
X. Évfolyam. Budapest 1900. márczius hő 7. 20. (878) szám. 

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

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

Az Országos Magy. Gazdasagai Egyesület tulajdona. 

gye.illeti tanáé. falügyelett alatt: 
adásért felalS.: forster Géza az OMGE. igazg atőja. 

szerkesztő: Szilassy Zoltán az OMOE. szerkeríztő-tiftcira. 
Társszerkesztő: Ifudfly Barna az OMGE. titk&ra. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest (Köztelet), Üllői-űt SS5. szára. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissz*. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési dij; 
Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

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

OMGE. Egyesületi tanács ülése. 
1900. márczius 14-én d. e. 10 órakor 

OMGE. díjlovaglást rendező bizott-
ságának ülése. 

1900. márczius 18-án d. e. 10 órakor. 
Tejtermelök orsz. egyesületének köz-
gyűlése. 

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

2 és 3-ik napján tartatik meg az OMOE. 
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 összeglen 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. 

Vidéki sertés-konzumvásárok. 
A sertészvész tovaterjedésének megaka-

dályozása, illetve elfojtására irányuló földmivelés-
ügyi miniszteri rendelet akként intézkedik, hogy 
oly helyeken, hol a sertészvész megállapíttatik, 
sertésvásárokat tartani nem szabad. A miniszteri 
rendelet ezen szigorú, de indokolt intézkedése 
súlyosan érinti a belföldi sertésforgalmat s meg-
történik, hogy egyes községek vagy városokban 

hónapokon, sőt egész éven át is be van tiltva 
a sertésvásár, minek következménye egyrészt 
az, hogy az illető környékbeli lakosság állatait 
értékesíteni ̂ egyáltalán nem képes, másrészt a 
fogyasztó közönség sem szerezheti be a szük-
ségletét. 

Ismerve a sertésvész ragályozó természe-
tét és pusztitó jellegét, a miniszteri rendelet 
szigorú intézkedését helyén valónak kell elis-
merni s be kell látni, hogy csa'ris ily szigorú 
rendelkezés pontos betartásától várható ered-
mény. A rendeletnek a vásárok betiltására vo-
natkozó része különösen azért indokolt, mert 
a vásárok első sorban azok, ahol külömböző 
vidékről származó állatok egymással közvet-
lenül érintkezhetnek, miközben bő alkalom 
nyilik a befertőzésre. A vásár tartama alatt 
csak egy-két beteg állat is nagyszámú társát 
befertőzheti, melyek a vásárról haza hajtva 
külömböző vidékekre széthurczolhatják a bajt. 

Országszerte tapasztalhatjuk azt a rossz 
szokást, hogy ha valahol a sertésvész kiüt s 
a sertések kezdenek hullani, a gazda ahelyett, 
hogy az esetet a hatóságnak bejelentené s az 
óvintézkedések elrendelését maga szorgal-
mazná, megmaradt, de fertőzött állományán 
vásárokon igyekszik túladni, nem törődve azzal, 
hogy ily eljárása által mennyire terjeszti a 
betegséget s mily anyagi károsodásnak teszi 
ki gazdatársait. 

Az olcsó pénzen elvesztegetett beteg vagy 
fertőzött sertéseket előszeretettel szedik össze 
a sertésházalók, kik faluról-falura, vásárról-
vásárra járva rövid időn belül igyekeznek 
ismét túladni állataikon. Ily közvetítés mellett, 
alig pár nap alatt több községben megfordul-
hatnak a beteg állatok s útközben mindég bő 
alkalom nyilik a betegség terjesztésére. 

Á sertésvásárok betiltásának következ-
ménye igen sok helyen az lett, hogy zugvásárok 
keletkeztek. A sertéstartó közönség egy része 
hogy egy-két felhizlalt sertését, vagy egy pár 
malaczát értékesíthesse — sertésvásár nem 
lévén — korcsmák udvarán s félreeső utczák-
ban verődik össze, hol bizonyos napokon 
egész zugvásárok keletkeznek, melyek semmi 
ellenőrzés alatt nem lévén, nagyobb terjesztői 
lehetnek a betegségeknek mint az ellenőrzés 
alatt tartott rendes állatvásárok. 

A fogyasztó-közönség is, ki szükségletét 
kénytelen valahol beszerezni, szívesen keresi 
fel a zugvásárokat, mi nagyban hozzájárul 
azoknak keletkezéséhez. 

Mivel fertőzött községekben, vagy városok-
ban a szabadvásárok tartását jelenlegi állat-
egészségügyi viszonyaink közt megengedhető-
nek nem tartjuk, kívánatos lenne, hogy más 
uton nyújtatnék mód a tenyésztőnek, hogy a 
mai nehéz viszonyok mellett a zárlati idő tar-
tama alatt sertéseit értékesítse s a közönségnek, 
hogy szükségletét beszerezhesse. A kivánt czél-
nak azt hiszszük megfelelnének a vidéki na-
gyobb forgalmú helyeken engedélyezett sertés-
vesztegvásárok. 

Sertésvesztegvásárokat a földmivelésügyi 
miniszter engedélyezne sertésvész . miatt zár 
alatt álló nagyobb forgalmú helyeken, a ható-
ság előterjesztésére. A miniszternek módjában 
volna ezáltal csak oly helyeken engedélyezni 
vásárokat, hol az állategészségügyi viszonyok 
eléggé megbízhatók s ahol meg van a kellő 
garanczia a szükséges intézkedések pontos 
végrehajtására. A veszteg vásárra az illető fer-
tőzött község vészmentes helyeiről esetleg 
vészmentes más községekből is lennének ser-
tések felhajthatók, de az utóbbiak csak 

Tavaszi MŰTRÁGYA szükségletünk 
beszerzése végett forduljunk a 
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oly megszorítással, hogy azokat a fertőzött 
községből a zárlati idő tartama alatt elhajtani 
más községbe nem szabad. 

A vásárok természetesen állatorvosi fel-
ügyelet alatt tartatnának s a marhalevelek be-
vonása által ellenőriztetnék, hogy sertések más 
községbe el ne hajtassanak, miáltal megaka-
dályozható volna, hogy a ragályanyag esetleg 
más községbe széthurczoltassék. 

Az ily sertés vesztegvásárok létesítése 
által meg volna adva a lehetősége annak, 
hogy a sertéstartó közönség állatait megfelelő 
módon értékesítse, a fogyasztó közönségnek 
pedig az, hogy szükségletét beszerezhesse, ami 
a zárlati idő alatt legtöbbször vagy igen nagy 1 

nehézségekbe ütközik vagy sok esetben telje-
sen lehetetlen is. Vége szakadna ez által a 
veszedelmes zugvásároknak is, melyek előtt 
igen sokszor a hatóságok is szemet hunynak. 

A gazdaközönség érdekében létesítendő 
ezen intézmény sikeres megoldásához, feltétlenül 
szükség volna a gazdaközönség odaadó támo-
gatására is, mert ha a gazda a rendeleteket 
be nem tartja, hanem azokat inkább kijátszani 
igyekszik, ugy a köz mint a saját érdeke ellen 
cselekszik s alig fogja hasznát látni a különben 
reá nézve üdvös és hasznos intézkedéseknek. 
A siker biztosításához a hatóságok és szakköze-
gek ügybuzgalma és lelkiismeretes közre-
működése is szükséges, mert a szigorú ellen-
őrzés hiányában fenforogna a lehetősége 
annak, hogy állatok a községből a tilalom 
ellenére elhajtassanak, minek esetleg a beteg-
ség széthurczolása lenne a következménye. 

A mai viszonyok közt, midőn az állatok 
értékesítése annyi nehézségekbe ütközik, minden 
jónak Ígérkező alkalmat fel kell használnunk a 
helyzet javítására s arra kell törekednünk, 
hogy a forgalom állandó, zavartalan fentar-
tása mellett, mindig alkalma legyen a tenyésztő-
nek és hizlalónak állatai értékesítésére. 

FoMnyi László. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpelj Kálmán. 

Takarmányrépamag termelése. 
Ö A takarmányrépa nagybani termelői, 

kik azon sanyarú helyzetben vannak, hogy 
répavetőmagjuk nincsen, szomorúan tapasztal-
ják, hogy milyen horribilis az a pénzösszeg, 
melyet ezen vetőmag beszerzésére ki kell 
adniok és tapasztalják azt is, hogy ezen ezikk 
ára nemhogy apadna, vagy legalább egy nívón 
maradna, hanem némely évben oly tetemesen 
emelkedik, hogy valóban csodálkoznunk kell, 
miért nem termeszt minden répatermelő saját 
magának magot s évenkint ilyen nagy kiadásba 
veri magát. 

Ennek egyszerű magyarázatát abban lel-
jük, hogy még igen sok olyan gazda van, aki 
nem ösmeri a répamag termesztésével járó 
teendőket; mások meg, akik ösmerik (s ezek 
persze többen vannak) ezen eljárást, vagy nem 
szeretnek vele bíbelődni vagy kikerülte a 
figyelmüket még akkor, mikor az alkalmas 
répákat ki kellett volna e czélra válogatni és 
tavaszszal már késő bánattal néznek a jövő 
évi nagy kiadás elé; legkevesebb pedig azok 
száma, akik sajátmaguknak termelik a magot. 

De nemcsak a saját szükségletünk fede-
zése czéljából érdemel fontosságot a répamag 
termelése, hanem tekintve annak állandó jó 
árát és állandó keresettségét, nagyon tanácsos 
annak a kereskedelem részére való termelése 
is s bár nem áltathatjuk magunkat abban a 
hitben, hogy mi közönséges magyar magterme-
lők is megkapjuk talán éppen olyan kitűnő 
répamagunkért ugyanazt az árt, melyet a német 
és angol magvakért mi fizetünk (mert ezeknél 
ma még a nevet is meg kell fizetnünk), de 
azért még mindég olyan szép áron adhatjuk 
el saját termesztésű répamagunkat, hogy annak 
jövedelmezősége indokolttá teszi annak nagyobb 
mérvű termesztését. Nem lesz tehát felesleges 
ezen fontos magkereskedelmi ezikk termeléséről 
megemlékeznünk. 

Mint tudjuk, a takmányrépa kétéves nö-
vény, vagyis teljes magképzéséhez két évi idő-
tartam szükséges, mert az elvetés első évében 
csak a gumó és a levélzet fejlődik ki s ha ezt 
a gumót a következő évben újonnan elültetjük 
csak a második ev folyamán fejlődik ki telje-
sen a mag. Ha tehát a répamag termelését el-

T ÁR C Z A. 

Vázlatok az életből. 

A burgonya hazájában. 
Sáros vármegyéről van szó! 
Isten nem jó kedvében teremtette ezt a 

vidéket, talaja hálátlan, klimája rossz: a 
természet mostoha apja a gazdának. De bölcs 
berendezés az, hogy amit a természet ado-
mányokban megvont, annak helyébe az életre-
valóság talentumát oltotta be az emberi elmékbe. 
Sáros vármegye gazdaközönsége megküzd gazda-
sági bajaival. Küzdelmében segitő eszközül 
használja a modern gazdálkodás minden vív-
mányát : társul hívta a szeszipart, talaját 
műtrágyával serkenti és gépekkel dolgozik. így 
a zsentri: a közép-birtokos osztály nagy erő-
megfeszítések árán ura maradhatott még a 
földnek. De így is inkább szolgája, mint ura 
annak. 

Mert a szívós kitartás fonalán sem juthat 
uri léthez. A mezőgazdasági szeszipar vál-
ságos helyzetben van, ez pedig itt egyenlő a 
mezőgazdasági válsággal. A vármegye mező-
gazdasági szeszfőzdéi tömegesen elpusztultak s 
velük együtt megannyi gazdasági exisztenczia 
utolsó szilárd alapját is összeomlás fenyegeti. 
Az uj kontingens-törvény is csapást mért a 

vármegyére s ha ezt a csapást enyhítették is | 
egy kis pótkontingenssel, erre még nem lehet 
alapítani hosszasabb életreményeket. Ma a 
sárosi gazdák egy része a lét és nem lét 
problémája közölt áll. Csak a mezőgazdasági 
szeszfőzdéket kell ezen a vidéken agyonütni 
s akkor ismét rendezhetünk egy nagyszerű 
temetést, ismét elhantolhatjuk annak a régi 
magyar zsentrinek néhány visszamaradt tagját, 
elmondva róluk a szokásos búcsúztatót, hogy 
megérdemelték a balsorsot, mert élni nem 
tudtak. 

A népanyag jó itt, csendőrök nem kelle-
nek kordában tartásához, mert a megvagyono-
sodás vágya nem a szocziális ideákhoz nyit 
előttük utat, hanem ki — Amerikába. Fogy a 
munkáskéz ijesztően és drágul tűrhetetlenül. 
Nem példátlan, hogy 180 fillér átlagos napszám-
bérért kell dolgoztatni ezen a hálátlan talajon és 
akkor, mikor a tél fagya országszerte felszaba-
dítja a munkás kezet, itt 280 fillérért fogdossák 
a favágókat s utoljára is matyókat hoznak* le, 
mert a sárosi paraszt inkább abba a fába 
vágja fejszéjét, hogy Amerikába megy. Akinek 
kedve van kontrasztokon rágódni, alkalmat 
talál. A munkaerő csalóka álmokat követve itt 
hagy bennünket, a munkátlan elem Galicziából 
hangyajáratként igyekszik felénk: az egyik 
erőt visz ki, a másik erőt sorvasztani jön; az 
egyik, kinek itt jó folyt dolga, nyomorultá 
leszen, a másik, itt nyomorultakat teremt. S a 

határoztuk, annak termelésénél a következő 
módon kell eljárnunk: 

Rendszerint minden gazdaság súlyt fek-
tet arra, hogy takarmányrépája kiváló fajtájú 
legyen; a fajta tehát már megvan adva s most 
magtermelés által annak fentartását könnyen 
elérhetjük, ha őszszel a répa kiszedésekor ezen 
fentartandó és általunk is termesztett fajtá-
nak a Itgszebb s legjellegzetesebb egyedeit 
külön összeszedjük; megtisztogatásuknál pedig 
arra ügyelünk, hogy oldalait meg ne sértsük, 
főgyökerét le ne vágjuk, sőt néhány szebb 
oldalgyökeret is hagyhatunk rajta, fejét, de 
még levélzetét sem vágjuk le, hanem legczél-
szerübb a levélzetet kézzel ugy letépni, hogy a 
levélzetbőlegy kis kocsány maradjon a répán s 
főleg, hogy a középütt levő apró s úgynevezett 
szivlevélkék (néhol csiraleveleknek is hívják)-
sértetlenül a répán maradjanak. 

Az igy gondosan megtisztított répákat az-
után óvatosan szekérre rakva, téli eltartásuk 
helyére viszszük s ott éppen olyan gondosan 
lerakva a szekérről, fejjel kifelé épitve az olda-
lakat, kupaczba gondosan összerakjuk, vigyázva 
még itt is arra, hogy a mely répák ezalatt 
megsértődtek, azokat onnan kidobjuk. Ha a 
kupacz betelt, akkor 40—50 cm-nyire vastag 
földdel betakarjuk, hogy a téli hideg idő ellen 
megvédjük, mert a megfagyott répa nem fog 
magot hozni. 

Sokkal jobb, ha van száraz és kellően 
meleg pinczénk, a répát elrakni; de ilyen 
pincze ritkán lévén, mégis csak a kupaczra 
szorulunk. Az igy elrakott répákat anyarépák-
nak nevezzük s ezek lesznek hivatva a jövő 
évben a mag termelésére. 

Tavaszszal, vagyis április második felében, 
mikor nagyobb fagyoktól már nem kell fél-
nünk, a kupaezokat felnyitjuk s a répát azok-
ból gondosan kiszedve, a rosszakat, vagy eset-
leg megfagyottakat félretéve, a jókat gondosan 
szekérre rakjuk s elültetési helyükre viszszük. 

A magrépa helyének megválasztásánál 
nagyon szokásos eljárás az, hogy részére a 
takarmányrépa táblájának valamely szélén je-
lölnek ki helyet. Ez az eljárás nem tanácsos 
takarmányrépavetésünk veszélyeztetése nél-
kül, mert az ezt pusztító zavarok éppen leg-
jobb fészket a magrépatelepen találnak s ott 
kifejlődve és elszaporodva kényelmesen a táb-
lára vonulnak s elpusztítják a fiatal, gyenge 
palántákat. Azért a magrépának szánt terület 
minél távolabb feküdjék a takarmányrépatáb-

| ki és bevándorlásnak ez a proczedurája folyik 
évek óta, nyomában panasz kél, következményei 
megdöbbentenek, de azért tétlenül nézzük 
pusztítását. 

Ha az idők mostohaságai és a közös bajok 
összekötő kapcsokat teremtenek, ugy Sáros erre 
a legjobb példa. A közös megpróbáltatások 
egybeforrasztották a gazdatársadalom vezető 
elemeit s ritka szép testvéries szellem hatja át 
ennek a táborkarnak minden ténykedését. A 
gazdasági előadások alkalmából a sárosi 
gazdák összejövetele egy rég elmúlt, patriár-
kális kor hangulatába varázsolt vissza, ahol 
nem az egyéni stréberség kél versenyre a köz-
téren, hanem vezet a „jó" egy eszmékért 
lelkesedni tudó baráti kart, vezet a kivívott 
tisztelet és ragaszkodás erkölcsi erejével. A 
csendes, de szép munkásság központja a 
sárosmegyei gazdasági egyesület, mely a sab-
lonos vállalkozásokat máris messze túlszárnyaló 
alkotásra tekinthet vissza. Ez az eperjesi 
fogyasztási szövetkezet. 

Páratlan intézmény ebben az országban. 
Harminczkét üzlete van és kétezerötszáz kis-
gazda részvényese a vidéken. Szervezete tanul-
mányozásra méltó, sikere a szkeptikusok két-
ségeit is eloszlathatja. Az ellene hangoztatott 
panaszok bizonyságai annak, hogy az általa 
nyújtott előnyökkel szakkereskedők nem ver-
senyezhetnek. Bizonyára nem az önzés érdeke 
hozta létre, ezt a szövetkezetet, hiszen egy 
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Iától ugy, hogy a kettő között a közlekedés 
és érintkezés lehetetlen legyen. 

Az anyarépák a legjobban elkészített, 
jóerőben levő talajt kívánják s ezért a nekik 
szánt talajt őszszel, a rendes tarlószántás után 
lehetőleg mélyen (8— 18")^felszántjuks tavaszszal 
a szántást lehetőleg megismételvén, de legalább 
megporhanyitva, megfogasoljuk s jól lenhen-
gerezzük. Az igy lehengerezett, teljesen sima 
földön azután vagy a kivánt sórtávolnyira be-
állított sorhuzóval (esetleg vetögéppel, melynek 
felesleges csoroszlyáit leszedjük), vagy pedig 
kerti zsinórral kihuzzuk a sorvonalakat, előbb 
hosszában, majd keresztben s a kereszteződő 
pontok mutatják az elültendő anyarépa helyét. 
A sortávolságra nagyon eltérők a vélemények; 
egyesek ugyanis a sorközti távolságot 100—120 
cm.-nyire és az egyes répák közti távolságot 
30—50 cm.-nyire szokták venni; mások 80—50 
cm.-nyi távolságot számítanak s végül a 80 
cm.-nyi minden iránybani távolt is szokták 
alkalmazni, mely a legjobbnak bizonyult s igy 
leginkább ajánlható. 

A megjelölt pontokon ásóval olyan göd-
röcskét ásunk, a mely minden oldalról vett 
terjedelmére nézve egyszerakkora legyen, mint 
az anyarépa s ebbe fejével egyenesen felfelé 
beállítva a répát, a földet körülötte behányjuk 
s kezeinkkel többször jól megnyomogatjuk, 
hogy a föld nedvességét közvetlenül a répá-
nak biztosítsuk; végül pedig a répára kevés 
földet huzunk, hogy a szivleveleket a netán 
még bekövetkezhető fagy ellen biztosítsuk. Az 
ilyen méretek szerint ültetett s körülbelül 2—4 
kgros répából magyar holdankint 40—80 mm. 
szükségeltetik. 

