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KÖZTELEK 
KÖZ- É S 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, Gazdasági Egyesület tulajdona. 

• . egyesületi tanáo. felügyelete alatt: 
Főszerkesztő is kiadásért felelő.: Forster Géza az OMGE. Igazgatója. 

Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltftn az OMOE. szerkesztő-titkára. 
Társszerkesztő: Hiicluy Barna az OMGE. titkára. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési dij: 
Egész érre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Ülésnapok a Köztelken. 
1900. márczius hő 10-én d. e. 10 órakor. 

Magyar mezőgazdasági szeszterme-
lök országos egyesületének választ-
mányi ülése. 

1900. márczius hó 10-én d. u. 4 órakor. 
Magyar mezőgazdasági szeszterme-
lök országos egyesületének érte-
kezlete. 

1900. márczius 14-én d. e. 10 órakor 
OMGE. díjlovaglást rendező bizott-
ságának ülése. 

1900. márczius 18-án d. u. 4 órakor. 
Tejtermelök orsz. egyesületének köz-
gyűlése. 

1900. márczius 24-én d. e. 11 órakor 
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezetének közgyűlése. 

1900. márczius 25-én d. e. 10 órakor 
Orsz. méhészeti egyesület közgyűlése. 

1900. márczius 25-én d. u. 4 órakor 
Magy. mezög. szesztermelök orsz. 
egyesületének közgyűlése. 

XVII. tenyészállatvásár. 
Az OMGE. a földmivelésügyi minisz-

ter ur támogatásával rendezett XVII. 
tenyészállatvásárt f . hó 11. és 12-ik 
nap j a in tar t ja meg a budapesti Tatter-
sall részvénytársaság istállóiban. 

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

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

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

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

A bejelentési batáridő márczius hó 10-én 
lejárt. Katalógusok márczius hó 15-én jelen-
nek meg. A vásár tervezete és bejelentési ivek 
a Tattersall titkárságánál (Bpest, Külső Kere-
pesi-ut) kaphatók. 

Ki — Amerikába. 
A belügyminiszter a napokban kör-

iratot intézett a vármegyei törvényható-
ságokhoz a kivándorlás ügyében. Fel-
hívja őket, jelentsék, miért hagyja oda 
a magyar munkás tűzhelyét s hazáját 
egy bizonytalan jobb jövö reményében. 
A kivándorlást előidéző bajok gyógyí-
tására egyébként saját hatáskörükben is 
közrehassanak. 

Ez a körirat igen nevezetes ese-
mény. Arról tanúskodik, hogy a hivata-
los Magyarország immár érdeklődni kezd 
a kivándorlás tünete iránt. Vagy mond-
juk, kiválóan kezd érdeklődni, ha igy 
jobban tetszik. Mert eddig is bizonyára 
érdeklődött, csakhogy nem mutatta. 
Eddig azt a sok jő magyart, aki bucsut 
mondott a kapufélfának, legfeljebb egy-
egy vezérczikkben sirattuk el. Ez is egy 
neme volt az érdeklődésnek. Néhány 
megrekedt magyart hazatolonczoltak s 
néhány kivándorlási ügynököt hűvösre 
tettek. Ez is érdeklődés volt. Ám most 
már keresni kezdjük az okát, miért is 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelelt), Üllői-út 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

hagynak itt bennünket a véreink. Ha 
nem csalatkozunk, ez az érdeklődésnek 
a forrpontját jelzi. 

Hát hogy miért is megy ki évente az 
a husz-huszonötezer ember Amerikába? 
Mert hogy kimennek, azt már kitapasz-
taltuk. Hanem hogy miért mennek ki? 
Rákerült a sor erre a fogas kérdésre. 
S a kérdés a vármegyei törvényhatósá-
gokhoz van adresszálva. Azoktól majd 
megtudjuk, mi az oka ennek az évtize-
des láznak. Mert tudniillik nekünk erről 
még homályos sejtelmünk sincsen. 

Az ötödik országos gazdakongresz-
szus hatása e kérdésben — ugy látszik 
—- teljesen meddő maradt. Ezen a 
kongresszuson a kivándorlás ügyét min-
den vonatkozásában olyannyira kikém-
lelték, hogy a törvényhatóságok számára 
igen kevés felfedezni való marad. A 
nekik feladott rébuszt ez a gazdagyülés 
kevés szóval megoldotta. Azért vándorol 
ki a munkásember, mert elégedetlen. 
Azért elégedetlen, mert nehéz a megél-
hetés s el van zárva előtte a vagyoni 
jólét minden reménye. S azért nehéz a 
munkás élete, mert a földbirtokos ágya 
sincsen rózsákból vetve. Az egész mező-
gazdaságra nyomás nehezedik. Első sor-
ban az igyekszik alóla kibontakozni, aki 
legalul van s aki legkönnyebben mozog. 
Az elmerülendő hajót is a patkányok 
igyekeznek odahagyni legelőbb. Itt is az 
a kisember vonja le leghamarabb a 
konzekvencziát, akit a legkevesebb anyagi 
és erkölcsi kötelék füz a társadalomhoz 
s a hazához. 

Öt év mult el, hogy ezeket hallót-

Tavaszi VETŐMAG szükségletünk 
beszerzése végett forduljunk a 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezeiéhez, Budapest, Y. ker., Alkotmány-u. 31. 
Mai számunk 28 oldal. 
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tuk. Azóta a gazdasági viszonyokban 
olyan lényeges javulás nem állott be, 
hogy más miért-et kellene keresnünk. 
Nem, kivált a Felvidéken, amelyre ma 
még úgyszólván lokalizálva van a tenge-
rentúli kivándorlás kérdése. Só't itt a 
gazdasági viszonyok még rosszabbodtak, 
mert az utolsó öt év alatt is több, 
kenyeret adó mezőgazdasági szeszgyár 
megbukott. Aki tehát érdeklődni kezd a 
dolog iránt, annak bátran megsúghatjuk, 
hogy a kivándorlásnak most is csak az 
a fő oka, ami öt esztendőnek előtte: a 
szegénység. Ezt a fontos kiindulási pon-
tot ne terheltessék elfogadni. 

Kérdés tárgya csak az lehet, hogy 
a szegénység sok alakja közül melyik 
kísért? Mert a szegénység sokféle 'alak-
jában kiűzheti az embert a tűzhelyből. 
Az az egy azonban bizonyos, hogy az 
ember nyugodt, biztos tűzhelyet ott 
nem hagy. 

Hanem hát beismerjük, hogy azzal 
még édeskeveset értünk, hogy ezzel 
a felfedezéssel elébe vágtunk a hi-
vatalosan megejtendő tanulmányoknak. 
Legfeljebb azt az elégtételt szereztük 
meg, hogy a mostoha gazdasági viszo-
nyok egyik bizonyító jelére ismét rá-
mutattunk s hogy megkérhettük az ér-
deklődőket: vegyék komolyan szivükre, 
hogy azok a kivándórlók csakugyan me-
nekülő patkányok. 

Árt-e az a menekülés ? Hasznos 
vagy káros-e közgazdaságilag, hogy évente 
20—25 ezer honpolgár száll ki Ameriká-
ban s hogy ott máig a Felvidéknek több 
mint háromszázezer volt lakója él már; 
olyan anyag, amelyből öt nagy magyar 
város vagy háromszáz falu telne ki ! 
Káros volta ennek a kivándorlási folya-
matnak vitán felül áll. Hisz a legjobb 
munkaerő megy ki. Családjának fentar-

T Á R C Z A . 

Küzdelem a létért. 
Irta: Bársony István. 

Nagy hó volt s az erdő fáira széles 
fehér szalagdiszként rakodott le a tél ékessége. 

A környéken nyoma sem volt olyan élet-
nek, ami a magány hangulatát zavarta volna. 
Néhány fekete varjú húzott át messze a sik-
ságon; amerre igyekeztek, arra bizonyosan 
tanya volt. A komor kisértet-madarak láttára 
még növekedhetett inkább, semhogy fogyott 
volna az emberben az elhagyatottság érzete. 
Hisz' még azok a szomorú szárnyasok is elkí-
vánkoztak innen. 

Az erdő szélén egy nagy szürke állat 
jelent meg s óvatos ravasz pofáját előre 
nyújtva, széjjel nézett a havas tájon. Egy vén 
farkas volt az. Nyaka vastagsága roppant erőt 
sejtetett. Válla körül szinte felborzolódott a 
bundája s attól mégegyszer oly szélesnek lát-
szott, szemében gonosz vérszomj égett. Erős 
első lábát megvetette a hóban, ugy bámult ki 
a bokrokkal tarkálló síkságra. 

Semmi sem mutatkozott, ami megzavar-
hatta volna. Kilépett hát az erdőből s egy 
pusztai bokor mögö:t megállott. 

Most látszott, hogy a hátulja milyen nyo-
morúságos az elejéhez hasonlítva. Egyik hátulsó 
lábát húzta is; valaha meglőhették, vagy tőrbe 
léphetett. 

tója, a gazdának jobb keze, az államnak 
adóalanya, a katonaságnak legkelendőbb 
matériája. Sovány kárpótlás a tengeren-
túlról érkező pénz, ha millió számra 
megy is. Ez a pénz inkább csak tran-
szitő van nálunk. Mert érte jönnek, 
visszaviszik. Vagy visszajönnek s felélik. 
Közgazdasági szempontból mindkettő 
improduktív jelenség. Könnyű tehát meg-
állapodni abban, hogy a kivándorlásból 
anyagi hasznunk nincsen. Erkölcsi hasz-
nunk van azonban. A visszatérők a sza-
badságnak bizonyos eszméit hozzák ma-
gukkal. És ezeket az eszméket azzal a 
megnyugvással fogadhatjuk, mintha a 
gyermek kezébe éles kést adnánk. A 
mérleggel hamarosan elkészülhetünk. A 
kivándorlás minden vonatkozásában 
kiszámithatlan veszteséggel jár. És a 
veszteség fokozódhatik, miglen kiürül a 
Felvidék. Huszonötezer távozó évenként! 
Ez egy borzasztó nagy numerus, amelyet 
nem sokáig birhat meg jaj nélkül ez a 
kis ország. 

De nemcsak nekünk baj ez a ki-
költözési láz. Baj a távozókra egyénileg is. 
Túlnyomó részük ott kint gondot vet, nyo-
morúságot arat. A bánya száraz melege 
szárítja verejtékét, hol baromi munkát 
végez. Elnyomják, megvetik, hisz az az 
uj haza mégcsak nem is mostoha anyja 
neki. S az édesanya hiába hivná vissza; 
a nyomor tehetetlenségében hullatja 
keserű könnyeit. Baj az szegénynek, 
hogy szükkörü ítélőképességétől függött 
a döntés, mikor szerény, de biztos sorsát 
felcserélte a keserű csalódásokra változott 
jobb reményekért. Baj az neki, hogy 
hamis szinfestésekre fellángolt, csalóka 
reményeit oly könnyen követhette. De 
hiába átkozza most rossz ösztönét, ha 
nem voit, aki eléje idejében gátat vetett 
volna. 

Az óriás ordas elgondolkodva nézett le 
védő bokra mögül a völgybe, ahol elég mesz-
szire egv kerülő-viskó látszót. A vistó kémé-
nyéből vékony füst szállt fel s kékes ködként 
oszlott el a szabadban. A viskó hátánál napra-
forgó-szárral kernett kert volt s a napraforgó-
sövény mellett egy bus állat gunnyasziott, 
mozdulatlanul, szinte a hátára fektetve hosszú 
fülét. A kerülő teherhordó szamara volt az. 
Csinosnak hivták s most rendes foglalkozását 
űzte: várta a világ végét. 

Az erdő szélén morgó, de mégis tartóz-
kodó hang szólalt meg : mit nézel ugy, Agyaras 
bácsi ? 

A komor vén farkas hirlelen hátrafordult. 
Alig husz lépésnyire tőle ott állt Kancsal, a 
fiatal kanfarkas, akinek Messzelátó, a százéves 
holló, kölyökkorában megjósolta, hogy vezér 
lesz egykor a farkasok közt. 

— Mit akarsz ? mit szemtelénkedel utá-
nam? vicsorgott vissza Agyaras, gyűlölködő 
hangon. (Tudott az öreg a jóslatról s nem áll-
hatta ezt az alig hároméves kölyköt, aki az 
ö helyét volt elfoglalandó a farkasok közt.) 

— Ne haragudjál bácsikám,-szólt Kancsal 
inkább udvariasan, semmint alazatosan, hisz' 
csak illik, hogy közel legyünk ahhoz, aki példa-
adónk, akitől tanulni akarunk. Nagyobb gaz-
ember nincs köztünk tenálad. S én utódod leszek. 

A gazember szóra megrázta a fülét 
Agyaras, mintha darázs zümmögött volna bele. 
Nem tetszett neki a komázás. A régi farkasok 
kÖ2Űl való volt, akik azt tartják, hogy a czél 

Csak távozzatok ki — Amerikába, 
szegény tót testvéreink. Majd visszasír-
tok még bennünket és mi is vissza-
sírunk. Hanem azért csak eredjetek 
ezerenként. Az egyéni cselekvési szabad-
ság szent eszméje köti meg kezünket, 
hogy visszatartsunk benneteket s vissza-
tartsuk magunkat a bizonyos rossztól. 
Ez a tiszteletreméltó eszme nekünk már 
sokba került, mert a „szabad egyéneket" 
ugy játszatták dicső jogaikkal, mint az 
éles késsel, mígnem irgalmatlan sebet 
ejtettek magukon, mint Beregben, mint 
Torontálban. S amiként az összetört 
exisztencziák omladékain megnyugvással 
konstatáltuk, hogy az egyéni méltóság-
ban csorba nem esett, aként titeket is 
jő szívvel bocsátunk útra s közös bus 
sorsunkkal szemben vigasztal az a fel-
emelő tudat, hogy az elv megőriztetett. 

Ez az a mai okoskodás, amely 
szárnyra bocsájtja a felvidékieket. S ez a 
kétségtelenül szabadelvű s szabadszellemü 
okoskodás népünknek már annyiba fáj, 
amennyivel a szolgaság fájdalma sem 
érne fel. A retográd irányzatoktól való 
félelem miatt elhanyagoltuk a népérdek 
védelmét a legfontosabb pontokon. Igy 
van ez a kivándorlás kérdésében is. 

Azt mondtuk, a kivándorlás oka a 
szegénység és az ínség. Bizonyos, ezek 
az okok azért tárgytalanokká nem vál-
nak, ha a kivándorlót erőszakkal vagy 
a kapaczitálás bármely eszközével is 
visszatartják, avagy távozását megnehe-
zítik. Az okot kell eltávolítani, hogy az 
okozat megs'zünjék. De ez a könnyű 
szerrel felállított tétel, ma nem több, 
mint frázis. Olyan okot, mint a szegény-
ség, parancsszóra eltávolítani, az útból 
félrelökni nem lehet, kivált nem akkor, 
ha ez a szegénység egy agrár ország 
agrárbajaiban gyökeredzik. Miként év-

szentesiti az eszközöket s a farkasbecsülethez 
hozzátartozik a lopá3 s a gyilkolás. De nem 
bocsátkozott vitába Kancsallal. Érdemes is 
erre egy ilyen tolakodó kölyök. Mást forgatott 
fejében s ahelyett, hogy megszidta volna a 
czudar frátert, mosolygós arczot vágott. 

— Vagy ugy! — mondta, füléig rántva 
vigyorgó száját, hamis hízelkedő te ! Hát vigye 
ördög,, ha már itt vagy, vedd hasznát, tanitlak 
valamire. 

Kancsal gyanakvó csudálkozással bámult 
Agyarasra. Erre a szép beszédre eszébe jutott 
a trójai faló története s ismételgette magában : 
„timeo Danaos et dona ferentes." Nem sok jó 
sülhet ki abból, hogyha Agyaras kedveskedik, 
Hisz' oly erős és annyi esze van, hogy nincs 
szüksége senkire sem a farkastársadalomból. 
Mindnyájan félnek tőle. De ezt most nem illett 
volna kimutatni. No, majd résen leszek, gon-
dolta a fiatal gonosztevő s lassan közeledett 
a vezérhez. 

— Látod — kezdte Agyaras, ott a völgy-
ben a Kóródi szamarát? Kóródi a legtökélet-
lenebb kerülő, akivel valaha dolgom volt. Ihol 
a hátulsó ballábam, ő sörétezte meg. Még a 
vermébe is majd beleestem egyszer. Most bosz-
szut állhatunk rajta. 

Kancsalt megnyugtatta némileg ez a 
beszéd. Ahán! eszerint holmi bosszúról van 
szó! S éppen Kóródi ellen, aki annyi borsot 
.tör a farkasok orra alá. Sose tudja a tisztes-
séges farkas, mikor nyel el az erdőn egy 
olyan falatot,- amit Kóródi megmérgezett. 
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tizedek óta megvan, ugy tarthat még 
évtizedekig minden jó igyekezet daczára, 
sőt fokozódhatik is. A közigazgatás s 
jogszolgáltatás is olyan intézmények, 
amelyeket varázsütésre semmiféle köz-
gazdasági probléma javára átformálni 
nem lehet, mert az emberek végre is a 
régiek maradnak. Hát odáig, mig az 
idők végtelenje elpárologtatja azon okok 
viztengerét, odáig egymásba font karok-
kal nézzük a kivándorlást? Odáig nincs 
segitség és nincs orvosság, mely e kórrá 
fajuló kárnak korlátokat szabhatna? 

Felteszem. ezt a kérdést, de egy-
előre tovább nem akarok jutni. Mert ha 
tovább haladnék az okoskodás fonalán 
s keresném a kivándorlás akut bajának 
orvoslására alkalmas intézkedéseket, ugy 
csak azon retográd szellemű intézkedések-
nél állapodhatnék meg, hogy azt a 
kivándorló tótot okbal-móddal vissza-
tartani attól, hogy nyomorult sorsba 

"hajtsák vak reményei, ide fűzni min-
den hatalmunkban álló kötelékkel ehhez 
a hazához: ez olyan kötelesség, ame-
lyet semmiféle uralkodó szellemnek 
vagy elvnek alája rendelni nem sza-
bad. Reménylem egyébként, most már 
segítségül jön ebben a kérdésben a had-
ügyi szempont is, mert az ujonczszük-
séglet fokozódik. Ez a szempont talán 
megmenti a kérdést. 

Még egy ecsetvonással toldjuk meg 
a kivándorlás képét. Báró Fiáth Miklós 
utána járt, hogy deczember hóban 74.000 
útlevél-kérvényt adtak be a belügyminisz-
tériumba. Ebből óO.OOO kivándorlók kér-
vénye és sok kérvény egész családé volt. 
Holott a legtöbb kivándorló útlevél nél-
kül megy át a határon. Sötét ez a jelen-
tés, mint egy nemzet pusztulásának 
gyászjelentése. És ugy látjuk, csakugyan 

—• No bácsi, no 1 tüzelt Kancsal. Hát mi 
lesz, hogy lesz?! Au-unye!! (Ez olyan farka s-
ásitás volt, mi nem álmosságot jelent, hanem 
türelmetlenséget, vágyat arra, hogy harapjunk 
egy nagyot minél előbb) 

Agyaras szétnézett s hallgatott. Látszott 
rajta, hogy most eszeli ki a haditervet. Kis 
vártatva Kanosaihoz fordult. 

— Egyszerűbb a dolog, semmint az első 
pillanatra látszik. Kóródi most nincs ottthon, 
az ugy-e bizonyos? Csak a felesége őrzi a 
házat. Az meg ki nem mozdul ebbe a bolond 
nagy hóba. A legnagyobb nyugalommal le-
osonhatsz a bokrok közt a kertig s ha egy 
kiesit meghajkurászod a szamarat, szent, hogy 
éppen a keit mögé igyekszik, a kazlakhoz. Ott 
én lesbe állok. Igaz, hogy jobb lenne egy 
csikó, de hisz' tudod fiam, ha ló nincs, jó a 
szamár is. 

Kancsal megnyalta a száját. Belátta, hogy 
mindez csakugyan igy van, de még vonakodott, 
hisz% természeténél fogva gyáva minden farkas. 
Meg is koczkáztatta, hogy változtasson az 
Agyaras tervén. 

— Nagyszerű, bácsi 1 mondta, de — talán 
fordítsuk meg; hajtsd te a csacsit s én 
lesek rá. 

Agyaras megcsóválta a fejét. — Vigyázz, 
nehogy megrúgjon a füles, csúfolódott. 

— No jó, hát megyünk. De ha bármit 
hallasz, cserben ne hagyj. Akkor gyer' elő 
tésis a kazal mögül. I 

itt az ideje, hogy e nemzeti dráma iránt 
a hivatalos Magyarország is érdeklődni 
kezdjen. Buday Barna. 

= ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

Nézetek a magyar marha átala-
kítását czélzó uj tenyészirányról. 

Erdélyi magyar szarvasmarha fajtánk 
tenyésztésében ujabban egy oly irányzat kezd 
gyökeret verni, létjogosultságot követelni, mely-
nek czélja az igavonóképesség és edzettség 
megtartása mellett a tejelöképességet fejlesz-
teni, de legfőképpen a gyors fejlődést átültetni 
és magas fokra emelni. Egy oly törekvés ez, 
melyet ha teljes siker koronázna, előttünk állna 
a szarvasmarha ideálja, eszményi tökélye. 
Mert hiszen nincsen a világon szarvasmarha 
fajta, mely e három tulajdont önmagában ki-
való mértékben egyesitné. 

A nyugati elnevezéssel jelzett fajták, 
mint azt mindnyájan tudjuk, gyors fejlődésüek 
bőtejelők, de kitartó munkára nem képesek. 
Magyar darvas marhánk alföldi változata kitűnő 
igásállat, de lassú fejlődésü s mint tejelő-
marha sem jöhet számításba. Erdélyi marhánk 
kitűnő igavonó, kiválóan edzett, elég jó tejelő 
de nagy hiánya az, hogy lassan fejlődik. Iga-
vonóképessége páratlanul áll a világon s 
ebben egy oly kincset bírunk, melyet kellően | 
megbecsüni sohasem tudunk s a melyet 
fétiékenyen megőrizni, megtartani köteles-
ségünk. 

Ez indított engem arra, hogy ezen ujabb 
átalakító tenyészirányról vallott szerény néze-
teimet az alábbiakban előadjsm. 

Háziállataink s ez esetben a szarvas-
marha individuális tulajdonainak fejleszté-
sére, irányitásara szolgáló eszközeink kö-
zött a tartás, táplálás és a gyakorlás játszák 
a vezér-szerepet. E két tényező együttes, vagy 
külön-külön fokozott mérvbeni alkalmazása 
eredmények elérésére képesít. Igy a gyors 
fejlődés elérhető helyesen alkalmazott állan-
dóan bő táplálás által. A tejelőképesség fokoz-
ható gyakoilás és dus takarmányozás által. 
Az edzettség, erőtermelőképesség fejlesztésére 
pedig a gyakorlás alkalmas. 

Iszen csak itthon volna Kóródi vélet-
lenül! gondolta Agyaras, de nem mondta. 
Akkor vihetné az ördög a szamarat veled 
együtt. 

Elindultak, kü'ön-külön. 
Agyaras lekullogott a völgybe s jókora 

kerülővel igyekezett a viskó mögé, ahol a 
sövényhez egy pár hólepte kazal támaszkodott. 
Kancsal megvárta, amig az öreg eltűnt s akkor 
meggyorsította futását és egyenesen nekirohant 
a gyanútlan csacsinak. 

Csinos annyira elmerült a világ végének 
a várásaba, hogyha a farkas akarta volna, 
könnyen hozzálopódzhatott volna. De akkor 
nagyon is közel lettek volna a házhoz s ki 
tudja, az ördögnek van néha rossz tréfája; 
hátha a lármára, dübörgésre kirohanó asszony 
kezében a piszkafa elsül. 

Jobb lesz ugy, ahogy a tapasztalt vénség 
kieszelte. 

Kancsal nem rejtőzött tehát s Csinos 
észrevette. Rövidlátó lévén, azt hitte előbb, 
hogy a keszegháti juhászok nagy komondora 
van itt; de aztán elrémülve ösmert rá vesze-
delmes ellenségére. 

— Itt a világ vége ! gondolta s kétségbe-
esve rugaszkodott neki. Vissza már nem for-
dulhatott, tehát vakon ment előre. Megkerülte 
a sövényt s akkor egyszerre — puff! — a 
nyakán lóg valami. 

Mire a nyomorult állat feleszmélt már a 
másvilágon volt. Agyaras nem vesztegette 
az idői 

Ezeket előreboesátva, jelen fejtegetéseim-
ben csakis a gyors fejlődést és az igavonó-
képességet kivánom bonczkés alá venni, egy-
mással szembeállitani, egymáshozi viszonyuk-
ban behatóan megvizsgálni. Szükségesnek tar-
tom e czélból egy kis — hogy ugy mondjam 
— történelmi visszapillantást vetni a szarvas-
marhánk életére. 

Volt idő, midőn a szarvasmarha, mint 
háziállat nem létezett, s ezen állatfajt csakis 
az ős-tuloknak földünk rónáin vadon száguldó 
csordái képviselték. Később, idők folyamán 
sikerült a föld népeinek ezen teljesen vad 
állapotban tenyésző állatot megszeliditeni, mint 
háziállatot tenyészteni, s saját czéljaira fel-
használni. Kezdetben húsával, bőrével volt az 
ember hasznára. Ehhez járult később az álla-
tok tejének táplálékul használása. Végül — 
talán abból, hogy egy nehezebb tárgyhoz oda-
kötött állat valamitől megriadva eliramodott s 
az illető tárgyat maga után vonszolta — reá-
jött az ember arra, hogy nagyobb terhek von-
tatására alkalmazza. íme a mai szarvasmarha, 
haszonvételi módok embriója az idők homá-
lyában. 

A már megszeliditett marha tenyésztése 
nagyobb arányokat kezdeti azután ölteni; el-
terjedt mindenütt, s különböző égajlati, táplál-
kozási viszonyok közé jutva, a népek által 
különböző iránybani használtatásnak alávetve 
s ebben folyton gyakorolva, — tehát évszáza-
dok lefolyása alatt egyes csoportonként ugy 
küllemileg é3 belszervetileg, valamint belső 
tulajdonságaik tekintetében is különböző át-
változásokon ment keresztül. Igy keletkeztek a 
különböző szarvas-marha fajták, melyeknek 
létesüléséhez később, a kultura elöhadásával 
nagymértékben hozzájárult az emberi be-
avatkozás, melylyel egyes tulajdonságok ha-
szonértékét felismervén, azokat a folytonos 
használat vagyis gyakorlás, a tartás és táp-
lálás eszközeinek alkalmazásával fejleszteni 
igyekezett. 

Igy állottak elő a mai nyugati fajták, 
melyeket, mint mindnyájan tudjuk, bő tejelés 
és kiválóan gyors növekedés jellemez, mely 
tulajdonoknak a mai fejlettségi fokra emelke-
dését az éghajlat behatása folytán előállott 
igen bő legelőkön, kevés mozgás kifejtése 
melletti gazdag táplálkozás s egyáltalában a 
dus takarmányozás eredményezte első sorban. 

Kancsal is odaért s akkor belekapasz-
kodtak ketten a szamárba és elkezdték von-
szolni a kazlakon tul sűrűsödő bokrok közé. 

Agyaras tudta, hogy ő elbirná egymaga 
is, de azért csak hagyta, hadd iparkodjék 
Kancsal. Az ilyen testgyakorlat nem árt-
hat neki. 

Valahára oly helyre jutottak, ahol nyugod-
tan megpihenhettek; meglepetéstől nem volt mit 
tartaniok. 

— Bácsi, ez remek volt! Hiába, van 
még tenálad magyar királyi ész, vélekedett 
Kancsal. Micsoda harapás ez itt a csacsi tor-
kán! Belátom, messze vagyok attól, hogy ezt 
utánad csináljam. 

Agyaras közönyösen fogadta ezt a dicső-
ítést s szó nélkül látott hozzá, hogy megtömje 
bendőjét a szamárpecsenyével. 

Ekkor Kancsal is a saját gyomra érde-
kével kezdett foglalkozni. Nekikapott a csacsi 
czombjának. 

De biz' furcsa meglepetés érte! 
Agyaras, mintha teljesen kicserélték volna, 

ráförmedt: takarodol innen ? kölyök ! mihaszna ! 
Kancsal ijedten húzódott vissza. Hogyan! 

bácsi! . . . hát most igy beszélsz? . . . Hisz' 
együtt vadásztunk . . . 

