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AZ OMGE. K Ö Z L E M É N Y E I . 

Ülésnapok a Köztelken. 
1900. márczius 18-án d. e. 10 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. 

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 határidő márczius hó 10-én 
lejárt. Katalógus és a vásár tervezete a Tatter-
sall titkárságánál (Bpest, Külső Kerepesi-ut) 
kapható. 

Darányi politikája. 
A magyar gazdák hosszú évek ke-

serves küzdelmei után végre elérték, 
hogy törekvéseik jogosultságát a kor-
mányzat nemcsak elismerte és a mező-

gazdaság vitális érdekei a gazdasági fej-
lődés és emelkedés legfőbb eszközének 
jelöltetnek meg, hanem Magyarország 
földmivelésügyi minisztere hivatalosan, 
a képviselőház nyilvános ülésén vette 
védelmébe azokat az agrártörekvéseket, 
amelyek a közgazdasági élet többi ténye-
zőinek párhuzamos fejlődése mellett, 
a mezőgazdaság boldogitására irányul-
nak. A magyar gazdaközönség leg-
nagyobb hálával tartozik Darányi földmi-
velésügyi miniszternek, hogy az ő tettek-
ben gazdag működésének nagy tekinté-
lyével igazolta azokat a törekvéseket, 
amelyeket az agráriusok oly régóta han-
goztat!) ak, de amelyeket hamis jelszavak 
alatt diszkreditálni s mint felekezeti és 
retrográd irányzatokat népszerűtlenné 
tenni igyekeztek azok, akiknek politiká-
jában csak az önzés és a szabad kizsák-
mányolás képezte a legelső törvényt. A 
miniszter önérzetesen mutatott reá a 
maga működésére és annak eredményeire, 
melyek az ö agrárius voltáról tesznek hit-
vallást, s az egész magyar gazdaközönség 
örömmel azonosíthatja magát ezzel, mert 
Darányi politikája fokozatosan valósítja 
meg azokat a kívánságokat, amelyek a 
mezőgazdaság felvirágoztatására s ezál-
tal a magyar államiság legtermészeíesebb 
és legbiztosabb alapjának megerősítésére 
oly sokszor és sokféle alakban meg-
nyilatkoztak. 

Darányi politikájának sarkkövét a 
kisemberek helyzetének javítása képezi. 
Nagyon helyesen indul ki abból a 
szempontból, hogy a néprétegek boldogi-
tását legalul kell kezdeni, mert az 

anyagilag leggyöngébb és szellemileg leg-
inkább hátramaradott néprétegek anyagi 
helyzetének javítása és szellemi szín-
vonalának emelése kell, hogy a kormányzat 
legelső feladatát képezze, mivel ezek az 
elemek tudnak saját helyzetük javítására 
maguktól legkevesebbet tenni. Ezért min-
denkinek osztatlan elismeréssel kell a 
miniszter politikáját fogadni, hogy a kis-
emberek érdekében a mezőgazdasági élet 
minden terén az állam legmesszebb menő 
támogatását nyújtja, hogy megélhetésük 
eszközeik megszerzésében segítségükre 
legyen és keresményüket akizsákmányo-
lástól megóvja. Ennél helyesebb agrár-
politikát senki sem szabhat meg, mert a 
leggyöngébb néprétegek megerősítésével 
a népesség legnagyobb részének boldo-
gulása biztosítva lévén, a szocziás békének 
legtermészetesebb alapjai erősödnek és 
ezáltal a nyugodt és békés fejlődés 
fölfelé az egész vonalon biztosíttatik. A 
miniszter eddigi széles körű intézkedéseit 
vannak hivatva kiegészíteni és hatályosabbá 
tenni azok a törvényhozási intézkedések, 
amelyeket a földmivelésügyi tárcza költség-
vetésének tárgyalása alkalmával elmon-
dott beszédében bejelentett. Ezek: a 
végrehajtási törvény módosítása, hogy a 
végrehajtás alól a földbirtokos megélhetésé-
hez legszükségesebb eszközök az eddigi-
nél nagyobb mértékben legyenek mente-
sítve; a szocziális viszonyok javulása 
érdekében a munkásbiztositás létesítése; 
a dohánykertészekröl, az erdőmunkások-
ról, a gazdatisztek viszonyainak szabá-
lyozásáról és az öntözésekről hozandó 
törvényjavaslatok. 

Tavaszi MŰTRÁGYA szükségletünk 
beszerzése végett forduljunk a 

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

Mai számunk 38 oldal. 
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A kisemberek helyzetének javulásá-
val és a szocziális béke megerősödésé-
vel szoros összefüggésben van a telepí-
tés kérdése, amelyre nézve a miniszter 
egy törvényjavaslat benyújtását helyezte 
kilátásba. Örömmel látjuk, hogy a február 
hóban megtartott nagy telepítési értekez-
lett nem. vala meddő, mert az ott ki-
domborodott nézeteket a miniszter tör-
vényjavaslatának irányadó elveiül el-
fogadta. A fősúlyt az állami telepítésre 
fekteti, amelynek a gazdasági szempontok 
mellett nemzeti feladatai is vannak, de 
a társadalom közreműködését igénybe-
venni szándékozik; a telepítés mellett a 
helyes parczellázást felkarolni és elő-
mozdítani igyekszik. És nem feledkezik meg 
arról, hogy a telepítési akczióval egyetem-
ben a pusztuló középbirtokososztály 
megtartásáról és megerősítéséről is gon-
doskodjék. 

birtokpolitikai és nemzeti szempont-
ból igen fontos a miniszternek azon nyi-
latkozata, amely a hitbizományokra vo-
natkozik. Elismeri és előtérbe helyezi a 
hitbizományi birtokoknak nemzeti szem-
pontból való nagy jelentőségüket, de 
ezzel szemben nem hunyhat szemet a 
hitbizományi birtokoknak egyes helye-
ken a helyes birtokmegoszlásra gyako-
rolt káros hatásuk előtt. Épen ezért 
nem szándékozik a sík földeken, ahol 
szocziális, gazdasági és birtokmegosz-
lási szempontok figyelembe jöhetnek, 
uj hitbizományok alakítását javasolni, 
ellenben Erdélyben és hasonló ex-
ponált helyeken, ahol szocziális gazda-
sági és birtokmegoszlási szempon-
tok figyelembe nem jönnek, ellenben 
a nemzeti érdek azt parancsolja, hogy 
a magyar állameszme megerősíttessék és 
az ily exponált . helyeken a földbirtok 
oly csaladok kezében legyen, amelyek 
hűsége a magyar állam iránt kétség-
telen, kizárólag erdöbirtokokra, uj hit-
bizományok alakítására is esetleg javas-
latot tenni hajlandónak mutatkozik. Két-
ségtelen, hogy a hitbizományok felada-
tának ily felfogása teljesen élét kell, 
hogy vegye mindazon támadásoknak, a 
melyeket a hitbizományok ellen ujabban 
a szabad forgalom nevében bizonyos 
körök, tagadhatatlan szocziálisztikus ten-
dencziával, elég lelkiismeretlenek han-
goztatni, nem akarván gondolni arra, 
hogy a hitbizományok nélkül Magyar-
ország államiságának legbiztosabb tá-
maszai a középbirtokos nemesség mód-
jára, szintén a pusztulás útjára kerültek 
volna. 

Az általános jólét emelésének kétség-
telenül egyik legfontosabb eszköze a 
gazdasági szakértelem emelése. Ezen a 
téren Darányi miniszter néhány év alatt 
többet tett, mint összes elődjei, sőt bátran 
kimondhatjuk, hogy többet tett, mint a 
mennyi bármely külföldi államban e téren 
történik. A szaporodó földmivesiskolák-
ban, népies tanfolyamokon és előadásokon 
a kisgazdák százezrei vesznek részt, a száz-
ezerre menő példányokban kiosztott népies 
iratok a kisgazdák gazdasági tudását máris 

észrevehető módon emelték, a minta-
gazdaságok példájukkal a jobb és ok-
szerűbb gazdálkodásnak a kisgazdák 
körében igen jelentékeny példaadói. A 
kísérleti állomások működése általában 
jelentékeny hatást gyakorol az okszerűbb 
gazdálkodásra. Ezzel szemben sajnáljuk, 
hogy a felsőbb gazdasági szakoktatás 
terén radikális, mélyreható intézkedések 
eddig még nem történtek. Különösen 
hiányát kell, hogy érezze maga a minisz-
ter a gazdasági főiskolának, amely első-
sorban az annyira fölszaporodott gazda-
sági tanitó-személyzetet nevelné, mert 
enélkül máris sok helyütt tapasztal-
ható, hogy a szakoktatás terén nem 
oda való, bizony elég selejtes elem mű-
ködik. De mezőgazdasági közigazgatá-
sunk mindinkább szélesedő keretei maguk 
is megkívánják, hogy elegendő, a gyakor-
lati gazda igényeinél magasabb képzett-
ségű egyén álljon ugy a kormányzat, 
mint a társadalom rendelkezésére. Mert 
ezek nélkül a létesített üdv ős intézmények 
állandóságát is féltenünk kell. 

A miniszter beszédjéből még két lé-
nyeges részt kell kiemelnünk, melyek a 
magyar agrárpolitikának elengedhetet-
len föltételeit képezik. Az egyik a 
vámpolitika. Teljes megnyugvásunkra 
szolgálhat, hogy a minis/.ter egészen 
elfogadja Láng Lajos követelményét, 
hogy a vámpolitikában „első sor-
ban mezőgazdaságiinknak, a nyerst r-
melésnek érdekeit kell a kötendő szerző-
désnél szem előtt tartani." Ez az, amit 
oly régóta és annyiszor hangoztattunk s 
ami miatt annyiszor és oly erös táma-
dásokban részesültünk, mintha ezzel a 
többi közgazdasági tényezők érdekeit 
háttérbe szoritanók. Korántsem, de érde-
künk, hogy a kereskedelmi szerződések-
nek eddigi káros irányzatát kiküszöböljük 
és a mezőgazdaság érdekeit is végre-
valahára érvényre jutattuk. 

A másik megnyugtató nyilatkozata 
a miniszternek az Ausztriával jelenleg 
fennálló állalegészségügyi egyezmény, 
vonatkozik, melyet oly követelménynek 
jelez,, amely akiegyezéssel együtt áll, vágy 
bukik. Örülünk, hogy a miniszter hatá-
rozott és erélyes kijelentésével útját 
állja az osztrákok féktelen támadásának, 
amelyet ujabban az állategészségügyi 
egyezmény ellen inditottak, ami közben 
még a magyar állategészségügyet és szol-
gálatát is ország-világ előtt teljesen hitel-
vesztetté igyekeznek tenni. Tanulják meg 
osztrák szomszédaink, hogy a kiegyezés 
csak ugy nyugtathat meg.bennünket is, ha 
abban végre régi sérelmeink orvosolva 
vannak és hogy a kiegyezés nem egyoldalu-
lag pusztán az osztrák érdekek érvénye-
sítésére való. 

Végül nem hagyhatjuk említés nél-
kül Darányi miniszter nyilatkozatát, 
amelylyel a magyar buza régi jő hírne-
vét az ország első szaktekintélyeire való 
hivatkozással erélyesen és határozottan 
megvédelmezte. A magunk részéről való-
sággal megdöbbentünk, amidőn a képvi-
selőház nyílt ülésén a magyar buza 

jő hírnevének megtámadását hallottuk. 
Ami tudomásunk alapján ezt kezdettől 
fogva helytelen értesülésen alapulónak 
tartottuk. Örülünk, hogy a magyar gazda 
érdekeinek leghivatottabb őre és védel-
mezője ezt sietett megczáfolni. Ezt a 
czáfolatot mai számunkban Dr. Kosutány 
Tamás m.-óvári gazdasági akadémiai 
tanárnak kimerítő czikkével, melyet kér-
tünkre irt, még jobban megerősítjük. 

Nagy vonásokban, fő részeiben a 
részletek mellőzésével, az elmondottak-
ban domborodik ki Darányi földmivelés-
ügyi miniszter politikája. Megnyugvásunkra 
szolgálhat, hogy Magyarország földmive-
lésügyi minisztere a mezőgazdasági élet-
nek nemcsak minden részletére ki-
terjeszti figyelmét, hanem működését 
oly széles keretű, általános és magas 
színvonal egyöntetű programm szerint 
irányítja, mely öt méltán a magyar gazdák 
hivatalos vezérévé teszi, aki a kezében 
levő hatalmas eszközöket magyar állam 
egészének érdekében, a magyar mező-
gazdaság boldogitására eredményesen fel 
is használja. Sz. Z. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

„Tenyészszünk magyar marhát." 
Az úgynevezett „régi jó időkben", amidőn 

még igen kevés közlekedési ut szelte át 
Magyarországot, különösen pedig az Alföldet s 
azok is a lehető legrosszabb karban voltak; 
midőn az extenzív gazdálkodási viszonyok 
következteben az egyoldalú hus-, vagy tejterme-
lésnek egyáltalán semmi nagyobb haszna sem 
volt, midőn azok a nagy kiterjedésű alföldi 
legelők még léteztek: a magvar szarvasmarha 
teljesen beleillett eme sajátos viszonyokba, 
mivel nem kívántak tőle egyebet, minthogy 
jó igavonó legyen s hogy a házat egy kis tejjel 
lássa el. Az emberek igényei sem voltak oly 
nagyok, mint ma s megelégedtek középminő-
ségü hússal is. 

Ma azonban a viszonyok óriási mérvben 
megváltoztak A régi legelőket, sőt—lecsapolások, 
folyamszabályozások folytán — nádasokat is, 
ma már kultúrnövények által bevetve látjuk. A 
közlekedési utak is javultak és szaporodtak; a 
világ minden részével vasúti összeköttetésbe 
lévén, arra törekszünk, hogy a belfogyasztás 
fedezése után fenmaradó mezőgazdasági ter-
ményeinket a külföldi piaczokon, minél magasabb 
áron legyünk képesek értékesíteni. 

Egy exportáló államnak mint amilyen 
Magyarország, arra kell törekednie, hogy 
magának jó piaczot teremtsen, amit első sor-
ban is azáltal érhet el, ha az importáló álla-
mok igényeinek, Ízlésének megfelelő minőségű 
anyagot bocsát piaczra. A külföld igényei igen 
messzemenők. Nem kedveli a zsirra, hogy 
ugy mondjam fagygyura hizott magyar marhát, 
hanem a húsos, kevésbbé kövér tarka marhá-
nak ad előnyt. Ez oly tény, amit elvitatni nem 
lehet. Ez az oka egyrészt annak, hogy a 
Löwensohn ur által „divat-marhának" neve-
zett nyugati marhákat tenyészteni kell. Hogy 
a magyar marha a világpiaczon versenyképes 
hústermelő lenne, azt épen nem lehet állitani, 
hisz a kiváló hústermelés egyik főkelléke a 
gyors fejlődés, amit még a legjobb akarattal 
sem vagyunk képesek, ami magyar szarvas-
marhánkra reá fogni. Mint hústermelő marhá-
nak egyik nagy hibája továbbá az élő- és 
vágósuly közötti kedvezőtlen arány, ami már 
egyrészt magából az extenzívebb takarmányo-
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zásbóL folyik, miután a terimés takarmányok 
által a belek s a gyomrok jobban ki lévén 
fejlődve, aránytalanul nagyobb sulylyal birnak, 
mint a tarka marhánál, másrészt pedig maga 
a csontalap erősebb s igy sokkal több csontot 
vesz a vásárló a magyarnál, mint a finomabb 
csontozatu tarka marhánál. 

Hogy a magyar szarvasmarha, mint tej-
termelő, kiállaná a versenyt a nyugati fajok-
kal, azt sem merném oly határozottan állítani. 
Igaz ugyan, hogy találkoznak különösen a 
nagyobb uradalmak intenziven takarmányo-
zott gulyáiban egyes kiváló egyedek, a melyek 
elég jól tejelnek s mint Rákos ur is kifejtette, 
10—12 liter tejet is megadnak naponta, de ez 
a szám igen csekély ahhoz a sok gyengén 
tejelő egyedhez képest. Valljuk meg egesz 
őszintén, hogy a marha egyike a leggyengébben 
tejelő fajtáknak, miután alig számithatunk 
többet, mint évi 1600 liter fejet egy egy darab 
után nagy átlagban, mig a nyugoti fajtaknak 
átlag tejtermelése 2000—3000 liter között 
ingadozik. 

Hogy a magyar marhából tenyészkivá-
lasztás utján lehetséges lenne külön tej-, külön 
hústermelő törzseket előállítani, azt elvitatni 
nem akarom, annyival kevésbbé, miután arról 
magam is meg vagyok győződve. De, hogy eme 
nagy fáradsággal és szakértelemmel s nagy 
áldozatokkal járó munkát mennyiben hálálná 
meg az elért eredmény, azt előre kiszámítani 
nem lehet. Abban pedig egyáltalán kételkedem, 
hogy a mai áldatlan gazdasági viszonyok 
között ez egyáltalán kifizetné magát, annyival 
kevésbé, miután szavahihető forrásból hallot-
tam, hogy egy Csongrádmegyéhez igen közel-
fekvő, hires magyar gulyának birtokosa igen 
szép összegeket fizet reá évente, csak azért, 
hogy régi hires, kitűnő minőségében fen-
tarthassa. 

Rákos ur azt állitja, hogy .minden irány-
ban vannak kísérleti adataink, melyek bizonyít-
ják, hogy a magyar szarvasmarhában kincset 
érő anyagunk van." Engedje meg, hogy fel-
kérjem, ha ily összehasonlító kísérleti adatok-
kal bir, legyen oly jó s tegye közzé azokat. Hisz 
nemcsak az egész ország gazdaközönségének, 
hanem különösen az általa pártfogolt eszmének ér-
dekében fog eljárni.Legyen meggyőződve,hogyha 
eme kisérletek csakugyan minden irányban a ma-
gyar marha előnyére fognak eldőlni, én leszek 
az első, aki elismerve a — most még jófor-
mán föltevés gyanánt — felállított elvek igaz-
ságát, ez eszme egyik legbuzgóbb előharczo-
sává leendek. 

Figyelemmel szoktam kisérni a szakla-
pokat, de sajnos, sem a tej-, sem a hústerme-
lésre vonatkozó ilynemű összehasonlító kísér-
leti adatokra nem emlékszem. 

Azt mondja továbbá: „szóval a magyar 
szarvasmarha tejelő is, hus- és erőtermelő is, 
vagyis mindazt a három tulajdonságot egye-
sili magában, melyet az ideális szarvasmarha-
fajtához kötünk, melyre a szarvasmarhatenyész-
tök a föld kerekségén törekedtek, de egyik 
fajtában sem tudtak egyesíteni." Ha ezen állí-
tás igazságát a maga teljességében elismerjük, 
akkor vele egyidejűleg e sok jó tulajdonsággal 
fel kellene ruháznunk a nyugati fajták egy 
jó részét is. Hiszen ott vannak az osztrák 
örökös tartományok, ott van Svájcz, hol a 
kisgazda csak ugy járomba fogja tehenét, 
mint a mi erdélyi gazdáink. Magam láttam 
Bécs környékén oly hatalmas, teljesen a szimmen-
thali jelleget magukon viselő ökröket, amelyek 
kettősben körülbelül 16—20 q.-nyi terhet 
az ott divó nehéz szekereken egész könnye-
dén vontak. Hogy hizékonysága ezen nyugati 
fajtáknak nem rosszabb, sőt jobb a mienké-
nél, el nem vitathatjuk. 

Az állattenyésztés egyik sarkalatos alap-
elve, hogy mind a három tenyészirányt egy 
egyedben jó minőségben egyesíteni lehetetlen. 

Mint fentebb is emiitettem, amagyar marhá-
nak a különböző haszonczéloknak megfelelő te-
nyésztését nem tartom lehetetlennek, de hogy 

czélravezető lenne, abban — legalább ezidő-
szerint — kételkedni merek. Egy oly gazda, 
mint Rákos ur is, aki annyit foglalkozik az 
állattenyésztéssel, nagyon jól tudhatja, hogy 
mennyi pénzáldozatba kerül az ily különféle 
tenyészirányu törzsek létesítése. A mai nyo-
masztó gazdasági viszonyok épen nem alkal-
masak arra, hogy a különösen kisebb tenyésztők, 
ilyen kísérletekbe fogjanak. 

Javítsunk a magyar marhán előbb, meri; 
igen sok javítani való van rajta minden tekin-
tetben. Sem tej-, sem hústermelés szempontjá-
ból nem megfelelő, lassú fejlődésü. Hogy való-
ban igaz ezen állítás, azt bizonyítja a Rákos 
ur által felemiitett körülmény is, hogy a 
parasztgazda is keresztezés által akarná javi 
tani anyagát. Az az egyszerű parasztgazda 
látja azt, hogy állatja rossz s hogy azon 
javitani kell, de természetes dolog, hogy ezen 
czélja kellő szakismeret hiányában nem fog 
sikerülni. Ha az alapanyag — a tehén — oly 
hitvány, mmt ma igen sok helyen látjuk az 
Alföldön, hiába ott a magyar, vagy nyugati 
bika, igazán jó borjut egyik után sem vár-
hatunk. 

Hogy miért volt annak előtte s miért 
nincs most az alföldi gazdának oly jó marhája, 
az magyarázatát leli a mindnyájunk által 
ismert ama körülményben, hogy ma nincs 
legelője, nincs kaszálója, mert minden talp-
alatnyi föld, ami felszántható, fel lett szántva.. 
Az a jó marha régente nemcsak tengeriszáron 
és töraken, hanem szénán is növekedett. 

Végül még egvet! Ha Rákos ur a 
magyar szarvasmarhát minden tekintetben 
teljesen kielégítőnek tartja és más marhák 
fölé helyezi s ha a tarka marhával való 
keresztezésnek sem látja czélját, ugy miért 
próbálta meg a magyar-szimmenthali keresz-
tezést, mi volt evvel czélja? Én azt 
hiszem és talán nem is csalódom, hogy a 
javítás. Igen szép eredményeket értek el e 
tekintetben, ugy a gyorsfejlödés, mint a tej-
és hústermelés terén. Aki látta ezen keresz-
tezett kollekcziót a szegedi kiállításon, csak 
elismeréssel adózhat érte. 

Uj törzsek létesítésénél az ily keresz-
tezések által sokkal gyorsabban érünk czélt, 
mint a tenyészkiválasztás által; sőt arány-
talanul kevesebb áldozattal. De másrészt 
vannak már tájfajtáink is a nyugoti, részben 
keresztezés által keletkezett fajtákból, egyrészt 
ug\an a fejlődés stádiumában, részben pedig 
megállapodva. Ezen fajták fentartását s fejlesz-
tését tartom főfontosságunak szarvasmarha-
tenyésztésünk érdekében, nem feledkezve meg 
természetesen arról sem, hogy a magyar 
szarvasmarhát is iparkodjunk a mai kor 
igényeinek megfelelőleg lassanként átalakítani, 
javitani. 

Ami a magyar marha edzettségét s a 
betegségek, különösen a tuberkulózis iránt való 
ellenállóképességét illeti, a nyugoti fajtákkal 
szemben csak azt jegyzem meg, hogy ma már 
igen sok tuberkulotikus találkozik a magyar 
marha között is s hogyha a nyugatiakat nem 
fogjuk ugy elkényeztetni, mint ma sok helyen 
teszik, ugy azok edzettsége ellen sem tehetünk 
semmi kifogást. 

Csenevész, tuberkulózisra hajló egye-
deknek a tenyészetekből yaló kiküszöbölése, 
tuberkulózisban szenvedők megsemmisítése, 
okszerű tenyészkiválasztás azok az eszközök, 
melyek ugy a magyar, mint a nyugoti marhák-
kal való keresztezések, esetleg meghonosított 
fajtáknak tenyésztésénél czélra vezetnek. 

Távol áll tőlem ama gondolat, hogy a 
magyar marhának tenyésztését a többi fajták-
kal szemben háttérbe akarnám szorítani, de 
hibáit takarni nem tudom s nem is akarom. 

Magam részéről — mint szerény véle-
ményemet — csak ennyit akartam szarvas-
marhatenyésztésünk érdekében felemlíteni. S 
ha nézeteink talán a kivitel dolgában eltérők 
volnának is, végeredményben czélunk egy — 

marhatenyésztésünk minél magasabb színvo-
nalra való emelése. Adja Isten, hogy ez mi-
előbb sikerüljen. 

Major Qyöiö. 

Engedje meg a tisztelt czikkiró, hogy én, 
a rovatvezető is kifejthessem — kapcsolatban 
közleményével — tárgyilagos véleményemet, a 
mely nem mindenben egyezik a fentebb el-
mondottakkal. 

Kétséget sem szenved, hogy a nyugati 
származású, különösen a piros-tarka szarvas-
marha rohamos terjedése jogosult volt mind-
addig, mig azon területekre szorítkozott, amely 
területek ezen szarvasmarhák tenyésztésére 
kijelöltettek, a mig meg nem győződtünk arról, 
hogy a magyar-erdélyi szarvasmarha nem csu-
pán egy irányban: erőtermelésre használható, 
hanem fejlődés tekintetében igen gyorsan, 
tejelés tekintetében pedig — habár valamivel 
lassabban, de szintén megjavítható. Mert amely 
pillanatban erről meggyőződtünk, nem ösmer-
hetjük el jogosultnak, hogy a tarka marha 
az Alföldön, a parasztazdák kezén is terjed-
jen, mert az Alföld talaj és égalji viszonyai 
olyanok, gazdálkodási módja még annyira kül-
terjes, hogy olt a nyugati szarvasmarhát csak 
magasabb intelligencziáju gazda tenyésztheti 
jó eredménynyel, s még ez is sokszor nagy 
áldozatokat kénytelen hozni, hogy tarka, igé-
nyesebb szarvasmarháját egyenletesen és meg-
felelően képes legyen takarmányozni. Mindazon 
szakemberek tehát, a kik e tárgygyal itt, a Köz-
telek hasábjain foglalkoztak, nem a nagy-
birtokost, a tudással kellőleg felfegyverkezett 
gazdát kivárták meggyőzni, a magyar marhát 
tenyésztők táborába átcsalni, hiszen ezek kellő 
tudással és szakértelemmel felfegyverkezve, 
saját érdekeiket legjobban meg tudjak védeni, 
hauem gátat kívántak vetni annak, hogy a 
nyugati marha tenyésztését a nép ott is fel-
karolja, a hova az nem való, a hol az adott 
mostoha viszonyok között egyedül a magyar 
marha tenyészthető sikerrel. Mert ez a magyar 
marha ott, ahol nem bánnak vele oiyan 
mostohán, mint a hogy általánosan szokásban 
volt, alig, vagy egyáltalán nem marad a nyugati 
marhák mögött, haszonhajtás szempontjából 
sem, edzettség, ellentálló képesség tekintetében 
pedig a nyugati marhák messze mögötte 
maradnak. 

Hogy ne csak állítsak, hanem bizonyítsak 
is, ime néhány rendelkezésemre álló adat. 
Gróf Teleki Arvéd drassói uradalmában áll 
jelenleg egy ötnegyedéves bikaborju, mely 
500 kg.-on felül nyom. Egyéves bikái 
átlagosan 300 kg.-ot, kétéves bikái 480 kg.-ot 
nyomnak. Lehel nevű, jelenleg 3V2 éves fedező 
bikája 900 kg. sulyu s e mellett könnyű, mint 
egy zerge. Legény nevü 2V2 éves bikája 650 kg. 
sulyu. S ezek az állatok nincsenek hizlalva, 
folyton a legelőn vannak, de a legeltetés mellett 
naponta és darabonként 2 kg. erőtakarmányt: 
zabot kapnak. S ez a nagyszerű eredmény nem 
egy ötvenéves kísérletezés eredménye, hanem 
egy újonnan létesitett tenyészetnek legelső 
nemzedéke. A gyors fejlődésnek, mint szerzett 
tulajdonságnak, nem is jutott eddig szerepe az 
átörökítésnél s a gyorsabb fejlődést csupán a 
megfelelőbb ápolás és takarmányozás ered-
ményezte. Az a szarvasmarha tehát, amely 
helyesebb tenyésztés, ápolás és takarmányozás 
által már az első nemzetségben ily bámulatos 
módon megjavítható, arra való volna, hogy félre 
tegyük? Nem, ez arra való, hogy javításán 
szorgalommal tovább dolgozzunk, mert ma 
talán még nem is tudjuk, hogy micsoda kincset 
bírunk benne. De nemcsak gróf Teleki ért el 
ilyen sikereket, ott van Sperker, aki már a 
milleniumi kiállításon bámulatba ejtette gyönyö-
rűen fejlődött állataival az ahoz értő közön-
séget, ott vannak sokan mások, ott van egy 
egész nagy vidék, a Székelyföld, ahol a paraszt-
ság kezén is 2—2xh éves korú teljesen ki-
fejlődött magyar marhát lehet látni. Ha tehát 
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Erdélyben ilyen eredményeket lehet elérni, 
miért ne lehetne az Alföldön is? 

