannosa — mint általá-
ban a lisztharmatgombák — csak a megtáma-
dott növények felületén tanyázik s nem szövi 
át azok belsejét. A rózsafa zöld részein látható 
fehér bevonat a gomba szálas testéből (a 
myceliumból) áll, mely szétterjed a megtáma-
dott részeken s itt-ott szivókákat (haustoriumo-
kat) bocsát a sejtek belsejébe s ezeken át 
szívja ki gazdájából, a rózsafából, a fejlődés-
hez szükséges táplálékot, mi a zöld részek el-
száradását vonhatja maga után. A gomba 
szaporodására a myceliumról leváló apró tes-
tecskék szolgálnak, melyek nagy tömegben 
képeztetve alkotják, a beteg részek felületén 
látható fehér port. Ezek a testecskék a koni-
diumok, melyek szétszóródnak, széthordatnak, 
terjesztve a betegséget egészen az ősz végéig. 
Ekkor azután — néha már előbb is — a 
fehér bevonatban fekete pöttyek, apró kis 
tokok lesznek láthatóvá, az u. rijperitheeium-ok. 
Ezek szolgálnak a gomba áttelelésére. 

A peritheciumok belsejéből tavaszszal, 
vagy később, apró, a szaporodásra szolgáló 
testecskék szabadulnak ki, melyek most újra 
megindítják a bajt. De éppúgy, mint egyéb 
lisztharmatgombáknál, a Sphaerotheca pannosa-
nál sincs kizárva annak lehetősége, hogy a 
mycelium is áttelel egyes növényrészeken. 

Mig a szőlő lisztharmat gombáját (az 
Oidium Tuckerit) eddig a szőlőn kivül semmi-
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féle növényen nem sikerült fellelni, addig a 
Sphaerotheca pannosa nem egyedül a rózsafa 
parazitája, mert megtámadja e gomba az őszies 
a kajszi baraczkot is. Különösen az őszi baraczk 
szenved gyakran általa, melynek leveleit szin-
tén eltorzítja s melynek gyümölcse, ha erősen 
belepi a gomba, elcs enevészedik, fejletlen 
marad. 

Tudjuk, hogy a szőlő lisztharmat beteg-
sége ellen tavaly, akik használták, sikeresen 
küzdöttek a kénpor segélyével. A kénpor a 
lisztharmatgombák általános mérge, mely a 
vele behintett növényrészeket megvédi a beteg-
ségtől, másrészt — ha nem nagyon késtünk el 
vele — a már beteg növényeket is meg-
gyógyítja. Igy tehát a rózsafa lisztharmat-
betegsége ellen is első szóra a kénport java-
solhatjuk. 

Csakhogy jegyezzük meg jól, hogy a 
rózsafán nem ugy telepedik meg. a lisztharmat, 
mint a szőlőn. A szőlőn ritkaság számba megy 
az, hogy a levelek alsó lapján is láthatni a 
lisztes bevonatot; ez rendesen a leveleknek 
csak felső lapját lepi be. A rózsafa lisztharmat 
gombája ellenkezőleg, habár a levelek felső 

e sugaras szerkezet s az éles szem már 
fegyverzetlenül is észreveheti ezt a jelenséget. 

E betegséget, melyet (a „Praktische 
Blátter f. Pflanzensehutz" után) a 7. ' ábrán 
mutattuk be, a rózsafa kormos betegségének 
vagy pedig a rózsalevelek fekete penészének 
nevezhetjük, ha már magyar szóval akarjuk 
azt megjelölni. Ennek szintén gomba, az 
Actinonema JRosae az okozója. 

Az Actinonema JRosae szálas teste (myce-
liuma) egyrészt a rózsalevelek felszínén terjed 
szét, de méginkább a levél bőrének külső 
kérge (az u. n. kutikula) alatt s azután beága-
zik a levél egészen belső szöveteibe is, szíva 
mindenütt a táplálékot, ellankasztva, elsárgitva 
a levél sejtjeit, saját magát pedig gyarapítva. 
Tehát e részben is különbség van a rózsafa 
lisztharmat betegsége és a kormosbetegség 
között, mert az előbbi betegség gombájának 
szálai nem hálózzák soha át a levelek belse-
jét. S éppen ezért, ha az Actinonema Rosae 
támadta meg a rózsafát, erre veszélyesebb 
lehet, mert a rózsafa leveleit erősen kiszipo-
lyozhatja, mire ezek elfonnyadva, időelőtt le-
hullanak. 

Igy Belgiumban a következő folyadékokat 
alkalmazzák e czélból:*) 

1. Egy decziliter vízben 20 gr. égetett meszet 
s 40 gr. kénport egyideig forrni hagynak s jól 
összekeverik. Ha a keverék kihűlt, belőle egy 
jókanálnyit beletesznek egy liter vizbe s ezt 
a rózsára permetezik. 

2. 10 liter vízben feloldanak 150 gr. szódát 
s 50 gr. növényi kátrányt. 

3. Használják végre a hordói (rézgáli cz-
mészoldat) és a burgundi levet (rézgálicz-
szódaoldat), melyek készítése annyira ismeretes, 
hogy leírását elhagyhatom. 

A permetezésnél természetesen a virá-
gokat megkiméljük, mert ezek elcsufittathatnak s 
esetleg meg is perzselődnek, mit ismét csak 
ugy kerülhetünk el egyrészt, ha a javavirágzás 
idején nem permetezünk, másrészt, ha picziny 
kézi permetezőket, úgynevezett porlasztókat 
használunk. 

Ha valahol valamely évben erősen jelent-
kezett a betegség, ott jó lesz a permetezést a 
lombhullás idején is alkalmazni s tavaszszal a 
lombfesléskor ismételni; azután később megint 

6. ábra. Lisztharmatos rózsaág fölfelé göngyölödött levélkekkel. ?. ábra. Kormos betegség a 

lapján is gyakori, erősebben fejlődik ki levelek 
alsó lapján. 

Ha tehát rózsafáinkat kénporral akarjuk 
megvédeni, oda törekedjünk, hogy a kénpor a 
levelek alsó felületét is belepje, tehát az ága-
kat felfelé hajtogatnunk, illetve alulról meg-
bolygatnunk kell s ezalatt a közönséges bojtos 
porozóval alulról is behintenünk kénporral. A 
kénporfujó gépek rendesen oly finoman oszlat-
ják el a kénport, hogy, mint valami finom 
porfelleg, a kénpor belepi az egész növényt, 
melynek lombozatába egészen behatol. Legjobb 
azért valami apróbb finom gépet alkalmazni a 
rózsafa beporozására, melynél a munka jobb 
is és nem olyan fáradságos, mint a bojtos 
kénporozóval való munka. 

De bármily jó munkát végezzünk is, a 
levélzet alsó felén nem tapad olyan könnyen 
meg a kénpor, mint annak szinén s ez lesz az 
oka alkalmasint annak, hogy a virágked-
velők nincsenek mindenütt megelégedve azzal 
a sikerrel, mit a rózsafa lisztharmat beteg-
sége ellen a kénporral való védekezés szolgál-
tat s azért kénpor helyett inkább valami folya-
dékot használnak, melyet, ha rápermeteztek a 
levélzet alsó lapjaira, flzekew az beszáradva, 
tartósan meg is marad. 

akkor permetezünk, vagy kénport hintünk, 
mikor a betegség első nyomai mutatkoznak, 

A kénporhintésen, illetve a permetezésen 
kivül gondoljunk arra is, hogy a Sphaerotheca 
pannosa főleg a lehullott leveleken telel át 
— az ezeken található fekete tokocskák képé-
ben — azért az őszszel lehullott leveleket 
gondosan szedessük össze és égessük el, mi a 
kertekben vagy virágos udvarokon nagynehéz-

Egy másik gyakori rózsafa-betegség, 
ellentétben a lisztharmattal, a lombozaton 
sötétszinü — sötétszürke, barna, sőt egészen 
fekete — foltok képében mutatkozik. E foltok 
rendesen csak a leveleken, még pedig a levelek 
felső lapjain láthatók s majd egészen aprók, 
majd akkora átmérőjűek, mint a minő a levelek 
szélessége s nagyjában kerekdedek. Különös 
sajátsága e foltoknak az, hogy kézi nagyitón 
át nézve akként látszanak alkotva, mintha a 
kerekded folt közepéből számos pókhálószerü 
feketés szál indulna ki sugárszerüleg a folt-
széle felé. Főleg a foltok területén vehető ki 

*) Lásd P. Nijpels: „Les champignons huisibles 
aux plantes cultivées" czimii munkáját (Liége 1886.) a 
88. lapon. 

A rózsafa kormosbetegsége éppúgy, mint 
a lisztharmat, főleg a nyár vége felé vagy az 
ősz elején jelentkezik és sokszor megtörténik, 
hogy egyes tövek már augusztusban egészen 
kopaszok. Később azután — néha már az ősz 
végével — újra kihajt, meglombosodik a rózsafa, 
de ezek a hajtások rendszerint a tél áldozatává 
lesznek, elfagynak. Ha a betegség támadása 
évről-évre megismétlődik, megesik az is, hogy 
a rózsatő a betegség következtében egészen 
kivész. 

A kormosbetegségtől is, valamint a liszt-
harmattól, a nedves légkörű vidékeken szenved 
a rózsa legtöbbet. Ugyancsak a Dráva melletti 
sikterületen láttam a kormosbetegséget buján 
fejlődni rendesen augusztusban, mely még e 
hónapban egyes töveket teljesen megfosztott 
levélzetétöl. Egy-két rózsatő, mely nagy koro-
nájú lombos fák közötti füves tisztáson völt 
ültetve — a hol a nedves levegő mintegy 
megrekedt — évről-évre meg volt támadva 
a kormosbetegségtől s fiatalon kiveszett. 

Habár sokszor észlelhetni azt, hogy a 
szóbanforgó betegség, mig egyes rózsafákat 
megkopaszt, addig a mellette állókat, ha meg 
is támadja, nem okoz észrevehető kárt bennök : 
az nem mondható, mintha egyes rózsafajták 
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megkíméltetnének általa. Dr. J. Weisz szerint 
mégis legtöbbet szenvednek a fényes és vastag-
levelii rózsafajták, minők a tearózsák s ezek 
hybridjei.*) 

Ha az Adionema Rosae által megtámadott 
levelek már fonnyadni kezdenek, a feketés 
foltok közepe táján fekete pettyek tűnnek 
fel, mik nem mások, mint a gomba szapo-
rodására szolgáló tokok, u. n. pycnidiumok. 
Ezekben apró egy, vagy kétsejtű testek, a 
spórák keletkeznek, melyek kiszabadulva szét-
hordják a betegséget. Dr. A. B. Frank szerint 
e spórák vizcseppben már 24 óra múlva csíráz-
nak s a velük inficziált rózsaleveleken már 10 
nap múlva láthatók a feketés foltok.**) 

Ami e betegség ellen való védekezést 
illeti, elsősorban a beteg lomb leszakitását és 
elégetését, valamint a lehullott lomb gondos 
összeszedését és elégetését kell javasolni. Ezen-
kívül jónak bizonyult a burgundi lével való 
permetezés, melyet először a lombfeslés előtt 
s később, ha már a lomb kifeslelt, kell 
alkalmazni s azután is szükséghez képest, 
főleg a veszélyes időszakban (a nyár vége felé, 
ősz elején) megismételni. 

Dr. P. Sorauer akkor, ha a betegség 
miatt a rózsafa levelét időelőtt elhullatta 
volna, megakadályozandó az újbóli kihajlást, 
azt tanácsolja, hogy az ágak szeptemberben 
metszessenek meg, miáltal eltávolítjuk a faka-
dásra leginkább hajlandó felső rügyeket; ilyen-
kor az alsóbb rügyek megdagadnak ugyan, de 
ki nem hajtanak, mi a jövő évi tenyészetnek 
csak javára válik.***) 

Mivel a pycnidiumokból kiszabaduló spórák 
ugy a rügyeket, mint az ágakat és a törzset 
belephetik, a vásárolt rózsafákkal elhurczol-
hatjuk a kormosbetegséget olyan helyekre is, 
ahol a rózsafák eddig nem szenvedtek e beteg-
ségtől, továbbá megeshetik az is, hogy beteg 
tőről véve ojtószemet ezzel czipeljük át a 
betegséget. Ezért az utóbbitól — mint Frank 
javasolja — óvakodjunk, másrészt pedig a 
vásárolt rózsákat — mint azt dr. Weiss ajánlja 
— jó lesz 1 órán át gyökerestől burgundi lé-
ben áztatni s anélkül, hogy később megmos-
nánk azokat, ugy elültetni. Mezey Gyula. 

GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. lieberamra Leo. 

A mész megoltásánál képződő hő 
idézhet-e elő tűzvészt? 

Eléggé ismeretes, hogy ha az égetett 
meszet vizzel leöntjük — megoltjuk — tete-
mes hő fejlődik, amely a mészhez adott vizet 
forrásba hozza, ugy hogy nagyobb mennyiségű 
gőz képződhetik. Bizonyos körülmények között 
a hőmérséklet fokozódása oly nagy mérvű 
lehet, mely szinte abnormálisnak mondható 
s ismeretesek esetek, midőn énnek következté-
ben szalma és egyébb gyúlékony anyagok meg-
gyuladtak. Ilyen esetben szerepelt nem régiben *) 
Dr. Th. Pfeiffer jénai tanár, mint törvény-
széki szakértő s ez alkalommal azt tapasztalta, 
hogy a mész helytelen megoltásánál esetleg 
beálló tüzveszedelem lehetőségét maguk az 
érdekelt felek általában hibásan ítélik meg. 
Lehet, hogy nem mindenütt van ez igy, szerzőt 
azonban a kéznél lévő példa arra készteti, 
hogy a figyelmet erre a veszedelemre 
terelje. 

*) Lásd: a „Praktische Blatter f. Pflanzenschutz" 
czimü folyóirat f. évi 1. számát a 3. oldalon. 

**) Lásd: Frank: „Die Krankheiten d. Pflanzen" 
— Breslau, 1895. — czimü munkáját a II. kötet 385. 
oldalon. 

*;*) Lásd: Sorauer: „Handbuch d. Pflanzen-
Krankheiten" — Berlin, 1886. — ez. munkáját, a II. 
kötet 386. oldalán. 

*) Fühlings Landwirlschaftliche Zeitung 1900. év-
folyam I. füzet 6 oldal. 

Miután az alábbiakban ismertetendő eset 
nálunk is megtörténhetnék, nem tartom felesleges 
dolognak nevezett szerző dolgozatát olvasóink-
nak is bemutatni. 

Az eset a következő: Egy gazda meg-
bízta szolgálóját, hogy trágyázásra szolgáló 
7 mérő égetett meszet oltson meg. Ez oly 
módon történt, hogy a meszet apródonként 
kosárba rakták s viz alá mártották. A kosarak 
tartalma azután a pajta padlójára öntetett. 
Az illető gazda észrevette, hogy hő fejlődik, 
sőt emiatt atyja figyelmeztette is, miután 
azonban az egész vidéken az említett módon 
történik a mész megoltása, anélkül, hogy 
csak valaha olyat vettek volna észre ami aggo-
dalomra okot adhatna, bezárta a pajtát s 
nyugodtan eltávozott. Körülbelül egy óra múlva 
tűz ütött ki, a melynek ugy a pajta, mint a 
bennelévő gabonaáldozatul esett. Az államügyész-
ség vétkes gondatlanságból eredő gyújtogatás 
miatt pörbe fogta miután pedig minden egyéb 
gyanú kizártnak volt-tekinthető azon a réven, 
hogy a tüz a gondatlan mészmegoltás követ-
keztében keletkezett, pénzbirságra ítélte az 
illető gazdát. Ennek következménye az volt, 
hogy a biztosító társaság megtagadta a kár-
térítés kifizetését. A gazda, aki erre egyáltalán 
elkészülve nem volt, bajában ügyvédhez fordult, 
akinek sikerült avval a megokolással az ügyet 
újra tárgyaltatni, hogy lehetetlen a tüz kelet-
kezését a törvényszék által feltételezett módon 
bebizonyítani. A biróság mindenekelőtt néhány 
gazdát, egy kéményseprőmestert, egy mész-
égetőt, egy építőmestert és egy kémikust hall-
gatott ki s ezeknek megegyező szakértői véle-
ménye oda irányult, hogy bármily módon tör-
ténik is a mészmegoltása, fa, szalma s egyebek 
lángbaboritására elegendő magas hőmérséklet 
nem fejleszthető, ezt részben kísérletekkel is. 
támogatták. A törvényszék a szakértői véle-
ményeket nem találta elegendőnek s ennek 
következtében került a dolog Pfeiffer kezei-
hez. A következőkben közöljük az ő meg-
figyeléseit. 

A mész megoltásánál fejlődő hő, amint 
az ismeretes, kémiai hatásra vezethető vissza, 
amennyiben a kalczíumoxyd — égetett mész — 
a viz elemeivel egy uj vegyületté kalczium-
hydroxyddá — oltott méfz — egyesül. Az 
általános kémiai alaptörvények szerint mindkét 
test csak bizonyos súlyarányban hat egymásra 
s pedig 56 sulyrész égetett mészhez 18 suly-
rész viz szükségeltetik. Ha ennél aránylag 
több vizet használunk, m'iit a hogy ez rendes 
körülmények között szokott megtörténni, akkor 
ennek feleslege részben elpárolog, részben a 
keletkezett oltott mész fe'oldására használtatik 
Ezáltal természetszerűleg a fejlődő hőfok jelen-
tékeny mérvben csökken. 

Más szóval kifejezve, azon kérdés eldön-
tésére, hogy vájjon a mész megoltása alkal-
mából tűzvész keletkezhetik-e, különbséget kell 
tennünk, hogy az előbb említett művelethez 
egyrészt elégtelen — vagy éppen elegendő 
mennyiségű — másrészt pedig, hogy felesle-
ges mennyiségű vizet alkalmaztak-e. E körül-
ményt az előbbi szakértők vagy egyáltalán 
nem, vagy pedig nem eléggé méltányolták. 

Hogy minő hőfok képződhetik a mész 
megoltásánál, erre vonatkozólag a szerző ren-
delkezésére állott szakmunkák világos és hatá-
rozott feleletet nem adtak. Több munkában 
azon megjegyzést találta, hogy a hőfok 150° C-ig 
mehet. Ez olyan hőfok, melynél sem a fa, sem 
a széna vagy a szalma meg nem gyul, mig 
ellenben evvel egyidejűleg azon állítás is ta-
lálható, hogy a felszabaduló hő elégséges a 
lőpor meggyújtására vagy fa elszenesitésére. 
Ezen ellentmondások valószínűleg a fentebb 
említett azon különbségekre vezethetők vissza, 
mely különbségek oka az egymásra hatást 
gyakoroló különböző tömegek. E tényállás 
mellett szükségesnek tartotta szerző az itt te-
kintetbe jövő néhány fontos momentum ki-
derítésére egy pár egyszerű kísérletet végre-
hajtani. 

4—4 kilogramm égetett mészét bádog-
edényekben változó mennyiségű vizzel megol-
tott. Egyenlő mész- és vízmennyiséget véve, 
a hőmérséklet, élénk gőzfejlődés kíséretében 
általában nem haladta meg a 100° G-t. Csak 
azokon a pontokon, a hol a mészdarabkák 
vizzel nem érintkezhettek eléggé, volt 145° G. 
hőmérséklet észlelhető. Ha a mész aránya a 
vizhez olyan volt, mint 4 : 1, illetőleg 2 : 1 , 
akkor már tetemesebb volt a hőfejlődés, ugy 
hogy a szerző rendelkezésére álló higanyhő-
mérők, a melyek 360°-ig terjedő skálával bír-
nak, elégteleneknek bizonyultak. Becslés alap-
ján tehát a hőfok legalább is 380—400° C. 
volt (az ólom 395° C-nál olvad meg). Ennek 
a megállapítása, a mint azt mindjárt látni 
fogjuk, czéljainkra tökéletesen elegendő. Kell 
hogy a fejlődő hőmérséklet különféle mészfaj-
táknál más és más legyen, mert a mészben 
lévő idegen anyagok meleget abszorbeálnak 
ugy, hogy a hőfok annál magasabbra hág fel, 
minél tisztább az illető mész. 

380—400° C. hó több mint elegendő, 
megfelelő mennyiségű levegő jelenlétében szal-
mát, szénát s egyebeket lángra lobbantani. 
Szerző e tekintetben Rarike k sérleteire utal. 
Ranke egy retortában szénát hevített 250-300°-
nál mindaddig, mig az elszenesedett s a szenet 
kiöntötte az asztalra. Ott a szén annyira le-
hűlt, hogy kézzel volt megfogható, azután 
egyszerre hőemelkedés volt észlelhető s rög-
tönösen egyes vörösizzó pontok képződtek, 
amelyekből kiindulólag az egész tömeg izzásba 
jött s sziporkázva rövid időn belül teljesen 
elhamvadt. Mellesleg legyen megjegyezve, hogy 
a széna u. n. magától való meggyuladását 
ezzel hozzák összefüggésbe. 

A kísérlet czéljából kevés vizzel meg-
oltott mész közé szerző kevés szénát dugott, 
mire bekövetkezett az, ami az előzmények után 
volt várható: t. i. a széna füstölögni kezdett, 
elszenesedett s mire a levegő hozzájutott egész 
tömege izzásba jött, végre elhamvadt. Külön 
bizonyító kísérletek annak a demonstrálás-ára 
nem szükségesek, hogy izzó szénrészecskék 
képesek elegendő mennyiségű levegő jelenlété-
ben, szalmát s egyebeket lángba borítani. 

Szerzőnek értéséra esett, hogy Pomerániá-
ban már évekkel ezelőtt szokásban volt az 
égetett mész szállításával megbízott béreseket 
a kellő óvatosságra figyelmeztetni. Mert for-
dultak elő olyan esetek, hogy a kocsiban lévő 
mész tetejére rakott szalma gyengébb eső 
után meggyuladt, ugy, hogy a kocsi is tönkre-
ment. Ezzel megegyezik egy 1784-ben meg-
jelent gazdasági enczyklopadiában*) közölt 
következő megfigyelés; „Egy szekér, amelyre 
olyan szalmát dobtak, amely égetett mész be-
takarására szolgált és közötte mészdarabkák 
voltak, éjszaka gyenge eső után meggyuladt." 
Daczára annak, hogy már most kétségtelen, 
miszerint ha a mészoltás elégtelen mennyi-
ségű vizzel történik oly hőfok képződhetik, 
amely képes szénát, szalmát elszenesiteni, sőt 
elegendő mennyiségű levegő jelenletében lángba 
is borítani, mégis ugylátszik, e tény sokfelé 
egyáltalán ismeretlen. E tekintetben utalhatunk 
a szóbanforgó pörben kihallgatott szakértőkre, 
akik megegyezőleg tagadták, hogy mészoltás 
követkéztében tűzvész keletkezhetnék. A mész-
trágyázást tárgyaló könyvek szintén nem utal-
nak emiitett veszedelemre. Orth „Meszezés és 
márgázás* czimü kitűnő könyvében a követ-
kezőket irja: „Ez Iegczélszerübben ugy törté-
nik, hogy az égetett meszet kosarakba téve 
rövid időre vizzel telt hordókba mártjuk . . . 
A vizzel való megoltás történhetik közvetlenül 
a mészégető kemenczénél, vagy egy félszerben, 
végre odakinn a szántóföldön is.* Arra tehát 
szintén nem utal, hogy félszerben, pajtában 
végezve a mészoltást tüz üthet ki. 