Itt csak mellesleg jegyzem meg, hogy 
hazánk egyes helyein az anyarépának eke után 
való ültetése is szokásos, mikor is minden 
harmadik eke után a magház oldalára megfe-
lelő távolban a répát leteszik s azt a követ-
kező eke eltakarja. Meg kell adni, hogy ez az 
eljárás sokkal olcsóbb és egyszerűbb, mégis 
azt hiszem, hogy itt a megkívánt teljes gondos-
ság szenved némileg s ez bizonyára a termésre 
is rossz hatással van. 

A gondosan elültetett anyarépa 15—25 
nap múlva hajtani kezd és ekkor megkívánja 
az első kapálást, melynek czélja a gyomirtás 
s a hengerezés folytán netán megcserepese-
dett talaj meglazítása. Két-három hét múlva 
megadjuk neki a második kapálást, ekkor már 
ügyelve arra is, hogy a sorközökből a földeta 

ilyen szövetkezet az altruizmusnak megtestesített 
ideálja. Anyagi érdekeiben a kisemberek százai 
nyernek általa, mig a megalkotók csak azt a 
tudatot szerezték meg, hogy a vezetés jogával 
járó erkölcsi kötelességnek eleget tettek. Büsz-
kék lehetnek rá a sárosi gazdák, hogy ezt a 
tudatot kiérdemelték. 

íme igy fér Össze az agrarizmus az 
altruizmussal. A nép boldogulásának és a 
gazda boldogulásának igyekezetei igy egyesülnek 
testvériesen ott, ahol a társadalmi működés 
életfolyamata némi megkönnyítéssel érvénye-
sülhet a kiválasztott utakon, miként most 
érvényesülhet a szövetkezeti mozgalmakban. 

A létküzdelemnek minden jogos és szép 
fegyverét alkalmazásba vették a sárosiak. 
Életrevalóságuk, kitartásuk s az ősi földhöz 
való ragaszkodásnak talán mindennél erősebb 
érzése segítette őket munkájukban. De a jó 
igyekezet s a kitartás erényének legnagyobb 
mértéke is csekélynek bizonyul majd, ha a 
vármegye mezőgazdasági szeszipara elveszti 
létalajait. Ezeknek megőrzése itt egyenlő a 
már-már megbillent gazdasági egyensúly meg-
őrzésével. S ha majd felbillen ez a mérleg és 
súlyos gondokkal terhelt serpenyője maga alá 
temet ma még reménykedő existencziákat, 
fájdalommal telt szívvel fogjuk jelenthetni, hogy 
a mostoha gazdasági politika volt haláluk 
okozója. 

sorokra huzzuk. Az erre következő két-három 
hét múlva harmadszor is megkapáljuk s ekkor 
a sorokra húzott földet az egyes anyarépák 
közé huzzuk, vagyis azokat feltöltjük; mely 
eljárás által nélkülözhetjük azt a néhol szoká-
sos kiadást, mely a répahajtások fentartása 
czéljából minden egyes répához egy karót tesz 
szükségessé, mi csak annyit teszünk, hogy ha 
a répa megbokrosodott, akkor szalmával vagy 
sodrott tengeri levéllel összekötjük, de még 
jobban járunk el akkor, ha a másodhajtásokat 
a tőről levágjuk, mert ezek úgyis csak har-
madrendű magot adnak s a többi hajtásokat 
szabadon engedjük, melyekhez az éredést 
előidéző tényezők szabadon hozzáférhetvén, 
annál jobb magot fognak teremni. 

A répa magjai az egyes szárak hosszában 
közvetlen száron feküsznek s a mikor ezek 
vörösesbarna szint kezdenek felvenni, ez már 
a mag érése jelét képezi. Az összes szárak 
azonban sohasem érnek egyszerre s innen van, 
hogy a magtermést többször kell leszednünk, 
— de mindig csak azon szárakat, melyek már 
megbarnultak. 

A szedést ugy végezzük, hogy vagy az 
illető ágakat késsel lenyessük és a kezünkbe 

• hordott zsákba tömjük, vagy pedig a zsákot a 
szár alá téve, arról a magvakat kezünkkel le-

_ huzzuk; ez esetben azonban siessünk a zsá-
kokat valamely szellős és száraz helyen ki-
üríteni és vékonyan elteregetni, hogy a még 
nem száraz magnak módja legyen a beére-
désre. Végül úgyis végezhetjük a mag szedé-
sét, hogy a levágott szárakat kis kévékbe köt-
jük s ott a helyszínén gúlába felállogatjuk, 
hogy az utóérés munkáját a nap végezhesse 
el ; ez azonban nem teljesen jó eljárás, mert 
a száradás folytán sok és éppen a legsúlyosabb 
s legjobb mag kihull. 

A kiteregetett magra nagyon kell ügyel-
nünk és gyakran megforgatnunk, egyrészt, 
hogy minden oldalról egyenletesen utóérhes-
sen, másrészt, hogy meg ne fülledjen, mert 
ez a baj a mag csirázóképességére igen 
kártékony hatással van. És ha a szárak már 
teljesen beértek, kézi cséppel, hadaróval, 
nyomtatással, vagy azoknak egy fatönkhöz 
való veregetésével azokat könnyen kicsépel-
jük s a nyert magot egy nagyszemü rostán 
áteresztve, ismét sekélyen elteregetjük s gyak-
ran — egész tavaszig — megforgatjuk, vagyis 
teljes jóságát fentartjuk. 

Béresek vizsgája. 

A mai modern korban is szokatlan lát-
vány az, hogy egy öreg béres, amint beköti s 
megeteti ökreit, irónt, papirostékát vágjon 
hóna alá, menjen iskolába, ott felmondja 
a leczkét, bütykös, goromba ujjaival arany-
mondásokat körmöljön az irka két vonala közé 
s mathematikai feladványokon törje a fejét. 
Ilyen látványban volt részem a napokban 
Gróf Mailáth József ó-fehértói uradalmában. 

Éppen vizsganapja a volt a béreseknek, 
akiket hosszú téli esték alatt a helybeli derék 
tanító: Tulipán bácsi vezetett be a tudományok 
szent berkeibe. Öreg deákok valamennyien: a 
legifjabb is katonasorban van már, a leg-
öregebb pedig unokákat ringat térdein. Dudás-
nak hívják. Megevé már az öreg kenyerének 
legjavát anélkül, hogy a betűvetés és az 
egyszeregy miszticzizmusaiba hehatolt volna. 
S lám, ily hosszan a tudatlanság homályába 
szorított lelke világosság után vágyakozott. 
Önként jelentkezett a tanfolyamra s belőle vált 
a legszorgalmasabb tanuló. Olyan betűket vet, 
hogy azokat nézni gyönyörűség. 

Amint a feladványt megkapta, őszbe 
csavarodó üstökét jobb keze hüvelyk- s mutató-
ujja közé szegve, nem könnyű, de annál dicsőbb 
értelmi hadjárat után kisüté, hogy tizenegy 
fillérért két liter cseresznyét vásárolhat, ha literje 
öt fillér, sőt egy fillér még vissza is dukál. Ám 
jön a kérdés, miért dukál tehát vissza az az 

A magrépa termése 2—6 mm. között 
ingadozik s ára — mint tudjuk —60—120 
korona szokott lenni métermázsánkint. Ha 
tehát csak a legrosszabb esetet vesz?zük, 
nyereségünk magyarholdankint 120 korona 
lehet, mely összeg azonban a legjobb esetben 
500 koronára is felemelkedhetik s ilyen pénzért 
érdemes bizony a szokásosnál több figyel-
met fordítanunk erre a hálás kultúrnövényre. 

A magrépa termelésnél igen fontosnak 
tartom megjegyezni még a következőket: A 
répamag igen sok hamisításnak van kitéve 
azáltal, hogy az egyes répáknak már az első 
évben való felsarjadzása által képződött magot 
keverik a jó répamagba, holott az ilyen mag 
legnagyobb része csiraképtelen, az a kis 
része pedig, mely esetleg kicsírázik, elvetve, 
majdnem kivétel nélkül magba megy s igy a 
takarmányrépatermést igen megkisebbíti. Azért 
a répamagvásárlásnál kössük ki magunknak, 
hogy az eladó annak teljes (néhány % híján 
való) csiraképességeért szavatoljon s még ekkor 
is czélszerü. hogy egész évi termésünket ne 
veszélyeztessük, előbb egy edényben csiráztatási 
próbát tenni s csak ha a próba bevált, lehe-
tünk a mag iránt teljes bizalommal. 

Ugyanez áll tehát a répamagtermelőkre 
is; nehogy eszükbe jusson ilyen magot a jómag 
közé keverni s igy a jó magot elrontani, mert 
bár igaz, hogy a magyar termelő magját még 
nagyon sokáig nem fogják azon az áron fizetni, 
amelyen mi a külföldi magot fizetjük; de 
-minél jobban közeledünk a tökéletes mag 
produkálásához s minél jobban emelkedik a 
magvaink tisztasága iránti bizalom, annál 
közelébb jövünk azon időhöz, mikor a méltán 
megérdemelt nagyobb árt mi is elnyerjük. 

A mag jóságának megítélésénél annak 
csiraképessége jön elsősorban figyelembe s ha 
tudjuk azt, hogy egy úgynevezett répamag 
tulajdonképpen 2—6 virágnak összenövéséből 
állván, egy magból több csira is fejlődhetik, a 
magot akkor mondhatjuk jónak, ha a kicsiben 
előzőleg tett csiráztatási kísérletnél a nedves 
homokba elvetett 100 magból 5—12 nap 
múlva legalább 140—160 csira fejlődik. A 
répamag 5—7 évig is megtartja csiraképessé-
gét, miért is helyenkint az idősebb magot is 
elszoktak vetni, de ez, ha csak nem szükséges, 
lehetőleg elkerülendő, mert igaz, hogy az 
ilyen mag is kicsírázik és fejlődik, de tapasz-
talat szerint az ilyen magból termelt répa 
rendesen visszamarad növekedésében, vagy 

egy fillér. Küzd az öreg elméje összes fegy-
vereivel, küzd, mint egy Kronje, de végre is 
fáradtan ereszti le támaszték gyanánt használt 
balkarját, jeléül annak, hogy a csatát feladta. 
Mert szembe nézett ő keményen a matematika, 
szörnyűségeivel, de a „miérf-en, az emberi 
kutatás ezen jelszaván, mely logikai hid az 
okok és okozatok között: ezen a hidon szegény 
Dudásunk által vergődni nem tudott. Dudás 
bácsi érdemeit ez nem csökkenti. 

Elég az tőle, hogy három és három 
fokozatos egymáshoz adásával a 21-es nume-
rusig szép csendesen felkapaszkodik, de e 
szédítő magasságban megáll s fiatalabb vállal-
kozókra bizza, hogy tovább jussanak. Érdem-
rend illetné meg az öreget már igy is, hogy 
bevevé keményfeje azt a szellemi táplálékot, 
amely fiatal s rugékony elméknek van szánva. 

Juhász Ferencz, ki korban és tekintélyben 
utána következik, szintén hasonló, apró neve-
lési hibákban szenvedett, mig a tudás szépen cser-
gedező forrásai előtte meg nem nyitottak. Hanem 
ezekből aztán merített is képessége szerint s 
csak az keseríti el a jó Juhászt, hogy egyik 
legénysorban levő tanulótársát nem követheti 
az arányos osztás ingoványos terére, mert 
bizony ő nehezebb anyagból van meggyúrva. 
Ifjú társa valósággal csimborasszói magaslatot 
ért el. Szinte bámulni való dolog volt az, 
mikor a goromba arczu, zömök legény egy 
nagy + szimbolumot pingált a feladvány mellé 
s kijelenté, hogy az összeget elosztja a tételek 
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idő előtt érik, avagy igen sok hibás, kisárjad-
zott, felrepedezett s fajjellegétől elütő alakú 
répát fog hozni s igy a termést nagyon is 
alábbszállithatja. 

Ha az elmondottakat figyelmünkre mél-
tatjuk s a répamag házi vagy piaczra való 
termelésébe belemegyünk, a többi gazdasági 
terményekénél alig valamivel nagyobb költ-
ség mellett igen szép hasznot bizlosiihatunk 
magunknak. Chriastélyi Béla. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Kovácsy Béla. 

A magyar szarvasmarhafajta 
védelmére. 

Mindig őszinte, benső öröm tölt el, vala-
hányszor gazdasági szaklapjainkban olvasom a 
magyar szarvasmarha sokoldalú jó tulajdonai-
nak méltatását; mert mindig jól esik az em-
bernek a valónak, az igazságnak nyilvános 
elismerése s e jól eső érzés rendesen hatvá-
nyozódni szokott, akkor, ha az elismerés oly 
valamiről emlékezik meg, mely ősidőktől 
fogva a miénk s igy milyenségét egyedül 
nekünk köszönheti. 

Ha valamiről, ugy a magyar szarvas-
marháról áll ez, amely a magyar gazda ezred-
éves múltjával egykorú s mely ezeréves mos-
toha tartása és magárahagyatottsága daczára 
sem tudóit teljesen elsatnyulni, hanem vele-
született s benne szunnyadozó többoldalú jó 
tulajdonait annyira megtudta őrizni. 

Örömmel olvastam a „Köztelek" folyó évi 
7. számában Löwensohn Jenő urnák a magyar 
szar vasmarhafajta alapos ismeretéről tanús-
kodó s annak jó tulajdonai fejlesztésére 
irányuló czikkét. A „Köztelekében (12. 
számában) azonban olvasom, hogy Major Győző 
ur Löwensohn urnák emiitettem czikkével egyet 
nem ért s azt kifogásolja. 

Nem ezélom Major Gy. urnák sok szak-
ismerettel irott czikke azon részét birálat alá 
venni, melyben összehasonlítást tesz a magyar 
ősfajta és a honyhádvidéki keresztezések 
között s utóbbiaknak minden tekintetben előnyt 
ád a m8gyar fajta fölött; mert nem ismerem 
eléggé a bonyhádvidéki tájmarhát, illetve nem 

számával, eként átlagos számot nyer. Ebből 
béresgazda lesz valamikor. 

De az igazán kuriózum, amit ugyancsak 
egy fiatalabb béres bemutatott. A jó fiu irni és 
olvasni egy fikarcznyit sem tud, hanem számolni 
jól tud. A numerusokat kirajzolja, mint bárki 
más s az egyesek és tízesek szerepét illetőleg 
zavarba nem jön. Mielőtt tehát a pedagógia 
elemi elvei szerint a betűvetést megtanulhatta 
volna, jó számvető vált belőle. Ebben egy 
számmüvész veszett el. 

Meglepett engemet az a siker, amit ezekkel 
az emberekkel rövid néhány hónap alatt elértek. 
Megtanították őket irni, olvasni és számolni. S 
megtanultak emellett gondolkozni is. Parlagon 
hagyott elméjük, előtt uj tér nyílt meg. Ki veszi 
ennek hasznát? Mindenki. Az emberi értelem 
kárba nem vész. Az öreg deákokból előkelőbb 
uradalmi cselédek képeztetnek s kiszélesített 
szellemi látkörükkel megtalálják a rájuk fordít 
tott fáradtságot. De meghálálják érzületekkel is. 
Ugy tapasztaltam, valamennyien átérezték azt, 
hogy a velük való foglalkozás a legjobb indu-
latból eredt. Megérezték s megköszönték szépen, 
kérvén, a tisztikart, hogy jövőre is legyen egy 
kis tanulás. Legyen bizony! 

A földbirtokosoknak kötelességük volna 
gondoskodni a felől, hogy legalább irni s olvasni 
minden állandó gazdasági cseléd tudjon. Kevés-
ből kiáll ez, mint gróf Mailáth uradalmának 
példája mutatja, amelyet lelkem mélyéből aján-
lok követésre. B. B. 

foglalkoztam soha annak tenyésztésével, neve-
lésével, használatával s igy nem is tartom 
magamat kompentensnek a két fajta között 
felállított párhuzam megbirálására. De foglal-
tatnak Major Gy. ur czikkének befejezésében 
a magyar marháról jobban mondva az egyesek 
által ugyan szép sikerrel megkezdett, de az 
általános tenyésztés szempontjából — mond-
hatni — még csak a jövő magyar szarvas-
marhájáról oly állitások, melyek szerény néze-
tem szerint egészen tévesek s mint ilyenek 
talán valamely jó irányban munkálkodó fiatal 
tenyésztőt tévútra vezethetnének s melyre a t. 
rovatvezető ur csillag alatt rövid ellentmondó 
megjegyzést telt. 

Ehez már kénytelen vagyok én is hozzá-
szólani s elmondani szerény tapasztalataimat, 
melyeket a magyarfajta szarvasmarha tenyész-
tése- s e fajtának a kor kívánalmai szerinti 
fejlesztésére, átalakítására irányuló fárado-
zásaimban két évtized alatt szereztem. 

Ugyanis Major Gy. ur szórói-szóra ezeket 
mondja: „az intenzivebb tenyésztés által csak 
ugy el fog finomodni s minden betegség s igy a 
tüdővész iránt is fogékonyabbá tétetni, mint 
a többi nyugati marhák" (t. i. a magyar 
marha). 

Legyen szabad kérdeznem czikkiró urat, 
hogy tett- e kisérletet arra nézve, hogy egynéhány, 
jó tenyészetből származó, primogén magyarfajta 
tehenet s ezek ivadékait okszerű helyes te-
nyésztés, takarmányozás, szóval kellő irány-
ban való gondozás által jobb tejelővé, vagy gyor-
sabban fejlődővé, a takarmányt jobban érté-
kesítővé, a hizékonyságra fogékonyabbá, szóval 
a mai kor kívánalmai szerinti jobb és gyor-
sabban jövedelmező tőkévé átalakítson. Mert 
— szerény nézetem szerint — czikkének idéz-
tem részében foglalt állításaiból az tűnik ki, 
hogy vagy soha sem telt ez irányban kísérle-
tet vagy ha igen, akkor nem helyes irányban, 
nem czélra vezető eszközök alkalmazásával, a 
mint ezt az alábbiakban igyekezni fogok ki-
mutatni s be is bizonyítani. 

Ha az éleiben bármihez is hozzá aka-
runk kezdeni s valami ujabbat, a régi sablon-
tól eltérőt óhajtunk előállítani, megteremteni, 
mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, 
hogy mit akarunk, vagyis hogy annak, a minek 
előállítását czélba vettük, tulajdonképpen mi-
lyennek is kell lennie, hogy a czélnak kellő-
képpen megfeleljen? 

E végett az előállítandó, hogy ugy mond-
jam megteremtendő tárgyat lelki szemeink elé 
kell állítanunk s azt legjobb tudásunk szerint, 
a rendeltetésének megfelelő czélhoz képest 
szigorúan meg kell bírálnunk, még pedig oly 
pedanteriával, hogy annak lehetőleg semmi 
hiányos része ki ne kerülje figyelmünket. Csak 
ezután lehet arra gondolnunk, hogy mit kell 
tennünk, mily eszközökkel s azok mikénti fel-
használásával gondoljuk czélunkat megvaló-
síthatni ? Ha vakiában vagy elhamarkodva 
fogunk munkához, könnyen megtörténhetik, 
hogy éppen a czélpont előtt, csak azért, mert 
sem azzal nem voltunk tisztában, hogy mit 
akarunk, sem azzal, hogy azt milyen eszkö-
zökkel teremthetjük meg, csalódva, keserve-
sen tapasztaljuk, hogy nem a kivánt dolog áll 
előttünk s hogy igy fáradságos munkánk ha-
szontalan volt. 

Minél hosszabb időt igényel valamely 
műnek létrehozása, minél több szellemi és 
fizikai fáradsággal jár, minél több anyagi ál-
dozatot kell reá fordítani s végre minél kom-
plikáltabb az egész munka s minél kétsége-
sebb annak kellő eredménye: annál nagyobb 
óvatossággal kell eljárni említettem két 
fontos kellék helyes és czélravezető megálla-
pításánál. 