Azt hiszem tehát, arról meggyőztem a 
tisztelt czikkirót, hogy a magyar marhát, nem 
is tulnagy, fáradsággal igen rövid idő alatt 
gyorsan fejlődövé lehet javítani s természetesen 
ezzel együtt hizodalmassága is javul, husa 
Ízletesebb lesz. Nem szabad azonban felednünk 
azt sem, hogy a magyar ökör rendesen csak 
akkor kerül hizóba, ha előzőleg 10—14 éven 
keresztül jármoltatott s igy nem hizhatik olyan 
gyorsan, husa nem lehet olyan ízletes, mint az 
5—6 éves tarka marháé. Összehasonlítást csak 
egyenlő korúak között lehet tenni, akkor 
bizonyára sokkal kedvezőbb lenne az ered-
mény a magyar marha javára. 

Elismerem, hogy tejelőképessége nehezeb-
ben javítható meg, de hogy ez is megjavítható, 
azt szintén számos példával lehet bizonyítani. 
A Maros, Kis-Küküllő és a Szamos mentén 
százával lehetne összevásárolni a valóban jó 
fejős magyar teheneket. De ott van a Lészay-
féle tehenészet, a mely már a milleniumi 
kiállításon 1691 liter átlagot mutatott fel. Ott 
van a báró Jósika-féle szamosfalvi tehenészet, 
mely a borjuk által elszopott mennyiségen 
kivül 1950 liter átlagot mutat ki, amely tekin-
télyes tejmennyiség mellett figyelembe veendő 
a tej zsirossága is, a mi tudvalevőleg a 
magyar marhánál páratlanul áll. Mindezek a 
tények, ha nem is bizonyítják azt, hogy a 
magyar marha már ma is kiválóan jó tejelő, 
de bizonyítják igen is azt, hogy jó közepes 
tejelővé átalakítható s ott, a hol ezirányban 
dolgoztak már, eredményeket is értek el, ami 
annyival is figyelemreméltóbb, mert e mellett 
kitűnő erőtermelési képessége is fentartatott, 
a minek lehetősége nincs is kizárva, csak 
másként kell az üszőt, másként az ökörborjut 
nevelni. 

Végül ami a sokat hánytorgatott tuber-
kulózist illeti, abban igaza van czikkirónak, 
hogy a magyar marhát is elfogja az lepni, 
mihelyt a szabad levegőtől elzárjuk, mihelyt 
bezsufoljuk szük, alacsony istállókba. Szerencse 
azonban, hogy a magyar marhát javító gazdák 
sokkal előrelátóbbak, hogysem ezt megtegyék; 
ezek az urak nemcsak, hogy nem istállózzák, 
hanem jóformán folytonosan legelőn tartják 
állatjaikat s e mellett csaknem állandóan 
igáztatják is a teheneket s igy a tuberkulózis-
tól nincs miért tartam. Minden körülmények 
között figyelembe veendő azonban, hogy a 
magyar marha 1000 éven keresztül szokott 
hozzá az itteni talaji és égalji viszonyok-
hoz, a melyek között immár csak javul-
hat és tökéletesbülhet, ellenben a nyugati 
marhának meg kell honosulnia, a mire azon-
ban nagyon sok helyt nem képes, annyira 
eltérők a talaji és égalji viszonyok azon 
viszonyoktól, a melyekhez szervezete talán 
szintén évszázadokon keresztül hozzá szo-
kott. Ebben rejlik a magyar szarvasmarha 
véghetetlen nagy előnye, ezt nem szabad 
szem elöl téveszteni annak, aki ezzel a kér-
déssel bármilyen alakban is foglalkozik. 

Ezzel, úgy hiszem, azon nézeteltérések, a 
melyek Löwensohn ur közleményéből kifolyólag 
e lapok hasabjain megnyilvánultak, kiegyen-
lítést nyertek s igy e tárgyat egyelőre leve-
hetnők a napireodről, hogy más fontos közlen-
dőknek is helyet adhassunk. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

Az utczák sorfáinak pusztulása. 
Páris világhírű szépségéhez nagyban 

hozzájárulnak azok a fasorok, melyek ugy a 
boulevardokat, mint az egyéb nagyobb utakat 
szegélyezik, tisztítva a város levegőjét s ár-
nyékot nyújtva a nyár forróságában a sétáló 

közönségnek. Nem számítva a parkok, a kertek, 
a temetők s az iskolai játszóterek fáit, Páris 
utait 90,000 sorfa díszíti, főleg platán, vad-
gesztenye , szil, juhar-, ákácz-, hárs-, bálványfa 
(Ailantus) és Paulownia. 

A párisi kertészek oly ügyesek a már 
idősebb fák átültetésében is, hogy ha a sorfák 
valamelyike kipusztul, egy-két nap múlva 
helyét nem fiatal fácska, hanem ismét szép 
nagy fa foglalja el. De természetesen az ilyen 
ültetés sok pénzbe is kerül, ugy hogy egy-
kiültetett sorfa Páris községének 150—175 
frankjában van s igy a fentemiitett 90 000 
sorfa mintegy 15 millió franknyi értéket 
képvisel. 

Mint egyéb városokban, Párisban is 
sajnálattal tapaszalják, hogy az utczák sor-
fáinak élete nem olyan tartós, mint a szabad 
természet ölén élőké. Hogy mi ennek az oka 
eme kérdéssel foglalkozott egyik Párisban 
tartott előadásában Louis Mangin kiváló bota-
nikus. Eme előadásból merítjük a fentebbi 
adatokat s az alábbi, a természet minden 
barátját bizonyára érdeklő fejtegetéseket.*) 

Az 1891—93. évi időszakban a párisi 
sorfák következő pusztulást mutattak s a ki-
pusztult fák a következő átlagos kort 
érték e l : 

Kipusztult Átlagos 

% 
Vadgesztenye 0.87 115 év 
Fehérjuhar (Acer pseudoplatanus) 1.44 69 „ 
Platán 1.62 61Va B 

Bálványfa (Ailanthus) . . . . 1.84 54 „ 
Szil ' . . . 2 06 48V2 „ 
Közönséges juhar 2.26 44 „ 
Ákácz 2.35 421/s „ 
Hárs 4.06 24*/2 „ 
Paulownia . 7.27 14 „ 

Összehasonlítva a fák halandóságát a 
belső és a külső városrészekben, az eredmény 
a következő: 

A belső A külső 
városrészekben 

s z á z a l é k o k b a n 
Ákácz . . . 3 62 1-93 
Platán . . . 2-29 0'97 
Vadgesztenye 1" 17 0'57 
Szil. . . . 2-79 1-49 
Fehér juhar . 3'44 0'93 
Bálványfa. . 2'30 1"43 

A fenti eredmény meg volt jósolható, 
mert a belső városrészekben sokkal jobban 
érvényesülnek ama káros tényezők, melyek a 
városokban a növények tenyésztésére kedve-
zőtlenül hatnak. 

*) Lásd: Louis Mangin: „La végétation dans les 
villes, et les plantations parisiennes." „Revue Horti-
cole"1900., No,3. 

E káros tényezők a következők: 
A földfölötti részeknek — u. m. a leve-

leknek, az ágaknak s törzsnek — ártanak: 
1-ször a por; 2-szor a fény- és a hővissza-
verődés, melyet a házak okoznak, minek kö-
vetkeztében a levelek megperzselődnek s idő-
előtt lehullnak; e tényező különösen a gyenge 
levélzetü fákban, minők a hárs- és a vadgesz-
tenye, tesz nagy kárt; 3-szor a mérges gázak, 
mi különösen nagyobb gyártelepek szomszéd-
ságában észlelhető; végre 4-szer a törzsnek 

forgalmú helyeken nem igen kerülhető el s 
a mi azáltal, hogy a sebhelyekre különböző 
paraziták és szaprofiták szoktak letelepedni, 
a fa üszkös betegségét vonhatja maga után. 

A most említett káros tényezőktől szaba-
dulni lehetetlen, miért is ezekkel szemben 
mást nem tehetni, mint azt, hogy lehetőleg 
edzett fanemek ültettetnek. 

A földalatti részek — a gyökerek — 
azonban még többet szenvednek, mint a föld-
fölötti részek s bajaik veszedelmesek is, mert 
el vannak rejtve, ugy, hogy rendesen csak ak-
kor veszszük észre azokat, a midőn a fa már 
nagyon sinylik vagy el is halt. A földalatti ré-
szeknek főleg a következők ártanak: 1-ször a 
hiányos táplálkozás; 2-szor a gyökérzetnek 
a levegőtől való elzáródása; 3 szor az utaknak 
sóval való behintése; Végre 4-szer a földalatti 
gázömlések. 

A mi az első tényezőt, a fa hiányos táp-
lálkozását illeti, ennek igen nagy jelentőséget 
szoktak tulajdonítani a sorfák kipusztulásában, 
pedig Mangin igen sok esetben, melyet 
vizsgálat alá vett, azt találta, hogy az elhalt 
fa gyökérzete körül elterülő talaj tápanyag* 
tartalma nagyon elegendő lett volna még a 
fa életének fentartásához. 

Mangin szerint a sorfák pusztulására 
ható káros tényezők közül egyik sem árt 
annyira, mint az, hogy a gyökérzet nincs eléggé 
kitéve a légjárásnak, minek következtében a 
fa gyökérzete körüli talajban megfogy az 
oxygen és meggyülemiik a szénsav. Ha pedig 
a talaj levegőjében a szénsavtartalom már 
2—3°/o-nyira emelkedik, ez az állapot a nö-
vényre mérgessé válik. 

Mangin fenti állítását Páris beültetett 
területeinek különböző helyein eszközölt talaj-
vizsgálataival igazolja, mely vizsgálatokhoz 
specziális földfurót szerkesztett. 

Mindjárt érdekesek a Louxembourg-kert 
különböző helyeinek vizsgálati eredményei. Itt 
Mangin megvizsgálta külön-külön az egyes 
facsoportok, a zártgyepek és a fasorok talajának 
szénsavtartalmát, miről a következő összeállí-
tást közli. 

A talaj szénsavtartalma 
április hóban májusban juniusban juliusban augusztusban 

A facsoportokban . . 
A gyepágyakban . . . 
A vadgesztenyesorokban 
A platánsorokban . . 
A bálványfasorokban . 

0'63 
0-53 
4-58 
2-40 
1-57 

1-04 
1-48 
2-56 

2-45 

2-54 
5-23 
5-23 

Ebből látható, hogy a facsoportokban, a 
hol a talaj évente többször megkapáltatik, a 
légjárás igen élénk, mi a talaj csekély szén-
savtartalmában nyer kifejezést; a gyepágyak-
ban, amelyek taposása tiltva van — de 
amelyek nem kapáitatnak — a légjárás még 
meglehetős; a fasorokban azonban, ahol a 
földet a sétáló közönség folytonosan tapossa, 
a légjárás már hiányos, — a talaj szénsavtar-
talma már igen jelentékeny. 

Páris egyes boulevardjain és utain a 
sorfák aszfaltburkolat közé vannak ültetve, a 
midőn minden fa körül burkolatlan tér van 
hagyva, melyet rács vesz körül; egyes nem 
aszfaltozott utakon azonban a sorfák szabadon, 
rács nélkül állanak. Természetesen az utóbbiak-

nál a járókelők a földet közvetlen a fa törzse 
mellett is taposgatják, mig az előbbieknél a 
rácson belül a föld taposatlan marad. Mangin 
több aszfaltos boulevard rácsozott sorfáinak 
talaját megvizsgálta s összehasonlította a nem 
aszfaltos boulevardok rácsozatlan fáinak talajá-
val. Érdekes adataiból a következőket közöljük: 

A talaj szénsavtartalma 
az aszfalt a nem aszfaltos 

rácsai között járdákon 
százalékokban 

A vadgesztenyefáknál 0'53 5 58 
A platánoknál . . . 0"60 5'31 
A szilfáknál. . . . 071 533 
A bálvány fáknál . . 0 88 2 05 
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Ebből látható, hogy az aszfalt közötti 
rácsokban a talajt a lég sokbal jobban járja, 
mint ama fák talaját, amelyek a járókelők 
szabad tiprásának vannak kitéve; az utóbbi 
fáknál a szénsavtartalom jóval túllépi ama 
határt, amelynél mérgessé válik a növényre. 

Az aszfaltos járdáknak is megvan azon-
ban az a hátránya, hogy a légjárás csupán a 
rácsok közötti térre szorítkozik s igy ha a 
talaj kötött, ez esetben a szénsav (mely a 
gyökerek lélekzése folytán gyülemlik fel a 
talajban) nem illanhat el eléggé. Arra nézve, 
hogyha a rácsok közötti talaj nem eléggé laza, 
mennyire elzáródnak a légtől az aszfaltburok 
alatti talajrészek, Mangin az alábbi adatokat 
emliti. Meghatározván egyrészt a rácsok közötti 
talaj szénsavtartalmát, másrészt a rács szélé-
től 1 méternyire az aszfalt alatti talaj szén-
savtartalmát, az eredmény a következő volt: 

A talaj szénsavtartalma: 
A rácsok Az aszfalt 

között alatt 
százalékokban 

A bálványfáknál 174 2'22 
A szilfáknál. . 1 03 10 20 
Az ákáczfáknál. 271 4'94 
Az eddig felsorolt adatokból nyilvánvaló 

a fák körüli rácsok nagy előnye. Minden sor-
fát, hogy talaját a lég eléggé átjárhassa, rács-
csal kellene körülvenni, sőt ha a talaj kötött, 
a fák között is rácsokat kellene alkalmazni, 
melyeken belül a föld megóva a letaposástól, 
mintegy szelelőket alkotna, melyeken át a 
levegő cseréje könnyen végbemehet. 

Ha a rácsok szaporításán kivül a fák 
körüli talaj bizonyos mélységig még a talajt 
lazitó anyagokkal, minő például az épület-
törmelék, kevertetnék, nagyon sok esetben 
megszűnik az a baj, mi a fák talajának a 
levegőtől való elzárásából származik. 

A levegőnek a talajban való megreke-
dését már többféle alagcsövezési rendszerrel 
próbálták meggátolni: e rendszerek egyike 
jobb, másika rosszabb, de sajnos, valamennyi-
nek az a hibája, hogy csak eleinte működnek 
jól, akkor, midőn a fának erre kevésbé van 
szüksége. Mikor pedig a fa már öregszik, a 
midőn tehát leginkább megkívánná, hogy a 
talajt a levegő jól átjárja: az alagcsövek mű-
ködését már megzavarta a talaj gyakori össze-
turása, mit a gáz- és villamosvezetékek lera-
kása és igazítása, továbbá egyéb utmunkák 
tettek elkerülhetetlenekké. 

A levegő megrekedésén kivül nagy ártal-
mára van a gyökérzetnek az a párisi szokás is, 
hogy a hó elolvasztására az utczákat sóval 
hintik be. A sóslevet az utczaseprők igen gyak-
ran a fák rácsozatához söprik, a hol a föld 
beiszsza, minek következtében a fa oldalayö-
kerei tönkremennek s a fa elnyomorodik vagy 
el is hal. 1895-ben ez ok miatt nagyon sok 
platánfa ment Parisban tönkre; a vadgesztenye-
fák és a szilfák azonban az aszfaltos járdá-
kon nem szenvedtek, minek oka abban rejlik, 
hogy e fák hosszú oldalgyökerei vízszintesen 
szoktak terjedni, s igy főleg az aszfalt alatt 
foglalva helyet, megóvattak a konyhasó káros 
hatásától. 

Hogy a fák a sóslé beszivárgása miatt 
ne szenvedjenek, Mangin azt ajánlja, hogy a 
beültetett nem aszfaltos utakon a sóhintést 
abba kell hagyni, az aszfaltozott utakon 
pedig meg kell tiltani, hogy a járdákról a 
sóslé a fák rácsai közé söpörtessék. 

M. Oy. 

TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

Süldőhizlalási kísérlet. 
A sertésnek sokkal nagyobb a tápanyag-

szükséglete, de sokkal nagyobb a gyarapodási 
képessége is, mint a marháé és juhé- Ugyanis 

mig a kérődző állatoknál meg vagyunk elégedve, 
ha 1000 kg. élősúlyra s naponta számítva a 
marha 3 kg. valódi emészthető fehérje s 
14'5 kg. em. nxirogen-mentes tápanyag után 
(beleértve az amidot is) 2 kg.-ot s a juh 
3 5 kg. em. fehérje s 17 5 kg. em. nitrogén-
mentes tápanyag után 2'5 kg.-ot gyarapodik, 
addig a sertéstől 4—5-ször akkora, vagyis 
8—10 kg. napi gyarapodást kívánunk, ami 
azonban csak ugy érhető el, ha sokkal több 
tápanyagot etetünk vele, mint a kérődző 
állatokkal. A sertésnek azonban sokkal válto-
zóbb individualitása s ennélfogva sokkal változóbb 
tápanyagszükséglete is van, mint a kérődző 
állatoknak, mert mig pl. a fehérjeszükséglet 
1000 kg. élősúlyra számítva a hizómarhánál 
mintegy 1'8—3 0 kg között, ahizójuhnálpedig 
2"0—3-7 kg. között változik, addig a hízósertés 
fehérjeszükségletének határai 27— 7-5 kg.-ra 
tehetők. Eszerint tehát vannak hízósertések, 
melyek hasonló élősúlyra számítva, háromszor-
annyi fehérjét kepesek hasznos termékekké 
átalakítani, mint mások s ugyanez áll a takar-
mány nitrogenmentes alkatrészeiről is. 

Legnagyobb fehérjeszükséglete van ter-
mészetesen a süldőnek, mert az hust is termel, 
mig a megnőtt sertés főleg zsírt rak le a 
hizlalás alkalmával. De a süldőnél is korlátolt a 
fehérjeszükséglet, vagy nála is bizonyos határt 
kell a fehérjeetetésnek szabni, de hogy ez a 
határ hol vonandó, vagyis, hogy mennyi fehér-
jénél nem czélszerü többet a süldővel etetni, 
azzal még nem vagyunk egészen tisztában. Ezt 
a kérdést igyekszik a lauchstádti kísérleti 
gazdaság Németországban egy süldőhizlalási 
kísérlet által tisztázni s miután kísérletének 
eredményei minket is érdekelnek, nem tartom 
fölöslegesnek, ha azt egészen röviden ismer-
tetem. 

A kísérlethez 12 db mintegy 50 kg. átlagos 
élősulylyal biró szedett süldő használtatott s 
takarmányuk burgonya, lefölözött tej, árpa-
dara, husliszt és ezukor volt: a két utóbbi 
közül a husliszt a takarmány fehérjetartalmának, 
a ezukor pedig szénhydráttartalmának tetszés 
szerinti szaporítására szolgált. A kísérlet ugy 
hajtatott végre, hogy a süldők három egyenlő 
csoportba osztva 1898. márczius 9 tői április 
27-ig előhizlalásnak s innét junius 2-ig a 
a tulajdonképpeni hizlalásnak voltak alávetve, 
takarmányuk pedig utóbbi időben 1000 kg. élő-
súlyra számítva a következő volt: 

I. csöp. 60 kg. párolt burgonya, 71 09 kg. 
lefölözött tej, 1775 kg. árpadara. Ez tartal-
mazott 5 kg. fehérjét s 28 kg. nitrogen-mentes 
tápanyagot. 

II. csop. 60 kg. párolt burgonya, 21'249kg. 
árpadara, 6-858 kg. husliszt. Ebben volt 
7"5 kg. fehérje s 28 kg. nitrogen-mentes táp-
anyag. 

III. csop. 60 kg. párolt burgonya. 71 09 kg. 
lefölözött tej, 1775 kg. árpadara, 12 kg. 
ezukor. Ennek tartalma 5 kg. fehérje s 40 kg. 
nitrogen-mentes tápanyag. 

A 4—4 db-ból álló süldőcsoportok fönn-
akadás nélkül fogyasztották a takarmányt, s a 
77 napig tartó kísérleti hizlalás alatt a követ-
kező súlygyarapodást értek el kg.-ban: 

í. csop.. II. csop. III. csop 
19-5 20 
23 

23 
34 

- . . . . . . . „ : „ 100-5 92 5 130 0 
Naponta s dara bonkint 0 718 0'661 0'929 

Legkevésbbé hizott tehát a husliszttel 
tartott II. csoport, daczára annak, hogy ugyan-
annyi nitrogen mentes tápanyagot s másfélszer 
annyi fehérjét kapott, mint az I. csoport, 
miből az következik, hogy a kérdéses süldőknél 
veszteséggel járt a fehérjének egyoldalú 
szaporítása. De itt nincs kizárva az, hogy a 
II. csoportnál talán kedvezőbb eredmény éretett 
volna el akkor, ha táparányra való tekintettel 
a fehérjével egyidejűleg a nitrogen-mentes táp-

anyagok is szaporittattak volna. Ennek eldön-
tése végett most még 35 napig ugy folytatták 
e süldők hizlalását, hogy takarmányukban 
1000 kg. élősúlyra számitva 12 kg. ezukrot is 
adtak, ugy, hogy össztakarmányuk 7-5 kg. fehér-
jét és .40 kg. nitrogen-mentes tápanyagot tartal-
mazott, de a gyarapodás ezáltal sem javult, 
mert az átlag csak 0'623 kg.-ot tett ki naponta 
s darabonkint. 

Egészen másképp viselkedtek a III. csoport-
beli süldők, mert azok daczára a magas táp-
aránynak kitűnően hiztak, amiből az követ-
kezik, hogy a sertéshizlalásnál különösen arra 
kell törekednünk, hogy a takarmány kellő 
fehérjetartalom mellett szénhydrátokban legyen 
minél gazdagabb. 

A sertésnek a szénhydrátok iránt táplált 
nagy igénye teszi érthetővé, hogy a fehérje-
félékben szűkölködő, de keményítőben gazdag 
tölgymakk, mint kitűnő sertéshizlaló takarmány 
ismeretes, mig a sok fehérjét, de kevés szén-
hydrátot tartalmazó lefölözött tejről tudjuk, 
hogy a sertések csak akkor értékesitik kellően, 
ha burgonyát és darát is kapnak hozzá. 

Cselkó István. 

GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. Liebermano Le®. 

A magyar buza és a magyar 
liszt sikértartalma. 
Irta : Dr. Kossutány Tamás. 

Néhány év óta, honnan-honnan nem, ne 
kutassuk, az a hir kelt szárnyra, mintha a 
magyar buza degenerált volna s korántsem 
oly kitűnő többé, mint évtizedek előtt, midőn 
a világ legelsőrendü lisztét szolgáltatta. 

A Magyar Tudományos Akadémia érdeme 
szerint méltányolta ezen reánk nézve rendkí-
vül fontos kérdést s a Lévay-jutalmat ígérte 
annak, ki ezen kérdésre szakszerű választ ad. 
A dijat Hankó Vilmos és Gáspár János tanárok 
nyerték el, kik 71, részint magyar, részint kül-
földi búzának az elemzése után feljogosítva 
érezték magukat arra, miszerint kijelentsék, 
hogy nem fogyott búzáink sikértartalma, sőt 
emelkedőben van s versenyez bármély ország 
búzájának sikérmennyiségével. 

Ezen válaszszal meg lehetünk elégedve 
de miután ujabban ismét Angliából arról 
értesittettünk, hogy a magyar buza lisztje az 
ő általuk végzett szabatos kiserletek szerint 
még dijat sem kapott az Amerikából, Orosz-
országból és Romániából származó liszttel 
szemben, szükségesnek látjuk, hogy ezen kérdést, 
a legtüzetesebben megvilágítsuk s draga 
kincsünket, — a magyar búzát és magyar 
lisztet — minden támadással szemközt meg-
védelmezzük. 

Egy-két buza, vagy liszt elemzéséből 
valamely ország lisztjének minőségére Ítéletet 
mondani, könnyelműség volna, hisz ki tagadná, 
hogy hazánkban is terem rossz években és 
nem megfelelő helyen silány buza; ha ennek 
lisztjét a legjobb külföldi búzák lisztjével 
hasonlítjuk össze, esetleg a mi búzánk, vagy 
lisztünk bizonyul rosszabbnak, de ezt nem 
szabad tenni. Szedjük össze ez okból az 
irodalomban található összes adatokat, ezeket 
állítsuk szemközt egymással s abból vonjunk 
következtetést. 

Ezen szempontból tárgyalva a kérdést, a 
tényállás a következő. 

König*) nagy munkájában 948, a világ 
minden részéből származó buza elemzése van 
közölve és ennek átlaga: 

*) Zusammenstellung der menschlichen Nahrungs-
und Genussmittel. Prof. Dr. J. König, Berlin I. kötet 



Nedvesség Fehérje Zsir Szénhidrát Rost Hamu 
(sikér) 

1337 12-04 1-85 6865 2"31 178 

számítva: 13 90 2-13 79*24 2'67 2 06 
Még ujabban a franczia hadügyminisz-

térium kémiai laboratóriumban a katonák 
élelmezésére használt s a franczia piaczon 
szerepet játszó különböző eredetű búzák (300) 
vizsgáltattak, melyekről ezen állomás vezetője 
Balland1) tesz jelentést, sajnos, hogy ezen 
vizsgálatoknak csak minimális és maximális 
adatai közöltettek, mindazonáltal ezek közép-
értékét véve, mint alább látható, használható 
értékeket kapunk. 

KÖZTELEK, 1900. MÁRCZIUS HO 17. 

Say Mór1) 1866-ban 15 magyar búzá-
ban talált 17'00 

Lengyel Béla2) 1866-ban 5 magyar 
búzában ' 1767 

L. Lencz3) 1869-ben magyar búzá-
ban talált . 16 73 

Bitthausen és Kreussler 4) 1872-ben 
magyar búzában talált 1765 

Magyaróvár5) 1881-ben 10 magyar 
búzában talált 18-27 

Magyar-Óvár0) 1887-ben 6 magyar 
búzában talált . . . . . . 7 . 15 20 

Vedrődi Viktor7) 1891 és 95-ben 
magyar búzában talált 18 02 

A f e h é r j e-

t a r t a l o m 
•1 

1 1 
;s 

•a ! 
.a 1 1 

1 

f 

1 -a> é < <J w o 
Maximum 12-0 12-06 13*20 14-05 10*5 13-27 10 97 15*42 12-43 15-58 

Minimum 7-81 9 36 10 5 10 94 9*97 7'48 10*14 13 12 11-35 10 82 

Közép 990 10*71 11*85 12*5 10*24 10 37 10*55 14*27 11-39 13'2, 

Ha most az ugyanezen búzákban talált 
12.014% nedvességről a fehérjeanyagokat, 
hogy egybevehető értéket kapjunk, a száraz-
anyagra számítjuk által, az átlagos fehérje-
tartalmat 13'75%-nak fogjuk találni s ez oly 
szépen egyezik a König által talált 13'90%-kal, 
hogy kimondhatjuk, hogy ezen szám a forga-
lomban lévő búzák átlagos fehérjetartalmát 
tényleg mutatja. 

De menjünk tovább. A franczia földmivelési 
minisztérium megbizásából Aime Oirard és 
E. Fleurenf) foglalkoztak a franczia belföldi és 
kereskedelmi búzák tanulmányozásával s ezek 
eredménye: 
Közép nedvesség 12-014% fehérje ll'549°/o 

szárazra számítva . . . » 13751 %* 
Oroszországi buza nedvesen „ 13* 150% 

szárazra számítva . . . „ 14 900o/o 
Gustave HeuzéP) a kereskedelmi búzák-

ban talált 13-292o/0 átlagos fehérjetartalom 
mellett 16-80% maximumot és 10-14o/0 mini-
mumot. 

Hankó és Gáspár*) a külföldi búzák átla-
gos fehérjetartalmát 1378o/o-nak találták. 

S igy ezek és más itt olyan fel nem emii-
tett vizsgálatok adatai szerint, melyek 4—5—10 
büzaminta vizsgálatára terjedtek ki a világfor-
galmibuzák átlagos fehérjetartalmát a valóságnak 
teljesen megfelelően, a szárazanyag százaléká-
ban kifejezve 

13 84%-ban állapithatjuk meg közel két-
ezer elemzés tanúsága szerint. 