Ily tényállás mellett helyesnek mutatkozik 
e kérdéses esetet minél szélesebb köröknek 

*) Dr. Johann Georg Krünitz Ökonomísche Ency-
klopadie. 
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tudomására hozni s ezzel kapcsolatban minden-
kit inteni, hogy a mész megoltásánál a szük-
séges óvatosságot figyelmen kivül ne hagyja. 
Ha égetett meszet vizbe mártunk, hagyjunk 
neki elegendő mennyiségű viz beivására időt, 
ellenkező esetben magas hőfok képződése el-
kerülhetetlen s ez esetben közel járunk a 
veszedelemhez. Ha frissen megoltott mész 
pajtában öntendő ki, kettőzött óvatossággal 
járjunk el. A gazdaság felelős vezetője személye-
sen győződjék meg arról, hogy a mészrakás-
ban uralkodó hőmérséklet nem jár-e közel a 
tulmagas hőfokhoz. Legbiztosabban pedig az a 
gazda fog eljárni, aki olyan helyeket, amelyek-
ben könnyen meggyújtható anyagok széna, 
szalma stb. vannak, mészoltásra egyáltalán fel 
nem használ. Az emiitett esetben a pörujitás-
nál csak azért mentetett fel vádlott, mert a 
törvényszék a vádlott javára azon álláspontból 
indult ki, hogy eljárása következményeit nem 
kellett szükségképpen ismernie. Ellenkező eset-
ben a már kimondott Ítélet lett volna érvényes 
s ezáltal vádlott a biztosítási összegtől is el-
esett volna. 

Az elkövetett mulasztás tehát az illető 
gazdára nézve igen könnyen végzetes követ-
kezményekkel járhatott volna, ugy hogy a mész 
oltásánál mindenkinek a kellő óvatosságot nem 
lehet eléggé figyelmébe ajánlani. 

Igen érdekes volna, ha a gyakorlati 
gazdák közül azok, akinek praxisában ilyen, 
vagy ehhez hasonló eset előfordult, e téren 
szerzett tapasztalataikat szintén közölnék. 

Windisch Bikárd. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
81. kérdés. Mily különbség van a takar-

mányrépa és zsombolyázott csalamádé össze-
tételei között, — hogy 25 kg. takarmányrépá-
nak hány kg zsombolyázott csalamádé fe-
lel meg. 

Fenti takarmányunkat fehér és tarka 
hizómarhákkal — 4—7 évesek — szándékozunk 
etetni szálas és erőtakarmánynyal egyetemben. 

Zsámbok. M. G. 
82. kérdés. 1. Gulyatehenészetemben 

már a fiatal, szopós, de a választott borjuk 
is, deszkátjászolt, falat és minden hozzérhető 
tárgyai agyonrágnak, jóformán megeszik, — 
anélkül hogy annak eddig okát tudtam volna 
adni. — Gsontlisztet soká adagoltam, de ezt 
semmiféle eledellel jól felvenni nem akarták, 
sőt a legkisebb adagolásnál is hasmenést oko-
zott. — Mi okozza ezen kellemetlen bajt. 

83. kérdés. Koczáim között egy telivér 
yorkshire és egy tisztavérü kis-jenői kan járt, 
a koczák most fiadzanak, de ugyanegy kocza 
malaczai kőzött néhány egészen yorkshire-
tipus, néhány pedig félreismerhetlenül kis-jenői. 
Megjegyzem, hogy a koczák mind tisztavérü 
kis-jenői fajból valók. Lehetséges-e az, hogy 
egy egyazon kocza malaczainak 2 apjuk — 
egy yorkshire és egy kis-jenői — van? 

P.-Péteri. Se. H. 
84. kérdés. Kérem azon gazdaságokat, 

hol a gőzcséplőgépet (lokomobil) petróleum-
motorral váltották fel, szíveskedjenek közölni: 
beváltak-e a petróleum-motorok s mi előnyük, 
avagy hátrányuk a nyári cséplésnél — a gőz-
kazánnal — szemben? B. 

85. kérdés. Emdeni ludam 5—6-ot tojott 
és ezen idő után a gunár hirtelen eldöglött, 
kérdem szükséges-e uj gunár beszerzése, ha 
azt akarom, hogy a többi tojások is termé-
kenyek legyenek. 

86. kérdés. Uradalmaink igazgatója át-
helyezett egy kerületbe, amelyhez tartozó 
kastély, majorok, cselédlakások stb. szótszórtan 
a községben vannak. Éjjeli őröket, valamint a 
mezőőrt a gazdaság saját konvencziós cseléd-

jeiből állit; mindazonáltal kötelesek cselédjeink 
(kovács, bognár, munkásfelügyelők, kocsis stb. 
stb.) — amidőn a sorrend éppen igy kívánja — 
a községi éjjeli őr szolgálatra kiállni, esetleg 
helyettest állítani saját költségén. Kérek fel-
világosítást aziránt, jogos lehet-e ez akkor is, 
ha a cselédjeink bár szét a faluban, de vala-
mennyi a gazdaság birtokát képező házakban 
laknak? 

Ha jogos, mely törv.-czikk alapján? ha 
pedig nem jogos, illetőleg erre nézve sem tör-
vényünk sem szabályrendeletünk nem volna, 
jogában áll-e az intézöségnek a községi elöl-
járóságtól átiratban a jövőre már eziránt az 
emiitettek számára felmentvényt (az éjjeli őr-
ködés alól.) Kérni." B. A. 

87. kérdés. Milyennek kell egy jó hármas 
kisefának lenni, hogy azon három ló ereje 
egyformán kihasználtassák. Vagyis milyen 
hosszú legyen az a része, melyen egy ló és 
milyen hosszú az a része, melyen két ló huz, 
azon karikától, mely a vontatandó eszközzel 
kapcsoltatik össze. 

Terézia-major. Sz. K. 

Felelet . 
Takarmányrépa helyettesítése zsombo-

lyázott csalamádéval. (Felelet az 81. számú 
kérdésre.) Átlag foglaltatik százalékokban: 

száraz em. em. em. szén-
anyag fehérje zsir hidrát 

a takarmány-
répában ... 12'0 l'O 

a zsomb. csa-
lamádéban 18'5 08 

1 0 0 

10'4 

utóbbiban ... +6*5 —0"2 + 0 ' 5 + 0 4 

A két takarmány táptartalma között 
tehát nem nagy az eltérés, ellenben száraz-
anyagtartalomban jóval fölülmúlja a zsomb. 
csalamádé a répát, mert sokkal több nyers-
rostot tartalmaz, amiből az következik, hogy 
az állatok kevesebb zsomb. csalamádét képe-
sek enni mint répát s emiatt nem hizlalhatok 
vele oly intenzive, mint utóbbival. Maximalis 
adag gyanánt 40 kg. zsomb. csalamádét szokás 
1000 kg. élősúlyra számítani, mely mennyi-
ségnél sokkal többet már azért sem czélszerü 
az állatoknak adni, mert a zsomb. csalamádé 
sok szerves savat tartalmaz, mely a fogakat 
elvásitja s hasmenést okoz. 

Ha hizóállatjai átlag meghaladják az 
500 kg. élősu'yt, akkor legegyszerűbb, ha 
25 kg. takarmányrépa helyett ugyanannyi 
zsomb. csalamádét etet s a terime csökken-
tése végett 2 kg. szalmát vesz el, mig a többi 
takarmányféléket változatlanul hagyja; eltérő 
esetben azonban kevesebb zsomb. csalamádé-
nak etetését ajánljuk s ugyanekkor tanácsos 
lesz az elvonandó szalmát ugyanannyi széná-
val helyettesíteni. Attól ne féljen, hogy a 
répának zsomb. csalamádéval való helyettesí-
tése által az össztakarmány fehérjetartalmát 
apasztja, mert az inkább csak látszólagos, 
miután a répa nagyobb fehérjetartalma onnét 
származik, hogy több amidanyag van benne, 
mig valódi fehérje inkább a zsomb. csalamá-
déban van több. 

Ha bővebb tájékozást óhajt, szíveskedjék 
velünk hizóállatjai takarmányösszeállitását kö-
zölni, és pedig lehetőleg határozott számokban 
kitüntetve azt, hogy hány kg.-ot etet minden 
egyes takarmányféléből s hogy hizóállatjai 
mekkora élősulylyal birtak a beállításkor. 

Cselkó István. , 
Jászlatrágó borjuk. (Felelet az 82. 

számú kérdésre.) A takarmány minőségének és 
mennyiségének ismerete nélkül a kérdésre, 
határozott választ és tanácsot adni nem lehet. 
Feltéve, hogy a tehenek illetőleg a választott 
borjuk takarmánya vagy minőség, vagy meny-
nyiség tekintetében nem megfelelő, ugy termé-
szetesen megfelelő összetételű, illetőleg kellő 
mennyiségű takarmány nyújtása véget vet a 
bajnak. Valószínű azonban, hogy az állatokat 

csupán az unalom késztette e rossz szokás 
felvételére, melyet a legelőre való hajtás után 
elhagynak. Hogy miképpen lehet az állatokat 
erről leszoktatni, arra nézve egy másik ily 
irányú kérdésre nemrég adott felelet nyújt 
felvilágosítást. Dr. M. J. 

Termékenyithet-e egy koczát több kan 
is? {Felélet a 83. sz. kérdésre.) A feladott 
kérdésben a felelet is meg van adva. Kérdést-
tevő kis-jenői mangalicza nyájában kis-jenői, 
de yorkshirei kan is járt; a most fiadzó koczák 
közül egyesek kétféle malaczot szülnek, olyant 
amely a yorkshirei, olyant amely a kis-jenői 
kanhoz hasonlít, világos dolog tehát, hogy 
mindkét kan termékenyítőleg hatott. S ebben 

;s is semmi lehetetlenség, mert több pete 
_termékenyitéséről van szó. Csak az lehe-

tetlen, hogy egy petét termékenyítsen meg több 
him állat, mert ehez csak egyetlen egy ondó-
szálc;ára van szükség. Az egy magzatot világra-
hozó háziállatoknál tehát csakis egy apaállat 
lehet a termékenyítő, ha az ivarzás ideje alatt 
több apaállat fedezte is be az illető anya-
állatot. Egyáltalán nincs azonban kizárva, hogy 
ikrek, vagy több magzatot szülő állatok meg-
termékenyítésénél ne működhessen közre több 
apaállat is. csy. 

Petróleummotorok cséplésnél. (Felelet a 
84. számú kérdésre.) A petróleummotorokkal 
való cséplés nézetem szerint, ha az adómentes 
motorolajat használják, olcsóbb mint a gőz-

géppel való cséplés. — Ami a munkaeredményt 
illeti, ha a cséplőgéphez megfelelő nagyságú 
illetve erejű motort vesznek, csakolyan mint ha 
gőzgéppel hajtatják a cséplőt. •— Kezelés 
szempontjából a motor előnyösebb, rnert nincs 
fűtés, a motor maga látja el magát kellő fűtő-
anyaggal vagyis petróleummal, elmarad a 
tüzelőanyag és a vizhordás; elmaradhat a 
fűtő. A motor kellően beállítva, nem kiván 
folytonos felügyeletet; mint a gőzgép. Tűzveszély 
a motornál úgyszólván ki van zárva. Arra ter-
mészetesen ügyelni kell, hogy a petróleum 
vagy benzin kellően el legyen fedve s avat-
lan kezek hozzá ne férhessenek. A motor keze-
lése egyszerű, rövid idő alatt megtanulható. 

I f j . S. F. 
Uj gunár beszerzése. (Felelet a 85. sz. 

kérdésre.) Uj gunárnak beszerzése feltétlenül 
szükséges, mert addig mig a meglevő 5—6 
tojásban az embrió fejlődéséről meg nem 
győződünk, azt sem tudhatjuk, vájjon a 
gunár képes volt termékenyíteni vagy pedig nem. 

Az bizonyos, hogy a legutolsó petélés 
(párzás) után, ha a tojót elzárjuk a hímtől, 
az 6—8 napig még termékeny tojást tojik, de 
csak akkor, ha a him termékenyített is. Külö-
nösen vigyázni kell e tekintetben az egy éves 
emdeni gunarakra, melyet — tapasztalatom 
alapján állithatom — rendesen ezen korban 
terméketlenek, bárha párosodnak. 

Igen szép emdeni gunarakat láttam Gru-
bert Mátyásnál, Kis-Kőrös vasútállomás s az 
illető darabját 15 írtjával árusította, a mi a 
szép állatokért nem nevezhető magas árnak. 

U. 
Éjjeli őrszolgálat. (Felelet a 86. sz. 

kérdésre.) Éjjeli őrszolgálatot legföljebb tör-
vényesen hozott és helybenhagyott községi 
szabályrendelet alapján lehet a községi lakosok-
tól követelni s ennek a mezőőri ügygyei semmi 
kapcsolata sincs. Ha ily szabályrendelet csak-
ugyan létezik, akkor abból annak is világosan 
ki kell tűnni, hogy kik és hogyan tartoznak 
ezt a szolgálatot teljesíteni. Ha a községi 
elöljáróság ilyen szabályrendeletet produkálni 
nem tud, az éjjeli őrséget mindenki jogosan 
megtagadhatja, mert rendes körülmények közt 
erre senki sem szorítható s az éjjeli őrségről 
a község saját fizetett közegei által tartozik 
gondoskodni. 

Hármas kisefa. (Felelet a 87. számú kér-
désre.) A hármas kisefákkal nem lehet oly jól 
kihasználni a lovak erejét, mint a kettősekkel, 
de azért vannak esetek — különösen a kéve-
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kötő aratógéppel való munkánál — mikor a 
hármas kisefa alkalmazása helyén van. 

A rendszeresen készült hármas kisefához 
kell egy 150 cm. hosszú, 8 cm. széles és 5 cm. 
vastag ferhécz. Ennek egyik végére jön az 
egyes kisefa, másik végére egy fiók ferhécz 
kettős kisefával. A ferhécz beakasztó pontja 
100 cm-re legyen az egyes kisefától és 50 cm-re 
a fiók ferhécztől. A fiók ferhécz hossza legyen 
100 cm., vastagsága 4 cm., szélessége 6 cm., 
a kisefák ugyanily erősre és 75 cm. hosszura 
készítendők. 

Ugy a ferhécz, mint a fiók ferhécz forog-
hasson beakasztó pontja körül, hogy a lovak 
húzása kiegyenlítődjék. Az igy készült hármas 
kisefánál a két szélső ló egyenlő távolságra 
lesz a ferhécz beakasztó pontjától, éppen ugy 
mint a közönséges kettős kisefánál, a középső 
ló pedig éppen a középre kerül, ugy hogy a 
húzás mindhárom lónál kiegyenlítődik 

I f j . S. P. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Németország. A „Bund der Landwirthe* 
nagygyűlése. Mint minden évben, ugy az idén 
is, a német gazdaszövetség lezajlott nagy-
gyűlésén sok érdekes mozzanatot elevenítet-
tek fel. Az elnöklő dr. Eoesickest képviselő 
megnyitó beszédében ráutalt a német gazdák 
csatorna ellenes állásfoglalására, a husszemle 
törvényjavaslattal való elégedetlenségre, végre a 
brandenburgiak erélyes fellépésére, melylyel a 
börze törvénytelen túlkapásait fogadták. 

Őszinte sajnálattal mutat rá, hogy a 
mezőgazdák óhajtásának egész sorozata vár 
még megoldásra a jövőben, minő első sorban 
a vámhitel, a vegyes transit-raktárak, a leg-
favorizáltabb kereskedelmi szerződések fel-
mondása, a fenyegető mesopotaniai gabona-
verseny elhárítása stb. — „Nem arról van 
ma szó, Németország agrár- vagy iparállammá 
váljon-e, hanem arról, hogy nemzetközi nagy-
kereskedelmi állammá legyen-e vagy sem, mely 
kereskedelmi érdekeit minden más fölé 
helyezi. Az ilyen politika idézte elő Anglia 
gyengeségét, mely most a boerok elleni harcz-
ban oly világosan nyilvánul. Hangsúlyozza, 
hogy a földmives ós a középosztályban van 
az állam szilárd alapja letéve, ezt kötelesség 
pártolni. Élteti a császárt. 

ütánna dr. Hahn, a szövetkezet ügy-
vezetője számol be, hogy a Bundnak ezidő-
szerint 206,000 tagja van, melyek közül 
177,000 a kisgazdák táborából való. Érdekes, 
hogy a Bund kötelékébe 204 különböző gazda-
sági szövetkezet tartozik, melyek szükséges 
forgótőkéjüket a szövetkezeti központi pénz-
tárból kapják. A mult évi forgalom 13.300,000 
márka volt. 

Wangenheim báró beszédében azt állítja, 
hogy a flotta szaporítás a mezőgazdaságra 
nézve nem szerencsés eszme. A legénység szapo-
rítása a munkaerőt vonja el a gazdáktól, a vízi 
jármüvek szaporításával a vas s a szén fog drá-
gulni ,nem is említve azt, hogy a budget növeléssel 
a gazdákra nézve minő uj terhek háramlanak. 
Nézete szerint élső sorban is helyes közgazda-
sági politikára van szükség, mely a német 
terméknek külföldi piaczát biztosítsa s ha az 
megvan, akkor jöhet a flotta szaporulat kérdése. 
Megemlíti, hogy a gazdasági szövetkezeteknek 
is csak bizonyos feltétel mellett kell funkcziónál-
mok, nehogy a tisztességes kereskedelmet 
vagy ipart károsítsák. Jogosultak ott, hol az 
előbbiek túlkapása ellen kell a gazdáknak 
védekezniők. Utánna Herder következett, ki a 
nagymalmok, kismalmok s a gazdák viszonyáról 
szólt. A malom óriásokat oly országos csapás-
nak nevezi, melyek versenye tönkre tette a 
kismalmosokat s mert az idegenből sok 
olcsó búzát hoznak be az országba, hozzá-
járultak az árak sülyesztéséhez s evvel 

a gazdát károsították. Itt okvetlenül kell 
törvényhozási uton segíteni. Az »olcsó kenyér" 
utáni sóvárgás — ha idegennel segítünk magun-
kon — azért bűn, mert a föld utáni jövede-
lem valamint a gazdasági munkások fizetőse 
csökken, amely attól függ, mi a gabona ára ? 
A méltányos gabona ár mellett van erőteljes 
földmivesosztál/ s a hol ez megvan, ott a 
soczializmus csak muló baj. Dr. Hohn javas-
latára a Bund köszönetet szavaz azon álla-
moknak, melyek a világbékbe fentartása érde-
kében fáradoznak. A nőmet érdekek óvását 
kéri az oly államokkal szemben, melyek 
Németország részéről a legkedvezményesebb 
szerződést élvezik, de olyat nem nyújtanak. 
Azon tendencziával szemben, hogy a Német 
birodalom most világhatalmi politikát folytat, 
helyeslését csak akkor fejezné ki, ha az egész-
séges nemzetgazdasági alapon nyugodnék. A 
gyűlésen Bismarckot dicsőítő szónoklatokat 
tartottak, ki hét évvel ezelőtt örömmel fogadta 
a Bund alakulási hirét. 

Ausztria. A műtrágya drágulása ellen. 
Az osztrák gazdák közelébb gyűlést tartottak 
Bécsben, melyben a műtrágya, főleg a Thomas-
salak indokolatlan drágulása ellen foglalnak 
állást. A gyűlésen ugy a kormány, mint számos 
gazdasági egyesület, kísérleti állomás vezetői 
stb. képviseltették magukat. A mozgalmat 
tudvalevőleg tavaly a salczburgi gazdasági 
egyesület kebelében indították meg s most ez 
alkalommal a következő határozatot érleltette 
meg : 

A gyűlés kimondja egy központi bevásár-
lási állomás szervezésének szükségét, mely az 
összes osztrák gazdaszövetkezetek szükségletét 
fedezhesse. Kívánatosnak tartja a szövetkezeti 
foszfát-gyárak építését. Kérvény fog menesz-
tetni a kormányhoz, melyben a vasúti dijszabás-
modifikáczió kéressék az oly szállítmányok után, 
melyek a központi áruház czimére érkeznek. 
A gazdák között nyersfoszfátok azon czélból 
fognak ingyen kiosztatni, hogy azok a Thomvs-
salak kiszorítása czéljából tegyenek avval kí-
sérleteket. A kísérletek állami támogatás mel-
lett eszközöltetnének. A gyűlés állást foglal a 
szuperfoszfát-kartel s az általa hirdetett fel-
tételek ellen. A szövetkezés utján történő vá-
sárlás e téren biztosan jobb eredményt fog 
létrehozni. Közelébb egy felhívást fognak az 
összes osztrák gazdák között szétosztani, mely-
ben felszólítják azokat, hogy kereskedőtől a 
Thomassalakot csak abban az esetben vegyék, 
ha a jelenlegi áraknál olcsóbban kapják, s ha 
az eladó a czitrádoldhatóságot illetőleg is 
szavatosságot vállal. 

Gazdasági előadások Eperjesen. 
Az OMGE. úgyis, mint a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetségének- központja 
és a vidéki Gazdasági Egyesületek á'tal kar-
öltve rendezett, gazdasági előadások f. évi 
cziklusának harmadik része Eperjesen folyt le 
február hó 25. 26. és 27-ik napjain. Mint elő-
adók, ez alkalommal a kassai m. kir. gazdasági 
tanintézet tanári karának tagjai szerepeltek, 
kik teljes számban megjelentek Eperjesen, mint-
egy üneppé avatván fel ilyformán azt az alkal-
mat, midőn Sáros vármegye gazdaközönségével 
érintkezésbe léphettek. 