Ha ez áll általánosságban, ugy annyival 
inkább áll az állattenyésztés terén és különö-
sen a magyar szarvasmarhának a kor kívánalmai 
szerinti álalakilására irányuló törekvéseinknél. 
Itt is elsősorban ismernünk kell alaposan ezen 
fajtát, annak: jó és esetleges rossz tulajdonait 

(pedig ez nem olyan könnyű dolog ám, amint 
ezt sokan hiszik) és tudni kell azt is, érdemes e 
ezen fajta az átalakításra, képes-e bennünket 
ebbeli fáradságunk- és költségeinkért kellő-
képpen jutalmazni s ha igen, mily mértékig 
javithatnók annak gyöngébb képességeit anélkül, 
hogy a javítás, az átalakítás az eddig világ-
szerte elismert edzettsége és igavonóképességé-
nek rovására ne történjék. Ezért természetes, 
hogy minden olyan körülményt és tényezőt 
óvatosan elkerülünk, ami „a jövő marhájánál" 
az elfinomodást, elpuhulást és az ezzel járó 
betegségek iránti fogékonyságot előidézhetné; 
mert hát intő és elriasztó példaként állanak 
előttünk a különböző névvel elnevezett nyugati 
marhák. 

Végre tudni kell, mily eszközök alkal-
mazásával s mily módon tudunk oda hatni, 
hogy annak általunk javítandó, eddig szunnya-
dozó képeségei á kivánt módon megjavuljanak 
s állandósuljanak, szóval czélt is érjünk, 
anyagi hasznot és erkölcsi elégtételt is 
nyerjünk. 

Szomorúan tapasztalom, hogy mint apad 
évről-évre a magyar szarvasmarha hazánkban 
s mint foglalja el helyét napról-napra a nyu-
gati szines marha s ezeknek különböző keresz-
tezési terméke és ezzel lépést tartva, szinte 
mathematikai pontossággal kimutathatólag mi-
ként terjed jobbari és jobban az emberek kö-
zött is a gümőkór, mely tudalevőleg ezen 
betegségben szenvedő tehenek forralatlan tejé-
nek és vajának élvezésével az emberekre is 
átragad. A magyar fajta marha pedig kevésbé 
inklinál ezen betegségre s igy az emberek 
között sem terjesztője annak és 20 évi tenyésztői 
működésem alatt meggyőződtem arról, hogy a 
magyarfajta szarvasmarha egy oly háládatos 
anyag, mely minden irányban hasznothozólag 
fejleszthető s 'mely a számító tenyésztőnek 
minden, helyesen befektetett garasát, nemcsak 
pillanatnyilag, hanem a jövőre -kihatólag is 
megsokszorozva adja vissza. 

Nekünk tehát minden eszközt és módot 
meg kell ragadnunk, hogy ezt a kiváló anya-
got hazai mezőgazdaságunk javára a kor igé-
nyeinek megfelelőleg átalakítsuk és tökélete-
sítsük. 

Igenis lehet a magyar marhát jó, sőt 
nagyon jó tejelővé átalakítani, a nélkül, hogy 
a nyugati marhák puhaságába esnék, amint 
ezt már régen bebizonyította — hogy a sok 
erdélyrészi kisebb tenyésztőt ne említsem — 
báró Jósika Gábor szamosfalvi tehenészetével s 
követője Lészay Ferencz m.-gorbói birtokos s 
hogy ezt a marhafajtát a gyorsabb növekedés, 
nagyobb testi tömeg s hizodalmasság tekinte-
tében is mennyire lehet javítani, ezt csekély-
ségemen, mint ez irány 20 év előtti első kez-
deményezőjén kívül, megmutatták Somogyi 
Albert héjjasfalvi birtokos, a gr. Teleki Géza 
örökösök gernyeszegi gazdasága, Ugrón Zoltán 
fiátfalvi, báró Kemény Béla szent-erzsébeti bir-
tokos s legutóbb gr. Teleki Arvéd drassói ura-
dalma. Különösen utóbbi uradalom eredményeit 
ajánlom a magyar gazdaközönség figyelmébe. 

Gróf Teleki Arvéd 5 év előtt egytől-egyig 
túladott nyugati fajta — ha jól tudom allgaui 
— tehenein s helyettük erdély különböző 
országos vásárjain 100 darab magyar fajta 
üszőt vásároltatott (ott még ezt meglehet 
cselekedni, hogy meddig, a jó Isten tudná 
csak megmondani.) Ezekre gróf Almásy Dénes 
hírneves sarkadi magyar fajta gulyájából vásárolt 
bikát alkalmazott. Ezek ivadékaiban a mult 
őszön lefolyt szegedi országos kiállításon 
alkalma volt a gazdaközönségnek gyönyör-
ködhetni s köztük olyan 2 éves tenyészbikák-
ban, melyeknek korrekt testalkatán kívül élő-
sulyuk 600—700 kilogram között volt. 

De említettem, hogy a nagy tenyésztőkön 
kivül az erdélyi részekben sok kisebb birtokos 
s a nép is belátta már, hogy a magyar marha 
átalakítására irányuló törekvéseink nemcsak 
helyesek, hanem állandó biztos jövedelmet 
hozók is s már évektől fogva igen szépen 
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eredménynyel munkálkodnak e téren. Ebbeli 
eredményeink mérvét leginkább igazolja azón 
körülmény, hogy földmivelésügyi kormányunk, 
méltányolva az ottan elért nagy sikereket, az 
előállított szép, hatalma*, nagytestű anyag 
értékesithetése és terjesztése tekintetéből már 
évek előtt létesítette Székely-Kereszturon (Udvar-
helymegye) a minden év február utolsó és 
márczius első napjain megtartatni szokott 
országos jellegű, állami nagy díjazással egybe-
kötött magyar fajta tenyészbika-vásárt. 

Különben — hála Istennek — már 
országszerte ismerik és méltányolják ezen 
törekvéseink által elért eredményeket ; bizony-
sága ennek, hogy évről-évre mind több és 
több nagytenyésztő keresi fel emiitettem 
sz.-kereszturi tenyészbika-vásárt s ott szerzi 
be vagy évközben is egyes tenyésztőknél ma-
gyar szarvasmarhatenyésztésének regenerá-
torait. Magam is évektől fogva több tenyész-
bikával láttam el a régi értelemben vett nagy 
Magyarország nevesebb tenyésztőit. 

Végül arra nézve kell felvilágositanom 
és megnyugtatnom ezikkiró urat, hogy az ily 
módon tenyésztett magyar fajta szarvasmarhák 
nem puhulnak el, szervezetük nem lesz pety-
hüdt, betegség iránt nem lesznek fogékonyabbak 
s edzettségüket éppen ugy megtartják s épp oly 
jó, de sőt jobb igavonók lesznek, mint a régi 
módon kizárólag szalmán, töreken és tengeri-
száron tartott elődeik, aminthogy a széna 
mellett, kisebb részben lóbabon s nagyobb 
részben zabon nevelt, de kellő mozgástan 
részesített s az időjárás viszontagságainak 
kellőképpen kitett csikóból sem lesz rosszabb 
használati ló, hanem ellenkezőleg erősebb, 
kitartóbb és munkabíróbb lesz mindig, mint a 
csak more patrió szalmán ós rossz szénán fel-
nevelt, hasonló fajtájú ló. 

Évszázadok óta elhanyagolt, de még 
most is itt ott becses anyagot képező magyar-
fajta szarvasmarhánkat ne éheztessük tovább 
és ne hagyjuk tovább tengődni s még jobban 
elsatnyulni a hagyományos szalmán, polyván 
és tengeriszáron, hanem etessük élősúlyának 
megfelelő, modern takarmányozási szabványok 
szerint, tartsuk nyáron jó minőségű legelőn 
s télen se feledkezzünk meg naponkint 
több óráig szabadban jártatni; e mellett 
£ szigorú selejtezéstől se riadjunk vissza, 
ellenkezőleg évről-évre fokozatosan, mind kér-
lelhetetlenebb szigorral válogassuk meg apa-és 
anyaállatainkat, különös tekintettel arra, hogy mi-
féle czél elérésére törekszünk s ne tartsunk azok 
elpuhulásától s betegségekre való hajlandóságá-
tól, mert az állat néma test súlyának megfe'elő, 
erőteljesen tápláló takarmányozástól veszti ei 
edzettségét s betegségekkel szemben ellen-
álló képességét, hanem az ammóniákkal teli-
tett, rossz, bűzhödt levegőjű istállóban való 
folytonos állás, meg a szükséges mozgás hiánya 
miatt. Viszont nem a hagyományos szalma-, 
pelyva- s tengeriszáron való rossz tartástól 
kapja edzettségét, kitartását, munkabírását, 
hanem éppen a szabad levegőn való sok 
mozgással párosult jó tartástól. 

Én legalább kezdettőt fogva ezen elvet 
követtem magyarfajta szarvasmarha tenyész-
tésemben ; hogy az eredmény igazolja-e a 
követett irány helyességét, ezt mások Ítéletére 
bizom. Sperker Ferencz. 

ÜZEMTAN. 
Rovatvezető : Hensch Árpád. 

A vetésforgók termést és jöve-
delmet fokozó hatásáról. 

Irta : Henscli Árpád. 
I. 

Hogy a szántőföldön termelt növények 
okszerű sorrendje, vagyis más szóval a helye-
sen megállapított vetésforgó a termések nagy-

ságára és a gazdaság jövedelmére nagyon 
lényeges hatással lehet, ezt a tapasztalt gazda 
nem fogja kétségbe vonni. 

Hogy azonban a vetésforgónak, ezen hatása 
számokban kifejezve tényleg mennyire terjedhet, 
erről ritkán hallani valamit, aminek oka egy-
részt abban rejlik, hogy különösen hazánkban 
ezirányu kísérletek eddig sehol sem eszközöl-
tettek, habár a gazd. tanintézeteinkkel kapcso-
latos gazdaságok ezt a ezélt is kellene, 
hogy szolgálják, másrészt abban, hogy kevés 
oly magángazdaság létezik, amelynek számvite-
léből az üzemrendszer változtatása folytán be-
következett termés- és jövedelemfokozást pon-
tosan ki lehetne .mutatni s ha van is ilyen, 
megint az a nehézség merül föl, hogy alig 
van gazda, aki gazdaságának jövedelmezési 
viszonyaiba másnak betekintést engedni haj-
landó. 

Ezen okból a gazd. kutatásnak ezen terén 
is a külföld ezirányu kutatási eredményei-
nek igénybevételére vagyunk ráutalva, habár 
ezekkel szemben méltán felmerülhet a kérdés, 
hogy az, a mit ott tapasztaltak, érvényes-e 
a mi viszonyaink közt is ? 

Minthogy nálunk is ugyanazon növények 
termeltetnek, mint a tőlünk nyugatra eső 
országokban s a növények igényei országok 
szerint nem változnak, bizton feltehető, hogy 
a7, ott szerzett tapasztalatok viszonyaink közt 

Németországban ugyanis már több ízben 
felmerült a kérdés és tudományos viták tárgya 
volt, vájjon tekintettel azon körülményre, hogy 
ez az ország saját kenyérszükségletét termelés 
utján fedezni nem képes s e tekintetben a 
külföldre van utalva, ami különösen háború 
esetén válságos helyzetbe sodorhatja, — nem 
lehetne-e a gabonatermelést a czukorrépa- és 
burgonyatermelés megszorítása által annyira 
fokozni, hogy ez által a belföld gabonaszükség-
lete fedezve legyen. 

Anélkül, hogy ezen bár érdekes, de 
tárgyunktól távoleső kérdés részletezésébe 
bocsájtkoznánk, csak annyit kell megjegyeznünk, 
hogy éppen ez a kérdés rávezette a német 
gazdákat annak kiderítésére, hogy a czukorrépa-
termelés a gabonatermelésre csökkentő avagy 
fokozó hatássál van-e? 

Erre vonatkozólag különösen dr. Lilienthal 
nagyon figyelemreméltó tanulmányt tett közzé 
a Fühling's Landwirtschaftliche Zeitung cz. 
folyóiratban (L. folyó évi 19-23. füzetét), 
amelybén 8 németországi gazdaságra nézve 
bemutatja azokat a forgókat, . melyeket a 
czukorrépatermelés felkarolása előtt és fel-
karolása után hosszabb időn át követtek, hogy 
ezen két különböző üzemrendszernél minő 
átlagos terméseket értek el és az illető gazda-
ságok jövedelme, hogy s miként alakult a régi 
s az uj rendszernél. 

Ezen 8 gazdaság közül különösen hármat 
nagyon alkalmasnak talál'ak a vetésforgók 
termést és jövedelmet fokozó hatásának be-
mutatására, melyeket a következőkben e szem-
pontokból kissé részletesebben kell ismer-
tetnünk. 

Az első két gazdaság Németország északi 
részén fekszik s azok egyike a kis-, a másika 
a középbirtokok sorába tartozik 

Az egyik birtok összes területe 50 hektár 
(87 kat. hold), amiből 40 hektár szántóföld, 4 
hold rét, 4*5 faültetvény, a többi kert és udvar. 

A czukorrépatermelés behozatala előtt a 
szántóföld a következő vetésforgó szerint 
kezeltetett: 

1. Ugar. 2. Buza. 3. Árpa, 1/a Zab. 
4. xk Borsó, i k Burgonya. 5. Bozs. 6. Zab. 
7. Lóherkaszáló. 8. Legelő. 

Ez a forgó megfelel a legelőváltozással 
kapcsolatos, javított, háromnyomásos rendszer-
nek, melyhez hasonlót nálunk is több helyütt 
folytatnak. 

A czukorrépatermelés felkarolása után 
a következő forgóra tértek át: 

1. Czukorrépa. 2. Árpa. 3. Vs Burgonya, 
a/2 Zabosbükköny. 4. Bozs. 5. Zab. 6. Lóher 
kaszálva. 7. Buza, mely forgó majdnem tiszta 
váltógazdaságnak tekinthető. 

A termelt növények sorrendje az utóbbi 
forgónál határozottan jolb, a növények területi 
aránya pedig következő változást szenvedett; 
volt ugyanis : 

Az I-sö A ll-dik 
i d ő s z a k b a n 

Buza 5 hektár . 57 hektár. 
Bozs 5 „ 57 
Árpa . . . . . 2-5 , 57 
Zab 7-5 , 5-7 
Gabonafélék. . . 20'0 , 22 8 
Borsó 2'5 „ — 
Burgonya. . . . 2'5 „ 1'9 „ 
Lóher 10 0 „ 57 
Ugar . . . . . 5-0 „ — , 
Zabosbükköny . . — , 3'9 , 
Czukorrépa . . . — „ 5 7 , 

Összesen . . . 40'0 hektár 40'0 hektár. 
Ezen összeállításból kitűnik, hogy annak 

daczára, hogy a gabonatermelés a második 
időszakban némileg kiterjesztetett, azaz 
50%-ról 52-re emeltetett, a növények sorrendje 
okszerűség tekintetében mégis javult, mert az 
első időszakban kétszer, a másodikban csak 
egyszer következik gabonára gabona; hogy 
továbbá a takarmánytermelés emelkedett, külö-
sen ha figyelembe veszszük, hogy a gazdaság 
a czukkorrépa után járó törkölyt is igénybe 
vette. Ennek folytán az állatállomány létszáma 
22 ről 24 számos állatra emelkedett, ami 
különösen arra való tekintettel, hogy a második 
időszakban teljesen az istállózásra tértek 
át, a trágyatermelés tetemes fokozását vonta 
maga után. 

Az első időszakban termeltetett évenként 
átlagban mintegy 4500 mázsa (á 50 kg.) trágya, 
a második időszakban pedig 7200 q., eszerint 
a változott üzemrendszer folytán az évi trágya-
termelés 60°/o-kal emelkedett. 

Ha azonkívül még tekintetbe veszszük, 
hogy a gazdaság az első időszakban csak 
150, a másikban pedig évenkint 800 márka 
áru műtrágyát használt, nagyon természetes-
nek kell találnunk, hogy az átlagtermések (10 
évre vonatkoztatva) tetemesen emelkedtek. 

A hektáronkénti átlagtermés volt ugyanis: 
I. II. 

i d ő s z a k b a n 
Búzából . . 48 mázsa 56 mázsa (á 50 kg.) 
Bozsból . . 40 48 , 
Árpából . . 44 „ 50 „ 
Zabból . . . 42 „ 50 , 
Borsóból . . 36 — 
Burgonyából . 200 „ 200 ; 
Czukorrépából — 300 , 

Az első időszakban termett 20 hektáron 
átlagban 865 mmázsa, a másodikban pedig 
22*8 hektáron 1162 8 mázsa gabona, minél-
fogva a hektáronkénti gabonatermés: 

Az első időszakban . . . 43'25 mázsa 
a második „ . . . 5 f00 
a hektáronkénti emelkedés. 775 mázsa 

vagyis kereken 18%. 

Kataszteri holdra átszámítva volt a gabona-
termés 12 4, illetve 14'5, az emelkedés 2'1 
métermázsa. 

De nemcsak a gabonatermések emelked-
tek, hanem a többi növények termései is, mert 
ha a 297*8 mázsa gabonaterméstöbbletből 
az első időszakban termelt borsót — átlagban 
90 mázsát leütjük, marad még mindég 
1*07 m. gabonatöbblet, azonkívül mintegy 
2000 mmázsa czukorrépatöbblet, minthogy a 
II, időszakban a 97 hektár lóher és zabos-
bükköny termése az I. időszak 10 hektárnyi 
lóhertermését biztosan meghaladta. 

Mi sem természetesebb tehát, mint az, 
hogy a Il dik időszakban a gazdaság bruttó-
jövedelme is tetemesen emelkedett, habár e 
tekintetben a változott terményárak módositó 
befolyással voltak, amit csak ugy lehetett 
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eliminálni, hogy a bruttó-jövedelem kiszámítá-
sánál egyenlő árakat vettek föl. 

A gazdaság átlagos évi nyers jövedelme volt: 
. I. II. 
i d ő s z a k 

márka márka 
1. Növényi terményekből . . 9229 14102 
2. Az állattartásból . . . . 5336 6366 

Összesen . . . 14565 20468 
Az 50 hektárból esik 1 hektárra 291'3- 409 3 
Egy kat. holdra esik . . . 100 frt 140 frt 

Ezen kis gazdaság bruttó jövedelme emel-
kedett tehát 5903 márkával, vagyis 40°/o ál. 

A belterjesebb termelés azonban a ter-
melési költséget is fokozta. 

Az évi termelési költség volt: 

márka márka 
1. Emberi munka költsége a bir-

tokos munkadijával együtt. . 3504 4807 
2. Állattartás költsége . . . . 4124 5639 
3. Gép-és épületfentartás . . . 966 1130 
4. Vetőmag, műtrágya stb. . . 1246 2138 
5. Adók s egyebek . . . . . 908 814 

Összesen . . . 10,748 14,528 
eszerint a termelési költség összesen 3780 
márkával, illetve 35% kai, vagyis jóval cseké-
lyebb arányban emelkedett, mint a nyers jöve-
delem, amiből az is következik, hogy a tiszta 
jövedelemnek is tetemesen emelkednie kellett, 
mint ez fenti adatok következő összeállításá-
ból kitűnik. Volt ugyanis : 

A régi Az uj 
forgó mellett 
márka márka 

A gazdaság nyers jövedelme 14565 20468 
A „ termelési költsége 10748 14528 

Tiszta jövedelme . . 3817 5940 
eszerint a tiszta jövedelem 2123 márkával, 
illetve 55% kai emelkedett. 

A levezetett eredmények egy kat. holdra 
és forintokra redukálva a következők: 

Nyers jövedelem 100 frt 140 frt 40°/o 
Termelési költség' 74 . 100 „ 35% 
Tiszta jövedelem 26 frt 40 frt 55% 

A belterjesebb gazdálkodásnak egy további 
hatása még abban is nyilvánult, hogy mig az 
I. időszakban a termelési költség a nyers 
jövedelemnek 74% át vette igénybe, addig a 
II. időszakban csak 71 4%-át, minélfogva a 
nyers és tiszta jövedelem kölcsönös aránya is 
kedvezőbbé alakult. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 

A szegedi orsz. gazd. kiállítás 
gépészeti újdonságai. 
A „Hercules" lóhere-vetőgép. 

(Kiállította a* Biícher és Melichár gépgyárak vezér-
képviselete.) 