— Együtt?! Tökfilkó! Én vadásztam. Te 
csak hajtó voltál, mamlasz. Megengedtem neked, 
hogy tanulj, tapasztalj, punktum. Ne merj köze-
ledni, amig jól nem laktam. A maradékból 
falhatsz. 
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A táplálkozási viszonyok másnemüsége, 
a használat, a talaji és égalji viszonyok hoz-
ták létre a magyar marhát is, melynek soha 
eléggé meg nem becsülhető tulajdona az edzett-
ség, a kitűnő erőtermelőképesség. 

Határozottan bizonyitnyi nem tudjuk, de 
minden valószínűség a mellett szól, hogy be-
vándorló eleink ezen marhafajtát Ázsia siva-
tagjairól magukkal hozták, sőt már 8kkor iga-
vonásra alkalmazták. A honalapítás első száza-
daiban történtiróink szerint*) a magyar marha 
„magas és erős alkatával tűnik ki. Ázért oly 
kiválólag igavonásra való. Lépte gyors és 
magas növésénél fogva nagy." Tehát már a 
legrégibb korban mint igavonó állat szerepel. 

Régi okmányok s egyéb kútfői adatok 
szerint ősi eredetiségét a későbbi korban is 
megtartotta s erőkifejtésre napjainkig folyton 
használtatott. A nagykiterjedésű s a nyár he-
vétől sokszor kopárrá aszott legelőkön a táp-
lálék megszerzése czéljából végzett folytonos 
mozgás, a szabadban való állandó tartózkodás 
s e mellett a folytonos igázás eredményezték 
magyar marhánkban az edzettséget, az erő-
kifejtőképességet mai magas fokozatában. 

Látjuk tehát ezekből, hogy a nyugati 
marhafajták gyors fejlődőképességét előidéző 
behatások egészen más természetűek, sőt 
egyenesen ellentétesek azokkal, a melyek 
magyar marhánkban az edzettséget, igavonó-
képességet kifejlesztették. 

Ezeknek megállapítása után vizsgáljuk meg, 
minő átalakító befolyással volt ezen két tulaj-
donság kifejlődése a két fajta állat szer-
vezetére. 

A boncztani jellemzést czélunknak meg-
felelő nagyobb vonásaiban következőkben ad-
hatjuk. A nyugati fajta külbőre puha, vékony; 
csontozata finom, izmai lazák, petyhüdtek. 
Magyar marháknál a külbőr vastag, kemény; 
a csontváz durva, szilárd; az izomzat tömör, 
SZÍVÓS, erős. 

Ezen boncztani különbözőségből azon kö-
veteztetést kell levonnunk, hogy a jelen 
fejtegetések tárgyát képező két tulajdonság és 
a szervezet boncztani alakulása közölt szerves 
összefüggés van. Ebből következik az is, hogy 
csak az az állat birhat a fenti két tulajdon 
egyike vagy másikával, amelyiknek szervezete 
megfelelően van alakulva. És ez igen termé-
szetes. A gyors növekedés következtében az 
egyes szervek és igy az öszszervezet is lazán 

*) Dietz H. „A magyar mezőgazdaság" és WenzI 
G. „Magyarország mezőgazdaságának története" czimü 
munkái. 

— No bátya, ez mégis sok egy kicsit, 
méltatlankodott Kancsal felháborodva. S hátha 
az egészet megeszed ? Kitelik tőled, ahogyan 
ösmerlek. 

— Mit, még zugolódol? Még mukkanni 
mersz? Majd adok én neked! 

Még ki sem mondta, már rárohant 
Kancsalra. Egy pillanat alatt leteperte s jól 
összeharapdáita. A farkasok leendő vezére el-
páholva menekült fel a dombtetőre s onnan 
vonított le félelmes átkokat. 

— Megállj gonosztevő! megállja gazember! 
te kutya öreg; add vissza, amit elvettél t ő l em! ! ! 
Becsaptál ! Tönkre tettél! Véredet igyák a fel-
lázadt farkasok minél előbb! 

Agyaras nem törődött vele, csak falta 
mohón a zsákmányt. 

Én ott voltam és láttam. 
E pillanatban különös dolog történt. 
Ahogy ránézek Agyarasra, megdöbbenve 

veszem észre, hogy ember arcza van. Kancsal 
emberhangon üvölt és átkozódik ott fönt, oda-
pillantok, hát emberalakban szidja zsarnokát. 
Még a szegény szamár nyakán is egy buta, 
sápadt, holtra vált emberfej lógott. 

Ugy íelizgatott a látomány, hogy nagy 
nyugtalanságomban — felébredtem. 

S most nem tudom, farkasokról vagy 
emberekről álmodtam-e tulajdonképen. 

épül fel, kevés ellenállási képességgel bír, míg 
a lassú fejlődés a szervezetnek szilárdságot, 
edzettséget, kitartásra képesítettséget ad. Igy 
van ez a szerves lények birodalmában, a 
természetben mindenütt. A gyorsan növekvő 
s éppen ezért laza szövetű fűz vagy nyár de-
rékban törik az első szélviharra, mig a lassú 
fejlődésü, de tömör fáju tölgy büszkén daczol 
évszázadok viharaival. Dusán trágyázott talaj-
ban a buza gyorsan és nagyra megnő, de a 
szárban nincs szívósság, az első szél ledönti, 
kevés magot terem. 

Hogy miért van ez igy s miért nincs 
másképpen, annak oka a természet bölcs be-
osztásában keresendő. De hogy tényleg igy 
van, azt senki kétségbe nem vonhatja. 

Az elmondottak alapján azt a tételt kell 
felállítanom, hogy a gyorsfejlődés és az erő-
termelés két egymással össze nem férő, sőt 
egymást kizáró tulajdonság, értve itt azokDak 
jelenletét olyan fokozott mértékben, a mint 
azok e két állatfajtánál tényleg kifejlődve 
vannak. A dolog szerintem egészen tiszta és 
világos! Ha áll az, hogy munkabírásra, nagy 
erőkifejtésre csakis erős, edzett, szilárd szer-
vezet képes s ha áll az, hogy gyors fejlődés 
mellett ilyen szervezet nem létesülhet, egész 
természetes, hogy e két tulajdont egy és 
ugyanazon állatban kiváló méitékben kifejlesz-
teni nem lehetséges. 

Igenis lehet magyar marhánkat dus ta-
karmányozás, — mondjuk trejbolás— utján gyors 
fejlődőképességüvé tenni, hiszen nem is volt 
az kétségbevonható, sőt erre már bizonyíté-
kaink is vannak. De a fennebbiekből kifolyólag 
merem állítani, hogy a milyen arányban a 
gyors növekedési képességet emelni fogjuk, 
azon arányban fog az igavonóképesség csök-
kenése bekövetkezni. 

Azt fogják talán mondani sokan : 
Hogyan ? ! Ki mer ilyesmiket állítani akkor, a 
midőn már kész eredmények állanak előttünk, 
melyek e két tulajdon összeférhetőségét iga-
zolják. Ott a többször ismertetett drassói gulya, 
ott a Sperker-fele tenyészet 1 

Magamnak is volt alkalmam látni mindkét 
tenyészetből származó egyedeket s igaz bámu-
lattal eltelve szemléltem íőleg a Sperker-féle 
hus-óriásokat, de — őszintén szólva — reám 
azt a benyomást tették, amit a buja növeke-
désükkel feltűnést keltő üvegházi növények 
keltenek a szemlélőben. Azt a kérdést vagyok 
bátor megkoczkáztatni, tett-e valaki oly irány-
ban megfigyeléseket s ha igen, igazolják-e 
ezen megfigyelések azt, hogy a gyors fejlődési 
képesség átültetésével az igavonóképesség meg-
maradt eddigi magas fejlettségében? Tudo-
másom szerint nem. Meggyőződésem, hogyha 
egy egészen egyszerű modon összehasonlító 
kísérletet tennénk olyformán, pl. hogy egy 
Sperker-féle tenyészetben nevelt egyedekből 
összeállított ökörfogatot közönségesen nevelt, 
hasonlókorú ökrökből álló fogattal munkára, 
pl. szántásra beállitnánk, az eredmény fénye-
sen igazolná állításaimat. Mert hát az, hogy a 
gyors fejlődést kultiváló tenyészetekben az 
állatok 3—4 kilométer távolságban fekvő 
legelőre naponta ki- és behajtatnak, néha 
igába fogatnak, vagy épen egy kis gazdaság 
összes igásmunkáját a tenj észtehenek végzik, 
nem bizonyít egyebet, mint azt, hogy az ed-
zettség, igavonóképesség megtartasának esz-
közéül szolgáló gyakorlás némi mértékben 
alkalmazást nyert, de egyáltalán nem bizo-
nyítja a czélzolt eredmény elérését, a nagy 
igavonóképesség visszafejlődésének megakadá-
lyozását. 

Hogy az uj irányban átalakított magyar 
marha a munkaképesség bizonyos mérvet to-
vábbi a is meg. fogja tartani, ezt vita tárgyává 
teDni senkinek sem jut eszébe. 

Hiszen valamennyi nyugatifajta bir ily 
irányban való kihasználásra némi alkalmazható-
sággal. De hát itt nem erről van szó. Szó van 
iti a rcunkabirás kiváló mértékéről s a kérdés 
súlypontját éppen ez adja meg. 

Az is bizonyos, hogy az eiőkifejtőké-
pesség visszafejlődése az átalakított magyar 
marhában nem fog gyorsan szembeötlő ará-
nyokban bekövetkezni. Ivadékról-ivadékra lassú 
és fokozatos lesz az átmenet s csak idő mul-
tával jönnénk rá arra, hogy a mit nyertünk 
a vámon, elvesztettük a réven s akkor kellene 
megsiratnunk a pótolhatlan nagy veszteséget, 
a mikor már késő lesz. 

Magyar marhánknak ezredéves múltja van, 
melynek lefolyása alattjóban-rosszban, mindig 
nagy és kiválóan hasznos szolgálatot teljesített 
a magyar mezőgazdának. Tengernyi idő, egy 
ezredév kellett ahhoz, hogy edzettségben, 
igénytelenségben és kiválóan nagy munkabíró-
képességben a mai magas fokozatra emelked-
jék. Ne akarjuk tehát azt könnyelműen el-
fecsérelni. 

Az elmondottakból kifolyólag nézetem 
abban összpontosul, hogy magyar marhánk-
nak a kontemplált értelembeni általános átala-
kítása nem birhat létjogosultsággal s az ellen 
ezennel felemelem szerény tiltakozó szómat. 
Ez azonban éppen nem zárja ki azt, hogy 
örömmel ne üdvözölnék olyan törekvést, mely 
a fajta keretében egy uj, gyorsfejlődésü vál-
fajtát létesitni hivatott. Ennél azonban a nagy 
igavonóképességről le kell mondanunk, sőt az 
okvetlenül bekövetkezendő betegségekre való 
hajlammal is számot kell vetnünk. Bátor va-
gyok az elmondottakat az ujabb tenyészirány 
követőinek becses figyelmébe ajánlani. 

Várady Géza. 

Bár a tisztelt czikkiró nézetével nem 
mindenben értünk egyet, mégis közöljük kü-
lönben tartalmas és érdekes közleményét, mert 
mennél többen szólunk hozzá e véghetetlenül 
fontos kérdéshez, annál könnyebben fogjuk 
megtalálni azt a helyes utat, a melyen az 
ország szarvasmarhatenyésztése t^rén halad-
nunk kell. Hogy ez idő szerint nem minden-
ben haladunk j ő uton, azt körülbelül mindenki 
elösmeri s bizonyítja az az általános érdeklő-
dés is, mely ujabban a Közteleknek jóformán 
minden számában megnyilatkozik. Nem egé-
szen értünk egyet a közleménynyel, először 
is azért, mert nézetünk szerint a magyar 
szarvasmarhát a végpusztulástól csak ugy ment-
hetjük meg, ha gyorsabban fejlődővé és jobb 
tejelővé teszszük, másodszor azért, mert tudjuk 
azt, hogy egy gyorsan fejlődő s jól tejelő fajtá-
nak tinóborjuit is lehet és kell is ugy nevelni, 
hogy lassabban fejlődjék s az adott mostohább 
viszonyok között edzett, erőteljes, jó igásökörré 
legyen. Mi nagyon jól el tudjuk azt képzelni, 
hogy a 1V2 éves korára kifejlődött üszőborju 
édes testvére, egy tinóborju, mostohább viszo-
nyok között csak 4 éves korára fog kifejlődni 
s mig az üsző egy mirigyes szervezetű, jól 
tejelő tehénné lesz, addig az ökör egy szilárd 
szervezetű erőtermelővé. Példa is van rá; ott 
van az angolok devoni marhája, mely egy 
közepesen tejelő, gyors fejlődésü és igen jó 
hízó szarvasmarha, amelynek üszői IV2 éves 
korban tenyészképesek. A tinóborjukat másod-
harmadrangu legelőkön járatják s ezek csak 
31/2—4 éves korban kerülnek járomba s kitűnő 
igavonó anyagot szolgáltatnak. De tegyük fel, 
hogy az átalakított magyar marha ökre egy 
évvel rövidebb ideig lesz használható a mosta-
ninál, mert gyöngülése legfeljebb ebben fog 
nyilvánulhatni, kérdem, veszteség lesz-e ez vagy 
nyereség. Én azt hiszem, nagyobb lesz a nyereség 
abban, hogy ez a gyorsabban fejlődő szarvas-
marha egy évvel hamarább lesz igázható, s 
jobban fog hízni, mint a veszteség abban, 
hogy egy évvel rövidebb ideig lesz igázható. 
A nyereség vagy veszteség kérdése külön-
ben nem is itt keresendő, hanem a tehe-
neknél. Most négy-öt évig etetünk egy üszőt 
s hever benne kamatozatlanul tőkénk, mig 
végre valami kevés hasznot is látunk belőle, 
csupán azzal, hogy borja lesz; ellenben el-
fogjuk érni azt, hogy l l/a—2 éves korában 
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be lehet lesz az üszőt fedeztetni, s 2ik—3 
éves korában nemcsak borjúval, de tejével is 
hasznot fog hajtani. Nem vitatom azt sem, 
hogy a megjavitott magyar tehenek veszi-
teni fognak ellentálló'3 képességükből; ám 
akkor is magyar tehenek maradnak, egy olyan 
fajtának utódai, a mely egy évezred óta szokta 
meg a mi sokhelyt nagyon is mostoha viszo-
nyainkat, kell tehát, hogy megfinomitott formá-
jában is ellentállóbb legyen annál a külföldi 
szarvasmarhánál, a melynek ha talán minden 
igényét kielégíthetnék is, de nem adhatjuk 
meg neki azt a klimát, a mely a miénktől 
sokszor nagyon is elütő s amelyhez az a 
szarvasmarha ugyancsak nemzedékek hosszú 
sorozatán keresztül szokott hozzá. 

Bármennyire dicsérjük is magyar szarvas-
marhánk igavonóképességét, bármennyire áll-
jon is felette ez a tulajonsága más szarvas-
marhák igavonóképességének, egyedül ezen 
jó tulajdonsága nem fogja megmenteni a vég-
enyészettől. Mert akkor, amikor ma lép-
ten-nyomon Játunk 1—lA/2 éves teljesen ki-
fejlődött piros-tarka bikákat, a mikor látjuk 
azt, hogy a két és fél éves üsző már 10—15 
liter tejet is ad naponként, lehetetlenség, hogy 
gondolkodásba ne essünk. Pedig mihelyt gon-
dolkodni s számítani kezdünk, az eredmény 
nagyon sokszor nem fog a mai magyar szarvas-
marha javára kiütni. Ezért féltem én a ma-
gyar szarvasmarhát a végpusztulástól, ezért 
nem szabad követ gördíteni azoknak útjába, a 
kik nagy tudással, fáradsággal, szorgalommal, 
valószínűleg nagy áldozatokkal is a magyar 
marhát gyorsabban fejlődővé, jobban tejelővé 
igyekeznek formálni. S ez fog is sikerülni, sőt 
már is sikerült. Gróf Teleki Arvéd jelenlegi 
3V8 éves Lehel nevü magyar bikája 900 kg., 
Legény nevü 21/s éves bikája 650 kg., Czimer 
nevü ÍVs éves bikája 490 kg. íme a gyors fej-
lődés máris tökéletesen megvan oldva. 

Rovatvezető. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető : Mezey Gyula. 

A heremagvak színének jelen-
, tősége. 

Minden gazda tudja, hogy a vörös heremag-
vaínak színe nem egyforma.^A legtöbb magmustrá-
ban, ha az egészen frisstermésü is, találunk 
sárga, violaszinü, zöldessárga és tarka mag-
vakat. Egyéb herefélók magvaiban nem ilyen 
feltűnő a színváltozás, de kisebb mértékben 
azért szintén észlelhető. 

A. Preyer, a lipcsei egyetem bölcsészeti 
karához benyújtott dolgozatában,*) beszámol 
ama kísérleteinek és tanulmányainak ered 
ményéről, melyek tárgyát azon kérdés el-
döntése képezte: vájjon egyrészt a here-
félék magvainak szine, másrészt a csirázó-
képesség, a szöveti alkat, továbbá a magvak-
ból kikelő növények növekedési erélye (a ter-
més nagysága) között van-e valami össze-
függés ; végül, hogy a magvak szine mennyi-
ben öröklődik át ? 

A kísérletek, melyekről röviden beszámo-
lunk**), 5 herefajjal, u. m. vörösherével (Trifo-
lium pratense), fehérherével (Trif. repens), 
korcsherével (Trif. hybridum), biborherével (Trif. 
incarnatum) és luczemával (Medicago sativa) 
végeztettek. 

A vörösheremagvak színük szerint 3 
csoportba különittettek. Az I-ső csoportba kerül-
tek a sárga és sárgászöld magvak, a 111-ík 

*) Lásd : A. Preyer: Ueber die Farbenvariationen 
der iáanien einiger Trifolium-Arten (Der philosopischen 
Faeultát der Königl. Universitat Leipzig vorgelegte 
Doctor-Dissertation). Berlin 1899. 

**) A „Botanisches Gentralblatt" f. évi 7-ik 
száma után. 

csoportba az egészen sötét violaszinüek, a 
sötétvörösek és a sötét vörösbarnák, végre a 
Il-ik csoportba azok a magvak, amelyek szí-
nei az [1 ső ós a Ill-ik csoport között mintegy 
átmenetet alkotnak, igy a sötétfejü sárga vagy 
világosbarna magvak, a vörösesek, továbbá a 
halavány violaszinüek. 

Ilyen módon a többi herefajok magvai is 
3 csoportba különittettek, csupán a korcshere 
képezett kivételt, a melynél 4 szincsoport 
alkotása látszott helyénvalónak. 

Az egyes szincsoportokba a vizsgálat alá 
vett mustrákból a következő mennyiségű 
magvak kerültek : 

I. csop. II. csop. III.csop. 

Vöröshere 
(6 mustra 

átlaga) 

sárgamag-
vak slb. : szinüek- szinüek stb. : 

Vöröshere 
(6 mustra 

átlaga) 17'3°/o 39-7o/o 43-0% 
sötét-
barna : 

Fehérhere 19'7°/o 23-0% 57.3%> 
• sárgás-

zöld: zöld : 
sötét- fekete: 
zöld : (IV. csop) 

Koreshere 2-Ou/o 16 0 % 50'7% 31.3°/o 

sárga : közép- söt. vörös-

Biborhere 3 0 % 87-3°/o 9-7 % 
sárgás- közép- ^sötét-

Luczerna 16-3% 56-7% 27-0% 

Az ugyanolyan fajhoz tartozó, különböző 
szinü magvak héjában boncztani különbségek 
nem észlelhetők ; a magvak színét mindig a 
héj czölöpszövetében lerakodott színanyag időzi 
elő. E színanyagok ugy a meleg, mint a hideg 
vízben, valamint alkoholban oldódnak az 
anthocyan-ok közé tartoznak s az élősejtekben 
való képződésük nem ismeretes 

Meghatároztatván egyes különböző szinü 
magvak térfogata és fajsúlya, kitűnt, hogy a 
különböző szinü magvak térfogata és súlya 
között semmi szabályos összefüggés nincs, 
továbbá Preyer vizsgálatai azt tanúsítják, hogy 
a különböző szinü magvak víztartalmukban s 
hamualkatrészeikben sem térnek el lényegesen 
egymástól. 

A mi a különböző magvak csirázóképes-
ségét illeti, e tekintetbe mindig lényeges 
eltérések észleltettek, mint ezt a következő 
összeállítás mutatja: 

Csírázott 
az első 3 nap alatt 11 nap alatt 

sárga: viola: sárga: viola: 
% % ' % °/o 

Vöröshere I. mustra 31 30 76 83 
II. , 87-5 85 ' 88-5 86-5 

, III. , 78 83'5 82 85-5 
sárga: sötót- sárga: sötét-

Fehérhere . . . ./67_ 29 94 69-5 
sárgás- fekete: sárgás- fekete: 
zöld: zöld: 

Korcshere . • . . 45 5 22 73 57 
sárga: 

barna" 
sárga: vörös-

Biborhere. . , . . 7 . 0 32-5 0-5 
sárgás-• söét- sárgás-- sötét-

barna: barna: barna : barna: 
Luczerna • . . . 95-5 38 99-5 61 

E fentebbi adatokból kitűnik, hogy a 
világosszinü magvak sokkal jobban csíráztak, 
mint a sötétek, kivéve a vöröshérét, a hol a 
csirázóképesség a színhez való összefüggés 
nélkül ingadozik.*) 

*) Kár, hogy nincs megmondva, vájjon a kísérletek-
hez használt magvak friss . termésüek s hogy minő 
eredetűek, mert mind a fehérherét, mind abiborherét 
és a luczernát illetőleg felmerülhet az a gyanú, hogy a 
sötétsziaü, rosszul csírázó magvak öreg — vagy a be-
takarítás idején hosszasabban ázott — magvak lehettek. 

Rovatvezető. 

A különböző szinü magvakkal végzet 
termesztési kísérletek a csiráztatási kísérletek" 
kel egybevágó eredményeket szolgáltattak, 
amennyiben a „világos magvakból sokkal több 
életképes növényke fejlődött minta sötétekből. 

Még a vörösherével tett kísérleteknél ís 
a világos magvak egyharmadnyival több élet-
képes növényeket szolgáltattak a violaszinü 
magvaknál, daczára annak, hogy e herefajnál 
a többszörösen ismételt csiráztatási kísérletek 
a csirázóképességet illelőleg nem döntöttek az 
eg.ik vagy a másik szinü magvak javára. 

A különböző szinü magvakból kelt növé-
nyek egyes fejlődési szakaszaiban, virágnyilásá-
ban, virágszinében nem mutatkozott semmi 
különbség, de már a termések nagyságában 
lényeges volt az eltérés, amennyiben a világos-
szinü magvakból kelt növények nagyobb ter-
mést adtak, mint a sötétszinü magvakból 
keltek. 

A mi a magvak színének átörökítését 
illeti, kitűnt, hogy a világosszinü magvakból 
eredő növények tulnyomólag világosszinü 
magvakat, a sötétszinekből eredők pedig inkább . 
sötétszinüeket termeltek. A világosszinü magvak 
átörökítő képessége azonban határozottan 
nagyobbmérvü, mint a .sötéteké. 

E kísérletek tehát két tényt konstatáltak : 
1. hogy a vörös-, fehér-, korcs- és a 
biborhere- valamint a luczernamagvakban a 
világosabb szinüek nagyobb használati értékkel 
bírnak, mint a sötétszinüek, 2 , pedig, hogy 
a magvak szine átöröklődik, még pedig ki-
válóan a világosabb magvaké. # 

ÜZEMTAN. 
Rovatvezető : Hensch Árpád. 

A vetésforgók termést és jöve-
delmet fokozó hatásáról. 

Irta : Hensch Árpád. 

II. 

A másik birtok kiterjedése 125'6 hektár, 
amiből a szántóföld 100 hektár, rét 22 hektár, 
a többi udvar és kert. 

A részint homokos, részint kötött vályog-
talajból álló szántóföld a czukorrépatermelés 
felkarolása előtt a német viszonyokat jellemző 
következő forgó szerint kezeltetett: 

1. Fekete ugar. 
2. J/a buza, l k rozs. 
3. 1/2 magbükköny, 1/a árpa. 
4. l/a rozs, l k magbükköny. 
5. 1/2 zab, Va rozs. 
6. Zab. 
7. Lóher kaszálónak. 
8. és 9. Legelő. 
Ez a forgó a legelőváltógazdasággal kap-

csolatos gabonagazdaság sorába tartozik, mely-
nek nagy hátránya, hogy a gabonafélék 3-szor 
is egymásra következnek. 

A czukorrépatermelés felkarolása után a 
vetésforgó következőképpen módosíttatott ; 

. 1. Fekete ugar. 
2. -Va buza, Va rozs. 
3. Czukorrépa műtrágyával. 
4. 1/s árpa, Va magbükköny. 
5. '•/2 magbükköny, 1/a rozs. 
6. V2 rozs, 3/2 zab. 
7. Lóher kaszálónak. 
8. és 9. Legelő. 
Ez a forgó legelőváltással kapcsolatos 

váltógazdaság, melynél a gabona csak egyszer 
következik egymásra, minélfogva a növények 
sorrendje itt sokkal helyesebb. 

Miután a zab területe egy szakaszszal 
megcsonkíttatott, a gabonafélék területi aránya 
lényegesen megváltozott, mert az első időszak-
ban volt 44 hektár gabona, a második idő-
szakban volt 33 hektár gabona. 
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A többi növények területe nem változott, 
csak 11 hold zab helyett ugyanannyi czukor-
répa volt. 

Ha a szemesterményekhez a megbük-
könyt is számítjuk, ezek összes területe volt 
az I. időszakban 55 hektár, a IL-ban 44 hektár. 

A répatörköly felhasználása folytán az 
állatállomány 46-ról 53 drb számos marhára 
emelkedett, ami 15%-nak felel meg s mint-
hogy a répatörköly felhasználása az állatok 
egy részénél az istállózás kiterjesztését tette 
lehetővé, az évi trágyatermelés 8000-ről 10000 
mázsára, vagyis 25°/o-kal emelkedett. Azonkívül 
a műtrágya használata is 1100 márkáról 1690 
márkára emelkedett, minélfogva az összes 
terményeknél az átlagos termések tetemesen 
emelkedtek. A hektáronkénti átlagtermés volt : 

I d ő s z a k 
I-ső II-dik 

Búzából 47 mázsa 57 mázsa 
Rozsból 32 „ 36 , 
Árpából 37 „ 51 
Zabból 37 41 „ 
Magbükkönyből. . . 33 , 41 , 
Czukorrépából . . . — „ 450 , 

Az első időszakban termett 55 hektáron 
1963'5 mázsa gabona és magbükköny, a má-
sodikban pedig 44 hektáron 1864 5 mázsa, 
eszerint a gabonatermés abszolúte csökkent, 
de relatíve, vagyis hektáronként tetemesen 

Hektáronként termett : 

Az I. idősz. 35'7 mázsa (k. holdanként 10'2 q) 
A II. , 42-4 „ (k. , 12-1 q) 
Gyarapodás 6'7 mázsa (k. holdanként 19 q) 
mely emelkedés kereken 19Vo-nak felel meg. 

A gabonatermelésnél mutatkozó 99 má-
zsányi csökkenést azonban bőven kárpótolta 
az átlagban 5000 mázsára tehető czukorrépa-
termés, minélfogva tekintettel arra, hogy a 
haszoná lattartás (tejgazdaság) is kiterjeszte-
tett, a gazdaság nyersjövedelme a két idő-
szakban a következőképpen alakult: 

Nyers jövedelem: 

i d ő s a k b a 

1. Növényi terményekből 15897 20969 
2. Az állattenyésztésből 9632 14620 

. 25529 35589 
Hektáronként . . 204 m. 284 m. 
Kat. holdanként . 70 frt 97, frt 
A nyers jövedelem tehát k. holdanként 

27 frttal, illetve 39%-kal növekedett. 

Az évi termelési költség volt: 
l. II. 

a k b ar 
márka márka 
6720 8800 
7332 11021 
1882 1947 
3321 3787 
1459 1602 

1. Emberi munka költsége 
2. Állattartás költsége . 
3. Gép és épületfentartás 
4. Vetőmag, műtrágya stb. 
5. Adók és egyebek . . 

Összesen . . 20714 27157 
H e k t á r o n k é n t . . . 166 217 
Kat. holdanként . . 57 frt 75 frt 

eszerint a holdankénti termelési költség 
18 forinttal vagyis 30%-al emelkedett. 

A tiszta jövedelem, pedig következőképpen 
alakult: 

Nyers jövedelem. . . 
Termelési költség . . 