A Sárosmegyei Gazdasági Egyesület válo-
gatott társaságot gyűjtött egybe ez alkalomra, 
mindazonáltal jelentősége ezeknek a szakelő-
adásoknak nem a résztvevők nagy számbeli 
arányában jutott kifejezésre, hanem inkább 
abban, hogy a hallgatók majdnem kivétel nélkül 
magas szinvalon álló, modern gazdák voltak, 
akik az előadásokon hallottak tanúságait levonni 
s ezeket működési körükben értékesíteni 
csakugyan képesek is. Sáros vármegye külön-
leges gazdasági visszonyaihoz mérten az elő-
adásokat az állattenyésztés és a szeszgyártás 
kérdései domináltak, amennyiben tagadhatlanul 

ezek iránt volt az érdeklődés is a legnagyobb. A 
résztvevőkről a következő névjegyzéket sike-
rült egybeállítanunk: 

Pillér Kálmán g. e. elnök, Bujanovits 
Gyula g. e. alelnök, Dessewffy Pál g. e. alelnök, 
Lukovits Aladár g. e. titkár, ifj. Meliorisz Kál-
mán, Kirchmayer Géza, Adler Samu, Faltin 
Géza, Ghillányi József, Barts Jenő, Ágoston 
Károly, ifj. Kirchmayer Vilmos, Tachy József, 
Ficker Bezső, Erős Rezső, Krajcsovits Rezső, 
Boskoványi Miklós, Szemere Márton, Ardó 
Alfréd, Mizricskó József, Bihari Elek, Mártyák 
Miklós, Mihalics Gábor, Mankovits Pál, Petrik 
Emil, Berecz László, Maczkov Igor, Szabói 
Mihály, Lenkanics Emil, Hodobay Tivadar, 
Janiczki íren, Lukáts Elemér, Potajeczky Ödön, 
Mizsicskó Fedor, Ladomérszky Miklós, Lics 
Imre, Fehérváry Béla, Oppenheimer János, 
Bánó Árpád, Katser János, Baán János, Hável 
Béla, Havas Jakab, Schwarcz József, Kova-
liczky Mihály, Lukovits Ödön, Pongrácz Dániel, 
Skorpil Róbert, Ochtinszky György, Bruszik Pál, 
Legányi Géza, Schwarcz János, Kozák Tivadar, 
Plavoczky István, Klauszer Kálmán, Árvay 
Nagy Menyhért, Vitelky Aladár, Hedry Ernő, 
Szakmáry Géza, Bánó Aladár, Herczeg Gusztáv, 
Csoltkó Sándor, Semsey Ottó, Matyasovszky 
György, Bánó Tibor, Konrád Sándor, Földy 
Dezső, Báró Gbillanyi Imre, Szentiványi Imre, 
Szinyey M. Béla, Gyulay János, Illkovits Adolf, 
Bertóty János, Molnár Mihály, Bánó Iván, 
Francsek Dezső, Krieger József, Szakmáry 
Dezső, Bydeskuty Aladár, Dessewffy Balamér, 
Schwarcz József, Illkovits Mór, Goldberger 
Lajos, Fúria Lajos, Bornemissza Lajos, Gombos 
Alajos, Vojtovics József, Gerney Béla, Buja-
novits Sándor, Berzeviczy Elek, Bitzl Károly, 
Kováts Miklós, Takács Gyula, Lichtig Arthur, 
Landesmann Náthán, Blayer József, Dessewffy 
Ignátz, Dobay Ede, Görgey Ernő, ifj. Kirchmayer 
Gerő, id. Meliorisz Kálmán, Péehy Elek, 
Sitányi Lajos, Szinyei Merse József, Török 
Gyula, Wohl Henrik, Andráacsik János, 
Berzeviczy Ignácz, Dobay Árpád, Gálfy János, 
Haránt Ferencz, Dr. Kakusz Béla, ifj. Hrabéczy 
Gábor, Holemia Ernő, Koncz Ödön, Kovács 
Kálmán, Kubinyi Albert, Meliorisz Lajos, 
Laborczy Mihály, Szájbely Albert, Oberle 
Frigyes, Vaskó József, Stoklán József, Rady 
Antal, Sallay Mátyás. 

Általános sajnálkozást keltett, hogy a 
földmivelésügyi miniszter a személyzetét terhelő 
nagy elfoglaltság miatt, képviseltetéséről nem 
gondoskodhatott. Az OMGE-t Buday Barna 
titkár képviselte. Az előadásokat Pillér Kálmán, 
a Sárosmegyei Gazdasági Egyesület érdemes 
elnöke nyitotta meg, köszönetet mondva a 
központnak és különösen a földmivelésügyi 
miniszternek, hogy a sárosmegyei gazdáknak 
is alkalmat nyújtottak arra, hogy a mező-
gazdasági tudományok gyakorlati jelentőségű 
vívmányairól, mintegy beszámolót halljanak. 
Ezután Buday Barna OMGE. titkár üdvözölte 
a hallgatóságot a központ nevében. Első elő-
adónak Kováesy Béla, gazd. tanintézeti igazgató 
lépett a szószékre s az előadások a következő 
sorrendben folytak le: 

Február 25-ikén, vasárnap: 
9—1 l-ig Kováesy: Ujabb tapasztalatok az 

állattenyésztés ős tejgazdaság terén. 
11—12-ig Zalka: Ujabb tapasztalatok a 

szeszgyártás terén. 
1/23 órakor Zalka-. A szeszgyári üzem 

ellenőrzése. 
Febrüár 26 ikán, hétfőn : 

9 —10-ig Oerlóczy-. A burgonyatermelésről, 
10—11-i? Dr. Budaházy : Növényi elődiek 

által okozott betegségekről s rovarkártételekről. 
11 —12-ig Gerlóczy: Mesterséges takar-

mányok termesztéséről. 
12—l-ig Kováesy : A sertéstenyésztésről. 

. 1/a3 órakor Zalka: A szeszgyári üzem 
ellenőrzése. 

Február 27-ikén, kedden: 
9—10-ig Füredy: A lentermelősről. 
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11 — 12-ig Varga: A mesterséges trágyák 
s azok hatásáról. 

12—l-ig L'huillier: Kerti magvak nagy-
bani termesztéséről. 

Az előadások első napján: vasárnap este 
diszlakomára gyűltek össse a hallgatók. Itt az 
első pohárköszöntőt Pillér Kálmán mondotta 
Darányi földmivelésügyi miniszterre, mint egy 
igen jellegzetes mozzanatot konstatálván azt, 
hogy ime most a gazdák összejövete'ük minden 
alkalmát felhasználják arra, hogy a földmivelés-
ügyi miniszterhez való ragaszkodásuknak, tevé-
kenysége iránti elismerésüknek kifejezést 
adjanak. Bizonysága ez annak, hogy a magyar 
gazda nem keresi az ellentéteket, hanem a 
tisztességes irányokat és a munka emberét 
minden körülmények között megbecsülni tudja. 
Beszédjének hatása alatt lelkes hangulatban a 
következő sürgönyt intézték a földmivelésügyi 
miniszterhez: 

Nagyméltóságú Darányi Ignácz, földmivelésügyi 
' m. kir. miniszter urnák! 

„Sárosvármegye gazdaközönsége nevében, az 
Eperjesen mai napon kezdetét vett gazdasági szak-
előadások alkalmával fogadja Nagyméltóságod mint 
Magyarország mezőgazdasági jólétének fáradhatlan 
munkása, kiváló tiszteletünknek és ragaszkodásunknak 
nyilvánítását. Pillér Kálmán, gazd. egyesületi elnök". 

Bujanovics Gyula az OMGE. tevékeny-
ségét, az agrárius sikereket méltatta s e moz-
galom vezetőjét: gróf Desséwffy Aurélt indít-
ványára következő sürgönynyel üdvözölték: 

Nagyméltóságú gróf Dessewffy Aurél urnák, az 
OMGE. elnökének! 

.Fogadja Nagyméltóságod, pűnt a magyar gazdák 
lelkes vezére, az Eperjesen mai napon megkezdett 
gazdasági szakelőadásokra egybegyűlt sárosvármegyei 
gazdák üdvözletét és nagyrabecsülésünknek őszinte 
nyilvánulását. Pillér Kálmán, gazd. egyesületi elnök". 

Buday Barna Pillér Kálmánt, gazd. egyleti 
és Bujanovics Gyulát, a fogyasztási szövetkezet 
elnökét éltette, akik tettleg bizonyságát adták 
az országszerte páratlan sárosmegyei fogyasz-
tási szövetkezet megalko'ása által, hogy az 
agrárius és altruisztikus törekvések egymást ki 
nem zárják, sőt azok a gyakorlatban egymással 
kapcsolatosak. Hedry Ernő a kassai gazd. 
tanintézet tanári karát, Kovácsy Béla a sáros-
megyei gazdákat, báró Ohiüány Imre Pillér 
Kálmánt, Gerlóczy Géza a Köztelek vezér-
férfiait éltették és a tósztok egész árjával 
valódi ünneplés tárgyává tették azokat a 
férfiakat, akik a nemrég még oly sanda szemek-
kel nézett agrárius-mozgalom sikerre veze-
téséhez hozzájárultak. 

A selyemtermelés húsz éves 
jubileuma. 

A képviselőház pénzügyi bizottsága a 
70-es évek közepén utasította a kormányt, 
hogy a selyemtermeléssel hagyjon fel min-
den kísérletezést, mert annak eredménye 
ugy sem lesz. Ámde az akkori földmivelésügyi 
miniszter, Kemény Zsigmond báró, nem akart 
ezzel sehogysem fölhagyni, mert tudta, hogy 
hazánk legnagyobbrésze alkalmas az eperfa-
tenyésztésre és igy a selyemtermelés legfőbb 
félté! ele könnyen biztositható. A kormánynak 
csak emberre volt szüksége, aki erős kezébe 
vegye a selyemtermelés ügyét. Báró Kemény 
miniszter mégis találta Bezerédj Pál hidjai 
birtokos személyében, akinek a selyemtermelés 
családi hagyományaihoz tartozott. 

Mint tudva van u. i. Bezerédj István, 
Bezerédj Pál nagybátyja volt a legelső földesúr 
hazánkban, ki már a harminczas években ma-
gánszerződések utján felszabadította jobbágyait 
az urasági kötelékből és egyúttal gondoskodott 
arról is, hogy a felszabaditottjobbágy mindjárt' 
pénzhez jusson, melyből a saját .gazdasági 
berendezkedésének, a szükséges beruházások-

énak költségeit fedezze. Ez a humánus szándék 
vezette Bezerédj-t a selyemtermelós meg-
honosítására; mert Bezerédj kezdeményezése 
előtt is valahányszor a legszegényebb emberek 
helyzetén akartak segíteni, a fejedelmek és 
államférfiak, emberbarátok, mindannyiszor a 
selyemtermeléshez nyúltak. Elsősorban ezen 
humánus czélból vetette meg alapját Bezerédj 
István a selyemtermelésnek Tolnamégyében, 
mely attól kezdve a hazai selyemtermelés 
központja lett s midőn már a hazában a selyem-
termelés mindenütt megszűnt, a tolnamegyei 
Hidján és vidékén hűségesen megőrizték, fen-
tartották Bezerédj hagyományait. 

Itt kellett tehát keresni a kiindulási pon-
tot most is, a honnét aztán az országos szer-
vezkedésnek kiindulni kellett. Erre az újjá-
szervezés munkájára vállalkozott Bezerédj 

Pál, midőn husz évvel ezelőtt, 1880. márczius 

1-én, a Szegzárdon felállított országos selyem-
tenyésztési felügyelőség élére állott, mint mi-
niszteri meghatalmazott. Mnt egy, a dicső 
hajdankorból utolsónak maradt, a szó igazi 
értelmében vett nemes magyar, a most már 
majdnem ismeretlen „nobile officiumból" vállal-
kozott érre a nagy munkára Bezerédj Pál. 
Nemhogy maga nem fogadott el fizetést, de 
az első években a sajátjából kürülbelül 80 
ezer forintot költött erre az országos akczióra, 
mert a minisztérium ákkor még nem adhatott 
neki elegendő előleget. 

Érdekes fölemliteni, hogy az akkori kor-
mány, tekintettel* a selyemtermelés ügye iránt 
az egész országban, tapasztalható bizalmatlan-
ságra és a zilált pénzügyi helyzetre, nem mert 
külön hitelt kérni ezekre a kísérletekre, hanem 
a minisztérium rendelkezésére álló alapokból 
és a házipénztárból csupán előlegeket adott a 
szegzárdi intézetnek a selyemtermelés czéljaira. 

A selyemtermelés husz év alatt elért 
fej'eltségéről érdekesnek tartjuk a?: alábbi 
számadatok közlését. Az intézet fennállása óta 
19 millió 744: ezer 681 forintot fizetett a ter-
melőknek a gubóért. Ez a pénz mind külföld-
ről jött hozzánk, mert a gubót külföldön adják 
el. A mult évben 1 millió 500,000 forintot 
kaptak a termelők. A magyar selyem elsőrangú 
selyemnek ismertetik el a külföldön, miként 
az a lyoni selyemtőzsde jegyzéseiből is kitűnik. 
Jelenleg több, mint százezer magyar család 
foglalkozik selyemtermeléssel és előrelátha-
tólag még többen is foglalkoznának azzal, ha 
volna elegendő szederfa. Most a szegzárdi 
intézet minden igyekezetét arra fordítja, hogy 
minél több szederfát ültessenek és ebben 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter hatal-
masan támogatja az intézetet. 

A selyemtermelés már nálunk annyira 
megizmosodott, hogy egymásután keletkeznek 
a selyemgyárak az ország különböző vidékein. 
Egy ilyen gyár megint 4—500 munkásnak ad 
kenyeret, mintegy 60—70 ezer forint kerese-
tet nyújtván évenkint. Legelső ezek között a 
pancsovai selyemfonóda, melyet tavaly egy 
franczia czég vett bérbe az államtól. A második 
fonóda Újvidéken van és ezt 1898-ban szintén 
egy franczia czég vette bérbe. Ez a gyár oly 
kitűnően megy, hogy a czég a bérletet tiz 
évvel meghosszabbította és a gyárat, mely 
eddig 120 orsóval működött, most 150 orsóra 
emelik föl. A harmadik fonóda Tolnán van, 

mely tavaly épült. Ezt az intézet saját keze-
lésben tartja meg, hogy magyar szakmunká-
sokat, igazgatókat és tisztviselőket képezzen. 
A negyedik fonóda Győrben az idén adatik át 
rendeltetésének. Igy a jövő évtől kezdve körül-
belül 600 seiyemorsó működik hazánkban, 
mely 60 ezer kiló selymet képes fonni egy év 
alatt. Ennek értéke pedig több mint 3 millió 
frank. 

A szegzárdi intézet husz éves működésé-
nek eredménye, hogy meghonosittatott hazánk-
ban egy uj kereseti ág, mely évenkint 2 millió 
forintott hoz a népnek és pedig a külföldről. 
Meghonosittatott ez a gazdasági ág teljesen 
ingyen, mert az államnak egy krajczárjába sem 
került. A sélyemtermelést több, mint százezer 
család megtanulta és azzal fel sem hagy többé. 

Mindenki tudja és érzi, hogy ez a fényes 
eredmény Bezerédj Pál selyemtenyésztési mi-
niszteri meghatalmazottnak köszönhető, aki 
fáradságot nem ismerve, teljesen önzetlenül, 
a legnagyobb odaadással — valóságos szenve-
délylyel — dolgozott husz éven át a magyar 
selyem termelés nagygyá tételén. A húszéves 
évforduló alkalmából Bezerédj Pált miniszte-
rek, államférfiak, politikusok, gazdák üdvözölték 
és elismerésük kifejezésével halmozták el, de 
legszebb mindezek között Ö Felségének meg-
emlékezése, aki kabinetirodája utján a követ-
kező táviratot intézte Bezerédj-hez: 

,Ő császári és Apostoli Királyi Fel-
sége Nagyságodnak husz évi éppen oly ön-
zetlen, mint sikerdus tevékenységeért, mely-
lyel a magyar selyemtenyésztés ügyének oly 
hatalma; lendületeit adott, különös elisme-
rését nyilvánítja. 

Legfelsőbb meghagyásból: König, osz-
tályfőnök." 

T E G Y E S E K , • 

Mai számunk tartalma : 
Az OMGE. közleményei. ... — 349 
Az Országos Törzskönyvelő Bizottság ülése.... ... 349 
A telepítésről. 350 
A műtrágya kartel ellen _ 351 
Gazdasági előadások Eperjesen... 356 
A selyemtenyésztés husz éves jubileuma ... 357 

Állattenyésztés. 
Sertésnyájak törzskönyvezése. 351 

Gazdasági növénytan. 
A rózsafa két gyakori betegsége. 352 

Gazdasági vegytan. 
A mész megoltásánál képződő hő idézhet-e elő 

tűzvészt ?... 354 
Levélszekrény. . ̂  — — 355 
Külföldi szemle : 356 
Vegyesek. 358 
Kereskedelem, tőzsde 360 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — Er-

zsébet gőzmalom. — Lujza gőzmalom. — Here 
magvat. — Vetőmagvak. — Apolló kőolajfino-
mitógyár részv.-társ. — A központi vásárcsarnok 
árujegyzése a nagyban (en gros) eladott élelmi 
czikkek árairól. — Állatvásárok: Budapesti 
szurómarhavásár. — Budapesti vágómarhavásár. 
— Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 
Budapesti lóvásár. — Kőbányai sertésvásáx. — 
Ingatlanok árverései (40000 korona becsérté-
ken felül.) 361 

Szerkesztői üzenetek. 361 

A m. kir. mezőgazdasági mnzenm 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. n. 1 óráig. 
Hétfői és az ünnepeket követő napokon a múzeum 

A muzeum látogatása ingyenes. 
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A legközelebbi villamos-kocsimegállóhely a 
Kerepesi-utón: a városból jövet VII. ker., Alsó-erdősor 
utcza sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmező-
utcza sarkán van. 

Megbízatás. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
Eölvedi József szepes-daróczi lakost Szepes vármegye 
lőcsei járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel 
bizta meg. 

M. kir. mintaméhészet. Darányi Ignáez 
földmivelésügyi miniszter Gödöllőn méhészeti 
gazdaságot rendezett be, a mely legközelebb 
megkezdi működését. Ennek az intézetnek az 
lesz a czélja, hogy a méhészetnek ugy elmé-
leti, mint főleg gyakorlati részét bárki is rövid 
idő alatt elsajáuthassa. Képviselve lesz ott 
a méhészet legegyszerűbb 3—4 kassal felsze-
relt méhésztől kezdve, a minőket bármily 
szegénysorsu földművelő is képes kiskertjében, 
vagv udvarán felállítani a legnagyobb igényekig 
menő mehesházakig, felszerelve a legprakti-
kusabban és a legelőnyösebben ismert mehkap-
tárokkal és eszközökkel. Időzönként méhészeti 
tanfolyamok fotrnak ott tartatni lelkészek, nép-
tanítók és gazdáknak stb. rendeztetni, a mé-
hészmunkások kiképzésére pedig szaktanitás 
lesz szervezve. Foglalkozni fog ezen gazda-
ság a legjobban mézelő fák, cserjék és más 
növények magvainak termesztésével és mintegy 
kísérleti állomása lesz annak is, miképpen 
lehet a méhek részére jó mehlegelőket létesí-
teni és fentartani. A mint pedig üzeme teljes 
lesz, részben díjmentesen, részben csekély 
díjért, jól mézelő fák, cserjék, nemkülönben 
jól mézelő növények magvai is fognak ismét 
kioszt tni Feladata lesz továbbá a gazdaságnak 
az okszerű és jövedetmes méhészkedés be-
mutatása és tanítása mellett a méznek helyes 
kezelését stb. és ennek jobb értékesítése végett 
ipari czikkekké való földolgozását is bemutatni 
s ugy h Ugató l, mint tanulóit a kaptárkészi-
tésre is megtanitanitani. Egyszóval központja, 
iskolája kísérleti állomasa, idővel mézérté-
kesitési közvetítő helye lenne ezen intézmény 
méhészetünknek. Hivatva lesz ezen gazdaság 
megszilárdítani, fokozni, emelni és fejleszteni 
mindama vívmányokat, melyek a méhészet 
tanításával elérettek. 

Kérődzőknek és sertéseknek Ausztriá-
iból Magyarországba való behozatalára nézve 
érvényesített forgalmi korlátozások. Az állat-
forgalom szabályozása tekintetében Ausztriával 
létrejött megállapodás alapján Ausztria ellen 
jelenleg a következő állatforgalmi korlátozások 
vannak érvényben: Ragadós állati betegségek 
uralgása miatt: A ragadós száj- és körömfájás 
uralgása miatt tilos a hasított körmű állatok-
nak a Magyarországgal szomszédos és ragadós 
száj- és körömfájással fertőzött alsóausztriai 
Lajtha melletti Bruck, Gross-Entzersdorf, Mis-
telbach és Wienerneustadt kerületekből, továbbá 
a morvaországi Mistek kerületből, a sziléziai 
Tescheni kerületből, végül a bukowinai Radautz 
kerületből Magyarországba való behozatala. A 
bevitelre szánt állatok hatóságilag kiállított 
marhalevelekkel látandók el, a melyek igazol-
ják, hogy á származási helyen és az ezzel 
szomszédos községekből, illetőleg a határos 
községekből álló körzetben, a szállítást meg-
előző 40 nap alatt nem uralkodott ezen 
Hatokra nézve ragadós és bejelentési köte-

lezettség alá tartozó betegség. Ha az ily hely-
ről származó állatok közt a rendeltetési állo-
máson járvány jelenléte állapittatik meg, ugy 
az ilyen állatszállítmány — amennyiben az 
állatoknak vasúti állomással, vágánynyal egybe-
kötött nyilvános vágóhidra való elszállítása 
meg nem engedtetnék — a származási hely 
feladó állomására visszaküldetik. A tilalom 
ellenére behozott állatszállítmányok az 1888. 
évi VII. t.-cz. 155. szakaszához képest elkob-
zandók. 