Apróbb magvak, fü, köles, luczerna, 
lóhere, stb. vetésére készült e kézi szórva-
vetőgép. Szerkezete áll egy talyigából melyen 
a 4 méter hosszú vetőszekrény fekszik. A 
vetőszekrénynek kettős feneke van ; a felső 
bádog fenék, melyen egymástól 10 cmre 
lyukak vannak ütve, ez alatt van a deszka 
fenék, közepén horonynyal, mely horonyba a 
tulajdonképpeni vetőkészüléket képező meg-
csavart aczélszalag fekszik. A deszkafenéken 
is* vannak lyukak fúrva, ugyancsak 10 cmre 
egymástól, de ugy beosztva, hogy minden két 
bádogfenéklyuk közé egy deszkafenéklyuk 
kerül. A spirálosán megcsavart aczélszalagot 
egy emeltyű mozgatja vibráló ide-oda járó 

mozgásban, mely emeltyű egyik vége bele-
nyúlik a talyiga tengelyére szerelt váltakozva 
behajlított szegletes kerék kettős kari-
mája közé. 

A vetőmag a láda fenekén furt lyukakon 
átesik és rájut az aczélszalagra. Ez az ő saját-
szerű mozgásával odatolja a magot a deszka-
fenék nyílására, melyen át kihull a földre. A 
mag egyenletes elosztását és kihullajtásáttehát 
ez az aczélszalag végzi. 

A vetőmagmennyiség szabályozására a 
géphez vetési táblázatot adnak, mely meg-
mutatja, hogyan kell a szabályozó készü-
léket a különböző magvak és különböző 
magmennyiségek szerint beallitani. 

Mivel azonban a vetőgépekhez adott vetési 
táblázatok nem alkalmasak minden körülmé-
nyek közé, a talyigakerék helyben való forga-
tásával is meg lehet állapítani az elvetendő 

haladjanak ezen az uton; tapasztalhatják már 
is, hogy szarvasmarhájuk óriási keresettségnek 
örvend, amely keresettség évről évre csak 
fokozódni fog. Jelenleg a vásár első napján 
106 db bika kelt 280—600 frtos árért, me-
lyek közül 20 db.-ot a horvát kormány vásárolt. 

Az alábbiakban a díjazás eredményét közöl-
jük, nem hagyhatjuk azonban megjegyzés nél-
kül, hogy a kiállításon semmiféle katalógus 
nem volt kapható, pedig e nélkül az idegen 
alig képes tájékozódni. A legtöbb bika feje 
felett ott volt ugyan a tulajdonos neve, ez 
azonban sem a bika korára, sem árára nézve 
nem nyújt felvilágosítást. Sok egyéb szempont-
ból is czélszerü a katalógus s igy bizton 
hiszszük, hogy jövőre erről is gondoskodva lesz. 
Azután még egy megjegyzésünk volna. Most 
véletlenül száraz idő járás volt, ha azonban 
szakadt volna az eső, egyrészt a bikák áztak 

ábra. A „Hercules" lóhere és fümag-vetőgép. 

magmennyiséget, csakúgy, mint az a közönsé-
ges vetőgépeknél történik. Hogy a számit is 
egyszerűbb legyen, a talyigakerék oly nagyra 
készült, hogy 400 szőri körülforgatásnál a gép 
lÍ2 hektárt, 0'8 kat. holdat vet el, vagy 100 
fordulásnál 347 5 • ölet. 

Munkába való beállításkor a vetőszekré-
nyen levő akasztóhorog beakasztandó a mozgó 
emeltyű szabad végébe. 

Miután e gép munkaminőségéről még 
nincsenek adatok, egyelőre nem lehet bírálatot 
mondani róla. Most kezdődvén a tavaszi vetés, 
tán egyik-másik gazdaság próbát tehetne vele. 
Annyiból előnyösnek látszik, hogy egy ember 
nagy területet vethet be napjában a 4 méter 
széles, 25 kg. sulyu géppel. Kapható Bácher 
és Melichár gépraktárában, Budapesten. 

I f j . S. P. 

A székelykereszturi tenyészbika-
vásár. 

Február hó 28 án nyitotta meg Darányi 
Ignácz földművelésügyi miniszter képviseletében 
Tormay Béla miniszteri tanácsos, Erdély leg-
jobb állattenyésztőinek jelenlétében a székely-
kereszturi tenyészbika vásárt, a melyre 150 
drb kizárólag magyar-erdélyi fajta tenyészbika 
hajtatott fel. A felhajtott anyag általában véve 
meglepő szép volt, úgyannyira, hogy. ez a 
vásárral kapcsolatos bika-kiálJitás, ugy szám, 
mint minőség tekintetében felülmúlt minden 
ezideig tartott hasonló kiállítást. És pedig 
nemcsak a birtokosság, de a kistenyésztök, a 
parasztbirtokosság ál'al felhajtott anyag is 
csaknem kivétel nélkül elsőrendű volt, a mi 
arról tesz tanúságot, hogy Erdélyben a paraszt-
birtokosság is ma már nagyobb gonddal s a 
földbirtokosság által nyújtott példákon okulva, 
nagyobb szakértelemmel és intenzivitással ke-
zeli szarvasmarhaállományát, amely különösen 
gyors fejlődés tekintetében az alföldi magyar 
marhát tényleg túlszárnyalja. Mert azt már 
tudjuk, hogy Sperker, gróf Teleky s mások a 
magyar marha fejlődesének gyorsítása terén 
igen szép eredményeket értek el, de azt való-
ban meglepetve láttuk, hogy pl. Nagy Sándor 
szent-ábrahámi székely gazdának, meg mások-
nak is teljesen kifejlődött kétéves bikája volt 
kiállítva, olyan testi nagysággal, a minőt az 
Alföldön csak négyéveseknél találhatunk/Csak 

volna egész nap, ami aligha vált volna elő-
nyükre, másrészt a közönség bokáig érő sárban 
gázolt volna. Felvetjük ezért az eszmét, nem 
lehetne egyesülés, vagy más uton-módon deszka 
vázas istállókat épiteni, hogy az embernek, 
állatnak egyaránt szolgáljon védelméül. Hogy ez 
nem lehetetlen, bizonyítja az Abauj-tornamegyei 
gazdasági egyesület, amely nem is olyan nagy 
áldozat árán igen czélszerü favázas istállót 
épített Kassán a minden tavaszszal tartandó 
bikakiállitás és vásár részére. A székelyke-
reszturi kiállítás és vásár jövője biztosítva 
van, a fejlesztésére hozandó áldozat tehát 
hasznos befektetés. 

íme itt következik a díjazás eredménye: 
Első csoport: 100 kat. holdon felüli bir-

tokosok bikái közül: Sperker Ferencz szent-
demeteri birtokos „Csákó" nevű bikája 1-ső 
díj 200 koroná'. Dr. Gyarmathy Dezső szent-
páli birtokos „Pandúr* nevű bikája 2-ik dij 
150 koronát. Br. Szentkereszty Pál buni bir-
tokos „Jóska" nevü bikája 3-ikdij 150 koronát. 
Somogyi Albert héjasfalvai birtokos „Lehel" 
nevű bikája 4-ik dij 100 koronát. Bárczay 
Gyula tisza-burai birtokos „Fátyol" nevü bikája 
5 ik dij 50 koronát. Gáspár József királyhalmai 
biriokos „Fczkó" nevü bikája 6-ik dij 50 
koronát. Gróf Teleky Arvéd bikái versenyen 
kivül állottak. 

Második csoport kisbirtokosok bikái: 
Szentgyörgyi Lajos székely-keresztúri kisbir-
tokos „Ficzkó" nevü bikája 1-ső dij 100 koronát. 
Bíró János f.-rákosi kisbirtokos „Ficzkó" nevü 
bikája 2-dik dij a) 80 koronát. Incze Gergely 
tarczadi kisbirtokos „Ficzkó." nevü bikája 
2 ik dij b) 60 koronát. Lőrinczi János sz.-ke-
reszturi kisbiitokos „Tamás" nevü bikája 3-ik 
dij 50 koronát. Fekete József szent-ábrahámi 
kisbirtokos „Tamás* nevü bikája 4-ik dij 50 
koronát. Barabás Mihály aL-siménfalvai kis-
birtokos „Ficzkó" nevü bikája 5-ik dij 40 ko-
ronát. Keresztes János uj székelyi kisbirtokos 
„Jámbor" nevü bikája 6-ik dij 30 koronát. 
Nagy Sándor szent-ábrahámi kisbirtokos „Bodor" 
nevü bikája 7-ik dij 30 koronát. Keresztély 
Márton szent-ábrahámi kisbirtokos „Jámbor" 
nevü bikája 8 ik dij 20 koronát. Fekete János 
sz.-udvarhelyí kisbirtokos „Ficzkó'' nevübikája 
9-ik dij 20 koronát. László Gergely fiátfalvai 
kisbirtokos bikája 10-ik dij 20 koronát. 

A harmadik csoport községi bikák: Kis-
Solymos község „Csinos* nevü bikája 1-ső díj 
40 koronát. Uj-Székely község „Bodor" nevü 
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bikája 2-ik dij 30 koronát. Kanyad köz-
ség „Pompás" nevű bikája 3 ik dij 20 koronát. 
Rugonfalva község „Ficzkó" nevü bikája 4-ik 
dij 10 koronát. 
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Személyi hir. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter Berzeviczy Zsigmond m. kir. gazda-
sági ellenőrt kinevezte a budapesti állattenyész-
tési kerületbe m. kir. állattenyésztési felügyelővé, 
Szily Tamást pedig aki eddig a szegedi állat-
tenyésztési kerület vezetésével volt megbízva, 
ugyancsak kinevezte állattenyésztési m. kir. 
felügyelővé és a budapesti kerület vezetésével 
bizta meg. Szalay János budapesti állattenyész-
tési kerületi m. kir. felügyelő pedig állásától 
megvált, miután a szolnoki mezőgazdasági 
banknál igazgatói állást nyert. 

Gyászhír. Viszocsányi Liihvay Mátyás 
kir. táblai biró és pilis-szánthói földbirtokos 
hosszas szenvedés után életének 66-ik évében 
Budapesten elhunyt. A boldogultat nagyszámú 
rokonság gyászolja; közöttük bellusi Ba oss 
Károly az OMGE. volt szerkesztő-titkára ős 
Bubinek Gyula az OMGE. ügyvezető-titkárja, 
kiknek az elhunyt apósa volt. Lithvay, bár 
életpályája a gyakorlati mezőgazdaságtól el-
vonta, mint földbirt okos és szőlőtermelő melegen 
érdeklődött a mezőgazdaság ügyei iránt. 
Szívélyes modora, nagy műveltsége számos 
barátot hódított részére, akik nagyszámú 
rokonságával együtt gyászolják őt. Béke lengjen 
porai fölött! 

Előadás fogyasztási szövetkezetekről. 
Déván a Hunyadmegyei Gazdasági Egyesület 

megyei központi fogyasztási és értékesí-
tési szövetkezetet óhajt szervezni, melynek 
érdekében folyó hó 9-én értekezletet fognak 
tartani. Ezen értekezletet megelőzőleg a gazda-

sági egyesület felkérése folytán Szilassy Zoltán 
az OMGE. szerkesztő titkárja a fogyasztási 
szövetkezetekről előadást fog tartani. 

Osztrák támadások. Ismeretes az a 
nagyarányú mozgalom, amelyet az osztrákok 
az Ausztria és Magyarország között a 14-ik 
paragrafus alapján életbeléptetett állategészség-
ügyi egyezmény ellen kezdettől fogva folytat-
nak, azzal a ezélzattal, hogy az egyezmény 
felbontassák és a kölcsönös állatforgalom te-
kintetében a státusquo helyreál itassék. Az osz-
trák érdekeltség, a mezőgazdák éppúgy, mint 
a kereskedők és a hustföldolgozó iparosok 
egyetemlegesen követelik a jelenleg fennálló 
egyezménynek felbontását, azzal argumentál-
ván, hogy Magyarország kezdetleges állategész-
ségügyi viszonyai, ha a forgalom szabadsága 
olymódon fentartatik, mint ez jelenben történik, 
az osztrák állatállományra a legnagyobb ve-
szedelmet jelentik s az ottani állattenyésztést 
tönkre teszik. E hó 5-én, az alsó-ausztriai 
gazdasági egyesületek tartottak ez ügyben 
közös értekezletet, amelynek tárgyát az egyez-
mény elleni állásfoglalás képezte. Hohenblumi 
lovag ísimits ismertette a tárgyat és élesen 
kikelt az ellen, hogy a 14-ik paragrafus alap-
ján életbeléptetett álatfurgalmi megállapodások 
megnyitották a magyar sertésbevitelnek az 
osztrák határokat. Határozati javaslatot nyújt 
be, amelynek lényege az, hogy miután Magyar-
ország kritikán alóli állategészségügye követ-
keztében a magyar községek ezrei sertésvész, 
által inficziálva vannak, e mellett a felső-magyar-
országi vármegyékben a ragadós tüdölob nagy-
mértékben pusztít, ennek folytán a szabad for-
galom révén Ausztria állatállománya a leg-
nagyobb veszedelemnek van kitéve. Ebből 
folyói a g az értekezlet felkéri az összes osztrák 
gazdasági egyesületeket, hogy minden eszköz-
zel arra törekedjenek, hogy a 14-ik paragrafus 

, alapján életbeléptetett állategészségügyi egyez-
mény törvényhozási uton ne szankczionáltassék, 
ha pedig ezt elérniők nem sikerülne, — s az 
osztrák törvényhozás a jelenleg érvényben álló 
állategészségügyi egyezményt törvény utján is 
megerősítené, — az esetben indítsanak moz-
galmat oly törvény hozatalára, hogy az Ausz-
triában sertésvész, lépfene, vagy orbáncz foly-
tán elhullott állatokért az állam a te-
nyésztőket teljes kárpótlásban részesítse. Köve-
telik e mellett, hogy a magyar határon az 
Ausztriába irányított állatok a legmesszebb-
menő állategészségügyi vizsgálatnak vettesse-
nek alá, mert csak ilymódon tartják elkerül-
hetőnek azokat a veszélyeket, amelyekkel a 
magyar dezolut állategészségügy az osztrák 
állattenyésztést veszélyeztet1. Amint tehát az 
előbbiekből látható, osztrák szomszédjaink az 
eddig megszokott jóakarattal folytatják az agi-
tácziót a magyar állatbevitel megnehezítésére ; 
ami szükségessé teszi, hogy kormányunk a 
legerélyesebb intézkedésekkel igyekezzék fen-
tartani azokat a megállapodásokat, amelyek 
Ausztriával a 14-ik paragrafus alapján köttet-
tek, de a mozgalom egyúttal intelem arra, 
hogy az élőállatkivitel helyett igyekezzünk 
mielőbb húskivitelre berendezkedni, mert1 kétség-
telen, hogy ha a jelenlegi megállapodások 
törvényhozási uton szentesittetnek is, még az 
esetben is az élőállalkivitel tekintetében a leg-

nagyobb nehézségekkel kell állandóan megküz-
deaünk. 

Tenyészállat vásár. A folyó hó 11. és 
12 én megtartandó tenyészálLatvásárra a beje-
lentések kedvező eredménynyel zárultak. Beje-
lentetett összesen 166 drb szarvasmarha, 154 
sertés és 550 drb juh. A bírálat márczius hó 
10-én tartatik meg, mig a vásár maga 11-én 
nyilik meg a nagyközönség előtt. A díjazás 
eredménye ugyanaz nap déli 12 órakor hirdet-
tetik ki s a dijak is ugyanakkor adatnak át. A 
látogatók belépti d jat fietnek és pedig a meg-
nyitás napján 1 koronát, a második napon 
1/2 koronát. Idényjegy, mely a belépést a 
vásár egész tariamára biztosítja, 2 korona. 

Bezerédj Pál üdvözlése. Bezerédj Pál 
selyemtenyésztési miniszteri meghatalmazottat 
működésének 20 ik évfordulója alkalmából, 
élén a miniszterelnökkel a képviselőház és .az 
országos szabadelvű párt elnökével a képviselő-
háznak több mint 200 tagja is üdvözölte, vala-
mint a földmivelésügyi minisztérium tisztikara 
s a tárczához tartozó intézmények is fölkeres-
ték szerencsekivánataikkal. 

Az uj tőzsdei sulyegység. Az OMGE. 
tudvalevőleg erélyesen állást foglalt a gabona-
tőzsdén életbeléptetett 50 kgros sulyegység 
ellen. A kereskedelmi miniszter a redukált 
sulyegység ellen felhozott aggályait nem osz-
totta ugyan, mindazáltal kívánatosnak tartotta, 
hogy az uj sulyegység hatását a vidéki gabna-
piaczokon megfigyeljék, az eként konstatá-
landó gyakorlati következmények szempont-
jából kívánván megítélni a sulyegység fentartá-
sának czélszerüségét vagy hátrányos voltát. Az 
OMGE. a kormányzat ezen intencziójának 
eleget teendő, felkérte a vidéki gazdasági 
egyesületeket, hogy az uj sulyegység hatását 
megfigyeljék s véleményt adjanak. Ebben az 
ügyben az Ungmegyei gazdasági egyesület 
átiratát közöljük alább, amely csak megerősíti 
az uj sulyegység ellen felhozott érveinket. Az 
átirat teljes szöregében itt következik: 

„Tekintetes Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület. Hivatkozva folyó év január 20-án 
kelt 260 sz. becses átiratára, melyben a buda-
pesti gabonatőzsdének a régi sulyegység meg-
szüntetésére vonatkozó intézkedésére hívja fel 
figyelmünket: tisztelettel alólirt gazdasági egye-
sület a gabonatőzsde tanácsnak a sulyegység 
50 kg. leszállítására vonatkozó intézkedését 
mostanáig gyakorlatilag meg nem biráthUta, 
mivel tudtával sz itteni kereskedők a helyi 
piaczon — vétel és eladásnál — még a régi 
súlyegységet használják. Vidékünk gazdaközön-
sége, különösen a kisbirtokosok a mostani egy 
métermázsa sulyegység iránt nagyon sokáig 
ellenszenvvel viseltettek; nem azért, mintha 
nem tudták volna azt elsajátítani, vagy " azt 
rossznak vélték; de nem akarták magokat a 
kétes és rosszlelkü kereskedőknek kitenni az 
által, hogy terményeik átadása alkalmával — 
az ilynemű kereskedők — a tapasztalatlan 
gazdákat — járatlanságokat kihasználva — a 
mázsálás alkalmával rendesen megkárosították. 
Őszintén megvallva, ily visszaélések napirenden 
voltak, most is még gyakran előfordulnak. 
A kisgazdáknak, vagyis a népnek a régi méter-
mázsa-rendszer iránti bizalma alig vert gyö-
keret ; ha mert a törvény által szabályozott 

Mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb 

magvak b e s z e r z é s i forrása 
a j á n l h a t ó 

cs. és b 
B u d a p e s t e n , VI., A n d r á s s y - u t 23. I h í S L t I X H l l ^ ^ O í J , & ° S á S magkereskedése 
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fégi súlyegységet, a gabonatőzsde; tanácsa által 
életbeléptetett kisebb sulyegységgel • megboly' 
gatnák, ezzel ismét kiszámíthatatlan kárt okoz-
nának kisgazdáinknak. Népünk ugy sincs biza-
lommal kereskedőink iránt, minek a bizalmat-
lanságot ilynemű hasznot nem hozó újításokkal 
növeszteni; az ily bizalmatlanságok, ha halomra 
fognak gyűlni, szoczializmusra fognak vezetni, a 
magyar államnak erre nincs szüksége. 

A fent elősorolt indokoknál fogva a 
jövőre vonatkozólag határozottan ragaszkodunk 
a mostani egy métermázsa sulyegység további 
fentartásához és egész terjedelmében elfogad-
juk az országos gazdasági egyesületnek nagyon 
helyesen kifejtett véleményét. Egyszermind alól-
irt gazdasági egyesület meggyőződésének ad 
kifejezést, amidőn tisztelettel kéri a Tekintetes 
Országos Gazdasági Egyesületet, hasson oda, 
hogy a gabonatőzsdetanács által életbelépte-
tett 50 kg. sulyegység, hatályon kivül helye-
zése törvényes uton szabályoztassék. Ungvár, 
1900. február 24. Az Ungvármegyei Gazda-
sági Egyesület nevében ThuránssJcy Tivadar 
s. k, gazd. egyesületi elnök." 