Tiszta jövedelem . 
Hektáronként . . 
Kat. holdanként . 

25529 m. 
20714 . 

35587 m. 
27,157 . 

4815 m. 430 m. 
67 

13 frt 22 frt 
A gazdaság tiszta jövedelme tehát az 

üzemrendszer megváltoztatása folytán kat. hol-
danként 13-ról 22 forintra, vagyis 9 forinttal, 
illetve 70"lo ál emelkedett s mig az első idő-
szakban a tiszta jövedelem csak 19%-át tette 

a nyersnek, addig a második időszakban ez az 
arányszám 23'7%-ra emelkedett. 

A bemutatandó harmadik gazdaság Dél-
Némethonban fekszik s összes területe 57 hek-
tár (100 k. hold), amiből 54 hektár szántó, 
2 hektár rét, a többi udvar és kert. 

A szántóföldnek egyik része róna-fek-
vésű és jobb talajú, másik része hegyes fek-
vésű s silányabb talajú, minélfogva a czukor-
répatermelés felkarolása előtt a következő 
két forgó szerint kezeltetett: 

A jobb földek forgója 36 hektáron : 1. Ugar. 
2. Buza. 3. Zab. 4. Burgonya, zabosbükköny 
és borsó. 5. Rozs. 6. Árpa. 

Javított háromnyomásos rendszer. 
A silányabb földek forgója 18 hektáron: 

1. Ugar. 2. Rozs. 3. Árpa. 4. Zab. 5. és 6. 
Lóher. 

Ezen gabonaforgó később is megmaradt, 
ellenben az előbbi a czukorrépa felvétele 
után következőképpen módosíttatott : 

1. Czukorrépa műtrágyával. 
2. Árpa, részben lóherrel. 
3. l k lóher, Va lóbab. 
4. J/2 buza, 7a zab. 
5. l k zabosbükköny, burgonya. 
6. l k rozs, 7a árpa. 
Ez a forgó a tiszta váltógazdaság körébe 

tartozik, tehát sokká} helyesebb, mint az 
előbbi volt. 

Ezen módosítás folytán lényegesen meg-
változott a termelt növények területi aránya. 
Volt ugyanis: 

I-ső II-dik 
i d ő s z a k b a n 

A gabonafélék területe 33 hektár 27 hektár 
Hüvelyesek „ 2 „ 3 
Burgonya , 2 „ 3 „ 
Takarmány . . . . 8 s 12 
Ugar 9 3 
Czukorrépa . . . . — „ 6 

Összesen . 54 hektár 54 hektár 
Mig a gabonafélék az I. időszakban a 

szántóföld 61°/o-át igénybe vették, leszállott 
ez az arányszám a II-dik időszakban 50°/o-ra, 
ellenben a takarmányfélék területe 15-ről 
22%-ra és a bevetett terület 83-ról 94 5%-ra 
emelkedett. 

A fokozott takarmánytermelés és az 
igénybe vett répatörköly az állattartás emelé-
sét 27-ről 32 drb számos marhára tette lehe-
tővé, minek folytán a trágyatermelé3 6700-ról 
8600 mázsára, vagyis 28%-kal emelkedett. 

A répatermelés azonkivül műtrágyák al-
kalmazását is tette szükségessé, mely czélra 
évente mintegy 1200 márka fordíttatott, mig 
azelőtt ez a gazdaság műtrágyát egyáltalában 
nem alkalmazott. 

Az ennek folytán elért termésfokozás a 
következő adatokból tűnik ki. 

Hektáronként termett: 
I-ső II-dik 

i d ő s z a k b a n 
Buza . . . . . 43 mázsa 49 mázsa 
Rozs . . . . . 40 , 42 
Árpa 45 , 50 , 
Zab 42 44 „ 
Lóbab 35 39 
Burgonya . . . . 280 , 300 „ 
Czukorrépa . . . — „ 550 , 

Az összes gabonatermés volt: 
Az I. időszakban 33 hektáron 1400 mázsa 
A II. „ 27 , 1263 
ami hektáronként 42 4 és 46 8 mázsának felel 
meg, eszerint a gabonafélék termése 10%-al 
emelkedett, mig területük 18%-kal csökkent. 

Az uj rendszer mellett a gazdaság összes 
gabonatermése, mint láttuk 137 mázsával 
csökkent, de ezt a csökkenést bőven kárpó-
tolták a hüvelyesek, a burgonya, czukorrépa 
és takarmány bővebb, illetve eddig nem is 
élvezett termései, minélfogva a gazdaság 

nyers jövedelménél a következő gyarapodás 
volt tapasztalható : 

Befolyt ugyanis: 
I-ső II-dik 

i d ő s z a k b a n 
márka márka 
13770 18123 
6100 7972 

1. Növényi terményekből 
2. Állattartásból . . . 

Összesen . . 19870 26095 
Hektáronként . . 350 458 
Kat. holdanként . 120 frt 157 frt 

mely holdanként 37 forintnyi többlet 31°/o-nyi 
emelkedést jelent. 

Az évi termelési költség volt az: 
" • II-dik 

márka 

4210 

a k b a 
márka 

5347 
5197 6450 
1048 1196 
1489 2568 
930 1031 

1. Emberi munka költsége 
2. Állattartás 
3. Gép- és épületfentartás 
4. Vetőmag, műtrágya stb. 
5. Adók s egyebek . . . 

Összesen . . . 12883 16592 
Hektáronként . . . 226 290 
Kat. holdankánt . . 77 frt 99 frt 

eszerint a holdankénti termelési költség 22 
forinttal, illetve £8'ő0/o al emelkedett. 

A közölt adatokat egybevetve, volt a 
gazdaság tiszta jövedelme az 

II-dik 
d ő k b 

Nyers jövedelem 
Termelési költség 

19870 márka 26095 márka 
12883 „ 16592 . 

Tiszta jövedelem 6987 márka 9503 márka 
Hektáronként . 124 168 
Kat. holdanként . 43 forint 58 forint, 
eszerint a tiszta jövedelem holdanként 15 
forinttal, vagyis35"/o-kal emelkedett; azonkivül 
kedvezőbbé alakult a nyers és tiszta jövedelem 
aránya is, mert az első időszakban a terme-
lési költség a nyers jövedelemből 65%-ot 
emésztett fel, a másodikban pedig csak 
63-5%-ot. 

Ezen fejtegetésekből kitűnik, hogy a 
vetésforgók helyesebb berendezése, az elővete-
mények, illetve a sorrend okszerűbb megálla-
pítása s esetleg az ugar- és fél ugar-területek 
megszorítása által valamely gazdaság bruttó-
jövedelme nagyon tetemesen, amint láttuk 
30—40°/o-kal fokozható, mely fokozás azonban 
nem csupán a fentebb felsorolt intézkedések 
következménye, hanem az ezekkel szükségkép 
karöltve járó töke- s munka-befektetések folyo-
mánya is, sőt éppen ezek mérvétől függ leg-
nagyobbrészt a jövedelemfokozás mérve is. 

Ezen tételünket részletesebben igazolandó, 
nemcsak a bemutatott 3, hanem a fentemiitett 
forrásban ismertetett többi 5 gazdaságra nézve 
is egybeállítottuk azokat az adatokat, amelyek-
ből kitűnik, hogy a termelési költségek emelésé-
vel minő arányban emelkedhetik a nyers és a 
tiszta jövedelem kat. holdanként s minő arány-
ban emelkedhetik valamely gazdaság tiszta jöve-
delme a régi rendszerhez képest százalékokban 
kifejezve. 

\ T i i . N s A g a z d a s á g ® .„ > "3013 

I. 1160 
35 29 6 20 

III. 131 23 16 7 21 
IV. 30 31 21 10 22 
V. 37 32 18 14 26 

VI. 100 37 22 15 35 
VII. 87 40 26 14 55 

VIII. 219 27 18 9 70 
Átlag : 29 19 10 32 

Világosan kitűnik ezen összeállításból, 
hogy a termelési költséggel bizonyos arányban 
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emelkedik a nyers és tiszta jövedelem, csak-
hogy ez az arány nem egyenletes, mert ha a 
régi rendszer az okszerű belterjesség maga-
sabb fokán állott, ezen az uton nem lesznek 
oly fényes eredmények elérhetők, mint azelőtt 
kevésbé okszerűen kezelt gazdaságoknál; 
példa erre a II. és VII. gazdaság, az egyikben 
29 forint költséggel csak 6 frttal, a másikban 
26 forint költséggel M 4 frttal emelkedett a 
holdankénti tiszta jövedelem. 

Hogy pedig csekély áldozattal nagyobb 
eredményeket elérni nem lehet, eklatánsan 
bizonyítja az I. sz. gazdaság. 

Minthogy pedig okszerű rendszerváltoz-
tatásnál a termelési költség mindég jóval cse-
kélyebb arányban emelkedik, mint a nyers 
jövedelem s minthogy továbbá hazánkban még 
számos oly gazdaság van, melynek üzemrend-
szere a jelenlegi viszonyoknak megfelelőnek 
nem mondható, a vetésforgóknak okszerű, bel-
terjesebb irányban való átváltoztatása által ép 
ilyen gazdaságoknál sok esetben fényes eredmé-
nyek érhetők él. Mert igaz ugyan, hogy ehhez 
tőke kell, de ha holdankénti 20 forintnyi be-
fektetéssel, mint láttuk, 10 forintnyi jövedelem-
fokozás érhető el, vagyis ezen az uton a bel-
terjesebb termelésre fordított tőke 50°/o-kai ka-
matoztatható, akkor a termelési költség emel-
kedése ne riaszszon vissza a belterjesb terme-
lésre való áttérésről. 

GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. Liebermano le®. 

A konyhasó szerepe háziállataink 
takarmányozásában. 

Az állatvilág táplálékának szervetlen alkat-
részei között igen fontos szerepet játszik a 
konyhasó, vagy klórnátrium. Mint az állati 
szervezet egyik legelterjedtebb alkatrésze benne 
van a vizeletben, vérben, tejben, mirigyek 
váladékában, szövetekben. Mig a többi szer-
vetlen sókból az állati szervezet csak annyit 
vesz fel, amennyit azokból a felvett táplálók, 
vagy takarmány tartalmaz, addig a konyhasó-
ból ember és állat külön fogyaszt tekintélyes 
mennyiséget. Kálium, kalczium, magnézium, 
vagy vas bármely sója csak a takarmány-, vagy 
táplálékkal kerül a szervezetbe, de a konyhasó 
mint olyan lesz fogyasztva. Nem lesz érdek-
telen, ha néhány szóval azon érdekes kérdésre 
felelünk, hogy tulajdonképen miért is sózzuk 
mi saját táplálékunkat és állataink takar-
mányát ? Ezen kérdésre Bunge, bázeli fiziológus 
egy igen érdekes és általa többszörösen be-
igazolt elmélettel válaszolt Szerinte csakis az 
olyan állat él konyhasóval, amelynek tápláléka 
kálisókban gazdag, mert ezek képezik a konyhasó-
szükséglet okát. Az olyan állat, melynek táp-
láléka kálisókban szegény, nem fogyaszt konyha-
sót — igy húsevő háziállataink, vagy pedig a 
vadállatok táplálékukat só nélkül eszik meg; 
nem ugy a növényevő állatok, amelyek táp-
lálékuk nagyobb kálitartalma miatt kisebb, 
vagy nagyobb mennyiségű konyhasót is szük-
ségeinek. 

Ha ugyanis a táplálékkal bármily kálisó, 
pl. kálium karbonát (K2 COb) kerül a szerve-
zetbe, ez a vérbe jutván, a vérplazma klór-
nátriumával oly módon lép csereboirilásba, 
hogy a káliumkarbonátból káliumklorid, a 
nátriumkloridból pedig nátriumkarbonát kép-
ződik. A vérben most két uj só jutott, de a 
klórnátrium mennyisége megcsappant. Miután 
a képződött nátriumkarbonát és káliumklorid 
a vizelettel ki lesz választva, a szervezetnek 
klórnátriumra van szüksége, hogy a vér 
ismét visszanyerje eredeti összetételét. Bunge 
ezen elméletét önmagán végzett kísérletek-
kel igazolta, oly módon, hogy napközben 
nagyobb mennyiségű foszforsavas és czitrom- 1 

savas káliumot vett be, amelyek szervezetéből 
mintegy 6 gr. klórnátriumot vontak el. Ezen 
konyhasómennyiség körülbelül annyi, mint 
amennyi 5 liter embervérben foglaltatik, pedig 
a bevett kálisók mennyisége kisebb volt, mintha 
Bunge kizárólagosan kálidus táplálékkal, bur-
gonyával, urealiákkal vagy leguminozékkal 
táplálkozott volna. Ezen kísérleteken kívül 
Bunge elméletét igen érdekes néprajzi és 
ethnologiai magyarázatokkal támogatja. Kimu-
tatja, hogy azon népek, a melyek tisztán állati, 
tehát kálisókban szegény táplálékkal éltek, a 
konyhasót sohasem használták vagy egyáltalában 
nem is ösmerték, azon népek pedig, a melyek 
főként növényi táplálékkal élnek, nélkülözhetet-
lennek tartották a sót. Többek közt megemlíti 
Bunge, hogy egyes népeknél a sónak meg-
vonása a legnagyobb büntetés volt, Szumátra 
szigetén pedig egy hivatalos esküminta igy 
hangzik: „Az aratásom romoljon el, állataim 
hulljanak el és én sohasem élvezhessem a sót, 
ha nem mondok igazat". A „toda" nevü hátsó-
indiai pásztornép mielőtt európaikkal érint-
kezésbe jött, tisztára állati táplálékkal élt és a 
konyhasót nem ösmerte. 

A szamojedek, tunguzok csak hal- és iram-
szarvashusból élve, kősót nem használnak, bár 
vidékeiken óriási kősótelepek vannak. Egy 
Schwarz nevü német utazó 3 hónapig élt e 
népek között, ezen idő alatt megsózott ételt 
nem evett és a kizárólagosan állati táplálék 
mellett sónak nem is érezte szükségét. 

Hogy az embernek vagy állatnak konyhasóra 
feltétlenül szüksége legyen, arra még nem elég, 
h°gy egy táplálékban vagy takarmányban a 
kálisók mennyisége a nátronsókét egyszerűen 
meghaladja. Olyan takarmány vagy táplálék, 
melyben 4—6 egyenérték káli esik egy egyen-
érték nátronra, még konyhasó nélkül élvezhető, 
de azon tul a só okvetlenül szükséges, külön-
ben az illető táplálék élvezhetlen lesz. 

Igen sok azon növényi eleség, melyben a 
kálisók és nátronsók közti arány nem magas 
és igy a sózás fölösleges. Réti szénában pl. 
3 egyenérték káli esik 1 egyenérték nátronra, 
ellenben a lóhere, burgonya kálisókban nagyan 
gazdagok, annyira, hogy az ember nagyobb 
mennyiségű burgonyát só használata nélkül 
nem képes megenni. A vadon élő növény-
evők, melyek sót nem nyalnak, talán ösztön-
szerűleg kerülik a kálidus takarmányt, a házi-
állatok pedig, melyek kizárólag kálidus takar-
mányon tartatnak, sózás nélkül is megélnek 
ugyan, de nem fejlődnek kellőképpen. 

Ha figyelemmel kisérjük, hogy a kősó 
háziállataink takarmányozásánál milyen fontos 
szerepet játszik, bátran kimondhatjuk, hogy 
mig az emberre nézve inkább egy fűszer 
szerepét játsza, amennyiben az emberi táp-
lálékok körét rendkívül kiszélesíti, háziállatainkra 
nézve határozottan egy tápszer, melynek meg-
vonása ezekre nagy hátrányokkal járhat. 

Arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen 
minek is köszönheti a konyhasó ezen fontos-
ságát, a felelet nem oly könnyű. Hogy ezen 

Száraz- Szerves-
anyag anyag 

I. Konyhasó nélkül . . 63"07 65"36 
II. Konyhasóval ad libitum 64"96 67" 12 

A sózási kísérlet alatt a só egy darabban az 
állat előtt feküdt. A 6—6 napig tartó kísérletek 
alatt kősó nélkül megevett az állat 2078 gr. 
szénát és 1800 gr. darált czirokmagot. Kősóval 
2042 gr. szénát és 1800 gr. darált czirokmagot. 

Konyhasó nélkül 6 nap alatt megivott 
az állat 40'36 liter vizet és 16 54 liter vizeletet 
ürített, konysóval pedig 46'04 liter vizet ivott 

kérdésre feleletet nyerjünk, a legkülönbözőbb 
termelési ós hizási kísérleteknél tanulmányoz-
ták a konyhasó hatását, amely kísérletek e 
kérdést sok irányban tisztázták. 

Hogy fiatal állatoknál milyen elenged-
hetlen feltétel a takarmány sógazdasága, azt 
fényesen bizonyították be Buissingault kísér-
letei, aki hat fiatal bikán végzett kísérlete-
ket oly módon, hogy közülük három egyenlő 
takarmányozás mellett naponként 34 gr. 
konyhasót kapott, há-om pedig só nélkül kapta 
ugyanazon takarmányt. 13 hónap múlva vizs-
gálván az állatok élősúlyát, azt találta, hogy 
a sóval tartottaké csak jelentéktelenül volt 
több, de amellett erőteljesebbek és egészsé-
gesebbek voltak, mint azok, amelyek sőt nem 
kaptak. Amig a konyhasóval tartottak az 
egészség minden jelét mutatták, addig a 
konyhasó nélkül neveltek szőrzete -durva, borzolt 
és fénytelen volt, a testen egyes csupasz 
helyekkel, a mellett magatartásuk lusta és 
flegmatikus volt és vontatott mozgásuk miatt 
betegeseknek látszottak. 

Ha ezen kísérlet eredményének ismerete 
után felvetnők azon kérdést, vájjon minő be-
folyása van a konyhasónak a takarmány ki-
használására, azaz vájjon konyhasó adago-
lására az állat egy és ugyanazon takarmány-
ból többet emészt-e — bizonyára azt gondolná 
mindenki, hogy a konyhasó hatása folytán a 
bevett takarmány emészthetősége fokozódik. 
Ezen fontos kérdés eldöntésére eddig számos 
etetési kísérlet történt konyhasóval és anélkül, 
de az igy nyert adatokból kitűnik, hogy a 
konyhasó a takarmány kihasználásában lényeges 
szerepet nem játszik. 

Az első ezirányban végzett kísérletek 
Grouventől származnak, aki ökröket tiszta rozs-
szalmán tartott olyképpen, hogy az egyik cziklus-
ban konyhasóval, a másodikban pedig anélkül 
adta az állatoknak a szalmát. A bevett takar-
mány és kiüretett bélsár analyzise után kitűnt, 
hogy a zsírnak, fehérjének, szénhydrátoknak 
emészthetősége mind a két időszakban egyenlő 
volt, a konyhasó tehát a takarmány kihaszná-. 
sára hatás nélkül maradt. 

Hasonló kísérleteket végeztek Wolf E. 
Hohenheimban birkákon, Hofmeister és Weiske 
merinójuhokon a többféle takarmánynyal. E 
kísérletek részletes ismertetése messze vezetvén, 
csak azon eredményt jegyezzük fel, hogy 
belőlük az tűnt ki, hogy konyhasóval vagy a 
nélkül a bevett takarmányból egyenlő mennyi-
ségeket emésztettek az állatok. 

A m. kir. állatélettani és takarmányo-
zási kísérleti állomásán dr. Tangl Ferencz 
tanárral végzett e sorok irója egy koson és 
egy birkán sózási kísérleteket, a melyeknél az 
állatok szénával és czirokmaggal lettek etetve. 
A következő két tabellából kitűnik, mennyit 
emésztett a két állat takarmányából konyha-
sóval és a nélkül. 

A takarmány egyes alkotó részeiből a kos 
megemésztett: 

Hamu Fehérje Zsir Nyersrost Kerné- Nitrogén-
nyitő mentes 

anyag 

24'04 52-91 77-30 68'73 85 30 71-60 
28-77 53-27 74.79 66'93 86 80 74 07 

meg és 21-37 liter vizeletet ürített. A konyhasó 
nélkül végzett kísérlet alatt az állat 6 nap 
alatt 200 grm.-mal hízott, a konyhasóval 
végzett kísérlet alatt pedig 400 gr. volt a 
testsúly szaporodása. 

Egy ürübirkán végzett kisérlet a következő 
eredményeket szolgáltatta. Az állat a takar-
mányból megemésztett: 

A különbség . + 189 -+- 1-76 + 473 + 0'36 — 2'51 — 1*80 + 1:50 2-47 
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Zsir Nyersrost Kemé- Nitrogén-
nyitő mentes 

anyag 

I, Konyhasó nélkül 
II. Konyhasóval ad libitum 

67-41 
70 55 

55*78 
58 52 

85-30 7T17 
83 90 72'67 

Különbség . 2 + 3-25 + 5-75 + 1-45 + 314 + 274 - 1-40 - 1-40 

A 6—6 napig tartó két kísérlet folyamá-
ban konyhasóval az állat 2652 gr. szénát és 
3000 gr." ezirokmagot evett meg.' Só nélkül 
6 nap alatt megivott az állat 64 0 liter vizet és 
18-1 liter vizeletet ürített, kősóval pedig 75"8 
liter vizet ivott meg és 31*13 liter vizeletet 
ürített. A konyhasó nélküli cziklus alatt az 
állat 6 nap alatt 100 gr.-mal hizott, a konyha-
sóval végzett kísérlet alatt a testsúly szaporo-
dása 200 gr.-ot tett ki. 

Ezen két állaton végzett kísérletek ada-
taiból tisztán látni, hogy a konyhasó a takar-
mány emészthetőségét alig fokozta. Habár az 
emésztési együtthatók általában a konyhasóval 
végzett kísérleteknél nagyobbak, ami annak 
jele, hogy a konyhasó hatása folytán a takar-
mány kihasználása nagyobb, még sem állit-
hatjuk, hogy a sózás a takarmány emészt-
hetőségét fokozza, mert a plus oly csekély, 
hogy azt egyedül a konyhasónak tulajdonítani 
alig lehet, miután etetési kísérleteknél 1—2% 
ingadozás rendesen előfordul. 

Ha a kísérletek alatt megevett takarmány-
mennyiségeket tekintjük, azt látjuk, hogy a 
konyhasóval és az anélkül megevett takarmány 
mennyisége teljesen egyenlő — a konyhasó a 
jelen esetben tehát az állat étvágyára sem 
hatott fokozólag. Aránylag nagyobb a különbség 
a megivott viz és evvel kapcsolatban a kiürített 
vizelet mennyisége között. Szintúgy nagyobb a 
testsulyszaporodás a kősóval végzett kisőrletek 
alkalmával, de ez magában véve nem mond 
semmit, miután e plust a nagyobb mennyi-
ségben megivott viz mennyisége is okozhatta. 
Gzirokmag és szénánál tehát, a konyhasó 
juhoknál a bevett takarmány emészthetőségét 
nem fokozta. 

Sem a külföldi, sem ezen két kísérletből 
azonban e nagyon is fontos kérdésben végleges 
eredményt mondani még nem lehet, mivel 
eddigelé olyan sózási kísérlet, mely teljes anyag-
csere és légzési kísérletből állott volna, még 
nem végeztetett. Pedig, hogy a hőképződést 
konyhasó látására vagy anélkül tanulmányoz-
hassuk, feltétlenül szükséges, hogy az anyagcsere-
vizsgálattal respiratorikus kísérletek köttessenek 
egybe. Azonkívül nem szabad egy féle tak'ar-
mánynyal elért eredményekből az összes takar-
mányokra következtetéseket levonni, hanem a 
sózás befolyását minél több állatfajon a leg-
fontosabb takarmánynemüekkel külön-külön ta-
nulmányozni. 

Hogy a konyhasó atejszekrekcziót nagyob-
bítaná sok oldalról állíttatik, de direkt kísérlettel 
ez még bebizonyítva nincsen, bár nincsen kizárva, 
hogy a kősó folytán nagyobb mennyiségben bevett 
vízmennyiség az anyagcsere fokozása által a 
a tejprodukcziót indirekte befolyásolja. Hizó 
állatoknál a konyhasó állítólag elősegíti a zsír-
lerakódást. De itt a konyhasóval határozottan 
már nagyon elővigyázatosan kell bánnunk, mert 
könnyen érhetjük el az ellenkező eredményt. 

A túlságos nagy konyhasó-élvezet folytán 
ugyanis az állat könnyen vehet fel annyi vizet, 
mely az anyagcsere túlságos fokozása által a 
hízást hátráltatja. Hogy a gyapjutermelésre 
van-e a konyhasó adagolásának vagy meg-
vonásának valami befolyása, arról meg éppen 
semmit sem tudunk. 

Ezek után az olvasó joggal veti föl azt a 
kérdést, hát mért kell nekünk mégis állataink 
takarmányát konyhasóval ellátni — hiszen a 
praxis számtalan esete mutatja, hogy ez feltét-
lenül szükséges, pedig a fentiek szerint sem 
a takarmány emészthetőségét, sem a tej- és 
gyapju-termelést, séma hizástelőnem mozditja. 
E kérdésre a választ egyelőre esak egy hipo-
tézissel adhatjuk meg, amely még bebizonyításra 

szorul. A konyhasó fiziologikus hatása első 
sorban is abban nyilványul, hogy a tápcsatorna 
mirigyeire izgatólag hatva az emésztő nedvek 
elválasztását lényegesen fokozza. A- feloldott 
honyhasó átitatván a szöveteket, az oldatban 
lévő tápanyagoknak amosis utján való ki- és 
belépését elősegíti, miáltal a vér és a szöveti 
nedvek átalakulása folyton fokozódik, mi az 
anyagcsere fokozását idézi elő. A konyhasó 
adagolása ezek után különösen ott van helyén, 
hol nehezen emészthető, czellulózban dus, vagy 
pedig túlnyomóan nem természetes takarmányt 
kapnak az állatok, a midőn ezeknek jobb izt 
ad a konyhasó. Az összes nem természetes 
takarmányok, pl. a szesz-, ezukor- sörgyárak 
hulladékai csak kősóval adagolhatok, különösen 
ha kizárólagosan ezekkel lesznek az állatok 
tartva; konyhasó nélkül e takarmánytól az 
állatok tunyák és lomhák lesznek, mig a só 
az ilyen táplálék petyhitő hatását lerontja. 
Többszöri esőzés által kilugzott természetes 
takarmányok eredeti tápláló volta konyhasóval 
ismét megközelíthető. 

A tapasztalás szerint a legtöbb konyha-
sóra a juhnak van szüksége, utána sorrend-
ben következnek a disznó, szarvasmarha és 
ló. Juhoknál különösen azoknak akolban való 
tartása alatt szükséges a sózás; a legelőidény 
alatt a konyhasószükségletük sokkal kisebb 
lesz, mivel a szabadban való mozgás az 
emésztő nedvek elválasztását előmozdítja, 
künn a legelőn pedig ugy is relatíve klórnátrium-
ban gazdag takarmányhoz jutnak az állatok. 
Disznónál különösen akkor szükséges a sózás, 
ha tápláléka túlságosan sok vizet tartalmazó, 
sóban szegény takarmány; ha disznót sóban 
gazdag tej v. konyha-hulladékokon tartunk, a 
sózás teljesen fölösleges. Lovaknál a konyhasó-
szükséglet tisztán a takarmánytól függ. A 
franczia hadseregben 3000 íSvon végzett 
kísérletekkel lelt kimutatva, hogy zab, szecska 
és jó széna mellett a konyhasó teljesen fölös-
leges. Kálidus takarmány, mint leguminosák, 
burgonya, babszalma v. répa mellett, azonban 
a ló is föltétlenül megkívánja a sót. A 
konyhasószükségletre az állatok kora is van 
befolyással, fiatal és öreg állatok több konyhasót 
igénye'nek, mint a közepes korúak. A konyhasó 
adagolásának módjairól röviden esak annyit 
jegyzek meg, hogy legtermészetesebb a kősót 
egy kemény darabban az állat elé tennünk; itt 
individualitása szerint annyit nyal az állat, 
amennyit akar s amikor akar. Porított só ada-
golásánál megbízható kezekre kell a konyhasó le-
mérését bizni, mert egyelőtlen lemérés a nor-
mális kősómennyiséggel járó hasznot könnyen 
leronthatja. Dr. Weiser Izsó. 

LEVÉLSZEKRÉNY 

Kérdés. 

88. kérdési. Néhány héttel ezelőtt egy 
kis góré tengerit vettem, melyben állítólag 
98—105 métermázsa csutás tengerinek kellett 
lenni és amelyből nekem szerződés szerűit 100 
métermázsa járt. Szállításkor eladó csak 79 
métermázsa csutkás tengerit szállított és állítja, 
hogy a góréban több nem volt. 