Vessük egybe most ezen számmal a ma-
gyar búzákra vonatkozó összes publikált ada-
tokat, akár külföldi, akár belföldi végezte is a 
vizsgálatokat. Hála az égnek, nem kell szégyen-
keznünk, mert nem kevesebb, mint 261 magyar 
buzaelemzésről számolhatunk be. Tekintve 
ezen terményünk eminens fontosságát, az or-
szág és a külföld igen tekintélyes vegyészei 
foglalkoztak a magyar buza vizsgálatával, 
mely vizsgálatok eredménye a következő: 

fehérjét 
% 

Peligot5) 1845-ben magyar búzában 
talált 15-54 

Wartha Vincze6) magyar búzában 
talált 14-77 

Dempwolff') 1869-ben magyar búzá-
ban talált . . . , ; . . . . 16-04 

Csanády és Ferstl8) 1889 és 90-ben 
83 magyar búzában talált . . . . 15*63 

Hankó és Gáspár9) 1891—95-ben 61 
magyar búzában talált 15 82 

Maercker10) 1895-ben 24 magyar búzá-
ban talált 14-51 

Magyar-Óvár11) 1899-ben 40 magyar 
bubában talált 14-98 

2) Comptes rendus T GXX1V. 60. oldal. 
8) Les plantes céréales. Paris. 1896. 196. oldal. 
4) A magyar buza összetétele. A m. tud, akad. 

által a Lévay-jutalommal kitüntett munka. 
s) Bibra. Getreidearten und das Brod. 
6) Pékár. Földünk búzája és lisztje. 1881. 
7) Pékár. Földünk búzája és lisztje. 

261 magyar búzában 15346 
átlag, s ezek szerint a külföldi búzák fehérje-
tartalmánál 1'50%'kal nagyobb. 

Ezen számok utolsói tényleg azt mutat-
ják, illetve látszanak mutatni, mintha az utolsó 
években a magyar buza fehérje-, tehát sikér-
tartalma csökkent volna; ezen látszólagos 
csökkenés okára rögtön reá jövünk, ha az 
1895. és 1899.. év időjárási viszonyait tekint-
jük. Mindkét évről tudjuk, hogy a nyár hűvös 
volt, s hogy ezen évek nedvességük által tűn-
tek ki; — bizonyítsák a következő adatok: 

Magyar-Óváron esik több mint 30 év meg-
figyelései szerint — 567.6 mm. eső és csapa-
dék; 1895-ben esett pedig 738 mm., 1899-ben 
715 mm., tehát jelentékenyen több, mi pedig 
köztudomás szerint a buza súlyára es fehérje-
tartálmára nagy befolyással bir. 

Akik ezen számokból mégis azt akarnák 
következtetni, hogy a magyar búzák sikértar-
talma tényleg alább szálván, az orosz, román 
és amerikai buza által háttérbe szoríttatott, 
azokat a Balland által közölt adatokra utalom, 
melyek szerint a sok ezer métermázsából vett 
minták azt mutatták, (pl. 5 millió q.) orosz 
buza átlaga csak 15.58% maximumot, 10.82% 
minimumot mutatott, melyek valószínű kö-
zepe 13.15%-ra tehető, a többiek átlagai 
sorjában, román buza 11.39%, amerikai 
10.37°/o stb. 

Ezek szerint nem czélzatosan összeválo-
gatott számok, de az egész irodalomban talál-
ható összes adatok összehasonlítása után a 

») Természettudományi Közlöny VI. kötet. 93, oldal. 
2) Természettudományi Közlöny VI. kötet. 116. 

oldal. j 
e) Landwirtschaftliche Versuchsstationen. 1870. 

344. oldal. 
4) Eiweisskörper und Getreidearten. 1872. 

Vegykisérleti állomási munkanapló. 1881. 
6) Vegykisérleti állomási munkanapló. 1887. 
') Debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet év-

könyve. 1891. és Millenniumi vizsgálatok. 1895. 
8) Tanulmány a buza fölött. 1890. 
8) A magyar buza összetétele, a m. tud. akad. 

által a Lévay jutalmat kiérdemelt munka. 
10) Malomipar az ezredéves kiállításon. Burghard-

Bélavári Konrád. 
» ) A magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémiai 

vegykisérleti állomás még nem publikált vizsgálatai. 

23. SZÁM. 1Ó-IK ÉVFFÖLVATÖ. 

leghatározottabban kimondhatjuk, hogy a ma-
gyar buza jóval több fehérjét, tehát sikért tar-
talmaz, mint a külföldi búzák, úgyannyira, 
hogy fehérjeérték tekintetében 90.18 kg. át-
lagos magyar "buza annyit ér, mint 100 kg. 
átlagos külföldi buza és 100 kg. átlagos ma-
gyar búzával 110.88 kg. átlagos külföldi buza 
vehető egyenértékűnek. 

Térjünk által most a lisztre, melynek 
összehasonlítása szintén ezen eredményre fog 
bennünket vezetni. 

J. König1) szerint 100-rész lisztben talál-
ható átlagosan: 

Nedvesség Fehérje Zsir Szénhidrát Rost Hamu 
13-37 10-21 0-94 747 i* 0 29 0 48 
12-81 10-57 1-36 73-32 "0 98. 0 96 

Altvater2) szerint: 
11-60 11-10 1-10 75-40 0-20 Ö'tiö, 

Lecocq3) szerint: 
12-31 10J4 1-06 — — 040 

Maerelcer4) szerint: 
11 57 1057 1-34 75-12 0'66 076. 

Közép 12-35 10-65 1-45 74'22 0 59 068 
Hivatkozhatnánk most dr. Vedrődi Viktor 

946 magyar lisztelemzésére, melyszerint a ma-
gyar lisztekben minimum 8 %, maximum 24 
% sikérnek számított fehérje lelhető, melyből 
kerek számmal 16 % közepes sikértartalmat 
számithatunk, de vegyük csak Maercker ada-
tait és saját adataimat, melyek a fentebb em-
iitett két kedvezőtlen évjáratból származnak s 
melyek vizsgálatai anyaga tüzetesen feldolgozva 
van; ezek szerint talál: 

Maercker 24 1895. évi magyar lisztben : 
Nedvesség Fehérje Zsir Szénhidrát Rost Hamu 

11 69 11-80 1-28 73-91 0*57 0"63 
Magyar- Óvár 40 1899. évi magyar lisztben : 

13-16 12-28 1 37 72*31 0-239 071 
Közép 12 42 1202 1'32 73 11 0*40 0\67 

Vagyis száraz anyagban 13'78%-ot tesz 
ki ezen gyengébb magyar lisztek fehérje, illetve 
sikértartalma. Tessék ezt egybevetni a kül-
földi átlaggal, hogy a legutóbbi évjáratok 
magyar lisztjének fölénye kétségkívül kitűnjék. 

Még további bizonyítékokkal is szolgál-
hatunk. 

Dr. S. Gerkez 200 román buza lisztjét 
vizsgálta közelebbről, sajnos, hogy a sikért 
csak kimosás által, nedves állapotban, határozta 

de megállapította egyszersmind ezen 
lisztek süthetőségét a Kunis-féle Farinometer 
segélyével. Adatai a következők: 

hamu süthe- nedves-
tőség sikér. 

átlag 11-32 1-5199 0'9374 3440 13"48 
maximum 13 54 3"4461 2-3535 8000 24"20 

•408 0-6139 0-3000 20 00 3 16 
Ne vegyük most Pékár Imre régibb 

kitűnő munkájában közölt sikérmeghatározá-
rozásokat, mert esetleg még részrehajlással 
vádoltathatnánk. A búzák sikértartalmát kimo-
sás által meghatároztuk Maercker is, én is, két 
határozottan gyenge évjáratból, azonkívül én 
40 magyar lisztnek süthetőségét ugyancsak a 
Kunis-féle eljárással és tőle direkte hozatott 
készülékkel is meghatároztam. Idevágó ada-
taink a következők: 

Maercker: 
Nedves Kelési 
sikér magasság 

közép . . . . 39-77 52-10 
maximum. . . 51-99 69 00 
minimum . . . 24*54 20.80 

1) Kőnig előbb idézett munkája. 619. old. a 
magyar eredetű lisztek elhagyásával számitott átlag. 

2) Altvater. Contributions the knowledge of the 
Chem. Comp. of american food-fishes. Washington 
1885. p. 494. 

•>) Lecoeq. Bull. assos. belg. 10. kötet 316. old. 
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Magyar- Óvár: 

Kunis szerinti 
süthetöség 

(Backfaehigkeit.) 
közép . . . . 31-91 78-30 
maximum. . . 41 32 8770 
minimum . . . 24'42 62'30 
Itt azonban az igazságnak megfelelően ki 

kell jelenteni, hogy a kimosás általi sikér-
meghatározások, továbbá a ke " 
meghatározására szolgáló aleurometer 
nometer adatai a szabatos tudományos kísér-
letek mértékét meg nem fitik s igy a szigorúbb 
kritikát sem tűrik, mindazonáltal az irodalom-
ban elfogadtatnak s így e helyen felveendők 

- voltak. 
Fel kell még említenem, hogy Fr. Kickl) 

a síkért illetőleg, a cseh búzában talált 
25'3Vo maximális nyirkos sikér után a magyar 
búzáról szólván megjegyzi: Bei keinem 
Mehle aus ungarisch oder banater Weiaen 
fand ich weniger als 28% nassen Kleber.1) 

Ezen állitásunk végleges megerősítésére 
legyen szabad a buza egy másik terményét a 
korpát a külföldi korpákkal összehasonlítani. 

Dietrich és König szerint2) 300 korpa-
elemzés, miben már magyar eredetű exportált 
korpák is vannak, volt: 

nedves sikér fehérje zsir szénhidrát rost 
s z á z a l é k b a n 

állag 12-90 13-80 ' 3"52 54'29 9'61 
minimum 5'80 7*38 1 29 43"19 4'77 
maximum 17-20 1878 5"87 61 03 18 39 

Maerckernél s a magyar óvári állomás-
nál a fenti két évjáratú buza korpájának 
elemzése a következő adatokat tünteti fel: 

Ma-reker 24 korpa 1895 : 
zsir szénhydrat, rost 

1 é k b a n 
2-58 55-94 8.58 
2-16 51-42 7.40 
3-58 60-74' 10.67 

átlag 11 80 15-89 
minimum 20'46 11 25 
maximum 12'68 20-31 

Magyar-Óvár 40 drb. 1899. évi korpa, 
s z á z a l é k b a n 

átlag 12 25 15 206 3711 54 012 9.35 
minimum 1077 13 000 2"800 50'970 7 85 
max mum 13 84 17 139 4 407.59 929 10.47 

Tehát a korpa-vizsgálatok.is azt mutatják, 
hogy nincs párja a magyar búzának, amiből 
az ilyen korpa készül! 

De mi lehet e reánk nézve rendkívül 
becses természetajándéknak a magyarázata? 

Ezt bizony elsősorban annak az áldott 
magyar földnek s azután másodsorban a klí-
mának köszönhetjük. 

Bizonyítják ezt következő adatok: 
Az 1885. évi kiállításon akadémiánk ré-

szére hatféle svéd búzát gyűjtöttünk s azt a 
kísérleti telken elvetettük. A vegykisérleti állo-
más elemezte ugy az eredeti svéd búzát, mint 
az ezen magból itten helyben termett búzákat 
a következő eredménynyel:3) 

eredeti svéd buza Magyar óváron 

. szám 13 46% fehérje 
12-31 
13-18 
9-05 

12-80 
11-92 

Í3.49% fehérje 
15 08 
13-42 
11 68 
13 87 

--.13 40 „ 
Átlagosan volt tehát az eredeti svéd bú-

zában 12'Ho/o, a magyaróvári svéd búzában 
13'50o/o fehérje, tehát a fehérjetartalom ná-
lunk termesztve már egy év alatt 1 '40o/o-kal 
emelkedett. 

Ezen eset nem példa nélküli. Az 1898. év 
folyamán egyebek között 8.féle eredeti fran-
czia babbal tettünk termelési kísérleteket, ele-

r) Fr. Kiek. Mehlfabrikation. Leipzig. 1878. 
345. oldal. 

2) Dr. Th. Dietrich "und Dr. J. König. Zusammen-
stellung u. Verdaulichkeit der Futtermittel. I. Band. 
1891. 596. oldal. 

8) Vegykisérleti állomás munkanaplója. 

mezve a direkt beszerzett és az azok után itt 
helyben termelt babot, az eredmény a követ-

Szám eredeti franezia itt termett franczia bab 
22-875 o/o fehérje 
23-200 , — 
21-887 „ — 
21-250 „ — 
21-137 , — 
22-462 , • 
20-631 , — 
280 28 „ — 

25-906 o/o fehérje 
26-838 , — 
26-687 » — 
21 639 , — 
25-443 „ — 
25 293 „ — 
23-750 „ — 
26-225 , — 

Átlag 21-45 o/o fehérje . 25 22 o/a fehérje 
Tehát egyetlen évben a fehérjetartalom 

377%-kal emelkedett. 
Végül még csak azt hozom fel, hogy 

nem régiben összeállittottuk a magyar-óvári 
mezőgazdasági vegykisérleti állomáson évtize-
dek óta megvizsgált sok százra menő takar-
mányvizsgálatok eredményeit s ezt egybe-
vetettük a külföldi takarmányvizsgálatok ered-
ményeivel ; ézen értekezés sajtó alatt van s 
rövid időn fog napvilágot látni a Kísérlet-
ügyi közlemények hasábjain és „ezek egy-
értelmüleg azt mutatják, hogy minden magyar 
takarminyféle magasabb proteintartalommal 
bir, mint a megfelelő külföldi takarmány. 

• De nem folytatom tovább! Ezen adatok-
ból mindenki meggyőződhetik, hogy a magyar 
buza és magyar liszt fölénye kétségtelen s az 
általánosságban értékére nézve éppen nem 
csökkent s lesz reá gondunk, hogy ne is 
csökkenjen. 

Ezen vádat tehát a leghatározottabban 
visszautasíthatjuk és kell is visszautasítanunk. 

Megengedjük ugyan, hogy az elmúlt ned-
ves, hűvös években a magyar buza nem sike-
rült mindenütt oly kitűnően, mint jó években; 
emlékezzünk vissza a kétségbeejtő rossz ara-
tási időjárásra, midőn sok kazal beázott, sok 
buza még a keresztben kicsirázott, ezek bú-
zája és lisztje nem lehetett kifogástalan; de 
biztos határozottsággal mondhatjuk, hogy a 
hiba az időjárásban keresendő, mely azonban 
más országokban is olyan szeszélyes, mint ná-
lunk és hogy a magyar buza és a magyar 
liszt most is elsők a világon. 

IRODALOM. 

Általános és különleges növény-
termelés. 

Egy nagyszabású, 584 oldalra terjedő és 
218 ábrával ellátott munka jelent meg a könyv-
piaczon, Cserháti Sándor kiváló szaktudósunk 
„Általános és különleges növénytermelés" 
czimü müvének I-ső kötete „az általános növény-
termelés". 

Cserháti munkáját valóban a legnagyobb 
örömmel üdvözöljük, mert ilyen könyvet mező-
gazdasági irodalmunk már régóta nélkülözött. 
Ilyen nagyszabású munka megírásához nemcsak 
kiváló szakismeretek kellenek, hanem bátorság 
is szükségeltetik. Bizony bátorság! tekintve az 
ily nagyszabású munka megírásával kapcsolatos 
nagy költségeket s ezzel szembe állítva, a 
magyar gazdák nagy részének ama tulajdon-
ságát, hogy könyvet venni nem igen szeretnek. 

Én azt hiszem, hogy Cserhátinak a föld-
mivelésügyi miniszter ur anyagi támogatásán 
kivül, bátorságot adott annak tudata is, hogy 
őt még az indolens magyar gazdák is szeretik, 
ismeretei előtt meghajolnak szakismereteit 
respektálják és fáradozását munkájának el-
olvasásával honorálni fogják. És hogy ez igy 
lesz, arról én is meg vagyok győződve. Szolgáljon 
ennek tudata, fokozott buzdításul müve második 

Cserháti könyvével kettős czélt tűzött 

maga elé: tankönyvet adni gazdasági szakintéze-
teink ifjúságának és szakkönyvet teremteni a 
magyar gazdaközönség számára. Mindkét fel-
adatát szerencsésen oldotta meg, mert kitűnő 
tankönyv az ifjúság és kiváló forrásmunka a 
gazdák számára; amazok tanulhatnak, emezek 
okulhatnak belőle. 

A munka most megjelent kötete 7 feje-
zetre oszlik. Az első fejezet a növények általános 
szerkezetét, életét és táplálkozását; a 2-dik 
fejezet a talajt ismerteti általános szempontból, 
ugy, mint a talaj keletkezését, annak tulajdon-
ságait, termékenységének módozatait, értékét 
stb. tehát oly dolgokat, melyek igen fontosak 

melyekről vajmi kevés gazdának van helyes 

A 3-dik fejezet szól a telkesitésröl, tehát 
általában a talajok javításáról és azon eljárá-
sokról, melyek segélyével talajaink értékét, 
termő-képességét emelhetjük, jövedelmezőségü-
ket fokozhatjuk, 

A 4. és 5-dik fejezet képezik a könyv 
gerinczét; előbbiben a talajmivelését, utóbbiban 
a trágyázást tárgyalja oly kimerítő és könnyen 
áttekinthető módon, a legújabb tapasztalatok, 
vívmányok és kutatások belevonásával, hogy 
ezekből még a ,legjobb' gazda is sokat tanul-
hat. Hiszen éppen e téren vétenek legtöbbet 
gazdáink, e téren maradtak el leginkább, mert 
az általános változások ez irányban voltak az 
utolsó tizedben a legerősebbek. Erről pedig 
gazdáink csak itt-ott, a szaklapok egyes köz-
leményei utján nyertek értesülést, de áttekintő 
módon csoportosítva és tárgyilagosan megvilá-
gítva, tulajdonképpen csak ezen munkában 
kapják meg. 

A 6-dik fejezet a vetés munkálataival, a 
7-dik pedig a növények ápolásával foglalkozik. 

A könyvet hosszasabban ajánlani feles-
leges lenne, hiszen Cserháti neve, egyénisége 
szakismerete és irodalmi működése olyannyira 
ismertek előttünk, hogy elég ajánlat már az ő 
puszta neve is. K. K. 

Könyvpiacz. 
korona 

Asbóth János : A föld mint társada'om-poli-
tikai és nemzeti kérdés. — Nagybirtok. — 
Majorátus. — Latifundium. — Parczellá-
zás. — Telepítés. ... ... ... —.60 

Egan Ede: Jelentése a hegyvidéki földmivelő 
nép közgazdasági helyzetének javítását 
czélzó állami akczió ügyében Munkácson, 
1900. febr. 12-én tartott értekezletről. — 
Darányi Ignácz földmivelési min szter ur 
Ő Nagyméltóságához felterjeszti borostyán-
kői Egan Ede miniszteri megbízott - — 

Laehne Hugó: Az Aradi 6' azdasági Egylet 
1899. évi Évkönyve. Irta: Laehne Hugó, 
gazdasági egyesületi titkár. ... ... —.— 

K. Nagy Sándor: Ügyes-bajos ember könyve. 
Útbaigazítás minden bajban a mindennapi 
életben előforduló összes törvények és 
rendeletek nyomán. ... ... 1.— 

Tormay Béla: A magyar gazda kincsesháza. 
A magyar királyi földmivelésügyi minisz-
ter megbízásából összeállította Tormay 
Béla miniszteri tanácsos. —.— 

A telepítés s az azzal kapcsolatos kérdések 
ügyében a m. kir. földmivelésügyi minisz-
tériumban Darányi Ignácz m. kir. föld-
mivelésügyi miniszter elnöklete alatt 1900. 
január 18—23. napjain tartott szakérte-
kezletjegyzőkönyve.— — .... — " 

Herzog Fr. Dr.: Die Taubenzucht. — Mit e. 
Anhang: Das Ganzé der Hühnerzucht. 
6 Aufl. 8». (VIII. 151 S.) 1 Mark 25 Pf. 

Jörsz, Paul: Theorie u. Praxis der Melasse-
fütterung. (3. Aufl. 5. Taus.) gr. 8«. (62 S ) 1.50 

Mehring, Dr. Heinrich : Kurzgefaszter Leitfa-
den der Agriculturchemie m. e. Hinweis 
auf die Beziehungen der Bakteorologie 
zur Landwirtschaft, gr. 8". (78 S.) Geb, 
in Leinw L. 1.50 

Iiümlcer, Dr. von : Neues über Sortenauswahl 
bei Getreide- u. Hackfrüchten mit Rück-
sicbt auf Boden und Klima. Referat, gr. 
80. (59 S.) 1.— 

Starke, Paul: Die praktische Kaninchenzucht. 
Leitfaden für Anfanger und erfahrene 
Züehter. 12". (102 S. m. Abbildgn.) Geb. 

Vetter, Paul K"V Di'e gkaMichsten'Schádlinge 
des Weinstockes und deren zweckmassige 
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Bekampfung auf Grundlage neuester Er-
fahrungen. Vortag. gr. 8». (77 S. m. Ab-
bildungn.) „• ... ... 1.50 

Dániel: La Bourse et ses secrets, ou les 
Moyens pratiques d'opérer avec succés ; 
par Dániel. Petit in — 8°, 15 p. 

Esclavy^ (G.): La Vigne et. le Vin. Petit in 

Gouin (R.): Pasteurisation et Stérilisation des 
produits de la laiterie.' In —8°, 20 p. 

Bayneri (C.): Mannel des caisses régionales 
de crédit agrieole mutuel. Pétit in —4°, 
158 p 3 francs. 

Boby de la Chapelle: Conférance sur la pomo-
logie agrieole. In 8°, 36 p. 

Otoczky (P.) : Influence des foréts sur les eanx 
souteraines. Excursion hydrologique de 
1897 dans les foréts septentrionales. In 
—8o, 17 pages avee grav. 

Silvestre (B.): L'Agrieulture an XX-e siécle. 
Méthode rationnelle, simple et écono-

t mique de cultiver les abeilles et d'utiliser 
leurs produits; in —18 jesus, 142 pages 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
106. kérdés. Az 1899-ik évben vetett 

vörösherém nem sikerült, ugv, hogy azt nem 
érdemes meghagyni. Az 1898-ik évben vetett 
herém, melyről 1899-ik évben már egy mag-
termést levettem, azonban még eddig nem 
lett felszántva. Most ugy látom hogy az 1898-ik 
vetés, daczára, hogy már magot is vettem 
róla, nagyon szépen zöldül és elegendő sürü 
is, sőt igen sok van benne, a mi tavalyi magból 
elhullott és most az is kikelt. Minthogy nem 
szeretnék az idén sem here nélkül maradni, 
kérdem, hogy ezen 1898 ik évben vetett here 
meghagyható-e és hogy lehet-e arra számítani, 
hogy az az idén is magot hozzon, ős hogy az 
első vagy a második kaszálást kell-e magnak 
meghagyni, minthogy több súlyt fektetek a 
magtermelésre, mint a takarmánytermelésre. 

Egyben kérem azt is tudatni, hogy sza-
bad-e most tavaszszal ezt a herét megfogasolni, 
mert igen sok benne az uj kelés és azt a 
fogas bizonyára tönkre teszi. 

E. L. 
107. kérdés. A csibehur alkalmas-e bárány 

legelőnek? Q. D. 
108. kérdés. A vezetésem alatt álló 

gazdaságban, egy 30 D-öles területet akarnék 
tormatelepnek berendezni. Hol szerezhetném 
be a szükséges dugványokat? esetleg mibe 
jönne 100 drb dugvány? és neme késő már 
annak a kiültetése? A talaj már elő v 
készítve. K. J. 

109. kérdés. Kérem velem tudatni, hogy 
a csicsóka szereti e a mélyebben fekvő, erősen 
kötött agyag talajt, amely télen és tavaszszal 
többnyire víz alatt szokott állni? 

Hogyan vetik és müvelik ezen növényt? 
B. L. 

110. kérdés. Homokos anyagtalajban 
gulyabeli marha számára akarok legelőül 
baltaczimet vetni. Tisztán vessem-e vagy fű-
maggal keverve? Mennyi vetőmag kell balta-
czimból ti.-ztán vetve, mennyi fűmaggal keverve, 
mennyi és milyen fümagvak kellenek a keve-
rékhez? Sz. M. 

111. kérdés. A kezelésem alatt lévő bér-
leten, egy birtokrész van, a melynek talaja 
vályogból áll. Ez a birtokrész valaha erdő 
volt és körülbelül 30 év óta nem lett trá-
gyázva. Most bele lóherét számdékozom vetni, 
kérdem a t. gazdatá'saimtól, hogy ez a lóhere-
vetés sikerrel fog-e járni és adni fog-e ez a 
vetés majd termést? N. V. 

112. kérdés. Őszi búzába szeretnék most 
tavaszszal lóherét vetni.: Egyszerűen rászóras-
sam a magot a buzavetésre, vagv pedig be is 
boronaltassam ? Mikor eszközöljem, melyik 
hónapban a vetést? Kath. holdankint hány kiló 

. magot vessek el ? Ha esetleg czélszerübb a 
magot leboronáltatni, nem lesz e az káros hatással 
a búzára? ? . L. 

113. kérdés. Szöszös bükkönyömet későn 
szeptember 20-ika körül vetettem el tiszta 
búzával. A bükköny, mint a buza is kikelt az 
őszszel, azonban az utóbbi nagyon megritkult. 
Zabot szándékozom, a búzát pótlandó, a bük-
könyre sorolni s belefogasolni. Kérdem nem 
okozok-e ezáltal a késői vetés következtébén, 
különben is gyenge bükkönyben több kárt, mint 
hasznot. Sch. IX. 

114. kérdés. Csicsóka hol szerezhető be 
és egy hold beültetésére mennyi mag és mily 
árban kapható. T. M„ 

115. kérdés. Hol lehet jó Spartium sco-
parium magot kapni; mikor és hogyan kell 
vetni s nem kell e csiráztatni ? Cs. J. 

116. kérdés. Egy táblába szeretnék kö-
lest vetni; de ugy, hogy szénának megcsinálva 
etessem fel. Kérek szives felvilágosítást arra 
nézve, hogy mi a legkorábbi vetési ideje? 
mikor kaszálandó, mekkorra szénatermést ad 
s miféle álattal etethető legjobban; fejős tehe-
neknek megMelő e? K. J. 

117.kérdés. Kezelésem alattlévő gazdaság-
ban a baromfiak közül egypár tyúk elhullott, fel-
bontásakor a mája telve volt apró, fehér, vizzel 
telt hólyagocskákkal. Kérdem, miféle betegség 
ez és mivel lehet gyógyítani ? Előjele a beteg-
ségnek nagymérvű hasmenés és étvágytalanság; 
párnap múlva bekövetkezik az elhullás. 

B. E. 
118. kérdés. 3—4 hold közönséges 

ríczinussal óhajtok termelési kísérletet tenni. 
Milyen összetételű föld legalkalmasabb ennék 
termelésére, milyen fajta magot vegyek, hol 

' ető ez be s körülbelül mily árban ? 
Egy 1200 D-öIes holdba mennyi vetőmag 
szükséges, mikor vetendő s mily sortávolság-
ban; megkapálása szükséges-e és a termés 
mikor érik be; várható-e költségeinek meg-
felelő esetleg hasznothozó termés, hol termelik 
az országban ? ~P. M. 

119. kérdés. Kezelésem alatt álló tehe-
nészetben póttakarmányt, korpát és napraforgó-
pogácsát etetek, az utóbbit egy falusi olaj-
ütőből szerezzük be, mióta azt etetem, több-
szörös panaszt emelnek a tej vevők, hogy 
tej avas izü. 

Kérdem, lehetséges-e az, hogy a tej azt 
az állítólagos ízt a pogácsától nyeite, holott 
az adagolás csak közepes. A pogácsa jónak 
látszó, nincs elégetve, kinézése fehéres. 

N. A. 
120. kérdés. A tehenek nyári takarmá-

nyozására alkalmas-e a czukor-czirok (sorg-
hum saharatum) mikép kell a földet erre elő-
készíteni, mikor kell vetni, gyor.-an fejlődő 
többször használható takarmánynövény-e, 
szarvasmarha jó eszi-e ? L. P. 

121. kérdés. Szándékom az idén gazda-
ságomban Tcorai burgonyát vélni, melynek érési 
ideje augusztus végére vagy szptember kezdete 
felé esnek és amely lehetőleg nagy keményítő 
tartalmú. A talaj fekete homok és a burgonva 
trágyába lesz vetve. A birtok Fehérmegyében van. 

Milyen burgonya fajt vélnek jónak és a 
mag hol volna beszerezhető, W. B. 