A lisztkivitel segítése. Az őrlési forgalom 
megszüntetése következtében a hatalmas privi-
légiumuktól elesett nagymalmok kárpótlásának 
kérdése élénken foglalkoztatja az elméket, még 
pedig ezt a kérdést a magyar liszt védelmének 
titulusa alattt vetik fel. Vannak, akik nem 
idegenkednek a liszt kiviteli prémiumtól sem, 
habár közvetett alakban kívánnák azt a mal-
moknak szolgáltatni. Ezek közé tartozik Hunyad 
vármegye mezőgazdasági bizottmánya is, amely 
ez ügyben emlékiratot terjesztett be a föld-
mivelési miniszterhez. A felirat indítványozza, 
hogy a kereskedelmi miniszter terhelje meg a 
vasúton bárhová szállított búzát némi pót-
illetékkel s az ebből kifolyó jövedelemmel, 
refakczia alakjában segélyezze a Budapest— 
Fiúmén át Anglia piaczára szállítandó magyar 
lisztet. A másik kérése az egyesületnek az, 
hogy a Balkán-buza beáramlásának, az összes 
kedvezmények teljes megszüntetésével, vágja 
el az útját. Hunyadmegye tehát az általa 
javasolt refakcziát a gazdákkal kívánja megfizet-
tetni.Mert világos, hogya búzaára kivetendő szállí-
tási pótilletékeket a buza*árából a gazda vesztené. 
Ezt a buza szállitásiadót adnák aztán oda a 
malmoknak rejtett lisztkiviteli prémiumként. Az 
igy kedvezményezett liszt vigan; vitorlázna 
London felé és sikeresen felvehetné annak 
piaczán a versenyt, amíg ős amily mértékben 
abból a bizonyos szállítási adóból futná. A 
magyar gazda olcsóbban adná a búzát, hogy 
malomipara olcsóbb zsemlyét juttasson az 
ánglius kávéjához. íme ez a hunyadi javaslat 
poenje. Köszönjük a honmentő ideát, de 
nem kérünk belőle. A vidéki malomiparosok 
egyesületének nemrég ismertetett kérvénye 
sokkal egészségesebb iparpártolási politikára 
mutat reá a lísztkivitel számára nyújtandó 
tarifális kedvezményekben, melyek ennek ver-
senyképességét emelhetik anélkül, hogy a 
gazdákra igazságtalan terheket rónának. 
Ilyen javaslattal szemben szinte agráriustul-
zásnak látszik az, hogy a memorandum 
a balkán buza kiküszöbölését is kéri. E tekin-
tetben konkrét alakban ugy adhatta volna elő 
kérelmét, hogy a vámmentes, idegen buza sza-
badráktározás tárgyát ne képezhesse, amint ezt 
az OMGE. is sürgeti. 

A Magyar Országos Állatorvos-Egyesület 
1900. márczius 9-én, pénteken, délután 6 óra-
kor a m. kir. állatorvosi főiskola sebészeti tan-
termében szakülést tart. Tárgysorozat: Bemuta-
tások. Zimmermann Ágoston': Siketséggel páro-
rult albinismus. Bodon Miksa: Botryomykosis. 
Előadás. Dr. Plősz Béla: A krj ptorchismus 
operácziója. 

Gazdasági előadások Maros-Vásárhelyen. 
A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége 
a maros-tordamegyei gazdasági egyesülettel 
karöltve a kolozs-monostori gazdasági tanintézet 
tanárai közreműködésével Maros-Vásárhelyen 
f. évi márczius hó 12., 13. és 14-ik napján 

gazdasági előadásokat fog tartani a következő 
programmal: márczius 12;, 13. és 14. d. e. 
a/al0—V2II. Dr. Baintner Ferencz tanár: 
„ A növény ele táplálkozásáról", ugyanazon napokon 
d. e. V2II—•V2I2, Páter Béla tanár: ,A mi-
véleti növények — főként a gabonafélék — beteg-
ségeiről és élösdieiröl/', végül ugyanazon napokra 
d. e. Val2—V2I. Dr. Szentkirállyi Ákos igaz-
gató : „A fejős tehenek neveléséről és a tejről". 
Amint értesülünk a Maros-Tordamegyei Gazda-
sági Egyesület ezen kedvező alkalmat — midőn 
előreláthatólag számos intelligens gazda fog 
Maros-Vásárhelyen egybegyűlni — arra is fel 
akarja használni, hogy a lóheremag és a 
komló szövetkezési uton való értékesítésének 
kérdésében is értekezletet tartson. A maros-
vásárhelyi gazdasági előadásokon a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetségét Forster Géza 
az OMGE. igazgatója fogja képviselni. 

Kísérletek viharágyukkal. A föidmivelés-
ügyi miniszter intézkedése folytán Baum Oszkár, 
a m. kir. meteorologiai intézetnek asszisztense 
f. hó 27-én d. e. 8 órától kezdve a Paulis-
állomás melletti baraezkai állami szőlőtelepen 
az u. n. viharüző ágyukkal való jégverések 
elleni védekezésről demonstrácziókkal kapcso- j 
latos előadást tart, melyre a szőlőtelep igaz- ! 

gatósága az érdeklődő gazdaközönséget, külö-
nösen pedig a szőlőtermelőket, a vármegyei 
gazdasági egylet szőlőszeti szakosztálya nevé-
ben is meghívja. 

Baromfitermékek értékesítő szövetkezete. 
A baromfitermékek, . különösen a tojás értéke-
sítése jelenleg teljesen a gazdák működési 
körén kívül esik, s ugy érthető, hogy a kis 
árunál elérhető nyereség is — mely egyébb-
ként a termett s hazánkból kivitt 20 millió 
korona értékű tojás mennyiségénél mégis te-
kintélyes — a gazda zsebe helyett — más 
hová. szokott folyni. Országos mozgalom van 
készülőben a baromfitermékeket értékesítő szövet-
kezetek rendszeres életbeléptetése érdekében s 
mint értesülünk egész országrészek állnak 
sorompóba, különösen pedig azon vidékek, a 
hol a falusi tejszövetkezetek máris szépen 
virágzanak s a kisgazdáknak igen tekintélyes 
hasznot nyújtanak. A ki a szövetkezetek iránt 
érdeklődik, annak bővebb felvilágosítással szí-
vesen szolgál a gödöllői m. kir. baromfitenyésztő 
munkásokat képző iskola vezetősége s ugyanott 
50 filléres bélyeg beküldése ellenében kapható 
baromfitermékek értékesítő szövetkezetéről szer-
'kesztett alapszabály-tervezet. 

N Y I L T T É R * ) 
Megjelent az .Országos Magyar Gazda-

sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki 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 
Jcrajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

Magy. kir. államvasutak. 
16621. szám. 

Hirdetmény. 
Osztrák-magyar-bajor vasúti kötelék. 

! 
II. rész 2. díjszabási füzetben foglalt 30. számú kivé-
tetes díjszabásba (nád, valamint nádtakarók szállítására 
1900. évi február hó 10-iki érvénynyel Fonyód-Fürdő-
telep, Szántód és Tétény déli vasúti állomások is fel-
vétetnek, és ezen állomásokra a fődijszabás 133—136. 
és az I. pótlék 30. oldalain Budapest d. v. állomásra 
fenálló díjtételek nyernek a'kalmazást. . 

Budapest, 1900. február havában. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, a 

részes vasutak nevében is. 

*) Az e rovat alatt közöltekért a szerkesztőség 
felelősséget nem vállal. 

ü o s t j e l e n t m e g 

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

Köztelek Zsebnaptár 
1 9 0 0 - r a . 

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

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

A „Köztelek Zsebnaptáp" ára az 0. M. G. E. 
tagok és a .Köztelek* előfizetői részére bérmentes 
küldéssel együtt 

—ESS 3 korona 20 fillér, ~ — 
Megrendelhető 

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

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Bsslapesíi gabonatőzsde. 

(Guttmarm és Víahl budapesti tenziényMzom&nyi 
ezég jelentése.) 

Budapest, 1900. márczius 3. 
Az időjárás a lefolyt hét első' felében tetemesen 

emelkedett hőmérséklet mellett derült, száraz és enyhe 
volt, később azonban teljes változás állott be. Szórvá-
nyos csapadék .mellett a hőmérséklet a fagypontig 
sülyedt, az ország egyes helyeiről fagyot jelentettek és 
a hideg idő a hét végéig is tartott. A buzavetésekkel 
nagyrészt teljesen meg vannak elégedve gazdáink, míg 
a rozs felől helylyel-közzel panaszkodnak. Ami a kül-
földet illeti Belgium, Németország. és Hollandia még 
semmi különöset sem jelent. Francziaországban nagyobb 
károktól tartottak, de a kedvező időjárás folytán szépen 
kizöldültek a hibásoknak tartott vetések is. Ameriká-
ban a Cincinatti Price Current alapján Ohio, Indiana 
Michigan kivételével a jő kilátások nem változtak. 
Oroszországban Odessából nyert értesüléseink szerint 
ará iylag meleg tavaszi idő uralkodott s a vetések ki-
elégítő kondiczióban vannak. A szt.-pétervári központi 
statisztikai hivatal a mult héten közölte végérvényes 
termési becslését, mely Szibériát is belefoglalva 56 és 
fél millió quartert eredményez tavalyi 57.187,000 quarter-
rel szemben. Általánosan azt tarljuk, hogy a becslés 
túlzott. 

A külföldi piaczokról vajmi kevés ujat. jelent-
hetünk. A hangulat nyugodtabb, az irányzat csökkent és 
a forgalom is korlátoltabb. Amerikában az árak csak 
mérsékelt változásoknak voltak alávetve, azonban tar-
tósan csökkenő irányt követtek. Erősebb hozatalok, 
gyengébb kiviteli kereslet az árak 1.5 c csökkenését 
vonták maguk után. A látható készletek a Bradstreets 
becslése szerint 657.000 bushellel apadtak. Angliában 
a vevők tartozkodók, az eladási viszonyok nehézkesek 
és az árak alig voltak tarthatók. A franczia piaezokon 
az eddigi aggodalom ugy látsv.ik megszűnt, az árak 
ugyancsak lefelé törekedtek és az e heti négy napos 
üzleti forgalomban buza fél frankkal, liszt 30 centimes-
mal olcsóbb. Németalföldön és Bilgiumban röviddel ez-
előtt még jobb kereslet mutatkozott, annál inkább, 
mert a készletek erősen apadtak és a fogyasztás is 
beszerzések eredményezett, e héten a forgalom azonban 
csökkent és az irányzat is csendesebb. A többi konti-
nentális piaezokon változatlan árakon gyenge for-
galom volt. 

Nálunk a kereslet az összes czikkek iránt 
ugyancsak gyenge maradt, a hangulat csendes, az 
árak azonban csak méssékelten csökkentek. 

Az üzlet részleteiről következőket jelelenhetjük : 
Buza az egész hétén lanyha irányzatú volt. A 

hangulat már kezdetben csendesen fejlödött, a vétel-
kedv korlátolt maradt és csak közönként tanúsított 
egyik-másik malom jobb vásárlási hajlamot. A kínálat 
ennek ellenében tartósan jő maradt és különösen a téli 
kikötőkből beéri ező rakományok folytán kerüláru bőven 
a piaezra az árak mindazonáltal, tartottak maradtak és 
csupán alárendelt és középminőségü áru volt valamivel 
olcsóbban elhelyezhető. Az utolsó napokban a forga-
lom határozottan nehézkesen alakult és e mellett kor-
látolt is volt. Az e heti összforgalom 110,000, a hozatal 
85,000 q-t tesz ki. 
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Rozs csak méisékelten volt forgalomban és az 
üzlet csak nehézkesen fejlődött. A kereslet ugy a 
fogyasztás, mint az fxport részérő] gyenge és habár a 
kinálat is korlátolt maradt, az áruk fokozatosan 10—20 
fillérrel csökkentek. Finomabb áru inkább tartott. Közép-
minőségü áruért 12.20—30, finomabb áruért 12.50 K.-ig 
fizettek helyben és helybeli : paritásra. Nyiri származé-
kokban csak szórványosan volt a forgalom és debre-
czeni paritásban 11.20 koronáig volt elérhető. (Minden 
100 kg.-onként.) 

Árpa takarm. és hánt. czélokra gyárosoknál és 
hizlalóknál egyaránt némileg jobb érdeklődésre talált; 
tekintettel azonban a gyenge kínálatra, élénkebb forga-
lom ki nem fejlődhetett. Az árak szilárdan tartottak és 
minőség szerint helyben 11—11 50 korona között ala-
kulnak. Jó középminőségü sörárpa kisebb mennyiség-
ben budapesti paritásra 12—13 koronán kelt el. (Minden 
1Ó0 kg.-onként.) 

Zab ugy vasúti áruban, mint hajóáruban vala-
mivel gyengébben van kinálva, a kereslet azonban 
szintén mérsekelt. Az árak teljesen változatlanok ma-
radtak ; szin és tisztaság szerint 10—11 koronát jegyzünk 
100 kg-ónként helyben átvéve. -

_ Tengeri a hét elején még szilárd irányzatú volt. 
A kereslet — megfelelő kinálat hijján továbbra is jó 
volt és különösen állomásokon való átvételre nincs 
elegendő áru Később az érdeklődés megszűnt, mig a 
hozatal különösen idegen (szerb) áruban nagyobb ter-
jedelmet öltött. A mult héthez viszonyítva mindazon-
által paritásos eladásoknál 20, helybeni eladásoknál 10 
fillér javulás mutatkozik, mely árak azonban a hét vé-
gével esak nehezen voltak elérhetők. Budapest távolsá-
gában átvéve 10.10, helyben 10-40 kor.-ig jegyzünk. 
Tiszavidéki állomásokon 9—9.50 K.-t fizettek. Elvámolt 
szerb áru helyben 10.15—10.20 koronán kelt el. (Minden 
100 kg.-onként.) 

Olajmagvak: Káposztarepczében effektív áru e 
héten nem volt forgalomban és 25 koronáig terjedő 
árjegyzésünk csak névleges. Káposztarepcze augusztusra 
korlátolt forgalom mellett szilárdabb irányzatú és 
24 50—24-70 korona között változott. Ma 24.60—24.80 
koronáig jegyezünk. A mellékczikkekten jelentéktelen a 
forgalom; vadrepcze 11. 13.—,gomborka 21 23.—, 
lenmag 23.—.—27.— koronát ért el helyben. 

Hüvelyesek : Bab iránt e héten is gye-ge 
volt az érdeklődés, a kinálat ugyancsak korlátolt és 
az árak engedékenyek. Törpebab Gyöngyösön 17.5°, 
Félegyházán 17.50, gömbölyű Mohács 15'-, Zombor-
Baján 15.— K. Barnabab Kalocsán 14-50, tarkabab 
Nagy-Károlyon 9 50, kendermag budapesti paritásra 
22.— koronáig jegyez. Bükköny 12—13'—, muharmag 
13-50—14-50 koronát jegyez helybeli paritásra, minden 
100 kg.-ként. 

iap? jelentés a gabonaüzletről 
1900 márczius 6 

A mai üzleti forgalomban semmi különösebb fel-
jegyezni való nem ídta magát elő, annál is inkább, 
merta kinálat nagyon megcsappant. Gazdáink, még 
mindig bizva az áremelkedésben, eladásoktól tartózkod-
nak, de ezt nem tekintve, a malmok sem tanúsítanak 
jobb vételkedvet s mig tegnap körülbelül 4P,COO q-t 
vontak ki a piaczból, addig ma alig 12—13000 mázsa 
búzát vásároltat további 10 fillér árengedménynyel. 

A határidőüzletben is csak névleges jegyzések 
vannak, kevés forgalom mellett az árak hanyatlók, 
melyre részben a külföldi visszamenő árjegyzések 
vannak befolyással. Igy ma New-York és Chicago egy 
centtel olcsóbban jött. A tavaszi buza 14.82-őn indult 
meg, mely után a 14.80-as jegyzés jól tartotta migát, 
mig, dél felé ezt is felbontották, úgyhogy 14.74-ig ment 

Az árjegyzés 100 kgr.-ra vonatkozik: 
Eladatott: 

Tiszavidéki: 100 mm. 80 .v kg K. 16 20 3 hóra 

100 
100 80 , 

; . 15'— 

Pestmegyevidéki: 

Erdélyi: 

3 hóra 

8 hór. 

Temesvári: 
Csongrádi : 
Felsőmagyar ór. 
Dunaföldvári: 
Bácskai: 
Szerbiai : 

1000 
1000 
1503 
2400 
12(0 *» 75-8 

„ 78-5 , 

Rozsban gyenge a kinálat és az áruba hozott 
mennyiségek 12—12.30 koronán keltek el. 

Árpa változatlan, csak takarmányczélokra esz-
közöltek vételeket 10.80—11.60:K-ért helyben paritással. 

Tengeriben a gyenge kinálat folytán, a forgalom 
nem tud kifejlődni ; eladatott egy rakomány ab itt 
10.20-ért, mig Kőbányán 10.40 K.-t fizetnek. 

Zab üzlettelen, árak változatlanok. 
Déli 12 órakor jegyez: 

Buza áprilisra 1900. 
októberre , 

Tengeri májusra , 
Rozs áprilisra , 
Zab 

14.82—80—78 
. 15.42-38 - 36 
10.22—20 
12.56—12.54 

A szeszüzletben e hétnek elején az; üzletmenet 
élénk volt és a tartós vételkedv folyán a szeszárak 
változatlanul szilárdan zárulnak. Elkelt finomított szesz 
adózva azonnali szállításra 113- 113-50 koronán nagy-
ban, adózatlanul szabadraktárra szállitva 43- 43-50 
koronán. 

Vidéki finomitógyárak és mezőgazdasági finomítók 
által kontingens nyersszesz azonnali szállításra csak 
kisebb tételekben volt kínálva és 40-50- 41-— K. ab 
állomás zárulva.. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz 35 koronán volt ajánlva és ez áron több tétel 
el is kelt felső-magyarországi vasútállomásokhoz 
szállitva. 

36 50— 

Pécsi jt'grzés 39-60-40— korona, kontingens 
nyer» sieazért 

Prágai jegyzés 112- 112-50 korona adózott 6s 
38.50—,— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 21* 22-— korona kivitel 
szeszért 90°/oJ hektoliterje. 

Vidéki szeszgyárak változatlan zárulnak. 
Bulapesfi nárlatdrak « héten: Finomított >*«*> 

113' 113 50 korona, t̂esztőszesz 113' 113-50 K., 
nyerss esz adözr* 111- 11150 korona, nyersszess 
Rlózaíian íexkontingens) —• —•—korona, denaturált 
s esz 37-— 37 50 korona. Kontingens nyersszesz 

—:— korona. 

Heremagvak ólomzárolása, *) 
Budapest, 1900. márczius 4-én. 

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

Luezerna Lóhere összesen 

Mauthner Ödön Budapest)... 
Magy. mezőg. szöv. Bpest— 
Haldek Ignácz.i) Budapest... 
Klein Vilmos Szatmár ... 
Deutsch Gyula, Budapest ... 
Frommer A. H. utóda Bpest.__ 
Ifj. Freund Sámuel, Budapest 
Singer Zsigmond, Budapest 
Boross és Szalay Budapest 
Beimel és fia Budapest 
Klein Vilmos örök. Temesvár 
Lamberger Károly Bpest ... 
Szávoszt Emil, :Budapest 
Radwáner és Rónai Bpest... 
Hollánder A. és fia, Ungvár 
Funkelsteii József, Aradon 
Gr, Teleki Arvéd,2) Drassó... 
Kramer Lipót Budapest ... 
Veniriger Antal, Győrök ... 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest 
Keszner Izidor, B.-Gyarmaton 
Nöthling Vilmos Budapest 

Összesen ... 

o é t e 
1521 1728 3249 

4847 6306 1153 
!) 7 q Trifolium incarnatum, 16 q Trifolium 

repens. 
2) 51 q répamag. 