Miután a vétel napjától a tengeri ára 
emelkedett, azt hiszem, hogy eladó a ten-
ből félretett, hogy azt drágábban értékesíthesse. 
A górét belülről pontosan felmértem a méret 
következő : 

Hossza 7'12 méter, szélesége 109 méter 
magassága a felső gerendákig 2-46 méter 

azonkívül a tető szintén belülről ^ A - A góré, 

kivéve az ajtóknál, hol körülbelül egy lcubik-
méter tengeri hiányozhatott — egészen a 
tető alatt is tömve volt tengerivel. 

Kérdem, hogy góréba 1-ső rendű száraz 
8 soros úgynevezett florentini tengeriből mennyi 
megy bele. K . 0. 

80. kérdés. A szőlőm permetezése alalt 
mindig künn nem lehetek. Azért többször elő-
fordult, hogy más keverési arányt alkalmaztak, 
mint rendeltem. Máskor meg a gáliezot nem jól 
oldották fel, állott meszet használtak, vagy az 
ellenőrzésem alatt készült keveréket közbejött 
esőzés miatt nem bírták felhasználni. Minden 
baj megelőzve lenne a Geitner és Rausch czég 
által árusított „ Authomatique" nevü permetező 
és előreadagolt keveréke által. De kérdés, hogy 
a vele való permetezés elég hatékony-e, s hogy 
a gyakorlatban miképp vált be ? Erre kérnék 
alapos útbaigazítást! M. Gy. 

90. kérdés. 1900 január elsején bérletben 
levő birtokot vettem át, melynek egyes táblái 
nagyon soványak. 

Istállótrágyával nem győzöm rövid idő 
alatt megtrágyáztatni s nem tudom magamat 
elhatározni, hogy az alább fölsorolt két talaj-
javitási mód körül melyiket válasszam. 

Egyik mód szerint szándékomban lenne 
a műtrágyázással kapcsolatos zöldtrágyázással 
javítani földemet és pedig, miután a táblák 
azon része, melynek vetés alá kellett volna 
kerülnie, már őszszel három szántást kapott, 
tavaszszal kat. holdankint 2 mm. thomassalak-
kal akarnám beszórni s ezt alászántva kevés 
zabbal kevert bükkönynyel bevetni, melyet 
zöldtrágya gyanánt alászántatnék s őszszel 
búzával bevettetnék. 

Másik mód szerint pedig kat. holdankint 
vetőszántás előtt adnék 75 mm. tőzegfákal-' 
trágyát. 

Melyik 'mód szerint lenne földemen 
nagyobb s huzamosabb ideig tartó termőképes-
ség elérhető. Vagy nem-e érhetném el ezen 
czélt inkább más módon? 

Mégjegyzem, hogy fakaltrágya szállítása 
Losonczról 60 koronába kerül fuvarral együtt. 
Földem közép kötöttségű, eléggé porhanyós 
talaj. R. Z. 

91. kérdés. A kezelésem alatt lévő gazda-
ságban két tábla, mintegy 150 hold olyan te-
rület van, melyet távolsága és rossz utja 
miatt istállótrágyával meg nem trágyázhatok ; 
ezek folytán zöldtrágyázást akarok használni. 
Kérdem tehát, melyik növényt használhatnám 
legsikeresebbben s azoknak magvát hol sze-
rezhetném be? Megjegyzem, hogy az egyik 
tábla kötött nehéz talaj, a másik kavicsos s 
mindkettő fensik. F. L. 

92. kérdés. Mennyi szükséges a szántott 
sertéstrágyából egy kat. hold földre ? 

Mikor ős mi módon kell azt a sorok, 
vagy tőkék közé elhinteni ? M. Gy. 

93. kérdés. Egy tehenem van, amelynek 
tőgye csepeg és összes teje kicsurog. Kérném 
ezen baj okát és gyógykezelését velem tudatni 

P. T. 
94. kérdés. Impregnált ezukorrépamag 

vetésével szeretnék kísérletet tenni. Igen 
kérném velem tudatni, miképp lehetne ezt 
trágyalével vagy mütrágyaoldattal legczélszerüb-
ben eszközölni ? er. K. 

Felelet. 
Górézott tengeri suly vesztése. (Felelet a 

88. számú kérdésre.) A kérdésben megadott 
méretek alapján az illető górénak köbtartalma 
22-081 m3, még pedig a tetőrőszlet 2'990, az 
oldalfalak által bezárt rész 19 091 mB. Ebbe 
belefér 220-81 hektoliter csövestengeri, ha az 
teljesen meg van töltve. Mivel azonban kérdést-
tevő szerint a bejáratnál mintegy 4 köbméter 
üres hely volt, tehát 10 hektoliterrel kevesebb. 
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vagyis 210 81 hektoliter csöves tengeri lehe-
tett a góréban. Egy hektoliter csövestengeri 
pontos súlyát megállapítani bajos, egyrészt 
azért, mert nem lehet a hektoliteres edényt ugy 
megtölteni, mint azt a szemes edényeknél te-
szik s igy majdnem minden egyes teli hekto-
liternek más súlya van; mászrészt azért, mert 
a csövestengeri sulyvesztesége a száradás 
következiében 20—25%-ig is mehet. 

A debreczeni gazd. tanintézetben ezelőtt 
néhány évvel pontos kísérleteket végeztek ten-
gerivel s az ottani adatokból vettem alábbi 
számokat. A ílorentini tengerihez nagyon ha-
sonló kanadai tengerinek törés után csövesen 
mérve hektolitersulya 46 kg. volt. Ugyané.', a 
csövestengeri morzsolásig súlyából 24°/o-ot 
veszített. Ha most a kérdés tárgyát képező 
tengerit veszszük 46 kg.-osnak töréskor, akkor 
a góréba behordatott tényleg 210'81X46 = 
96'97 métermázsa. Ez veszíthetett súlyából 
tegyük fel 15%-ot, vagyis 15 54 métermáz át, 
ugy hogy a góréba tényleg — ily vesztesé-
get feltételezve — 82'33 métermázsa csöves-
tengerinek kellett lenni. 

Miután kérdéstevő nem adta meg az 
illető tengeri hektói itersulyat, nem is lehet 
pontos adatot mondani a góré tartalmáról. De 
könnyen meggyőződhetik róla, ha lemér egy 
hektoliter csöves tengerit s a kapott súlyt meg-
szorozza a góré köbtartalmával, ugy amint azt 
előző példa mutatja. 

Részemről nem tételezném fel — éppen 
ezen adatok alapján — hogy eladó elvett 
volna a tengeriből, mert a példában meglehe-
tősen nagy hektolitersuly van felvéve, arány-
lag kevés veszteséggel s mégis nagyon meg-
közelíti a felemiitett és kifogásolt 79 méter-
mázsa súlyt. A megadott méretek szerint 
210-81 hl-nél több nem férhetett a góréba s 
annak súlya a 100 métermázsát most el nem 
érhette — lehet, hogy behordáskor talán voit 
105—110 mmázsa is — s mivel kérdésttevő 
maga is jelzi, hogy becslése szerint 98—105 
métermázsa volt a tengeri, ebből szerződés 
szerint sem lehet 100 metermázsát kívánni, 
mert 98 ból 100 at követelni nem lehet. 

I. 8. P. 

Uj permetezőszer. (Félelet a 89. számú 
kérdésre.) Az „Automatic" permetező tényleg 
jól működik, azonban a hozzá való permetező-
szer nem azonos a meszes bordói kéverékkel, 
hanem a burgundi keverékkel, mely rézgáücz-
ból és szódából készül. Ugyanis az önműködő 
permetezőhöz hozzátartozó porkeverék réz-
gáliczból, timsóból és kétszer szénsavas nátrium-
ból (soda bikarbonika) áll ; ezek száraz álla-
potukban egymásra hatástalanok, viz jelen-
létében azonban rögtön elbontják egymást és 
vizben oldható kénsavas káliumot, meg kén-
savas nátriumot (Glaubersót) s nem oldható 
rézhydroxidot (illetve igen lúgos szénsavas 
rezet) és aluminiumhydroxidot képeznek. A 
két utóbbi közül a rézhydroxid azonos a 
bordói keverék hatásos anyagával, mig az 
aluminiumhydroxid a bordóiban levő gipsznek 
a szerepét tölti be, V8gyis a "szer tapadását 
fokozza. A felsorolt termékeken kivül nagy-
mennyiségű szénsavgáz is keletkezik, mely a 
permetező folyadékot a készülékből kihajtja, 
éppenugy, mint a szifonból a szódavizet. Hogy a 
szénsav a keverék készítésekor el ne illanjon, 
a dugaszt és a záró szerkezetet azonnal be 
kell illeszteni, ha ezt tenni elmulasztjuk, a 
készülékben kicsi lesz a nyomás és igy nem 
kapunk finom permeteget. Bár a kérdésben 
nincs emlitve, mégis szóba hozom e helyen a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete (Budapest V. 
Alkotmány-u. 31. sz,) utján ujabban forgalomba 
kerülő Aschenbrandt-féle bordói port, mely 
szintén ki van adagolva és a melynek használatra 
elkészítése sem vigyázatot, sem szakértelmet 
nem kíván és a melyet a már meglevő per-
metezővel lehet alkalmazni. Talán ez még 
jobban megfelelne a kérdéstevö ur körül-
ményeinek. Ez mészszel készülvén — sőt 

ezukrot is tartalmazván — hasonló hatású és 
tapadóképességü, mint a bordói oldat. 

Oy. 1. 
Kiélt talaj javítása. (Felelet a 90. számú 

kérdésre.) A két eljárás közül a zöldtrágyázást 
tartom czélravezetőbbnek, mert 15 q fekál-
trágya — nézetem szerint — nem elegendő, még 
akkor sem, ha az teljesen száraz. A zöld-
trágyával, ha azt foszforsavtrágyával kombinál-
juk, nem csak a hiányzó tápanyagokat adjuk 
meg a növénynek, hanem a talaj humuszát is 
jelentékeny mértékben szaporítjuk, 15 q fekál-
trágyával ellenben nagyon kevés humuszt jutta-
tunk a talajnak. 

Zöldtrágyául azonban zabos bükköny he-
lyett, bükkönynek, borsónak és lóbabnak a 
keverékét ajánlom. 

A Thomas-salakból 2 q azonban kevés. 
Ebből legalább 3 q-t kell venni. Agyagtalajon 
különben nem kell okvetlenül Thomas-salakot 
használni, mert a szuperfoszfát is teljesen meg-
felelő. Ebből 150 kg. elegendő. A jelenlegi ár-
viszonyok között a szuperfoszfát foszforsavának 
1 kilója olcsóbb, mint a Thomas-salak foszfor-
savának 2 kilója. Cs. 8. 

Zöldtragyanövények. (Félelet a 91. sz. 
kérdésre.) A kötött talajokra zöldirágyául minden 
oly pillangós virágú növény alkalmazható, 
amely az agyagtalajon megterem. Arra nézve, 
hogy ezek közül melyiknek alkalmazása lesz 
legczélszerübb, figyelembe veendő egyrészt, 
hogy mely időszakban akarjuk a zöMtrágyát 
alkalmazni, másrészt, hogy mibe kerül a fel-
használandó növény magva. Most tavaszszal 
legczélszerübb a bükkönynek, borsónak és a 
lóbabnak a keverékét vetni. A lóbab azonkívül, 
hogy szintén nitrogéngyüjtő, egyúttal támasz-
tékul szolgál a bükkönynek és borsónak. Ezen 
keverék nagy tömeget szolgáltat, csak azon 
egy hibája van, hogy a vetőmag egykissé drága. 
Sokkal olcsóbb zöldtrágyanövény a biborhere. 
Ezt augusztus hóban kell a felszántott tarlóba 
vetni. Sikerülése tehát attól függ, hogy van-e 
ilyenkor a talajban elegendő nedvesség. A 
későbbi vetés rendszerint roszszul telel át. A 
biborhere a vetést követő év május havában 
szántandó alá. Ha a talaj mészben nem 
szűkölködik, a nyulszapuka is felhasználható 
zöldtrágyázásra. E növényt tavaszszal valamely 
gabona közé kell vetni, alászántani szintén 
csak a vetést követő évben és pedig julius 
hóban lehet. 

A vetőmag legegyszerűbben valamely mag-
kereskedő utján szerezhető be. Megjegyzendő, 
hogy a zöldtrágyázással kötöttebb talajon csak 
akkor érhetünk el sikert, ha a vetendő zöld-
trágyanövény alá foszforsavtrágyát is alkal-
mazunk, mely lehet szuperfoszfát, vagy Thomas-
salak. Az előbbiből 150, az utóbbiból 300 kg. 
számítandó. Cs. 8. 

Szárított sertéstrágja szőlőföldre. {Fele-
let a 92. számú kérdésre.) A kőbányai sertés-
trágya már régebb idő óta, mint igen haté-
kony trágya ismeretes, melyet különösen a 
budapestvidéki homokon gazdálkodók alkal-
maztak nagyobb sikerrel, mely azonban na-
gyobb víztartalmánál fogva messzire szállítható 
nem volt. Ezen trágya-féle a megőrléssel, ami 
az előzetes kiszárítást feltételezi, két irányban 
változik: hatása gyorsabb, erélyesebb lesz, 
szállíthatósága pedig jelentékenyen megnagyob-
bodik. 

Azt úgyszólván minden kísérlet nélkül 
meg lehet mondani, hogy ezen trágya a homoki 
szőlőben igen kedvező hatást fog gyakorolni. 
A kérdés csak az, hogy mennyi alkalmazandó 
belőle és hogy egymagában használandó-e, 
vagy pedig műtrágyákkal kombinálva. 

Az országos növénytermelési kísérleti 
állomás éppen ezen okból ezen trágyafé'ével 
különböző homoki szőlőben trágyázási kísér-
leteket végez a jelen évben. Egyelőre csak a 
következők mondhatók. Nagy átlagban felvehető 
hogy 4 rész friss trágya szo1 gáltat 1 rész 
őrölt trágyát; miután magyar holdanként a 
friss sertéstrágyából 80—100 q alkalmaztatik, 

ugy az őrlöttből 20—25 q.-ra volna szükség, de 
mert mint emiitettem, az őrlés a trágya hatá-
sát növeli, esetleg 10—15 q-val is érhető el 
eredmény. A sertéstrágya főleg nitrogénben 
bővelkedik, amiért sok helyen szokásban van 
holdankint 100 kg. szuperfoszfatnak hozzáadá-
sával elejét venni a fölös mennyiségű nitrogén 
hátrányos hatásának. A homoki szőlő trágyá-
zásánál feltétlenül lehet ajánlani a szuperfosz-
fát hozzáadását, sőt minden valószínűség sze-
rint kálitrágyára is szükség lesz, amiért aján-
latos leend ezenkívül még 50 kg. 40% os káli-
trágyát is alkalmazni. 

A sertéstrágya elhinthető őszszel fedés 
előtt, vagy tavaszszal nyitás után, az utóbbi 
esetben azonban alá kell ásni vagy kapálni. 

Cs. 8. 
Lehet-e segíteni a tej kicsurgásán. 

{Félelet a 93. számú kérdésre.) Ha a tehén 
tőgyéből csepeg, vagy csurog a tej, onnét 
van, hogy a csecsbimbók záróizma gyenge, 
vagy ellazult s igy nem képesek a csecsbimbót 
annyira elzárni, hogy a tőgy bizonyos fokú 
teltségénél a tej ki ne folyjon. Ez a hiba ren-
desen a legbővebben tejelő teheneknél szokott 
előfordulni, vagy olyanoknál, amelyeknél előző-
leg fejőesövet használtak. Ezen a bajon semmi-
ként sem lehet segíteni s ki kell fejni atőgyet 
mikor sz csepegni kezd. Meglehet, hogy a 
természet maga segit akkor, ha a tehén 
hosszasabban szárazon áll, nem képzelem 
azonban, hogy emberi beavatkozás segíthessen 
a bajon. csy. 

A ezukorrépamagvak impregnálása. {Fe-
lelet a 94. számú kérdésre) A kérdéstevő nem 
irja meg, hogy miféle czélt akar elérni a répa-
magvak szándékolt impregnálásával. 

Az impregnálás czélja egyrészt az lehet,hogy 
az impregnáló anyagok, melyek a magot körül-
veszik, illetve, melyek a magba beivódnak, a 
kikelő növényt, mint „magtrágya", fejlődésében 
támogassák. Ilyen czélu impregnálással bajos 
valami eredményt elérni s az enemü kísér-
letek csaknem egészen letűntek már a napi-
rendről. Az enembe vágó impregnálási mód-
szerek közé tartozik Tetrev módszere, ki a 
helyi viszonyok szerint 1—10°/O-OÍ rózgálicz-
oldatot é-i 5—30%-os chilisalétromoldatot 
ajánl az impregnálásra. Ha elkészíttetett a 
rézgáliczoldat, másrészt a salétromoldat, ezek 
egyenlő mennyiségben jól összekevertetnek s 
annyi répamag öntetik a keverékbe, hogy 
ebben a, mag kézzel vagy keverőgép segélyé-
vel jól megmosható legyen. Ha a magvak már 
jól átmosattak, kivétetnek s szitára rakatnak, 
hogy a fölösleges oldat lecsepegjen s azután 
a levegőn, vagy mesterségesen megszárittatnak. 

Trágyalevet is használnak itt-ott mag-
trágyául ; a trágyalében való áztatás a csírá-
zást ugyan elősegiti, de viszont káros lehet 
annyiban, hogy a magvakra tapadó parazita-
gombák fejlődését előmozdítja; a már kikelt 
növényekre való trágyahatása a magba ivódott 
trágyalének szóba nem igen jöhet. 

Másrészt az impregnálás czélja az lehet, 
hogy a magvak csírázását siettesse (acsirázási 
erélyt fokozza) és esetleg a csirázóképességét 
is növelje (a csirázóképesség százalékát 
emelje); továbbá, hogy a magvakból kikelő 
növénykéket betegségektől és állati ellenségek-
től megóvja. Az eme pontban felsorolt czélok 
elérésére ujabban igen sok kísérlet történt s 
azért azt hiszem a kérdéstevőt is e szem-
pontok vezérlik szándékolt kísérleteinél. 

Már eddig több oly impregnálási módajánl-
tatott, a melyekkel egyszerre két czélt lehet 
elérni, u. m. 1. a csírázás javítását (a csirázási 
erély s esetleg a csirázóképesség fokozását) 
2. tönkretevését a magvak felületére tapadó 
vagy a gomoly kérgének külsejében meghúzódó 
parazita gombáknak. 

A sok enemü impregnálási mód között 
a legtöbb figyelmet érdemel a magvaknak 
konczentrált kénsavban való csávázása, mely 
le van irva a ,Köztélek" mult évi 84. számában 
(Lásd az 1563. oldalon „A répamag csává-
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zásáoak uj módja" czimü czikket)- Ezt az ! 
impregnálási módot igen jónak bizonyítják 
ama kísérletek is, melyeket a m.-óvári vetö-
magvizsgáló, növény élet- és Jcórtani állomás 
végzett; e kísérletekről megemlékezhetünk 
a Köztelei f. évi 18. számában (Lásd a 337. 
oldalon „A répamagvak csávázása" czimü 
czikket). 

A mi a répa állati ellenségeit illeti, a 
legtöbb ellen a magvak impregnálásával mit 
sem érhetünk el. Az Atomarici lineáris nevü 
bogár és a százlábú rovarok (Julus terrestris 
ős Julus guttulatus) ellen alkalmazzák a Kühn 
által javasolt impregnálási módot, mely abban 
áll, hogy a 100 rész vízből, 5 rész kénsavas 
magnéziumból s 1 rész karbolsavból álló 
oldatban a magvak 20 perczen át beáztat-
tatnak. 

Egyik ujabb közleményében Stoklasa 
prágai műegyetemi tanár a répamagvaknak a 
kereskedelmi forgalomban levő 30—35 Bé. 
fokos foszforsavban való áztatását s azután 
mésztejben való lemosását ajánlja.*) Az eljárást 
részletesen még le nem irta StoJclasa, azt 
későbbre igéri, de annak előnyeit a következők-
ben foglalja össze : 

1. A magcsomók tökéletesen dezinfieziál-
tatnak. 

2. A csírázás erélye fokoztatik. 
3. A répacsirák gyorsabban kifejlődnek s 

még később is nagyobb tenyészerőt mutatnak 
a foszforsavban impregnált magvakból eredő 
növénykék, mint a természetes állapotban el-
vetett magvakból keltek. # 

T e j szövetkezetek fej lődése. 

Rövidke kis idő, alig két-három évtizede, 
hogy a szövetkezeti eszme nálunk is bekopog-
tatott, követelve az őt megillető polgárjogot, 
amelynek megszerzése nem csekély fáiadság 
és küzdelembe került. A szövetkezés eszméjé-
nek a legutolsó időkig csupán néhány ügy-
buzgó férfiú szegődött apostolává, kik a nehéz-
ségektől vissza nem riadva, fáradságos munká-
val egyengették útját annak az eszmének, 
amely a közgazdasági életet minden nyilvánu-
lásában uralni van hivatva most és a belátha-
tatlan jövőben. Lassú az eszme térfoglalása 
még ma is, de hívéül szegődnek napról-napra 
többen s erejét, éltető hatását megnyilvánulni 
látjuk mindenfelé. Támogatója lett maga a-
kormány is, mely ugyan sokáig vonakodott 
elismerni a szövetkezeti eszme polgárjogát. 

A szövetkezetek egy alakjáról akarunk 
az alábbiakban megemlekezni, a melyek léte-
sítése a kormánynak köszönhető s a melyek a 
mellett, hogy egy jelentékeny termelési ág 
óriási fellendítését teszik lehetővé, egyszer-
smind a legközvetlenebb kihatással vannak az 
okszerűbb mezőgazdálkodás és állattenyésztés 
üzésére, kihatásukban tehát igen nagy hord-
erejűek. A tejszövetkezetek ezek, az értékesítő 
szövetkezeteknek nálunk legifjabb faja. Előt-
tünk fekszik egy táblázat, melyet az országos 
tejgazdasági felügyelőség állitott össze a tej-
szövetkezetek mai állapotáról s a mely hü 
tükrét mutatja annak, hogy mily nagy hord-
erejű a szövetkezés e téren is, de bizonyítékát 
adja egyúttal annak is, hogy kü'önösen a kis 
emberek, a mi köznépünk, mily rendkivüli 
fogékonysággal viseltetik a szövetkezeli eszme 
iránt. 

Egész irányváltoztatást jelent a tejszövet-
kezetek térhódítása az állattenyésztés és érté-
kesítés terén. Ott, hol eddig ily szövetkezetek 
nem létében az állattartás haszna jelentékte-
len volt, ez a szövetkezetek létesítése által 
nem remélt módon növekedett, valósággal 
meghatványozódott. De ezen a tényleges, szá-
mokban kifejezhető anyagi hasznon kivül ép 

*) Lásd a „Centralblattf. Bakteriologie, Parasiten-
kunde u. Infektionskrankheiten" czimu folyóirat Il-ik 
csoportjának mult évi 21. számát a 726. lapon. 

oly jelentékeny az a haszon, mely előáll az 
által, hogy az egyoldalú, kezdetleges gazdasági 
üzem helyébe a belterjesebb, raczionábilisabb 
gazdálkodás lép, mely közvetve hozza meg 
gyümölcsét. 

Azt hiszszük, nem tévedünk, ha azt állít-
juk, hogy a küszöbön álló földmivelésügyi vita 
alkalmából látott napvilágot a tej szövetkezetek 
mai állapotát feltüntető kimutatás, melynek 
adataira — készséggel elismerjük — büszke-
séggel fog hivatkozhatni Darányi földmivelés-
ügyi miniszter, habár a magunk részéről e 
szövetkezetek fejlesztésének szükségességét 
csak természetszerű következményének tekint-
hetjük azon tevékenységnek, melyet a kormány 
az állattenyésztés fejlesztése tekintetében 
kifejt. 

Az áldozatokat, melyeket a kormány ennek 
érdekében hoz, ismerjük mindannyian s tapasz-
taljuk egyúttal az elért eredményeket is. Állat-
állományunk minőségileg fokozatosan javul, 
számbelileg jelentékenyen szaporodik s mi 
természetesebb, hogy ezzel párhuzamosan az 
állati termékek megfelelő értékesítésének biz-
tosítása is szükségessé vált, mely feladat meg-
oldására a szövetkezeti forma bizonyult leg-
megfelelőbbnek. Ezek terjesztésére tehát kell 
is, hogy a kormány fokozott figyelmet fordít-
son, annyival inkább, mert az eddigi eredmé-
nyek, a mint látni fogjuk, erre hálás teret 
szolgáltatnak. Beszéljenek azonban a számok. 

Az első tejszövetkezet az 1895 ik évben 
alakult Baranyamegye 3 községében. A követ-
kező évben 10 uj szövetkezet alakult, egy évre 
rá 20, 1898 ban 36, a mult évben pedig 70. 
Ma tehát, vagyis az első szövetkezet megala-
kítását követő négy év alatt a tej szövetkéze-
tek száma 145-re emelkedett. Ez magábanvéve 
csekélynek látszik ugyan, de ha az elért ered-
ményt a forgalom és anyagi haszon tekinte-
tében mérlegeljük, meglepő adatok tűnnek 
szemünkbe. 

Az 1895 ben megalakult első három 
szövetkezetnek 436 kistermelő tagja volt, kik-
nek a szövetkezet megalakulása előtti időben 
összesen csak 3400 frt bevételük volt a tej-
ből; a jelenlegi 145 tejszövetkezetnek 15357 
kisgazda tagja van, kik 26917 tehén után 
22 millió liter oly tejet értékesítettek, melyet 
eddig értékesíteni módjukban nem állott A 
tejet a szövetkezetek vajféldolgozás révén 
értékesitik, mely czikkből a mult évben 
2327.200 koronát vettek be, az 1898. évi 
1.150,000 és az 1897-ik évi 540,000 koronával 
szemben. 

E számadatok már egymagukban véve is 
bizonyítékát képezik ama rendkivüli nagy je-
lentőségnek, melylyel a szövetkezetek terjedése 
a tejgazdálkodás terén bír, de egyben belátha-
tatlan perspektívát nyitnak meg előttünk, mert 
hiszen még csak a kezdet legkezdetén vagyunk 
s a nagy arányú fejlesztésnek majd csak ez-
után kell bekövetkeznie. E tekintetben biztatók 
a kilátások, mert a kormány, mint az idei 
költségvetéséből látjuk, a kistenyésztőknek falusi 
tejszövetkezetekbe való tömörítését az eddigi-
nél fokozottabb mérvben vette tervbe s lehe-
tővé akarja tenni, hogy tejtermékeink értéke-
sítésére a kölföldön biztos piaczokat szerez-
hessünk, amit szükségessé tesz az, hogy e 
termékeket hazai piaczainkon egészben nem 
értékesíthetjük. Ennek érdekében alakíttatott 
meg Temesvárolt a kormány támogatásaval a 
délvidéki tejszövetkezetek vajtermelő központi 
szövetkezete, mely a szövetkezetek által beszál-
lított tejsz;nből kivitelre alkalmas vajat állit 
elő s azt már ez idő szerint is egész vaggon-
rakományokban a külföldre szállítja. 

Rövid idő alatt tehát a szövetkezés utján 
a tej ós tejtermékek értékesítése terén való-
ban nagy eredményeket értünk el, de mint 
említettük, még csak a kezdet legkezdetén 
vagyunk. 

Ha a tejszövetkezetek területi eloszlá-
sát tekintjük, lehetetlen az első pillanatra 
nem látni, hogy a temesvári központi vajter-

melő szövetkezethez hasonló központnak mi-
előbb létesülnie kell a Dunán tul is, ahol a 
tejszövetkezetek száma jóval túlhaladja a 
délvidéki szövetkezetekét s ahol a tejtermékek 
megfelelő értékesítése szintén csak ily módon 
biztositható. De viszont az ország nyugati 
részében s főleg a felvidéki vármegyékben 
még szórványosan is alig találhatók ily szövet-
kezetek, a melyek létesítése illetve kezdemé-
nyezése kell, hogy a kormány feladatát ké-
pezze s kívánatosnak is kell jeleznünk, hogy 
e vidékeken az erre irányuló intézkedések 
mielőbb megtétessenek. 

J. P. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Francziaország. A hadseregellátás kér-
dése a képviselőházban. A franczia kamarában 
a hadügyminiszter több képviselő részéről 
heves támadásnak lett kitéve a hadügyi bud-
get tárgyalása alkalmával s az általános véle-
mény szerint az éles kritika teljesen helyén 
levő is volt. 