122. kérdés. Burgonya feldolgozása mel-
lett keményítőből 62%-ot főzök. Tengeriből 
mm kint 34ö/io litert. Főnökömnek a véle-
ménye az, hogy egy mm. tengeriben van 60°/o 
keményítő, tehát kellene lenni egy mm tenge-
riből 37"2, nem pedig 34.6 liternek. De az én 
nézetem az, hogy a száraz tengeri is tartal-
maz 4—5% vizet, tehát nem marad benne 
löob, mint 55— 56"/o keményítő és így 62 liter 
°/o-al számítva, nem 37'2, hanem csak 34 6 
liter szeszt lehet belőle kihozni. Szíveskedjék 
a kérdést eldönteni. K. M. 

123. kérdés Zabos-bükköny tarlójába 
mustárt akarnék vétni zöldtakarmánynak. Vár-
hatók-e sikert mennyiségileg, tekintettel azon 
körülményre, hogy a mustárnak julius és 
augusztusban fog kelleni fejlődni. N. O. 

124. kérdés. Érdemes volna-e Budapest 
közelébi n nagyobb területen asztali burgonyát 
termelni? Mely faj a legkeresetebb? M. J. 

125. kérdés. Gazdaságunkban eddig szesz-
gyártásra szükséges czukorrépa termelésére 
Quedlinburgból hozattunk Klein-Wanzlebeni 
és Wilmorin-féle czukorrépamagot. Miután több 
oldalról ajánlják az úgynevezett spiritusz czukor-
répát, kérdezzük, hogy czélszerübb-e ezen fajt 
inkább termelni ; mint a fentieket és miben 
áll az előnye? Mennyi vetőmag szükséges egy 
magyar holdra? 

Miután a fent említett czukorrépafélék 
ugyan dus czukortartalmuak, de kevés hozamot, 
adnak, mily más faj czukorrépát ajánlanának? 

Ajanlanak a fenti magból csehországi 
származásút sokkal jutányosabb an, mint német-
országit. Szíveskedjenek értesíteni, hogy aján-
latos-e azt venni, avagy az olcsóbb ár a minő-
ségre befolyással van-e? Cs. B. 

126. kérdés. A burgonyát keresztben is 
fogatos erővel óhajtván mivelni, kérdem, leg-
czélszerübben milyen távolságban ültessem a 
burgonyafészkeket egymástól ? S az ezen mive-
lethez okvetlen szükséges sorhuzót házilag 
legegyszerüebben hogyan állithatom elő? 

P.Oy. 

Felelet. 
Heremagtermelés. (Felelet a 106. sz. 

] Hogy ha a már egyszer magot 
termett lóhere kedvező körülmények között 
olyan jó állapotban telelt át s oly sürü fejlő-
dés el bir, mint az a levélben említve van, 
akkor azt az idén újólag magtermelésre bátran 
lehet felhasználni. Ilyen esetek már többször 
előfordultak, ámbár természetesen csak kivétel 
számba mennek. Miután a magtermelés képezi 

főczélt, okvetlen az első kaszálást kell mag-
nak fenntartani. Tekintettel az elhullott mag-
ból fejlődő sok uj hajtásra, a boronálás 
mellőzendő lenne, ámbár erre igy látatlanba 
biztos feleletet adni nem lehet, mert a boroná-
lás a régibb lóherére csakis jó hatással lenne. 
Ha tehát ez is elegendő sürü, akkor tekintet 
nélkül a fiatal utánnövésre a fogasolást nem 
kellene elmulasztani. ö 

Csibehurtermelés. (Felélet a 107. számú 
kérdésre.) A csibehur (Spergula arvenis maxima) 
ugy kaszálva, zöld takarmányképpen, mint legel-
tetéssel értékesíthető és a bárányok számára 
igen jó legelőt szolgáltat. 

Mi rendesen ugy értékesítjük, hogy 
először zölden lekaszálva a fejős tehenekkel 
etetjük, a sarjút pedig legeltetjük. A csibehur 
jó erőben álló homokon díszlik legjobban, fel-
téve, hogy., a talaj nem túlságosan sülevényes 

A csibehur április bó elején vetendő, 
sorvetőgéppel a rendes gabona-sortávolságra; 
kat. holdanként 20—22 kg. mag vetendő, mert 
a vetésnek lehető sűrűnek kell lennie; az apró 
magot csak sekélyen szabad alátakarni és ve-
tés után hengerezni kell, más ápolást a csibe-
hur nem kivan. A legeltetéshez hozzáfoghatunk 
a mint a csibehur kellő sűrűségét elérte s 
előnyeül kell betudnunk, hogy nem vénül el 
egykönnyen. 

Kat. holdanként körülbelül 70—80 q. 
zöldtakarmányra számithatunk, ámbár voltak 
olyan esztendők, hogy 3-szor megkaszálva 120 
q-át is adott. De ez nagy ritkaság és csak 
esős időben érhető el. E. K. 

Tormatelep beállítása. {Felelet a 108.. 
számú kérdésre.) A tormadugványok elültetésével 
ugyan még nem késett neg, hanem ha csak 
most óhajtja a dugványokat beszerezni félő, 
hogy a kiültetéssel el fog késDÍ, mert ezen 
munkát korán tavaszszal kell elvégezni. Leg-
jobb lenne ezen esetben a munkát kora ősz-
szel eszközölni, meit a dugványok őszszel is 
kiültethetők. Dugványok beszerzési forrásaival 
sajnos már nem szolgálhatok, mert ez idén 
oly sokan fordultak ilyenek beszerzése miatt 
Debreczenbe, hogy ez időszerint a készletek 
mind elfogytak. Legjobb lenne* talán a Köz-
telek lapban meghirdetni, E. E. 
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Csicsókatermelés. (lélelet a 109. számú 
kérdésre.) A csicsóka a téien és tavaszszal 
többnyire viz alatt álló agyag talalajt nem 
szereti. Ebben az esetben gumó termése nem-
csak minimális, hanem gumói igen könnyen 
vannak a romlásnak kitéve. 

Ilyen viszonyok között a csicsóka ter-
mélését egyáltalában nem ajánlhatom. 

Különben a csicsóka termelését illetőleg 
a „Köztelek" 1899. évi 91-dik számában meg-
jelent czikk nyújt bő felvilágosítást. K. K. 

Baltaczimes fükeverék legelőnek. (Fele-
let a 110. számú kérdésre.) A gulyabeli jószág 
számára vetendő baltaczimet jobb lesz fűmag-
gal keverten elvetni. Ezen czélra a csomós 
ebirt, réti komócsint és franczia perjét lehet 
legjobban felhasználni. Először elvetjük a 
baltaczimet sorvetőgéppel 10—11 cm. távol-
ságra oly mélységre, mint például az árpát; 
kat. holdankint a j(minőségű magból 70—80 
kgr. kell. A baltaczim elvetése után fogasolva, 
elvetjük a fümagvakat s utána tüskölünk és 
hengerezünk; a fűmagból kat. holdankint 
adunk 2 kgr. francziaperjét, 3 kgr. csooiós 
ebirt és 3 kgr. réti komócsint; ezen keveréket 
legjobb kézzel elszórni. A balteczimes fükeve-
rék vethető védőnövény nélkül vagy pedig 
védőnövénynyel, ugy, mint az a lóherénél és 
luczernánál szokásban van. Védőnövény nélkül 
vetve még ez idén egy gyenge kaszálást adhat, 
védőnövénynyel vetve ellenben nem. Meg-
jegyzem, hogy a vetést legfeljebb 2 év múlva 
(1902-ben) legeltetheti, mert ellenkező esetben a 
még kellően meg nem erősödött baltaczimes 
füvelő hamarosan kipusztulna; az első évek-
sen tehát csak kaszálónak szabad használni. 
A legeltetés megkezdésekor minden tavaszszal 
erősen fogasolnunk kell. Ky. 

Lóherevetés. (Felélet a 111. számú 
kérdésre.) Ezen kérdésre igy igen bajos a fele-
letet megadni, a lóhere igaz, hogy légeny-
gyüjtö növény s mélyen gyökerező, de azért 
jó diszléséhez okvetlen jó erőben álló földet 
kíván. Hogy tehát ezen 30 év óta nem trá-
gyázott erdei irtásföldön mily eredménynyel 
lenne lóhere vethető, azt igy látatlanban meg-
mondani nem lehet. Útmutatásul s tájékozásul 
szolgálhat az ott vetni szokott más termények-
nek (búzának, zabos-bükkönynek stb.) fejlődése. 

Ha ezek jól fejlődtek s kielégítő ter-
mést adtak, akkor a lóhere is jól fog ottan 
diszleni. Ky. 

lóherevetés őszi búzába. (Félelet a 112. 
számú kérdésre). Ha az őszi buza közé lóherét 
akar tavaszszal vetni, akkor mindenösetre leg-
helyesebb a búzát előbb megfogasoltatni s a lóherét 
a felporhanyitott földbe vetni, utána pedig sima 
hengerekkel hengerezni. Hogy ez a manipuláczió a 
búzának ártalmára lenne, áttól nem kell félni, 
a lóherének pedig csakis előnyére fog szolgálni, 
megjegyzem, hogy közvetlenül a fogasolás 
után a buzavetés szomorúan fog kinézni, de 
ez egyáltalán ne riaszsza viszsza, mert egy-
nehány nap alatt egészen megváltozik a képe 
és sokkal szebb fejlődést fog mutatni, mint a 
fogasolatlan buza. Kat. holdanként 10—12kgr. 
lóhere magot kell számítani, tekintettel a 
kedvezőtlenebb kelési és fejlődési viszonyokra. 

A vetés az időjárás szerint márczius hó 
végén, április hó elején eszközölhető, midőn 
az időjárás már annyira, felmelegedett és a 
talaj annyira megszikkadt, liogy a buza fogaso-
lásához hozzáfoghatunk. 

A buza túlságos korai fogasolása, midőn 
még erősebb éjjeli fagyoktól kell tartani, nem 
volna czélszerü. K. K. 

Szöszös bükköny termelés. (Felélet a 
113. számú kérdésre.) Ha az őszszel vetett 
szöszös bükköny közül, a közéje vetett buza 
nagyrészt kiveszett ennek, pótlására tavaszszal 
zabot felülvetni semmiféle haszonnal nem 
járna, mert a tavaszszal erőteljes növekedés-
nek induló szöszös bükköny ezt feltétlenül 
elnyomná. A szöszös bükköny ugyanis a tavasz 
kezdetén gyenge kinézésű szokott lenni, a 

mint azonban az időjárás kissé felmelegszik, 
akkor igen erős növekedésnek indul. 

Ezen a kalamitáson tehát már nem lehet 
segíteni s a szöszös bükköny támaszték hiányá-
ban kissé meg fog rogyni, de nem túlságosan, 
mert egymásba kapaszkodva fog felnőni. 

Mindenesetre ügyelni kell a kaszáláskor 
arra, hogy magas tarlót hagyjanak s lehető 
korán kell letakaritásához hozzáfogni. 

Érnek azonban meg lesz azon előnye, 
hogy a sarjú (ha csak 1—2 esőt kap) erőteljes 
növekedésnek fog indulni s igen jó magtermést 
hozhat. Ha erre reflektál, ugy a tarlót tanácsos I 
lesz jó erősen megfogasolni. ű 

Csicsóka termelés. (Félélet a 114. számú 
kérdésre.) Tudtommal csicsóka gumó beszerez-
hető gróf Csekonits Endre zsombolyai uradal-
mában, továbbá Ruttkay Ferencz földbirtokos-
nál (Tomor-Szikszó Abauj-Tordamegyében) és 
ha jól emlékezem báró Königswarter Hermann 
gyapjúi (biharmegyei) gazdaságában is. 

Csicsókatelepet nem magvetéssel, hanem 
a burgonyához hasonlóan a gumók kiültetésé-
vel létesítünk. 

Erre vonatkozólag különben teljes fel-
világosítást nyújt a .Köztelek" 1899. évi 91. 
számában, a .Csicsóka termeléséről" szóló czikk. 

Ö 
Spartium scoparium mag beszerzése. 

(Felelet a 115. számú kérdésre.) Spartium 
scoparium mag beszerezhető Báró Baratta 
Alajos poltári (nográdmegyei) gazdaságában, 
a hol különösen a vízmosások beültetésére 
használják ezen növényt, összekötve azon 
czéllal, hogy a nyulaknak, őzeknek stb. jó téli 
takarmányul szolgáljon. Ezen oknál fogva az 
erdei tisztásokban, erdeiutszéleken, árokparto-
kon stb. termelik igen jó eredménynyel. Ter-
melése tulajdonképen csakis ily szempontból 
bir jelentőséggel. Az egyes elvetett s megerő-
södött növény számos évekig kitart, részint 
évenként fejlődő uj hajtásai által, részben a 
mag elhullásával; 

Megjegyzem különben, hogy a seprő-
geneszter magja igen nehezen csirázik, miért is 
elvetés előtt a magot le kell forrázni. 

K. K. 
Kölesvetés. (Felelet a 116. sz. kérdésre.) 

A köles május előtt nem vethető, mert a 
hideggel szemben igen érzékeny. Szénakéssi-
tés czéljából akkor kaszálandó, midőn bugáit 
hányni kezdi. Megjegyzem, hogy a kölesszéhát 
jól meg kell szántani, mert különben a kazal-
ban könnyen elromlik, különösen ügyelni kell 
a bütykeire, hogy azok is szárazak legyenek. 
A jó száritásnak különben semmi sem állja 
útját, mert augusztusban kerül le a földről. A 
köles igen jó s tápdus szénát szolgátat, mely 
mindenféle jószággal etethető. 

Miután a ritkábban vetett köles szára igen 
megvastagszik, takarmány termelés czéljából 
sűrűen kell vetni; a maggal tehát takarékos-
kodni nem szabad. Kat. holdjára legalább 
35—40 litert kell számítani; minél sűrűbben 
áll a köles, annál finomabb szálú lesz s annál 
értékesebb szénát szolgáltat. K. K. 

Májbetegség baromfiak között. (Felelet 
a 117. számú kérdésre.) Kérdésttevő leírása 
alapján nem lehet biztosan megállapítani az 
elhullott baromfiak májában taiált elváltozás 
természetét, mert tudomásunk szerint vizzel 
telt hólyagocsliákat tyúkok májában eddig még 
seukisem talált, ellenben a házi és vadnyulak, 
-a sertések, juhok és szarvasmarhák májában 
elég gyakran lehet ilyeneket találni, a melyek 
nem egyebek, mint különböző galandférgek 
fejletlen alakjai, úgynevezett hólyagférgei (cys-
ticercus). Tyúkok májában tét fertőző beteg-
ség esetén keletkeznek némileg hasonló elvál-
tozások. Baromfikolera alkalmával apró sár-
gás-szürke kis pontokat lehet látni a beteg 
állatok máján, a melyek a baromfikolera ba-
czillusai által okozott szövetelhalás (neorosis) 
folytán jönnek létre, gümőkór alkalmával pe-
dig köles egész borsó, kivételesen mogyoró 
mekkora ságu szürkés, vagy sárgás színezetű, 

gömbölyded vagy dudoros felületű daganatok 
fejlödnek a májban, a melyek számos, egy-
más közelében fekvő kisebb gümő (tuberculin) 
összeolvadásából támadnak. Ezek a gümős 
daganatocskák hasonlíthatnak, alakjukat te-
kintve, hólyagokhoz, csakhogy egészen tömöt-
tek s üreget s ebben folyadékot nem tartal-
maznak. Lehetséges, hogy az adott esetben is 
ilyen természetű volt a máj elváltozása, ezt 
azonban annál kevésbé dönthetjük el, mert 
ótványtalanság és hasmenés, a melyek kisér-
ték, nemcsak a gümőkór esetén fordul elő, söt 
a baromfikolerának igen szembetűnő jelensége. 
Véleményünk szerint leghelyesebb volna a be-
tegség ismétlődése esetén egy friss hullát, mint 
.boncztani készítmény" t az állatorvosi főiskola 
(Budapest, Rottenbiller-utcza 23.) kórboncztani 
intézetének beküldeni, a hol azt a baromfi-
tenyésztés érdekére való tekintettel, készség-
gel megvizsgálják díjtalanul és az eredmény-
ről, esetleg a kezelés és óvakodás módjáról 
akár levében, akár e lapok utján adnak fel-
világosítást. Dr. Rátz István. 

Riczinustermelés. (Felélet a 118. számú 
kérdésre.) A „Riczinus" termelése ügyében, 
legjobban lesz Mokry Istvánhoz Temesvárra 
fordulni, amennyiben az ő kezdeményezésére 
ott egy riczinusolaj-gyár keletkezett és ő, egy 
korábban érő riczinusféleséget állított elő, 
mely hazánk klimatikus viszonyainak jobban 
megfelel, mint az ezelőtt termeszteni szokott, 
későbben érő riczinusféleség. 

A szükséges felvilágosításokat, vetőmagot, 
termelési és átvételi feltételeket ott meg fogja 
kapni s ezzel még egyáltalán nem késett el, 
miután a riczinus május előtt nem igen vethető. 

ű 
Avas izü tej. (Felélet a 119. számú kér-

désre^) Látatlanban nehéz megmondani, hogy 
a tej avas ize a napraforgópogácsától vagy 
más októl származik-e. Általánosságban csak 
annyit mondhatunk, hogy kifogástalan napra-
forgópogácsa után kifogástalan tej, romlott 
napraforgópogácsa után romlott, vagy legalább 
gvorsan romló tej keletkezik. A romlott napra-
forgópogácsa ugyanis kétfélekép hat a tejre 
ártalmasan, u. m. bakteriológiai és physiologiai 
szempontból. Bakteriológiai szempontból ugy 
hat ártalmasan, hogy a romlott pogácsában 
óriási számban foglalt baktériumok, melyek 
közül különösen a vajsavbakteriumok veszé-
lyesek, az istállói levegő s a tehenek ganajá-
nak közvetítése folytán igen nagy mennyiség-
ben jutnak a tejbe. Ezek a baktériumok most 
csakhamar kezdik a tejet szétbontani, miáltal 
az kellemetlen izűvé és egészségtelenné válik. 
Physiologiai szempontból pedig ugy ártalmas a 
romlott napraforgópogácsa, hogy avas izü 
zsirja a tőgymüködés folytán — habár csak 
csekély mennyiségben — közvetlenül a tejbe 
megy át s azt is avas izüvé teszi. A jelen 
esetben azonban nincs kizárva, hogy más 
takarmány van annyira megromolva, hogy a 
tej ize kellemetlen lesz tőle, vagy hogy a 
tisztaság ellen követtetnek el oly hibák, melyek 
a tej izén bosszulják meg magukat. Ezt azon-
ban csak helyszíni utánjárással lehetne meg-
állapítani. Cselkó. 

Czukorczirok termesztése. (Felelet a 
120. számú kérdésre). A czukorczirok (Sorghum 
sacharatum) előnye" a csalamadéval (takarmány-
tengerivel) szemben, hogy a szárazságnak job-
ban képes ellentállani, de ezzel szemben több-
féle hátránya is van. Nevezetesen hamarább 
elvénül, mint a takarmánytengeri, mikor is a 
jószág sok izéket hagy hátra, a földet sokkal 
jobban kiéli, ugy, hogy a búzának nem oly jó 
előveteménye. Kétszer kaszálni csak igen kedvező 
időben lehet, vagyis akkor, ha az első kaszálás 
után elegendő esőt kap. A szarvasmarha 
részére ép olyan jó takarmány mint a csala-
mádé (feltéve, hogy nincs elvénülve), de 
tapasztalatig a jószág könnyen megunja. Némely 
gazdaságban kisebb területeken termelik a 
csalamadé mellett oly czélból, hogy a kettőt 
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. váltakozva etetik a jószággal, a minek minden-
esetre megvan a maga jó haszna. 

A czukorczirok jó erőben álló: (lehetőleg 
frissen trágyázott) földet kíván, amelyet ugy 
készítünk elő; mint a kései csalamadévetés 
alá szokásos; mert a czukorczirok május hó 
közepe előtt nem igen vethető, mert a 
hideggel szemben igén kényes és hűvös időben 
növekedésében teljesen szünetel, mikor is a 
gyomok könnyen elhátalmaskodnak benne. 

• Rendesen 24—36 cm. Sortávolságra kell vetni 
s legalább egyszer megkapálni; kat.holdanként 
12—14 kg. vetőmag kell. Miután könnyen el-
vénül, idejekorán kell a kaszálásához fogni, ugy, 
hogy mire czimerét (bugáját) kihányná, már ne 
sok legyen belőle. Kisebb darabokon, a csalamádé 
mellett termeszteni egészen indokolt lehet, de 
tisztán csak ennek termelésere szorítkozni, — ami 
klimatikus viszonui tik mellett — nem lenne 
helyes. • g 

Korai burgonya. (Felelet a 121. számú 
kérdésre.) Hogy a kérdésre kimerítő választ 
adhassunk, ismernünk keli, hogy étkezési, 
szeszgyár! ási vagy a takarmányozási czelra 
térnieltetnék-e a korai burgonya. Bármelyik 

' csoporthoz tartozzék is a kérdéses burgonya-
féleség, ázon kívánalomnak, hógy lehetőleg 
nagy keíhényitőtartalmú legyen nehezén fog 
megfelelő feleség akadni, mert a koránérő 
féleségek áltálában kevesebb keményítőt tartal-
maznak, mint a későbbi fajták; a korai fajták-
nak a termőképessége sem áll azon fokon, 
mint a későbben érőknek. Augusztus elején 
szedhető feleségek: „Juliusi," „Hathetes" 
.Koraiak királynője" (éikezési burgonyák); 
augusztus végén érők: „Lech", „Hópehely", 
„Daber" (étkezési és szeszgyár! ási burgonyák) ; 
szeptember közepén érők : „Profeszor Maercker", 
,Lada", „Spárga" .Miniszter von Luczius" 
stb. (szeszgyári, de étkezésre is igen alkalmas 

"féleségek). Á takarmáoyburgonyákkésőnérők. E 
féleségeket megszerzi a Magyar mezőgazdák szö-
vetkezetének ,közvetítő osztálya is. Utántermelt 
állapotban jó vetőgumó kapható ezen fajták-
ból: Grawenstein R. földbirtokos, Sydow, 
u. p. : Biesenthal (Poroszország); eredeti 
vetőgumó: Dolkoyvski H.-nál Nowawies u.,p. 
Kenty (Galiczia). Árjegyzéket mindegyik czég 
bérmentesen küld. II. J. 

Burgonya- és tengetiszesznyeremény 
összehasonlítása. (Felélét a 122. sz. kérdésre.) 
Ha kérdésaéva 1 kg.» burgonyában fogialt 
keményítőből ®2'1% szeszt főz, ugy 12% viz-
t'ül lnm a. n. száraítengeriből, amelybeá 

• átlagban §0% keményítőt veszünk fel számí-
tási alapul, tényleg 100;kg. mán 37-2,liter 
abszolút szeszt kellene kifőzni Ha ennyi nem í 
főzetik ki, annak két oka lehet. Vagy az, hogy ; 
a tengeri vizesebb mint a normaiis 12%-os, : 
vagvpedigha a tengeri ó, ugy annakJfceményitő-
tartalma kevesebb, mint 60%. Ilyenkor, már-
czius hóban a tengeri , meg nem szokott telje- j 
sen kiszáradva lenni, hanem még 18—20% J 
vizet tartalmaz, ugy, hogy 107—110 kg ' 
tengeri egyenértekü 100 kg. 12% víztartalmú 
u. n. ó-tengerivel. Ezirányban felvilágosítást 
nvujt a tengeri víztartalmának meghatározása. 

Abban téved kérdésttevő ur, hogy a 
száraz tengeri-is tartalmaz 4—5% vizet s ez 
okból nem marad benne több, mint 55—56% 

. keményítő. Téved annyiban, amennyiben a 
száraz tengeri is még 11—12% vizet tartalmaz 
s . ekkor átlagos keményitőértéke 60%; de 
téved annyiban is, hogy a víztartalmat egy-
szerűen a keményítőből levonja- Ez teljesen 
hibás számítás és nagyon, sok félreértésre ad-
hat alkalmat, , amennyiben ez esetleg kitűnő 
szesznyeremény kiszámítására vezethet. A ki-
számítás , a következőkép hajtandó végre. A 

• 18% vizet tartalmazó tengeri szárazanyag-
tartalma- 1,00—18 ==: 82%, a 12% víztartalmúé , 

. 100 — 12 — 88o/0. Ha már most, 88 sulyrész 
12% víztartalmú tengeriben van átlagosan 
60 siilyrész keményítő, kérdés mennyi lesz 
82 sulyrészben? • , 

Mustárvetés takarmánynak. (Felelet a 
123. számú kérdésre.) Nézetem szerint sokkal 
helyesebb: lenne takarmányozási czélok a 
zabos bükköny tarlójába nem mustárt, hanem 
köles vagy mohart vagy utóbbi kettőnek keve-
rékét vetni, mert Ízletesebb, értékesebb takar-
mányt szolgáltatnak mint a mustár. Utóbbinak 
takarmányozásánál is óvatosan kell eljárni, 
mert esetleg bajokat idézhet elő, különösen 
ha kissé megvénül s túlságosan alacsony tar-
lóval vágják. A tarlóvetésre a köles és mohar 
ép oly jól felel meg, mint a mustár; mert ha 
nagy szárazság uralkodik, akkor egyikből sem 
lesz semmi. Annál is inkább megfelelnek, mert 
a zabosbükköny eléggé korán kerül le a talaj-
ról és tarlóját nyomban felszántva és bevetve, 
a köles meg mohar még igen tekintélyes 
mennyiségű zöldiakarmányt fog szolgáltatni. 
Különben vehető a mustár is, melynek kaszá-
lásánál arra kell ügyelni, hogy ez a virágzás 
legkezdetén vegye kezdetét és hogy jó magas 
tarlót hagyjunk. Ky. 

Étkezési burgonya termelése. (Felétel a 124. 
számú kérdésre.).Budapest Közelében az étkezé i 
burgonya termelése igen jövedelmező lebet. Az 
értékesiiéstbiztositani lehet a „Gazdák vásárcsar-
nok ellátó szövetkezete" utján kis utánjárással 
magán közvetítőket is talál nagy számban. Hogy 
a jövedelem minél magasabbra emelkedjek, 
tanácsos lesz korai, közepes és későnérő féle-
ségek termeléséről gondoskodni, mert a kom 
féleségek teimőképessége csekély, hozamuk 
kedvező viszonyok közt sem emelkedik 40—60 
mmázsán felül. A budapesti piaczon legkere-
settebb áru a sárga husu burgonya, ilyen a 
„Juliusi" (korai), „L*tda° (közepes érésű), 
„Bruce", „Tapor", „Frömsdoríi első" (késői 
érésű) burgonyák. Sárgásfehér husuak: „Koraiak 
királynője", „Hathetes", „Lech" (koraiak), 
„Miniszter von Luczius", „Spárga" (közepes 
érésüek). FehérhUsu burgonyák között leg-
híresebb a „Hópehely" mely a közepes érésüek 
közölt legkorábban megérik. Egyéb fehérhusu 
burgonya bármely termelő árjegyzékében nagy 
számban található. R. I. 

SzeszczukoTrépa termelése. (Felelet a 
125, számú kérdésre.) A szeszczukorrépát na-
gyobb termőképességünek hirdetik, mint a kö-
zönséges czukorrépaféleségeket, de csupán a 
hirdetésekre támaszkodni nem lehet. Ha a ta-
laj jó termőerőben van, s eléggé kötött, ugy a 
Klein Wan/Jebeni, mint a Vilmorin répa eleget 
terem, természetesen kedvező időjárás mellett. 
Homokos talajon a C/.ukorrépa bármilyen 
fajtájú legyen az — nem díszlik jól. A talaj 
tulajdonságai a Mvetett kérdésből nem vehe-
tők ki, így ha ározott választ sem adhatunk. 
Ilyen szeszczukorrépamagot a lévai uradalom 
is termel, vetőmagból 12—16 kg. s/ámitható 
kat. holdamként.; Legajánlatosabb kísérlet utján 
meghatározni a szeszrépa értékét. 

B. I. 

Burgonyafészkek kijelölése. (Felelet a 
126. számú kérdésre) A burgonyafé«zek kijelö-
lése függ a hasznait sormivelő szerkezetétől, 
tekintetbe veendő ázonban a termelt burgonya-
féleség igénye is, valamint az adott égh .jlat 
és talajviszonyok. Általiban 60 cm.-re vehet-
jük az egyes fészkek távolságát. A sor húzó 
alakja basomit egy nagy kézi gereblyéhez; 
tehát a huzó rüdra derékszög alatt erősíttetik 
a .vonalozó kampók befogadására szolgáló rud, 
amelyre a felvett sortávolságnak megfelelő'eg 
illesztetnek az ákácz vagy más erős fából 
faragott vonalozó kampók. A sorhuzó járásanak 
biztosabbá tétele és a könnyebb szállítás végett 
a kereszt rud két végére egy-egy kis kereket 
lehet felszerelni. 25—30 ínért bármely gép-
gyárosnál lehet "-szerezni megfelelő sorhuzót. 