Gyümölcsbevitel Amerikából Ausztriába 
1899 ben. Amerika a legutóbbi időben a gyü-
mölcstenyésztésben Európának jelentékeny ver-
senyt támaszt. Nagyon élénk volt a bevitel 
1897-ben, amely évben Európának gyümölcs-
aratása úgyszólván teljesen balul ütött ki. Be-
hozatal van gyümölcskonzerveken kivül (aszalt 
gyümölcs) főleg téli almában. Körte és csont-
magu gyümölcs nem állják ki a tengeri utat. 
1898-ban a friss amerikai almabevitel Ausztriá-
ban majdnem a semmivel volt egyenlő. Grosz 
Manó tanár állítása szerint, akit a cs. k. föld-
mivelési" minisztérium küldött ki, a Sant Jozé 
pajzstetünek az amerikai gyümölcsszálltmá-
nyokban való megvizsgálására, egészben 138 
kgnyi ezen tetüvel fertőzött küldemény érkezett 
egy magánember részére. A szép, tetszetős 
alakú, kiválóan kellemes illatú almákat Bald-
vin-fajta szolgáltatta, amelyek Bodenbach állo-
másra november 23-án érkeztek. Az 1898. 
évi csekély bevitel két körülményre vezet-
tető vissza. Először is Ausztriának ebben az 
évben igen bő gyümölcstermése volt, azonfelül 
az 1898. április 20-íki miniszteri rendelet. 
(Birod. törv. 54. sz.) a friss gyümölcsnek 
Amerikából Ausztriába való bevitelét lényege-
sen megnehezítette. Az idézett rendelet a Sant 
Jozé pajzstetü behurczolás veszélyének elke-
rülésére elrendeli, hogy friss amerikai gyümölcs-
szalli'mányokat Ausztriában csak két helyen 
nevezetesen Triesztben ős Tetschen Boden-
bacban szabad kirakni és hogy ezek a külde-
mények, mielőtt a határon való bevitelük 
megengedtetnék, a cs. k. földmivelésügyi mi-
nisztérium részéről kiküldött szakértő által 
megvizsgálandók arra nézve, vajon nincs 
e bennök a Sant Jozé pajzstetü. Ha a szak-
értő éz ártalmas rovar jelenlétét megállapítja, 
akkor a gyürrölcsszállitmány egyszerű vissza-
utasittatik, ugyanilyen vagy nagyon hasonló 
intézkedések érvényesek a németországi beviteli 
kikötőkre nézve is. Az 1899. év az osztrák 
gyümölcstermelőknek gyenge középtermést ho-
zott. Ezzel szemben Amerikában általában bő 
gyümölcstermést értek el. Nagyon jól sikerült 
a körte, amely azonban, mint már említve 
volt, mint kiviteli czikk, legalább friss állapot-
ban számba nem jöhet. Bár a gyümölcstermés 
Ausztriában' kevésbbé volt kedvező a mait 
évben, Amerikából a friss almából való bevitel 
nem volt jelentékeny. Trieszten át éppen nem 
szállítottak s a Tetschen- Bodenbachon szállí-
tott gyümölcs együttvéve sem tett ki négy 
vaggon rakományt. Pontosan számítva 38,346'5 
kgr. volt a szállítmány súlya. Ebből 19,600 kg. 
egyenesen a new-yorki piaczról jött, mig a többi 
18,7465 kg. hamburgi közvetítő kereskedőtől 
származott. A bevitt gyümölcsnek túlnyomóan 
nagy része és pedig 37'825 kg. ismét elárusitásra, 

tehát kereskedők kezébe került, a többi 521 "5 
kg.-ot egyenesen a fogyasztók vették át. Négyféle 
fajta, u. m. a Baldvin, Bendavisz, Smith-Cider, 
Greenings és York-Imperial volt képviselve. 
Nem mind a négy almafajta állotta ki egy-
formán jól a tengeri utat. Legérzékenyebbnek 
mutatkozott a Baldvin, amelyből körülbelül 
2/a rész nem volt rothadt V8gy egyébként 
erősen megtörődve. A York-Imperial fajtán is 
nagyon meglátszott a szállítás nyoma. Evvel 
szemben a Bendavisz, különösen pedig" a 
Smith-Cider és Greening fajták majdnem telje-
sen épen érkeztek meg. Minőséget tekintve a 
Baldvin és York-Imperial fajtáké az elsőség. 
Mind a keltő jól kelt, mint primaáru nagysága, 
alakja, színe és illatáért. Egy kis (19*5 kg. 
sulyu) küldeményen kivül, amely mint láda ér-
kezett, a többi alma csak hordókba volt rakva 
60—70 kg. súlyban; a csomagolás módját ille-
tőleg az amerikaiak nagy ügyességet fejtenek 
ki. Az 1699. évi első szállítmány november 
11-én Bodenbachban, az utolsó deczember 
20-án Tetschenben érkezett meg. A deczemberi 
küldeményekből egyeseknek a fagy nagyon 
megártott. 

Népies gazdasági előadások Somogy-
megyében. A „Somogymegyei Gazdasági Egye-
sület" a földmivelésügyi miniszter támogatása 
mellett ingyenes népies gazdasági előadásokat 
rendez, még pedig a következő községekben: 
Nágocsban márezius hó 3 án, 4-én, 10-én és 
11-én. Előadó: Dr. Roboz Zoltán, a Somogy-
megyei gazd. egy. titkára. „A filloxeralepett 
szőlők fentartása szénkéneggel." „Uj szőlők tele-
pítése szénkénegezés alá, tekintettel az agrár-
kölcsönökre." .Védekezés a szőlőbetegség 
ellen." — Nemes-Déden márezius 17-én, 18-án, 
24-én, és 25-én. Előadó: Dr. Roboz Zoltán. 
„A filloxeramentes homokterületek szőlővel 
való betelepítése." „A homok-szőlők mivelése." 
.Védekezés a szőlőbetegségek ellen." — 
Görgetegen márezius 4-én, 8-án, 11-én, 13-án 
és 18-án. Előadó : Gróf Mihály mezőgazdasági 
szaktanfolyamot végzett néptanító (Barcs). „A 
növénytermelésről, a vetésforgóról, különös 
tekintettel a dohánytermelésre". — Babócsán 
márezius 16-án, 20-án, 22-én és 25 én és 27-én. 
Előadó: Gróf Mihály. „A talajmivelésről, 
annak jó eszközeiről, a gyümölcstermelés- és 
értékesítésről." Védekezés a gyümölcsfák ro-
var ellenségei ellen." — Gyöngyös-Melléken 
április 1-én, 3-án, 5-én, 8-ánés 10-én, Előadó: 
Gróf Mihály. „A szarvasmarha-és lótenyésztés-
ről." „Az állatbiztosításról". — Kis-Korpádon 
márezius 4-én, 5-én, 6 án 7-én és 8-án. Elő-
adó : Egry Károly mezőgazdasági szaktanfolya-
mot végzett néptanító. „A gyümölcstermelés-
ről." „A szarvasmarha-tenyésztésről." 

Iharos-Berényben márezius 4-én. Előadó: 
Hauer Géza, a szent-imrei földmives-iskola 
igazgatója „A polgár-birtok berendezése." — 
Igalon márezius 4-én. Előadó: Véniss Gyula, 
a szent-imrei földmives-iskola tanára. „Az 
okszerű állattenyésztésről." — Gyékényesen 
márezius 4-én. Előadó: Németh József, a szent-
imrei földmives-iskola tanára. „A gyümölcs-
termélésről." Magyar-Atádon márezius 4 én. 
Előadó: Márialaky Kálmán, a szent-imrei 
földmives-iskola s. tanára. „Az okszerű növény-
termelésről.* 

Mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb 

magvak beszerzési for rása 
ajánlható 
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A szegedi kereskedelmi és iparkamara e 
havi teljes ülésében a budapesti ügynök-egy-
let emlékiratára, melyben az kérelmeztetik, 
hogy az állandó ügynöki foglalkozáshoz ipar-
engedély legyen szükséges; állapíttassák meg 
az „ügynök" czim használatának jogosultsága 
és szabályoztassék az ügynöki működés és 
annak díjazása, a következő véleményt adta: 
A kamara oly vélemény fölterjesztését hatá-
rozta el, hogy az egylet kívánságait messze 
túlmenőnek tartja a gyakorlati szükségleteken 
és lehetetlennek ítéli, hogy a képesítéshez 
vagy épén diplomához kötött hivatásokkal 
egyenlő megszorítások alá vonassék az ügynöki 
foglalkozás. Mikor maga a kereskedés is sza-
bad és képesítésekhez, korlátokhoz nem kötött 
foglalkozást képez, annál kevésbé volna indo-
kolható, hogy akar állami V8gy kamarai jogosítvá-
nyokhoz köttessék az ügynöki, közvetítői 
funkczió, akár pedig eltérően a minden más 
kereseti osztályra nézve fönnálló általános 
gyakorlattól, kü ön szabványos ügynöki tarifák 
alkottassanak. A kamara azért az emlékiratban 
kifejezett kívánságok közül az ipartörvény úgyis 
tervezett módosításánál teljesíthetőnek véli 
azt, hogy „az állandó ügynöki foglalkozásra 
iparengedély adassék", amivel egyszersmind 
megoldást nyer az ügynöki czim használásá-
nak jogosultsága is. A kamara teljes ülése 
kifejezést adott annak, hogy helyesli a tisztes-
ségtelen verseny megakadályozására, tervezett 
külön törvény meghozását. Mert igaz ugyan, 
hogy az ipar-kereskedelmi és más specziális 
törvényekben foglaltatnak oly rendelkezések, 
melyek a tisztességtelen verseny egyes nemei-
nek megtorlására alkalmasak, de a gyakorlat 
azt igazolta, hogy ezen, a különböző törvé-
nyekben elszórt rendelkezések védelmét az 
érdekeltek kevéssé vették igénybe és e szerint 
indokolt, hogy az ipar és kereskedés terén fog-
lalkozó közönségnek tudatába vitessék át, mi-
szerint a tisztességtelen verseny minden ténye 
üldözés tárgyát képezi. A kamara fölterjesztése 
utal a külföldi államokban tett tapasztalásokra 
és a német birodalmi specziális törvény alkal-
mazásának üdvös eredményére és ugy találja, 
hogy a magyar tervezet főbb irányaiban azon 
jogos és a forgalmat nem akadályozó nyomokon 
halad, melyeken a német törvény alapjára 
helyezkedett és kipróbált gyakorlat már is 
üdvös eredményeket tudott elérni. A kamara 
azért általában helyesli a tervezetben meg-
jelölt rendelkezések törvénybe foglalását és 
kéri, hogy maga az ez alapon készítendő tör-
vényjavaslat is megküídessék a kamaráknak, 
mert akkor, a rendelkezéseknek már meg-
történt helyes eltagolása és szövegezése után 
lesz módjukban a szaktestületeknek, hogy az 
érdekelt körök még felmerülő kívánságait ki-
fejezésre juttasák és megtegyék észrevételeiket 
a készítendő törvényjavaslat összes részleteire. 

A vajkereskedelem Konstantinápolyban. 
A török birodalomban az állattenyésztés 
nagyon el van maradva és nevezetesen a 
tehenek kevés és silány tejet adnak. Egy fejős 
tehén csak 1—2 oka tejet ad naponkint és 
ebből a tejből 25—28 oka kell egy oka vaj-
hoz. Csak Ada Bazárban van rendszeres tej-
gazdaság, mely a vajat Konstantinápolyba 
szállítja, ahol kilóját 28 piaszterért veszik meg. 
így aztán a vajszükségletet külföldről kell f 
fedezni, ugy hogy pl. 1893-96-ban 15,416"87 jj 
piaszter értékű vajat hoztak be. Legtöbb vaj 5 
érkezett Törökországba Oroszországból és pedig j 
2,300.000 oka 5,450.000 frank értékben; 4700 \ 
hordó (á 400 oka Odesszából és Taganrogból ; 
(ok áj a 10— lOVa piaszter és 1000 hordó hely- j 
ben készült. (6—11 piaszter okája.) Az u. n. S 
szibériai vaj, melynek felét a hadsereg fogyasztja, j 
vaj, zsír és különféle olajok keveréke ; tavasz- | 
kor és őszkor hozzák. Hoznak továbbá Orosz- ! 

országból (Taganrog, Orenburg, Samara) u. n. 
kuzsruk vajat, mely a zsirosfarku juhok fark-
zsírjából készül; ebből 4000 hordót fogyaszta-
nak, ára 6—61/2 piaszter. Anatoliából a 

csilghi vaj érkezik 500,000 frank értékban; 1 
piaszterrel olcsóbb, mint a szibériai vaj, pedig 
egészen tejből készül, mig a „cservien" nevü 
vajat lassan sütött öreg ökrök faggyújából 
készítik. Ezt a „vaj"-at a szegény nép annyira 
kedveli, hogy a mészárosok nem győznek elég 
faggyút szállítani és még külföldről is hozat-
nak jühfaggyut. Ez az oka annak, hogy a 
beikosi gyertyagyár nem birt zöld ágra ver-
gődni; a „vaj "-gyárak elszedtek előle minden 
faggyút, Az európai elem ezt a vajat nem 
birja fogyasztani és milanói vajat hozat, vagy 
2000 hordót (á 60—66 kg.), melynek kilója 
tavaszkor 2 frank, télen 3 frank. A vajat 
vasúton Velenczébe szállítják és onnét küldik 
a török fővárosba. Francziaországból „alpesi" 
vajat hoznak, kisebb mennyiségben pedig 
svájczi és magyar vajat. Nagyon indokolt volna, 
hogy a megkezdett, de ugylátszik ismét meg-
akadt vajszallitás Magyarországból jelentékenyen 
forsziroztassék. Hiszen ma már annyi vajat 
készítünk, hogy idehaza alig tudunk vele mit 
csinálni. A budapesti vásárcsarnokokban a 
teavaj ára már nevetségesen alacsonyra 
csökkent s közvetlen keleti szomszédjaink, akik 
már rítusoknál fogva sem használnak főzésre 
egyebet vajnál, nem tudnak szerezni. Magyar 
kereskedelem hol vagy? 

Románia állatkivitele. Bukaresti konzu-
látusunk jelenti, hogy a lefolyt január hóban a 
„Verona Fils" czég nagy mennyiségű sertést 
és ökröt szállított Palermoba és Livornoba, a 
hová az állatok igen jó állapotban érkeztek 
meg. A román hajózási vállalat nem győzvén 
ezt a forgalmat, a czég a Florio Rubattino 
vállattal tárgyal is ez ügyben. Románia tehát 
erősen dolgozik mezőgazdasági termékeinek 
külföldi értékesítése ügyében, hogy mily sikerrel, 
mutatja az, hogy allatait hajóval szállít j-i 
Olaszországba és ott oly piaczot teremt magá-
nak, amelyet eddig legnagyobbrészt osztrák-
magyar és franczia állathizlalók uraltak. 

Hajózás megindítása. A Magyar Folyam' 
és Tengerhajózási Részvénytársaság a teheráru-
forgalmat az orsova—galaczi vonalon folyó 
évi márczius hó 3 ával veszi fel. Továbbá a 
helyi hajójáratokat Vukovár és Újvidék között 
— az összes állomások érintésével — f. évi 
márczius hó 4-én a következő menetrend sze-
rint indítja meg: A lefelé menetben : indulás 
Vukovárról 4 óra reggel, indulás N.-Palánká-
ról 6 óra 30 perez reggel. Érkezés Újvidékre 
9 óra 10 perez délelőtt. — A félfelé menet-
ben: Indulás Újvidékről 12 óra 30 perez dél-
után, indulás N.-Palánkáról 3 óra 40 p. d. u. 
Érkezés Vukovár 7 óra 10 perez este. A gőzös 
péntek kivételével naponkint közlekedik. Buda-
pesten, 1900. márczius 1. 

Az 

Megjelent az „Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az TJjlaki Uradalom 

Üzleti berendezése a „.Köztelek" 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 

krajezár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

Szuperfoszfátot, 
kénsavas-kálit. kénsaras-aminont, 

kovasavas-kálit, 
(dohány trágyázásra) 

U kénport, H 
(legfinomabb = 78% Chancel oidium ellen) 

rézgálicot, 98|99.,0 
l e g o l c s ó b b a n s z á l l í t u 

l A " 
MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 

RÉSZYÉNYTÁRSASÁG 

B U D A P E S T E K " , 

V . K E R . F Ü R D Ő - U T C Z A 8 . S Z Á M . 

f 1998. iiiHrfmhm:2$,*3tm, 

Felhívjuk 

f i g y e l m é t 

Bejelentéseket elfogwl éi ninda 

HELLERMTsTÁRSA. 
BUDAPEST, Y„ Entótí-fc 11 < 

Most jelent meg 

M i n e k Gyula és Szilassy Zoltán 
az 0. M. G. E. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
1 9 0 0 — r a . 

A .Köztelek Zsebnaptár" ezen hatoilltt év-
folyama régi köntösében, javitott és tetemesen 
bővített tartalommal bir. 

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

A „Köztelek Zsebnaptár* ára az 0. M. G. E. 
tagok és a .Köztelek" előfizetői részére bérmente-
küldéssel együtt 

—- 3 korona 20 ftllér. = — 
Megrendelhető 

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

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 
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Magy. kir. államvasutak. 

Hirdetmény. 
Osztrák-magyar-bajor vasúti kötelék. 

A fenti kötelékben 1895. október bó 1-től érvényes 
II. rész 2. díjszabási füzetben foglalt 30. számú kivé-
tetes díjszabásba (nád, valamint nádtáikarók szállítására 
1900. évi február bó 10-iki érvénynyel Fonyód-Fürdő-, 
telep, Szántód és Tétény déli vasúti állomások is fel-
vétetnek és ezen állomásokra a fődijszabá^lSS—136, 
és az I. pótlék 30. oldalain Budapest d. v.̂ állomásrá 
fenálló díjtételek nyernek a'kalmazást. 

Budapest, 1900. febrüár havában. 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága, a 
részes vasutak nevében is-. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Gfattmann és WoJU budapesti terménybixományi 

ezég jelentése.) 

Napi jelentés a gabonaüzletről 
1900 márczius 2. 

A tegnapi emelkedést magasabb külföld és reg-
geli havazás idézték elő és a „Liebhaberek" kaptak az 
alkalmon, hogy a 14.96-os jegyzést meg is tarthassák. 
Segítségükre jött a mai New-York-i egy negyed centig 
szilárdabb jelentés s igy az első kötések tényleg még 
a tegnapi niveaun állottak. Nem ugy a további forga-
lomban ; a haussisták hathatósabb akcziót nem fejthet-
ték ki, a vetések átteleléséről aránylag jó hirek érkez-
nek ; a külföldi hirek sem adnak impulzust szilárdabb 
irányzatra, minek folytán fokozatosan lemorzsolták a 
határidőket s midőn Berlin 1 márkával olcsóbbb jegy-
zet küld, az áprilisi búzáért 14.84 pénzt kínálnak. 

Készáruban csak nagyon kis forgalom volt és 
alig hoztak 4000 mm. búzát áruba, mely változatlan 
árakon kelt el. 

Árpa lanyha és csak egynehány tétel kelt el 
10.8C—11.60 K-ért 3 hóra ab itt pr. 100 kgr. 

Rozs tartott s minőség szerint bpesti paritással 
12.—12.30 K. volt kapható, prima áruért 10-20 fillér-' 
rel többet fizettak. 

Tengeri még mindig mérsékelten kináltatott 
helyben 10.20 K. mig Kőbányán 10.40 K. jegyzünk. 

Buza áprilisra 1900. 14.96—92—86 
októberre , 15.46-44-42 

Tengeri májusra , 10.32—26—28 
Rozs áprilisra , 12.66—12,64— 
Zab , „ 10. 9.98 

Szeszüzlet. 
S*ea. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e héten az üzletmenet valami-

vel élénkebb volt és jobb vételkedv mellett a szeszárak 
azonnali, valamint márcziusi szállításra változatlanul 
szilárdan zárulnak. Elkelt finomított szesz nagyban 
adózva 113- 113'50 koronán és adózatlanul szabad-
raktárra szállítva 43"50—44— K.-ig budapesti szesz-
gyáraktól. Élesztőszesz nagyban adózva 113'50 K.-ig, 
adózatlanul szabad rakt. szállítva 43-50 koronán kelt el. 

Vidéki finomitógyárak által finomított szesz 
adózatlanul szabadraktárra szállítva 42 K.yolt ajánlva, 
de nagyobb üzlet nem létesült. 

Vidéki mezőgazdasági szeszfinomitógyárakr finomí-
tott szeszt 40-50 K. ajánlottak ab állomás és ez áron 
több tétel,el is kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz 34-50-35-— koronán volt ajinlva és ez áron 
több tétel el is kelt. 

A kontingens nyersseest ára Budapesten 36 50— 
37.— korona. 

Bum jegyzés 39'60—40.— korona, kontin«en» 
nyeri rzeszért 

Prágai jegyzés 112.50— korona adózott 
38.50 .— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 21- 22 — korona kiviteli 
szeszé h 90°/o hektoliterje. 

Kivitelre több tétel finomított szeszt vás'ároltak, 
mely Törökország felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak változatlan szilárdan jegyeznek. 
Buiapesti zartataraK * Míen rmumiiuu **»»« 

113- 113 50 korona, Mesztöszesz 113' 113-50 K., 
ayertszesz adózvi 111- 11150 korona, nyersszes-
sáózatla? fexkontingens) —•—; •— korona, denaturált 

36-50 -37,— korona. Kontingens nyersszess 
—:— korona. 

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

Vetőmagvak. {Mauthner Ödön tudósítása.) 
Vörös lóhere. A forgalom rendkívül élénk ma-' 

radt. Európai termelő országókból, különösen Orosz-
országból és Galicziából jelentik, hogy a tavaly elvetett 
hereföldek az egerektől igen szenvedtek. Ha az ame-
rikai lóhere, e kelletlen és veszedelmes jövevény, a 
jövő évadban nem hatalmaskodik el túlságosán, akkor 
termelőinknek ismét kilátás nyílik idei termés őket 
annak idején ugyanolyan jó árak mellet értékesíthet-
niük, mint az idei . évadbban történt. Az amerikai ló-
herét illetőleg, sajno*, ismét azon ténynyel állunk szpm-
ben, hogy az ilyen eredetű mag még mindig nagy'tömeg-
ben özönlik az országba. E helyen üjolag is tüzetesen 
hangsúlyozzuk, ha gazdáink vetni való lóherét vásá-
rolnak, okvetlenül követeljék, hogy az áru zsákjain 
rajta legyen valamely állami magvizsgáló állomás 
ólomzárja, mivel az állami magvizsgáló állomás — 
mint tudjuk — amerikai lóherét nem ólomzárol.' 
Lucztrna. Magyar termelőknek nincsenek több kész-
leteik. Francziaországból szép maradéktételek kerülnek 
a piaczra. Gazdáink a franczia . eredetű árut nemcsak 
arankamentessége, hanem különös tisztasága és nagy 
szeme miatt méltán túlnyomó nagy előnyben részesitik. 
B&ltaczimnek jó Kereslete van, bükköny forgalma is 
élénk volt. Tákarmányrépaman a belfogyasztás által 
nagy mennyiségben vásároltatott. A forgalom zöme 
impregnált árut ölelt fel, melynek előnyei, már majdnem 
mindenütt ismeretesek, de megbízható kereskedelmi 
árunak is jó ker slete volt. 

Jegyzések nyersáruért 100. kilónkiut Budapestén. 
Vörös lóhere . . . . 156-160 korona. 
Luczerna . . . . . . 90—100 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a .Köztelek" részére. Budapest, 1903. márcz. 1-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

B ú z a l i s z t : 
Szám -. 0 1 2 8 4 5 6 7 7V> 
Ar K.: 25.80 24.40 23 20 21.S0 21.20 20.4019.—16.—13.6 

Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a .Köztelek• részére. Budapest, 1900. márcz. 1. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

I4.6J 23.40 21.80 21.40 20.80 19.40 16.40 
Takarmányliszt K o r p a 

A központi vásárcsarnok árojegyzóse nagyban 
(en gros) eladott éMraezikkek árairól. 