A kormány által eddig követett hadsereg-
élelmezési eljárás annyira hibás, hogy felette 
mindenki panaszkodik s rosszalá.-át fejezi 
ki. A hadseregellátás ugyanis teljesen a 
közbenjárók kezeibe került, kik, mint mindenült, 
drágán s rosszul teljesitik feladatukat. A ter-
melők s tenyésztők nem a katonai hatósághoz, 
hanem a „szabadalmazott* szállítókhoz fordul-
nak, ha a hadsereg számára akarnak valamit 
eladni. S miután a termelők részéről oly sok 
a kinálat, nagyon természetes, hogy a termék 
ára nem a folyó ár szerint lesz megszabva, 
hanem az a közvetítők kénye-kedvétől függ. 
Az áldatlan állapotnak véget vetendő, Gastelin 
képviselő javaslatot dolgozott ki, melynek 
alapján a katonai hatóság direkt a termelők-
höz tartoznék fordulni szükségletének fede-
zése czéljából. A hust például a gazdák alkotta 
szövetkezeti vágóhidakon kellene beszereztetni, 
minők Németországban évek óta kitűnő siker-
rel működnek Mainczban, Spandauban s Thorn-
ban. A gazdákban némi kitüntetés, díjazás 
mellett a versengés kedvét is fel lehetne éb-
reszteni s igy mindig volna kitűnő minő-
ségű hus. 

A kenyérszükségletet ugy véli az idézett 
képviselő fedezni, hogy a búzát vastartányos 
magtárakban ajánlja összegyűjteni, hol 6 esz-
tendeig is biztosan konzerválódik, tekintve, 
hogy a Uszt nem tartja magát oly soká. A 
felraktározott gabonát pedig szállítható, aczél-
tárcsás malmok igénybevételével akarja őrletni. 
Véleménye szerint mindezeket az újításokat 
könnyen keresztülvihetni abból a megtakarított 
összegből, mibe ma a közvetítők kerülnek. 

A mezőgazdasági tanács életbeléptetése. A 
gazdasági főtanács szervezése. Emlékezhetünk 
reá, hogy annak idején Meline földmivelési 
miniszter egy szép eszmét jvetett fel, amely 
azonban az illető miniszter távozásával fele-
dékenységbe merült. Ez az eszme a chambres 
consultatives d'agriculture, a mezőgazdasági 
tanács szervezése volt, mely eszmét a jelen-
legi miniszter uj életre hozott, amennyiben a 
minisztertanácsban egy erre vonatkozó tör-
vényjavaslatot már helybe is hagyatott. A 
javaslat szerint minden kerületben egy mező? 
gazdasági tanács szerveztetnék. A tanács tag-
jait a mezőgazdák vá'asztanák meg, még pe-
dig kettőt-kettőt járásonként. Választók volná-
nak a mezőgazdasággal foglalkozó vagy nem 
foglalkozó birtokosok és bérlők, évi fizetés 
mellett alkalmazott gazdasági munkások, a 
gazdasági tanintézetek tanárai s a középisko-
lák igazgatói. A bérlők választók volnának, de 
a tanácsba nem választhatók. Választóra nézve 
a 25-ik s a választhatóra a 30 év betöltése a 
követelmény. A választottak mandátuma hat 
évre szólna. A tanács évenkint két ülést tar-
tana, azonfelül két rendkivüli ülést tarthatna 
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abban az esetben, ha a tagok egyharmada 
olyat követel. A tanácsnak az lenne feladata, 
hogy a mezőgazdaság összes kérdéseiben 
nyilvánítaná véleményét s a földmivelési mi-
niszter azokhoz fordulhatna, sőt bizonyos ese-
tekben szükséges is volna, hogy azokhoz for-
duljon tanácsért, fogósabb ügyek elintézése 
előtt. A testület, mint a közvagyonosodás elő-
mozdítója, hasznos működésűnek ismertetnék 
el s mint ilyen tiszteltetnék. A miniszter tör-
vényjavaslatai közül talán legérdekesebb az, 
melyben a mezőgazdasági főtanács (conseil 
superieur de l'agriculture) testületét akarja 
újraszervezni ugy, hogy abba 90 tagot válasz-
tat, melyeket a mezőgazdasági kamarák kebe-
léből küldenének, minden megyéből egyet-
egyet. Ebben a kormány 30 s a jogászvilág 
10 taggal szerepelne. A főtanács évente egy-
szer tartaná ülését, azonban a javaslat értel-
mében több rendkivül ülés volna összehívható. 
A főtanácsnak egy 20 tagból alló bizottsága 
permanens szolgálatban állana. Látható tehát, 
az uj franczia miniszter kifogyhatlan az oly 
javaslatok felelevenítésében, melyek elődjei 
távozása folytán feledésbe mentek. 

Dalmáczia. A Reiffeisen-féle szövetkezetek 
alakulása. Az osztrák lapok panaszkodva 
említik meg, hogy oly rossz hitelviszonyok 
között sehol sem él a gazda az egész biro-
dalomban, mint éppen Dalmáciában. Ámbár a 
paraszt házának s földjének telekkönyvbejegy-
zett gazdája, ennek daczára azt látni, hogy ha 
pénzre van szüksége, az uzsoráshoz kénytelen 
fordulni, mert másutt nem kap! A kninitraui, 
spalatói kerületekben 20—120%-okat szedtek 
s nagyon sűrűn megesett, hogy 100 forintos 
adósság fejében a ío'dmives 1000—2000 frt 
értéke lett elárverezve. 

Ez indította arra az intéző köröket, hogy 
a Reiffeisen rendszere szerinti hitel-egyesülete-
ket meghonosítsák. E tekintetben a spalatói 
nagybirtokost, Karamannt illeti az érdem, ki a 
tőle telhetőt követte el, hogy a más országokban 
szép eredményt elért intézményt a dalmátok 
között népszerűsítse. Fáradozását siker koro-
názta, amennyiben Spalatóban megalkotta az 
első Reiffeisen rendszerű takaréktárt, mely 
4% mellett gyümölcsöztet s 5°/o mellett köl-
csönöz pénzeket. S bár az utóbbi két évben 
a környék bortermelő gazdáinak rossz termésük 
volt, a takaréktár évente mégis 20 ezer frt-nyi 
évi forgalmat csinál. A spalatói példa után 
Brazza szigetén Pusisce-ban is megalkották tavaly 
a német rendszerű szövetkezeti takaréktárt s az 
most a spalatói „pucka banka" (városi takarék-
tár) hatalmas versenytársát képezi. Vrliká-ban 
az ottani plébános próbálkozott a nép e bank-
ját létre hozni, de a környék tőkepénzeseinek 
ezideig sikerült azt megakadályozni, most 
kormánytörekvéssel tesznek kísérletet. A 
dalmát képviselők azon vannak, hogy a többi, 
az uzsora által sanyargatásnak kitett kerület-
ben is állítsanak fel ily takaréktárakat a nép 
nyomorának enyhítésére. 

Anglia. Az éhínség Indiában. Anglia 
népessége meglehetős aggodalommal tekint 
jövője elé. Egyrészről a dél-afrikai harcztérről 
érkező hirek nyugtalanítják, másrészről az 
Indiából jövő tudósítások kedvezőtlenek. Az 
egyik nagy lap leader-je azt irja, hogy „Indiá-
ban ezidőszerint uralkodik a század legnagyobb 
nyomora". 

Hogy az inség rettenetes arányáról tiszta 
fogalmat alkossunk, elég annak megemlítése, 
hogy az éhséggel küzdők száma a 75 milliót 
haladja felül. Az a terület, mely e sok nél-
külöző embert befogadja, 500.000 • mértföldel; 
tesz ki, tehát éppen négyszer akkora mint 
Anglia. A csapás, mely kisebb-nagyobb mérv-
ben fellépett, még soha sem rémített ily ará-
nyokban. Emlékezetes az 1868/69 ik, továbbá 
az 1896 ik évi éhség, ám akkor csak fél-
ekkora áldozattal — 3 milliárd frankkal — 
lehetett a bajon segíteni. A mostani bajnak 
orvoslása hogy sikerül, senki sem tudja, mert 
az ezidőszerint még folyton terjed. India 

tudvalevőleg csak akkor számithat termésre, ha 
juniustól-októberig s november közepétől január 
végéig esős ideje van. Szerencsétlenségre a 
lefolyt évben csak szárazság járt s a mult. 
hónapban esett néhány zápor mit sem segít-
hetett többé! 10 millió hektárnyi bevetett s 
művelés alatt álló terület eső hiányában semmi 
termést sem adott!! 

Az angol kormány most azon töprenkedik, 
hogy a jövő esős évadig honnan teremtsen 
elő 80—100 millió éhes ember számára elég-
séges táplálékot! ? Ezidőszerint egyedül csak 
a termés megsemmisüléséből van a birodalom-
nak 4 milliárd koronányi kára. A leginkább 
károsított kerületek Bombay, Sidh és Raj-
potoma körül vannak, hol 32 millió ember 
van kenyér nélkül. 

Az angol kormány az előző, 1896-ik évi 
éhínség alkalmával 25 millió franknyi segélyt 
küldött az éhezőknek, holott most, bár nagyobb 
a veszedelem, nem küldhetett többet, mint 
675.000 franknyi államsegélyt, a többi a háború 
költségeinek fedezésére vált szükségessé ! ! 

Üzérkedés a magyar érdekek 
rovására. 

A budapesti vásárpénztár működése ellen 
megalakulása óta állandóan panaszkodnak az 
összes érdekeltek, a nélkül, hogy az erre ille-
tékes hatóság csak valamit is tett volna a 
számtalanszor felhozott sérelmek orvoslására. 
Lehet talán, hogy akart tenni, de a főváros 
és a vásárpénztár között fennálló szerződés oly 
famózusan van megszerkesztve, hogy a fő-
városnak, mint a vásárjog tulajdonosának bele-
szólása sincs ez utóbbinak ügykezelésébe, sőt 
abba beletekintést sem szerezhet., 

A főváros tanácsa hiába küldte ki három 
bizalmi férfiát a vásárpénztár ügykezelésének 
megvizsgálására körülbelül egy év előtt; ezek-
nek a jó uraknak a vásárpénztár minden be-
tekintést egyszerűen megtagadott, szerződésére 
hivatkozva s bizony a főváros tanácsa tanács-
talanul áll ezzel a kijelentéssel szemben és 
belenyugodni kénytelen a jeles szerződés által 
teremtett változtatlan helyzetbe. 

E helyütt már több izben szóvá tettük 
a gazdaközönség részéről a vásárpénztár 
ellen felhozott panaszokat s néhány hét előtt 
egész terjedelmében közöltük azt a memoran-
dumot, melyet az OMGE. e tárgyban ugy a 
főváros tanácsához, mint a földmivelésügyi 
miniszterhez intézett; a melynek következté-
ben a miniszter foglalkozik is azzal, hogy 
miként orvosoltassék az immár tűrhetetlenné 
vált helyzet. 

Ez alkalommal nem szándékozunk a már 
többször szellőztetett bajokat részletezni s 
egyelőre — mig a miniszter által megindított 
tárgyalások érdemileg be nem fejeztettek — 
szóvá sem tettük volna a vásárpénztár ügyeit, 
de éppen most egy oly természetű incidens 
tette aktuálissá a budapesti vásárpénztár 
üzérkedését, a melylyel a legkomolyabban 
foglalkozni kötelességünk. 

A vásárpénztár konkfliktusba keveredett 
üzérkedése révén a szerb kormánynyal, helye-
sebben a Budapesten székelő s a helybeli 
szerb, konzulátus partonátusa alatt álló szerb ki-
rályi állami kereskedelmi ügynökséggel, minek 
következtében a szerb közgazdasági minisz-
ter a budapesti marhavásártéri vásári pénztár 
részvénytársaságnak teljesen eltiltotta a jövőre 
nézve a szarvasmarhák előlegezését, vásárlá-
sát, illetőleg a velők való kereskedést, mert a 
marhavásárpénztár eddigi működése a társaság 
alapszabályaival megnemegyezikés mertapénztár, 
hogy nagyobb forgalmat érjen el, silány minőségű 
és kivitelre alkalmatlan szarvasmarhát exportált 

- Szerbiából Budapestre, minek következtében ugy 
a szerb marhatenyésztési, mint a budapesti 
marhavásártér jelentékeny károkat szenvedett 

Derék dolgok kerülnek a nyilvánosság 
elé e rendelet utján s ami a legeredetibb, de 
egyszersmind sajnálatos is, egy idegen állam 
kormányának kell kitanítania a fővárost, hogy 
a vásárpénztár működése alapszabályellenes, 
hogy a jó és olcsó hússal való ellátás czéljából 
létesitett vásárpénztár ezt a feladatot silány 
minőségű és kivitelre alkalmatlan állatoknak 
piaczra hozatalával igyekszik megoldani. De 
megtudunk e kijelentésből egyebet is, azt tudni 
illik, hogy a vásárpénztár egy tisztán üzérkedő 
intézmény, mely lehető nagy üzleti haszon 
elérésére törekszik és sem a tenyésztők, sem a 
hust feldogozó iparosok, sem a fogyasztó közön-
ség érdekeivel nem törődik. 

Mindezeket többszörösen kifejtettük már 
ugy mi, mint a többi érdekeltek is, anélkül, 
hogy az ezirányu felszólalások figyelembe 
vétettek volna, de most már reményünk lehet, 
hogy a szerb kormány ténybeli állításai meg 
fogják győzni a főváros hatóságát, hogy a 
vásárpénztár és létesítése által kitűzött czélt 
az eddig követett- eljárással elérni nem lehet. 

Hogy a szerb kormányt e rendelet életbe-
léptetésére tényleg az abban közölt okok 
inditották-e vagy sem, azt sem kétségbevonni 
nincs jogunk, sem kutatni feladatunkat nem 
képezheti. Az igazi okot a vásárpénztár igaz-
gatósága egy ma kiadott nyilatkozatában egy 
más körülményre vezeti vissza, amely azonban 
még kedvezőtlenebb világításba helyezi a vásár-
pénztár működését. 

A nyilatkozat szerint egy fennállott és a 
a folyó év január hó 1-én lejárt szerződés 
alapján a szerb felhajtásnak a vásárpénztárra 
eső hányada a helybeli szerb főkonzulátus véd-
nöksége alatt álló szerb királyi kereskedelmi 
ügynökség utján a vásárpénztárnak adatott 
át. Ezen marhaküldemények, melyeknek leg-
nagyobb részére már a származási helyen elő-
leget adott a vásárpénztár, túlnyomó részben 
az emiitett kereskedelmi ügynökség czimére 
érkeztek és csupán egy csekély töredéke érke-
zett a vásárpénztár czimére, de a felekkel váló el-
számolást és a vételár kifizetését minden esetben 
a nevezett szerb kereskedelmi ügynökség végezte". 

A vásárpénztár ezen nyilatkozata után 
kérdezni tartjuk szükségesnek, hogy mi feladata 
van tulajdonképpen e vásárpénztárnak. Mert mi 
ugy tudjuk, hogy a jó és olcsó hus kérdésének 
megoldásán kivül az képezné feladatát, hogy 
olcsó hitelt nyújtson a vásárló mészárosoknak, 
szükség esetén előleget adjon az eladó tenyész-
tőnek, hogy az adást, vételt mint érdektelen fél 
közvetítse, természetesen a közvetlen leszámo-
lás kötelezettségével s mégis mit látunk? Azt, 
hogy saját bevallása szerint mint közbeeső 
közvetítő szerepel, illetve egy ügynökség által 
közvetitteti az ügyleteket s jelentékeny közve-
títői dijakat fizet emennek, aminek természet-
szerű következménye, hogy a húsárak nem 
olcsóbbodhatnak. 

Égy a vásárpénztár nyilatkozatához fűzött 
— ugylátszik sugalmazott — kommuniquéből 
kitűnik, hogy a szerb kereskedelmi ügynök-
ségnek fizetett jutalék igen jelentékeny s 
1898-ban 14 ezer forintra, a mult évben 
8200 frtra rúgott. Ezt a jutalékot a vásárpénz-
tár sokallta, az ügynökség talán kevesellte, szóval 
megegyezés a két fél között nem jöhetett létre 
s kitört a háborúság. 

Ez a része e dolognak reánk nem tar-
tozik, mert ez nem egyébb személyes üzleti 
differencziánál. 

De miránk tartozik az ügy lényege, a 
vásárpénztárnak nagyarányú bizományi műkö-
dése, mely egyáltalán nem képezheti hivatását; 
meg mondjuk, miért. 

A vásárpénztár a hiteligények kielégíté-
sére s az előbb jelzettük czélok szolgálatára 
alakult s csak ezekre lehet hivatása. A vásár-
pénztár szervezeténél fogva, ha a bizományi 
üzlet megengedtetik — a hitelt igénybevevők 
egyszersmind kényszerítve vannak a pénztár 
bizományi szolgála'ait is igénybe venni, ami-
ből önként következik, hogy ily módon a 
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vásári felhajtás legnagyobb része az ő kezére 
jut s módjában van az árak alakulására elha-
tározó befolyást gyakorolni. Ez egyet jelent a 
verseny kizárásával s lehetetlenné tételével. 
S szabad-e ennek bekövetkeznie ? Kétségtelen 
hogy nem. 

A szabad versenyt az állatkereskedelem 
terén fenn kell tartani s a vásárpénztár szolgál-
hat remediumul és megfelelő eszközül arra, 
hogy az érdekeltség az intézmény iránti biza-
lomból folyólag bizományi ügyleteit is általa 
bonyolítássá le, de meg nem engedhető, hogy 
a vásárpénztár a bizományi üzletet, mint vég-
czélt szolgálja s legkevésbé megengedhető, 
hogy ez a magyar érdekek rovására történjék. 

Pedig a vásárpénztár bizományi tevékeny-
sége ennek rovására irható. Hiszen saját be-
vallása szerint hetenként egy negyedmillió 
dinárt küld le Szerbiába, hogy a szerb állat-
behozatalt megkönnyítse. S. be kell ismerni, 
hogy respektábilis eredményeket sikerült elérnie, 
mert a marhavásárteret jobban, mint valaha a 
szerb állatok dominálják. 

Emlékezzünk csak vissza arra, a mikor 
most egy éve sub titulo „marhavásártéri vásár-
pénztár tanulmányozása", a német kormány 
kiküldöttei megszemlélték a budapesti marha-
vásártért (az igazi czél állategészségügyi 
viszonyaink megfigyelése volt) s az akkori 
mintegy 4000 drbot kitevő felhajtásnak több 
mint háromnegyed részét szerb állatok képez-
ték. S ez igy van állandóan. Hát nem szégyen-
teljes állapot-e az, hogy a hires állattenyésztő 
Magyarország legelső piaczárói az idegen silány 

' szarvasmarha leszorítja a hazait, melyet érté-
kesíteni alig tudunk s hogy értékesíthessük 
idegen államokba vagyunk kénytelenek kivinni 
s tűrni azok ezerféle szekatúráit. 

Nincs nekünk elég értékesíthető anyagunk 
s szükségünk van-e arra, hogy saját piaczain-
kon lehetetlenné tegyük állataink értékesítését? 
Megengedhatő-e, hogy egy közczélt szolgáló, 
hazánk székesfővárosának fenhatósága alatt álló 
intézmény ily eszközökkel igyekezzék meg-
bénítani saját állataink értékesítését? 

Nem akarjuk kétségbe vonni, hogy gazdál-
kodási és hizlalási viszonyaink következtében 
egy-két nyári hónapon keresztül nem kerül 
talán elegendő állat piaczra. De hát éppen az 
képezhetné czélját a vásárpénztári intézmény-
nek, hogy a hizlalási rendszer megváltoztatá-
sára igyekeznék nagy összeköttetésénél fogva 
rábirni a tenyésztőket. 

Alla'értékesitési viszonyaink a lehető leg-
kedvezőtlenebbek ; kivitelünk elé minden ol-
dalról nehézségeket támasztanak s mi ennek 
daczára elértük, hogy egy intézmény és né-
hány privátus anyagi haszna kedvéért a köz 
érdekei megcsorbittassanak. Évek óta hangoz-
tatjuk, hogy a szerb állatbehozatalra szükség 
nincs s ha Szerbia elől le'jesen elzárkóznánk, 
állatföleslfgeinket Ausztriában értékesithetnők, 
nem szorulva Németország piaczaira. Sürgeté-
seink mindaddig hiábavalók voltak, mert hát 
a szerződés lejártáig a sierb állatbehozatal 
el nem tiltható. 

A szerb kormány nyilatkozata azonban 
oly színben tünteti fel a szerb állatbehozatal 
ügyét, hogy itt nem annyira országos érdekről, 
mint egyesek jól jövedelmező üzérkedéséről van 

szó, amely a magyar érdekek rovására történik. 
Ezt a kormánynak tűrnie tovább nem szabad-
A törvényhozásban legközelebb tárgyalás alá 
kerül a földmivelésügyi költségvetés, mely 
alkalomból remélhetőleg szóvá fog tétetni a szerb 
állatbehozatal káros voltának ügye s kétség-
kívül a kormány fog módot találni, hogy a 
vásárpénztár működését az őt eredetileg meg-
illető korlátok közé szorítsa, 

Jeszenszky Pál. 
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a VII. ker., Kerepesi ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követő napok 
kivételével: 

naponkint d. e. 9 órától d. n. 1 óráig. 
Hétfői és az ünnepeket követő napokon a muzeum 

A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsimegállóhely a 

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

Megbízatások. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
Dubán Lipót szerencsi és Potoczky Dezső berzéki 
lakost Zemplén vármegye szerencsi járására, Szakraida 
János királyhelmeczi, Sere János kis czigánydi, Eissek 
Vincze ricsei és Diószegi Pál őrhegypusztai lakost a 
bodrogközi ; Nyessei József nagy-kemenczei és Vogler 
Zénó felső-csebinyei lakost a homonnai; Lasskay Barill 
havaji lakost a sztróp'kói; végül Szabó Ferencz sáros-
pataki lakost a sátoralja-ujhelyi, Tabéry Rezső bótosi 
lakost Torontál vármegye nagybecskereki, Rob Miklós 
nagy-halmágyi lakost Arad vál megye nagy-halmágyi, 
ifj. Eötvös Károly duna-szt-győrgyi lakost Tolna vár-
megye dunsföldvári, Altsaedter Zsigmond majsai lakost 
tamási-i, br. Jeszenszky László csibráki lakost dombovári, 
végül Markovits István mikeházai lakost Szolnok-Doboka 
vármegye deési járásra nézve a gazdasági tudósítói 
tisztséggel bizta meg. 

Házasság. Dr. Pátkai Dániel, az „Általános 
Pénzügyi Szemle" szerkesztő-tulajdonosa f. hó 6-án 
tartotta esküvőjét Farkas Elza urhölgygyel. 

Gazdák Biztosító Szövetkezete 
mai naptól fogva uj helyiséget bérelt, 
minek folytán minden közleményt és 
levelezést kér Budapest, Mária Valéria-
utcza 10. szám, II. em„ 16. ajtó czimre 
küldeni. 

Idők jele. Változott idők jelei azok a 
szavak, amelyeket a Láng Lajos ajkairól hal-
lottunk a képviselőház márczius hetediki ülé-
sén. A mezőgazdaság védelmét hirdeti az a 
Láng Lajos, akivel szemben a mezőgazdaság-

! nak van a legkevesebb jogczime, hogy őt a 
magáénak tartsa. „Mert ez nem rokonszenv, 
nem ellenszenv — úgymond — hanem az 
egyszerű önvédelem kérdése. Nekünk igenis, 
óvnunk kell mezőgazdaságunkat, abból az 
egyszerű okból, mert még ha a jövő ipari 
fejlődést tartjuk is szem előtt, az első dolog 
megtartani, ami van és a jövő ipar fejleszté-
sének kiindulási alapot kell teremteni a mező-
gazdaságból is, vagyonunk, gazdaságunk alap-
ját sérthetetlenül meg kell tartani." Ez volta-
képpen egy régi ismeri axióma, de olyan 
axióma, amelyet nem árt elégszer ismételni, 
„Én tehát helyeslem — folytatja Láng — hogy 
a mezőgazdasági érdekek megóvassanak.'' Ezt 
a helyeslést mi is helyeseljük. De ez a helyes-
lés még csak az eleje egy gondolatnak. Ez 
egy engedmény, amely visszonosságot provo-
kál. Még pedig az ipar és kereskedelem te-
rén. Amit a mezőgazdaságról mondott, azt 
csak azért mondotta, hogy ide terelje át a 
figyelem súlypontját. Mert — folytatja gondolat-
menetét, — a mezőgazdaság fejlődésének legbiz-
tosabb eszköze az iparnak fejlesztése. „És én 
nem tehetek róla, ha utazom a külföldön és 
Játom, hogy a gyorsvonat mellett hogyan sza-
lad el az egyik gyári kémény a másik után, 
mindig vágyom arra az időre, a midőn Magyar-
országon is egymásután keletkezni fognak ezek 
a gyárak, még akkor is, ha annak a füstje el 
fogja rontani egy festői romnak poétikus 
kilátását, de még akkor is, hogyha annak 
a gépnek zakatoló lármája el fogja ron-
tani valamely parknak fenséges csöndjét." 
Szép álmok, melyek egy ipari államot festenek. 
Nem veszszük rossz néven, ha valaki ez álmok 
kedvéért válik a mezőgazdaság védelmezőjévé. 
Minden ut Rómába vezet. Köszönet illeti 
meg a jövendő ipari állam megteremtőit, hogy 
az agrár érdekekre is szemet vetnek. Nem 
tagadták ezeket eddig sem, de most hangsú-
lyozzák. Mert ezt a hangsúlyozást ma már 
inkább megkívánják az embertől. Ez az idők 
jele. A „B. N." ékes kommentárt fűz ehhez a 
beszédhez. Megérii a Láng szavaiból, hogy az 

Mint l e g m e g b í z h a t ó b b é s l e g o l c s ó b b 

magvak beszerzés i f o r r á s a 
a j á n l h a t ó 

1 M T *öl *é- Ihs W ^Tt $ f% cs. és kir. udvari szállító magkereskedése 
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ipar és kereskedelem olyan édes gyermekei a 
mezőgazdaságnak, amelyek anyjukat iáplálják. 
De panaszkodik, hogy a fordított táplálkozás-
nak ezt az elméletét nem jó itt hirdetni, mert 
beverik az ember fejét. Persze őrület ez, de 
olyan fertőző téboly, mely magával ragadja a 
tömegeket. Igy a „B. N.* több egyszerűség-
gel fejezve ki magunkat, ez a „fertőző téboly" 
az agrárizmust aposztrofálja. A Láng beszéd-
jéből tehát az agrárizmusra az anyagyilkosság 
vádját magyarázták. Pedig Láng ezt nem 
mondta, de ezt kellett volna mondania. Szavai-
nak belső értelme csak igy fogható fel ós nem 
másként. Felsóhajtunk e hivatott kommentár 
után, hogy tehát Láng Lajos, a mezőgazdaság 
legújabb védnöke, mégsem agrárius. 

XY I I . tenyészállatvásár. É hó 11-ikén, 
vasárnap d. e. 10 órakor nyílik meg a tavaszi 
tenyészállatvásár, mely immár a tizenhetedik 
az OMGE. rendezésében. A vásár, mint eddig, 
ugy most is a lótenyésztés emelésére alakult 
Tattersall r.-t. külső-kerepesi-uti telepén tartatik 
meg. A megnyitást Tormay Béla rendező-
bizottsági elnök megbetegedése folytán Pírkner 
János állattenyésztési főfelügyelő fogja végezni 
vasárnap d. e. 10 órakor, a díjazások eredmé-
nyeit hélfőn d. e. 11 órakor hirdetik ki. Előre is 
jelezhetjük, hogy a vásár reményen felül sikerült, 
amennyiben 900 darabon felüli állatot hajtot-
tak fel, melyek, hogy minőségükre nézve is 
megütik a mértéket, ezt a résztvevő előkelő 
tenyészetek tulajdonosainak alábbi névsorra is 
bizonyítja: 

Márczius hó l-ig a következők jelentet-
tek be állatokat: Szarvasmarhát: magyar 
fajtát: Pallavicini Sándor őrgróf mindszent-
algyői hitb. uradalma 4 bikát, Graefl Jenő 
14 bikát, Ugrón Zoltán 2 bikát, 4 tehenet, 
Kalocsai érseki uradalom 1 bikát, 8 tehenet, 
Péter András 4 bikát. Simmenthalit: Széli 
Kálmán 8 bikát, Burger Pál 6 bikát, özv. 
Döry Vilmosné 6 bikát, Ordódy Pál 9 bikát, 
Wolf testvérek 5 bikát, 10 tehenet, Horn 
Dávid 3 bikát, Stephani Ervin 1 bikát, Festetits 
Vilmos gr. 2 bikát, Beiz Gyula 1 tehenet, Elek, 
Lipót 8 bikát, Brachfeld Lajos 1 bikát, Somssich 
Imre gr. 5 bikát, 3 tehenet, Grósz Antal 5 bikát, 
ifj. Polgár Gyula 1 bikát, Kohn Samu és 
Neubauer M. 30 tehenet. Borzderest: Borhy 
György 3 bikát, Hecht és Beer 5 b kát, 5 üszőt, 
Baruch Jenő 2 bikát, Csillag Béla és Csillag 
Géza 15 tehenet. Pinzgauit: Andrássy Aladár 
gróf 9 bikát, Tartler György 1 bikát, 1 tehenet. 
Összesen 158 darab. 