•'3) 54 q Anthyllis vulneraria, 10 q Phleum pratense. 
*) A hazai mezőgazdaságra káros ameri-

kai hereféle magvakat a magvizsgáló állomás nem 
ólomzárolja. 

Lnjza Gőzmalom Bészvény-Xársaság üzleti tu-
dósítása a „Köztelek' részére. Budapest, 1900. márcz. 1. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

!5 70 24.30 22.90 21.40 21.— 20.40 19. -, 
Takarmányliszt K o r p a 

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 szállitva: 

B ú z a l i s z t : 

Ár K.: 25.80 24.40 23 20 21.80 21 

4 központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

A hét utolsó napjaiban forgalmunk rendkívül 
élénk volt. A beá lott hideg időjárás következtében az 
élelmiszerek ára megszilárdult, különösen a tojás és 
vajuzletnél. ügy a tojás-, mint a vajnál , a kereslet a 
készleteket felülmulta, minek következtében azok ma-
gasabb áron voltak elhelyezhetők. 

Eladásaink nagyban: 
Vidéki marhahús 70—80, borjú 80—90, sertés 

88—90 korona 100 kilónkint. Bárány nagyság szerint 
8—14 koronáért kelt nagy tételekben páronként. Vad-
ból szarvas 66—65 koronáért kelt 100 kilónként. 

Vágott baromfiból eladtunk: libát 1.20koronáért, 
pulykát 1.14—1.20 koronáért kilónként. Kappant 2.40—3 
koronáért, tyúkot 1.80—2 koronáért értékesítettünk 
darabonként. 

Sárga burgonyát vagon-tételekben 4—4.2Ó ko-
ronáért helyeztünk el 100 kilónként. - Mint különleges-
séget spárgát próbaküldeményképp kilogrammonként 
5—6 koronáért értékesitéttünk. 

Tojás élénk kereslet mellett 64—66 koronáért 
könnyen volt elhelyezhető eredeti ládánként. 

Vaj élénkén keresett és. pedig teavaj 2—2.40 
koronán, főző vaj 1.50—1.80 koronán, turó 16—24 
filléren kelt el kilónként. 

Gyümölcsből a hozatalok kisarányuak, nem is 
fejlődött ezen czikkben nagyobb üzlet. 

Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

élelmiczikkekről. Budapest, 190Ö. márczius 5-ről. 
Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I. rendű 104—112, II. r. 100—104, III. r. 96—100, eleje 
I. r. 92-96, II. r. 88—92, III. r. 84—88, , borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 116—120, II. r. 108—116, eleje I. r. 
96-104, II. r. 76—96, bárány 1 darab hátulja , 
eleje -, birkahús 1 q. hátulja I. r. 85—88, 
II. r. 80—84, eleje I. r. 77—80, II. r. 72—76, sertéshús 
1 q. szalonnával ludapesti 100—104, vidéki 80—92, 
szalonna nélkül budapesti 104—108, vidéki 86—104, 
sertéshús pörköltnek való --—, kocsonyának való 

r—, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
112—120, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 4.00—7.00, 
tisztított I. r. 1 kg. 1.60—1.80, sonka 1 kg. nyers, belf. 
hentesáru 0.90—1.20, füstölt belf. csonttal 1.12—1.50, 
csont nélkül 1.20—1.70, sonká, füstölt prágai, csonttal 
1.76—2.00, csont nélkül 2.20—2.20, kolbász 1 kg. nyers 

, füstölt I. r. 1.30—l.iO, szalonna .1 q. , 
sózott 88—96, füstölt 100—112, sertészsír 1 q. hordóval 
100—104, hordó nélkül budapesti I. rí 96—100, szalámi 
1 kg. belföldi 2Ö0—350, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
2.00—2.10, tyúk belföldi I. r. 2.80—3.00, kappan hizott 
I. r. 4.40—4.80, sovány 3.00—3.20, rucza hizott I. r. 
0.00—0.00, sovány belföldi — , liba fiatal újdon-
ság —, lud hizott I. r. —.- .—, sovány 
belföldi 0. 0.00, pulyka hizott I. r. 00.00—00.00, 
sovány belföldi -— korona. — b) Tisztított: csirke 
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paradicsom olasz 1 ij. 7( 
zöld paprika 100 drb — 

L r. 1 drb 1.C0—1.20, tyúk. I. r. 1 drb 1.40—1.50, 
kappan hizott 1 kg. —1 , 1 drb í.40—l.f 
hizott 1 drb í.60—2.80, i kg. 1.(0—1.20, lud hizott 
1 kg. 1.08—1.26, "1 drb 4 00—0.50, magló 1 kg. , 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 1.1P—1.2Ö, 1 drb 

, magló 1 kg. , 1 drb , Indmáj 
1 kg, 2.80 t 4.00, nagy 1 drb 1.00—2.0 J, ludzsir 1 kg. 
1.60—2.00 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 2.03—'2.40, csuka 1.20— 
2.00, ponty duiai nagy 1.60^1.80, márna 1. 
süllő balatoni , czompó 1.20—1.40, pisztráng 
nagy — , kecsege , angolna , 
apró kevert 0.60—1.00. Lazacz rajnai 1 kg, 
korona. 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—( 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0..00-—ü.r>(i, teavaj 1 kg. 
2.00—2.30, főző darabos 1.60—1.90, szedett 1.00—1.50, 
olvasztott , margarin I. rendii . ] 
— , tehéntúró [. r. 0.20—0.28, juhturó 1.12—: 
liptói 1.12—1.28,'' juhsajt —, ementáli belföldi 
2,00—2.00, grói belföldi 0.80—1.20 korona. 

Liszt és kenyérnemüek. Kenyérliszt 1 q. , 
kenyér rtionori, fehér hosszú 1 kg. 0.26—0.26, barna 

f 0.22-0.22, rozs 0.22—0.22 korona. 
Sziíraz főzelék. Lencse belföldi 1 q. 12.00-20.00, 

külföldi ;}.!.»;.,-ÍIÍ.00, borsó hazai héjas 20.00- 24.00, 
koptatott 26-.00-30.00, külföldi héjas 20.00—34.00, 
bab fehér apró 12.00 — 18.00, nagy 12.00 - 16.00, 
10.00-20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.50—4.70, alföldi 
(1440 drb) 66.00—68.00, erdélyi (1440 drb) 62.00—64.00, 
szerb (1440 drb) , ápró (16.80 drb) , 
meszes, tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. \ í. r. 1 q. 
4.03—5.00, petrezselyem ujd. 109 köt, 1 r 
1 q. 18.00-20.00," zeller I. r. 100 drb 6.ÓÖ ,8vM), 'kara-
lábé I. r. 100 drb, 2.60—3.20, vöröshagyma ujd..belföldi 
100 köt.. , érett makói 1 q. 10.00-11.00, fok-
hagyma J. r. 1 q. 24.00-30.C0, czekla 1 r. 100 drb 
1.20—2.40, 11. r. 0.80—1.20,. fejeskáposzta I. r. 1:0 drb 
10.00—20.00. kelkáposzta I. r. 100 darab 3.00—6.00, 
vöröskáposzta 1. r-. 109 drb 10.00— 2 J.00. fejes saláta 
l-f. 100 drb 5.00—r 12.0. kötött saláta 100 drb -• — 
burgonya 1 waggon sárga 4^0,0-440.0, fehér 320.00-
.440.00, rózsa 1 q. 4.00—5.00, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.20—2.00, ugorka 100 drb savanyítani való 

—,. savanyított 5.00, nagy salátának -
' ' 7,0,00—76.00, belföldi r . 

, tök főzni való 100' drb 
r, zöldborsó hüvelyes: 1 q. 12 12—, kif j-

tett ,.• zöldbab hüvelyes 1 q. 
kifejtett , karfiol ÍÓO drb 16.00-20.00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.2.0 - 34.00, spárga 
1 kg. 5.00—'6.00 korona. 

Gj'ümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —.-
rétesbe való 20.00—30.00, vajkörte nagy I. 
—••-———, közönséges, kevert körtel q. 10/' 
szilva magvaváló nagy 1. r. 1 q. —. 
magvaló vörös 1 q. U. .— ringló néi 
1 q. —. —.—, baraezk kajszin 1 q. — .--
őszi 1 q. —. .—, magvaváló 1 q. —.-
nem magvaváló 1 q. —. •'—.—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 50.00-̂ 90.00; közönséges kevert I. r. 1 q. 
— •—, meggy nagyszemü kem. 1 q. —,- —, 
apró szemű 1 q. —. .—, eper (szamócza) 1 kg! 
—. .—, málna 1 kg. —. —.—, szeder 1 liter 
—• •—, görög-dinnye nagy I. r. 10 drb 
kicsiny 100 drb —. .—, sárga dinnve nemes I 
100 drb —. .—, 11. r. 100.darab'—, .. 
dió nagy papirhéju 1 q. 48.00—56.00, apró kemény 
h ju I. r. 1 q. 42.00—44.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
76.00- -86.00, gesztenye olasz nagy 1 q. * 0. 0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
3.00—6.00, apuliai 100 drh —.—.—.—, mandarin 100 
drb 2.40—4.00, czitrom í. r. 100 drb 1.80—2.00, füge 
hordós 1 q. 34.00—40.00, koszom 1 q. 34.00—36 00 
datolya sajtolt 1. r. 1 q. 74.00-80.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 7-6.00—136.00, szőlő passatutti 1 q. , 
1 q. -.——.—, szerb szőlő 1 q. —.—.— korona. 

Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 140.00—160.00 
II. r. l q. 120.00-140.00, mák 1 q. 50.00-60.00, méz 
csurgatott 1 q. 80.00—104.00, lépés 1 q. , 
köménymag 1 q. —.. .—, boróka 1 kg. —.- .—' 
házi sazppan szin I. r. 1 q. 56.00—60.00, közönséges' 
II. r. 44.00-46.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl 

.—, vörös bor 1 hl. —. ._, házi pálinka 
palaézkokban 1 hl. —.- .— korona. 

Hideghusvásár a Garay-téri élelmi piaezon 
1900, márcz. 6-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.̂  Felhozott Budapestről 
43 árus 1.2 db sertést, 0 árus § db süldőt, 2500 kg 
lrissíhust, 900 kg. füstölt hust, 600 kg. szalonnát, 
300 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 7 árus 105 
drb sertést, Czeglédről 7 árus 88 drb sertést, és 16 
drb Süldőt, Németk érről 1 áros 9 drb sertést, összesen 
15 árus 202 drb sertést 16 süldőt. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús I kg.- 96 -100 fillér, 1 q 94-96 korona, süldő-
hus 1 kg 112-136 fillér, 1 q korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 128-136 fillér, l q 110-112 korona 

szalonna zsírnak 1 kg. 96-104 fillér, 1 q korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 128—136 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100—112 fillér, 1 q 
korona, disznózsír 1 kg. 112—116 fillér, 1 q — 
korona, kocsonyahús 1 kg. 80 — 88 fillér, 1 q — 
korona, füstölt sonkái kg, 140—152 fillér, 1 q 
korona, kolbász 1 kg. —, Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , töpőrtő 1 kg. fii lér. 

Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaezon. 1900. 
márczius hó 0 án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
42 árus 187 db sertést, 2 árus 10 db süldőt, 3600 kg. 
friss hust, 5C0 kg. füstölt hust, 2000 kg. szalonnát, 1400 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Dunapatajról 2 árus 14 
drb sertést, Dunavecséről 2 árus 16 drb sertést, Solt-
ról 1 árus 8 drb sertést, összesen 5 árus 38 
sertést. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss 
téshus 1 kg. 108 - 128 lillér, 1 q 92—98 K., süldő-
hus 1 kg. 112—128 fillér, 1 q K„ füstölt 
sertéshús 1 kg. 112-124 fii, 1 a korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 100 —108 lillér, lq 94—98 K., 
füstölt szalonna 1 kg. 112—120, 1 q fillér, 
háj 1 kg. 108—112, 1 q fillér, disznózsír 
1 kg. 112—120, 1 q fillér, kocsonyahús 
1 kg. 72-80. 1 kg. fillér, füstölt sonka 
1 kg. 140-160 fillér. 1 q korona. 

aaíJRiíMitl laKariiiíuiyTiusar. (1A. terület Mester-
it.tta, lí 00. márcz 6 A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jeleatés® a .Köttiltk* részére). Felhozatott a szokott 
*»*éeefeisől 200 szekér réti széna, 37 szekér muhar-

41 szekér .supsialina 15 jzekér tlomszalrca, izekér ta-
kar ná.jysza'.nu 2 szakér tgnjeriszár, 3 szekér egyéb 
takarmány (zabos bükköny, stb.) 500 szsaske. 
A forgalom közepes t rta fil.-ben cj vént a cövst-
kezők: réti sien* 380—600, Eri har 500—600, snr-
líídm* 260—320. alomszama 200—260, egyéb ikr-
miuy iófcere taka-mány-
u alma 280—300 100 kéve teng.rur. 1400—16CO laczerca 

. »*rji «»ataasxec»t» 310— 380 s«éns 
. aj , zabos bökken? 500—540 Összes 

•"ísísxíbs 306 «a!v 428,400 kg. 

Aliatyasarok. 
Budapesti szurómarhavásár. 1900. márcz. hó 2 án. 

A székesfővárosi közvágóhíd, és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott : belföldi 785 drb, eladatott 7S5 drb, 
galicziai — drb, eladatott drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 5 db, eladatott 

drb, élő bárány — db, eladatott — drb; belföldi 
drb, eladatott 8 drb, galicziai — drb, eladatott — 

drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

drb, ölött bárány 95 drb, eladatott* 95 drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

A borjuvásár lefolyása élénk volt. 
Arak a következők: Élő>>rjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 64- 80 
koronáig, kivételesen 90 koronáig súlyra, galicziai 
— , kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig sulvra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú , 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 40—44 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi 80—94 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 —•• •— koronáig 
páronkint, ölött bárány 9- 15-— koronáig párja. 

Budapesti juhvásár. 1EOO. márczius hó 5 én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „Köztelek• részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü darab, 
eladatott — drb, feljavított jutok 117 drb, eladatott 
117 drb, kisorolt kosok — drb, eladatott — darab, 
kiverő juh — drb, eladatott — drb, bárány — drb 
fcecske —, boszniai —, szerbiai —, angol keresz-

—, romániai , durvaszőrü — db. 
A fcirkavásár jelentéktelen volt. 
Arak a kővetkezők : Belföldi hizlalt ürü K. 

párkint, • K.-ig 100 kiló élősúly szerint, feljaví-
tott juhok 38—•• K. páronkint, 46 K.-ig 100 
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok K.-ig 
páronkint, K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juhok 29.— K.-ig párkint, —40.— K-ig 100 kl. 
élős. sz. bárány — K. páronkint, kecske — K 
anya jukok —•— K. páronkint, szerbiai — K. páron-
kint, angol keresztezés — K. páronkint, romániai — 
K. páronkint. 

Bécsi vágómarliavásár. 1900. márczius hó 5-én 
(Tass Jenő tudósítása a „Köztelek" részére.) 

Összes felhajtás 5526 db. Ebből magyar 4,09 dt> 
galicziai 534 darab, bukovinai .28, német 883 db> 
hízott 4468 db, legelő 1058 db, fiatal db, ökör 
4046 db, bika 630 db, tehén 556 db, bivaly 109 db 

A roppant nagy felhajtás folytán az üzlet igen 
lanyha volt és prima 2 koronával, gyengébb minőségek 
pedig 4 koronával olcsóbban keltek. 

Arak: prima magyar 67—72 — (—•—)K., szekunda 
56—66 K., tertia 50—55 K. Galicziai prima 68- 72'— 
76-—i K„ szekunda 58—67 K., tertia 52—57 K. Német 

prima 74—80'— (83 ) K„ szekunda 62—72 K., tertia 
•'6—61 K. Legelőmarha: szerb és magyar 40'—52'— 
K., rosszabb minőségű 40—52 K. Bika 38—66-— 
(—.—) K., tehén 38 -66 K. és bivaly 34 40— K. 
é. s. Az összes eladások, élősúlyban, koronaértékben 
értendők. 

Bécsi szurómarhavásár. 1900. márcz. 1-én. Fel-
hozatott: 3543 borjú, 1749 élő sertés, 1587 kizsigerelt 
sertés, 261 kizsigerelt juh. 1240 bárány. 

; Borjuvásár irányzata változatlan. Leszúrt serté-
sek a mult hetinél 1000 drbbal kisebb felhajtás da-
azára a gyenge fogyasztás folytán csak 4 fillérrel kel-
tek drágábban. Bárányok élénk kereslet mellett válto-
zatlan árakon keltek.. 

Arak kilogrammonként: kizsigerelt borjú 76—92, 
prima 94—106, primissima 108—114 (120), élő borjú — 
prima —, primissima ( -), fiatal 
sertés 66-82 kizsigerelt sertés, nehéz 80-90, hizó 
sertés —- , süldő 84-92 (96), kizsigerelt juh 76-88, 
fillér pr. kiló, bárány páronkint 14—32 korona. 

Bécsi sertésvásár. 1800. márcz. 6-án. (Schleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek" részére). 

. Felhajtás: 3952 süldő. 5061 magyar össse 
fea 9016 drb. 

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

kül : prima 92—91 fillér, kivételesen 98 fillér, közenes 
74 90 fillér, könayíl — fillér, süldő 68-84 fillér. 

Bécsi juhvásár. 1900. márcz. hó 1-én. Felhajtéi 
776 db juh. 

Csekélyebb kereslet mellett a készlet a multheti 
árakon kelt el. 

Árak: export juh páronként 54—57 fillér per 
kiló, kivételesen —, raczka 46- 52 — fillér. 

Szerkesztői üzenetek. 
Gr. B. G. gazdasága, Iklad. Az elvetélésről általá-

ban s a fertőző természetű abortusról különösen, igen 
sokszor volt már szó a „Köztelek"-ben. Igy legutóbb a 
mult évi 99-ik számban egészen kimerítően ír arról egy 
feleletet-adó. Méltóztassék ezen feleletet elolvasni, az 
kérdésére éppen ráillik. Az a felelet különben-.külön 
lenyomatban is megjelent s 30 fillér beküldése után a 
szerzője (Monostori tanár, Bpest, Rottenbiller-utcza 23.) 
bérmentve küldi meg. 

BNGmranaig í»ssa«rtfc te 
ffssdasáfrl f é p g y á n , 

' B t u e t " 

| SMidbMifé Mftfelti^Mud 

Bécxletea árjegyzékkel 
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Budapest, IX., Ferencz-körut 3O. szám. 

MEGHÍVÓ 
a „Magyar kölcsönös állatbiztosító-társaság, mint szövetkezet"-nek 1900. év i 

márcz i us hó 25-én (vasárnap ) dé le lő t t 10 ó r ako r Budapesten a Vármegyeház 
(Városház-utcza) kis termében megtartandó 

I. rendes évi közgyűlésére. 
2 S T A F I H E H T D : 

1. Az igazgatóság jelentése. 
2. A zárszámadások előterjesztése a felügyelő-bizottság jelentése kíséretében. 
3. A mérleg megállapítása és a felmentvény iránti intézkedés. 
4. A nyereség hovaforditása iránti határozathozatal. 
5. 3 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság választása. 
6. Esetleges indítványok. 

A z i g a z g a t ó s á g . 

PÉT" Azon t. cz. tagok, kik ezen közgyűlésen résztvenni óhajtanak, felkéretnek, 
miszerint nevükre, írott részjegyeket, illetőleg érvényben lévő biztosítási kötvényüket az alap-
szabályok 30. §. értelmében legkésőbben öt nappal a közgyűlés előtt, tehát bezárólag 1900. 
márczius 20-ig Budapesten az intézeti pénztárnál (Ferencz-körut 30.) letenni szíveskedjenek. 

Vagyon r Mérleg-számla 1899. deczember 31-én. 

Részjegyekre hátralék 
Adósok "... 
Irodaberendezés 
Értékpapírok 
Váltó tárcza 
Letétek és óvadékok... 
Szervezési számla. 
Pénztár készlet ... ... 