A hozatalok teljesen fedezték a keresletet. A 
farsang utolsó napjai következtében élénk vételkedv 
mellett áruink gyorsan nyertek elhelyezést. Nagybani 
eladásaink : Vidéki marhahús 70—80 korona., borjú 
80—ÍO korona, sertés 90—102 korona 100 kgr.-ként, 
bárány párja minőség szerint, 7—16korona. Vadból 
csak szarvast adtunk el, melynek kilóját 0-60—"0.70 
koronás árban értékesítettünk. 

Vágott baromfiból elkelt pulyka minőség szerint 
1.10—1.20 kor., liba 1.15—1.25 koronás árban klg.-k ént. 
Kappan' 1.60—lí80 ' korona db.-ként. Élőbaromfiból 
pulykát 6—8 koronás árban helyeztünk el páronként. 

Vajat szi árd irányzat mellett sokat adtunk el a 
következő áron : teavaj 1.80- 2.10 kor., főzővaj 
1.40—1.5:0 korona. Turó csendesebb, 16—24 fillérrel 
kelt el kilója. 

Tojás változatlan. Ia alföldi tojás 58—62 kor., 
erdélyi 57—58 koronáért kelt el ládánként. 

Gyümölcsből eladtunk finom fiijaimát 50—80 
koronáért, alsórendüt 15 —20 koronaért métermázsánként 
nagyban. 

(á székesfővárosi vásárcsarnok-Igazgatóság jelsn 
tése. Budapest, S£00. márczius l-iő. 

Has. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q K. 102—108/ 
ÍI. oszt. 96—102,III. oszt, 92—98 eleje L oszt. 92-96-
•II. oszt. 88—92, III. oszt. 84—88, borjúhús hátulja I-
oszt. 112-116, II. oszt. 100-112, elejei, oszt 92 96 H, 
•szt. 72-92, birkahús hátulja 1. oszt. 80-88, .0. oszt, 
70-80, eieje I. oszt. 78 80, II. oszt. 68—78, bárány 
gleje 1 db 0.—-0'—, hátulja • •—, sertéshús magyaj 
szalonnával elsőrendű 1 q 90-104, vidéki 80—92, sza-
'onni nélkül elsőrendű 96—10J, vidéki 86-104-, sertés-
tas pörkölt —-0 , sertéshús szerb szalonnaval — 

, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 
— , idegen (vidéki) ——•, sonka nyers 1 kg. 
90—1-20, füstölt betf. csonttal 1-12—1-50, osont nélkül 1 20 
-1-70, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonaa sózott l q 88-96, füstölt 100-112, seríés-
ssir bordóval 1-00—1-04, bordó nélkül 96—Í00, kolbász 
ayers 1 kg. , füstölt 1-30 -1-60,szalámi belföld' 200 
-350 külföldi ——.malacz szopós élő 1 db 4-— -7 —, 
Ussíitott 150-1.80. 

BaramS. a) Elő. Tyúk 1 pár K. 2-80—3 00, 
ssirke 1 80—1-90, kappan hízott 4- - - 4 40, fováoy 2 80, 
3,—, rucza hizott 6 40—T—, sovány 0" 0-—, ind 
rázott 12-0—13 0 sovány 0- 0 —, pulyka hizott 10 — 
- 13—.sovány 0' 0—. 6) Tisztított. Tyúk 1 db frl 
1-40—1-50, 1 kg. , csirke 1 db 1-00—1.20, 1 kg. 

. Ind hizott 1 db 4 60-6-50. 1 kg. 110-126, 
íélköv. 1 db 0 - 0--, 1 kg. , pulyka hizott 
1 db 0-0—0-—, 1 kg. 1 10—1-20, félkövér 1 db 0—, 
1 kg, , ludmáj 1 db 1-0—2 0, 1 kg. 2.80—4-—, 
ludssir 1 kg. 1-60-2 0, idei liba 1 db — 

Hal. Elő. Harcsa 1 kg. K. 1-80 -2— csuka 1 20 
—, ponty (dunai 1 60-1 80 süllő —•—- - , ke-
ge 0-—•—, márna 1 20—180, ezomnó 1-20—1-40. 

angolna 0--—0—, apró kevert 060-0-80, laiaoj , 
pisztráng 0- 0-—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. K. 0-16-0 16, 
iefölözött 0-12—0-12, tejszinO- 0-—, tejföl 0-50—0 56, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1-80-2 20,1. rendű 1- 1-50, II. r. 
1 •——1 50 - , olvasztott 0- 0-—, Margarin I. rendű — 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-20—0 28, juh-
turó 1-12—1-20, liptói 1-12-1-28,juhsajt 0—, emmen-
ha'i sajt 2- 2—, grói sajt 0-a0—1-20. 

Liszt és kenjrérnemfi. Fehér kenyér 1 kg. K. 
0,26—30-0, barna kenyér 0 20-0 22, rozskenyér 0-22 
-0-22. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 ——, 
% _ • _ , 3 —•—, 4 —•—, S —•—. 

Havelyesek. Lenese magyar l q t 12—20, kül 
földi 36—56, borsó héjas magyar 20-0—24-—, koptatod 

agyar 26—30, külföldi 20—34, bab fehér apró 12—18 
nagy 12.0—16-0, színes 10-0—20-0. 

Toiás. Friss alföldi (1440 db.) korona 62 50—64 —, 
erdélyi (1440 db.) 600- 62—, meszes —, orosz tojás 
100 dö. —, tea tojás 4-80—5-—, törött tojás • 0'— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés K. 0. 0-0 1 q 
4.0—5.00, Petrezselyem 100 kötés;.—0-0, 1 q 18 20.—, 
zeller 100 db 6- 8.—, karalábé 2-60—3.20, vöröshagyma 
100 köt. 0- .—, 1 q 10.0—11.—, foghagyma 100 köt. 
—.—.—, 1 q 24.-30.—, vörösrépa 100 drb 1.40—2-40, 
fehérrépa, fejeskáposzta 12- 20.—, kelkáposzta 100 db 
3.0—6.0, vöröskáposzta 10.0—20.—, fejessaláta 0.—— 
0.—, kötött saláta 0"—•—, burgonya, rózsa 1 q 4. 
4.—, sárga 420-0—440-0, külföldi —.—, fekete retek 100 
drb 1.20—2.—, ugorka nagy salátának 100 drb 0.0—0.—, 
savanyítani v ió 100 db —.—., savanyitott 3.60—5.—, 
zöldpapr. 0- 0-—, tök főző 0- -0, zöldbab 0 , 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. 12 - 12.—, fejtett 1 lit. 
—, tengeri 100 cső —.—.—.karfiol 100 drb 16.-20.— 
paradicsom 1 q. 70.0—76.—, spárga 0. 0.—, torma 
1 q 24.20—34.—. 

Gyümölcs. Alma 1 q K. 16—30, köz. alma 16—24, 
vajkörte , közönséges körte 10—14, szilva magva, 
váló 0. 0.—, vörös—.—.—, meggy faj , közön-
séges , ringló , baraczk kajszin , 
öszi , dinnye görög nagy 10 drb —-—0'—, kicsi 
— , sárga faj 1 q. —.0 .0, közönséges — , 
szőlő 1 kg. —. .0, csemege 50—90, dió (nagypapir-
héju) 48—60, közönséges 42.0—44.—, mogyoró 76-86, 
jesztenye magyar 0 , olasz . narancs messi-
nai 100 db 2 60—6'—, a :uliai •—•—, mandarin 2-80— 
4 —, czítrom 1'60—2-—, füge hordós 1 q 34—36, ko-
szorús 34-—36—, datolya 74—80, mazsolaszőlő 76'—136, 
8,fre* 1 üt. 0- 0-—, eper 1 kg. 0 -—0-- kr. 

Itszerek Italok. Paprika I. rendű 1 q. K. 
140-160, II. rendű 120—140, csöves , (szá-
llott) . köménymag — , boróka 

. mák 1 q. frt 50—60, méz csurgatott 80— 
104, sejtekben 1 kg. —• , szappan szin 56-60, 
iöiJönséges 4Í-46—, fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-—-0'—, vörös asztali palaczkban 0' 0-—, hási 
jáliaka palaczkban —• —, ásványvíz palaczkbm 
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Hideghnsvásár a Garay-téri élelmi piaczon 
1900. márez, 2-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
ielentése a .Köztelek' részére.v Felhozott Budapestről 
50 árus 15 db sertést, 0 árus 8 db süldőt, 3000 kg. 
triss hust, 1000 kg. füstölt hust, 700 kg. szalonnát, 
400 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Nagy-Kőrösről 6 árus 91 
drb sertést, Czeglédről 5 árus 53 drb sertést, Monor-
ról 5 árus 3 drb sertés és 134 drb süldőt, Madoosáról 
1 árus- 7 drb sertést, Peregről , 1 árus 5 drb sertést, 
öászesen 18 árus 159 drb sertést 134 süldőt. 

Forgalom élénk Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 96-104 fillér, lq 90-96 korona, süldő-
hus 1 kg. 120—152 fillér, 1 q 100—104 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 128—136 fillér, 1 q 110 -112 korona, 
szalonna zsirnak 1 kg. 96—104 fillér, 1 q 94 korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 128—136 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100—112 fillér, 1 q 
korona, disznózsír 1 kg. 112 fillér, 1 q 
korona, kocsonyahús 1 kg. 72— 80 fillér, 1 q 
korona, füstölt sonka 1 kg. 140—152 fillér, 1 q 
korona, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , töpörtö 1 kg. ^ fii lér. 

Hideghasvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1900. 
márezius hó 2 án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek' részére). Felhozott Budapestről 
38 árus 207 db sertést, 1 árus 6 db süldőt, 3000 kg. 
friss hust, 400 kg. füstölt hust, 1600 kg. szalonnát, 1000 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Dunaföldvárról 2 árus 12 
drb sertést, Soltról 2 árus 14 drb sertést, összesen 
4 árus 26 drb sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 112-120 fillér, 1 q 92—96 K., süldő-
hus 1 kg. 120—128 fillér, 1 q K„ füstölt 
sertéshús 1 kg. 112—128 fii, 1 a korona, 
szalonna zsirnak 1 kg. 104—112 fillér, lq 96—98 K., 
füstölt szalonna 1 kg. 108—112, 1 q — fillér, 
háj 1 kg. 108—112, 1 q fillér, disznózsír 
1 kg. 108—112, 1 q fillér, kocsonyahús 
1 kg. 64-80, 1 kg. fillér, füstölt sonka 
1 kg. 140-160 fillér. 1 q korona. 

Bffldapestl takarsaái&yvásár. (IX. kerület Mester-
ál -M, !£00. márcz. 2 k székesfővárosi vásárigazgatóség 
jelentése «s ,Böetelek' részére). Felhozatott a szokott 
! öííégekböl 182 szekér réti széna, 27 szekér nrafaar-
30 szekér isupszalma, 10 szekér alomszalma, 0 szekér ta-
karmány szalma 5 szekér tengeriszár, 3 szekér egyéb 
takarmány (zabos bükköny, sarjú stb.) 500 zs&k 
ízsaska. A forgáson közepes, í w fil.-ben -»ént a követ-
kezők: réti széna 400—600, mi has 460—600, ssup-
Ez&lma 260—320. alemszalma 220—260, egyéb takar-
mány , lóhere , taksrmány-
sialraa — lOOkéve bagaria!'. 1400—1800 iaczerna 

*arji 400—400 »zalm»gzecsit 310—380, széna 
, uj , zabosbükköny 440—520 Qssses 

' a 262, súly 353,700 kg. 

Allatrásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. 1900. máicz. hó 1-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 278 drb, eladatott — drb, 
galicziai — drb, eladatott drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 68 db, eladatott 
— drb, élő bárány 20 db, eladatott — drb; belföldi 
11 drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

drb, ölött bárány 2026 drb, eladatott — drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

A vásár meglehetős élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 74- 84 
koronáig, kivételesen 88—— koronáig súlyra, galicziai 
— , kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. — — - koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú , 
—: koronáig, kiv. koronáig drbkint, 40—52 
koronáig-, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú : 
belföldi 84—96 koronáig, kiv. —•— koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, ' kiv. koronáig 
súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. — 
koronáig drbonkint, élő bárány —• 17-50 koronáig 
páronkinf, ölött bárány 9-50—16-— koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1900. 
évi márezius hó 1-én. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a »Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 320 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 64 
db, közép 78 db, alárendelt — db. Fejőstehén : fehér 
0 drb, tarka 102 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly 10 db, bonyhádi 56 db, 
hizlalni való ökör — db,üsző fehér — db. 

Jármos ökrökre mérsékelt kereslet volt. Fejős 
tehenek ára jobb kereslet következtében 10—20 koro-
nával emelkedett drbonként. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
íkör 700—780, középmin. jármos ökör 640—680 pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly — é. s. mm., — K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör — mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 140—240 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 240 -340, kiv. koronáig 
darabonkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1900. évi márezius hó 
1-én. (4 budapesti közvágóhíd és marhavásárigazqatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.)'; Felhajtatott: 2805 db 
nagy vágómarha, nevezetesen : 1578 db magyar és tarka 
ökör, 703 db magyar és tarka tehén, 300 db szerbiai 
ökör, — db szerb ökör, 6 db boszniai tehén, — db 
szerbiai tehén, 140 db bika és 58 db bivaly. 

Minőség szerint: 401 darab elsőrendű hizott 
2151 db középminőségü és 253 db alárendelt min.tehén 

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

Vágómarhából mintegy 200 drbbal kevesebb 
volt felhajtva, mint mult héten ; az árak változatlanul 
maradtak. A konzervgyártási czélra még három vásá-
ron fognak vásárolni. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
őkőr jobb minőségű 60- 6 i: —, kivételesen 67- , 
hizott magyar ökör középminőségü 
rendelt minőségű magyar ökör 42-— 
ségü magyar és tarka tehén 42—64--
tehén — —, magyar tehén középmin., 42——64-—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehéa 42-— 
64 , szerbiai ökör jobb minőségű 46- 56--r-, kiv. 
58'—, szerbiai ökör középminőségü 38—44-—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű — •—, szerbiai bika 
44-64-—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 34.—44-—, 
kiv. —— koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1900. márcz. 1-én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztélek" 
részére). 

A vásár forgalma élénk volt. 
Felhajtatott összesen 637 db. Eladatott 339 db, 

Jobb minőségű lovakból hátas 16 db, eladatott 4 db, 
280—840 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 10 db, 
eladatott — db K.-ért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 45 db, eladatott 16 db 300-450 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 65 db, eladatott 30 db 200— 
300 K.-ért, ponny 2 db, eladatott 0 db K.-ért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 180 db, eladatott 70 db 100—190 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 250 db, eladatott 165 db 72—120 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 69 db, eladatott 
54 db £0—48 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 65 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott — db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1900. márezius 2. (Első 
magyar sertéshizlató - részvénytársaság telefon jelen-
tése a „Köztelek' részére.) Az üzlet változatlan volt. 
Eeti átlag-árak : Magyar válogatott 320—380 kg. nehéz 
100—102 fii., 280 —300 kframmos nehéz 100 --101 
fii., öreg 300 kg. tuli 92-94 fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 94—96 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életaulylevonás és 4% 
engedmény szokásos. — Eleség írak: Tengeri uj 10'60 
—•— korona, árpa 12-— kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány: február 23-án maradt 22278 darab Fel-
hajtás : Belföldről 2299 darab, Szerbiából 1480 darab, 
Romániából — drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3779 db. Főös s z e g 25057 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 618 drb, belföldre Budapest 
környékére 419 drb, Bécsbe 67 drb, osztrák tar-
tományokba 354 drb, Ausztriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
1479 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 0 darab, waggonokból kirakott hulla 
8 darab, borsókásnak találtatott 13 darab, összesen 
21 db. Maradt állomány 24578 drb. A részvény-szállá-
sokban 3577 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitósz állásokban maradt 11/23. 1000 db. Félhajtás : Szer-
biából 1480 db, Romániából — drb, összesen 2480 drb 
Elhajtás: 493 drb, maradt állomány 1987 drb és 
pedig 1987 drb szerb és — db román. Az egészségügy, 
szemlénél jan. 1-től máig 50 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (40000 korona becs-
értéken felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Márez. 

Márcz. 1 

Márcz. 1 

Márez, 1 

Márcz. 1 

Márcz. i 

Márcz. £ 

Márez. 2 

7. Temesvári 
kir. tvszék 
Nagyváradi 
kir. tvszék 

Váczi _ 
kir. jbiróság 

Tasnádi 
kir. jbiróság 
Újvidéki 
kir, tvszék 

atkviha- Henrich 4330D 
tóság Rudolf 
atkviha- efízbüky 369779 
tóság Nagy Ferenezné 
atkviha- Fuszek 54800 
tóság József 
a tkvi ha- Helley ' 7000T) 
tóság Ágnes 
a tkvi ha- Csurcsits 440000 

kir. tvszék 

tóság Dávid 
atkviha- Müller 309938 
tóság Lajos 
atkviha- Szűcs 285430 
tóság Sándor 

atkviha- Sárközi 91632 
tóság Kálmán 
atkviha- Csorba 130400 
tóság Árpádné 
atkviha- Kohn 95526 
tóság Lajos 

a tkvi ha- gr. Teleky 168500 
tóság György 

a tkvi ha- Kohn 229110 
tóság Lajos 
a tkvi ha- Kohn 229510 
tóság Lajos 

atkviha- Ballascher '40678 
tóság .József 
a tkvi ha- Kitzwéger 5600® 
tóság Imre 

atkviha- szalassi 2880C0 
tóság Szaláehy Sándor 

a tkvi ha- Dittrich 200585 
tóság Gyula 

Szerkesztői üzenetek. 
A. B. urnák, Czecze. Névtelen levelekre nem 

válaszolunk. 
Kormotzy Imre. urnák. A kis tárczaczikket nem 

használhatjuk. 
Szálkái Gyula urnák. Arankamentesitő-rostának 

ajánlható a Behán-féle u. n. ,Diadal* rösta, mely 
megfelelő szitákkal ellátva, igen jó munkát végez. 
Ujabban készített Behán még egy jobb rostát, a „Kis-
Diadal" rostát, mely szintén használható arankamen-
tesitésre. 

K. Gy. urnák. Névtelen levelekre nem válaszolunk.. 

lE/sőrangu hazai gyártmány 
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Vlntschgaui hasas tehenek 
f e j e i é s i k é p e s s é g 

2 5 0 0 - 3 0 0 0 l i t e r , 
melyet több oldali b i z o n y l a t o k k a l igazolhatok, 

kaphatók 

PICK OSWALDnái, 
VII I . Kü l s ő Kerepes i -ú t 1. sz. 

Y é s z e n á t m e n t m á s f é l éves 

t e n y é s z k a n o k 
k a p h a t ó k 

iin testvé 

l i e o p o M A d o l f b ő r g y á r a jf 
Tata- Tó vár os. 

Vesz mindennemű állati bőröket, szerződésileg is. 
Készít szarvasbőrt, mosó-, törlő bőrt, cseres, fehér | 
irhát, ezekből állandó raktár. Elvál la l mindem e szakba ||| 

Nagy-Szalonta, ( Pa ta puszta). 404 

Tágé munkákat. bmb 

dwmmwwwwwmwwwwwwwmwm. 

Quperfoszfátok •« 
" "á l la t i és 

ásványi eredetűek, 

legolcsóbb 
f o s z f o r s a T a s t r á g y a s z e r m i n d e n t a l a j r a . 

Gyors hatásért kezesség, legnagyobb eredmény. 
N é l k ü l ö z l i e t é t l e n a i a v a s z i v e t é s e k n é l , 

semmi más foszforsavakkal nsm pótolható. 
Ajánlok továbbá: 

Csontlisztet, Chilisalét romot, kénsavas ammoniákot, 
kálisét, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, themenaui szab. szuperfoszfát-

gypszet 
herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; 

takarmánymeszet stb. 
bárhova versenyképes áron szállít a legszigorúbb 

tartalom-szavatolás mellett 
Kénsav- és A ®j£5 áT* IHi Ék 1kM Ludenburg-Themenau 

yagyár ^ ^ " és Lissek Rostok m. 

Központi iroda: Frág-a, Heinriehsgasse 27. 

M a g y a r Fény őrnagy Pergető Cryár 
erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ B É L A Z A L A - E G E R S Z E G E N . 
Ajánl mindennemű hazai s külföldi legmagasabb csiraképességii tű és lomblevelű 

E r d e i # # # # 
$ vetőmagvakat 

l Ö L G Y l I l K H O I s gyümölcsfa magvakat. 
Kitüntetve diszoklevé1, arany és ezüstéremmel s számos erdészeti hatóság elismerő 

nyilatkozatával. 
431 Árjegyzék bérmentve. 

Kalmár Vilmos 
Budapest, 

VI. kerület, Teréz-körut 3. szám. 
a csehországi Thomas-müvek magyarországi vezér-

képviselője ajánl: 

T h o m a s f o s z f á & l i s z t e t (Thomassalak), m ® 

„ M a r l e l l i n " doSiánytrágyát f E a i n i t o t . 

apasEhMf A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. 

L e g ú j a b b s z e r k e z e t ű k i t ű n ő t r á g y a s z ó r ó g é p e k 

a l e g o l c s ó b b á r o n . 40 

BS3SESS55SS Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás. a a H i 

„Hortensia" burgonyát 
fajtiszta válogatott minőségben a jánlok vetőmagul Király-
telek állomáson métermázsánként öt koronájával. Ezen 
burgonyafaj ugy szeszgyártási, mint asztali czélokra 
minden talajban kitűnőnek bizonyul ugy rendkivüli bőtermő-
sége, nagy 18—33% keményítő tartalma, mint különösen 
kiválő tartóssága által. 

Rendelések hozzám czimzendők és mig a készlet tart, 
fagymentes időben fognak gazdasági intézőségem által Király-
telken pontosan elintéztetni. Waggonrakomány vételeknél ár-
engedmény. 

HAAS IGNÁCS 
Nyíregyháza. 162 

Vetőmagvak. 
Államilag ólomzárolt I-a. magyar léheremagot, állami-
lag ólomzárolt I-a. magyar luezernamagot, eredeti 
direet Skótországból hozatott fűmagot, eredeti direct 
Quedlinburgból hozatott répamagot. Vetni való l enn-
mag és tavaszbükköny, mindenféle egyéb gazdasági 
magot, valamint saját termésű konyhakert i és virág-
magvakat. Az 1899. évi „Budapesti Orsz. Kertészeti 
kiállításon" ezüst éremmel kitüntetett koronás gyümölcs-
ös rózsafákat, p2gT valódi magyar kincs bur-
gonyát 1 3 1 jutányos áron szállit 

Kle in V i lmos 
magkereskedése és mükertészete 

S z a f m á r . 36e 
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Olcsó 

kerítések! 

Olcsó 
kerítések! 