Juliot. Finom gyapjast: Hunyady Imre 
gróf 12 kost, Esterházy László gróf 10 kost, 
4 anyát, Zichy Nándor gróf Duna-Ádony 
10 kost, Zichy Nándor gróf Örs-pta 8 kost, 
Dreher Antal 10 kost, 4 anyát, Károlyi Lajos 
gróf 12 kost, 4 anyát, gróf Berchtold Lipótné 
13 kost, 6 anyát, Károlyi Mihály gróf 25 kost, 
5 anyát, Károlyi Imre gróf 10 kos, 8 anyát, 
Károlyi László gról 10 kos, 6 anyát, Rosenfeld 
Henrik 8 kos, 6 anyát, Deutsch Zsigmond 8 kos, 
6 anyát. Fésüs-gyapjast: Pfaff György 18 kost, 
Skublics örökösök 14 kos, 5 anyát, Ivánka 
Ödönné 4 kos, 12 anyát, KönigswarterEerm&tm 
báró 29 kos, 6 anyát, Keszthelyi m. kir. gazda-
sági tanintézet 10 kos, 10 anyát, Pallavicini 
Sándor őrgróf mindszent-algyői hitb. uradalma 
10 kost, Pannonhalmi főapátság hecsei gazda-
sága 9 kost, Kohner Zsigmond és Kohner 
Adolf dr. 14 kos, 20 anyát, Péter András 
10 kos, 20 anyát, özv. tornyai Schosberger 
Henrikné 8 kost, Pálffy József gróf 6 kos, 
24 anyát, Herbsiein József gróf 26 kost, Wenk-
heim Ántal örök. 9 kost. Husjuhot: Herzfeld 
Frigyes 6 kost, Haas Ignácz 8 kos, 25 anyát, 
Salzberger Samu 6 kosbárányt, Hornig Károly 
báró veszprémi püspök uradalma 8 kost, 
Herberstein József gróf 10 kos, 20 anyát, Pick 
Oswald 12 kost, Károlyi Lajos gróf 6 kos, 
4 anyát, Baich Iván báró 20 kost, turonyi 

Biedermann Bezső lovag 20 kost. Összesen 
603 darab. 

Sertést, hazai kondort: Brachfeld Lajos 
6 kant, Königswarter Hermann báró 10 kan, 
10 koczát, Kornstein testvérek 15 kant, Harkányi 
Frigyes báró 30 kant, Pallavicini Sándor őrgróf 
mindszent-algyői hitb. urad. 4 kan, 8 koczát, 
Wertheimstein Alfréd 25 kant, Meitner Gyula 
16 kan, 10 koczát, Elein Lajos 1 kant, Polland-
chinát: Harkányi Frigyes báró 15 kant. 
Torkshireit: Eckstein Fülöp 5 kant, Pfaff György 
6 kant, Lengyel keresztezést: Pfaff György 
6 kant. Összesen 167 darab. 

A telepítési szaktanácskozmány-
ró l felvett jegyzőkönyv a földmivelésügyi 
miniszter ur Önagyméltósága által nyom-
tatásban könyvalak-ban kiadatott, és ezen 
műből 100 példányt az OMGE. rendel-
kezésére bocsátott, hogy az érdeklődők 
közt szétosztassék. Felhívjuk tehát tag-
jaink figyelmét erre a nagyérdekü mun-
kára, azon figyelmeztetéssel, hogy a 
müvet a készlet erejéig az OMGE. mindazon 
tagjaiknak postacsomagban megküldi, kik 
a szétküldési költség fejében 80 fillért 
az egyesülethez akár készpénzben, akár 
levélbélyegben beküldenek. 

A „Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezetéinek igazgatósága folyó hó 7 én 
tartott ülésében a mult évi mérleget megálla-
pította és a közgyűlésre a tárgyakat előkészí-
tette és elhatározta, hogy a Szövetkezet ren-
des évi közgyűlése márczius hó 24-én d. e. 
11 órakor fog a .Köztelken" megtartatni. 
Ugyanezen ülésében elhatározta, hogy az áru 
beküldés biztosítása szempontjából egyes az 
élelmi czikkek termelésével foglalkozó vidéke-
ken bizalmi férfiakat fog felkérni az élelmi 
czikkek gyűjtésére és hajlandó lesz ily bizalmi 
férfiakat a gyűjtött áru értéke szerint díjazni. 

Tenyészállatvásár. A kisvárda-vidéki 
gazdakör 1900. márczius 11-én Kisvárdán, a 
vasúti állomás mellett fekvő Reizman Herman-
féle tanyán vásári czéllal tenyészállatkiállitást 
rendez, összesen 214 bikát, 20 üszőt, 22 tehenet, 
59 sertést és 16 juhot állítanak ki. 

Burgonya- és tengeri küldemények díj-
mérséklése. Máramaros vármegye ínségben 
levő lakosságának segélyezésére alakult „Köz-
ponti inségi bizottság" által beszerzendő s 
Máramaros-Szigetre s innen a vármegye terü-
letén fekvő egyéb vasúti állomásokra alakos-
ság közt leendő kiosztás végett továbbszálli-
tandó, valamint az esetleg közvetlenül egyéb 
máramarosmegyei vasúti állomásokra irányí-
tandó burgonya- és tengeriküldemények után 
kocsi- és fuvarlevelenkint legalább 10,000 
kgrért történő díjfizetés mellett a m. kir. 
államvasutak vonalain 100 kgr. és kimként 
0.20 fillér egységtétel, 100 kgronkint 4 fillér 
kezelési dij és 5°/° szállítási adó alapján kép-
ződő mérsékelt díjtételeket engedélyezett az 
államvasutak igazgatósága. A kedvezmény 
igazolvány alapján érvényes a folyó év április 
hó végéig rovatolás utján. 

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

sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom 

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. 

Szuperfoszfátot, 
kénsavas-kálit. kéiisavas-ammoiit, 

k o v a 3 a w a s < » k á l i t , 

(dohány trágyázásra) 

m k ó n p o r t , & 
(legfinomabb = 7 8 % Chancel oidium ellen) 

Pézgálicot, 9Vi„ 
l e g o l c s ó b b a n s z á l l i t a 

W Ö A R I A " 
MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
B U X D Ü F E S T E X T , , 

V. KER. FÜRDŐ-UTCZA 8. SZÁM. 

f 1898. Mf»phm:28,289am.% 

Felhívjuk 
i ft. ex. gazdakSzSnség 

figyelmét 

I a budapesti gyapjo-ankcziókra,/ 
vállaint BudapMt, Du napartl̂ Uh.rpályaudvar* 
tofcemeíf díjkedvezményben, valamint ingy«n raktá-

rozásban részesülnek. 
Bejelantéleket »lfog»d^éi mtodennMtl f»M]*g»al-

HELLERM^s TÁRSA, 

Most jelent meg 

Minek Gyula és Szilassy Zoltán 
az O. 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 
bövitett tartalommal bir. 

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

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

— = 3 korona 30 fillér. = — 
Megrendelhető 

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

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 
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Hirdetmény. 
Osztrák-magyar-bajor vasúti kötelék. 

A fenti kötelékben 1895. október hó 1-től érvényes 
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 alkalmazást. 

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

részes vasutak nevében is. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapest! gaboraatözsda. 

(Guttmann és Wahl budapesti tennényfcisamányi 
ciág jelentése.) 

Mapi jelentés a gabonaüzletről. 
1900 márczius 9. 

Néhány napi tartózkodás és visszamenő irányzat 
után ma mégis mozgalmasabb volt az üzlet. New-York 
3/4-del, Chicago 7/s-ig magasabb jegyzéseket küld, mely 
mindenkép a haussisták ínyére volt, kik barométerrel 
a kezükben leolvasták az 5° hideget, felverték a határ-
időket 14.98-ig, a tegnapi 14.86-os zárlat után. Kész-
áruban 50,000 q. búzát hoztak forgalomba, mely 
mennyiség 10 fillérrel magasabb áron kelt el, a malmok 
jó vételkedve mellett. 

Árpa tartott és takarmányezélokra 11—11.60 K. 
kelt el, mig az export egyáltalában nem vett semmit. 

Rozs gyenge forgalmú és 12—12.30 K. ért el, 
prima áruért 12.50 K. fizettek. 

Tengeri még mindig gyengén kináltatott s ab itt 
10.20—.40 K. volt elhelyezhető, Kőbányán 10.50 K. 
jegyez. 

Zab üzlettelen. 
Déli 12 órakor jegyez: 

Buza áprilisra 1900. 14.96—98 
, októberre , 15.46-48 

Tengeri májusra , 10.30—32 
Rozs áprilisra , 12.56—53——-
Zab „ „ 9.84-9.86 

Szeszfizlet. 

_ (Golifinger Gábo? sssssgyáífi képráslö 

A BzeszOzletben e héten az üzletmenet változat-
lanul élénk volt és a szeszárak azonnali, valamint 
későbbi szállításra változatlanul szilárdan zárulnak. 
Elkelt finomított szesz, nagyban adózva, helybeli szesz-
gyáraktól szállítva 113- 113-50 koronán, adózatlanul 
43'-—43-50 koronán. 

Élesztőszesz gyérebb vételkedv daczár változat-
lanul 113-50 koronáig kelt el. 

Vidéki finomitógyárak által finomított szesz szabad-
raktárra szállítva 41 korona volt ajánlva ab állomás 
és ez áron néhány tétel azonnali szállításra el is kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak kontingens nyersszeszt 
e héten gyéren ajánlottak és csak néhány száz hektoliter 
kelt el -35-—?—35p50 koronán felső-magyarországi 
állomásokhoz szállítva. 

A kontmjena nyermnesz ára Budapesten 3650— 
37"— korona. 

i-60—40'— korona, konöngsits P^ at jagpés 3 

Prágai jegyzés 111-75 korona adózott és 
37'7ö .— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyes 21- 22-— korona kiviteli 
szeszért 90% hektoliterje. 

K t 1 o< sirakomany finomított 
szeszt vásároltak, mely Üsküb és Dél-Törökország felé 
lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül: Temesvár, Arad, Győr, 
Lőcse változatlan, a többiek. 25 fillérrel drágábbrn 
zárulnak. 

Budapesti sárlatárak e hűen-. Finomított nesx 
113- 113 50 korona, éiesztőszes?. 113-——113-50 K., 
Eyefssasss adózva 111-—-111-50 korona, nyersgísess 
BőöMtfeB (exkontingens) —• —•— korona, denaturált 
siesz 37' 37 75 korona. 

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 

Általán véve a mult heti jelentést mértékadó e 
lefolyt hétre is. Az időjárásnak beállott fordulata csak 
annyiban folyt be a forgalomra, hogy a hét elején 
valamivel csöndesebb volt az üzlet; de pár nap innlva 
ismét megélénkült a helyzet és a magkereskedelem 
egész tere mozgalmas szint öltött. 

Vörös lóhere. Megbízható eredetű árunak nagy 
kereslete volt és e pillanatban még nem jár bajjal a 
szükséglet fedezése. Amerikai lóhere olyan városokban 
is felszínre kerül, a melyek mint magyar lóhereter-
melő vidékek szerepelnek és ezért nem győzzük elég 
gyakran és sürgősen ajánlani a gazdának, hogy csak 
olyan vetőmagra vessen ügyet, a mely hivatalosan 
ólomzárolva van. 

Luczerna. Az ebbeli forgalom élénk éskellemes 
maradt folytatólag is. A franczia magnak igen jó ke-
lete volt, ezen eredeti áru elvitázhatlanul a legkere-
setebbnek maradt a lefolyt héten is. 

Takarmányrépamag. Impregnált magot, valamint 
jó kereskedelmi árut mindenik fajtabélit nagyon 
kerestek. 

Jegyzések nyersáruért 100 kilónkmt Budapesten. 
Vörös lóhere . . . . 156-160 korona. 
Luczerna 90—100 , 

Az Erzsébet tíőzaialom-Társaság üzleti tudósí-
tása a .Köztelek' részére. Budapest, 190). márcz. 8-án. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkmt, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

7 7Vl 
ÁrK.: 25.80 24.40 23 2( 10.4019 — 16 —13.61 

A központi vásarssaruok árajegyssése nagy t e 
Ísh gras) eladott éielmtczikkek árairól. 

í-retStesse. 
tóaeSs üzleti Jelentése. 1800. márczius hó 7-érő! 

Élénk forgalom és meglehetős jó vételkedv mellett 
eladásaink következőleg alakultak : 

Vidéki marhahús minőség szerint 72—86, borjú 
80—90, sertés 86—94 korona 100 kilónkint; könnyebb, 
apró bárány 6—8 koronáért kelt el nagyobb tételekben 
páronkint. 

Vadból: szarvast 56—60, 'vadsertést 100 koro-
náért 100 kilóakint értékesítettünk. 

Baromfiból élő tyúkot 2-40 - 3, pulykát 12 ko-
ronáét adtuk párját. Tisztított baromfi kevés érkezett a 
piaczra, libát 1-30, pulykát 1 -40 koronáért értékesítettünk 
kilónként. 

A vajüzlet szilárd, teavajat kilogrammonként i'80— 
2-00, főzővajat 1-10—1'30 koronáért helyeztünk el. 
Turó is élénken keresett, 2S—32 fillérért gyorsan talált 
elhelyezést. 

Tojás kereslete az enyhébb időjárás következté-
ben kissé lanyhább.. Készleteinket 64—66 kororonáért 
helyeztük el. 

A gyümölcsüzlet lanyha. A Stájeroszágból érke-
zett masánszki és Szerbiából érkezett vegyes almák az 
árakat nagyon lenyomták. Igy ma vontatva hazai 
áruért 30—32, II. rendűért 16—18, koronát lehet 100 
kgonként elérni. 

Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

élelmiezikkek-ről. Budapest, 1900. márczius 8-ról. 
Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I. rendű 100—112, II. r. 96—100, III. r. 92-96, eleje 
I. r. 92—96, II. r. 88—92, III. r. 84—88, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 110—120, II. r. 100-110, eleje I. r. 
90-100, II, r. 70—90, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 85'—88, 
II. r. 80—84, eleje I. r. 76—80, II. r. 72—76, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 100—104, vidéki 80—92, 
szalonna nélkül budapesti 105—108, vidéki 86—104, 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

—, 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, sonka füstölt prágai, csonttal 

kii nye a 
, füstölt I. r. 1.30—1.60, szalonna 1 q. , 

sózott 88—96, füstölt 100—112, sertészsír 1 q. hordóval 
100—104, hordó nélkül budapesti £ r. 96—100, szalámi 
1 kg. belföldi 200—350, prágai — k o r o n a . 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1.80—2.00, tyúk belföldi I. r. 3.C0—3.20, kappan hizott 
I.. r. 4.60—5.00, sovány 3.00—3.20, rucza hizott I. r. 
6.40—7.00, sovány belföldi liba fiatal újdon-

ság 16.0—16.—, lud hizott I. r. 12. U.10, sovány 
belföldi 0. 0.00,. pulyka hizott I. r. 11.00—12.00, 
sovány belföldi korona. — b) Tisztított: csirke 
I. r. 1 drb 1.00—1.20, tyúk I. r. 1 drb 1.40—1.50, 
kappan hízott 1 kg. , 1 drb 1.40—1.80, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.80, 1 kg. 1.00—1.20, lud hizott 
1 kg. 1.08—1.26, 1 drb 4.60—6.50, magló 1 kg. , 
1 drb . pulyka hizott 1 kg. 1.10—1.20, 1 drb 

, magló 1 kg. , 1 drb , ludmáj 
1 kg. 2.80 - 4.00, nagy 1 drb 1.00—2.00, ludzsir 1 kg. 
1.60—2.00 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa' 2.00—2.40, csuka 1.90— 
2.00, ponty duaai nagy 1.40—1.80, márna 1.00—1.00. 
süllő balatoni cíömpó 1.20—1.40, pisztráng 

' nagy , kecsege — : , angolna , 
apró kevert 0.50—0.80. Lazacz rajnai 1 kg. 6. 7.— 
korona. 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12-0.12,. tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
2.00—2.30, főző darabos 1.60—2.00, szedett 1.00—1.50, 
olvasztott , margarin I. rendű , II. r. 

, tehéntúró I. r. 0.20—0.28, juhturó 1.12—1.20, 
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 monori, fehér hosszú 1 kg. 0.26—0.26, barna 
0.22-0.22, rozs -0.22—0.22 korona. 

Száraz főzelék. Lencse belföldi 1 q. I2.00-20.00, 
külföldi 36.00—56.00, 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, szines 
10.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.70—4.80, ' alföldi-
(1440 drb) 64.00—65.00, erdélyi (1440 drb) 62.00—64.00, 
szerb (14*0 drb) ' j — a p r ó (1680 drb) ,. 
meszes tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. , I. r. 1 q. 
4.03—6.00, petrezselyem ujd. 100 köt. , I. r. 
1 q. 18.00—20.00, zeller I. r. 100 drb 6.00 8X0, 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 I. r. 1 q. 24.00—28.00, czékla 1 r. 100 drb 
1.205-2.00, II. r. 0.80—1.20, fejeskáposzta Y. r. ICO drb 
10.0Ö—20.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 3.00—6.00, 
vöröskáposzta I. r. 103 drb 10.00—20.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 6.00—12.0, kötött saláta 100 drb —, 
burgonya 1 waggon sárga 400.0-440.0, fehér 320.00— 
400.00, rózsa 1 q. 4.00—5.00, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.20—2.00, ugorka 100 drb savanyítani való 

, savanyitott 3.60—4.00, nagy salátának r—, 
paradicsom olasz 1 q. 70.00—76.00, belföldi , 
zöld paprika 100 drb , tök főzni való 100 drb 

—, zöldborsó hüvelyes t-q. - — — • , kif j-
tett , zöldbab hüvelyes 1 q. , 
kifejtett :, karfiol 100 drb 17.00—20.00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.20—34.00, spárga 
1 kg. 0.00—0.00 korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —. .—, 
rétesbe való 20.00—30.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
—. .—, közönséges kevert körte 1 q. 16.00—20.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. .—, nem 
magvaló vörös 1 q. —. .—, ringló nemes L r. 
1 q. - > baraczk kajszin 1 q.—,-r—-f-;-—, 
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 dinnye nemes I. r. 
100 drb —. .—, II. r. 100 darab —, .—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 50.00—60.00, apró kemény 
híju I. r. 1 q. 44.00—50.00, 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 drb —. .—, mandarin 100 
drb 2.60—4.00, czitrom I. r. 100 drb 1.80—2.00, füge. 
hordós 1 q. 34.00—40.00, koszorú 1 q. 34.00—36.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 74.00—80.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 76.00—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. 1 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 szappan szín 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 
palaczkokban 1 hl. —.—-A.— korona. 

HMeghnsvásár a Garay-téri élelmi piaczon 
1900. márcz. 9-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a , Köztelek' részére/1 Felhozott Budapestről 
40 árus 8 db sertést, 0 árus 5 db süldőt, 3500 kg. 
friss hust, 1200 kg. füstölt írnst, 800 kg. szalonnát, 
300 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Nagy-Kőrösről 8 árus 104 
drb sertést, Czeglédről 4 árus 48 drb sertést, Solt-
ról 1 árus 6 drb sertést, Madocsáról 2 árus 19 darab 
sertést, Monorról 2 árus 3 drb sertést és 69 drb süldőt, 
összesen 17 árus 180 drb sertést és 69 drb süldőt. 
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Forgalom élénk. Árak a kővetkezők: Friss se: -
**shus 1 kg. ICO-104 fillér, lq 94—96 korona, süldf-
kus 1 kg. 120—144 fillér, 1 q 88—100 korona, füstölt 

êrtésbuB 1 kg. 128—136 fülér, 1 q 110 112 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 96—104 fillér, 1 q korona, 
tüstöit szalonna 1 kg. 128—136 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100—112 fillér, 1 q 
korona, disznózsir 1 kg. 116—120 fillér, 1 q 
korona, kocsonyahús 1 kg. 80—88 fillér, 1 q 
korona, füstölt sonka 1 kg. 140—152 fillér, 1 q 
korona, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , töpörtő 1 kg. fii lér. 

HMeghaavásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1900. 
márczius hó 9-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek' részére). Felhozott Budapestről 
48 árus 178 db sertést, 2 árus 10 db süldSt, 4500 kg. 
friss hust, 4C0 kg. füstölt hust, 2000 kg. szalonnát, 1000 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Dunaföldvárról 2 árus 12 
drb sertést, Dunapatajról 1 árus 5 drb sertést, Solt-
ról 1 áius 7 drb sertést, összesen 4 árus 24 drb 
sertést. 

Forgalom közép. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 104-128 tillér, 1 q 92—98 K., sűldő-
hus 1 kg. 120-136 fillér, 1 q K„ füstölt 
sertéshús 1 kg. 112—136 fii. ) o korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 100—108 fillér, l q 94—96 K., 
füstölt szalonna 1 kg. 112—120, 1 q fillér, 
háj 1 kg. 108—112, 1 q — fillér, disznózsir 
1 kg. 112—120, 1 q fillér, kocsonyahús 
1 kg. 60-88, 1 kg. fillér, füstölt sonka 
1 kg. 140—140 fillér. 1 q korona. 

Budapesti takaraáayvásár. (IS, ksrűlet Mfsster-
aÉBsa, !Í00. márcz. 9 A székesfővárosi vásárigazgatóság 

, 'slmiéss a „Köztelek' részére). Felhozatott a szokott 
'.ságekből 235 szekér réti széaa, 25 székéi mnhar-

50 szekér raupszalma, 20 szekér alomszalma, 5 szekér i*-
karssányizalma, 7 szekéff tengeriEiár, 13 székéi egyéfc 
Sármány (zabosbükköny.luczerna stb) 600 ííák szecska, 
á forgalom közepes #r>jfc fil.-ben q-ként a köve' -
ksíők: réfc síéns 380-600, m* har 500-600, sse;-
esiüma 220—300 aiomszalsaa 200—240, eg^éb iaks:-
rafey -. íóhem , takermány-

ataia 240—280 lOÖkévetengemz. 1400— 18C0 taczerca 
520—560, IITJU . ssglmsGzscíka 340—380, ízfes 

—, oj , zaboFbükköiiT 540—560 Csmb* 
esissto 361, saiy 469,300 kg 

Badapesti vágómarliavásár. 1900. évi márczius hó 
8-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazqcMsáq 
jelentése a „Köztelek' lészére.) Felhajtatott: 2636 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 1519 db magyar és tarka 
ökör, 593 db magyar és tarka tehén, 239 db szerbiai 
ökör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, 11 db 
szerbiai tehén, 141 db bika és 133 db bivaly. 

Vágómarhából közel 2 )0 drbbal kevesebb volt 
felhajtva, mint mult héten ; a szükségl et változatlan 
maradt, közép és silányabb minőségűek ára 1 —2 ko-
ronával emelkedett. A jobb minőségű marha a mult 
heti árakon kelt el. 

Minőség szerint: 593 darab elsőrendű hizott 
1765 db középminőségü és 273 db alárendelt min. tehén 

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

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 60' 66- —, kivételesen 67- —, 
hizott magyar ökör középminőségü 51" 60-—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 44- 50 —, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 42— 64-—, kivételesen tarka 
tehén —• —, magyar tehén középmin., 42-—64-—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 42-— 
64- , szerbiai ökör jobb minőségű 48- 60-—, kiv. 
— —, szerbiai ökör középminőségü 44—47—, szerbiai 

i ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
44- 64-—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 34.—44'—, 

i kiv. —•— koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

állatvág&rok. 
Bndapesti szurómarhavásár. 1900. máicz. hó 8-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 519 drb, eladatott — drb, 
galicziai — drb, eladatott drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 2 db, eladatott 
— drb, élő bárány 40 db, eladatott — drb ; belföldi 
.23 drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 
—— drb, ölött bárány 1916 drb, eladatott — drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

A borjuvásár hangulata vontatott volt. 
Árak a következők: Élő ̂ borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 66-——80 
koronáig, kivételesen 86-— koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbo nkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú , 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 40 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi 84—86 koronáig, kiv. 88— koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány 13'50 *— koronáig 
páronkint, ölött bárány 8' 15"— koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és íenyészniarhavásár. 1900. 
évi márczius hó 8-án. (4 budapesti közvágóhíd és 
/aarhavásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" részére. 
ÍT elhajtatott: 209 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. — 
db, közép 66 db, alárendelt 7 db. Fejőstehén : fehér 
0 drb, tarka 111 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 25 db, 
hizlalni való ökör — db, üsző fehér — db. 

Jármos ökrökre mérsékelt kereslet van; fejős 
tehenekre a kereslet meglehetősen élénk, utóbbiaknak 
ára darabonként 10—20 koronával emelkedett. 

Következő árak jegyeztetted: Elsőrendű jármos 
akör , középmin. jármos ökör 680—700 pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly é. s. mm„, K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású] tehén 140—240 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 250 —340, kiv. koronáig 
darabonkint. 

í Bndapesti lóvásár. Budapest, 1900. márcz. 8-án. 
í (A budapesti vásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" 
! részére). 
> A felhajtás középnagy, a forgalom élénk volt. 
í Felhajtatott összesen 576 db. Eladatott 349 db, 
! Jobb minőségű lovakból hátas 6 db, eladatott 2 db, 

280-400 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 4 db, 
i eladatott - db K.-ért, nehezebb kocsiló 
! (hintós) 40 db, eladatott 7 db 300—400 K.-ért, igás 
I kocsiló (nehéz nyugoti taj) 30 db, eladatott 18 db 190— 
; 260 K.-ért, ponny 1 db, eladatott 0 db K.-ért; 
í közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
} stb.) 100 db, eladatott 65 db 100-200 K.-ért, könnyebb 
' félék (parasztló stb.) 300 db, eladatott 220 db 65—80 
í K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 95 <ü>, eladatott 
! 37 db 18—50 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 73 db, 

az állatkert és kutyák részére vásároltatott 3 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló léfoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvágár. 1900. márczius 9. (Első 
magyar sertéshizlaiő - részvénytársaság telefon jelen-
tése a „Köztelek' részére.) Az üzlet változatlan volt. 
Heti átlag-árak : Magyar válogatott 320—380 kg. nehéz 
100—102 fii., 280 —300 kgrammos nehéz 100--101 
fii., öreg 300 kg. tuli 92-94 fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 94—96 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4% 
engedmény szokásos. — Mleségárak: Tengeri uj 10-80 
—•— korona, árpa 12-— kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány: márczius 2-án maradt 24578 darab Fel-
hajtás: Belföldről 2803 darab, Szerbiából 1216 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 4019 db. Főöss z eg 28597 db. Állomány 
és felhajtás együtt — - drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 597 drb, belföldre Budapest 
környékére 581 drb, Bécsbe 282 drb, osztrák tar-
tományokba 256 drb, Ausztriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
1727 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 0 darab, vaggonokból kirakott hulla 
6 darab, borsókásnak találtatott 5 darab, összesen 
11 db. Maradt állomány 26870 drb. A részvény-szállá-
sokban 3968 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt III/2. 1087 db. Felhajtás: Szer-
biából 1216 db, Romániából — drb, összesen 3203 drb. 
Elhajtás: 1034 drb, maradt állomány 2169 drb és 
pedig 2169 drb szerb és —db román, Az egészség" 
szemlénél jan. 1-től máig 56 drb a fogyasztás aic 
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (49000 korona becs-
értéken felfii.) 

a tkvi ha- Fuszek 54800 
tóság József 

a tkvi ha- Helley 70000 
tóság Ágnes 
a tkvi ha- Csurcsits 440000 
tóság Dávid 

Márcz. 12. Nagyváradi 
kir. tvszék 

Márcz. 12. Budapesti 
kir. tvszék 

Márcz. 13. Váczi 
kir. jbiróság 

Márcz. 13. Tasnádi 
kir. jbiróság 

Márcz. 14. Újvidéki 
kir, tvszék 

a tkvi ha- Mütler 
tóság Lajos 
a tkvi ha- Szűcs 
tóság Sándor 

19. Székesfehérvári 
kir. jbiróság 

.9. Trencséni 
kir. tvszék 

Márcz. 