R. I. 

KÜLFÖLDI_SZEMLE. 

Francziaország. A gábonakiviteli hon-ok, 
mint a gabonaáremelés eszközei. A franczia 
képviselőház több tagja, tekintettel a mind-
inkább sülyedő gabonaárakra, törvényjavasla-
tokat terjesztett a kamara vámügyi bizottsága 
elé, melyek az árhanyatlást lettek volna hivatva 
megszüntetni. A vámügyi bizottság a sok tör-
vényjavaslatot egybeolvasztotta, miután ugyan-
csak azon meggyőződést táplálja, hogy az 
alacsony gabonaárak egyesegyedül a gazdák-
nak nyújtandó prémiummal ellensúlyozhatok. 
Az uj törvényjavaslat értelmében tehát minden 
exportáló, ki gibonát, vagy lisztet szállít a 
külföldre, akkora prémiummal ajándékoztassák 
meg, mekkora az illető áru behozatali vámja. 
Hogy jobban megértessünk, példával illusztrá-
lunk: Minden exportáló, ki 1000 métermázsa 
gabonát szállít ki, 7000 franknyi összeget 
követelhet a kincstártól. Ezt az összeget azon-
ban nem kapja kézhez, hanem e helyett egy 
ekkora összegről szóló bont — utalványt — 
nyer, melylyel az országba érkező thea, kakaó, 
vagy kávé behozatali vamját egyenlítheti ki 
7000 frank erejéig. A bonok értéket képvi-
selvén, el is árusíthatók. A bon-szisztéma 
védelmezői azzal érvelnek, hogy Németország 
közgazdasági viszonyai s gabonaára csak 1898 
óta javultak, midőn is a bon-rendszerhez 
hasonló prémiumozást léptettek életbe. Tény-
leg azóta a németek expurtja növekedett is s 
jobb árakat is érnek el piaczaikon, mint a 
francziák. A bon-pártolók azon nézetben vannak, 
hogy a jövőben sikerülni fog a franczia ter-
méket az idegen piaczra szállítani s verseny-
kedv fog a gazdák között kifejlődni. A fő-
előnye azonban a bonszisztémának — vélik 
sokan — hogy a gazda a nagymalmosok 
gyámkodása alól f9g szabadulni, melyeknek 
azelő.t rabja volt. Érdekes, hogy Sagnier s 
ennek nagy pártja nem fogadták ily lelkesült-
séggel a bon-rendszert. Nézetük szerint a 
német gabonatermelési viszonyok sokban el-
térők a francziáktól. A francziák immár többet 
termelnek, mint a mekkora a hazai szükséglet, 
holott Németországban ennek ellenkezője áll s 
ott behozatalra szorulnak. Rámutat Sagnier 
arra, hogy a németek 1900 óta mintegy 
6 millió métermázsat vittek be, holott csak 
2 milliót ' exportáltak — a prőmiumozás 
daczára! 

Aztán tévedés azt hinni, hogy a termelő 
maga exportálná gabonáját! Azt ő a keres-
kedőre bizná, ki nagyon természetesen hasznot 
is búzna a bon-rendszerből — a gazda rovására! 
A merkantilizmus tehát egy roppant hatalmas 
fegyverrel ruháztatnék fel, melynek segélyével 
300 ezer métermázsányi gabonakészlettel ugy 
manővrirozhatna, hogy jelentfkeny árcsökke-
nést idézzen elő. Aztán a prémiumozás hírére 
az idegen államok piaczán zavarok idéztetné-
nek elő, melyek nyomán a franczia eredetű 
terméket differencziális tarifákkal illetnék meg-
torlás gyanánt. A németekkel mindez azért 
nem történhetik meg, mert termékük elegtelen-
sége menti őket s ennek kapc>án az import. 
Megjegyzendő, hogy Meline maga sincs a bon-
rendszer pártolói között, amennyiben azt tartja, 
ha a mezőgazdasági termék részesül ily ked-
vezményben vájjon a szőlőtermelők, mihelyt a 
bor árhanyatlása állana be, nem-e ugyancsak 
kiviteli prémiumot kérnének »— s a hasonter-
mészetü reklamáczióknak se szere, se száma 
nem lóvén, a budget kimerülése idéztetnék elő. 
A vita eredményét közölni fogjuk. 

A mezőgazdaság a kiállításon A francziák 
a jövő hónapban azt akarják bebizonyítani, 
hogy mezőgazdaságuk az utóbbi tíz év alatt 
óriási utat tett a haladás terén. A gazdák 
nagy tömege szakított a routine-val s az uj 
kor teknikai vívmányaiból merítenek hasznot, 
műtrágyákat használnak s azzal fokozzák a termés-
hozamot s mindezt és sok másta közeledő kiállítá-
son akarják konkrét alakban bemutatni. A régi 
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gépgalériában lesz írásban s képben a kizáró-
lagosan franczia mezőgazdaság lemutatva, a 
nyerstermények iparczikkekké a szemlélők 
előtt fognak átváltozni, be lesz mutatva az 
istálló- s a műtrágya hatása, különböző mive-
lési módok, amint ma folytatja a gazda, vala-
mint a hogy ezelőtt száz évvel végeztettek 
stb. stb. A kongresszusok palotájában két 
nemzetközi kongresszus fog megtartatni a 
kiállítás ideje alatt, melyeken Casimir-Perrier 
fog elnökölni. A többi kongresszusok ideje 
még nincs meghatározva. Az első junius 
14—15—16-án lesz s a mezőgazdasági szak-
oktatást veszi tárgyalás alá. Előreláthatólag 
világra szóló kérdések kerülnek szőnyegre 
s oly férfiak fogják tárgyalni, kiknek Európa 
szerte elismert tekintélyük van. Szóba fog 
hozatni a mezőgazdaság tanának előadása 
az egyetemen, közép s alsóbb iskolákban. 
Hogy terjesztessék a mezőgazdasági szakisme-
ret a nők s a katonák körében. Tárgyalás alá 
kerül a mezőgazdasági szakirodalom és a 
mezőgazdasági irodalmi termék szerzői joga. 
A felszólalók között ott látandjuk Tissarand 
Phillipar, Faure-t stb., kik valamennyien már 
eddig is sok elismerést vívlak ki maguknak 
ezen a téren. A második kongresszut a kísér-
leti állomások igazgatói s,vezetői tartják magok 
között. Ez junius 18—19'—20 án fog megtar-
tatni. A kongresszuson a francziaországi kísér-
leti . állomások (idegenekről a tudósításban 
nincs szó) a talaj s a műtrágya, az állatok 
takarmányozása, a tejgazdasági termékek vegy-
elemzése, a szesz s a borvizsgálat, valamint a 
kísérleti állomások szervezés kerülnek szóba. 

Végre a kongresszus tágjai a kísérlete-
zések szakszerű programmját fogják megálla-
pítani, mely a különböző állomásoknak szét-
osztva, a jövő évben vizsgálat alá fog vétetni. 

Románia. A haltenyésztés . föllenditése. 
A Romániából érkező hírek szerint, ott a hal-
tenyésztés sokkal virágzóbb, mint. Európa bár-
mely más államában. A Duna deltájának szét-
ágazó vizi utjai mindmegannyi természetes 
halszaporitó telepnek tekinthetők. Ezt igazolni 
látszik azon körülmény, hogy a statisztikai 
adatok a mult éyben 1,199.483 franknyi tiszta 
bevételről tanúskodnak a külföldre szállított 
hal után. Az ország haltermelését 10 millió 
kilogrammra lehet évente becsülni. A leg-
jelentékenyebb halászterületek azonban az állam 
tulajdonát képezik s ezek összesen mintegy 
100 ezer hektár kiterjedésnek felelnek meg, 
melyek után a kincstár évente külön 21U millió 
franjmyi bevételt huz. A „Börze und Handelsblatt" 
jelentése szerint Románia halgazdagsága főleg 
Ausztria-Magyarország s Németországban találja 
értékesítését. Budapest s Bécs azonban a leg-
hálásabb piacznak bizonyultak, hová a halat 
rendszerint Galaezból szállítják. 

Eddig a szállítmány többnyire jég közé 
lett pakkolva s nem volt ritka eset, hogy az 
elővigyázat daczára a rendeltetési helyre mégis 
romlott hal érkezett, A román kormány nagy-
méretű bárka álaku hajókon fogja a jövőben a 
halszállitást eszközölni s igy reményli áz" élő: 
halat egész Regensburgig féljuttatni. Az ez-
irányban tett kísérletek igen jól váltak be. 
Eddig a román tőke a halszállitástól távol tar-
totta magát, de a jövőben mint kecsegtető 
vállalatban tömegesen részt fog venni. 

Haltenyésztésünk emelése czéljából főleg 
az utóbbi időben sokat fáradoztunk, nagy 
áldozatokat is hozunk, hogy többet ne említsünk, 
dunai halászaink a tavaszí ivás alatt csaknem 
két hónapig nem gyakorolhatják mesterségüket 
csak azért, hogy a haltenyésztés emeltessék. 

A tömeges halbehozatal előtt talán vám-
emeléssel is lehetne védekezni? 

Maros-vásárhelyi gazdasági elő-
adások. 

A Maros-tordavármegyei gazdasági egye-
sület az OMGE.-vel, úgyis mint a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetségének központ-
jával karöltve márczius hó 12-én és 13-án 
gazdasági előadásokát rendezett, a Kolozs-
monostori gazd. tanintézet tanárainak közre-
működésével a megveház nagytermében. Az 
előadásokat nemcsak a megye, de a szomszé-
dos vármegyék gazdaközönsege is nagy érdek-
lődéssel hallgatta s gyakran adtak tetszésük-
nek kifejezést a gyakorlati életből vett, de 
tudományos színvonalon álló beható fejtegeté-
sek ős tanulságos tanácsok felett. 

Az előadások megkezdése elpitlToldafagi 
László gróf, a marostordamegyei gazd. egylet 
elnöke ismertette az előadások mikénti létre-
jöttét és bejelentvén, hogy a központ képvise-
letében Forster Géza. az OMGE. igazgatója 
jelent meg, javasolja, hogy dr. Darányi 
Ignácz földmivelési miniszter úrhoz üdvözlő 
sürgönyt meneszszenek az egybegyűlt gazdák 
nevében, mint a kinek anyagi segélyével lehe-
tett a gazdaközönségre oly fontos előadásokat 
egybehozni; az elküldölt sürgöny szövege kö-
vetkező volt.v 

„Dr. Darányi Ignácz földmivelési miniszter urnák. 
Budapest. 

Marostorda vármegye gazdaközönsége, midőn a 
Nagyméltóságod bölcs intézkedése következtében a 
gazdasági szakelőadások folyamatban vannak, örömmel 
ragadja meg az alkalmat és fejezi ki meleg ragaszko-
dásai Nagyméltóságod személyéhez, és őszinte köszö-
net nyilvánítása mellett kivánja, hogy gazdasági viszo-
nyainkra üdvös működésén továbbra is áldás legyen. 

Gróf Toldalagi László, 
. g. egyleti, elnök." 

Ezután az OMGE. képviselője megköszön-
vén a szives fogadtatást, utalt arra, hogy az 
általános gazdasági válság és a roppant kon-
kurrenczia a gazdasági tudományok minél 
nagyobb mérvű elsajátítása és népszerűsítése 
által ellensúlyozható, mi végből a földmivelési 
miniszter is mindent elkövet a gazd. tudomá-
nyoknak a népszerűsítésére, a nép minden 
rétegében való terjesztése által, mig az 
OMGE. a minis?ter hathatós anyagi támogatá-
sával igyekszik évente több helyen az intelli-
gensebb gazdaközönség tudományszomját ki-
elégíteni, hogy az ujabb tapasztalatok és föl-
fedezések a mezőgazdasági tudományok terén, 
ily módon terjedjenek az intelligens gazdák 
közt; igy közvetve aztán a kisgazdák közt is 
terjed azok iránti érzék, mert látván az ered 
ményeket a közép- és nagybirtokokon, azok 
utánzásával a síiját gazdaságuk eredményeit 
képesek emelni. 

Az OMGE.-t ezen munkájában készséggel 
támogatják a gazd. tanintézetek tanárai,, igy a 
jelen alkalommal a kolozsmonostori gazdasági 
tanintézet'tanárai voltak szikesek az előadá-
sok meglartására vállalkozni s ajánlja előadá-
saikat az egybegyűlt gazdaközönség szives 
figyelmébe. 

Az előadások hallgatásában a következők 
vettek részt: 

Mikó Árpád, Deák Lajos, gróf Bethlen 
István, gróf Toldalagi László, Dósa Sándor, 
Filép Albert, Bedőházi János, Dindár Béla, 
Pálíffy Gyula, Biró Károly, dr. Fenyvessy 
Soma, ifj. Sándor Pál, Csegezi István, Hof-
bauer Aurél, Rosnyai Lőrincz, Tímár Károly, 
Timár János, Molnár József, Szanthó Elek, 
Geréb Béla, Lázár Benedek, Szekeres János, 
Orbán Balázs, Csongvai Lajos, Kóbori János, 
Horváth József, Szilágyi János, Erősdy Sándor, 
Kathon«y Gyula, Oroszlány István, Gáspár 
Antal,. Nagv Lajos, Apor Györgv, Imre Dénes, 
Tóthfalusi József. Madaras Gábor, Tisehler 
Hermán. Kuváts László, Farkas Izidor, Fodor 
Albert, Debreczy Ferencz, Csete György, Szabó 

Károly, Nagy Zsigmond, Kuthy Ábel, Kováts 
Sándor, Mihály Gyula, Varady Márton, Eper-
jessy György, Csomós István, Geréb Lajos, 
Horváth Bertalan, Csernátoni Alajos, Ghevassus 
Ferencz, Tolvaly Ferencz, Páll Károly, György 
Jenő, Bakó József, Makay Sámuel, Kis Ferencz, 
Apáthy Péter és Szathmári István (Kis-
Küküllőm.), Jeney József, Tauszig B. Hugó, 
Marosi Ödön, Szabó Miklós, Zilahi Aladár, 
Köllő Ignácz, Sperker Ferencz (Udvarhelym.), 
Osváth Albert, Török Ferencz, Rozsnyai Ferencz, 
gróf Lázár Jenő, Szabó Lajos, Józsa Gábor, 
Mantun János, Apor-Lázár, dr. Molnár Gábor, 
Kathonav Domokos, K. Nagy Zsigmond, Máthé 
József, Z K'.öfler Elek, Jeney Károly, Gaál 
László, Both György, Patrubán Miklós, Barabási 
Ferenc*, Szekerayes Ferencz, Nagy Ferencz, 
Vajda Ferencz, Lőrinczi János, Matskási István, 
Farkas Izsák, Gáspár Gyida, az ev. ref. koll. 
felsőbb (V., VI., VII., VIII.) osztályainak mint-
egy 60 tanulója. A helyi gazdakör 22 tagja és 
34 közeli község képviselői. Összesen mintegy 
210 hallgató. 

Az előadások a következő keretben 
mozogtak: 

1. Dr. Baintner Ferencz a növények táp-
lálkozásáról tartott; előadást, melyben a lég-
nemű és ásványi tápanyagok fontosságát mél-
tatta s az ujabb kutatások eredményét ismer-
tette: miképp jutották tudomására annak, 
mely, tápanyagok szükségesek okvetlenül a , 
növényeknek és melyek nem okvetlenül szük-
ségesek; beleszővén az istállótrágya keletke-
zését, felbomlását és annak okszerű kezelését; 
kimutatta, hogy egy bizonyos vetésforgó mel-
lett mily mennyiségű növényi tápanyagok 
vitetnek el a talajból s rendszeres trágyázás 
által mit vagyunk képesek a talajnak vissza-
pótolni, mig az is állótrágyával nem pótolható 
ásványi tápanyagok műtrágyával pótolhatók. 

2. Páter Béla a kultúrnövények, — 
főként a gabonafélék — betegségeiről és élős-
dijeiről értekezett s ebből kifolyólag öSmertette 
a rozsdát, annak fejlődését s az. ellene szokás-
ban levő termelési védekezést, mert hisz még 
biztos ellenszere nincs; behatólag ismertette 
az,üszög különféle előfordulását és a különféle 
növények szerint _az ellene való védekezést, 
valamint annak a takarmányozásra való befo-
lyását, nemkülönben az istállótrágyában való 
magaviseletét; ismertette a, qolyóüszögöt, a 
buza pondrósodó betegségét (Tylenchus Tritici 
Needh ), annak mikénti terjedését s az ellene [;, 
való védekezést s végül röviden a hesszeni 
légy, Chlorops légy, Fritt légy terjedését, fej-
lődését és az ellenük való védekezést tárgyalta. 

.3. Szentkirályi Ákos ' a fejős tehenek ne-
veléséről és a tejről tartott előadást. Különö-
sen hangsúlyozta az erdélyi hazai szarvas-
marhatenyésztés nagyobb felkarolását* annak 
helyes tenyész kiválasztás általi, nemesbítését 
s áz igaynnóképességen kivűl ^rég a tejelési 
tehetség emelését is szemelőtt tartva, mert 
közel látja a jöyőt, ahol jövedelmező lesz az 
erdélyi tehenek eladása is. Ezen kitérés után 
a tehenek tejelésre való takarmányozását is-
mertette, a legújabban divatos takarmány-
nemeket is felsorolva; a takarmány nemének 
befolyását a tej minőségére; a fejés módoza-
tának a tejelés bőségére való befolyását s 
beszélt a tej utján terjedő emberi betegségek 
korlátozása érdekében szükséges intézkedések 
keresztülvitelének módozatairól és az okszerű . 
tejkezelésről. 

Az előadások folyama alatt érkezett 
Darányi miniszter sürgönye, melyben köszöne^ 
tét fejezte ki a gazdaközötiség bizalmi nyilat-
kozatáéi-!. Természesen az előadások közben 
tarsas ebéd is volt, melyen számos felköszön-, 
tőt mondottak. 
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Liberális agrárizmus. 
Nem kevesebb, mint 27 képviselő iratko-

zott fel a földmivelésügyi vitára. A Házban 
valóságos agrárius vita folyik. Ezt az örvende-
tes érdeklődést többféleképpen igyekeznek ma 
gyarázni. Vannak, akik azt mondják, hogy itt 
a hazafelé való' beszélés érdeke dolgozik. Van-
nak, akik tüntetési szándékot keresnek a vita 
kiszélesítésében. Csak az nem jut eszükbe, 
hogy az a legtermészetesebb dolog, ha Ma-
gyarországban a földmivelési táreza ügyei 
iránt érdeklődnek a legtöbben. S csak az nem 
jut az eszükbe, hogy az érdeklődésnek ebben 
a megnyilatkozásában az u. n. agrárius moz-
galom hatását keressék. De a gondolkozó el-
mék kicsinylik ezt az egyszerű magyarázatot, 
mert ezt elfogadva, furfangos kombinácziójukra 
nem volna szükség. 

S valljuk meg az igazat, az agrárizmus 
sikereiről minálunk ma még minél keve-
sebben szeretnek beszélni. Ha beszélnek róla, 
abban sincsen köszönet. Valami borzasztó je-
lentőséget igyekeznek betudni annak az agrá-
rius szónak. S különösen divatossá vált az a 
felfogás, mely az agrárizmust a liberalizmus 
esküdt ellenségének hirdette. 

Ez a felfogás sokakat visszariasztott attól, 
bogy a köz- és mezőgazdasági téren lefolyt 
mozgalmakban tevékeny részt vegyenek. Most 
azonban, mikor az agrárkérdések pártkülömbség 
nélkül foglalkoztatják a Házat és miután 
Darányi miniszter, a liberalizmus egyik minden-
kori oszlopa, a szó nemes értelmében agrárius-
nak vallotta magát: most már tarthatatlanná 
vált az az állítás, hogy az agrárizmus a libera-
lizmusnak ellentétes irányzata. Most már 
disztingválni kell. Meg kell vonni a határvona-
lakat a szó nemes és szó közönséges értel-
mében vett agrárizmus között. A napi sajtó 
egy része tényleg különböző alakban töpren-
kedett a dolgok ilyetén állása fölött s a „M. NS 
végre megtalálta a módját annak, micsoda 
disztinkczióval lehet az agrárizmusnak iparjogo-
sitványt adni. Megállapította, hogy azt, amit 
most a Házban s különösen Darányi miniszternél 
tapasztalunk, az liberális agrárizmus. 

Tehát ilyen is van már! Küzdünk egy foga-
lom ellen s miután nem birunk vele, kisajá-
títjuk a magunk számára. Hasonló eljárás ahoz, 
mikor a falu legveszedelmesebb emberét kis-
birónak teszik meg. Nem, ilyet mégse tegyünk. 
Ne ékesítsük az agrárizmust semmiféle aktiv 
politikai párt jelzőjével. Ne csináljunk politikai 
fogalmat egy olyan közfogalomból, amelyhez 
mindenkinek jussa van, mert ez a legnagyobb 
ellentmondásokat provokálná. 

Csak annyit kérdünk, van-e hát olyan agráriz-
mus, mely a szó nemesebb v értelmében liberá-
lis ne lenne? Képzelhető-e annál liberálisabb 
szellem, amely elsősorban az ország legelő-
kelőbb gazdái által felkarolt agrármozgalmat 
jellemzi, mikor ez a mozgalom első vonalban 
a kis exisztencziák érdekében érvényesül s 
mikor az a szövetkezeti élet terén korszakot 
jelölő alkotásokat eredményez ? Mikor munkás-
és cselédtörvények jönnek létre, mikor az 
utolsó mezőgazdasági munkástól a gazdatisztig, 
mindenkit emanezipálni, igyekeznek a törvé-
nyenkivüliség súlya alul s mikor a főúri körö-
ket az a probléma foglalkoztatja, hogyan tele-
pítsünk és hogyan mentsük meg a középbirto-
kos osztályt? Ebben a. felülről lefelé irányuló 
tevékenységben kisajátított érdeket senki sem 
láthat s ebből az irányzatból a nemesebb ér-
telemben vett liberális gondolkozást mindenki 
kiolvashatja, aki nem takarja be a szemeit. 
Hogy csakugyan ki is olvassák, legjobb bi-
zonyság erre az, hogy az agrárizmust a „libe-
rális" jelzővel diszitik. Miért nem a merkanti-
lizmusnak adják ezt a jelzőt ? Több történeti 
joggal megtehetnék. „Liberális merkantilizmus." 
Ez nem is lenne egészen idegen fogalom. 

Hanem hát ezekre az uj és legújabb 
fogalmakra a ' közéletnek semmi szüksége 

ín. A magyar közvélemény kezd meg-
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barátkozni azzal a tudattal, hogy bizonyos 
közjogi kérdések aktiv jelentőségükre nézve 
mindinkább elenyésznek és helyükben az 
uralkodó szerepet mindinkább gazdasági 
kérdések foglalják el. Ehez képest nő a súlya 
és jelentősége egy olyan mozgalomnak, amely 
csupa modern közgazdasági kérdésekben kulmi-
nál. És ennek a mozgalomnak éppen ezért 
minden politikai irányzat fölött kell maradnia, 
hogy magába olvaszthassa mindazokat, akik a 
magyar mezőgazdaságnak barátjai. 

Egyébként Darányi miniszter igen találó 
magyarázatot adott azzal, hogy valamiként 
felekezeti velleitások és idegen törekvések 
mezőgazdasági köpényt jogosan nem vehetnek 
magukra, azonképen a szabad kizsákmányolás 
módszere: üzelmek és visszaélések sem buj 
hatnak joggal a liberális lobogó alá. Ha ez 
megtörténik, okává válik félreértéseknek és 
keletkező hamis jelszavaknak. De ha ezeket 
az irányzatokat a velük méltatlanul azonosított 
törekvésektől megtisztítva viszgáljuk, ugy fogjuk 
találni, hogy az agrárizmus és a szó nemesebb 
értelmében vett liberalizmus között természetes 
közlekedési akadályok nem voltak és nincsenek. 

B. B. 
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gr. Pálffy Pálnénak 1 
Engel Hermán 1 
J. Forgách Margit grófnő 1 
Dojcs község 1 
Vantsay István 1 
Brezovay László 1 
Érsekújvár város 1 
Dégenfeld József gróf 1 
Ondrejóvich László 1 
Wilczek Vilmos 1 
Parácz község 2 

Összesen 45 30,520 

Tartler György 
Wolff testvérek 
Ugrón Zultán 

Schóberl József 
Puskás Béla 
Szilassy Aladárné 

Gr. Herberstein József gr. Andrássy Sándor 1 
Skublies örökösök gr. Andrássy Gyula 7 

„ „ gr. Andrássy Tivadar 7 
Gr. Herberstein Józs. gr. Pejacsevich urad. 4 

„ Weisz Pál Manó 2 
Königswarter H. br. gr. Stubenberg József 5 
Pallavicini Sánd.őrgr. Andrássy Dénes gr. 2 
Herberstein Vilmos Wenekheim Frigyes gr. 5 
Herberstein Józs. gr. Stummer Ágost br. 2 
Özv. SchosbergerH.-néNádasdy Ferencz gr. 4 
Pallavicini Sánd.őrgr. „ „ * 6 
Keszthelyi gazd tanm. Mándy Samu 4 
Heiberstein József gr. Nádasdy Ferencz gr. 3 
Pallavicini Sán. őrgr. Andrássy Dénes gr. 2 
Herberstein Józs. gr. Kisjenői uradalom 10 
Herbersiein Alfréd Graefl Jenő 4 
Özv. SchosbergerH.-né Hetsch Rezső 4 
Károlyi Imre gr. Széchenyi Géza gr. . 2 
Berchtold Lipótné Széchenyi Géza gr. 
Károlyi Lajos Wimpfen Simon 2 
Berchtold grófné Appon-yi Géza gr. 4 

Széchényi Béla gr. 3 
Véssey Sándor 2 
Kevermesi urad. 2 
Wenckhei.n Frigyes gr. 3 
Glück Adolf 4 
Windischgraetz 2 
Wolfinger Alajos 5 
br. Steiger 3 
Gaál Gyula 1 
Solymossy László br. 

Károlyi László gr. 
Dréher Antal 
Károlyi László gr. 
Rosenfeld Henrik 
Herberstein gr. 
Pfaff György 
Gr. Herberstein 
Dréher Antal 
Károlyi Imre gr. 
Berchtold Lipót grófné 
Kóhner Zs A. „ „ „ 
Károlyi László gr. „ „ „ 
Königswarter Her. br. Brachfeld Lajos 
Károlyi Imre gr. Jankovich Bésán Gy. 
Károlyi Mihály gr. 
Pfaff György 

1200 
240 

Kálmán Rudolf 
Szobotka Vilmos 7 420 

Herberstein Alb. gr. Wolff testvérek 7 420 
Károlyi László gr. Károlyi Erzsébet gr.-nő 2 900 

Összesen ... ... 133 20 24902 

darab í-
Kornstein Testvérek gr. Andrássy Aladár 6 

Brázay Kálmán 1 
Turtsányi Kálmán 4 

„ „ dr. Pajzs Gyula 1 
Simon Pál 1 

Wertheimstein Alfréd Kánya Vilmos 1 
„ „ dr. Piufsich Frigyes 3 

„ Harkányi Frigyes 4 
Kende Béla 3 
Brázay Kálmán 1 

„ „ Vancsay István 1 
Deutsch Zsigmond 2 
Katona Gyula 2 
M. Kovács György 4 

Keszthelyi gazd. tanint. Politzer Géza 6 
Pfaff György Janovay Zoltán 2 

„ Gyulamezey urad. 1 
dr. Magyar Károly 1 

„ Baruch Ferencz 3 
Geist Gáspár 2 
Wenekheim Frigyes 4 1 
Balogh Albin 4 
Berczeller Gyula 2 
Simon Pál 10 kocza 

Károlyi Lajos gróf 
Harkányi Frigyes br. 1 
KönigswarterHerm.br. B 
Meitner Gyula 

Fogyasztási szövetkezet Déván. A Hu-
nyad vármegyei gazdasági egyesület kezdemé-
nyezésére széleskörű mozgalom indult meg, 
hogy Déván a vármegye székhelyén egy fogyasz-
tási szövetkezet létesüljön. E végből a Hunyad 
vármegyei gazd. egyesület Déván f. hó 9-én 
nagyobb szabású értekezletet tartott, melyen 
az egyesület fölkéróse folytán Szilassy Zoltán 
az OMGE. szerkesztő-titkárja a fogyasztási szö-
vetkezetekről, megalakításukról és üzletvitelük-
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ről előadást tartott. Az értekezlet, a melyben 
nemcsak a vármegye előkelő gazdái, hanem a 
vármegyei hatóságok, a törvényszék, járásbíró-
ság, a helybeli katonai helyőrség, a csendőr-
parancsnokság, tanitóintézetek internatusainak 
vezetői és iparosok is résztvettek, egyhangú 
lelkesedéssel határozta el egy központi fogyasz-
tási és értékesítési szövetkezet megalakítását, 
amit a nyomban aláirt 600 részjegygyei biz-
tosított is. A szövetkezet a „Hangya" köz-
pont kötelékében már legközelebb formaszerint 
is meg fog alakulni és működését is meg fogja 
kezdeni. Tervszerint működését egyelőre csak 
a közpöntban fogja kifejteni, mihelyt azonban 
a központ kellőleg megerősödött, a vidéki al-
kalmas helységekben fiókokat is fog felállítani, 
hogy a szövetkezet áldásaiban a legkisebb föld-
mives is közvetlenül részesedhessék. Terhe van 
véve továbbá az is, hogy a szövetkezet meg-
erősödése után fokozatosan megkezdi az érté-
kesítésre vonatkozó működését is, aminek Hu-
nyad vármegyében, kivált a gyümölcsértékesítés 
tekintetében igen nagy föladatai és működési 
tere van. Az üdvös és sikeres mozgalom élén 
a gazd. egyesület elnöke: Báró Bornemissza 
Tivadar és az egylet érdemes titkára: Pietsch 
Lajos állanak. 