H Í U D E K K E R 8 I R D O R w = és kerités-gyára 
B U D A P E S T E K , T I I I . kerület, Üllői-ut 48. szám. 

at, tüskés sodronyt, pánthuzalt: erdők, vadaskertek, haromíi-i 
íaliviteW'kápukat'és ajtókat. t és JaYédO-kosarakat. Továbbá IC 

Hyaralő-, park- és srkélyráeso-
•ostákat; szőlőbogy; 

Axjegyzélrefc és költségvet : ingyen. — Jutányos é 

•rostákat, magtára: BSE 
regi választóhengereknek uj 
"kiszolgálás. = s 

K 0 H R I B . \ " * * 
graaőasági ffépsryára \ IKf j 

m o s o n b a n . v 

a beálló tavaszi idényre ajánlja elismert szerkezetű és 
leggondosabb kivitelű •m. leggondosabb kivitelű 

- iHungária Drill (meritökorongos), 

bővített ekeosztálya szállít: 
aczé l S a c k ekéke t két, h á r o m és négy -

v a s u ekéket 
mindenféle talajművelő eszközt 

L a a c k e - f é l e szán tó és ré tboronáka t , 

hengereket. 

Kitűnő tisztító és osztályozóg'épek a vetőmag 
előkészítésére 

Műtrágyaszérők stb. 
Főraktár: Budapest, VI., Váczi-körut 57/a. 

Részletes árjegyzékek rendelkezésre, állanak. 

G A N Z é s T Á R S A - M 1 - f e * * * Budapesten. 
Petróleummal és adómentes 
benzinnel hajtott motorok 

gazdaság czéljaira 
CBÁNK/ és CSONKA szab. r»ndsx,r»). 

Mechwart-féle gőzekék és 
petroleumekék. 

Hengerszékek, kőjáratok és 
malomberendezések. 

teljes 

Turbinák. — Vil lamos világitási 
Részletes árjegyzékeinket kívánatra megküldjük. erőátviteli berendezések. >~ 

SZIVATTYÚK MÉRLEGEK 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda-

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

rozsda ellen védve. 

legújabb javított rendszerű tizedes, 
dos és hidmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 

gek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

Árjegyzékek ftARVENS, WÍCIl, 
ingyen és bérmentve. Schwarzenbergstrasse 6. 

„ H A M P S H I R E D O W N " JUHOK. 
K i t ű n ő hus, j ó g y a p j ú , n a g y suly. 

Ezen kiválóan értékes 

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

ezenkívül pedig oly erős szervezetüek, liogy 

m i n d e n é g h a j l a t h o z a l k a l m a s a k , 

és a hus minőségére nézve egyedül állanak. 
Közelebbi felvilágosítást nyújt 

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

S A L I S B U R Y , Eng land . 

Magy.- kir. államvasutak. 
1848/CIH. 1900. 

Hirdetmény. 
(Uj személy , és podgyászdij szabás életbeléptetése a Bu-

dapest—Esztergom-Fűztői h. é. vasúton.) 
Ezen tí. é. vasúton f. évi április hó 1-én uj személy 

augus s hó 1-én életbelépett díjszabás érvényen kívül 

díjszabás elárusító irodájában (Budapest, Csengery-utcza 
33.) 20 fillérért kapható. 

Budapesten, 1900. február 20-án. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

N o v á b & J a h n 
gép, réz- és fémárugyár, kazánko-

v ácsok, 

Prág-Bubna 
legrégibb, legismertebb specziális czég 

m e z ő g a z d a s á g i 
s z e s z g y á r a k 

berendezésére, ajánlja szolgálatait épitési 
tervek és költségvetések kószitésére, úgy-
szintén a gépberendezések költségvetéseire 
is, elfogad továbbá 

ül® minden a mezőgaz-
dasági szeszgyárak be-
rendezésével egybekö-
tött előmunkálatokat. 

S z á l l i t : 
folyton működő lepároló készülé-
keket, Barbet E. Paris, rendszere és 
szabadalma szerint, igen linóm alkohol 
előállításához, tiszta eonsumáru, köz-
vetlen a czefréből előzetes lepárolás nélkül, 
minden nagyságban és rendszer szerint. 

F i i l l e s z t ő 
burgonya, kukoricza, minden fajta gabona. 

rizs stb. részére. 
Szab. előczerre és hűtő dézsák csa-

varos keverő szerkezettel vagy köz-
ponti keverő készülékkel. 

Burgonya mosógépek epurateur és 
elevatorral. 

Gőzczefre szivattyúk kézi és erő-
üzemre. 

Transmissiők, tartányok, rézcső 
Tek, fémsisakok stb. stb. 21,' 

Minden kifogástalan és szolid kivitelbei 
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8 T A H E L é . L E H H E R 

TRIEURGYÁR jKatouaPJóz Y. ker., 
József-utcza 8. 

Ajánljuk 

einket trieurj 

Lekopott trieurköpenyt gyo 
' Kívánatra ' ' ' 

ve. Jutalék 

minden gabona tisz-
títására 

S kiló nyerstermény 
beküldése mellett 

speciális 

t f i e a r t 

készítünk. 
;an és olcsón ujjal felcseré-
sgyzékkel szolgálunk bér-
'' l elárusítók alkalmazást 

i kik a Kathreiner-féle 
Kneipp maláta kávét még nem 
használják, noha ez egy ízletes 
és egészséges kávéital? 

Mert nem tudja még mindenki, 
hogy mily nagy előnyökkel bir 
a Kathremer kávé, a mely a 
kávénövény egy kivonata által a 
babkávé-ízét és zamatját nyeri. 
Ö ezáltal felülmúlhatatlan mó-
don magában egyesíti a honi 
--^akészítmér-malátakészítmény értékes egész-
ségi tulajdonságait a babkávé 
kedvelt ízingerével. AKathreiner 

" • • ' • nagyobb-
szolgál a 

tisztán él-

Kneipp maláta kávé 
részt mint pótkávé 
babkávéhoz, azonban i 
vezve is kitűnően ízlik. Min-
denütt kapható, de nyitva soha 
sem lesz árusítva, s csakis az 
ismert eredeti csomagokban va-
lódi, a melyek Kneipp páter 
arczképét viselik és a nevet: 

•Káth'rfiinsrc. 

Ara franco csomagolás, bécsi indóháztól szállítva: 
i » sí üUr ~—in tartánp ca 25 kiló, kilón-

ként 4:0 kr > tartány ca 
- ' 50 kiló, kilónként 35 kr., 

postán ingyen csomagolás és 
bérmentesen 4 kilós, 4 kiló 
1 pléhszelenczében 2 frt 
60 kr., 4 kiló 4 pléhszelen-

czében 3 frt. 

0 krrff több. 

JustEi, és Társa 
bécs m , 

lHJ ja l k i tün t e t e t t 

|, WestffMia* • Separator 

A N T O N TOM 
I WIEN OBER-St. VEIT, XKI/7, Einsiedeleigasse 3. 

1, borisiall és tejgazdasági g é j r t h « s r t f e í t 

Szőlőojtványok 
Nemes-Kadarka. Erdei,Piros Bakor, Kövidinka, Aramon, Alecan-

: ..•••.,: • : • • ' - : : .. • :: : . 

JHSmbSzS alanyokon fajtisztán. ArjegyzVkek ingyen is bér-
e. - Ezen katalógus megszerzése még azoknak is erdekében au. Kik idei szftkségleteiket már fedezték, vagy ezidé szerint ren-

delni szándékuk nincsen. — Tartalmazza az összes szőldfajok le-
írását, termőképességét̂  metszését̂  egyéb mivelését s más gya-

Élökerités 
(Élősöviny) 

editschia (koronatöyis, kriszustövis yagy tttskéslepényfa) vala-
innyi sövénynSvény között legelső. Gyorsan fejlődik, nem cse-

c, kertek, legelök, udvai 

tt nyomtatott ültetési és 
utasitás melékeltetik. - Magvak, friss szedés, csiraképes 100 kiló 
28 frt, 56 kiló 16 frt, 10 Kló 4 frt 20 kr. Ismertető árjegyzek ingyen és 
Kórmentve. Czim: .Érmelléfci első MÖlőojtvany-telep. 

N>gry G&bor, Kagy-KA.̂  ya Btbarmegye. 10188 

Gazdaságunk feloszlása folytán a 
még meglevő 

fejős, vemhes 
és Has 

tehenek 
szabadkézből eladok. 
M e i t n e r G y u l a 
Pa.-Szunyogi gazdasága, u. p. L a c zhá za 

Móczár 
Andor 

kunfélegyházi szölö-nagy* 
'Hr birtokos immúnis vessző-

iskolája500 fajban termelt 
gyökeres szőlővesszőre 
megrendeléseket elfogad. 

Árjegyzékkel bérmentve 

szolgál. am 

Eladó bikák. 
B á c s S z e n t t a m á s o n eladó egy 

1 éves és egy 3 éves simmenthali 
bika, egy 2 éves bonyhádi bika és 
egy 5 éves simmenthali tehén, mind-
annyi elsőrendű példány. 

A 3 éves bika és 5 éves tehén a 
«Rátóti" uradalomból vétettek meg. 

Közelebbi felvilágosítással szolgál 

Iiraniís Izidor 
községi jegyző. . 484 

Minden fajta 

erdei csemetéket 

moru fenyő, Dougrlas fenyő, vörös 
fenyő, vörös és fehér égerfa. aKácxfa, 
fehér juhar, berKenye és bodzafa 

csemetéket ajánl 105 

Gntsyerwaltimg BOROWNA 
posta: KOÍ IÍ VIA, Galiczia. 

Á r j e g y z é k kívánatra ingyen. 

35 ír óta használják az udv, 

nál, Inak merevségénél stb. 

KWIZDA-féle 
B l i s z t e r | P ó k o s kenőcs 

Reszorbeáló kenőcs 
I (Ml rigy és tflgykenS ea 

P a t a - t a p a s z 

P a t a k e n ő c s 
töredezS, merev paták me( 

Krezo l inkenőcs 
frt 10 kr 

m Mosószappan 

PaffiBy?6sztö,fflé™te? 
(patkányba î érpuKtltóMer) 1 

Nyeregszappan 
a nyereg1 és lovagló stanzám 
tlaztitására és jőkarbaotart*. 

»ára 1 szelence 1 frt, 
V a z e l i n 

állatorvosi használatra, I plíh-
dobos 1 kUéa 1 frt, S kilía 8 

BÉgg* Képes árjegyzékek ingyen é« bérmentve. 
Oáate fenti védőjegygyel Taládi mú&rfgbea kaphato Ab»W 

Magyarország Csazes gytgytáralban éa droyérMbaa. 

J K w i z i l a J . F e r e n c 

ker. gyógysz erész,Korneiibttrg Bécs meHettj 
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Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

DREZDAI M O T O R G Y Á R , 
a e6i?gtoerntak gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait és locomobiljait. 

Nagyszerű ujitások 

szabadalmazott 

Tavaszi vetésre 
első minőségit 

Hanna-Pedigree árpát, 
mely utőtenyésztése az eredeti Kvassi lzi árpának. 

Ezen árpafaj már évek óta nagyon beválik; mivelhogy 
a mellett, hogy dúsan fizet, oly minőségben terem, mely el-
ismert finomságánál fogva sörfőzésre kiválóan alkalmas 
és mint ilyen a legnagyobb áron adható el. 9069 

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

Eladó gyökeres szőlöojtváuy. 
Saját szükségletre készült 20 ezer drb gyökeres szőlő-

ojtvány fajtiszta, peronospora mentes, mely a telepités befe-
jezése után fentmaradt jutányos áron eladó. 
Fásojtvány: Olasz Rizling Ripária portális alanyon 11840 drb 

Solonis „ 3020 „ 
Moskotály Ripária portális „ 298 „ 
Chasselas „ „ „ 3000 „ 

Zöldojtvány: Olasz rizling Solonis „ 1226 „ 
„ „ Rupestris metallica „ 750 „ 

Levelek a 

Zaiabéri uradalom intézősége 
Pakod, Zalamegye kéretnek. 488 

Borsodmegyei Gazdasági Egyesület. 391 

Eladó szőlővesszők és ojtványok. 
A „Borsodmegyei Gazdasági Egyesület" miskolezi szőlőtelepén 

termeli különféle amerikai és európai sima és gyökeres vesszők, 
valamint elsőrendű gyökeres fásojiványok Rip. portalis és Rup. 
Monticolára ojtva eladók. 391 

Levélbeni megkeresésekre bővebb felvilágosítással szolgál s 
kívánatra árjegyzéket küld az egyesület titkári hivatala Miskolcz, 
Vármegyeház. Vértessy T ivadar , ügyvivő titkár. 

faflhttti ISIÉ!. 
A felséges uralkodó család alapitványai ráczkevei 

uradalmához tartozó Közép—Adacs pusz tab i r -

tok (Pestmegyében, Peszér-Adacs község határában 

vasúti állomás Kúnszentmiklós vagy Dabas) 1901. 

évi április hó 21-étől 

haszonbérbe 
a d a t i k . 

A földbirtok, mely 2970 kat . ho ld ; szán tó fö ld , 

rét és legelőből áll és gazdasági épületekkel van 

felszerelve. 

Haszonbér le t i a j á n l a t ok a beígérendő évibérösz-

szeg 10%-ával 

1900. évi április hó 15-ik 
napjáig az uradalmi főtisztséghez Ráczkevén nyújt-

hatók be, a hol a bérletre vonatkozó feltételek is meg-

tekinthetők. 

Ráczkevén, 1900. február hó 14-én. 436 

A felséges uralkodó család alapitványai 

ráczkevei uradalmának cs. és kir. főtisztsége. 

GRAEPEL HUGÓ 
( ép - és rostalemezgyár, malomépitészet 

Budapesten, V., Külső Váczi-ut 46 
J L j á n l : 

Olajsajtóbat ráyomással és kezi hajtásra 

Olajmagzuzegépebet 
Olajmagpörbölégépebet 
Olajmagpépgyurógépebet 
Olajmaghajalójáratobat 

és teljes 
Olajgyári berendezéseket* 

Á r j e g y z é k e k i n g y e n é a ' b é r m e n t i r e . 



KÖZTELEJC, 1900. MÁRCZIOS HÓ 3 19. SZAM. ío-IK ÉVFOLYAM. 

M I C H L I S T V Á N 
rany érem, ' amerikai és európai, sima és gyökeres vessző termelő, immúnis homok- és ojtvány- sürgsnyczim: 
ezüst érem. telepei központi kezelöségénél Tata-Tóvároson a kővetkező m i c h l , t a t j? 
V E R M E L É S Ü " v e s s z ő k e l a d ó k . | Készlet circa 1 mill ió gyökeres, 21k millió sima. 

; o r f a j 
Gyökeres S i ma 

B o r f a j 
Gyökeres S i m a 

1 100 db kr 1000 db frt 100 db kr. 1000 db frt B o r f a j 
100 db kr. 1000 db frt 100 db kr. 1000 db frt 

1.50 12.— — .50 4.— Vörös dinka 2.— _ I — .50 4.— 
— .60 5.— Ménesi rózsa- 15.— — .80 5.— 

15.— — .60 4.50 Tramini fűszeres 1.50 12.— — .80 
1.50 12.— — .50 3.50 Veltelini ... 1.50 — .60 4'50 

— .80 5.— Alicante bouschet 2.50 20! — 
1.60 14.— — .60 Carbenet frank 1.40 10.— — ,-40 
1.40 — .50 3.50 Kadarka 1.— — .40 

5.— Merlott ... 1.40 10.' — — .50 3! 50 
,1.20 10.— — .50 Nagyburgundi 1.60 12.— — .50 
2.50 20.— 1.50 12.— Oporto — .80 
1.40 Ökörszem ... 1.50 

— .60 4.50 Clante bouse 
1.40 12.— — .60 4.50 St. Laurent.. ... 2.50 20.— 
1.40 12.— — .60 4.50 Chasselas blank cropuant 2.— 15.— Ö!— 

5.50 2.— 15.— 
1.40 
1.40 

12.— 
12.— 

— .60 
— .50 

4.50 
3.50 Pasatutti 3 . - 22.— 1 — 10.— 

1.50 — .50 Rip. portalis I.-r. szokv. fajt. 
15.— — .80 5.— H.-r — .'60 

1,50 12.— Rup. Monticola I.-r. szokv. fajt. 1.50 12.— 
2'~ 14.- — .60 4.50 H.-r. „ 1.50 12.— -.60 

Budai zold ... 
Fehér denka 
Ezerjó 
Erdei fehér badar... ... 
Furmint 
Mézes 
Mustos fehér ... ... ... 
Olasz rizling 
Ortliebi sárga 
Rakk. Járdovány 

. Sárfehér 
Sémiilon blank 
Sauwignon blank ... 
Szlankamenka 
Szerémi zöld ... ... 

A vetési idényre ajánlom S A C K K Ü D O L F legújabb rendszerű 

sorbavetőgépeit, 
melyek Kisbéren és Léván mult év őszén tartott nemzetközi versenyek alkal-

mából első díjjal lettek kitüntetve. 
Továbbá ajánlom az egyes eke gerendelyéve szerelhető 

g r u b b e r e k e t é s e x s t i r p a t o r o k a t . 
î etögépel 

P R O P P E R S A M U 
Sack Rudolf magyarországi kizárólagos képviselője, 

B U D A P E S T , V., Yáczi -kSrut 53. szám. 

Eredeti amerikai mag után termelt 

mely kiváló bő hozamú, magas qual. sulyu, nagyon 
szép minőségű, hő ütés iránt nem érzékeny, s talaj-
ban nem igényes, eladó; Salgó-Tarján vasúti állo-
máson zsákkal együtt 8 K. 60 f. hektoliterenként. 

Megrendeléseket elfogad 

Pranda Ferencz ispán, 
Lapujtőn, Nógrádmegye. 447 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
naa gazdák és hizlalók használatára. m*a 

Irta K . R u f f y Pá l . 
Ara portómentes küldéssel f forint 10 krajczár. 

Exeellenz Báron von 
Loudon'sches Forstamt 
Bistritz am Hostein (Máhren) 

tenyész 

tojásokat 
fajtisztaságért jótállással, 
húsos ludaktól á 1 kor. 
amerikai óriásbronz puly-
kától á 60 fii., Pecking ka-
csáktól, arany hamburgi 
óriás fáczánoktól és vilá-
gos Brahms a á 80 fillér, 
Rouen-kacsák, aranynyakú 
Dorkings és Plymouth 

Rocks a 25 fillér, Houdu-
ras és fogolyszinü olasztól 
á 40 fillér darabonként. 
Megrendelések német nyel-

ven kéretnek. 451 

a fiume-anconai és a fiume-

Magy ar kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

A gőzhajók szaporított járatainak uj menttrendje 
velencei vonalon. 

Folyó évi március lő-től kezdve a gőzhajók egész évbn át hetenkint 
kétszer közlekednek, csatlakozásban a Budapest-Fiume közt forgalomban levő 
gyorsvonatokkal, melyek az i.ttsokat a hajók kikötőhelyéig, illetve onnan 
továbbítják. A fiumo-velencei-vonalon az egész éven át fenntartott heti két 
járaton kivül — az építés alatt levő uj termes gőzhajó elkészültekor — nappal 
történő utazással egy heti harmadik járat fog a nyári hónapok, tartama alatt 
berendeztetni, melynek menetrendjét utólagosan kihirdetjük. 

A fiuinci-anconai vonalon már március li-től kezdve egyik járat nappal, 
a másik járat pedig éjjel töriéidk s mindkét járatnak csat akozása van a 
Rómáta, Nápolyba, Bariba, Brindisibe, Bolognába stb. induló, illetve az onnan 
érkező vonatokhoz. A vonat Anconában a hajó kikötőhelyétől, illetve kikötő-
helyéig közlekedik. 

A gőzhajók menetrendje 
I. Fiume-Anoona közt: 

a) Nappali utazás : Fiúméból indulás minden hélf ui reggel 7 órakor 
„ „ Anconából , , szerdán „ 7 „ 

b) Éjjeli utazás: Fiúméból „ „ csütörtök este 8 
„ „ Anconából „ „ siombaton este 8-30 , 

II. Fiume-Velence közt: 
Fiuméből indulás minden kedden és szo nlia'on. este 8 órakor 
Ve'e.icéből „ „ hétfőn és csütörtökön „ 7'30 „ 

appal történő utazással berendezett heti harmadik járatnak kezdete 
n ije utólag kihirdettetik.) 

M e n e t d í j a i * : 
A gyorsvonatok használatára jogosító menetjegyek árai a hajóátkelési 

díjjal egyiitt: 
a) Budapestről Fiúmért át Velencébe vagy-Anconába vagy viszont: 

gyorsvonaton I. oszt. és a gőzhajón I — " rr "" 
II. I. 

b) A gőzhajókon Fiuméből Velencébe vagy Anconába vagy viszi 
diszte-em, hálóhelylyel egvütt K. 16.— 
.1 oszt. „ "„ „ 12.— 
II. „ (fedélzet) „ 6.— 

Utazási taitam 10 óra. 
Á gyorsvonatok használatára jogosító 
c) közvetlen mem tjegy. k árai a hajó átkelési dijával együtt: 

nába vagy viszont 76'Frc. 05 c. 55 Ere. 65 c 
Nápolyba :' , 104 „ 45 „ 75 '„ 55 „ 

95 „̂  

45 , 

35 „ 

Flórencbe , 
„ » Genuába „ 

Mi.áaóba 
„ Turinba „ 

„ Marseilleba „ 

Továbbá kapt-atók ezen útirányon t 
mérsékelt körutazási jegyek is. Menetjegyeket kiadnak és közelebbi felvilágo-

sítással szolgálnak a mngy. k'r. ál'amwutak állomásai, va amint a városi 
menetjegy irodái és jegykiadóhelyoi és a Cook Tamás és Fia cég összes 
utazási irodái. 

Budapest, 19C0. évi február hó. 
A magv. kir. államvasutak igazgatósága. 

(Utánnyomás nem dijazlatik.) 

szágba szóló kombinálható 

I ' I 

A lisztharmat ellen legjobban ajánlható a „ V I I T D O B O N A " 
háti kénfuvó. Fel kell említenünk annak a vizsgálatnak az eredményét, a mely a különböző rendszerű kénfuvókkal, mint a „Tcrpílle*, „La Rapidé", 

. „Vulcan", „Universal" és „Vindoböná"-val a geisenheimi (Rajna melletti) szőlészeti és borászati tanintézetben végeztetett és a melynek alapján a 
„Vindobona" kénfuvó fölött a következő vélemény nyilváníttatott: 

„Ez a készülék (t. i. a „Vindobona, Nechvíle Ferencz gyártmánya, Bécsben) rendkívüli nagy könnyűsége daczára szilárd és tartós szerkezetű, 
nagyon könnyen működik, úgyszólván játszva lehet vele dolgozni. A mellett a legtakarékosabb munkát biztosítja. — Megrendelhető 

NEGHVILE FEEENOZNÉL s z ö l é s z e t i é B l c S ° , z e l / i t a i i i l í n t J s e M ^ * g y á r a 
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Haszonbérleti liinlrtiiiéiiy, 
A felséges uralkodó család alapitványai ráczkevei 

uradalmához tartozó Alsd-Peszér pusztabirtok 
(Pestmegyében, Peszér-Adacs község határában vasúti 
állomás Kúnszentmiklős vagy Dabas) 1901. évi áp-

rilis hó 2á-étöl esetleg október l étől 

h a s z o n b é r b e 
a d a t i k . 