Márcz. 22. N.-kikindai 
jbiróság 

Márcz. 24. Budapesti 

Május 16. 

a tkvi ha- Sárközi 916afc 
tóság Kálmán 
a tkvi ha- Rajeezfürdti 56398 
tóság részv.-társ. 
a tkvi ha- Csorba 130400 
tóság Árpádné 
a tkvi ha- Schein- 898C-2 
tóság berger Miksa 

a tkvi ha- Kohn 95526 
tóság Lajos 

a tkvi ha- gr. Teleky 168500 
tóság György 

a tkvi ha- Kohn 2,29110 
tóság Lajos 
a tkvi ha- Kohn 229510 
tóság Lajos 
a tkvi ha- Ballascher 40676 
tóság József 
a tkvi ha- Dubez 44370 
tóság Péterné 
a tkvi ha- Müller 1328730 
tóság Lajos 

a tkvi ha- Luby 51432 

a tkvi ha- szalassi 288000 
tóság Szalachy Sándor 

a tkvi ha- Dittrich 200585 
tóság Gyula 

Szerkesztői üzenetek. 

Cs. M. urnák, H-Nánás. A levelében jelzett faj-
tákhoz tessék még beszerezni: Muscát Hambung, Mus-
cát Fountignau vouge, Muscát Ottonel, Passa-tutti 
Chasselas Napoleon, Török malozsa ( = Sárga kecske-
csecsü) Rumonya és Rezamina di vacca ( = Piros 
kecskecsecsüek). Ezen fajták beszerezhetők : id. Katona 
Zsigmond, Mathiász János kecskeméti és Heinrich 
József szegedi szőlőgyüjtemény-tulajdonosoknál, kik 
árjegyzéket is küldenek. 
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Vintsctigaui hasas tehenek 
f e j @ i é s i k é p e s s é g 

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

kaphatók 

P I C K O S W A L D n i i , 
VIII. Külső Kerepesi-út 1. sz. 

ftuperfoszfátok •« ™".|l!ltl és 
i i — ii , ásványi eredetűek, 

100-010301313 
f o s z f o r s a v a s t r á g y a s z e r m i n d e n t a l a j r a . 

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

semmi más foszforsavakkal nsm pótolható. 
Ajánlok továbbá: 

Csontlisztet, Chilisalétroxnot, kénsavas ammoniákot, 
káüsőt, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, themenan i szab. szuperfoszfát-

gypszet 
herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; 

takarmánymeszet stb. 
bárhova versenyképes áron szállit a legszigorúbb 

tartalom-szavatolás mellett 
Kénsav- és A Q gr* "EJT A TkJt Ludenburg-Themenau 

1 Ö V i a f l A -HOL é8 Lissek Rostok m. 

Központi iroda: Prága, Heinríchsgasse 27. 

HfHHIT 
n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

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

sok szerint 130—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

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

átv-telénél fizetendők. 

Magyar Fenyőmag1 Pergető Gyár 
erdészeti magkereskedés 

F A R A G Ó B É L A Z A L A - E G E R S Z E G E M . 
Ajánl mindennemű hazai s külföldi legmagasabb csiraképességii tü és lomblevelű 

Erde i 
vetőmagvakat 

TÖLGITIMAKKOT s gyümölcsfa magvakat. 
Kitüntetve diszoklevé!, arany é: ezüstéremmel s számos erdészeti hatóság elismerő 

nyilatkozatával. 
Árjegyzék bérmentve. 

A felséges uralkodó család alapitványai ráczkevei 

uradalmához tartozó Also-Peszér p u s z t a b i r t o k 
(Pestmegyében, Peszér-Adacs község határában vasúti 

állomás Kúnszentmiklós vagy Dabas) 1901. évi áp-

rilis hó 24:-étöl esetleg október l étől 

h a s z o n b é r b e 
adatik. 

A földbirtok, mely 3 7 0 6 ka t . ho ld ; szántófö ld , 

r é t és legelőből á l l és ga zdaság i épü le tekke l v a n 

fe lszere lve . 

Haszonbé r i a j á n l a t ok a beígérendő évi bérösz-
szeg 10%-ával 

1900. évi április hó 15-ik 

napjáig az uradalmi fötisztséghez Ráczkevén nyújt-

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

tekinthetők. 

Ráczkevén, 1900. február hó 14-én. 437 

A felséges uralkodó család aiapitványai 
ráczkevei uradalmának cs. és kir. főtisztsége. 

Ca. 3 millió amerikai sima és gyökeres, nemkülön-
ben európai sima és gyökeres vessző kerü l eladásra. 
Kétéves gyökeres Riparia portalis ezre 20 frt, egyéves I. oszt. 18 frt, II. oszt. 
12 frt; sima I. oszt. 8 frt, II. oszt. 4 frt, gyökeres egyéves Rup. Monticola 
I. oszt. 22 frt, II. oszt. 16 frt; sima I. oszt. 16 frt, II. oszt. 12 frt ezre. Gyö-
keres 1 éves kék Kadarka 7 frt, sima 3 frt. Eladó még 10.000 drb nagy 
gyümölcsű földi eper, erős palánta 2 frt száza és 10Ó métermázsa magyar 
kincses ugyanannyi kitűnő, hópehelyburgonya, 4 frt métermázsa. Vs előleggel 

megrendelhető az 474"4 
Első Bács-Topolyai szőlő ojtvány-telepen. 

1 Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyárakban stb. kitűnően bevált • 

| Porcellán-Emaii-Festékűnk (Pef) 
' mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-

ződés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felü-
' it nyújt, mely tej és vaj kezelést helyiségeit, géphá-
lt, konyhák, fürdőszobák, folyosók, istállók, 

I klosetek stb. részére felette czélszerü. 

Bessemer festékünk (védjegy üllő)) 
mint feltétlenül megbízható rozsdavédő szer mindennemű I 
vasszerkezetek, vas és hullám-bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, I 
gépek stb. részére. — Mint famázoiat is kitűnő konserváló szer. Tar- | 
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, 

Kimerítő ajánlattál és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

5Lutz Ede és Társa, Pozsony. 
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Olcsó 
kerítések! 

Olcsó 
kerítések! 

H X I D E K K E R S X R D O R 
B U D A P E S T E D , V I I I . kerület, Űllői-ut 48. szám. 400 

Gvárt és szállít- eéü- és kézi sodronyfonatosat, tüskés sodronyt, Eánthuzalt: erdík, vadaskertek, baroniíl-naTrarok, 
Kazdasági telkek, kertek, gyümölcsösök, szőlők stb. bekerítésére olc3ő árak mellett. Hyaralő-, park- és erkélyrácso-
kat valamint csinos és erös kivitelű kapukat és ajtókat vaskeretes sodronyfonat és kovácsolt vasiéi; úgyszintén díszes virágágy-
08 gyepkerité36ket és lavédO-kosarakat. Továbbá löld- és kaviosrostákat; szölöDogyíző-rostákat, magtáraMak-
ro3telyokat; ökör-szájkosarakat; szikralogókat; gabonaválasztő-hengereket, valamint regi választóhengereknek uj 

30dr0nyköpenynyel való ellátását. Bosta3zöveteket és íonatokat 3zelelőrosták:ba. 
• Árjegyzékek és költségvetések ingyen. — Jutányos és pontos kiszolgálás. -

A gyárnak újonnan bővített ekeosztálya száílit: 

KŰHNE E. 
( a ídMág i cépsyíra 

M O S O l i B A I i . 
lálló tavaszi idényre aj 

leggondos 

;) Hungária Drill 
Mosoni Drill (tolókerekes), 

\ Alakult 

\ i 8 5 6 . 

aczé l S a c k ekéke t két, h á r o m és n é g y -
v a s u ekéket 

mindenféle talajművelő eszközt 
l a a c k e - f é l e szán tó és ré tboronáka t , 

hengereket . 

Kitűnő tisztító és osztályozégépek a vetőmag 
előkészítésére 

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

Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

SZIVATTYÚK MÉRLEGEK 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda-

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

rozsda elien védve. 

w OARVENS, Wien, ™ i 6 " s s e 14,1 

közlekedési, gyá , 
Embermérlegek, mérlegek házi használatra, I 
gek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

ingyen és bérmentve . Schwarzenbergstrasse 6. 

Agancsok, 
remek példányok, haláleset miatt e l a d ó k . 

Czim a kiadóhivatalban. 

Földbirtok, 
tehermentes a pestmegyei Solti határban eladó, áll 240 
hold igen jó szántó és 78 hold jó kaszálóból 1200D öllel 
számitva. A föld általában jó föld, viz, szik és homokmen-
tes, épület nélkül. Ajánlatok 

Miig. gróf Cavriani Miklós úrhoz 
Bécs, Heugasse Sír. 4. intézendők. 545 

I. rendű 
eredeti florentini 
czirok- vetőmagot 

elad 
olaszczirók termelőknek, 

mely a magyar-óvári mag-
vizsgáló állomásnál 97<>/o 

csiraképes és teljesen 
üszögmentesnek találtatott 
és 

beváltja 
a czirokkalászt az illető 
állomásnál a legi 

árakban 370 
Táfler Jakab 

első orosházi olaszczirok-
8eprő és kefegyára. 

Gazdaságunk feloszlása folytán a 

fejős, vemhes 
és fias 

tehenek 
szabadkézből eladók. 
X w l e i t n e r G y í i l a 
Pa.-Szunyogi gazdasága, u. p. Laczháza 

S T A H E L é . L E N N E R 

TRIEURGYÁR i Katona József-utcza' 8. 

Ajánljuk 

t r i e u r j e i n k e t 

speciális 
t r i e n r t 

készí tünk. 
Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcseré-

D í j j a l kitüntetett 

, W e s t f a l m , ' - S e p a r a t o r 

Legmagasabb kitüntetés 

r s s : 
A N T O N T O M S 

WIEN OBER-St VEIT, XIII/7, Bnsledelelgas 

Gazdasági, borászati és tejgazdasági gépek és e 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
mm gazdák és hizlalók használatára. ^ 

I r t a K . R u f f y P á l . 
Ára portómentes küldéssel I fopinl IO krajczár. 

Móczár 
Andor 

kunfélegyházi szőlő-nagy-
birtokos immúnis vessző-
iskoiája500fajbantermelt 
gyökeres szőlővesszőrs 
megrendeléseket elfogad. 

Árjegyzékkel bérmentve 
asolgál. OH 
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jjazöi J p a n 

Gsakls 

JmkWM0m 
mjiopim^ 
'fê gsági TeleggjjJj 
jjgfezehsk bergngf 

FÜCHSÉSSOHLICHTER. 
Budapesf,VI 7, 

S p ^ p f 

pártoljuk. 
álIattsBngésztiégnél és gazdaságban gziikségelti ggóggárafs 

I é s e g y s z e r e k e t , V 
különösen: gentian és kálmosgyökérpor, karbolsav, kehepor, 
kesérüsó, marhapor, patakenőcs, rézgáliez, salieylsav, salicylsavas natr 
pangyökér, üditőnedv, vasgálicz, salétromsav, kénsav, sósav, bőrsav 
borkősav, kén-aether, szalmiákszesz, kreólin, vaselin, kötszereket stb 

árak és pontos kiszolgáltatás mellett ajánl: 

Dets inyi Ká ro ly Budapest, Fiirdö 
Árjegyzékkel kívánatra szolgálok. — Pontos czimezést kérek. 

jutányos 

u. 10. 

Minden fajta 

erdei csemetéket 
erdők és sövények alakításához, szép és olcsó: 
fenyő, erdei fenyő, fekete fenj ő, szo-
morú fenyő, Bouslas fenyő, vörös 
fenyő, vörös és fehér éfferfa. akáczf'a, 
fehér juhar, berkenye és bodzafa 

csemetéket ajánl 105 

(htsverwaltung BOROWNA 
posta: BOCHNTA, Galiczia. 

Á r j e g y z é k kívánatra ingyen. 

Kitüntet v» 
1897. Kisbér nemzetk& vetőgépverseny első dij: állami arany érem. 

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

Marosvásárhelyi vetögépverseny első dij: arany érem. 
1899. Szegedi kiállítás első dij: legnagyobb elismerés. 

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
i\.l G y - l i A X T Z S l X . 

Ajánlja: 
M a g y a r o r s z á g 

legújabb és 

leesjolsh 7583  

vetőgépóí, 
Bzabad. kiváltható kapa-

csuklyókkal ellátott 
sik és hegyes talajhoz egyaránt alkalmas 

Z ML M-D R I L L 
sorvetögépét, továbbá szab. „Perfecta" olcsó és igen jó, könnyű vetőgépét, 
legjobb szerkezetű Sack-re dszerii aczélekéit, boronáit, járgányait, szénagyiijtSit, 

rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. 

„Planet jr." rsz. kézi-toló répakapa és töltögető, i 10 frt, 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

G R A E P E L H U ® é 
gép- és ros ta l emezgyár , ma lomép i tésze t 

Budapesten, KüBső Váczi-ut 46. 
J L j & n l : 

Olajsajtóbat viznyomással és kezi hajtásra 

Olajmagzuzógépebet 
Olajmagpörbölögépebet 
Olajmagpépgyurógépebet 
Olajmagbajalójáratobat p 

és teljes 
Olajgyári berendezésebei 

Á r j e g y z é k e k isigryesa. é s "béxMaejvb'ir*. 
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Gazdaságok, iparosok és malmok részere ajánlja a 

EZDAI M O T O R G Y Á R 
atak gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait és locomobiljait. 

Nagyszerű njitások 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„istvántclki immúnis" homoktalaju 
szőlőjéből a következő 

európai és gyökeres szőlővesszők 
eSasiók. 

1 éves 
gyökeres európai vesszők. 

Olasz Rizling 15,000 ezre 10 frt 
Nagy Burgundi 5,000 , 10 , 
Mézes fehér- 3,000 , 10 , 
Szent-Lőrincz . . 2,000 , 10 , 
Nemes Kadarka ..... 500 „ 10 , 
Veltelini piros 3,000 , 10 , 
Madelaine angevine 1,000 , 10 , 

Piros Bakar 1,000 „ 10 , 

2 éves 

gyökeres európai vesszők. 

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

Megrendelések az 

OrszágosMagyar G azclasági Egyesület 
igazgatójához 

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

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

l a a z a a i ó . 

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 

a z 1 9 0 0 - i k é v r e 

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

J E S Z E N S Z K Y P Á L - -
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárja. 

j í r a : ö. JVC. Q. E. tagoknak, a Qazdatiszfek 
Örsz. Egyesülete, valamint a jejtermelők 

Egyesülete tagjainak ajánlott küldéssel 
1 frt 65 kr. 

Bolt i ára 2 forint. 
T e j g a z d a s á g g a l f o g l a l k o z ó k n a k né lkü l ö zhe t e t l en . 

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

Knuth Károly 
mérnök és gyáros. 

- SVAK fis IKODA: -

BUDAPEST, 
VI5. Ker., Ctorsy-uteM 6—8. mán. 

Elvállal: Központi-, viz-, lég- és gőzfűtések, lég-
szesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőz-
tetések, cíosettek, szivattyúk, vizerőmfívi emelő-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
róleum váladékból nyert gázok értékesítését 
•czélzó készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 
Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok 

gyorsan készíttetnek, 
liegjrtb minfiségd kéagjaí-oiíveh raktáron. 

Magyar kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

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

Folyó évi március lo-tŐI kezdve a gőzhajók egész éven át hetenkint 
kétszer közlekednek, csatlakozásban a Budapest-Fiume közt forgalomban levő 
gyorsvonatokkal, melyek az utasokat a hajók kikötőhelyéig,, illetve onnan 
továbbítják. A fiume-velencei vonalon az egész éven át fenntartott heti két 
jéi'atou 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 15-től kezdve egyik járat nappal, 
a másik járat pedig -éjjel tör:é ik s mindkét járatnak csat'akozása van a 
Rómába, Nápolyba, Bariba, Brindisibe, Bolognába stb. induló, illetve az onnan 
érkező vonalokhoz. A vonal Anco;iáli:in a hajó kikötőhelyétől, illetve kikötő-
helyéig közlekedik. 

A gőzhajók menetrendje 
I. Fiume-Aneona 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 „. „ hétfőn és csütörtökön „ 7-80 „ 

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

MenettlijívU: 
A gyorsvonatok használatára jogositó menetjegyek árai a hajóátkelési 

díjjal együtt: 
a) Budapestről Fiuméa át Velencébe vagy Aneonába vagy viszont: 

gyorsvonaton I. oszt. és a gőzhajón í 
II. I. 

;. K. 34.— 

12.—i 
II. „ (fedélzet) „ 6.-

Utazási tartam 10 óra. 
A gyorsvonatok használatára jogositó 
c) közvetlen menetjegy, k ár~: - ' ' ' " 
Budapestről Rómába vagy -v 

„ " Nápolyba » íui „ io „ 
Flórencbe , 75 „ 80 , 
Genuába ÍÍ2 „ : 50 „ 
Milánóba . . 71 "„" 95 , 

„ Turinba , 92 „ 25 „ 
Nizzába > - 117 „• 20 , 

" , MarseilIoKá. . , 142 „ 25 „ 
Lyonba „ 132 15 „ " 

Továbbá kaptatok ezen útirányon át O'aszországba szóló' kombinálható 
mérsékelt körutazási jegyek.is. Menetjegyeket kiadnak és közelebbi felvilágo-
sítással szolgálnak a magy. k;r. ál aniva-uitak állomásai, \ a amint a városi 
menetjegy irodái és jegykiádóhelyei és a Cöslí Tamás és Fia cég összes ' 

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

(Utánnyomás nem. dijaztatik.) 

45 . 

35 „ 

E l a d ó g y ö k e r e s szö lőo j tvány . 
Saját szükségletre készült 20 ezer drb gyökeres s z ö l ő -

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

Solönis „ 3020 „. 
Moskotály Ripária portális „ 298 „ 
Chasselas „ „ , 3000 „ 

Zöldojtvány: Olasz rizling Solonis „ 1226 „ 
„ „ Rupestris metalliea „ 750 » 

Levelek a 

Zalabéri uradalom intézősége 
Pakod, Zalamegye kéretnek. 488 
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BUdapest,' ísee'.'elíS 
P)?AGA, 1803. ari 

lerö okle-srél, M I C H L I S T V Á N 

„ Ő S Z I 

amerikai és európai, sima és gyökeres vessző termelő, immúnis homok- és ojtvány- surgönyozim: 
— — telepei központi kezeiöségénéi Tata-Tóvároson a kővetkező m i c h l , t a t , 
R M E L É S t " v e s s z ő k e l a d ó k . | Készlet circa 1 mil l ió gyökeres, SVa mill ió sima. 

B o r f a j 

Budai zöld 
Fehér denka — 

Erdei fehér badar ... ... 
Furmint -

Mustos fehér 
Olasz rizling 
Ortliebi sárga 
Rakk. Járdovány 
Sárfehér 
Semillon blank 
Sauwignon blank 
Szlankamenka 
Szerémi zöld 
Zöld sylvani — 
Zöld veltelini 
Bakator 
Bogdányi dinka 
Kövidinka 1-

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

Vörös dinka 

Tramini fűszeres . 
Veltelini 
Alicante bouschet.. 
Carbenet frank 
Kadarka 
Merlott 
Nagyburgundi 

Ökörszem 
Clante bouse 
St. Laurent 
Chasselas blank cropuant ... 

Pasatutti 
Rip. portalis I.-r. szokv, fajt. 

Il.-r. 
Rup. Monticola I.-r. szokv. fajt. 

Szőllövesszőim teljesen 
szokványszeriiek, min-
den betegségtől men-
tesek. Az árak csoma-
golás nélkül értendők, 
a mit önköltségen szá-
mitok. A megrendelés-
hez az ár Va része csa-
tolandó, ahátralék után-
vétetik. Készleten lévő 
fásojtványokról árjegy-
zékkel szívesen szol-
gálok. Több száz elis-
merő levél tanúskodik 
pontos és lelkiismeretes 
kiszolgálásról. Sima és 

gyökeres csemege 
vessző készletem az 5-ik 
számban részletezve 
van, különben szíves-
kedjék részletes árjegy-
zékért hozzám fordulni. 

G a z d á k figyelmébe! 
S Minden gazdaságban nélkülözhetetlen a szalbadal- | 
1 mázott s többszörösen kitüntetett 

„Diadal" terményrostákat 1 
i a ján l Bel lán Sámuel kizárólagos tisztitógép készítő \ 
\ B.-Szarvason. 
| Az általam készített gépek, rosták egész uj alapelven készülnek, munka-
| képességük minden eddig gyártott rosták felett áll, mit az 0. M. G. E. áltál \ 
| Szolnokon rendezett rostaverseny eredménye is mutat, hol az I. számú | 
i „Diadal -rosta az I. dijat, állami arany érmet nyerte ; Szegeden, : 

uj és figyelemre méltó czimmel; 1896-ban kiállitási éremmel lett í 
I kitüntetve. 
I Minden gabonanemhez használhatók feltűnő eredménynyel, úgyszintén | 
í heremagvak tisztítása és arankamentesitéséhez is kitűnően beváltak. | 
| Könnyen hordozható, legújabb mód szerint. Egy tengelyen felerősített | 
I 2 kerék által egy 14 éves gyermek, mint egy zsáktaügát a magtárban, sőt | 
\ azonkívül is száraz földön könnyen viszi stb., stb. 
| Kívánatra részletes ecmeitetést és árjegyzéket küld 529 | 

Behán Sámuel, 
\ 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 í t ő B . - S Z A R V A S 0 N . 

Hirdetmény. 
Uj személy- és podgyáss-dijszábás életbeléptetése a Mont-

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

szabás lép életbe, melylyel a megnyitás napján életbelépett díjszabás érvényen kívül 
helyeztetik. Az uj díjszabás a magy. kir. államvasutak dijszabás-elárusitó irodájában 
(Budapest, Csengery-utcza 33. sz.) 20 fillérért kaphaló. 

Budapest, 1900. február 17. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Borsodmegyei Gazdasági Egyesület. 3 9 1 

Eladó szőlővesszők és ojtványok. 
A „Borsodmegyei Gazdasági Egyesület" miskolezi 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 árjegyzéket küld az egyesület t i tkár i hivatala Miskolcz, 
Vármegyeház. Vértessy Tivadar, ügyvivő titkár. 

Gróf Hunyady- fé le törzsből származott, finom posztó-
in a óq electorális irányban tenyésztett 50 darab fiatal 

tenyészkos eladó 
Jankovich Besán Gyula ur gárdony-pusztai 

u. p. és vasútállomás Lengyeltóti Somogy-
megye. 

Felvilágosítással szolgál 496 

B Á ' R S G H I S T V Á R gazdatiszt. 

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

kapható kiadóhivatalunkban. 

Mindennemű tejgazdasági eszközt 

és gépet szállit, tejgazdasági telepeket 

és tejszövetkezeteket rendez be az 

Seperator Részvény-Társaság 
ezelőtt P f a n l i a u s e p A . 

Budapest, VII., Erzsébet-körut 45. 
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A tégla-, cserép- és alagcsö-gyártás mint gazdasági ipar. 

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

téglagépek, cserépzsindelygépek, alagcsősajtolók, kavieszuzó-
gépek legjobb szorkozetben. 

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

Osztr. mágyar szabadalom 

G E D E & K é s H O N T 
m é r n ö k i ii-. <ln, v á l l a l l c o z ó k 

V., Váczi-köiut 68. B U D A P E S T , V., Alkotmány-u. 31. 
Költségvetesek, prospektusok, díjtalanul. Legjobb referenozlák. 

Kísérletezési telep rendelkezésre áll. 

G a z d a s á g i = — 
— = s z a k o k t a t á s 

a iipcsei egyetemen. 
A nyári félév kezdete április 18-án, az előadásoké október 26-án, 

Programmot (a kulturteehnikai tanulmányokról is) és az előadások 
sorrend-jegyzékét megküldi és mindennemű felvilágosítással szolgál 

Dr . W . K i r c h n e r , 

MAGYAR GAZDÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE, 

A M a g j a 

MEGHÍVÓ. 
- Gazdák Vásárcsarnok El látó Szövetkezete 

III. évi rendes közgyűlését 
1900. évi márczius Jió 24-én 
részese ezennel meghiválik. 

Buda.post, 1900. i s hó 7-én 

„Köztelken", (ÜUői-ut 

Tárgysorozat : 

25. szám a nagyteremben), melyre t. Bzitned, minta Szövetkezet üzlet-, 

A'jr. ignzg-atósiág-. 

1. Két hitelesítő tag kiküldése. 
2. Üzleti jelentés. 
3. Négy felügyelő bizottsági tag választása. 
4. A számadások megvizsgálása és az 1899. évi mérleg megállapítása s az igazgatóság és a felügyelöbizottságriak a felmentvény megadása. 
5. Határozathozatal a Szövetkezet további fennállása iránt. 
(A kereskedelmi törvény 187. §-a folytán, tekintve hogy a szövetkezet az üzletrészeinek fele értékét elvesztette.) 
>6. Határozathozatal a törlendö űzletíészelc tárgyában. 
7. Esetleges indítványok. 
(Az alapszabályok 7. 3. pontja szerint. „A közgyűlésen inditványozási joggal bir, ha indítványát nyolez nappal előbb a szövetkezeti igazgatóságnál bejelenti.") 

Mérleg-számla. 

Szövetkezeti tagok be ni 
Készletek: 

Pénztári készlet 1 
Posta.takarékpcnztar ... 
Első hazai takarékpénztár . 

Letett óvadék a fővárosnál 
Előlegek - .-. — 
Alapítási költség ... .. .. 
Felszerelés 
Előre fizetett fuvarok.. 
Adósok - — 
Tisztviselők biztosítása . 

í fizetett üzlelrész 

deczember 31-én 

Jegyzett üzletrészek 
El nem számolt áruk 
Letét-számla 
Hitelezők 

Veszteség- és nyereség-számla. 

Beérkezett áruk utáni fogyasztási adó 
Alapítási költségekből 20% leirva 
Felszerelésből 10% leirva ... 
Üzlethelyiség bére — — -•-
Személyzeti fizetések... ... 
Üzleti költség -
Kétes követelések számlája.. 

Nyereség-
Napi eladások 
Földm. miniszter segélye. 
Kamat-számla 

Veszteség az 1899. évről 

Összesen: 

Igazgatósági jelentés 
Az év végével 

kihagyatott a kilépett 2 tag. 
3. deczember 31-én volt a szövetkezeti tagok száma 259, — mely számban bennfoglaltatlk az uj belépett 1 tag; míg ellenben 

A fenti 259 szövetkezeti tag képvisel egyben 778 darab üzletrészt, a kilépettek pedig 2 darab üzlea'észt birtak.-
Kelt Budapesten, 1900. február hó 11-én. 

Az igazgatóság : 
Gr. KÁROLYI SÁNDOR s. k. elnök. Br. HARKÁNYI JÁNOS s. k.. I. alelnök. BÁLINTFY PÁL s. k. 

LIBITS ADOLF s. k. FORSTER GÉZA s. k. II. alelnök. LUCZENBACHER MIKLÓS s. k. NICK EDE s 
SCHLICHTER IZIDOR s. k. TAHY ISTVÁN s. k. ZALESKY JENŐ s. k. 

Ezen veszteség- és nyereség-számlát a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítva, helyesnek s rendben levőnek találtuk : 
A felügyelő-bizottság: 

FÁBIÁN JÁNOS s. -kJ elnök. ELEK EMIL s. k LÖHERER ANDOR s. k. RUBINEK GYULA s 

Dr. BIRÓ LAJOS s. k. 
k.' EBERS KÁROLY s. 

Gr. ZICHY ALADÁR s 
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SZABÓ BÉLA utóda 
GYÖNGYÖS. 

A legmagasabb kitüntetés! 
amely gyárost vagy kereskedőt érhet az, ha az általa fogalomba 

hozott árút, a fogyasztó közönség 
pénze mellett még hálásan meg-
köszöni, magasz ta l j a , dics-
himnuszt zeng fölötte és minden 
ismerősének,jó barátjának ajánl-
ja. Ilyen kitüntetésben részesül 
évek óta a gyöngyösi Szabó 
Bé la utód > czég, mely a már 
országszerte ismert jó hírnevű 

B i k a v i a d a i k a s z á t 
honosította meg nálunk. A leg-
szegényebb munkástól, a leg-
módosabb gazdáig, több mint 
10000 ilyen dicsérő levél van 
birtokában. 