Tavaszi luxuslóvásár. A f. évi április hó 
1., 2., 3-án rendezendő XV-ik díjazással egybe-
kötött tavaszi luxuslóvásár fő katalógusa már 
megjelent. Ennek betekintése nemcsak arról 
nyújt örvendetes képet, hogy ily nagyszámú 
bejelentés még eddig közel sem éretett el, ha-
nem főként azon körülménynél fogva, hogy a 
bejelentők igen nagy részben hazánk ismert 
legelsőrendü tenyésztői is lévén, ez egyúttal 
garancziát nyújt arra, hogy a vásár lóanyag 
minőség tekintetében is kifogja elégíteni a leg-
jobb várakozásokat. A katalógus 119 bejelentő-
től 414 drb lovat sorol fel, azt látjuk 
továbbá, — hogy fogatcsoportok szerint eddigelé 
22 négyes fogat, 131 kettős fogat, 15 egyes 
fogat és 49 hátasló fog a vásáron résztvenni, 
— illetve a kitűzött dijakra is versenyezni. A 
vásár megnyitása napján még meg fog jelenni 
a szokásos pótkatalógus, — s ezzel egyetem-
ben igen valószínű, hogy a végleges ló-létszám 
az 500 darabot is megfogja haladni. — A ka-
talógus kapható a Budapesti Tattersall titkár-

Tenyészállatok szállítása a párisi kiállí-
tásra. A svájczi gazdák gondolkodóba estek 
azon egészségügyi eljárások felett, melyekkel a 
franczia hatóság a kiállításra küldendő tenyész-
állatokat fogadja ez év junius havában. (Figyel-
meztetjük az érdeklődőket, miszerint a franczia 
földmivelésügyi s kereskedelemügyi miniszterek 
január havi rendelkezése folytán a mult év május 
31-én hozott s a tenyészállatkiállitást szabá-
lyozó rendelet módosítva lett!) E tárgyban 
egy széles körben olvasott svájczi lap ilyfor-
mán nyilatkozik: „A svájczi tenyésztőknek a 
párisi kiállításon történő részvéte aligha nem 
kudarczot fog vallani, mert a franczia hatóság 
egészségügyi eljárásával nincsenek, megelé-
gedve a gazdák. A kiállításra szánt állatokat 
ugyanis a határnál tartják 10 napi vesztegzár 
alatt s ha semmi gyanúsat nem tapasztalnak, 
akkor továbbitatnak plombirozott vaggonokban 
a kiállítás területére. Hát a drága fajtaállat 

bizony nagyon sokat szenvedne, ha 2—3 napig 
— a legnagyobb forróságban — oly vaggonok-
ban tartatik, melyekbe jutni nem lehet s 
melyekben az állatoknak a megfelelő gondo-
zást sem lehet nyújtani. A svájczi tenyésztők 
azt reménylik, . hogy a merev utasítás csak 
nem lesz megkövetelve!? . . . Hát nagyon 
helyén levő lesz, ha illetékes köreink utána 
járnak s megtudják, vájjon a franczia hatóság 
csakugyan ily drákói szigort akar-e a tenyész-
anyag szállítása ellenében kifejteni ? Mert ha 
a svájcziak felszólaltak, nekünk annál több 
okunk van arra, mert bizony a távolság oly 
nagy, hogy az a tenyészállatokat ugyancsak meg-
viseli, mig a franczia határhoz érnek, már most, ha 
onnan plombirozott vaggonokban szállitatnának, 
ugyancsak szép kondiczióban volnának kiállít-
hatok ! Nagyon nevezetes s fontos kérdés az, 
hogy szállíttatnak az állatok a határtól 
Vinczenes-ig, hol a kiállítás lesz, . mert ez a 
kérdés nagyon közelről érdekli a mi tenyész-
tőinket is, kik értékes állatjaikat aligha eresztik 
a nagy útra, ha kellő garancziát nem kapnak, 
hogy azokat útközben semmi baj sem fenyegeti. 

A magyar kir. államvasutak védnöksége 
alatt álló fiumei nyilvános raktár részvény-
társaság Fiúméban foglalkozik a Fiúméba 
vasúton érkező és onnan hajóval továbbítandó, 
valamint a Fiúméba hajóval érkező és onnan 
vasúton elszállítandó és a helyi áruk átvételé-
vel, megőrzésé vei, gondozásával, csomagolásával, 
átadásával s egyéb kezelésével, nem különben 
az átvett áruk tűzkár elleni biztosításával. A 
részvénytársaság gabonaelevátorában a kül-
földre rendelt vagy importált gabonanemüek 
mindennemű kezelését ( u. m. eleválást, keve-
rést, egalizálást, rostálást, triörözést és osztá-
lyozást) elvállalja, úgyszintén végezteti a gaboná-
nak zsákban vagy ömlesztett állapotban való 
(alla rinfusa) hajóba rakását is. A részvény-
társaság a nagymélt. kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium által jóváhagyott üzletszabályzatát 

díjtételeit kívánatra díjtalanul rendelkezésre 

Á Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek 
Orsz. Egyesülete f. évi márczius hó 21-én azaz 
szerdán d. u. 31/2 órakor a „Köztelek" kis 
termében választmányi ülést tart. Tárgysorozat: 
A mult ülés jkönyvének bemutatása. Két jkönyv-
hitelesitő tag kiküldése. Jelentés tagmozgalom-
ról. Pénztári jelentés. Folyamodványok segé-
lyekért. Közgyűlés tárgysorozatának és idejének 
megállapítása. 

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

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

*) Az e rovat alatt közöltekért a szerkesztőség 

Szuperfoszfátot, 
Szénsavas-kálit, kénsavas-ammont, 

kovasavas -ká l i t , 
(dohány trágyázásra) 

5 5 k é n p o r t , 3 
(legfinomabb = 78% Chancel oidium ellen) 

rézgálicot, 98|99lo 
legolcsóbban szállit a 

„ H U H ® 4 * * " 

MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 

RÉSZYÉNYTÁRSASÁG 

B U D A P E S T E N , 

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

É M ) 

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

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

Köztelek Zsebnaptár 
1900-ra . 

A „Köztelek Zsebnaptár" ezen hatoctiK év 
folyama régi köntösében, javított és tetemesen 
bővített tartalommal bír. 

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 20 fillér. = — 

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

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 

Mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb 

m a g v a k b e s z e r z é s i f o r r á s a 
a j á n l h a t ó 

mm 
TkJf Q m J1L cs. és kir. udvari szállító magker^skedése 

V U ^ n B u d a p e s t e n , V I . , H m § r á s @ y - u f 2 3 . 
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1 F e l h í v j u k 

a t. ex. gaz«tak5zBM*g 
f i g y e l m é t ||_ I a budapesti gyapjo-aokeziókra,/ 

lv folyamán tSbb eoroi 
mai."Íz"ankcziókra felkffldStt éT™Qyá"pjú*írTOp*ál 
vállalat Budapari, Dunapartl teherpályaudvar* oilm-
«ett sryapjnkflldemények a M. A. V. 9uzh renalain 
tetemen díjkedvezményben, valamint inryen raktá-
Bejelentéaeket elfogad é> mindennemű folrlMroaI-

H E L L E R M T S T Á R S A , 

BPAPEST, Y„ 

KERESKEDELEM,TŐZSDE 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann ét Wahl budapesti terménybiiományi 
ezég jelentése.) 

Napi jelentés a gabonaüzletről. 
1900. márczius 16. 

A külföldről lanyha jegyzések folytak be, igy 
New-York fél centig' és Chicago s/s-ig ment vissza, 
mi csak nagyon rövid ideig birt az itteni áralakulásra 
befolyással. Áprilisi buza 14-70 indul meg és fokoza-
tosan 15-16-ig emelkedett, mig a déli tőzsde változatlanul 
zárul. Nagyobb mérvű emelkedés a tengeriben állott 
be, mert nagyobb számban léptek fel a vevők ugy, 
hogy 5-24 után 5-31-el kötetett a májusi terminus. 

A malmok egy kis sieszter után a napiszükségletü-
ket fedezendő, végre újra hozzáláttak a vételekhez és kb. 
4000 mm. búzát vontak ki a forgalomból öt fillérig 
magasabb árak mellett, mely felpénzt csak nagy nehezen 
adták meg. Inkább nagyobb tételű könnyű búzák 
keltek el. 

Árpában mérsékelt kinálat mellett aránylag jp 
vételkedv uralkodott és az áruba hozott mennyiség 
gyorsan helyeztetett el 11 '10—40 3 hóra, mig finomabb 
minőségüekért 12-29 K. is fizettek szívesen. 

Rozsban kissebb forgalom volt és változatlan 
irányzat és árak mellett 12'—12-30 sőt 12-50 K. jegy-
zünk helyben. 

Tengeri jobban kináltatott, de állpmási vevők 
hiányában a forgalom nem fejlődhetett ki. Jegyzéseink 
10.65 ab Kőbánya. 

Zab üzlettelen. 
Déli 12 órakor jegyez: 

Buza áprilisra 1900. 15.06—10—12 
, októberre , 15.58-60-62 

Tengeri májusra , í 10.48—50—56—62 
Rozs áprilisra , 12.62—64 

Siess. (Goldfinger Gábor eseszgrferi képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e héten az üzletmenet jobb vé-
telkedv folytán élénk volt és főleg vidéki mezőgazda-
sági szeszgyáraktól kelt el finomított szesz nagyobb 
tételekben Elkelt finomított szesz nagyban azonnali 
szállításra budapesti gyáraktól 112-50—113-50 koro-
náig nagyban adózva és 43- 43-50 koronáig adózat-
lanul szabadraktárra szállítva. Élesztőszesz változat-
lanul jegyeztetik és adózva 113-50 koronáig, adózatlanul 
43.50 koronáig kelt éf. 

Mezőgazdasági és vidékiszeszfinomitók finomított 
szeszt ab állomás 40. 40.50 koronáig ajánlottak és 
ez áron több tétel el is kelt április-augusztusi szállí-
tásra. Kontingens nyersszeszben a kínálat gyérebb 
volt és kisebb tételek 35—36 koronáig keltek ab vasút 

•a Budapesten ; 5-50— 

Be,cm jegyzés 39 60—40— korona, kontingens 
nyeri szeszért. 

Prágai jegyzés 111*75 korona adózott ég 
37-75-—.— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 21- 22-— korona kiviteli 
szeszéi* 90% hektoliterje. 

Kivitelre több tétel finomított szeszt vásároltak, 
mely Dél-Törökország felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan je-
gyeznek. 

Budapesti sárlatárak i héten: Finomított tznss 
113- 113 50 korona, élesztőszesz 113' 113-50 K., 
nyersszesz adózva 111: 11150 korona, nyersszesa 
sdízatlan (exkontingens)—• •—korona, denaturált 
szesz 36-50—37-50 korona. Kontingens nyersszesz 
- — . ;— korona. 

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

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
A lefolyt héten inkább télies volt az idő, de a 

magüzlet midazonáltal élénk volt. 
Vörös lóherének folytatólag is nagy a kereslete, A 

megbízható eredetű áru szűkön lévén, a külföldnek ér-
deklődése ismét amerikai lóhere felé irányul és ujelag 
nagyobb kötések létesültet felemelt árigények mellett. 
A belföldi forgalmat ez nem érintené, ha az amerikai 
heremag épen csak külföldön használtatnék fél, de 
sajnos ez nem igy van, mert nagyobbára Ausztrián 
át és Ausztriából kap jelenleg a vidék, illetve kapnak 
ismételadók, főképen a felső megyékben, u. m. Bereg-, 
Ung-, Nyitra-, Trencsén- és Sárosmegyében nagymennyi-
ségű amerikai lóherét. E jelentés keretében sem om-
laszthatjuk el,hogy gazdáinkat ismételten sürgősen figyel-
meztessük, hogy saját jól felfogott érdekükben esak 
olyan lóhere-magot használjanak vetőmagnak, mely 
valamelyik állami magvizsgáló állomás plombáját vi-
seli. Luczerna. Az ebbeli vételkedv tartós és élénk 
maradt; különösen franczia áru kelt el nagyobb mennyi-
ségben. Takarmány-répamag igen kapós volt ; a szük-
séglet ez időszerint még az összes fajtákból kielégíthető. 
Fümagvakból nagyobb mennyiségek adattak el, bukköny-
beli forgalom is élénk-volt. 

Jegyzések nyersáruért 100 kilónkint Budapesten. 
Vörös lóhere . . . . 146 — 156 korona. 
Luczerna 90—100 , 

Az Erzsébet Sőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a .Köztelek" részére. Budapest, 1903. márcz. 15-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

Ár K.: 25.80 24.40 23.20 21.80 21.20 20.4019.-16.—13.60 

A központi vásárcsarnok ámjegyzese aagybxs 
(en grog) eladott élelmiezikkek ái-airól. 

Mag var g 
iizleti jeíeatése, 1900. márczius hó 14 érői. 
Az utolsó időben már hozzá szoktunk ahhoz, 

hogy a hét első részében közepes a forgalom, mig a 
hét végén élénk. Igy volt ez most is. A hozatalok 
mérsékeltek voltak és a tojás kivételével az áruk 
részint tartott, részint magasabb árakon voltak elad-
hatók., Vajban még mindig hiányt szenvedünk, a keres-
let nagyban felülmúlja a ' kínálatot; túróban azonban 
elegendő mennyiséggel rendelkeztünk. 

Eladásaink: Vidéki marhahús 76—96 korona, 
borjúhús valamivel olcsóbbodott és 84—92 korona; 
sertéshús 88—98 korona. Nehéz bárányokat 18—20, 
gyengébbeket 10—11 koronával fizettek páronként. A 
baromfipiacz nagyon élénk s a hozatalokat jobb áron 
tudtuk elhelyezni. Élő állatokból eladtunk pulykát 
12-14, tyúkot 3—3.80 koronáért páronként. Vágott 
liba ára nagyon szilárd, 140, pulyka 120—140 fillér 
párja 

Teavaj 220—260, főzővaj 180—200, turó 28—32 
fillér kgonként. 

Tojásban bőséges hozatalok miatt az irányzat 
meglanyhult. Az árcsökkenés három napi áringadozása 
végeredményében 4 korona. Igy p. o. ma sürgős kiná-
lat folytán az alföldi tojást csak 58—59 koronáért 
lehetett értékesíteni. 

Gyümölcsből pogácsaalmát nagy tételekben 
kgonként 50—60 filléren adtunk el. 

Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

élelmiczikkekről. Budapest, 1900. márczius 15-ről. 
Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I. rendű 100—108, II. r. 96—100, III. r. 92—96, eleje 
I. r. 92—94, II. r. 88—92, III. r. 80—88, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 90—108, II. r. 80—90, eleje I. r. 
80-90, II. r. 60—80, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 84—88, 
II. r. 80—84, eleje I. r. 76—80, II. r. 72—76, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 100—104, vidéki 80—94, 
szalonna nélkül budapesti 105—108, vidéki 86—104, 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
100—120, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 6.00—9.00, 
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, 

nt nélkül 1.20—1.70, sonka füstölt prágai, csonttal 
>—2.00, csont nélkül 2.20—2.20, kolbász 1 kg. nyers 

—, 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 I. r. 96—100, szalámi 
1 kg. belföldi 200—350, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1.80—2.20, tyúk belföldi I. r. 3.C0—3.20, kappan hizott 
I. r. 4.00—4.80, sovány 2.60—3.20, rucza hizott I. r. 
0.00—0.00, sovány belföldi -—, liba fiatal újdon-
ság —.0 .—, lud hizott I. r. —--. .00, sovány 
belföldi 0. 0-Ö0,"pulyka hizott I. r. —.00 .00, 
sovány belföldi :— korona. — b) Tisztított: csirke 
1. r. 1 drb 1.00—1,.20, tyúk I. r. 1 drb 1.40—1.50, 
kappan hizott 1 kg. , 1 drb 1.80—3.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.80, 1 kg. 1.20—1.40, lud hízott 
1 kg. 1.20—1.30, 1 drb 4.60—6.50, magló 1 kg. , 
1 drb . pulyka hizott 1 kg. 1.20—1:40, 1 drb 

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

Hal. Élő: (1 kg.),harcsa 1.80—2.20, csuka 1.90— 
2.00, ponty dunai nagy 1.S0—1.80, márna 1.20—1.60.1 
süllő balatoni .—, czompó 1.30—1.40, pisztráng 
nagy , kecsege 3.60—5.—, angolna , 
apró kevert 0.60—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—1.90, szedett 1.00—1.50, 
olvasztott , margarin I. rendű , II. r. 

tehéntúró I. r. 0.24—0.32, 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. 12.00—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, színes. 
10.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 10Ó drb 4.30—4.40, alföldi 
(1440 drb) 59.00—60.00, erdélyi (1440 drb) 56.0S—59.00, 
szerb (14*0 drb) — , apró (1680 drb) , 

- korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. , I. r. 1 q. 
4.40—5.00, petrezselyem ujd. 100 köt. , I. r 
1 q. 18.0C—20.00, zeller I. r. 100 drb 6.00- 12.0, kara-
lábé I. r. 100 drb 2.60—3.20, vöröshagyma ujd. belföldi, 
100 köt. , érett makói 1 q. 8.00—12.50, fok-
hagyma I. r. 1 q. 24.00—30.00, czékla Í r . 100 drb 
1.20—2.00, II. r. 0.80—1.20, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
10.00—20.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 3.00—6.00, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 10.00—20.00, fejes saláta 
I. r. 100 drb 2.00—10.0, kötött saláta 100 drb , 
burgonya 1 vaggon sárga 440.0—480.0, 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—6.00, nagy salátának , 
paradicsom olasz 1 q. 120.0—120.0, belföldi — , 
zöld paprika 100 drb , tök főzni való 100 drb 
— , zöldborsó hüvelyes 1 q. 80——100—.kifej-
tett , zöldbab hüvelyes 1 q. , 
kifejtett , karfiol 100 drb 16.00—24.00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00—34.00, spárga. 
' kg. 0.00—0.00 korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. — --.—, 
rétesbe való 18.00—30.00, vajkörte nagy I. r. 1 q._ 

• .—, közönséges kevert körte 1 q. 10.00—20.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. —.—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —. .—, ringló nemes I. r. 

—. —.—, baraczk kajszin 1 q. —. .—, 
1 q. —. —.—, magvaváló 1 q. —.———.—, 

nem magvaváló 1 q. —. .—, szőlő fehér mézes 
lege 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 
heju 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 
.60—6.00, apuliai 100 drb —. .—, mandarin 100 

drb 2.60—4.00, czitrom I. r. 100 drb 1.80—2.20, 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. 70.00—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 
csuraatott 1 q. 80.00—104.00, lépes 1 q. , 
köménymag 1 q. —. .—, boróka 1 kg. —. .— 
házi szappan szin I. r. 1 q. 56.00—60.00, közönséges 
" r. 44.00—46.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 

.—40.—, vörös bor 1 hl. 40. 44.—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. korona. 

Hideghnsvásár a Garay-téri élelmi piaczon 
1900. márcz. 16-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
ielentése a ,Köztélek" részére.* Felhozott Budapestről 
29 árus 7 db sertést, 0 árus 5 db süldőt, 2000 kg. 
friss hust, 800 kg. füstölt hust, 600 kg. szalonnát, 

kg. hájat,— kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
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burkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (—" db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Nagy-Körösről 5 árus 75 
drb sertést, Czeglédről 5 árus 68 drb sertést, Nagy-
Székelyről 1 árus 6 darab sertést, Laczbázáról 1 árus 
4 drb sertést, Monorról 3 árus 2 drb sertést és 68 
drb süldőt,összesen 15 árus 155 drb sertést és 68 drb 
süldőt. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 100 —104 fillér, 1 q 90—94 korona, süldő-
hus 1 kg. 120—140 fillér, 1 q 96—100 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 128—136 fillér, 1 q 110-112 korona, 
szalonna zsirnak 1 kg. 96 —104 fillér, 1 q korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 128—136 fülér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100-112 fillér, 1 q — 
korona, disznózsír 1 kg. 116—120 fillér, 1 q 
korona, kocsonyahús 1 kg. 80—88 fillér, 1 q 
korona, füstölt sonkái kg. 140—152 fillér, 1 q 
korona, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , töpörtő 1 kg. fii lér. 

Hideghnsvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1900. 
márczius hó 16-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,1Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
33 árus 124 db sertést, 1 árus 6 db süldőt, 3000 kg. 
friss hust, 400 kg. füstölt hust, 2000 kg. szalonnát, 1000 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czeczéről 1 árus 8 drb 
sertést, Dunapatajról 1 árus 6 drb sertést, összesen 
2 árus 14 drb sertést. 

Forgalom közepes. Arak a kővetkezők: Friss ser-
téshús 1 kg. 96—120 fillér, 1 q 92—96 K., süldő-
hus 1 kg. 120—136 fillér. 1 q K„ füstölt 
sertéshús 1 kg. 112—128 fii, 1 a korona, 
szalonna zsirnak 1 kg. 96—108 iillér, lq 94—96 K., 
füstölt szalonna 1 kg. 112 , 1 q fillér, 
háj 1 kg. 100—112, 1 q fillér, disznózsír 
1 kg. 112 , 1 q — fillér, kocsonyahús 
1 kg. 60-80, 1 kg. fillér, füstölt sonka 
1 kg. 140—160 fillér. 1 q korona. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mestsr-
oísza. 1S00 márcz. 16, & székesfővárosi vásftrigazgatóság 
jelentése a ,KözteUk' részére). Felhozatott a szokott 
''•üsájrekbő! 145 szekér réti széna, 15 szekér mtih&r-

25 szekér zgupszalma, 12 szekér aiomszalma, 0 szekér ia-
Isírajányszalma 3 szeker tengeriszár, 5 szekér egvéfc 
takarmány (zabos bükköny, stb) 500 ssák szecska. 
A forgalom közepes. ír«k fil.-ben q-ként a kövef-
kf iők: réti u « < 400- 600, írnhar 520—600, ituj-
mlma 280—320, aioroszalma 200—240, egyéb takar-
mány —, lóhere — . takarmány-
szalma , 100 kéve tengem*. 1400—1600. luezerna 

. sarjú . szataaszecsfc a 340—380, széna 
» nj i zabosbükköny 540—580 össze* 

--•Miizám 210, suly 273,000 kg. 

állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár, 1900. márcz. hó 15-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 556 db, eladatott db, 
galicziai — drb, eladatott drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 2 db, eladatott 
— drb, élő bárány 62 db, eladatott — drb; belföldi 
64 drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

drb, ölött bárány 2463 drb, eladatott — drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

A borjuvásár hangulata lanyha volt. 
Arak a következők: Élő ̂ borjuk : belföldi —— r 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 50- 76 
koronáig, kivételesen 80 koronáig súlyra, galicziai 

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

koronáig, kiv. koronáig drbkint, — 
koronáig, kiv. , — koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi 70—74 i koronáig, kiv. koronáig súlyra, 
galicziai — koronáig, kiv. — koronáig 
súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány 10' 14-— koronáig 
páronkint, ölött bárány 6- 14-— koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1900. 
évi márczius hó 15-én. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a »Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 392 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 64 
db, közép 122 db, alárendelt 30 db. Fejőstehén: fehér 
0 drb, tarka 112 db, tenyészbika 1 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly 4 db, bonyhádi 59 db, 
hizlalni való ökör — db,üsző fehér — db. 

A közeli országos vásár miatt ugy á jármos 
ökrökre, mint fejős tehenekre a kereslet csekély volt, 
mely utóbbiak 10—20 koronával csökkentek. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
ökör 680—720, középmin. jármos ökör pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 

bivaly é. s. mm., — K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-kmt é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért és 
oedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású' tehén koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén . , kiv. koronáig 
darabonkint. 

Bndapesti vágémarhavásár. 1900. évi márczius hó 
15-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazqatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) Felhajtatott: 2886 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 1721 db magyar és tarka 
ökör, 666 db magyar és tarka tehén, 265 db szerbiai 
ökör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, 3 db 
szerbiai tehén, 170 db bika és 61 db bivaly. 

A nagyobb felhajtás következtében a vásár 
irányzata lanyha volt, az árak 1—2 koroná val csökken-
tek. Konzervgyári czélokra 400 drb vásároltatott, a 
jövő'héten még 300 drb fog vétetni. 

Minőség szerint: 651 darab elsőrendű hizott 
2023 db középminőségü és 212 db alárendelt min. ökör 
- — 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 58- 66-—, kivételesen —• , 
hizott magyar ökör középminőségü 50' 56-—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 42' 50-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 42—62-—, kivételesen tarka 
tehén —•——'—, magyar tehén középmin., 42 62-—„ 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 42-— 
62' .szerbiai ökör jobb minőségű 48- 58-—, kiv. 
—•—, szerbiai ökör középminőségü 40'—46-—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
44— 64-—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 34.- ' ' 

1 b ' kiv. —•— koronáig métermázsánkint élősul 

Bndapesti lóvásár. Budapest, 1900. márcz. 15-én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). 

A forgalom közép volt. 
Felhajtatott összesen 438 db. Eladatott 252 dh> 

Jobb minőségű lovakból hátas — db, eladatott — db> 
— — K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) — db, 
eladatott — db K.-ért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 10 db, eladatott 3 db 300—400 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 40 db, eladatott 17 db 250— 
310 K.-ért, ponny — db, eladatott 0 db K.-ért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 80 db, eladatott 35 db 100—170 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 250|db, eladatott 170 db 60—120 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 58 db, eladatott 
27 db 20—44 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 46 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott — db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertés vásár. 1900. márczius 16. (Első 
magyar sertéshizlaló - részvénytársaság telefon jelen-
tése a »Köztelek" részére.) Az üzlet élénkebb 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—98 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4% 
engedmény szokásos. — Eleségárák: Tengeri uj 10-80 
—•— korona, árpa 12-— kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány: márczius 9-én maradt 26870 darab Fel-
haj tási: Belföldről 2394 darab, Szerbiából 1047 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3441 db. Fő'összeg 30311 db. Állomány 
és felhajtás együtt — - drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 757 drb, belföldre Budapest 
környékére 496 drb, Bécsbe 100 drb, osztrák tar-
tományokba 340 drB, Ausztriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
1708 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 0 darab, vaggonokból kirakott hulla 
9 darab, borsókásnak találtatott 6 darab, összesen 
15 db. Maradt állomány 28603 drb. A részvény-szállá-
sokban 4265 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt III/9. 2169 db. Felhajtás : Szer-
biából 1047 db, Romániából — drb, összesen 3216 drb. 
Elhajtás: 1312 drb, maradtg állomány 1904 drb 

vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (40000 korona becs-
értékei felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Márcz. 19. Székesfehérvári atkviha- Sárközi 91682 
kir. jbiróság tóság Kálmán 

Márcz. 19. Trencséni 
kir. tvszék 

Márcz. 22. 

Márcz. 22. 

Márcz. 24. 

Márcz. 24. I 
i 

Márcz. 24. E 
k 

Márcz. 26. I 
i 

Márcz. 26. I 
k 

Márcz. 26. E 
J 

Márcz. 29. B 
k 

Márcz. 30. 

April 10. 

Ápril 19. 

Ápril 27. 

Május 16. 

Május 17. 

Máj. 27. 