27295 
64287 
8466 

68600 
31629 
35878 

111620 
2630 

Részjegy számla ... ... ... . 
Tartalékalap ..... 
Díjtartalék... .... ... ... ... ... . 
Jutaléktartalék . 
Kártartalék ~ . 
Kétes követelések tartaléka ... _ 
Igazg. tagok letétje ... 5600,-
Óvadékok ... 28700.-

Tiorona fiii. 
24Ö6Ö0 — 

60 
48946 
. 877 

18000 
2000 

34300 
1'528 

Nyereség 

Veszteség: Veszteség- és nyereségszáinla 1899. deczembcr 31-én. 

Leírások ... ... 
Jutaléktartalék ..2 
Kártartalék .> 
Kétes követelések tartaléka ... ... 
Jutalékok 
Árfolyam veszteség ... ... ... ... 
Kifizetett károk __ 

Nyereség ... —= —. 

korona fill. korona fill. 
,28845 98 Részjegy költség ... ... ... ... ... 7890 — 

'877 48 Kamatok . . ... ... ... ... ... . . 392 44 
18000 — Értékpapír kamatok . . ... 3107 32 

. 2000 — Dijután-flzetések károknál ... ... 1706 60 
2522 52 Értékesített részek 2845 54 
2100 — Biztosítási dijak ... ... 59308 74 

17773 — 
Biztosítási dijak ... ... 

3131' 66 
75250j64 75250 64 

A könyvelésért: Frank s 

i g a t ó s á g : 

Pa j o r s. k., vezérigazgató. 

ü z i g a 

báró Sztojanovits György s. k„ elnök, Za leski Jenő s. k., alelnök, gróf Korn lss 
Káro ly s. k., alelnök, báró Jósika Gábor s. k., báró Ainbrózy Gyula s. k., gróf 
Bethlen Balázs s. k., dr. Simay Aladár s. k., gróf Ráday Gedeon s.. k., Bé ld i 
László s. k.j Taliy István s. k., Chernel György s. k., dr. Tetétleni Ármin s. k. 

Megvizsgáltuk ős rendben találtuk: 

f e l ü g y e l ő-"b i z o - f c - b s á g - : 

Leitiier Zsigmond s, k.. elnök, Gosztonyi Tibor s. k., I iéderer Miksa s. _k;L 

Eladó bikák. 
B á c s Szen t t amáson eladó egy 

1 éves és egy 3 éves simmenthah 
bika, egy 2 éves bonyhádi bika és 
egy 5 éves simmenthali tehén, mind-
annyi elsőrendű1 példány. 

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

Közelebbi felvilágosítással szolgál 

Ivanits Izidor 
községi jegyző. ' ' 484 

Szőlőojtványok 
Kemes-Kadarka- *rdei,Piros Bakor, Kövidinka, Aramon, Alec 

— «,,-,.•— Rajnai-Rizling, Madlen, Chass, piros és fehér 
rk stb. stb. gyökeres, fis, szokvány minő-

'ajtisztán. Árjegyzékek ingyen és bér-* A „l.„,y 1. „r̂ -i-ÍV-XSSSji 
áU, kik idei szükségleteiket már fedezték, vagy ezi<l 
deini szándékuk nincsen. — Tartalmazza az összes 
Írását, termőképességét, metszését, egyéb mivelését s más i 

Élőkerités 
aditschia ̂ oronatöris.Írisz'usTö̂ f vagy tískéslepényfa) vala-
snnyi sövénynövény között legelső. Gyorsan fejlődik,, nem cse-

: ÍHentAn/FöeMnyé," högy 
- Olajban kitilnöen disz-

kertek, legelök, udvarok, majorok, te 
körülkerítéséhez felülmúlhatatlan, legolcsóbb, örökös söv 
képez. Ezer darab cseméle ára 6 frt, elegendő 200 méterre. Mii 

"tás1,ratt&íê -MSvak!VijB0™zedés; csirlképes 100 
i, 50 kiló 18 frt, 10 kiló 4 frt 20 kr. Ismertető árjegyzek ingy< 
lenlve. Czim: .Érmellékl első nzölöottvany-tel 

Wagy Stbor, Nagy-K&tya Biharmegye. 1 

l U ' M I H 
(törvényileg védve) 

( D r . Weissenberg H . ) 
E g y e d ü l i , b i s t o s ó i r s s e r 

afertőző borjuvérhasellen 

W ( B o r j n ¥ é § z ) . 
Mindig biztos hatású, egyszerű alkalmazás! 

Elkülönítés, fertőtlenítés stb. szükségtelen. 
Számos el ismerő nyilatkozat. 

Egyedüli készítője :.. 

M e n g e B . vegyész T i c h a u O . -S . 
Ismertető füzetek ingyen és bérmentve. 

Magyarországi vezérképviselö: 59 

K a l m á r * V i l m o s , 
Budapest. VI . . Teréz-körnt 3. 

Immúnis homoktalajról következő faj-

tiszta peronospora és jégveréstől menti 

sima vesszők eladók! 
Piros Chasselas 10.000 drb ezre 6 K i 
Fehér Chasselas 12,500 „." 6 „ 
Furmint 18.000 „ „ 5 „ 

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

' szállítva., 

C o b u r g h e r c z e g i b é r n ö k s é & 

H e v e s . 46ö 
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A dr. Aschenbrandt-féle 

(bordói-por | 
j§ a legbiztosabb, kényelmes kezelésű és olcsó ellenszere 

a szőlő- és a burgonya 

j peronosporájának 
| Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete' rak- | 

50 kgos zsákokban — . 
10 kgos zsákokban 
5 kgos zsákokban 

. ... á kg. 38 kr. 
... a kg. 40 kr. 

á kg. 40 kr. 

' A szőlő első permetezéséhez 1%; második permote-
[/2—2%'; harmadik permetezéséhez lW/p-os oldatot 

| használjunk. — Egy kat. holdra kell 3 permezéshez 22—25 kg. 
| bordói por, 25—-30%-al kevesebb, mint a tiszta rézgáliczból.— 
| A port konyhaszitán a vizbe szitáljuk és kész az oldat. 

A dr. Aschenbrandt-féle 

jréz-kénporj 
I a legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb betegségtől is védel-
| mező ellenszere az 

! oidiumnak (lisztharmat). 
.ara Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete' 

raktárában: 
50 kg. zsákokban á kg. 26 kr. 
10 kg. zsákokban á kg. 28 kr. 
5 kg. zsákokban — __ á kg. 28 kr. 

fftr Ahol az 1899-ik évben volt oidium, először április 
hóban, a mikor a szó'lő hajtása 10—12 cm., porozzunk; 
másodszor junius hó végén, harmadszor augusztus hóban, — 
Egy kat. holdra kell 3 porozásához 15—18 kg. rézkénpor. 
Sokkal kevesebb fogy belőle, mint a közönséges kén-

I P o r l ) ő 1 - | 
J Az emelkedő rézgálicz és kénárak folytán a 
| dr. A s c h e n b r a n d t - f é l e porok fenti árai ideig-
| lenesen kötelezők. Tessék mielőbb a rendelést 
\ eszközölni, hogy a tavaszszal szállíthassunk. Elkésett 
| rendelések teljesitéseért nem szavatolunk, mert 

| a gyártás korlátolt. 

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

Megfe le lő magya r g y á r t m á n y o k : 

| Permetező 14 frt 
p Kézi fu j ta tő (igen finoman poroz) ... ... 5 frt 
f| Háti porozégép (igen finoman póroz) 14 frt 

p Az „Aschenbrandt-féle" porok megrendelhetők a vezérképviselő 

| Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, 
BUDAPEST, (A lkotmány-utcza 31. szám) . 

Ezenkivül megrendeléseket elfogadnak: 

| A „Borászati Lapok" kiadóhivatala, 
BUDAPEST (Köztelek) 

és a vidéki megbízottak. 

Az inámi gazdaságban a következő vetési czélokra 
alkalmas 

burgonya fajok 
kerülnek e ladásra : 470 
K é k ó r i ás , F r e u n d s d o r f i , 
M a g y a r k incs , R e i c h s k a n c z l e r , 
S i m s o n , M á r k i s c h e Z w i e b e l , 
H ó p e h e l y , S a x o n i é s Junó . 

Azonkívül eladó ugyanott vetésre alkalmas Dupuy 
zab és Hanna árpa. 

Bővebb felvilágosítást ad az inámi gazdaság intéző-
sége (u. p. Dombovár), vagy 

S t r a s s e r H e n r i k 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 9. 

Főtiszt, 
ki hírneves czukorgyári gazdaságokban nagymértékű hiz-
lalással, kitűnő eredménynyel, hosszú ideig működik, 38 
éves, németül, magyarul és tótul beszél, óvadékképes, 
kereskedelmi szakképzettséggel bir, felmondatlan állását 
váltóztatni óhajtja. Czim a kiadóhivatalban. 465 

Magyar kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

A gőzhajók szaporított járatainak uj menetrendje a fiume-anconai és a fiume-
velencei vonalon. 

Folyó évi március 15-től kezdve a gőzhajók egész éven át hetenkint 
kétszer közlekednek, csatlakozásban a Budapest-Fiume közt forgalomban levő 
gyorsvonatokkal, melyek az utasokat a baj.ik kikötőhelyéig, üietve onnan 
továbbítják. A fiume-velencoi vonalon az egész éven át fenntartott heti két 
járaton kivül — az épités 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 fiumei-anconai vonalon már március li-től kezdve egyik járat nappal, 
a másik járat pedig éjjel törtéi.ik s mindkét járatnak csat'akozása van a 
Rómába, 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-Ancona' közt: 

a) Nappali utazás: Fiúméból indulás minden hétfőn reggel 7 órakor 
„ „ Anconából » „ szerdán 7 „ 

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

II. Fiume-Velence közt: 
Fiuméből indulás minden kedden és szombaton este 8 órakor 
Velencéből » „ héttőn és csütörtökön „ 7-30 „ 

(A nappal történő utazással berendezett heti harmadik járatnak kezdete 
és menetrendje utólag kihirdettetik.) 

Me i i e ta í j iUs : 
A gyorsvonatok használatára jogosító menetjegyek árai a hajóátkelési 

dijjal együtt: 
a) Budapestről Fiúmén át Velencébe vagy Anconába vagy viszont: 

gyorsvonaton I. oszt. és a gőzhajón I. oszt. K. 34.— 
II. 

II. „ (fedélzet) „ 6.— 
Utazási tartam 10 óra. 

A gyorsvonatok használatára jogositó 
c) közvetlen menetjegyek árai a hajó átkelési dijával együtt: 
Budapestről Rómába vagy viszont 76 Ere. 05 c. 55 Frc. 65 c. 

Nápolyba , 104' „ 45 „ 75 „ 55 „ 
, Flórencbe 75 „ 80 » 55 „ 45 , 
, Genuába „ 92 „ 50 „ 67 „ 25 „ 

Milánóba , 71 „ 95 , 52 „ 85 „ 
„ Turinba , 92 „ 25 „ 67 „ 10 , 
, Nizzába » 117 „ 20 „ 84 „ 40 „ 
„ Marseilleba „ 142 „ 25 „ 101 „ 35 „ 
„ Lyonba „ 132 , 15 „ 91 „ . 25 „ 

Továbbá kaphatók ezen útirányon át Olaszországba szóló kombinálható 
mérsékelt körutazási jegyek is. Menetjegyeket kiadnak és közelebbi felvilágo-
sítással'szolgáinak a magy. kii', ál'amvaiutak állomásai, va amint a városi 
menetjegy irodái és jegykiadóhelyei és a Cook Tamás és Fia cég összes 
utazási irodái. 

Budapest, 1900. évi február hó. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 
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Agancsok, 
remek példányok, haláleset miatt e l a d ó k . 

Czim a kiadóhivatalban. 

Gazdák figyelmébe! 
| Minden gazdaságban nélkülözhetetlen a szabadal-
| mázott s többszörösen kitüntetett 

„ D i a d a l " t e r m é n y r o s t á k a t 
: a j án l Bellán Sámuel kizárólagos tisztítógép készítő 
| B.-Szarvason. 
í A z általam készített gépek, rosták egész uj alapelven készülnek, munka-
íj képességük minden eddig gyártott rosták felett áll, mit az 0. M. 6. E. által : 
5 Szolnokon rendezett rostaverseny eredménye is mutat, hol az I. számú 
:> „Diadal'-rosta az I. dijat, állami arany érmet nyerte ; Szegeden, 
í uj és figyelemre méltó czimmel; 1896-ban kiállitási éremmel lett : 
\ kitüntetve. 
| Minden gabonanemhez használhatók feltűnő eredménynyel, úgyszintén i 
j heremagvak tisztitása és arankamentesitéséhez is kitűnően beváltak. I 
| Könnyen hordozható,. legújabb mód szerint. Egf tengelyen felerősített | 
| 2 kerék által egy 14 éves gyermek, mint egy zsáktaligát a magtárban, sőt S 
| azonkívül is száraz földön könnyen viszi stb., stb. 
I Kívánatra részletes öcmertetést és árjegyzéket küld 529 j 

B e h á n S á m u e l 
\ k i z á r ó l a g o s t i s z t i t ó g é p k é s z i t ő B . - S Z A R V A S O N . 

Hirdetmény. 
Uj személy- és podgyász-dijszábás életbeléptetése a Hont-

vármegyei h. é. vasúton. 
Ezen h. é. vasúton f. évi márezius hó 1-én uj személy- és podgyász-dij-

) irodájában 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 
Az igazgatóság. 

Hirdetmény. 
Uj személy- és podgyász-dijszabás életbeléptetése a Debreczen-

Füzes—Abonyi h. é. vasúton. 
Ezen b. é. vasúton f. év április hó 1-én uj személy- és podgyász-dijszabás lép 

életbe, melylyel az 1898. évi április hó 1-én életbeléptetett díjszabás érvényen kívül 
helyeztetik. Az uj díjszabás a magy. kir. államvasutak dijszabas elárusító irodájában 
(Budapest, Csengeri-utcza 33.) 20 fillérért kapható. 

Budapest, 1900. február' 17. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Borsodmegyei Gazdasági Egyesület. 391 

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

termeli különféle amerikai és európai sima és gyökeres vesszők, 
valamint elsőrendű gyökeres fásoj íványok Rip. portal is és Rup. 
Mont icolára ojtva eladók. 391 

Levélbeni megkeresésekre bővebb felvilágosítással szolgál s 
kívánatra árjegyzékét küld az egyesület t i tkár i hivatala Miskolcz, 
Vármegyeház. Vértessy Tivadar, ügyvivő titkár. 

Hirdetmény. 
Bécsen, illetve Marcheggen át külföldre retedéit malátaküldeményekre fennálló 

díjkedvezmények alkalmazása a Pozsony-Dév.-Ujfalu közötti forgahni akadály tartama 
alatt. '" •' 

Kételyek merülvén fel az iránt, hogy a „Vasúti és Közlekedési Közlöny" f. évi 5. 
számának mellékleteken foglalt 313/314. sz. hirdetmények szerint magyar.állomásokról 
Bécsen, illetve Marcheggen át külföldre' rendelt malátára, ..engedélyezett díjkedvez-
mények a Pozsony és Dévény-Újfalu iözötti forgalmi akadály által érintett viszony-
latokban, ez akadály tartama alatt is nyernek-e alkalmazást, erre nézve, a követ-
kezőket tesszük közhírré. ' i 

A „Vasúti és Közlekedési Közlöny" fenti számában 313. alatt Bécs átmenetre 
és 314. sz. alatt Marchegg átmenetre rendelt malátaküldeményekre, nézve hirdetett 
kedvezmények Lipótvár, Nagyszombat, Nyitra, Pöstyén és Vág-Ujhely állomásokkal 
való forgalombau a fentemiitett forgalmi akadály tartama alatt a magyar észak-
nyugati helyi érdekű vasút vonalán, illetve Kutti-Dévény-Ujfalun át való irányítás 
mellett érvényben maradnak olyképpen; hogy az ott kitüntetett dijleengedések 100 
kgkmt 5 fillérrel leszállítva, illetve az engedélyezett mérsékelt visszatérítési tételek 100 
kgkint 5 fillérrel felemelve fognak leszámolásra kerülni. 

Pozsony és Pozsonyfiók p. u. állomással való forgalomban ezen kedvezmények 
hatálya a szóban lévő forgalmi akadály tartamára fölfüggesztetik. 

Budapest, 1900. február hó 16. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

K a p o s v á r i j á rás f S s zo l gab i r á j ától. 
1974. sz. kzg. 

Pályázati hirdetmény. 
Somogyvármegye kaposvári járásában, KadarKut község széfc-

helylyel újonnan rendszeresített 

M r á l l m t @ r v @ M á l l á ® 

czéljából pályázatot hirdetek s felhívom a pályázni kívánókat, hdgy az 
1888. évi VII. t.-cz. 117. §-a értelmében felszerelt kérvényeiket hozzám 

f o l y ó é v i m á r c z i u s h ó 16-ig 
annyival is inkább benyújtsák, mivel az ezen határidő után beérkező kér-
vények tekintetbe vétetni nem fognak. Csatolandók: 1. Oklevél; 2. eddigi 
alkalmaztatásukról szóló bizonylat; 3. -orvos részéről kiállított egészségi 
bizonylat; 4. születési anyakönyvi kivonat. 

A választás az érdekelt Kadarkút, Hencse, Hedrahely, Visnye, 
Magyarlad; Németlad, Gige, Kiskovácsi, Csököly és Mike község képviselö.-
testületeinek együttes közgyűlésén Kadarkuton folyó évi márczius hó 47-ik 
napján d. e. 10 órakor fog megtartatni. 

Fentirt állással következő évi javadalmazás vaii egybekötve: 
1. 425 frt készpénz fizetés; 
2. a vágatási biztosi teendőknek a székhelyen ,való gyakorlásáért 

megállapított dijak; * 
3. a székhelyen és körhöz tartozó községekben tartani szokott 

állatvásárokon mint vásári állatorvos részére külön egyezség utján meg-
állapítandó dijak; 

4. állatorvosi magángyakorlatért" s az érvényben levő vármegyei 
szabályrendelet szerinti dijak. 

Felhívom a kadarkuti, hedrahelyi, ladi és csökölyi jegyző urakat, 
hogy érdekelt községek meghívása iránt intézkedjenek és a vonatkozó . 
elismervényeket a választáskor alólirottnak adják át. 

Kaposvár 1900. február 24. 

SÁBKÖZY BÉLA, 
főszolgabíró. 

Lapunk bekötési táblája 
1 f r t 36 kFéPt (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„istvántelki immúnis" homoktalaju 
szőlőjéből a következő 

európai és gyökeres szőlővesszők 
eladók. 

1 éves 
gyökeres európai vesszők. 

Olasz Rizling 
Nagy Burgundi.. 
Mézes fehér... .. 
Szent-Lőrincz .. 
Nemes Kadarka 
Veltelini piros 3,000 
Madelaine angevino 1,000 

15,000 e: 
5,000 
3,000 
2,000 

2 éves 

gyökeres enrópai vesszők. 

Olasz Rizling 8,000 ezre 14 frt 
Chasselas blanc ... 1000 „ 14 , 
Nagy Burgundi ... 1000 „ 14 , 

Megrendelések az 

OrszágosMagyar GrazdaságiEgyesület 
igazgatójához 

B u d a p e s t „ K ő z t e l e k " i n t é zendők . 
Az elszftlliW« tavaszszal történik a megrendelés sorrendjében. A megrendelésnél a 

vesszők fele ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvéttel szedetik be. 
Csomagolásért és vasútra szállításért ezrenkint 1 írt számíttatik. 

I g a z g a t ó . 
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A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

„Deeríng"-féle fübaszálőgépeket, 
marohrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
: ̂ f f i ^ f 0 1 szénagyüjtőgépekel 

(lógereblyéket) van szerencsém a t. 
gazdaközönségnek akként ajánlani, hogy 
hogy minden általam szállított ilyen gép-
nek használhatóságáért és jó munkájáért, 
nemkülönben anyagának jóságáért el-

vállalom a felelősséget. 
Szükséglet esetén kérem a megrende-
léseket ezen gépekre nekem már most 
feladni, mivel azokat korlátolt számban 
hozatom Amerikából, megtörténhetne, 
hogy késői rendelményeket legnagyobb 
sajnálatomra már nem lennék képes foga-

natosítani. 