A földbirtok, mely 3706 kat. hold; szántóföld, 
rét és legelőből áll és gazdasági épületekkel van 
felszerelve. 

Haszonbéri ajánlatok a beigérendö évi bérösz-
szeg 10%-ával 

1900. évi április hó 15-ik 
napjáig az uradalmi főtisztséghez Ráczkevén nyújt-
hatók be, a hol a bérletre vonatkozó feltétek is meg-
tekinthetők. 

Ráczkevén, 1900. február hó 14-én. 437 

A felséges uralkodó család alapitványai 
ráczkevei uradalmának cs. és kir. fötisztsége. 

15762/11—2—a. sz. 

föengészátlat 

árverés. 
A bábolnai m. kir. állami ménes birtok tisztavérü 

simmentháli tehenészetéből származó 

21 drb\ fiatal bika és 

21 drb etöhasi üsző 
kerül eladásra a 

folyó év márczius hó 26-ánd. u. 1 órakor 
megtartandó nyilvános árverésen. 

Előzetes bejelentésre kocsik küldetnek az ácsi vagy 
nagy-igmándi vasútállomásokra. 

Posta, távírda: P u s z t a - B á b o l n a . 
Az árveíési feltételek, a földmivelésügyi minisz-

tériumban, a gazdasági főigazgató urnái, vagy a ménes-
birtok igazgatóságánál megtudhatók. 

Budapest, 1900. február hó 16. 

M. kir. földmivelésügyi 
miniszter. 

Uj találmányú Szabadalmazott Kosárbetét gőz-cséplögéphez 
B A J Z Á T H I G N Á C Z , s z é k e l y h í d i lakos tulajdona. 

Te l jes jótállást vál la lok betéteimmel felszerelt gépek tiszta munká ja és j ó anyagáért, mivel betéteim 
a legfinomabb és leg jobb öntött aczéll>ól készitvék, egyébként tisztelt vevőim figyelmét a nálam bármikor meg-
tekinthető számos elismerő iratra irányitáni bátorkodom. 

Ezen kosárbetétet 1898. évben bizottságilag kipróbálták olyan gabonával, a mely már három napig vízben ázott és.mégis tisztán kidörzsölte a szalmából a 
szemet. A meghívott bizottság a tiszta munkáért legnagyobb megelégedést nyilvánította. Ezen kosárbetétnek még . az a nagy előnye is van, hogy a gőzgép sokkal 
könnyebben hajtja a cséplőgépet, mivel a kosarat nem szükséges közvetlenül a dob felületéhez szorítani, mert .ez a kosárbetét csak a kosár alsó részére van 
csavarokkal erősítve, a kosár egy harmadrészét foglalja el, a hol a teljes kidőrzsölést végzi. A kosárbetét éppen ugy van ellátva rovátkás sínekkel, mint a dob és 
a szalma a kosár felső részében megterült, mely a szükséghez képest nyitva van és igy teljes menetben lehet a gépet'járatni, mert a szalma nem szorul meg a 
dob és kosár között, igy a rosták teljesen rázódnak és a szelelők is a kellő gyorsasággal hajtatnak, ezeknél fogva a gép mindig tisztán dolgozik és sokkal kevesebb 
tüzelő anyag fogyasztatik. Sokszor megesett, hogy a szalma kissé nyirkos; a kosár léczei kopottak voltak és erőltetett munka miatt naponta 2—3 mázsa gabonát 
a kazalba hordottak a mi óriási kára a gazdáknak. ,: 

faosárbeté-bek árai : 
10 lóerejü géphez.,. ... 90 korona. § 6 lóerejü géphez.. --„— ÍO Korona. 
8 lóerejü géphez.- 80 korona, jg 4 lóeréjü géphez 60 korona. 

Mengrendelés esetén a kosár hosszúságának mértéke beküldendő. 
r Megrendelhető a feltalálónál. 

BAJZÁTH IGNÁCZ gépésznél, Székelyhíd, ( B i h a r m e g y e . ) 

T. cz. Bajzáth Ignácz uradalmi főgépész urnák, Székelyhidon. Az általa, a 
mtgos egri főkáptalan egyeki gazdaságban levő egy 10 és egy 8 ló erejű cséplő-
gépbe beillesztett, saját találmányú kosárbetétet több napig cséplés és különféle 
szalmás gabona neműek után kipróbálva, nagyon czélszerünek és megfelelőnek 
találtam; mert azonkívül, hogy a buzaszalmában kalászokat nem hagy, a szalmát 
a legmelegebb időben sem töri annyira össze,- mint betét nélkül, és így a cséplést 
is könnyebbé teszi, valamint, a gép mozgását is elősegíti. Szóval oly találmány-
nak tartom, mely minden cséplőgépbe elkerülhetlenül kell, hogy beszereztessék-

Eelt Egyeken, 1898.''-augusztus hó. 
Csák Gyula, főkápt. urad. tiszttartó.; 

SZÉKELYHÍDI URADALOM. Székelyhíd, 1898. okt. 21. 

B I Z O N Y Í T V Á N Y . 
Az uradalom a magyar állami gépgyárból vett egyik cséplőgépje ez évi 

cséplési idény alatt igen rosszul verte ki a szemet a szalmából, daczára, hogy 
uj dobsint kapott, kénytelen voltam Bajzáth Ignácz főgépész ur által feltalált 
kosárbetét szerkezetet tőle megvenni, az eredmény meglepő volt, mert nemcsak 
a száraz gabonából, hanem a vizesből is a szemet tökéletesen tisztán kiverte, 
a cséplés is gyorsabban és jobban ment, s minden tekintetben a kosárbetéttel 
tökéletesen megvoltam elégedve, úgy hogy azt mindenkinek a legjobban ajánlhatom. 

Pehártz Sándor, 
452 uradalmi tiszttartó. 

A k«?«árbetét szállítása, utánvétellel eszköü 

N Y I L A T K O Z A T . 
Miszerint 1898. évi cséplésre, Bajzáth Ignácz ur által feltalált és szabadal-

maztatott „kosárbetétet" az Első Magy. Gazd. gépgyár r.-t-tól beszerzett gőzgépemhez 
alkalmaztam. Az eredmény annyira kielégítő volt, hogy a szalmába kalászt, vagy 
fejet találni nem lehetett. És ezen tiszta munka azt eredményezte, hogy az én 
csekély gazdaságomban legkevesebb 15 mm. buzá,val több került a magtáramba. 
Amiért is a legnagyobb megelégedéssel nyilatkozom a „kosárbetét" jóságáról. 

Székelyhíd, 1898. október 29. Tunyoghy Lajos. 
T. Bajzáth Ignácz urnák Helyben. A legnagyobb elismeréssel nyilatkozunk 

a Bajzáth-féle szabadalmazott .kosárbetét" jó és czélszerüségp iránt, mivel az 
1899-ik évi gabona cséplés idény alatt azon meggyőződésre jutottunk; hogy a 
kosárbetét használata lelkiismeretes kezelés mellett megfizethetetlen találmány, 
mert olyan tiszta cséplést-lehet vele végezni, hogy még a kötélnek sodrot, éretlen 
nyirkos buza szalmában sem lehet magot találni, mert a betét azt is teljesen 
összetépi és a magot kidörzsöli, a mit teljes meggyőződésből igazolunk, mint 
olyan géptulajdonosok, a kik a kosárbetétet alkalmaztuk és jónak is találtuk. 

Kelt Székelyhíd, 1899.' évi november 10-én. 
Rosenfeld Ignátz, Pécsi Antal, 
Berger Benő, cséplőgép tulajdonosok. ...oki, gépész. 
Tek. Megyessy és Tsa uraknak. Debreczen. Szíveskedjék czimünkre mielőbb 

még 3 drb 10 lóerejü cséplőhöz való Bajzáth-féle kosárbetétet küldetni a meg-
állapított árfeltételek mellett. 

Bataaz-Ujváros, 1899. julius 18. Maradtunk tisztelettel 
Xlchtschein Dezső és Samu. 

öl leli k, ha más megállapodás nem jött létre. 
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! § • g - ő z c s é p l ő k é s z l e t e i t , 

, . 1 1 H K * 1 - 1 1 D l 1 1 1 1 1 1 " 
legújabb szerkezetű 

fiikaszáló-, marokrakó- és kévekötő aratógépeit, « ü 
melyek főelőnyel : 

préselt aczéllemez-állvány, tégelyaczél-alkatrészek, 
j ő és könnyen hozzáférhető el pusztí t liatlan szerkezet. 

;ovábbá : a szab. osztr.-magyar államvasuttársaság resiczai mezőgazdasági gépgyárában készült 
i, 3Va és 4 lóerejü gözcséplö-készleteit Sack-réndszerü, aczélöntésü ekefővel ellátott ekéit, 

járgányos cséplőkészleteit, szeeskavágóit és egyéb mezőgazdasági eszközeit. 
C ! c a u a l i i t i i i « 4 a t á e I Ezennel közhírré tesszük, hogy az összes ügynökeinktől, legyenek azok akár helyi ügynökök, akár utazó ügynökök, az 
• I g g j f c l m e z i e i c a a eddig birt meghatalmazásokat f. évi január hó 31-ével megvontuk és azokat ezennel hatálytalanoknak nyilvánítjuk. Nevünkben 
és megbízásunkból tehát csak is azok járhatnak el, a kik 1900. február hó l-e után kelt és általunk aláirt megbízással bírnak és csupán oly jogkörrel, a melyre 
ezen írásbeli megbízás kiterjed. Nehogy a közönség tévútra vezettessék és nehogy nevünkkel visszaélések történhessenek, felkérjük mindazokat, kik velünk üzleti 
összeköttetésbe lépni óhajtanak, hogy mindenkitől, a ki nevünkben eljár, írásbeli meghatalmazásának felmutatását kérjék s abba betekintést tenni szíveskedjenek. 

A Magy. Kir. Államvasutak Gépgyárának VezérUgynöksége. 

Fairbanks mérlegek " iSKiEESE? 
A uabadabnasot t FalrkanKs-mérlegek százados rsndszerüek, teli. 

télyoi fémmérőknrral bírnak • a h idra tett terhet Minden vonton 
effyenlfen mérlegelik. 

TartéMár , pentoaaác éa Isfcnnjfl k e i e l é i t k i é l fogva ugy 
hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert lerKltfinjftb mérlegek. 
G a z r f a a é g i - , w k é p - , [ m a r h a ' , n i k « é» r a k t á r i 

mépSege imkat 
ezélszert ét a ezélnak megfelelő szerkezetüknél fogva kVISnSten a gazdik, ganla-
tigak ét uradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, 

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

FAIRBMKS MÉRLEG és GÉPGYÁR r é s z v é n y - f a á g , 
BUDAPEST, Andrísay-ut 14. Gyár: KIM Váozl-ut 156. 

Gróf Hunyady- fé le törzsből származott, finom posztó-
gyapjas és electorális irányban tenyésztett 50 darab fiatal 

tenyészkos eladó 
Jankovich Besán Gyula ur gárdony-pusztai 

törzsjuhászatából u. p. és vasútállomás Lengyeltóti Somogy-
egye. 

Felvilágosítással szolgál 496 

B J t R S G H I S T V i t R gazdatiszt 

ezelőtt Goeppinger & Co, 
W e i s s e n f e l s , 

Szabadalmazott 

Oberkrain. 

| Árjegyzéket ingyen és 
7217 bérmentve. 

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 

a z 1 9 0 0 - i k é v r e 

E L S Ő É V F O L Y A M . 
Szerkeszti és kiadja: 

J E S Z E N S Z K Y PÁL 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárja. 

j t r a : ö . JVC. GJ. E- tagoknak , a gazda t i sz tek 

ö r s z . Egyesü le te , va l am in t a Tejtermelők 

Egyesü le te tag ja inak a jánlot t küldéssel 

1 frt 65 kr. 

Bolti ára 2 forint. 

Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
Budapest, IX., Üllői-ut 25-

Lapunk bekötési táblája 
i f r t 3 6 k r é F t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 
Schuf?-Marké.} 

A leghozamképesebb és legjobb 

sörárpa faj 
a „Genessenschaft der Hannagersten 

produeenten F r e r a u " (Máhren) 
koránérő 

I I Ham árpá-ja. 
M p w - n n i p s 1 ^ 

Ajánljuk mig a készlet tart 100 kgként 
10 f r tért zsák nélkül, Prerau állomás-

hoz szállítva. 9108 
Minta 10 kr. bélyeg beküldése ellenében 

b&rmertve. 
Egy waggon -^ttfanél nagy árengedmény. 



19. SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1900. MÁRCZIUS HÖ 3. 21 

PATJCKSCH, BUDAPEST, Jóssef-körut 25, 
H. PA ITCKSCH részvénytársaság 

fióktelepe. 
Törzsgyárunk L A N D S E E R G a|W. 

gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár és rézműves-műhely 
p g - 53 éves fennál lása óta 
•miit legkiválóbb különlegességét ^ ^ ^ 
>gj óbban jövedel- ^ 50 év óta körülbelül 1800 telepet álll 

assS®5̂  tottnnk fel. 
Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszflnomitók, 

- keményítőgyárak, t e j g a z d a s á g o k számára, átvesszük régi szesz-
gyárak teljes átalakítását és egyes szeszgyári gépet vagy készüléket is leg-

jutányosabban szállítunk. 

Megkereséseket Pauckscb, Budapest, Jézsefkörut 25. czímre kérjük. 
(Gyá r t e l ep : Kób&nya. ) 

rendezett be a 

legujabb rendszer szerint. 

A tégla-, cserép- és alagcsö-gyártás mint gazdasági ipar. 

Gazdasági-, tégla-, cserép- és alagcső gyárak 
teljes felépítése és berendezése, 

téglagépek, cserépzsindelygépek, alagesősaj tolók, kavicszuzó-
gépek legjobb szerkezetben. 

K ö r k e m e n c z é k 
tégla-, cserépzsindely-, alagcső-, mész-, czement és magnezit égetésére 

Osztr. mágyar szabadalom 

GEDEON és KONT 
mérnöki iroda, vállalkozók 

V., Váczi -korut 68. B U D A P E S T , V., Alkot mán.v-u. 81. 
Költségvetesek, prospektusok, díjtalanul. Legjobb referencziák. 

Kísérletezési telep rendelkezésre áll. 507 

XI -rw ™ Llénf̂ M̂ -BfáruIbOT (fSvé) ££sség81sprintJí̂  8-20̂ 28 
i S O I » frt' Tes8 í f c "BOr/T1lZfmerufetnUy ártianô héton belül bérmetóvê  

utlnT̂ üélküí11 BárteUen ÛlapkbaiFvFs'sza 'is vétetik s annak ára po»t.«-1 
utalványon át lesz küldve. A r'endel6 nyugodt lehet, hogy eredeti tiszta minBségü bo] 

Nemes eperfa ojtvány.|gl| : ]S? 
zalék, 2'̂  százalék, 100 fitnif 40 százalék engedmény. Az 

!516nk vagy egyéb birtokunkE* ; kitűnő pálinka is főzhető b 

Lasponya ojtwányok. 
Spanyol meggy fekete, 
-tndtívüfszép 
- —ígedmény 

, rt befőzésre legalkalmí 
idag gyökerű fák darabja 16 krtól 60 krig. Nagyobb vételnél ugyanaz 

gazdag gyökerű, tele belü és kSnnyü 
ára erősíég szerint 20 krtdl 60 krig. 

•an engedmény, mint az epernél. 
gyümölcsfák, 
szüvâ Sszfés k̂ ízlnbaíack, 

ténye, lasponya magas derekú él t»rpe állásuakban, - erSsé^SiSTIo'krtól Bű'krig 

DIÓFA. 

Minden másféle nemes 
enye, lasponya m 
iziatén kaphatók. 

Kiselejtezett nemes ojtványok f 
ós eríwíge szériát 2-5-7-lO-IS krajcár árban. 

Mindenféle vadoncok 
Kerti eszközök, 

KitünB és tarírts anyagból rendkívül szilárdan 
készült horoftíls (sarabolők), sz615 ttltVtC vasak, 
továbbá kerti fünésieh, oll<SK, sírbeuemií 

'•és ojtrt k«seb, ezenfelül jelfa és ojtó kentes 

Í r - és névjegyzéket k ü l d : 

D n ghyápy Lász ló ««-, M-«mm> ^b. Ceglédről. 

1897 Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első díj: állami arany érem. 
' Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzemre arany érem. 

1898. Hódmezővásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 
•á̂ árhelyl vetőgépverseny első dij : arany érem. 
i kiállítás ' " "" ^ 1899. Szegedi k első dij: legnagyobb elismerés. 

W E I S E R J. C. gazdasági gépgyára 

" ^ f f t : 1 ü k " 

Hl 

M G T - K Í M Z 8 Í I Í . 

M a g y a r o r s z á g 
legújabb és 

legjobb 7583 

vsst&'ffépóÉ, 

sik és hegyes talajhoz egyaránt alkalmas 

ZMLM-iSRiLL 
sarvetSgépét, továbbá szab. „Perfecta" olcsó és igen jó, könnyti vetőgépét, 
legjobb szerkezetű Sack-re dszerü aozélekéit, boronáii, járgányait, szénagyiijtíit, 

rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. 

„Planet Jf." rsz. kézi-toló répakapa és töltögető, i 10 frt, 

uî Hjuu p™.-™.... HnltaMBUttpi 
/ SReímcteiti 
J netfta0 « g.i»-}rii»»» g g a a s g 

peiiet fnntotttl)íd)aftli(l)i jetimig 

M t a r i f f l f r M - intb 

f«80 í&ttfdimiimt'S 3o»ntaI»eríflii. 2Bie», I., ®ommil«itcrtaftei 5. 

& sfc Budapest. * ste j 
Főraktár: Kóronaherczeg-utcza 17. sz. 

Gyár: (Motor-erővel) IV., Károly-laktanya. 
i Állandó nagy raktár mindennemű állatorvosi és gazdá- [ 

szati műszerekből, a legújabb előirás szerint. Olesó 
és jutányos árak. 

Javítások és müköszőrülések elfogadtatnak. 
Képes árjearyzék: ingyen. 
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Kényelmes nyaraló, 
árnyékos kertben, a fővárosbo 

kForQUS 

nzt. öt, II-lk négy, 
5 drb. Erdei fenyS 

Eladó 
l-a Hortensia-Burgonya 

100 kiként 6, 4 K. ab Nagyhát 

posta Nagyhát 

A rimaszombati 
országát mentén, E27 o ztálvo-
zott Hold legnagyobb részt 
szántóföld és rétből álló jómi-
nőségtt Ingatlan, gazdasági 
épületekkel felszerelten, elő-
nyős feltételek mellett eladó, 
esetleg bérbe is vehető. Ugyan-
ott jókarban lévő 5 H. P. göz-
cséplőkészlet Is eladó. 

Kúnf-legybázán finom cse-
megefajokkal beültetett 4 éves 
termőképes 2660 • öl szőlő, 

ügyvéd, földbirtokosnál 

Eladó: 
egy Clayton és Shuttle-
worlh gyárbeli 8 lóerejü 
garnitúra. Locomobil szá-
ma 20679, cséplőgép száma 
20909. Továbbá: egy Garett 
gyárbeli61őerejü garnitúra: 
locomobil száma: 12340 
cséplőgép „ 4566 
Végül egy Garettgyárbeli 
kettős hengerü 12 lóerejü 
locomobil. Mindezek jókar-
ban vannak és jutányos 

áron megkaphatok 

Wi'ÍSÍT J. ('. 

Z S Á K O K , 
vízhatlan és nyers 

PONYVÁK 
legmegbízhatóbb be-

Fischer J. 
ponyva- és zsákgyára 

Budapest, 
Nagykorona-u. 18. 
Minták ingyen és bér-

Élesztőnek 

L e é g e t t 

Eladó szőlővessző. 

T.-̂  Polgárig (Szabolcs-m 
gazdasági épül, tekkel el 
birtok egyiUt<Síenrvagyai 

1 drb. 40—70 . fillér, úgy-
szinte, körte, cseresznye, 

baraczk stb. 
50,000 drb. ehető gesztenye 

1 drb. 60—100 fillér. 
Disz és sorfák 

eladó az alsó-fok 

(zsák nélkül) 

Eladd 
vetőmag. 

Hanna 
Pedigréc árpa 

métermázsánként 15 koro-
náért vevő zsákjaiban Lu-
das-.állomáshoz szállítva. 

Nagyfiigedi gazdaság 

posta: Nagyfüged (Heves-
megye) 

Príma birtok!!! 
bmfnőségübuza-
3S urilak és jó 
azdasági épüle-

Nemesitett 
.n első'dtjfaí, síegedi ki 

Schember G. és Fiai 
cs. és kir. udvâ hldmírleg 

Budapest, Andrássy-ut 15. 
Ajánlják; általánosan ismert, 

mérlegeiket, valamint gazda-
sági és Ipari ozélokra szolgáló 
tizedes és százados raktári 
mérlegeiket. Árjegyzék Ingyen 

erős magas derekd példányok halom, posta és vasút Kirájy-

15,000 drb! iSzhistöVis 1 drb. 

Díszcserjék. 

Tűlevelűek. 

Megvételre 
kerestetik 100,000 drb. giim-
bölyütölgyfa, esetleg gömbölyű 15,000 drb! iSzhistöVis 1 drb. 

Díszcserjék. 

Tűlevelűek. 

Mttekne°kSklllk°enniök.hAfán-
vasuti állomáson átveendő fal-

15,000 drb! iSzhistöVis 1 drb. 

Díszcserjék. 

Tűlevelűek. 
azok vastagsági mérete közlé-

1magl?ságig'bezenkí'vmB30Sleg' 
szebb exoticus faj tülovelü. 

Részletes képes árjegyzéket ki-
Gróf Battyányi Zsigmond-féle 

faiskolatelepe. 
^ CSENDLAK,̂  

-̂mfgyirczimzgendőákSra % 
1magl?ságig'bezenkí'vmB30Sleg' 
szebb exoticus faj tülovelü. 