Kaszáinak minden darabját, 
amely nem megfelelőnek bizo-
nyul, saját költségén visszafogad 

s saját költségére azonnal megtérít. 
I Á ra jó fenőkővel együtt ÍO darabon fe lü l bérmentvo 

8 lh- 9 10 11 markos 
korona 3.40 3.60 3.80 3.30 3.60 

40 koronán aluli megrendeléseknél utánvét mellett, ezen felül 
a község birája ajánlása mellett augusztus 1-i fizetésre. Meg-
rendeléseket április és májusi szállításra már most elfogad, 
késői megrendelések a nagy kereslet folytán nem lesznek 
figyelembe nem vehetők. 

Si i l e l ő -sertések 
e i a d a s a . 

Az egri f ok áp t a l a n egyeki g a zdas ágában 

(vasúti á l lomás: helyben.) 1 0 5 5 darab vészen át-

men t ; továbbá a tuka-szi lágyi g a zdaságában (vas-

úti á l lomás: Szent-Margita.) 4 90 darab beoltott és 

eddig yész> által nem érintett 

s ü l d ő 
bocsá j t a t i k e ladásra . 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy zárt aján-

lataikat 

f. hó 17-éig* 
a ló l i ro t t ko rmányzósághoz Egerbe kü ld jék be, meg-

jegyeztetvén, hogy a két gazdaságban elhelyezett 

. egyenlő korú süldők együttesen adatnak el, és hogy 

a kormányzóság az ajánlatnál , a °/o leszámítást ki-

zártnak tekinti. 

Kelt Egerben, ,1900. év márczius 5. 

541 Központ i u rada lm i ko rmányzóság . 

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

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

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

ü. Jsosárbeté-fcek árai : 
10 lóerejü géphez 90 korona, jf 6 lóerejü géphez — 70 korona. 
8 lóerejü géphez 80 korona. 5 4 lóerejü géphez,.. ... ... ... — ... ... 60 korona. 

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

BAJZATH BSIflCZ gépésznél, Székelyhid, (Bihar-megye.) 
T. cz. Bajzáth Ignácz uradalmi főgépész urnák, Székelyhidon. Az általa, a 

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

• Kelt Egyeken, 1898. augusztus hó. 
Csák Gyula, főkápt. urad. tiszttartó. 

SZÉKELYHÍDI URADALOM. Székelyhid, 1898. okt. 21. 

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

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

Pehártz Sándor, 
- 452 uradalmi tiszttartó. 

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

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

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

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

Kelt Székelyhid, 1899. "évi november 10-én; 
Rosenfeld Imiátz, Pécsi Antal, 
Hergel' Benő, cséplőgép tulajdonosok. oki. gépész. 
Tek. Megyessy és Tsa uraknak. Debreczen. Szíveskedjék czimünkre mielőbb 

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

Balmaz-üjváros, 1899. julius 18. Maradtunk tisztelettel 
liich.es chein Dezső és Samu. 1J1CII.EScnein uezso 

A kosárbetét szállítása, utánvétellel eszközöltetik, hü mis me^állapaláU nem jött létre 
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CERNOV8KY & Co. 
B Ő MI 3C H B K O D bei P B A S . 

m á m m a f s y H S s a S t S S ® . " : ® 

C h i l i s a l é t r o m s z ó r ó 

Árjegyzék 
ingyen és 

bérmentve. 

A Magyar Mezőgazdasági Szesztermelök 

Budapest, Köztelek. 
Útbaigazítással, felvilágosítással szolgál minden adózási vagy 

műszaki kérdésben. 
Hivatalos lapja a „Magyar Szesztermelő" nélkülözhetlen 

támasza a gyakorlatnak. 
Egyesületi tagok ingyen kapják. 

Egyesületi tagdíj egy évre 10 frt. A „MAGYAR SZESZ-
TERMELŐ" előfizetési ára egy évre 5 frt. 

Eladó 
g y ö k e r e s s z ő l ő v e s s z ő . 

Gróf Zichy János försnyi szőlőtelepéről tel 
jesen érett, peronospora- és jégmentes nagy mennyiségű 
sima és gyökeres fajtiszta szőlővesszők tavaszi szállításra 
eladók: . sima ezre : 2 éves gyök. ezre 
Olasz rizling ... ... .1 8 korona — korona 
Mézes fehér — ,.r — 5 
Fehér burgundi ... . 1 IC 
Zöld sylváni 8 
Ezerjó - S 
Kövidinka ... ... _.T ... 8 
Madelaine angevine £ 
Chasselas blanc croquant ... 12 
Chasselas rouge ' 16 „ — „ J 
M. Passatutti 24 „ — „ 

A szőlővesszők szokványminőségüek ültetésre elké-
szítve 

Az árak csomagolva ós vasútra szállítva értendők. 
Az összes ár szállításkor utánvételeztetik. 

v e n y ^ n s z t a f u ! p. Tácz (Fejérmegye)'kéretnek, hol 
bővebb felvilágosítás is nyerhető. sis 

A lisztharmat ellen legjobban ajánlható a „ V I X T D O B O I T i L " 
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Haszonbérleti l i l i D f . 

darab, Tikoson 6 drb., Ti'ajon 11 drb., |j 

végre Zsigeren 46 darab. || 

V e n n i s z á n d é k o z ó k f e lh i va tnak , h o g y zárt p. 

a j án l a t a i ka t m, 

t\ h ó 3 1 - i g % 

Egerbe alólirott kormányzósághoz k ü l d j é k be , j j | 

m e l y m e g j e g y z i , h o g y az a ján la tná l a % le- |j| 

számítást k i z á r tnak tekinti . 

I 
E g e r , 1900 . márc z ius $, . _ n 

842 Központi uradalmi intézöség. ^ 

• • • • • • • • _ • • _ > _ • 

A felséges uralkodó család alapitványai ráczkevei 

uradalmához tartozó K ö z é p - A d a c s p u s z t a b i r -
t o k (Pestmegyében, Peszér-Adacs község határában 

vasúti állomás Kúnszentmiklós vagy Dabas) 1901. 

évi április hó 21-étől 

h a i z o n b é r b e 
adatik. 

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

r é t és legelőből á l l és gazdaság i épü le tekke l v an 

fe lszerelve. 

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

szeg 10%>-ával 

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

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

tekinthetők. 

Ráczkevén, 1900. február hő 14-én. 436 

A felséges uralkodó család alapitványai 
ráczkevei uradalmának cs. és kir . főt isztsége. 

S ö r e - ö k r ö k eladása. 
Az egri főkáptalan 

101 darab söremarhát 
bocsá j t e ladásra , m e l y e k a következő gazdasá-

gaiban vannak elhelyezve: 

Bagotán 7 darab, Egy elten 15 darab, 

Kisfaludon 8 darab, Örvényszögben 8 

310. sz. 1900. 

F ö M h a s z o n b é r i h i r d e t é s ! 
Á m. kir. közalapítványi uradalom f. évi október hó 1-től 

az Izgáz község határában fekvő 
1821S holdas földbirtokát 8 évi időre 

haszonbérbe adja. 
A haszonbérbeadás zárt ajánlata versenytárgyalással egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 

f. év április hó 30-án délelőtt 10 órakor 
fog eszközöltetni a Buziás fürdőhelyen székelő m. kir. közalap, gazd. ker. főtisztség hivatalos helyiségében. 

Ezen határnapra bérleni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy 1 K. bélyeggel ellátott és bánatpénzzel fölszerelt írásos 
ár) ajánlataikat, melyben a holdanként megajánlott évi haszonbér összege számokkal és belükkel kiírandó és kijelentendő, hogy 

ajánlattevő a bérbeadási fettételeket ismeri s azoknak magát aláveti, borítékozva a fenti határidő előtt alólirott főtisztséghez 
nyújtsák be, a borítékra feljegyezvén, hogy az ajánlat, mely bértárgyra szól: 

Bánatpénzül a birtoktest minden holdja után Kettő (2) korona csatolandó a zárt ajánlatokhoz vagy teendő le a szóbili ajánlat 
megtétele előtt készpénzben vagy az állam által óvadékképesnek elfogadott értékpapírokban. 

Kikiáltási ár év és holdankint: 9 K . 2 0 fillér. 
Oly egyének, kik gyámhatalom vagy gondnokság alatt állanak, úgyszintén a kik az uradalommal szemben hát.ralékos 

tartozatban vannak, vagy bármi czimen perben állanak, az árverésből ki vannak zárva. 
Elkésve érkezett vagy utóajánlatok valamint kellően fel nem szereltek tigyelembo vétetni nem fognak. 
Az ajánlattevők közti szabad választási jog az uradalomnak fenntartatik. 
A részletes haszonbért feltótelek alólirott főtisztségnél, valamint a zsidovini uradalmi ispánságnál és a szokásos 

hivatalos órák alatt betekinthetők vagy érdeklődök költségein lemásolhatók! 

Buziáson 1900. évi márczius hó 3-án. 
53& A in, kir. közalap, gazd. ker. íoüsztség. 
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PAÜCKSCH, 
BUDAPEST, József-kör ut 25, 

H. P A r C K S C H részvénytársaság 
fióktelepe. 

L A N D S B E R G a|W. 
gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár 
p g T 53 éves fennállása éta "1 
•snint legkiválóbb különlegességét 
'egjobban jövedel-
mező 

5 rézműves-műhely ^ i m ^ ^ ^ ^ rendezett be a 

legújabb rendszer szerint. 
50 ér óta körülbelül 1800 telepet álll-

tottunk fel. 
Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszflnomltók, 

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

jutilnyosabban szállítunk. 

Paucksch, Budapest, József-kőrút 25. czimre kérjük. 
( G y á r t e l e p : K ö t o í m y a . ) 

s o r b a v e t ő g é p e i t , 
melyek Kisbéren és Léván múlt év őszén tartott nemzetközi versenyek alkal-

mából első díjjal lettek Kitüntetve. 
Továbbá ajánlom, az egyes ebe gerendelyére szerelhető 

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

' i - > e n S A M U 

Sack Rudolf magyarországi kizárólagos képviselője, 

B U D A P E S T , V., Váezi-körut 52. szám. 

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

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

H A A S X G X T Á C Z 
Nyíregyháza. 162 

Kalmár Vilmos 
Budapest, 

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

képviselője ajánl: 

Thomasfoszfátlisztet ( T k m l a k ) , # # 
„Martellin" dohány trágyát, fiainitot. 

ae^sam^ A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. 

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

a l e g o l c s ó b b á r o n . 4o 

rn—mmm Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás. T—irmiimn 

A budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs.: 
szarvasmarha, horjn, jnh, kecske, bárány és sertések 

M T b i ^ s u s á f i y i e l a d á s á v a l 
foglalkozik. 

A bizományába küldött állatokat — kisérő nélkül lehet feladni. A tulajdonosnak az 
eladásnál nem szükséges jelen lenni. A feladott állatokra a feladási-vevény ellenében 

megfelelő e9őle;:et nyújt hatóságilag megállapított kamatláb mellett. 
Vasúti küldemények czimzendők: 

Vámár pénztár, Budapest, Ferenczváros. 
Levél-, sürgöny, telefónczim : ,VÁSÁRPÉNZTÁR—BUDAPEST." 35 

llayton & Shuttleworth Q 
f mezőgazdasági gépgyárosok <§) B l l d a p e S t V á S t Í Í P Ú t 

által a legjutányosabb árak mellett ajánltafnak: 

locomobil- és cséplőgép-gyára. 

„Columbia-Drill" 

Lincoln! törzsgyárunk a világ legnagyobb 



414 KÖZTELEK, IfiOO. MÁRCZIUS HO 10 21. SZáM. 10-K ÉVFOLYAM, 

Jutányosán eladó 

széles 8 vasoszlopu és erős 
vaskorláttal ellátott száza-
dos uj marhamázsa, 8 drb 
3000 kgr. hordképességü 
tolósuly-rendszerü száza-
dos uj szekérhidmérleg, 19 db 
1000 kgr. hordképességü, 
sulyokkal ellátott tizedes 
és 26 drb 500 kgr. hordké-
pességü sulyokkal ellátott 
tizedes mérleg. Javítások 
a helyszínén saját szere-
lőim által pontosan és ju-
tányosán eszközöltetnek. 

D É N E S M A N Ó 
mázsamesternél 

BUDAPEST. ÍD , M á i j - i t a % 

Mihklyetüldetnd5ykB°míi" "S 545 

Baue r B . Gyula 
mezőgazdasági, kereske-

delmi bizományi iroda. 

t dljta-

L e é g f e t t 
magyar állami cséplőkereteki 
jótállás mellett újra feiépit, Tag 
gyára Budapest, IX., OllS-ilt 2 

B1»M szőlővessző.^ 

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

tenyész 
tojásokat 

fajtisztaságért jótállással, 
húsos ludaktől á l. kor. 
amerikai óriásbronz puly-
kától a 60 .fii,,. Pecking ka-
csáktól, arany hamburgi 
óriás fáczánoktól és vilá-
gos Brahmsa á 80 fillér, 
Rouen-fiacsák, aranynyakú 
Dorkings és Plymouth 

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

ven kéretnek. , 451 

Tökmag-. 
mánytök klja 160 Alléiért a 

Eladó 
2 darab, importált apa 
és anyjától származó 

l3 i éves 

eredeti Simmenthali 

bika 

Kremzir Károlynál 
Barcson. 557 

ZSÁKOK, 
vízhatlan és nyers 

takaró-

PONYVÁK 
legmegbízhatóbb be-

szerzési forrása 

Fischer J. 
ponyva- és zsákgyára 

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

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

baraczk stb. 
50,000 drb. ehető rjesztenye 

1 drb. 60—100 fillér. 

Körjs, Sorbus, Nyár stb. 
Díszcserjék. 

00,000 drb. gazdagon virágzó 
izép fajban 100 drb 16 korona. 

Tűlevelűek. 
'icea exoelsa, erdei fenyő, 
liczfenyő stb. 80 cmtöl 3 ni. 

Korlátkői 

Eladó 

Használt, 
OS vetőgép 210 kóró 

Spárgagyökér 

:astélylyal és 
lasági udvar-

zsák stb. Árjegyzék kívánatra. Gróf Zichy Ágost uradalmi kertészete, Kálóz, Fehérmegye. 

Eladó 
fenyöcsemeték 

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

kák. 
Árjegyzéket, valamint a 
fenyőcsemeté^ől mintát in-
gyen és bérmentve küld: 

Kontsek György 
földbirtokos 

Abrahámfalu, u. p. Tót-Próna 
Turóczmegye. 

( j yümölcs fák 
sorfák, díszfák és diszbok-

rokat, 
valamint rózsákat szállit 

és kertalakitásokat, 
terv és költségvetés szeri 

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

faiskola tulajdonos. 
Árjegyzék ingyen és bér-

mentve . 340 

A nemesített 
alcsuthl 

Í!l! 

02* f S S í S 
zőtt a legkiváló Ibnakvanri-" 

Ve tő'magot e z idén is ad el 

ÍVÍE ̂Jpndo* ;°T|gyritmmrt 

£6iii kézzel moi Solt vetőmag 
s Qd™ piacs ""ára mé°e£ 

Sárbog aSSva (BicTke-

Vefim, itöTo ló iT-nélfpíIozi 
ség ni sm szállittatii. Megren-get a pénz előleges be-

SS éle meUett, nig í klsẑ  
t, elfogad a Mherczegi 

I S ̂ (posta-, v 

HBérbeadandő 

HIESCHL 

határában 2 tagban le 
gazdasági épüKtekke 
760 és 250 magyar hol 

Lapunk kiadóhivatalá- | 
ban megrendelhető: 

A sertés javítása | 
és hizlalása 

gazdák és hizlalók használatára, j 

A Kőbányai Király-Sörfőző, 
® o 1 i á. t • M a, 1 á . t a s © s? @ 
Idegbaj okban, vérszegénységnél, emésztési 
•avaroknál, gyengeségnél stb. kiváló siker-

rel használtatik és egyúttal 

legkellemesebb üditö ital. 
Vidékre, kőbányai vasúti állomáshoz szállítva; nagy 
pal&esk: 19 kr., kis palaozk 13 kr. fogyasz-
tási adóval együtt. Vidékre legkisebb szál-

lítmány 3 0 palaczk. 
Betét: nagy ládáért 1 frt 60 kr., kis ládáért 
1 Irt 80 kr., palaczkért 6 kr., mely azoknak bér-

mentes visszaadásakor visszaszolgáltatók. 
— a gy4ri irod'L— 

Hl., Eartész-u. 
raktárosoknál. 

iudapesfen kapható minden nagyobb fűszer-
kereskedésben és poharankint a Quislsana 
7?»2 automata buffet-kben is. 

Szőlöojtványok 
Nemes-Kadarka. Srdei,Piros Bakor, Kövidinka, Aramon, Aleca 
busé, Olasz-Rizling, Rajnai-Rizling, Madlen, Chass, piros és feh 
(gyöngyszSlí) Juhfark stb. stb. gyökeres, fis, szokvány min 
ség külömbőző alanyokon fajtisztán. Árjegyzékek ingyen és bí 
mentve. — Ezen katalógus megszerzése még azoknak is erdekébi 
áll, kik idei szükségleteiket már fedezték, vagy ezidő szerint re 
delni szándékuk ninosen. — Tartalmazza az összes szőlöfajokj 

enno pess g 86 3 mas W 

Előkerités 
(Élősövény) 

Gleditschia fltoronatőris, kriszustövis vagy tüskéslepényfa) vala-
mennyi sövénynövény között legelső. Gyorsan fejlődik, nem cse-
töviseivel ember és bármi állatnak eilentáll. Föelőnye, hogy1 
agyag, homok, meszes, köves, szikes stb. talajban kitűnően dísz-
lik. Szőlők, kertek, legelök, udvarok, majorok, temetők stb. 
'-"-""-eritéséhez felülmúlhatatlan, legolcsóbb, örökös sövényt 

Ezer darab csemeje ára 6 frt, elegend̂ OO méterre. Minden 

50 StómíuO kilélffrt̂ kr̂ Ismectefö' árjegyzekto'̂ en es 
nlve. CBlm: .Ermelíéki első sz«löo1tvany-telep» 

é S ü ü t l i Á Z S o l a j " m ű s z a k i é s g a z d a s á g i c z i k k e k . V W ^ É ^ l t í a a f í i ö Budapest, V I . ker., VSrffsmarty-utcza 46 . 
Raktár következő czikkekben: «. — , í r 

<Bép®l®j» Repeze- és O l í vao l a j , J E I s Í S « © i B g i l l L O p O K F O C Z O k 
T o i r o t t e - k e i i © © s f t C o e s I k e m é e s * Gépszijak, B a l a t a s x I J . 

• Vasc l i a , F a g j y a , KátráHgyártmáMy®k s 1 M ű w a k i cs ikkek malmok- ás s s « » s f f y & r « k rfesrir*. 
| V e t p © l e u i s i 9 Ö n m ű k ö d ő k e n ő s z e l e n c z é k s t b . 

C « á a a á r « i a J , Takarápamyra, Bsák, PerBsetezC, [ j j • b h s s h ™ Á r j e g y z é k k é éa k*I«n a j á a i a i o k k a l kívánatra H e l g á i n k , a a m 
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lr 16 ülőig; 60 «llér, ezen felül minden 

n beiktatásnál 60 fillér bílyegilleték. KIS HIRDETÉSEK Cwi: «i»ESga»iat fa c 

C s a k o ly l e v e l e k r e Tá laszo lnnk, m e l y e k k e l -válasszra s z n k s é ^ e s l e v é l b é l y e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k f i ldanek . 

BETÖLTESDÖ ÁLLÁS, 
Gazdasági 

Gazdasági 

gróf Károlyi Lajos 

Gépész-Kovács 

Egy nagyobb 
i belép'sr t̂oesfetik, *e 

nagyobb gazdaságból töt 
gyakorlatot tud felmutatni 
tés 400 borona és meg 
dfputát, Sajátkeztileg irt 

ÁLLAST : 

egy berezegi uradalom 
alkalmazva mint - kezeli 

és gépéi 

lap kiadóM 
negkeres 

Birtokos 
urak figyelmébe. Gazc 
zámadások felülvizsg 
tmene+i díjazás mellet. . 
özik, egy volt, iatelligem 
aiiszt. Ozim e lap kiadó 

3gálásái 

Volt tehenészg^azda 

£5 éves, 
azdasági tanintézetet végzett, 
eresztény gazdász, tekercs iet, 
önyvviteli teendőkben is jár-

azonnali belépésre. Kivá-
híaz ii iköltség^egté-

^ ^ Ofcl. _gazdász. 636 ^ ^ Ofcl. _gazdász. 
Fiatal 

folyamot végzett? a íó vasalást 

Földmlves-iskolát 
nyftvtVokMakésata^ánlbtt°Í 
megfeMŐ0 alkalmazást k̂ eres! 
Czim a kiadóhivatalban. 3̂3 

^ Gazdatiszt 

ban vaj," a mezőgazdaság min-
den ágában, mint a számvi 
telben is teljesen jártas, ispáui 

Önálló, 
elméletileg és 14 évig gyakor-
latilaĝ képzett̂ gazdatiszt, nős, 

keres, ügy a czukorrépa és 
dohánytermelésekben ; állat-

becsülete, erélyfés képî tíége 
általa gazdaság érdekeit min-

^ Gazdatiszt 

ban vaj," a mezőgazdaság min-
den ágában, mint a számvi 
telben is teljesen jártas, ispáui 

Önálló, 
elméletileg és 14 évig gyakor-
latilaĝ képzett̂ gazdatiszt, nős, 

keres, ügy a czukorrépa és 
dohánytermelésekben ; állat-

becsülete, erélyfés képî tíége 
általa gazdaság érdekeit min-

Jó házból 
daságba gyakornoknak csekély 
fizetes melleitől i i 

Önálló, 
elméletileg és 14 évig gyakor-
latilaĝ képzett̂ gazdatiszt, nős, 

keres, ügy a czukorrépa és 
dohánytermelésekben ; állat-

becsülete, erélyfés képî tíége 
általa gazdaság érdekeit min-

Állást 
keresek. Előképzettségem von. 
Végeztem a hároméves tan-

zelléi kepezdét 
^ Dohányos grazda . 

Állást 
keresek. Előképzettségem von. 
Végeztem a hároméves tan-

zelléi kepezdét 

rnegjeleiie,k). Cimc 

Oazdatiszti 
csa ádu keresztény Intézetet hal-gatott, erélyes jó megjelenésű férfi, II évi gyakorlat jártas ál-lattenyésztés, hizlalás, tejgaz-

ÁLLATOK, 

B K * mm 

©fciir-tinó 
3 éves, 45 drb, igen 
párosított, magyarfaj i 

Tenyészfcan eladás. 
és ellentállá kép'es 1 éves kanok 
lailonM* Biharmegŷ Úgyan-

Eredeti 
Ramhouillet 

kosok 167 
mindenkor nagyobb 

mennyiségben, dus 
választékban kaphatók 

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

uradalmi igazgatóságánál 
Strilek, 

Morvaország. 

_ Eredeti _ ^ 

őbb tenyészképesség'i igazol-

Bambouillet 

Eladó 
állandóan gazdag választékban 

m a g y a r f a j t i n ó 

i g á s ö kö r . 
Előjegyzéseket: későbbi flr 
szállításra helyben vagy a vá-
sárló uradalomban átadva el-
fogadunk — az előjegyző félre 
való minden kötelezettség nél-

László és társai gazdasági in-
tézőségénél e 3 

Kolozsvárt, Nagy-utcza 1. sz. 

Eladó 
bo'ju valódi magyar* °erdé]yi 
dán Kolozs-megye Erdély vas-

Fajbai'omti 
.enriu«oj°ásokítdOdrbjani60 
r, Plymouth-Roks tyúk to-
k drbja BOflllér; Plymouth 

felhagyása folytln 1Í 

Spiegel Ármin 
— Kaposvárott. — 

Istállói: Dombovárott. 

Baranya ós B o i y M M f f i 

t inók, üszök 

Hizlalásra 
való és mindenféle íijta 

Jármos 5krőket, 
valamint szép 1—3 eves 

vSrőstarka sSmidék 
Skörborjakat i23 

bármely mennyiségben és 
szerződéses szállítás mel-

lett eladásra ajánlanak 

Récsey és Deutsch 
szarvasmarha kereskedők 

A macsi uradalom-
ban 1 drb. 3 éves 

tiszta 

s i m m e n t h a l i 

és 3 drb 2—3 éves 
bern - simmenthali 

kiválóan jól tejelő te-
henek után nevelt 

tenyészbika eladó 
Macsi uradalom per 

Debreczen. 554 

VEGYESEK. 
Brachreld mmm 

BUDAPESTEN 

RadwaneF és Rónai 
magkereskedésében, I 

V., Nádor-u.8.sz. j 
J. C. SCHMIDT erfui 

udvari szállító 
magyarországi 

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

Tessék árjegyzéket kérni, 

E l a d ó 

ö z e k o r 
Czirok mag 

(sorghum saccharatum) 
per 100 ko. 15 koronáért, 
zsákkal együtt, Zimand 
Ujfalusi állomásra, állítva 
ugyszinte ,Maciura Aurán 
tiaca" csemete, és nernes-
füzdugvány. Uradalmi Tiszt-
tartóság Ötvenesen, posta 
Arad. 516 

L u e s e r n a j 

Répamag, 
Csomós ebir 

Franczia perje 
fűmag. 

Korán érő: 
t a v a s z i 

b u z a , 
d u p p a u i 

z a b , 
székely tengeri, 

Vadgesztenye, 
KSr is fa , 
tölgysorfák és 

csemeték, 
kosár füzdugványok. 

A drassói magyar törzste-
nyészetből több db. kiválóan 

fejlett 

bika 
69 Kapható: 
gr. Teleki 

Arvéd úr 

buza 
11 

zab, 
baltaczim 
franczia perje, 

csomós 

e b i r 
Misin© 

minőségben 

jutányos árban 

kapható 

Haldek 
inagnagykereskedése 

József föherczeg ö cs. és kir. 

fensége udv. szállítójánál 

Budapest, 
Károly-körut 9. szám. 
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GOZEIEIET, 
6 Í Z - U T I M E M B E R E K E T 

és 

6ÖZ-UT1MOZOONYOKAT 
l legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállit 

JOHN FOWLERI Go. 
B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D vuotilliaiiul 

siesban. 

I roda , raktár , jav ítóműhely . 

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

Az 1899. évi szegedi mezőgazdasági kiállításon „ n j és figye-
l e m r e m é l t ó " jelzővel kitüntetve. 

Szab, kéttengelyű „Béni" 
!!L<egiija1>l> szerkezet!! 

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

Pi l lanat alatt állatható! 
Megrendelhető: 

N y í r b á t o r b a n : M a n d e l E d u á r d é s t á r s a i n á l . 
B u d a p e s t e n : a szab. osztr. magyar ál lamvasuttársulat magyar 
bányái, hutái és uradalmai vezérigazgatóságánál (VI., Terez-korut 
2 4 / a . ) a Eflagyar Mezőgazdák Szövetkezeténél (V., A!kotmany-u. 31.) 
Bacher és Melichár czégnél (VI.-, Nagymezö-u. 6 8 . ) Kann és Heller 

1 urakna! (V., Váczi-körut 62 . ) 

aiRMTÉÜlB felvétetnek a idaáóMvatalban 
B U B A P E S T , 

ŰHSt-Ort S 8 - A 1 K « s i « 

Lucéraátjdlierét, fümaflTakat 
minden ezéira és minden egyéb gazdasági czikket. 

pf Vetőmagot TM 

A J Á N L O K : 

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

rány festékeket, fedéllakot, 

M Ű T R Á G Y Á T 

GÉPOLAJAT, 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 

savtalanitott repezeolajat, stb. 
S z a l o n n á t 

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

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 
- Mindenkor aTegmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, Inczernát és egyéb magvakat és kérek min-

szives ajánlatokat. ESTEÜ, 
V . k e r . , A k a d é m i a - n t c z a Í O . s z . K R A M E R L I P Ó T , 

S ű c c ő n y c z i m : s , C E R £ S " B u d a p e s t , 
ÁrJegyaéfcfcel és részletes hüliin aJánlatofcJkal hivánatr* szolgálofc. 

Telefon. 

berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállit: 

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

„Pátria" irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest (Köztelek). 