Junius 2. 

kir. tvszék 
N.-kikindai 
jbiróság 
Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Csorba 130409 
;óság Árpádné 
tkvi ha- Schein- 89802 

óság berger Miksa 
tkvi ha- Kohn 95526 

óság Lajos 

tkvi ha- Kohn 229419 
óság Lajos 
atkviha- Kohn 229510 
tóság [Lajos 

atkviha- Ballascher 40676 
óság József 
tkvi ha- Dubez 44370 
óság Péternó 
tkvi ha- Müller 1328720 
óság Lajos 

Felső-vissói 
kir. jbiróság 
M.-szalkai 
jbiróság 

Gyöngyösi 
kir. jbiróság 
Kis-czelli 
kir. jbiróság 

jbiróság 

Szerkesztői 
Sz. B. urnák. Czikke 

általános keretben mozog 
magánlevélben közölje 

tkvi ha- Iraszek 
óság Nándor 
tkvi ha- Luby 

óság Lajos 

tkvi ha- Adler 
óság Samu 

tkvi ha- Isaák 
tóság István 
atkviha- Rozenberg 1 
tóság Henrikné 
atkviha- Hejja 
óság Lajos 
tkvi ha- Stieder i 
óság György 

40000 

51432 

üzenetek. 
em közölhető, nagyon is 

Lényeges részét pedig 
etővel, nyilvánosság elé 

ÍE/sárangu hazai gyártmány\ 
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J Y C c C o r m i c k j ^ a r v e s t i u g J V C a c h i u e C o m p a r r y . 

C h i c a g ó i a F a t ó g é p g y á r . 

Kévekötöaratógép. 
Marokrakóaratógép. 

Fükaszálógép. 
Szénagyüjtő-gereblye. 

Kaszaélesitő. Kévekötőzsineg. 
Nemrég nyitottuk meg Budapesten uj üzletünket és azt magunk vezet-

jük egyenesen saját üzemünk szerint. Ezen idényben szolgálhatunk tiszta 
manillakötőzsineggel, melyet chicagói gyárunkban gyártottak. 

Képes árjegyzékekért és útmutatásokért tessék az alul jelzett czimhez 
fordulni: 

j V C e C o F n x i e k J ^ a r v e s t i i i g J V C a e k i t i e C o m p a u Y -
W i l l i a n x J . S t i l l m a n , i g a z g a t ó . 

B u d a p e s t , V . , V á c z i - u / b 3 S - s ^ á m . 
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i V i n t s c h g a u i h a s a s t e h e n e k ; 
| tejelési képesség ^ 

2500—3000 liter, 
melyet több oldali bizonylatokkal igazolhatok, 

kaphatók 

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

Gazdák figyelmébe! | 
I Mindén gazdaságban nélkülözhetetlen a szabadni- j 
i mázott s többszörösen kitüntetett 

„Diadal" terményrostákat] 
5j a j án l Bellán Sámuel kizárólagos tisztitógép készítő j 
| B.-Szarvason. 
| Az általam készített gépek, rosták egész uj alapelven készülnek, munka- f 
íj képességük minden eddig gyártott rosták felett áll, mit az 0. M. G. E. által | 
| Szolnokon rendezett rostaverseny eredménye is mutat, hol az I. számú \ 
| „Diadal"-rosta az I. dijat, állami arany érmet nyerte ; Szegeden, i 
í uj és figyelemre méltó czimmel; 1896-ban kiállítási éremmel lett 
j kitüntetve. 
| Minden gabonanemhez használhatók feltűnő eredménynyel, úgyszintén f 
l heremagvak tisztítása és arankamentesitéséhez is kitűnően beváltak. j 
1 Könnyen hordozható, legújabb mód szerint. Egy tengelyen felerősített | 
| 2 kerék által egy 14 éves gyermek, mint egy zsáktaligát a magtárban, . sőt j 
| azonkívül is száraz földön könnyen viszi stb., stb. - f 
j Kívánatra részletes ösmertetést és árjegyzéket küld 529 | 

B e h á n S á m u e l , 
j kizárólagos tisztitógép készítő B.-SZARVASON. j 

L a p u n k b e & o i e s i t a o i a j a 
1 f r t SS lci»éFt (poptémentegea) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Q u p e r f o s z f á t o k 
"'"^"""állati éS 

msaisasa ásványi eredetűek, 
legolcsóbb 

foszforsavas trág'yaszer minden ta la j ra . 
Gyors hatásért kezesség, legnagyobb eredmény. 

Nélkülözhetetlen a tavaszi vetéseknél, 
semmi más foszforsavakkal nsm pótolható. 

Ajánlok továbbá: 
Csontlisztet, Cbilisalétromot, kénsavas ammonlákot, 
kálisót, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, themenaui szab. szuper foszfát-

gypszet 
herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; 

t aka rmánymesze t stb. 
bárhova ve r senyképes áron szállit a legsz igorúbb 

tarta lom-szavato lás m e l l e t t 

Központi iroda: Prág-a, Heinrichsgasse 27. 

Magyar Fenyőmag: Pergető Gyár 
erdészeti magkereskedés 

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

E r d e i $ # $ # 
# v e t ő m a g v a k a t 

TÖLCl 'N t K K O T s gyümölcsfa magvakat. 
Kitüntetve díszoklevél, arany és ezüstéremmel s számos erdészeti hatóság elismeri 

nyilatkozatával. 
431 Árjegyzék bérmentve. 

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

vágó munkákat. 6446 

í f f f f f f f f f f f l f l f f f f f W ^ . 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„istvántelki immúnis" homoktalaju 
szőlőjéből a következő 

európai és gyökeres szőlővesszők 
eladók. 

1 éves 
gyökeres enrópai 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 angeyine 1,000 , 10 „ 

2 éves 
gyökeres enrópai vesszők. 

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

Megrendelések az 

OrszágosMagyarGazdaságiEgyesület 
igazgatójához 

B u d a p e s t „ K ö z t e l e k " i n t é zendők . 
Az elszállító« 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. 

I g a z g a t ó . 

A szabmtelautsott FairfcanlM-mériegek százados rendszerűek, tolé-
séiyo* fémmérőkurral bírnak * a kiAra t e t t t e r í t e t M l a l e a — 
e s y e n M f o s mérlegelik. 

l a r t i u i c , p e a t o s s á v t n M n m y ® K e z e M a f t K n é l fogva agy 
hazinkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert l e g í k i i ü n S h b m é r l e g e k . 
G a z d a s á g i - , s z e k é r - , m p I m - , z s á k - é s r a k t á r i 

m é r l e g e i n k s t 
4« a ezélnak megfelelő szerkezetüknél fogva külSnüsen a gazdák, „ 

ságek M arasSaí ittak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, 
— - melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tíse-

dea mérlegek árainál nem magasabbak, a hi-
telesítés, csomagolás és loco vasútra való fel-

» tws smm a d á s költségei m á r benfoglaltatnak. — Gazda* 
- »-•••. ffl, séf?i eoyesUleti tagokárkMlvezménylwsirészasSSnek. 

. " ~ G,i.r Lidiik fclSaita; feiugyelet aistt átl. Megrenáe-
É " ' ^ i-t lesek közvetlen központi irodánkhoz, Andrássy-ut 

-•-^'-s' | 14. czinszendők. Arjc ' " ' " 
T^j***- szintén központi ir 

FAIRBANKS MÉELES és GÉPGYÁR 
BUDAPEST, Aadrássy-ut 14. Byár: KIM VAozi-ut 156. 
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lazái J p ^ 

FUCHSÉSSCHLICHTER. 
Budaoes f , VI Já*z uteis? 7, 

Hazai Ipari 
pártoljuk. 

Magyar kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

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

Folyó évi március 15-tSl kezdve a gőzhajók egész évbn át hetenkint 
kétszer közlekednek, csatlakozásban "a Budapest-Fiume közt forgalomban levő 
gyorsvonatokkal, melyek az utasokat a hajók kiköiöbcl.vóiar, illetve onnan 
továbbítják. A fiume-velencéi vonalon az egész éven át fonnlartott heti két 
járaton kívül — az építés alatt ovii ui terni-s fiőz'-.ajó elkészültekor —nappal 
történő utazással egy heti harmadik járat fog h nyári hónapok tartama alatt 
berendeztetni, melynek Ihe'nefréndjVH utólagosan kihirdetjük. 

A fiumei-anconai vonalon már március li-től kezdve egyik járat nappal, 
a máaik járat; pedig éjjel torié.ik;, ,s mindkét járatnak csat akozása van a 
Rómába, Nápolyba, Kariba, lirin.'.isibe, IMogn.iha st!>. induló, illvtve az onnan 
érkező vonatokhoz. A Vonat Anco'fiában a hajó kikötőhelyétől, illetve kikötő-
helyéig közlekedik. 

A gőzhajók' menetrendje 
I. Fiume-Ancona .közt: 

a) Nappali utazás: Fiúméból indűl&s minden hétfen reggel 7 órakor 
» » Anconából . „ szerdán • „ 7', í . 

b) Éjjeli utazás: Fiúméból ,„ . „ csütörtök este 8 y 
„ . ^ Ancpnáb.ól ,',,'V „ szombaton este 8'30 , 

II. Fiüme-Vólence közt: 
Fiuméből indulás mindén kedden és szombaton este S órakor 
Velencéből „ ;. „ hétfőn és csütörtökön „730 „ 

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

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

dijjal egyiitt: 
a) Budapestről Fiumén. át .Velencébe vagy Anconába vagy viszont: 

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

b) A gőzhajókon Fiuméből Velencébe vagy Anconába vagy viszont: 
disz tejem; hálóhe.lylyel.együtt K. 16.— 

. . .1 oszt. ?.': "„ „ 12.— 
II. „ (fedélzet) „ 6.— 

Utazási'tártam 10 óra. 
A gyorsvonatok hasznalatára'jogosító 
c) közvetlen menetjegy, k "árai a hajó átkelési dijával együtt: 
Budapestről Rómába vagy viszont 76 Frc. 05 c. 55 Frc. 65 c. 

. Nápolyba ' 104 „ 45 „ 75 „ 55 , 
,. • Ftórencbe ' jr' 75 „ 80 , 55 „ 45 , 

, . •» , • . Genuába » 92 „ 50 „ 67 „ 25 „ 
Mi ám'ba , 71 „ 95 , 52 , 86 , 

, - Ttírinba : ' „ 92 „ 25 „ 07 „ 10 , 
Nizzába •• ' . 117 , 20 , 84 „ 40 „ 
Marseilleba 142 , 25 „ 101 „ 35 , 

,. líyonba. ; ..,„•' 132 15 „ 9t „ 25 , 
Továbbá. :kapl.atók ezen utirán-you át Olaszországba szóló kombinálható-

mérsékelt körutazási jegyek is. Menetjegyeket kiadnak és közelebbi felvilágo-
sítással szolgálnak a magy. kir. államvasutak állomásai, va amint a városi 
menetjegy. irodái ós.jBgykiadóhelyei és a Cook Tamás és Fia cég összes 
utazági irodái. . v . 

Budapest, 1900. éví.féhruáE hö. 
. , A.'íiiagy. kir. államvasutak igazgatósága. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

"13 ^-v-M renként*22—Ŝ 8-32hfrte ülbM (f̂ tve) Slnőség szerinti—18-áo^24-28 
n i I frt. Tessék „Borftrjegyzéket" kérni. Rendelő hordót is kaphat, mely 

• beszeraésî áron számíttatik föl, ŝ ugyanily árban û héten ̂ J^.11^1™'̂ ®' 

Nemes eperfa o i t v M y J P ^ í S I I 
1 O 60 krig. 0 frt vételnél S0 szá-

zalék, 25 frtnál 26 százalék, E0 frtnál 38 százalék, 100 frtnál 40 százalék engedmény. Az 
eperfa elég jöl árnyékol, ellensége nincs, minden évben bőven teremi, gyümölcs t ugy a 
két, mint a több lábúak egyaránt szeretik; kitűnő pálinka is főzhető belőle. Cegléden 
Igen jövedelmező fának ismerjük. Kár volna házunk, kertünk, szőlőnk vagy egyéb birtokunkat 
e nélkül hagyni. 

Birsoitványok. 
« ' *> ellenségtől egyaránt mentes. Vannak rendelőim, 

: ezer számra ültetik, mert rendkívül hamar teremnek, gyümölcse kedves, sokái g eláU, 
<gas árban értékesíthető és sokféleképen fel is dolgozható. A • 2-3-4-5 éves, rendkívüli 
J és gazdag gyökerű fák darabja erősség szerint 20 krtól̂ O ̂ krig. Nagyobb vételnél 

Lasponyaojtványok. ő ^ í r ^ 

Spanyol meggy fekete. 
séges, gyümSlose rendkívül keresett, mert befőzésre legalkalmasabb. A 2-8-4—5 éves 
rendJdTül szép és gazdag gyökerű fák darabja 16 krtól 60 krig. Nagyobb vételnél ugyanaz 
az engedmény adatik, mint az epernél. 

D I Ó F A Msifflnít --- - "-nyü 

XI.. Nagyobb vételnél -él ugyanolyan engedmény, i 
gyümölcsfák, Minden másféle nemes 

bmŷ lalipon̂ ^majrms derekú ét törpe álláiuakban, — erősség szerint 20 krtól 60 krig 

Kiselejtezett nemes ojtványok 
és er«aa«ge szerint «_5—7—ÍO-M krajcár árban. 

Mindenféle vadoncok 
TJ- i • 1 . . . . 1 Kitűnő és tarlós anyagból rendkívül szilárdan 

Kerti e s z k ö z ö k . ^ 
V U U l l U Í J V I l i j , 0 j t é kéBeM) ezenfelül Jelfa és ojtó kenéw 

igen elcaé álak mellett rendelhető meg. Á r - éa n é v j e g y z é k e t k ü l d : 

Ungbvápy László ««-« fcnHi lirtikn CC é̂dHl. 

Magyar kir. államvasutak igazgatósága. 
40134/F. IV. szám. 

Hirdetmény. 
A magyar királyi államvasutak igazgatósága közli a szállító és utazó közön-, 

séggel, hogy a pozsonyi alagutnál fennállott forgalmi akadály elhárittatván, a Pozsony-
M-<rcheggen át vezető személy-és teherforgalom minden korlátozás nélkül f. évi 
márezius hó 8. napjától kezdve újból felvétetett. 

A l isztharmat ellen legjobban ajánlható a „ V I N D O B O N A " 
háti kénfuyó, Fel. kell eid.itenünk annak a vizsgálatnak az eredményét, a mely a különböző rendszerű kénfuvókkal, mint a „Torpille", „La Rapidé", 
„Vulcan"", „Üniversál* és „Vindoboná"-val a geisenheimi (Rajna melletti) szőlészeti és borászati tanintézetben végeztetett és a melynek alapján a 

„Vindobona" kénfuvó fölött a következő vélemény nyilváníttatott: 
„Ez a készülék (t. i. a „Vindobona, Nechvíle Ferencz gyártmánya, Bécsben) rendkívüli nagy könnyűsége daczára szilárd és tartós szerkezetű, 

nagyon könnyen működik, úgyszólván játszva lehet vele dolgozni. A mellett a legtakarékosabb munkát biztosítja. — Megrendelhető 

N E C H V Í L E F E R E N C I N É L s z ö l é s z e t i g y á r a 
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A felséges uralkodó család alapitványai ráczkevei 

uradalmához tartozó Also-Peszér pusztabirtok 
(Pestmegyében, Peszér-Adacs község határában vasúti 

állomás Kúnszentmiklós vagy Dabas) 1901. évi áp-

rilis hó 2é-étöl esetleg október l étől 

haszonbérbe 
adatik. 

A földbirtok, mely 3 706 kat . ho ld ; szántó fö ld , 

rét és legelőből áll és gazdasági épületekkel van 

felszerelve. 

Haszonbé r i a j á n l a t ok a beigérendö évi bérösz-

szeg 10%-ával 

1900. évi április hó 15-ik 

napjáig az uradalmi főtisztséghez Ráczkevén nyújt-

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

tekinthetők. 

Ráczkevén, 1900. február hó 14-én. 437 

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

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

| 1898. Hódmezővásárhelyi vetögépverseny első dij: arany érem. 
Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij : arany érem. 

1899. Szegedi kiállítás első dij: legnagyóbb elismerés. 

W E I S E R J. C. gazdasági gépgyára 
í 

M G I r K A M Z 8 Á l í . 
Ajánlja: 

M a g y a r o r s z á g 
legújabb és 

legjobb
 7583 

labad. kiváltható kapa-
csuklyókkal ellátott 

sík és hegyes talajhoz egyaránt alkalmas 

Z M L A - D #? # £ & 
sorvetísgépét, továbbá szab ..Perfecta" olcsó és igen jó, könnyű vetőgépét, 
legjobb szerkezetű Sack-re dszeril aczél$kéit, boronált, járgányait, szénagyüjtüH, 

rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. 

„Manet jr." FSZ. kézi-toló répakapa és töltögető, í 10 frt. 

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

tenyészkos eladó 
Janltovkh Bcsán Gyula ur gárdony-pusztai 

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

Felvilágosítással szolgál 496 

B Á D S C H I S T V Á H gazdatiszt. 

A vetési idényre ajánlom 8 A C K K U D O L F legújabb rendszerű 

s o r b a v e t ő g é p e i t , 
melyek Kisbéren és Léván mult év őszén' tartott nemzetközi versenyek alkal-

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

grubbereket és exslirpatorokat. 

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

B U I> A P E S T, V., 1 áczi-körut 53. szám. 

Actiensellsclaíl SlaMwsrte Weissenfels 

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

Szabadalmazott 

dék nem vészit sulyí 
kiszivárgás, felszívódás 

A m e r i k a i s z a b a d a l m a z o t t 

aczéllánczok forrasztás n®3l 
Árjegyzéket ingyen és 

7217 bérmentve. 

Eladó 
sima és gyökeres szőlővessző. 

Gró f Zichy János fövsnyi szőlőtelepéről tel-
jesen érett, peronospora- és jégmentes nagy mennyiségű 
sima és gyökeres fajtiszta szőlővesszők tavaszi szállításra 
eladók: sima ezre : 2 éves i gyök. ezi 

8 korona , — korona 

..10 , 
... 8. . 

28 
28 

— ',8 „ 
...1 í 28! 

20 » 
... 12 , 
— 16 „ n 
... 24 „ . 

Mézes fehér . . . . . . 
Fehér burgundi ... 
Zöld sylváni 
Ezerjó ... 
Kövidinka 
Madelaine angevine 
Chasselas blanc crc 
Chasselas rouge 
M. Passatutti... .... 

A szőlővesszők szokványminőségüek ültetésre elké-
szítve. U, I < 

Az árak csomagolva és vasútra szállítva értendők. 
Az összes ár szállításkor utánvételezte!ik. 

Megrendelések Urada lmi intézőség czimére Fö-
vény-puszta. u. p. Tácz (Fejérinegye) kéretnek, hol 
bővebb felvilágosítás is nyerhető. 

• 
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S Söre-ökrök eladása. 
Áz egri 

* 101 darab söremarhát § 
bocsájt eladásra, melyek a következő gazdasá-

gaiban vannak elhelyezve: 

Bagotán 7 darab, Egyéken 15 darab, 
Kisfaludon 8 darab, Örvényszögben 8 
darab, Tikoson 6 drb., Tilajon 11 drb., 
végre Zsigeren é6 darab. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy zárt 
ajánlataikat 

f . h ó 3 1 - i g 

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

mely megjegyzi, hogy az ajánlatnál a % le-
számítást kizártnak tekinti. 

Eger, 1900. márczius 5. 

Központi uradalmi kormányzóság. 

18565/1900. szám. 

HIRDETÉS. 
A budapesti m. kir. állatorvosi főiskola kórházaiba 

felvett beteg állatok részére a beteg állatok létszámának 
arányához képest 1900. év i szeptember hó 1-ső n ap j á t ó l 

kezdődőleg egy évre szükségelt körülbelül 

90.000 kg. széna, 50.000 kg. zab és 60.000 
kg. alomszalma, esetleg egyéb takarmányo-
zási czikkek szállításának biztosítása czél-
jából f. évi április hó 5-én délelőtti 9 órakor 
a m. kir. állatorvosi főiskola rektori hivatalában, VII. ker., 
Rottenbiller-utcza 23—25. sz. ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni. 

A szállitásra vonatkozó részletes feltételek, szerződés-
tervezet és az ajánlati minta a budapesti m. kir. állat-
orvosi főiskola VII. ker., Rottenbiller-utcza 23—25. sz. 
titkári hivatalában minden nap délelőtti 8 — 2 óráig meg-
tekinthető. 

A beérkezett ajánlatok f. évi április hó 5-én délelőtt 
pontban 9 órakor a budapesti m. kir. állatorvosi főiskola 
rektori hivatalában bizottság fogja nyilvánosan felbontani. 

Rudapest, 1900. évi márczius 4-én. 

A m. kir . állatorvosi főiskola 
580 rektor i hivatala. 

310. sz. 1900. 

Földhaszonbéri hirdetés! 
Á m. kir. közalapítványi uradalom f. évi október hó 1-től 

az Izgáz község határában fekvő 
132111 holdas földbirtokát 8 évi időre 

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

f. év április hó 30-án délelőtt 10 órakör 
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 ós bánatpénzzel felszerelt Írásos 
zárt ajánlataikat, melyben a holdanként megajánlott évi haszonbér összege számokkal és betűkkel kiírandó és kijelentendő, hogy 
ajánlattevő a bérbeadási feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti, borítékozva a fenti batáridő előtt alólirott főtisztséghez 
nyújtsák be, a boritókra feljegyezvén, hogy az ajánlat, mely bórtárgyra szól: 

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

Kikiáltási ár év ós holdankint: » K . SO lillér. 
Oly egyének, kik gyámhatalom vagy gondnokság alatt állanak, úgyszintén a kik az uradalommal szemben hátralékos 

tartozatban vannak, vagy bármi czimen perben állanak, az árverésből ki vannak zárva. 
Elkésve érkezett vagy utóajánlatok valamint kellően fel nem szereltek figyelembe vétetni nem fognak. 
Az ajánlattevők közti szabad választási jog az uradalomnak fenntartatik. 
A részletes baszonbéri feltételek 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. 
535 A m, kir. közalap, gazd. ker. főtisztség. 



23. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1900. MARCZIUS HO 17. 453 

K O H N E E. N 
gazdasági eépsrjára 

M O S O N B A N . 

Alakult 

A gyárnak újonnan bővített 

H u n g á r i a Dr i l l 
1 Mosoni Drill (tolókerekes), 

\ é s Jubileum Drill (kisgazdáknak) 

aczél Sack ekéket két, három és négy-
vasu ekéket 

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

hengereket. 

Műírágyaszórők stb. 

Főraktár: Budapest, VI., Vácz i -körut 57/a, 
Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

GANZ és TÁRSA 
Petróleummal és adómentes 
benzinnel hajtott motorok 

gazdaság czéljaira 
(BÁNKI 4t CSONKA szab. nndw). 

Mechwart-féle gőzekék és 
petroleumekék. 

Hengerszékek, köjáratok és teljes 
malomberendezések. 

Turbinák. — Vil lamos világítási és 
Részletes árjegy7ékeinket kívánatra megküldjük. erőátviteli berendezések. > - . 

SZIVATTYÚK M É R L E G E K , 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda-

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

rozsda ellen védve. 

legújabb javított rendszerű tizedes, 
dos és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérle-
gek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

Á r j e g y z é k e k ^ W ( ^ R V E N S , W Í C B , * 

ingyen és bérmentve. Sckwarzenbergstrasse 6. 

Olcsó 
kerítések! 

Olcsó 
kerítések! 

H 7 U D E K K E R M R D O R ± E S £ £ 
B l I D A P E S T E I Í , VI I I . kerület, Üllői-ut 48. szám. 

Gyárt és szállit: gép- éa kézi sodronyfonatosat, tü3kés sodronyt, pánthuzalt: erdők, vadaskertek, baromli-ud-rárok, gazdasági telkek, kertek, gyümölcsösök, szölOk stb. bekeritesére olcsó árak mellett. Hyaralő-. park- és erkélyráoso-kat, valamint csínos és erös kivitelű kapukat és ajtókat vaskeretes sodronyíonat és kovácsolt vasból; úgyszintén diszes -srirágágy-
• - - • • . . ; . . . . - c . 

D3télyokat; ökör-szájkosarakat; szikrafogókat; gabona Yála3Ztó-hengereket, valamint regi választóhengereknek uj 
aodronyköpenynyel való ellátását. Eostaszöveteket és íönatokat szelelörostákba. 

===== Árjegyzékei: és költségvetésed ingyen. — Jutányos ős pontos kiszolgálás. ===== 

N ó v á k & J a h n 
gép, réz- és fémárugyár, kazánko-

vácsok, 

Prág-Buhna 
legrégibb, legismertebb specziális czég 

mezőgazdasági 
szeszgyárak 

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

W minden a mezögaz-
dasági szeszgyárak be-
rendezésével egybekö-
tött előmunkálatokat. 

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

Füflesslő 
burgonya, kukoricza, minden fajta gabona, 

rizs stb. részére. 
Szab. előczefre és hfitő dézsák csa-

varos keverő szerkeze.tel vagy köz-
ponti keverő készülékkel. 

Burgonya mosógépek epurateur és 
elevatorral. 

Gőzczefre szivattyúk kézi és erő-
üzemre. 

Transmissiók, tartányok, rézcső-
vek, fémsisakok stb. stb. 213 

Minden kifogástalan és szolid kivitelben 

Minden fajta 

erdei csemetéket 
erdők és sövények alakitásához, szép és olcsó: 
Tenyo, erdei fenyő, feKete fenyő, szo-
morú renyő, Douglas fenyő, vörös 
fenyő, vörös és fehér cserfa, akáczfa, 
fehér juhar, berKenye és bodzafa 

csemetéket ajánl 105 

G u t s v e r w a l t x m g B O R O W N A 
posta: BOCHIIA, Galiczia. 

Á r j e g y z é k kívánatra ingyen. 

D í j j a l kitttntetett 

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

A N T O N T O M S 
WIEN OBER-St. VEIT, XIII/7, Elatiedeleigaste 3. 

úaitiasági, borászait és tejgazdasági g épe l és eszfeözök. 
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Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

D R E Z D A I M O T O R G Y Á R 
a eu.mertak gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait és locomobiljait, 

Nagyszerű njitások 

szabadalmazott 

SZABÓ BÉLA utóda 
GYÖNGYÖS. 

A legmagasabb kitüntetés! 
amely gyárost vagy kereskedőt érhet az, ha a f általa fogálomba; 

' hozott árút, a fogyasztó közönség 
pénze-mellett még hálásan még-
köszöni, magasz ta l j a , dics-
himnuszt zeng fölötte és minden 
•ismerősének,-jó barátjának ajánl-
ja. Ilyén kitüntetésben részesül-
évek óta a gyöngyösi Szabó 
Béla utódai czég, mely a már 
országszerte ismert jó hirnevü 

B i k a v i a d a l 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 

II és saját költségére azonnal megtérít, 

j Á r a j ő fenőkővel együtt ÍO darabon fe lü l foérmentvo 

8' 8Vi 9 ' 10 ... 11 markos 

korona 3.40 3.60 3.80 3.30 3.60 

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

Magyar királyi államvasutak, 
28196/900/C/III. sz. 

Hirdetmény. 
(Berlin-budapesti keleti expressvonat pótlékdijszabás életbeléptetése.) 

A magy. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesítés szériát folyó évi 
május hó 1-én a berlin-budapesti keleti exp'ressvonatok használatáért járó pótilleté-
keket ma?ában foglaló uj díjszabás lép életbe, mely a magy. kir. államvasutak dij-
szabáselárusitó irodájában Budapesten, VI., Csengery-uteza 33. II. emeleten 1 K.-ért 
lesz kapható, 

Budapesten, 1900. márczius 7-én. Az igazgatóság. 

K A I N I T 
n a g y b a n é® k i c s i n y b e n . 

Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 

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

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 k^Hík, a szállítási költségek a küldemény 

átv itelénél fizetendők. 

A tégla-, cserép- és a/agcső-gyártás mint gazdasági ipar. 

G a z d a s á g i - , t é g l a - , c s e r é p - é s a l a g c s ő g y á r a k 
teljes felépítése és berendezése, 

téglagépek, eserépzsindelygépek, alagesősajtolók, kavicszuzó-
gépek legjobb szerkezetben. 

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

Osztr. mágyar szabadalom 
s magnezit égetésére 

GEDEON és KONT 
mérnöki iroda, vállalkozók 

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

Kísérletezési telep rendelkezésre áll. 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

VI. kerület, Teréz-körut 3. szám. 

a csehországi Thomas-müvek magyarországi vezér-
képviselője ajánl:' 

T h o m a s f o s z f á t l i s z t e t ( T i i o m a s s a i á ) , m m 
„ M a r t e ü i n " d o h á n y t r á g y á t , K a i n i t o t . 