PROPPER SAMU 
az amerikai Deering-gyár kiz. képviselője 

B U D A P E S T , V., V á c z i - k ö r ú t 52. szám. 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kivánatra készséggel szolgálok. — 

Kényelmes nyaraló, 

irnyékô kertben, a fSrárosíoz 

'egyedüli haaznllalt̂ Bérmellé® 
kes. Szives ajánlatok e lap kí-

drb. csomagolással; venni szán-
intézöséghez, Zalamegye- 605 

Eladó 
l-a Hortensia-Burgonya 

100 kiként MK. ab Nagyhát 

Megkeresések alanti czimre 

flagtjpi gazdaság, 
posta Nagyhát 

Eladó szőlővessző. 

50,000 darab magasdereku 
almafa 

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

baraczk stb. 
50,000 drb. ehető gesztenye 

1 drb. 60—100 fillér. 
Disz és sorfák 

erős magas derekú példányok 
20,000 drb. Gflmbakácz 1 darab 
20,000 drb. Vadgesztenye 1 drb. 

Díszcserjék. 
drb. gazdagon virágai 

gaŝ ságig, ezenkivül̂ SÔ eg 
szletes képes jjtijjS?zéki 
6f Battyányi Zsigmond-fél 

Hajdú megye. 462 ^ CSENDLAK,̂  

A rimaszombati 
országút̂ mentén, S27 oiztiUyoj 

nőségli ingatlan, gazdasági 
épületekkel felszerelten, elő-
nyös feltételek mellett eladó, 
tfjütt lévőj? H! pf gőz-

Wrmőkép̂ ŝ Mcf'â öl B'M, 

Bővebb étrte5té™teUntyerhetni 
Rimaszombatban SQteő István 
ügyvéd, földbirtokosnál. 461 

Megvételre 
kerestetik 100,000 drb. göm-
bölylHöIgyfa, esetleg gömbölyű 

íatok^^SzabadSattyto^Wi 
rókfcának megnevezésével̂  

ügyelőségher Nagy°Lángra (Fe-
jér-megye) czimzendők. 468 

A rimaszombati 
országút̂ mentén, S27 oiztiUyoj 

nőségli ingatlan, gazdasági 
épületekkel felszerelten, elő-
nyös feltételek mellett eladó, 
tfjütt lévőj? H! pf gőz-

Wrmőkép̂ ŝ Mcf'â öl B'M, 

Bővebb étrte5té™teUntyerhetni 
Rimaszombatban SQteő István 
ügyvéd, földbirtokosnál. 461 

Korlátkői 

Nyítríjabloniczi5 állomáshoz 
szállítva. Czim : Gazdasági in-
tézőség Korlátkőn, Nyitra-Leégett 

Korlátkői 

Nyítríjabloniczi5 állomáshoz 
szállítva. Czim : Gazdasági in-
tézőség Korlátkőn, Nyitra-

E ladó 
fenyöcsemeték 

és fenyöfácskák 
1—4 éves korig mindenféle 
fenyőcsemete, valamint 25 
—150 cm. magas fenyöfács-

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

Kontsek György 
földbirtokos 

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

A nemesitett 
alcsuthi 

tengeri, 

gondos flgyelemme 

Sárbogárdi helyi érdekű vo-
nalon) zsákon kivijl értendők. 
Vetőmagból 0:50 q.-nél, piaczl 
ség nem szállittatls. Megren-
deléseket a pénz előleges be-

Eladó 
gytimölcsfák, diszb 
zsák stb. Árjegyzék 
kertész, Ste, Kálóz, Fe hérmegyê  

kokban' 
Kifli 

Zsigmond gazdaságában Fel-

Leszállitott 
íazdasá̂ vetl 

í S k,(árpák,°zíb. 
Itségen) u. 
mrgonyák,' 

répfSl 'gvsk, franci 

Itségen) u. 
mrgonyák,' 

Lapunk kiadóhivatalá-
ban megrendelhető: 

A sertés javítása 
és hizlalása 

gazdák és hizlalók használatára. 
Irta K. Kuf f j Pál. 

Ara portomentes küldéssel 
1 forint 10 krajczár. 

Hirdetmény. 
A mezőhegy esi m. kir. ménesbirtok 

3200 mmázsát tevő f. évi takar-
mányárpa-szükségletének 

biztosítása czéljából 

folyó évi márczius hó 12-ik n a p i d. e. 10 órakor 
a ménesbirtok-ígazgatóság hivatalos helyisé-
ségében, zárt Írásbeli versenytárgyalás fog 
megtartatni. 

A z egy koronás bélyeggel ellátott ajánla-
tok a fent emiitett határidőig a ménesbirtok 
igazgatóságához Mezőhegyesre nyújtandók be, 
honnan a szállításra vonatkozó részletes fel-
tételek megszerezhetők. 

Budapest, l^OO. évi február 24-én. 

M. bir. földmivelésügyi minister. 

MAGYAR G A Z D A S Á G I E G Y E S Ö L E T 
felügyelete alatt álíó 

K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T 
kiadásában a következő 

gazdasági könyvek jelentek meg: 
fűzve kötve 

frt kr. 
Cselkő és Kossutány Takarmányozástan 2.40 3.— 
Cserháti Sándor Talajismeret 1.60 
Hilgard-Treitz Szikes talajok... —.80 /.— 
Domokos K. Gazdasági építészet l-ső rész 2.40 
Száhlender Gyula Gazdasági építészet 

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

Hidépitészet 2.60 3.— 
Molnár István Gazdasági gyümölcstermelés 2.— 2.40 
Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 5.— 6.— 
Rázsó Imre Czukorrépa-magtenyésztés 7. . — 

Megrendelések az 

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

intézendök. 
Á műveket bérmentve küldjük; s minden megrendelés 

után 25°/o engedményt adunk. 
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MirdeMii ír 15 szóig 60 I 
»ií 4 fillér, feltünG betükk 
nél KŰmden beiktatásnál « KIS HIRDETÉSEK CHk mUŐfSKMk i3 I 

, keresik ia tiii kirdetafcqti 

Oaalc o l y t e v e l e k r o yA laszo lnnh, mtelyelcteel T á l a s á r a süzSfaség-eg levé l toé lyeg-et v a g y l e v e l e z ő l a p o t kf i ldei 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Gazdasági 

segédtiszt, több évi gyakorlat-
keIre?ttük!UFtelré|ÍhaT?é«:K! 
és teljes ellátás. Sajátkezüleg 
irt folyamodvány ok Műller 

Jónás _ Erimére ^ Galántha-Pal-

Dohányos gazda 
ki a) év̂  óta ̂ dohinykezelő̂  s 

azonnali belépésre.4 O^ta^ki-
adóhivatalba. 487 

Ökör-tinó 
párosított, magyarfaj eladó 
Hatfaludy Elek̂ földbirtokosnál, 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Gazdasági 

segédtiszt, több évi gyakorlat-
keIre?ttük!UFtelré|ÍhaT?é«:K! 
és teljes ellátás. Sajátkezüleg 
irt folyamodvány ok Műller 

Jónás _ Erimére ^ Galántha-Pal-
Főldmivesiskolát 

jó. sikerrel végzett 32 éves ev. 
gyárul és tótul, gazdaságban 
bármely megbízható állást el-
fogad. (Mm akiadóhivatalban. 

^Tenyészkan eladás. 

raépífgamitura Sadó.ar 411H)8 

Gazdaságl 
ságos gróf Károlyi ifaj^'ur 
bó l-ére,a cadémiát vagy gazda-
i t ^ t n p : ^ : 
Méltóságához czimezve küld-
Tótme ^ á̂Sfelü'BVelöséghez 

Főldmivesiskolát 
jó. sikerrel végzett 32 éves ev. 
gyárul és tótul, gazdaságban 
bármely megbízható állást el-
fogad. (Mm akiadóhivatalban. 

^Tenyészkan eladás. 

raépífgamitura Sadó.ar 411H)8 

Gazdaságl 
ságos gróf Károlyi ifaj^'ur 
bó l-ére,a cadémiát vagy gazda-
i t ^ t n p : ^ : 
Méltóságához czimezve küld-
Tótme ^ á̂Sfelü'BVelöséghez 

Intézői 

és tótul. ÁUásáfybármíkore el-
foglalhatja. Szíves ajánlatokat 
528" jelige alatt továbbit. ' 528 

Eredeti 

RambouiHet 

kosok í57 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
g r ó f H e r b e r s t e i n 

A l b e r t 
uradalmi igazgatóságánál 

Strilek, 
Morvaország. 

s t ^ Vlnczellér _ 

^nota^k^eHSk^^V^' 
K.-Félegyháza.' P°530 

Intézői 

és tótul. ÁUásáfybármíkore el-
foglalhatja. Szíves ajánlatokat 
528" jelige alatt továbbit. ' 528 

Eredeti 

RambouiHet 

kosok í57 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
g r ó f H e r b e r s t e i n 

A l b e r t 
uradalmi igazgatóságánál 

Strilek, 
Morvaország. 

ÁLLÁST KERESŐK, 
OKI. grazdász, 

25 éves, badmentes, 5»/i évi 
nyitványokkal, segédtiszti,-

Intelligens 

gMdarseszonyn6aktk?1óí>rezTse:a 
külgazdaságban teljesen jár-

Eredeti 

RambouiHet 

kosok í57 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
g r ó f H e r b e r s t e i n 

A l b e r t 
uradalmi igazgatóságánál 

Strilek, 
Morvaország. 

ÁLLÁST KERESŐK, 
OKI. grazdász, 

25 éves, badmentes, 5»/i évi 
nyitványokkal, segédtiszti,-

Birtokos 
urak figyelmébe. Gazdasági 

számadások felülvizsgálására, 
átmeneti dijazás mellett ajánl-
kőzik̂ egy volt, intelUgen s taz-
talában. z 6 ap a 

Eredeti 

második dijai1 lett' kitűntetve' 
vánnyaf ellátott" lví-21 év°es 
ű̂íadSomban̂  eladó.5 Posta3' 

Földmives-iskolát 
végzett, jő gyakorlattal, bizo-
nyítványokkal és ajánlattal 
rendelkező családos egyén, 
magfelelő alkalmazást keres. 

Birtokos 
urak figyelmébe. Gazdasági 

számadások felülvizsgálására, 
átmeneti dijazás mellett ajánl-
kőzik̂ egy volt, intelUgen s taz-
talában. z 6 ap a 

Eredeti 

második dijai1 lett' kitűntetve' 
vánnyaf ellátott" lví-21 év°es 
ű̂íadSomban̂  eladó.5 Posta3' 

Önálló, 
elméletileg és 14 évig gyakor-
latiIVgaképzett2gazdatiszt!nős, 

nagyobb ^ d'l "kb* f°tIS'-t 

igény e k mtliet̂ basonlő2 áUást 
keres. Ugy a czukorrépa és 
dohánytermelésekben ; állat-
tenyésztés, hizlalás és tehené-
szetben, valamint a gazdaság 
administrális ügyeiben kitűnő 
gyakorlattal bir. Szorgalma, 
becsülete, erélye és képzettsége 
denkor híven megőrzi. Czim a 
kiadóban. 439 

ISős, 
iskoíáT'végzet™' SonafTb-te-
évi gyakorlattal biró er%^ 
egyén, ki a szőlészethez is ért, 
t£Zt̂ 'áUá ''fke Vâ bá S6-|éd" 
belépésre. ̂ Szíves m̂egkeresé-

Eredeti 

második dijai1 lett' kitűntetve' 
vánnyaf ellátott" lví-21 év°es 
ű̂íadSomban̂  eladó.5 Posta3' 

Önálló, 
elméletileg és 14 évig gyakor-
latiIVgaképzett2gazdatiszt!nős, 

nagyobb ^ d'l "kb* f°tIS'-t 

igény e k mtliet̂ basonlő2 áUást 
keres. Ugy a czukorrépa és 
dohánytermelésekben ; állat-
tenyésztés, hizlalás és tehené-
szetben, valamint a gazdaság 
administrális ügyeiben kitűnő 
gyakorlattal bir. Szorgalma, 
becsülete, erélye és képzettsége 
denkor híven megőrzi. Czim a 
kiadóban. 439 

ISős, 
iskoíáT'végzet™' SonafTb-te-
évi gyakorlattal biró er%^ 
egyén, ki a szőlészethez is ért, 
t£Zt̂ 'áUá ''fke Vâ bá S6-|éd" 
belépésre. ̂ Szíves m̂egkeresé-

Szt.-Ódorfai 
állomás Jánosháza) eladó 4 db 

Önálló, 
elméletileg és 14 évig gyakor-
latiIVgaképzett2gazdatiszt!nős, 

nagyobb ^ d'l "kb* f°tIS'-t 

igény e k mtliet̂ basonlő2 áUást 
keres. Ugy a czukorrépa és 
dohánytermelésekben ; állat-
tenyésztés, hizlalás és tehené-
szetben, valamint a gazdaság 
administrális ügyeiben kitűnő 
gyakorlattal bir. Szorgalma, 
becsülete, erélye és képzettsége 
denkor híven megőrzi. Czim a 
kiadóban. 439 

ISős, 
iskoíáT'végzet™' SonafTb-te-
évi gyakorlattal biró er%^ 
egyén, ki a szőlészethez is ért, 
t£Zt̂ 'áUá ''fke Vâ bá S6-|éd" 
belépésre. ̂ Szíves m̂egkeresé-

Bambouillet 
vebb fel7llágoslStásteaa a béla-

halmi gazdaság intézösége 
u. p. Csécse, Nógrádmegye. 
Ugyanott kapható tiszta vető-

Önálló, 
elméletileg és 14 évig gyakor-
latiIVgaképzett2gazdatiszt!nős, 

nagyobb ^ d'l "kb* f°tIS'-t 

igény e k mtliet̂ basonlő2 áUást 
keres. Ugy a czukorrépa és 
dohánytermelésekben ; állat-
tenyésztés, hizlalás és tehené-
szetben, valamint a gazdaság 
administrális ügyeiben kitűnő 
gyakorlattal bir. Szorgalma, 
becsülete, erélye és képzettsége 
denkor híven megőrzi. Czim a 
kiadóban. 439 
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i dő ®SltC1SB®kka 

" ElőjegyféS^megkíresí̂ lEi* 
bára (Pest-m.) ktildondő. 527 

| Világhírű erfurti I 
magvak 

I BUDAPESTEK I 
jj kaphatók 

Radwaner és Rónai 
V.,Nádor-u.8.sz. 
J. . 0. SOHMIDT erfurti 
magtérm ele ném. csász. 

magyarországi 
főraktárában. 

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

tetők. 
Tessék átjigjztkrt kérni. 

kárpáti fenyöborovicska, 
kiŝ üstben̂ égetett̂  áHô t* réflj 
egyike a legegészségesebb ita-

Hanna 

árpát 
eredeti Kwassitzi első után-
tenyésztése Barsmegyei 
gazdaságomból. Ezen árpa-
faj már évek óta ugy bő-
termőségre, mint korán-
érésre és kvalitásra ki-

tűnően beválik. 
Eredeti Kwassitzi 

I l anna Pedig-ree 
árpa vagy Dnppani 
zabból szintén szolgálok 

Grrünwald 
97 Sándor 

gabonakiviteli üzlete * 

B u d a p e s t , 

IV., Aranykéz-utcza 7. 

J E 1 a d ó 

Czukor 
öztrok mag 

(sorghum saccharatum) 
per 100 ko. 15 koronáért, 
zsákkal együtt, Zin̂ and 
Ujfalusi állomásra, állítva 
ugyszinte „Maclura Aurán 
tiaca" csemete, és nemes-
fiizdugvány. Uradalmi Tiszt-
tartóság Ötvenesen, posta 
Arad. 516 

Cuprin-por 
egb iztosabb és legolcsóbb 
óvszer a szőlő és burgonya 

peronosporája ellen. 
Sulfin-por 

tapadó és legbiztosabb 
ellenszere az oidiumnak 
(lisztharmat) s okkal olcs óbb 
mint más hasonló készit. 

l-rendü Kékköveit, Creolin, 
Karbolsavat, Keserű sót, 
Entian és Kalmus gyökeret, 
csodasót, sósavat, szappan-
főző sódát, összes kötsze-
reket, valamennyi állati és 
gazdasági vegyszereket leg-

jutányosabban szállít 

DETSINYI FRIGYES, 
Budapest, 

V„ Marokkói n. 2., a Fekete 
Kutyához. 

L u c z e r n a , 
Répamag, 

Csomós ebir 
Franczia perje 

fűmag. 
K o r á n é r ő : 

tavaszi l>ii/a. 
<5 eippilisi zab, 
székely tengeri, 

Faiskolai termékekből 
Vadgesztenye, 
KSr is fa , 
tölgysorfák és 

csemeték, 
kosár fűzdugványok, 

a drassói magyar törzste-
nyészetből több db. kiválóan 

fejlett 

bika 
Magyar tenyész-

bikákból. 

gr. Teleki 
áriéi úr 

drassói uradalmában, 

Excellenz Báron von 
Loudon'sehes Forstamt 
Bistritz am Hostein (Mahren) 

tenyész 
tojásokat 

fajtisztaságért jótállással, 
húsos ludaktól á 1 kor. 
am-jrikai óriásbronz puly-
kától á 60, fii., Pecking ka-
csáktól, arany hamburgi 
óriás fáczánoktól és vilá-
gos Bráhmsa á'̂ 80 fillér, 
Rouen-kaesák, aranynyakú 
Dorkinga és Elymoüth 

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

ven kéretnek. 451 

buza 
11 

z a b , 
baltaczim 
franczia perje, 

csomós 

e b i r 
kitűnő 

minőségben 

jutányos árban 

kapható 

Haldek 
niagnagykereskedése 

József föherczeg ö cs. és kir. 
fensége udv. szállítójánál 

Budapest, 

Károly-körut 9. szám. 
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G Ő Z M I V C L É S . 
Nagyobb területek szántását gözekével 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

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

Wm p p r n I I n gőzszántási vállalkozó ^ 
U L r r L l t N U , B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D . 

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

ojtvány fajtiszta, peronospora mentes, mely a telepités befe-
jezése után fentmaradt jutányos áron eladó. 
Fásoj tvány: 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 

Zalabéri uradalom intézősége 
Pakod, Zalamegye kéretnek. 488 

A legjobb kutszivattyuk 
ugyszinte mindennemű szivattyúkat, 

minden czélra, csöveket, 

vízellátási 
telepeket 

készit 486 

A n i o n K u i i z 
Mahr, Weisskirchen. 

P r o s p e c t u s o k i n g y e n . 

Hirdetmény. 
(Uj személy- és podgyász díjszabás életbeléptetése a Hegyes—Feketehegy—Pa-

lánkai h. é. vasúton). 
Ezen h. é. vasúton f. é. márczius hó 1-én uj személy és podgyász díjszabás 

lép életbe, melylyel az 1897. évi márczius hó 1-én életbelépett díjszabás érvé-
nyesen kivül helyeztetik. 

Az uj díjszabás a m. kir. államvasutak díjszabás elárusító irodájában (Buda-
pest, Csengery-utcza 33. sz.) 20 fillérért kapható. 

Budapest, 1900. február 15-én. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik). 

Egy és több vasú egyetemes 
aczó/ekóim és 

t a l a j i B l v e l é 

e^köze im 
olcsó ár, e l ső rendű m inőség és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb hírnévnek és kelendőségnek 

örvendenek. 

/'" Eperjes, \ 
/ 1898. október\ 
§1—3. legelső dij] 
\ állami arany/ 
\ érem. ,./ 

Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

cs. és kir. kizárólagos ekegyára 
B U D A P E S T , 

V I . ker., IVagymező-utcza 68. sz. B&cher Euctolff 
Magyarországi vezérképviselő: Szűcs Zsigmond. 

,Unicuni-Drill' 
sorba ve tSgép sokoldalú használ-

hatóságánál, czélszerü szerkezeténél fogva egész 

Európában 

a l eg j obb h í rnévnek és 
a legnagyobb kelendőségnek] 
Örvend, ezeknélfogva az összes eddigi vetőgépek 

között az | 

első helyet fog la l j a el. 
Árjegyzék és bővebb felvilágosítással készséggel! 
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