Részletes képes árjegyzéket ki-
Gróf Battyányi Zsigmond-féle 

faiskolatelepe. 
^ CSENDLAK,̂  

Korlátkői 
koronával?* vevő6 z'iák̂ aibin 
szállítva. Czim : Gazdasági in-
tézőség Korlátkőn, Nyitra-

Egry 
jó karban levő, használt cséplő-
szekrény, bármely elfogadható 

E l a d ó 

fenyöcsemeték 
és fenyöfácskák 

1—4 éves korig mindenféle 
fenyőcsefnete, valamint 25 
—150cm. magas fenyöfács-

kák. 
Árjegyzéket, valamint a 
fenyőcsemétékől mintát in-
gyen és bérmentve küld: 

Kontsek György 
földbirtokos 

Ábrahámfalu, u. p. Tót-Próna 
Turóczmegye. 244 

A nemesített 
alcsuthi 

tengeri, 

Kiadó 

fíá^stbfÁ^gyzéKWvá '̂at' 
Gróf Zichy Ágost uradali 

Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény, 

A pozsony-passaui átra-
kodási forgalom ismét 

megnyílt. . 
A magy. kir. államvas-

utak igazgatósága közli, 
hogy a magyar folyam-
és tengerhajózási-rész-

vénytársaság a téli idény-
re beszüntetett pozsony-
passaui átrakodási for-
galmat megnyitván az e 
forgalomban szóló áruk 
ismét felvétetnek. 

I (Utánnyomás nem dijazt.) 

' I H ' H I L l 
(törvényileg védve) 

( D r . Weissenlberg H . ) 

Egyedü l i , b iztos óireaer 
a fertőző borjuvérhas ellen 

WH (Bor jnvész) . *m 
Hlndig biztos hatású, egyszerű alkalmazás! 

Elkülönítés, fertőtlenítés stb. szükségtelen. 
Számos elismerő nyilatkozat; 

Egyedüli készítője: 

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

Magyarországi vezórképvlselő: 60 

Kalmár Vilmos, 
Budapest. TI . . Teréz-kSrvt 8. 

A kőbányai Kiraly-Sörföző, 
D*. Korány i és Dr, SSétly egyetemi tanár 

urak által gyógyczélokra ajánlott 

G f r o l i á t - M a l á t a s ö r e 
idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési 
zavaroknál, gyengeségnél stb. kiváló siker-

ről használtatik és egyúttal 

legkellemesebb üditö ital. 
tásl adóval együtt. Vidékre legkisebb szál-

lítmány 30 palaozk. 
Betéti nagy ládáért 1 ftt 60 kr., kis ládáért 
1 Art 20 kr., palaczkért 6 kr., mely azoknak bér-

mentes visszaadásakor visszaszolgáltatik. 
Megrendelhető: a gyári irodában Kőbányán, a 
városi irodában VQ., Eertéiz-u. 40. és a vidéki 

raktárosoknál. 

Budapesten kapható minden nagyobb fűszer-
kereskedésben és poharankint a Quislsana 
77»2 automata buffet-kben is. 

Immúnis homoktalajról következő faj-
tiszta peronospora és jégveréstől ment 

sima vesszők eladók! 
Piros Chasselas 10.000 drb ezre 6 K. 
Fehér Chasselas 12.500 „ , 6 , 

Furmint 18.000 „ „ 5 „ 

Olasz Rizling 28.000 „ „ 4 „ 
Vesszők "a vasúti állomáshoz Heves 

szállítva. 
Megrendeléseket elfogad 

Coburg berezegi bérnökség, 
H e v e s . 460 

[H I R S C H L é s M L Á Z S o l a j - r j ^ S J T ^ 

Ctépolaj, Repcaee- és O l í vao la j , | E l ső rendű L Ó p o k r Ó C Z O k T o i r o t t @ - k e i i ő c s $ B C o < s s l k e R 5 c 8 9 Gépszijak, B»i.t*.«ij. Tase l in , Faggya , K á t r á n g y á r t r a á B j o k . Műasaki oxikkek malmok ét uiMiryárak rénér*. f e t r o l e n m , Ö n m ű k ö d ő kenőszelenczék stb. €aáa«ág» i «J , Takaróponyva, ffisfefc, P e r a e t e i i , ||| Árjegyzékkel és kttlftn ajánlatokkal kivin«tr» • 
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KIS HIRDETÉSEK • tméSibb ilMat katarik «• eáék SráSaSmíajsS 

Telekre TÍJaszolunk, melyekkel válaszra szükséges levélbélyeget vagy levelezőlapot kaidanek. 

BETÖLTENDŐ ALLA?, 
Gazdaságomban 

flatalemberfszándékozomaíkaí 
mázni mint felügyelő knlosárt, 
aki a gazdasági teendők mel-
lett a homoki szőlő kezelésben 
teljesen jártas, minélfogva vin-
czellér iskolát végzett egyén 
előnyben részesül. Ajánlatok 
Flelsch.r Ferencz birtokoshoz 

Iskolát 
végzett tejkezelőnő, a ki a tej-
gazdaság minden ágában szak-
keres azonnali belépésre. Ozim 
a kiadóhivatalban. 479 

BETÖLTENDŐ ALLA?, 
Gazdaságomban 

flatalemberfszándékozomaíkaí 
mázni mint felügyelő knlosárt, 
aki a gazdasági teendők mel-
lett a homoki szőlő kezelésben 
teljesen jártas, minélfogva vin-
czellér iskolát végzett egyén 
előnyben részesül. Ajánlatok 
Flelsch.r Ferencz birtokoshoz 

Gazda 
iskolát végzett, két évig na-
gyobb birtokban volt, kiszol-
gált altiszt erélyes fiatal ember 
állást keres. Szives megkeresé-
„L. A.« jeligeTtíatt. : P 477 

Gazdasági 
segédtiszt, több évi gyakorlat-
kere™TErtikmpizoiés havi 40 K! 
és teljes ellátás. Sajátkezüleg 
irt folyamodványok Müller 

Jónás ^ eztaére ̂ Galántha-Pal-

Állást 
keresek. Előképzettségem van.. 

Te'yefen jlStag^okílzől^ 
mölcŝ éŝ tbê ôrászâ an̂ és 
mezőgazdaságban. Tizenegy évi 
gyakorlattal birok. Oly állást 
összes szakmákhoz érvénye-

(Kivánalomra, személyesen 
mefflelenek). Cimem a kiadó-

Gazdasági 
Írnoki állás töltendő be méltó-
ságos gróf Károlyi Lajos ur 
tótmegyeri uradalmában má,us 
hó l-ére,académiát vagy gazda-
sági tanintézetet végzett egyé-
nek, kérvényeiket g)óf ur 6 
Méltóságához czimezve kűld-
Tótmíg ^száKfelü^elÖBéSh^ 

Állást 
keresek. Előképzettségem van.. 

Te'yefen jlStag^okílzől^ 
mölcŝ éŝ tbê ôrászâ an̂ és 
mezőgazdaságban. Tizenegy évi 
gyakorlattal birok. Oly állást 
összes szakmákhoz érvénye-

(Kivánalomra, személyesen 
mefflelenek). Cimem a kiadó-

Gazdasági 
Írnoki állás töltendő be méltó-
ságos gróf Károlyi Lajos ur 
tótmegyeri uradalmában má,us 
hó l-ére,académiát vagy gazda-
sági tanintézetet végzett egyé-
nek, kérvényeiket g)óf ur 6 
Méltóságához czimezve kűld-
Tótmíg ^száKfelü^elÖBéSh^ 

37 éves 
Budapesti központf tejcsarnok* 
b̂ huzâ mosabb̂ ideiĝ mirttej-
mazva'volt, óhajt mint tehenész-
gazda állást április 1-ére. Ozim ÁLLAST KERESŐK, 

Oki. gazdász, 
25 éves, hadmentes, 6V« évi 
évi gyakorlatról kitűnő bizo-
nyítványokkal, segédtiszti,-
ellenőri állást keres, azonnali 
belépésre. Ozime á kiadóhiva-

37 éves 
Budapesti központf tejcsarnok* 
b̂ huzâ mosabb̂ ideiĝ mirttej-
mazva'volt, óhajt mint tehenész-
gazda állást április 1-ére. Ozim ÁLLAST KERESŐK, 

Oki. gazdász, 
25 éves, hadmentes, 6V« évi 
évi gyakorlatról kitűnő bizo-
nyítványokkal, segédtiszti,-
ellenőri állást keres, azonnali 
belépésre. Ozime á kiadóhiva-

Segédtiszti 
keszthelyi g'azdasági tanintéle-
-tett végzett,24éves rómaikatb. 
korlattal, jelenleg segédtfs'zt. 
Ozim a kiadóhivatalban. 472 Gazdatiszti 

vagy segédtiszti állást keres 
zfto/végzetfsá^vM'nőTtöbb 
évi gyakorlattal és jó bizonyít-
ványokkal biró gazdatiszt sze-
rényebb feltételek mellett is. 
Szives megkereséseket ,M. F.« 
alatt a kiadóhivatal továbbit. 

Segédtiszti 
keszthelyi g'azdasági tanintéle-
-tett végzett,24éves rómaikatb. 
korlattal, jelenleg segédtfs'zt. 
Ozim a kiadóhivatalban. 472 Gazdatiszti 

vagy segédtiszti állást keres 
zfto/végzetfsá^vM'nőTtöbb 
évi gyakorlattal és jó bizonyít-
ványokkal biró gazdatiszt sze-
rényebb feltételek mellett is. 
Szives megkereséseket ,M. F.« 
alatt a kiadóhivatal továbbit. 

Ispáni 

?ényVén.vekke?aazonnali be-
lépésre. Ozim a kiadőhivaUl-

Gazdatiszti 
vagy segédtiszti állást keres 
zfto/végzetfsá^vM'nőTtöbb 
évi gyakorlattal és jó bizonyít-
ványokkal biró gazdatiszt sze-
rényebb feltételek mellett is. 
Szives megkereséseket ,M. F.« 
alatt a kiadóhivatal továbbit. 

Kezelőtiszti 
állást keres mielőbbi belépésre, 
felsőbb gazdasági tanintézetet 
végzett, s nagyobb uradalmak-

nőtlen gazdatiszt. Ozim a *ki-
adóhivatalbann. 409 

Rendelkező-tiszti 
állást keres, 33 éves, nős, izr. 
vallású gazdatiszt, ki a gazda-
ság összes ágazatában teljesen 
jártas, 14 évi praxissal, melyet 
négy gazdaságban szerzett. Ki-
tűnő bizonyítványokkal s jő 
álláít április elsején, esetleg 
előbb is elfoglalhatja. Ozim a 
kiadóhivatalban. 262 

Kezelőtiszti 
állást keres mielőbbi belépésre, 
felsőbb gazdasági tanintézetet 
végzett, s nagyobb uradalmak-

nőtlen gazdatiszt. Ozim a *ki-
adóhivatalbann. 409 

Rendelkező-tiszti 
állást keres, 33 éves, nős, izr. 
vallású gazdatiszt, ki a gazda-
ság összes ágazatában teljesen 
jártas, 14 évi praxissal, melyet 
négy gazdaságban szerzett. Ki-
tűnő bizonyítványokkal s jő 
álláít április elsején, esetleg 
előbb is elfoglalhatja. Ozim a 
kiadóhivatalban. 262 

Gazdatiszti 
ban*1 hosszú ̂ /akSriattaT bW 
gazdász, fei állását váltőztatni 
óhajtja. Nem számit annyira 
pénzdíjazásra, mint a felmuta-
tott jövedelem utáni százalékra. 
Szives megkeresést továbbit a 
kiadóhivatal 467 

Ffildmives-isk olát 
kö'tê Met̂ é̂ ének̂ elegê tet̂  
31 éves, nős, tóm. kath. val-
lású gazdatiszt, 5 évi gyakor-
lattal állást keres, mint önálló 
kezelőtiszt is volt alkalmazva, 

marhahizlalást éaa kőny vveíe-
„O.' M. l!'ylegreáattrGyöS 
gyösre kéretnek. . 466 

Gazdatiszti 
ban*1 hosszú ̂ /akSriattaT bW 
gazdász, fei állását váltőztatni 
óhajtja. Nem számit annyira 
pénzdíjazásra, mint a felmuta-
tott jövedelem utáni százalékra. 
Szives megkeresést továbbit a 
kiadóhivatal 467 

Ffildmives-isk olát 
kö'tê Met̂ é̂ ének̂ elegê tet̂  
31 éves, nős, tóm. kath. val-
lású gazdatiszt, 5 évi gyakor-
lattal állást keres, mint önálló 
kezelőtiszt is volt alkalmazva, 

marhahizlalást éaa kőny vveíe-
„O.' M. l!'ylegreáattrGyöS 
gyösre kéretnek. . 466 

Gépész. 
Géplakatos, gépszerelő, gőzeke-
oséplő és egyébb gazdasági 
gépek mindennemű javitása és 
kezeléséről teljes garancziákat 
nyújthat, nagyobb gazdaságban 
állást keres. Czim a kiadóhiva-
talban. 36S 

Földmives iskolát 
végzett, jó gyakorlattal, bizo-
nyítványokkal és ajánlattal 
rendelkező családos egyén, 
megfelelő alkalmazást keres. 
Czim a kiadóhivatalban. 483 

Számtanéi, 
pénztárnoki vagy hasonló állást 
keres uradalomban vagy válla-
latnál egy e minőségben 10 évi 
gyakorlattal, kilünő bizonyít-
ványokkal, elsőrendű referen-

végzett, teljesen megbízható Önál ó, 
elméletileg és 14 évig gyakor-
latilag képzett gazdatiszt, nős, 
izr. vallású, 32 éves, aki már 
hosszabb idő óta mint főtiszt 
ködik, f. év" végére szer?ny 
keres. TJgy a czukorrépa és 
tenyésztés, hizlalás és' tehené-
szetben, valamint a gazdaság 
administrális ügyeiben kitűnő 
gyakorlattal bir. Szorgalma, 
becsülete, erélye és képzettsége 
által a gazdaság érdekeit min-
denkor hiven megőrzi. Czim a 
kiadóban. 439 

Számtanéi, 
pénztárnoki vagy hasonló állást 
keres uradalomban vagy válla-
latnál egy e minőségben 10 évi 
gyakorlattal, kilünő bizonyít-
ványokkal, elsőrendű referen-

végzett, teljesen megbízható Önál ó, 
elméletileg és 14 évig gyakor-
latilag képzett gazdatiszt, nős, 
izr. vallású, 32 éves, aki már 
hosszabb idő óta mint főtiszt 
ködik, f. év" végére szer?ny 
keres. TJgy a czukorrépa és 
tenyésztés, hizlalás és' tehené-
szetben, valamint a gazdaság 
administrális ügyeiben kitűnő 
gyakorlattal bir. Szorgalma, 
becsülete, erélye és képzettsége 
által a gazdaság érdekeit min-
denkor hiven megőrzi. Czim a 
kiadóban. 439 

Ispáni 
vagy segédtiszti állást keres 
egy 40 éves nős, kis családos 
gazdasági iskolát jő sikerrel 
végzett, szolgálata után kitűnő 
bizonyítványokkal rendelkező 
a gazdasági strapához szokott 
kevés igényű egyén. Az illető 
ugy a külső mint belsőgaz ia-
ság vezetésébén, jószágtenyész-
tésben, hizlalásban irodai mun-
kásban teljesen jártas. Állását 
április 1-én esetleg elSbb is el-
foglalhatná. Sziveŝ megkeresé-
Az illető egy évi próba időre is 

Mérlegképes 
nyelvet tökéaietesfnalbirja, Ti-
tünő bizonyítványokkal rendel-
kezik, szeszgyártási eljáráso-
kat teljesen ismeri, szeszgyári 
irodába, — vagy mezőgazdasági 
szeszgyárral biró gazdaságban 
mielőbbi belépésre állás tkeres. 
Jelenleg is nagyobb gazdaság-
ban, mely mezőgazdasági szesz-
gyárral és gőzmalommal van 
ÓU működU.' SzfveTmegkere-
sések „K. B.« alatt a kiadóhl- | 
vatalba kéntnek. 4Í1 1 

Ispáni 
vagy segédtiszti állást keres 
egy 40 éves nős, kis családos 
gazdasági iskolát jő sikerrel 
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tésben, hizlalásban irodai mun-
kásban teljesen jártas. Állását 
április 1-én esetleg elSbb is el-
foglalhatná. Sziveŝ megkeresé-
Az illető egy évi próba időre is 

Mérlegképes 
nyelvet tökéaietesfnalbirja, Ti-
tünő bizonyítványokkal rendel-
kezik, szeszgyártási eljáráso-
kat teljesen ismeri, szeszgyári 
irodába, — vagy mezőgazdasági 
szeszgyárral biró gazdaságban 
mielőbbi belépésre állás tkeres. 
Jelenleg is nagyobb gazdaság-
ban, mely mezőgazdasági szesz-
gyárral és gőzmalommal van 
ÓU működU.' SzfveTmegkere-
sések „K. B.« alatt a kiadóhl- | 
vatalba kéntnek. 4Í1 1 

Intézői, 
keres 'egy ugŷ mezőgazdaság 
dőkbén kellő jártassággal biró 
86 éves, gazd. tanintó etet vég-
zett gazdatiszt, 18 évi praxis-

ALLATOK, 

Igen MSp, válogatott v 
tarka simmenthali jellegű 1—2, 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

úgyszintén legprímább 
j á r m o s j ö k r f i k e i 

Kle in és Spitzer 
Kis-Czelli kereskedők. 

tóegrenöeléaek egyestőg -verti; 

Eladó 

igás ökör. 

László és társai gazdasági In-
tézőségénél e » 

Kolozsvárt, Nagy-utcza 1. sz. 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 157 

minderikor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

g r o f H e r b e r s t e i n 
Albert 

uradalmi igazgatóságánál 
Strilels, 

Morvao rs z ág . 

Eredeti 
a szegedi marhakiállitási 
lenyészképességi igazol-

Fajknnok. 
Gróf Tisza Kálmán csegödi 
gazdaságától, Bihar m. Nagy-

Ramlbouillet 
b felvilágosítást ad a bi 
ilmi gazdaság intézőség 
p. Csécse, Nógrádmeg 

Hizlalásra 
való és mindenféle ítjta 

Jármos ökröket, 
valamint szép 1—3 éves 
vöröstarka növendék 

ökörborjakat 
bármely mennyiségben és 
szerződéses szállítás mel-

lett eladásra ajánlanak 

Récsey és Deutsch 
szarvasmarha kereskedők 

Spiegel Ármin 
szarvasmarha-kereskedő 

—• Kaposvárott. — 
Istállói: Dombovárott. 

Baranya és BoayMMéM 
1—2—3 éves 

— vörfistarka — 

t i n ó k , ü s z ö k 

Tenyészállatokéi 

elseTéSf v«aŝ tottdŐpéWányok 
gább. Istvántel'&i Intézet Igaz 

VEGYESEK, 

Világhírű erfurti I 
magvak 

BtDAPESTEBÍ I 
kaphatók 

Radianer és Rónai 
V., Nádor-u. 8. sz. 

magyarországi 
főraktárában. 

Ugyanott gazdasági vető-
magvak, fiimagvak stb. a 
legkitűnőbb minőségben 

Tessék árjegyzéket kérni, 

Gyümölcsfák 
sorfák, díszfák és diszbok-

rokat, 
valamint rózsákat szállít 

és kertalakitásokat, 
terv és költségvetés szerint 

P e c z Á r m i n 
budapesti műkertész és 

faiskola*, tulajdonos. 
Árjegyzék ingyen és bér-

buza 

zab, 
ba l t acz im 

csomós 

e b i r 
kitűnő 

minőségben 

jutányos árban 

kapható 

m a g n a g y k e r e s k e d é s e 
József föherczeg 8 cs. és kir. 

fensége udv. szállítójánál 

Budapest, 
Károly-körut 9. szám. 

Bauer B . Gyula 
mezőgazdasági, kereske-

delmi bizományi iroda. 

l e n e ^ e r n a . 
R é p a m a g , 

Csomós ebir 
Franczia perje 

fűmag. 
K o r á n é rő : 

tavaszi 1>uza, 
duppani zalt, 
székely tengeri, 

Faiskolai termékekből 
Vadgesztenye, 
Kőr i s fa , 
tölgysorfák és 

csemeték, 
kosár füzdugványok. 

a drasséi magyar törzste-
nyészetböl 30 db. kiválóan 

fejlett 

bika 
Magyar tenyész-

bikákból. 
30 darab kiválóan fejlett 

példány. 

6 9 Kapható: 
gr. Teleki 

Arvéd űr 
drassói uradalmában, 

Koncza. 

N J 

, D E L r d r a s s ó i bika. 



372 KÖZTELEK, 1900. MÁRCZIUS HÖ 3 19. SZÁM. 1Ö-IK ÉVFOLYAM 

GÖZEKÉKET, 
GÖZ-UTIHENGEREKET 

és 

GÖZ-UTIMOZOONYOKAT 
a legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállit 

JOHN FOWIERI Go. 
BUDAPEST-KELENFÖLD a vasutílloniisai 

szasbiB. 

Irodai, raktár , j av í tóműhely . 

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

Az 1899. évi szegedi mezőgazdasági kiállításon „u j és figye-
lemre méltó" jelzővel kitüntetve'. 

Szab. kéttengelyű „ B o n i " e k e t a l i g a . 
!! Liegujabb szerkezet!! 

Tartós, szilárd, nem kopik, nem 
dől, domboldalon nem farol, az ekét 
egyenletesen vezeti, kenése folytonos és 
gazdaságos, kevés vonóerőt igényel. 

Pi l lanat alatt ál l ítható! 
Megrendelhető: 

N y i r b á t o r b a n : KlandeS Eduárd és társainál, 
Budapesten: a szab. osztr. magyar államvasuttársulat magyar 
bányái, hutái és uradalmai vezérigazgatóságánál (VI., Teréz-körut 
24/a.), a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél (V., ASkotmány-u. 31.) 
Bacher és Melichár czégnál (V!., Nagymezö-u. 68.) Kann és Heller 

uraknál (V., Váczi-körut 62.) 

HIRDETÉSEK 
felvétetnek a kiadóhivatalban 

B U D A P E S T , 
flllMut SS-dlk « t á n 

f V V 

Luceriát, ldliBrét, fömagTaí at 
minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket. 

W Y e t ő m a g o t 

A j á l T L O K : 

Kocsikenöcsöt, Petroleumot, 
Zsákokat, takaró- és ssekérponyvákat, kát-

rányfestékeket, fedéllakot, 

M Ű T R Á G Y Á T 

Ö É P O L A J A T , 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 

savtalauitott repcacolajat, stb. 
Szalonnát 

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

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 
a legjutányosabb áron és garantált jó mi- Olasz szaponáriát tiszta vastag gyöke-

nőségben. \ rekbSI őrülve. 
HE" Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luczernát és egyéb magvakat és kérek min-

tázott szíves ajánlatokat. 
BUDAPESTEN, 

V. ker. , Akadémia-utcza lO . sz. K R A M E R L I P Ó T , 
T e l e f o n . S ü r g S n y c z i m : „ C E R E 5 " B u d a p e s t . 

Á r j egyaételtel éa részletes kftlüa ajánlatofefcal fcivánatr* u t l gá loK . 
T e l e f o n . 

berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállit: 

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

malomépitő 
gépgyára és 

.vasöntödéje 

„Pátria" iredalmi él nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest (Köztelek). 