• w A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. ——mm 

Legújabb szerkezetű kitűnő trágyaszóró gépek 
a legolcsóbb áron. 40 

Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás, mmmamm 

S i m a § z ő l ő v e § i i z ő e l a d á § . 

Gróf Chotek Rezső futtaki szőlőtelepéből 
Mézes fehér ... ... ezre 12 korona 
Ohasselas fehér — „ 12 „ 
Barducis . . — „ 1 4 „ 
Thomery ... ... — , 1 4 „ 
Bulchery ... „ 14 ,, 

normális mértékben, még a készlet tart. 

a z u r a d a l m i i g a z g a t ó s á g h o z F u l t a k r a 
(Bács -Bodrogmegye) czimzendők. 

?A és Budapest. ife tt 
Főraktár: Koronaherezeg-utcza 17. sz. 

Gyíx: (Motor-erővel) IV., xároly-laktanya. 
Állandó nagy raktár mindennemű állatorvoti és pazdá-
szati műszerekből, a legújabb előírás s; ' ' 

és jutányos árak. 
Javítások és müköszörülések elfogadtatn 

Képes SrjeeyzéH ingyen. 
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Gazdaságunk feloszlása folytán a 
még meglevő 

fejős, vemhes 
és Has 

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

(Péstmegye.) 5oe 

A tenyészet feloszlatása folytán az alulír 
intézöség eladja: 

= simmenthali tenyészmarháit. = 

Hauptmann Peller,sche 
Gutsverwaltung 

— Freiling, Post Oftering. — 

C A R B O L E N I U M 
AYENARIUS SZABADALMA, 

2 5 é v ó t a a l e g j o b b a n b e v á l t 

faconserválószer 
rothadás és gomba ellen. 

! ! Utánzásoktól óvakodjunk ! ! 

i f l I á l l ö S 1 . 
carl»oIineuin gyára 

A m s t e t t e n , A l s ó - A u s z t r i a . 

5í9 Irocla: 

WIEN, Ilii, Hauptstrasse 84. 

Merino-TucüwDllstammsciiaferBl 
Winter i t z (Böhmen). 377 

A kos eladás megkezdődött. 
A legnemesebb posztógyapju tenyésztése a lehető 

legnagyobb gyapjuhozam és testsúly figyelembe-véte-
lével. Minden ismert kiállításon első dijak. Árak 18 
koronától feljebb. Tenyésztő maga a birtokos, Heyne 
János lipcsei juhászati igazgató ur segédkezése mellett. 

Prinz Ferdinaid W Diitttioa Wintaitz. 
Posta-, távírda- és vasútállomás Radowitz. 

épe»séff szaporítása < 
i kr. Csak a fonti védőjegygyei valódi minSstg-ban kaphaM 
• összes «y<5gy«zerttoakban ős drogérUkbaa. — FOraWto: 
Kwizda Jára. Ferene, 
klT. oaitr-manr̂  romto kfc. it baltit ftgod. üdv. aaátUtd. 

jgRftMm aTéermatag, lanawmUM • 

Móczár 

Andor 
kunfélegyházi szőlő-nagy-

birtokos immúnis vessző-

iskolájasoofajbantermelt 

gyökeres szőlövesszőre 

megrendeléseket elfogad. 

Árjegyzékkel bérmentve 
szolgál, 4MB 

Kagyobb birtokok rendezésével, 
felülvizsgálásával, szakismesmeretes útbaigazításokkal 
különösen délkeleti Magyarországban, .Erdély, és Romá, 
niában. szolgál egy a gazdászat, bor- ' és gyümölcster-
melés minden ágazatában theoretikailag és gyakorlati 
lag képzett német földbirtokos. Előleg nem kívántatik. 
Csupán az útiköltségek téritendők meg'. A honora eset-
leg csak az eredmény meggyőződése után fizetendő. 
Ajánlatok „Tisztességes" jelige alatt Mosse Rud. hirde-

tési irodának Budapest, Károly-körut 9. küldendők. 

Lapunfc kiadóhivatalában megrendelhető: 

A s e r t é s j a v i t á s a é s h i z l a l á s a 
mm gazdák és hizlalók használatára, mm 

Irta K . R u f f y F>ál. 
Ára portómentes küldéssel I forint 10 krajczAr, 

Szölőojtványok 
írdel,Piros Bakor, Kövidinka, Aramon, 

busé, Olasz-Rizling, Rajnai-Rizling, Madlen, Chass, piros és fehér 
(gy5n»yz«4!5) Juhfark stb. stb. gyökeres, fás, szokvány minő-
ség kttlömbözí alanyokon fajtisztán. Árjegyzék ingyen ás bér-
mentve. — Esen katalógus megszerzése még azoknak is erdekében 
áll, kik idei szükségleteiket mái fedozték, vagy ezidő szerint ren-
delni szándékuk nincsen. — Tartalmazza az összes szőlófaiok le-
írását, termőképességét̂  metszésit, egyéb ̂ mlvelését s más gya-

Élökerités 
(Élfiatfvóuy) 

Gleditschia (ioronatöris, kriszustövis vagy tttskéslopényfa) vala-
mennyi sővénynővény között legelső. Gyorsan fejlődik, nem cse-
metéik, mint akác, orgona stb. sürü, izmos 15-25 cm. ágos 
töviseivel ember ás bármi állatnak eHentáll. Főelőnye, hogy 
agyag, homok, meszes, köves, szikes stb. talajban kitűnően dísz-
lik. Szőlők, kertek, legelők, udvarok, majorok, temetők stb. 
körülkerítéséhez felülmúlhatatlan, legolcsóbb, örökös sövényt 
képez. Ezer darab csemele ára 6 frt, elegendő 200 méterre. Minden. 
—•̂ rendeléshez rajzokkal ellátott nyomtatott ültetési és kezelési 

sitás melékeltetik. — Magvak, friss szedés, csiraképes 100 kiló 
rt, SO kiló 16 frt, 10 Hló 4 frt 20 kr. Ismerted árjegyzík ingyen és 
mentve. Czim: .Ermellékl első •aálóoltvany-telep. 

Nagy G&bor, Nagy Khya Biharmegyo. 10188 

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

I l t g . g r ó f Cavriani Miklós úrhoz 
Bécs, Heugasse Xr . 4. intézendők. 545 

A budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs.: 

szarvasmarha, bor jú, juh, kecske, bárány és sertések 

M T * b i z o m á n y i e f e g f á s á w n i " S í i 
f o g l a l k o z i k . 

A bizományába küldött állatokat — kísérő nélkül lehet feladni. A tulajdonosnak̂  

Vasúti küldemények czimzendők: 

V á s á r p é n z t á r , B u d a p e s t , F e r e n c v á r o s . 
Levél-, sürgöny, telefonczim: ,VÁSÁRPÉNZTÁR—BUDAPEST." 

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

vármegyei 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-utczar33. sz.) 20 fillérért kaphaló. 

Budapest, 1900. február 17. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Nemesitett N a t j y - Y o r k s h i P G tenyészet 

Tenyészirány: legnagyobb ellenálló képesség, nagy 

testalkat, gyors fej lődés; legnagyobb szaporulat. 

Á r a k : 2—3 hónapos kan 45 korona 
2—3 „ kocza 36 „ 

Felbngott „ kocza lOO „ 
Átadás a tót-komlósi vasúti állomáson. Istálópénz dara-
bonkint 1 korona. Szállitóketrecz ingyen. eos 
Linsky és Bakos tenyészete, Tót Eomlóson Békés-m. 
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>est, 180©. elismerő oklevél, M I C H L I S T V Á N 
Ez idő szerinl 

„ Ő S Z I T E R M E L É S Ú " v e s s z ő k e l a d ó k . | K é s z l e t c i rca 1 m i l l i ó gyökeres , 3Va m i l l i ó s ima . 

B o r f a j 

Barsi 
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 ... 

t|| 100 db kr.| 1000 db frt _ o r t a j 

Vörös dinka 
Ménesi rózsa 
Tramini fűszeres ... 
Veltelini 
Alicante bouschet 
Carbenet frank.. 
Kadarka 
Merlott „ ... ... 
Nagyburgundi 
Oporto 
Ökörszem 
Clante bouse 
St. Laurent.. 
Chasselas blank cropuant 

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

100 db kr.|l000 db frt| 

1.50 12.— 

den betegségtől men-
tesek. Az árak csoma-
golás nélkül értendők, 
a mit önköltségen szá-
mitok. A megrendelés-
hez az ár Vs része csa-
tolandó, ahátralékután-
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 részlete zve 
van, különben szíves-
kedjék részletes árjegy-
zékért hozzám fordulni. 

Borsodmegye! Gazdasági Egyesület. 391 

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

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

Levélbeni megkeresésekre bővebb felvilágosítással szolgál s 
kívánatra árjegyzéket küld az egyesület titkári hivatala Miskolcz, 
Vármegyeház. Vér tessy T i v ada r , ügyvivő titkár. 

H i r d e t m é n y . 

Uj személy- és podgyász-dijszabás életbeléptetése a Debreczen» 
Füzes—Abonyi h. é. vasúton. 

Ezen h. é. vasúton f. év április hó 1-én uj személy- és podgyász-dijszabás lép 
életbe, melylyel az 1898. évi április -hó 1-én életbeléptetett díjszabás érvényen kívül 
helyeztetik. Az uj díjszabás a magy. kir. államvasutak dijszabas elárusító irodájában 
(Budapest, Csengeri-utcza 33.) 20 fillérért kapható. 

Budapest, 1900. február 17. 
Az igazgatóság:. 

Fűmag vétel. 
Ármentesitő védtöltés gyepesítéséhez alkalmas 

nagyobb mennyiségű 

tisztított fűmagkeverék 
megvételre kerestetik. 

Az erre vonatkozó ajánlatok a f a j és métermázsánkénti 

ár megjelölésével, valamint minta beküldése mellett az 

„Ebedfoki ármentesitő társulat" Igazgatóságához, 

Esztergomban nyújtandók be. 596 

RENDSZERES 

MALOM-berendezések 
é s e g y e s M A L O M G É P E K , 

* termény-tisztító-művek 
gabonaraktárak (silös) részére. 

G r a e p e l H u g ó 
gép- és r o s t a l emezgyá r , m a l o m é p i t é s z e t 

Mar sha l l , S o n s & Co. L m t d 
angolországi gépgyár vezérügynöke 7026 

BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi-ut 46. szám. 
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SXTD^PEST, -CAoai-lsörM-b 3 3 . «s ina. 
a j f in l ja a magy. fcir. á l lamvasutak g épgyá r i ban IcéBxalt 

g ő z c s é p l ő k é s z l e t e i t , 

„ m i l l e n n i u m " 
legújabb szerkezetű 

W fűkaszáló-, marokrakó- és kévekötő aratógépeit, H U 
melyek f ő e l ő n y e l : 

préselt aczéllemez-állvány, tégelyaczél-alkatrészek, 
| jő és könnyen hozzáférhető elpusztithatlan szerkezet. 

; - ISfify-' r 1 -T Jj f^Wfch^ESiJi* 1 továbbá: a szab. osztr.-magyar államvasuttársaság resiczai mezőgazdasági gépgyárában készült 
É/^Bffijm', ' ' ' - I W n C H t I p ^ ^ F U3> 31/2 és 4 lóerejü gözcséplö-készleteit Sack-rendszerü, aezélöntésü ekefővel ellátott eké i t , 
- • a ^ H B s S ^ r ^ l F T ^ ^ t a f ' ^ S i a mi " ' » ' B E járgányos cséplőkészleteit, szecskavágóit és egyéb mezőgazdasági eszközeit. 
F E m u a I m B v i n l á e I Ezennel közhírré tesszük, hogy az összes ügynökeinktől, legyenek azok akár helyi ügynökök, akár utazó ügynökök, az 
r i g y c i m c z i c t e a • eddig birt meghatalmazásokat f. évi január hó 31-ével megvontuk és azokat ezennel hatálytalanoknak nyilvánítjuk. Nevünkben 
és megbízásunkból tehát csak is azok járhatnak el, a kik 1900. február hó l-e után kelt és áltálunk aláirt megbízással bírnak és csupán oly jogkörrel, a melyre 
ezen írásbeli megbízás kiterjed. Nehogy a közönség tévútra vezettessék és nehogy nevünkkel visszaélések történhessenek, felkérjük mindazokat, kik velünk üzleti 
összeköttetésbe lépni óhajtanak, hogy mindenkitől, a ki nevünkben eljár, írásbeli meghatalmazásának felmutatását kérjék s abba betekintést tenni szíveskedjenek. 

A Magy. Kir. Államvasutak Gépgyárának Vezérügynöksége. 

iri Mim. 
A felséges uralkodó család alapitványai ráczkevei 

uradalmához tartozó K ö z é p — A d a e s pusztabir-

tok (Pestmegyében, Peszér-Adacs község határában 

vasúti állomás Kúnszentmiklós vagy Dabas) 1901. 

évi április hó 21-étől 

haszonbérbe 
adatik. 

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

rét és legelőből áll és gazdasági épületekkel van 

felszerelve. 

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

szeg 10%-ával 

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

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

tekinthetők. 

Ráczkevén, 1900. február hó 14-én. 436 

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

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 

a z 1 9 0 0 - i k é v r e 
E L S Ő É V F O L Y A M . 

Szerkeszt! és kiadja: 

— JESZENSZKY PÁL 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárja. 

j í r a : ö . JVC. G[. E . tagoknak, a Qaxdatisztck 

ö f s z . Egyesülete , va lamin t a j e j í cpme lők 

Egyesülete tag ja inak ajánlott küldéssel 

1 f r t 6 5 k r . 

Bolti ára 2 forint. 
Tejgazdasággal foglalkozóknak nélkülözhetetlen. 

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

Magyar királyi államvasutak Igazgatósága. 
30738 sz. 990 C. II. 

Hirdetmény. 
(Osztrák-magyar-franczia vasúti kötelék), 

(az 1900. évi párisi világkiállításra rendelt tárgyak szállítási kedvezménye tárgyában) 
Az 1899. évi szeptember 15-től érvényes, áprilisi kiállításra rendelt tárgyak 

kedvezményeire vonatkozó összeállítás (Zusammenstellung) 8. oldalán a műtárgyak, 
festmények stb-re II. alatt felsorolt határozmányok némely pontja módosítást szenved. 

Ezen módosításokra nézve a magy. kir. államvasutak igazgatóságánál bővebb 
felvilágosítás nyerhető. 

Budapest, 1900. márczius 6. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága 

a részes vasutak nevében is. 

I Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyárakban stb. kitűnően bevált 

i Porcellán-EmaiS-Festékünk (Pef) 
" mint elegáns faí és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-

ződés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felü-
k letet nyújt, mely tej és vaj kezelési helyiségek, géphá-
I zak, konyhák, fürdőszobák, folyosók, istállók, 
I klOBetek stb. részére felette czélszerü. 

Bessemer festékünkívédjegy flllö)' 
mint feltétlenül megbízható rozsdavédő szer mindennemű I 
vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, I 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitünö konserváló szer. Tar- I 
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, | 

Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

jLutz Ede és Társa, Pozsony. 
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PAUCKSCH, 
Törzsgyárunk LAMDSJBERO a|W. 

4 ép gyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár és rézműves-műhely 
| V 53 érés fennál lása óta 
ti int legkiválóbb különlegességét 
Vgjobban jövedel-
mező 

BUDAPEST, József-kBrut 25. 
H. P A U C K S C H részvénytársaság 

fióktelepe. 

rendezett be a 

legnjabb rendszer szerint. 
50 ér óta körülbelül 1800 telepet állí-

tottunk fel. 
Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszflnomltók, 

keményítőgyárak, t e jgazdaságok számára, átvesszük régi szesz-
gyárak teljes átalakítását és egyes szeszgyári gépet vagy készüléket is leg-

jutányosabban szállítunk. 

Paucbsch, Budapest, Jczsefkcrut 25. c zke kérjük. 
(<3yft.rt.ele!> = K ő b á n y a . ) 

ZSÁKOK, 
vízhatlan, és nyers 

PONYVÁK 
legmegbízhatóbb be-

szerzési forrása 

Fischer J. 
ponyva- és zsákgyára 

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

Jutányosan eladó 
6 drb 1500 kgr. hordképes-
ségü 21/4 m. hosszú, 11/4 m. 
széles 8 vasoszlopu és erös 
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 S Í E S M A N Ó 

mázsamesternél 
BUDAPEST, Tű, Mánj-íta 78. 

Agancsok, 
remek példányok, 

h a l á l e s e t m i a t t 
eladók. 

Czim a kiadóhivatal-
ban. 602 

többszörösen isi 
jM f̂ejlSdatt, eg 

llomás) Nógráűmegyében, 

Eladó facsemetén 

is ültethető és igen szép. 

ANTÜN PAYEfi Váltóőr 
M ü R Z Z ü S C H L l G - vasútállomás. 

CsicsóKa 
imáéra szállítva Sz 

Az uradalomnak 

Erőteljes 

Hózsakarót 
jutányosán szállit 

NEUMANN és MANNHEIM 
faárugyár 

B U D A P E S T , 
Örőmvölgy-utcza 38—10. 

Telefon; 50-15. 572 

tava l l G a? das5íba 
MiSálrt lS^k fftrDom4kn Ignácz, Balassa-Gyarmat czimen 

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 legmagasabb 

árakban 2 " 
T á f l e r Jakab 

első orosházi olaszczirok-
seprö és kefegyára. 

Schember C. és Fiai 

sági és Ipari czélokra szolgáié tizedei é> százados raktári mérlegeiket. Árjegyzék Ingyen 

Gyümölcsfák 
sorfák, díszfák és diszbok-

rokat, 
valamint rózsákat szállit 

és kertalakitásokat, 
terv és költségvetés szerint 

készit. 
P e c z Á r m i n 

Árjegyzék ingyen és bér 

A nemesített 
alcsuthi 

tengeri, 

let tart, elfogad a 
gazdasági IntézSséa 
Ácsán (posta-, vast 
állomás). 

Eladó 
! Bálvány (Aylfi 
mely dus gyök 
i komokkötése] 

Leégett 
STmelfeTtoJrafiíépTttva^ 
egvásárol, Fehér Miklós gép-
•ára Budapest, IX., ÜUS-út 23. 

, emeletes kasté'lylyal él 
»1 szép gazdasági udvar 

SpárgagySkér 
gentenili, igen szép kifejleti 

Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

(Uj Személy és podgyász-
dij-szabás életbeléptetése 
a Karcag-Tisza-Füredi h. 

é. vasutón.) 
Ezen h. é. vasúton f. é. 

április hó 1-én uj személy 
és pqdgyászdijszabás lép 
életbe, melylyel a megnyi-
tás napján életbelépett 
díjszabás érvényen kî ül 
helyeztetik. Az uj díjsza-
bás a magy. kir. állam-
vasutak dijszabáselárusitó 
irodájában (Budapest, 

Csengery-utca 38.) 20 fil-
lérért kapható.., 

Budapesten, 1900. feb-

Tofci 

aánytökkya?60i 

Magy. kir.'.államvasutak. 
Hirdetmény. 

A kézbesíthetlek és fö-
'lös'szállítmányok a vasúti 
üzletszabályzat 7Í>. §. ér-
telmében nyilvánö|s árverés 
utján d. e. 9 órakor az 
alább felsorolt állomások 
teheráru raktáridban a 
következő napokon kerül-
nek eladásra, melyhez a 
t. közönség ezennel meg-

Budapest®unap3,rt állo-
máson f. é. márc. hó 22. 
Budapest Józsefváros áll. 
I. é. márc. 20. 
Budapest nyugoti p. u. áll 
f. é. márc. 2 . 

Budapest, 1900. március 
havában. Az. igazgatóság. 

Dr. Korányi és Dr. SSÓ-bly egyetemi tanár 
urak által gyógyczélokra ajánlott 

G o l i á t - M a l á t a s ö r e 
Idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési 
•avaroknál, gyengeségnél stb. kiváló siker-

rel használtatik és egyúttal 

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

lítmány 30 palaozk. 
Betit: nagy ládáért 1 frt 60 kr., kis ládáért 
1 frt 30 kr., palaczkért 6 kr., mely azoknak bér-

mentes visszaadásakor visszaszolgál tátik. 
Megrendelhető: a gyiri irodában Kőbányán, a 
városi irodában VII., Kertéiz-u. 40. ós a vidéki 

raktárosoknál. 
I Budapesten kapható minden nagyobb füszer-

karaskadésben és poharankint a Quisisana 
automata buffet-kben is. 
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Mlrdsttal ár 15 sídig 60 11 
«®S 4 fillér, feltűnő betükki 
nél minden beiktatásnál a KIS H I R D E T É S E K 

O a a b o ly l e r e l e k r a vá laszo lunk , i e l y e k k e l válni » s z ü k s é g e s l e T é l b é l y e y e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k U d a n e k . 

BETÖLTENDŐÁLLÁS, 
Gépész-Kovács 

Kerestetik 

A th é \ * d f r e r 

ság-ában egŷ SdöMapaszt! 

Bérgazdaság-omlba 
szerény igénvii gyakomoko 
vagy Írnokot keresek azonnaL 
belépésre. Ajánlatok bizonyit-
ványmásolato. kai és igéi ' 
jelzősével T.öpy Zsigmond-

gazdaságrl ellenőr, 
évî gyakoriattal, nagyobi 
nyitványokkaí íászerélt áján 

ÁLLAST KERESŐK, 
Oki. grazdász, 

Ií«s, 
5 éves, adai m. kir. földmivf 
ikolát végzett, katonai köt< 
izettségének-eleget tett, eg 

Szeszfőző 

ís gépész ki|laiétetilegés^ 

lap kiadőhivaS^ovábM?6' 

egyén, a gazdaság ™lnd0n 

és tejtermelésben jártas, mirSl 
kitünö bizonyítványokkal ren-

Földmlves-iskolát 
kitünö sikerrel végzett, katona 
kötelezettségének eleget tett, 
lásu gazdatiszt, .5 évi gyakor-

Végeztem a hároméve 
MjeX járta°s e™gyokéi 
művelésben, méhészetbe 
mölosészetben, borászat 
mezőgazdaságban̂ Tizenegy évi 

sfthXém l̂tó'tehetBégem 

A legszerényebb 

Gazdasági iskolát 

Földmives Iskolát 

latokat „Gyári gépész 5 

Építész 
isztény, n6s nagy gyakor-
ial, uradalmi ' épitésznöfc' 

jFö ldmlve s-iskolát 

Nős 
iszti állást keres n 

belépésre, keszthelyi ir 

ĝyógyításában, .^ps 

referencziákkal birő, 81 
épzett gazdatiszt, k: 

jelenleg is főpapi uradalombal 
;ásban. Állását nősülés "véget 
""'oztatni óhajtja. Szivesmeg 

" jelige alatt továbbit a ki-

Eladó 
ryása folytin'l2(d 
amelyek közül 10 

ALLATOK, 

Eredeti 

RambouiUet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
gróf Herberstein 

Albert 
uradalmi igazgatóságánál 

Strilek, 
Morvao r s zág . 

A főt. csanádl 
káptalan Saágh-paráczi ura. 
máüan van eladó: 80 db hágó-

A macsi uradalom-
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 

Debreezen, 554 

Brabant 
ménló eladó Tóth-3ze: 

Borzderes 

faj-marha. 
Vásáros-Naményban 

(Beregm.) Vladár Emil 
ungh'Csertészi — or-
szágosan törzskönyve-
zett — tehenészetéből 

hét darab 

bor jas fejért 

van eladásra felállítva. 
Közelebbi felvilágosí-
tást ad Szabó Elek 
vásáros-naményi tiszt-
tartó. Posta, távirda 
helyben. 589 

léosényben, Nógrádme 

ínyiségben 
l(Strausz). 

:ösége Nagy-

H i z l a l á s r a 
való és mindenféle Hjta 

Jármos ökröket, 
valamint szép 1—3 «ves 
vöröstarka, növendék 

Ökörborjakat : 
bármely mennyiségben és 
szerződéses szállítás mel-

lett eladásra ajánlanák 

Récsey és Deutsch 
szarvasmarha kereskedők 

Spiegel Ármin 
szarvasmarha-kereskedő 

— Kaposvárott. — 
Istállói: Dombovárott. 

Vállalkozik 

Baranya és BoiyháMdéti 
1—2—3 éves 

tinók, üszők 

Eladó 
dúan gazdag választékban 

magyarfajtinó 
i g á s ö k ö r . 

László és társai gazdasági in-
tézőségénél 63 

Kolozsvárt, Nagy-utcza 1. sz. 

Vöröstarka 
tinó és üsző 

teljesen prima, 1—2 eset-
leg 3 éves, nálam minden 

mennyiségben 

kapható olcsó áron. 
Későbbi, úgyszintén jár-
mos és beállítási ök-
rök szállítására vállal-

kozom. 8956 
HENRIK IGNÁCZ, 

Szalónak (Vasm.). 

VEGYESEK. 

b u b a p e s t e s t 

Radwaner és Rónai 

V., Nádor-u. 8.sz. 

magyarországi 
főraktárában. 

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

Tessék áijegp&at kírni, 

lauczerna, 
Répamag, 

Csomós ebir 
Franczia perje 

fűmag. 
K o r á n é r ő : 

t a w a s z i 
buza, 

c l u p p a u i 
z a b , 

székely tengeri, 

Faiskolai termékekből 
Vadgesztenye, 
Kőr is fa , 
tölgysorfák és 

csemeték, 
kosár fűzdugványok. 

A drassói magyar törzste-
nyészetbői több db. kiválóan 

-fejlett 

bika 
68 Kapható: 
g r . T e l e k i 

A r v é d ú r 
drassói uradalmában, 

Pénz. 
I W J e l z á l o g * W 
kölcsön házakra és 
nagyobb fö ldb i r -

tokra egy I-ső rangú 
pénzintézettől 584 

Krausz Mór 
által. Lakik: 

= Budapesten, == 

Y„ Hold-u. 25. 

buza 
11 

zab, 
baltaczim 

anczia perje, 
csomós 

e b i r 
kitűnő 

minőségben 

jutányos árban 

kapható 

Haldek 
magnagykereskedése 

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

Budapest, 
Károly-körut 9. szám. 
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G O Z E K É K E T , 
G Ó Z - U T I H E N G E R E K E T 

és 

GÖZ-UTIMOZDONYOKAT 
• legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FOWLER & Ca. 
í S i ^ i BUDAPEST KELENFÖLD1 

I roda , raktár , jav í tóműhely . 

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

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

Szab. kéttengelyű „Boni" eketaliga. 
! ! L e g ú j a b b s z e r k e z e t ! ! 

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

Pi l lanat alatt ál l itható! 
Megrendelhető: 

N y í r b á t o r b a n : Mandel Eduárd és társainál . 

B u d a p e s t e n : a szab. osztr. magyar államvasuttársulat magyar 
bányái, hutái és uradalmai vezérigazgatóságánál (VI., Teréz-körut 
24/a.), a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél (V., Alkotmány-u. 31.) 
Bácher és Melichar ezégnél (VI., Nagymezö-u. 68.) Kann és Heiler 

uraknál (V., Váczi-körut 62.) 

mmMTÉSB! 
felvétetnek a Kiadóhivatalban 

B U D A P E S T , 
fill£l-at M 4 t t w á a 

Licenátjölerétriiaivatat 
minden ozélra és minden egyéb gazdasági czikket 

P S - V e t ő m a g o t T M 
a legjutányosabb áron és garantált jó mi-

nőségben. 
H T mindenkor a legmagasabb napi áron, 

KRAMER 

A J Á N L O K : 

Kocs ikenöcsö t , Pe t ro lenmot , 

Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát-
rányfestékeket, fedéllakot, 

M Ű T R Á G Y Á T 

Ö É P O J L A J A T , 

valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
savtalanltott 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 b e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 
készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luozernát és egyéb magvakat és kérek min-

tázott szíves ajánlatokat. T j M 

T T H A T B U D A P E S T E N , 
J L é 1 J l V V . k e r . , A k a d é m i a - n t c z a l O - s z . 

S O r g S n y c z i m • „ C E R E S " B u d a p e s t . 
ÁrJegyBékkel és részletes MI8n ajánlatofcfcal Kívánatra S M l s « » t . 

MALOM-
berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
ji gépműhelyek részére gyárt és szállít: 

W ö r n e r J . és Társa 
Budapes ten , K ü l s ő v á c z i - u t 5 4 — 5 6 . sz. 

.„lépltS 
gépgyára és 

vasöntödéje 

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




