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A Z O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S Á G I E G Y E S Ü L E T H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E , 
Megje lenik minden szerdán és szombatén. 

ki országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési dij: 
Égést évre 80 korona, félárre Itt korona, negyedévre 

5 korona. 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

A* agjeiületl Unit. felügyelőt, alatt: 
Főszerkesztő és Wadisírt felalő.: Forster Géza az OMGE. Igazgatója. 

Felelős szerkesztő: Szllaaay ZolíAu xz OMOK. szerkosztS-titk&ra, 
Társszerkesztő: Hucliiy Barna az OMGM. ttütAra. 

SzerkesztSség és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelek), ŰUői-át 35. szám 

Kéziratokat a szerkesztSség nem küld viasza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Nemzetközi fogatos kapálógép-
verseny. 

Az OMGE., úgyis mint a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetségének központja, 

karöltve a Nyitravármegyei gazdasági egyesü-

lettel s a nagyméltóságú földmivelésügyi minisz-

térium támogatásával folyó évi május hó 
végén Tőtmegyeren nemzetközi fogatos 
kapálőgépversenyt rendez. 

A versenyre bejelenthetők egysoros és 
többsoros fogatos kapáló gépek. Mindkét cso-
port részére 1—1 arany-, ezüst- és bronzérem 
tűzetik ki. 

A verseny általános szabályzata és a 
bejelentő ivek az OMGE. titkári hivatalánál 
kaphatók. 

A rendező-bizottság. 

Hegyi eke- és hegyi vetó'gép-
bemutatás. 

Az OMGE., úgyis mint a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetségének központja, 

karöltve a Szepesvármegyei gazdasági egyesülettél 

s a nagyméltóságú földmivelésügyi minisztérium 

támogatásával folyó évi április hó 29-én 
Szepes-Iglőn, hegyi eke- és hegyi 
vctögépbeinutatási rendez. 

Bejelentési ivek és a bemutatás pro-
grammja az OMGE. titkári hivatalában kaphatók. 

A rendező-bizottság. 

1900. évi márczius hóban befizetett 
alapitványi kamatok és tagsági 

dijak nyilvános nyugtázása. 
Alapítványi kamatot fizettek: 

1900. évre: 
Andrássy Aladár gr. 136'50, Bácsbodrogm. gazd. 

egyesület 20, Dániel Ernő br. 20, Eötvös Lóránt 42, 
B'áy Béla ifj. 22 06, Gorove László 100, Hungária mű-
trágyagyár r.-t. 20, Justh István 20, Károlyi István gr. 21, 
Károlyi László gr. 21, Luczenbacher Miklós 20, Máday 
Izidor 21, Rédl Imréné br. 21, Reusz Hcnrik 20, Szegedy 
Ensch Károly br. 21, Szegedy György 21, Teleki 
Gyula gróf 21, Tisza István gróf 20, Végh János 
verebi ifj. 52"50 korona. 

Hátralékra fizetett: 
Biharmegyei gazdasági egyesület 20 korona. 

Tagsági dijat fizettek: 
1901. évre: 

Eiszelt Vincze 10, Horthy Gyula 20, Jakab 
László 20, Koronghy Gyula 20, Odersky Lajos 10, 
Stainlein Ottó gr. lu kor. 

1900. évre: 
Abonyi Emil, Albert Nándor, Altschul Arthur, 

Babó Zoltán, Balási Józsetf 20—2® kor., Balog Sándor 
10 kor., Baranyai Pál, Baross Károly, Barthodeiszky 
Béla, Baruch Samu, Bathó József, Batthyányi Tivadar 
gróf, Bauer Gábor dr , Baumann Antal, Baumgarten Pál, 
Bácskulai népkör, Bánó József, Beelik Iván, Beer Henrik, 
Begyáts Lénárd, Belcsák Andor, Berchtold Richárd gr., 
Beregm. gazd. egyesület, Berger Rezső, Benes József, 
Bethlen Ódon gr., Biró Kálmán, Bisc&itz Lajos. Bittó 
Béni, Bleuer Béla, Bolla Mihály, Boltizár József, Borhy 
Andor, Boronkay György, Boros Endre, Brezovay 
István, Brezovszky Lajos, Brokés Béla, Brokés Ferencz, 
Bujanovits Sándor, Buzinkay Pál, Csáky Viktor, ifj. 
Cséry Lajos, Csiki Jenő, Csiky Dénes, Csontos Miklós, 
Csoór Miklós, Czacher Gusztáv, Czigler Győző, Dankó 
Adorján, Dely Imre, Deininger Imre, Dercsényi Ferencz, 
Deréky Gyula, Dervarics János, Desbordes Viktor, 
Dezseőffy Emil, Décsey István dr., Dobozy Dániel, ifj. 
Dolnay Ignácz, Drucker Jenő dr., Duchon József, 
Ehreníeld A. 20—20 kor, Eiszelt Vincze 10 kor., Elek 
Albert, Engelbrecht Károly, Érseki kéjiezde igazgatósága, 
Fabinyi Gyula, Farkas Ferencz, Farkas Rezső, 
Farkasovszky Endre, Frankéi Samu, Fekete Pál, Feny-
vessy Adolf, Fintor Dezső, Fischer Jakab, Freund 
Ferencz, Freytag Kamill, Fürst Adolf 20 - 20 kor., Fürst 
Lajos 10 kor., Gajáry Ödön, Galgóczi László, Gazd. 

egylet Csanádmegye, Gáspár János, Geist Gyula, Glosz 
Ferencz dr., Graenzenstein Béla, Grassl Hugó, Grün-
wald testvérek, Gosztonyf Tibor, Gyémánt József, 
Gvömörey Vincze, Györgyei Ödön, Haidekker Sándor, 
Halássy József, Haldek Ignácz, Hammersberg Jenő, 
Hampel Antal dr., Harkányi Andor br., Hartstein Kál-
mán, Határ Károly, Hazai Győző, Hegedűs József, 
Heider György, Heimann Sándor, Heinrich Kornél, 
Hennel Károly, Hensch Árpád, Hetényi Aladár, Hóch-
felder Mihály, Horváth Károly, Horváth János zalabéri, 
Horváth Mihály váradi és teleki, Hodossy Imre, Hoffer 
Márton, Hőnig Jakab, Huszágh István dr„ Huszár 
Károly, 20—20 korona, Hutszár Károly (Czécze) 
10 korona, Irsay György, Jancsó Kálmán, Jáross Sándor, 
Jeszenszky István br., Juhász Antal, Jungreisz Samu, 
Kanta Sándor, Kazik István, Károlyi Endre, Károlyi 
Imre gr., Károlyi Tibor gr., Keczer Miklós, Kecskeméthy 
Géza, Kemény Béla br., Kende Béla, Kende Tivadar, 
Keszlérfl'y János, ifj. Kiss Lajos, Klein József, Koch 
János, Kolba Lajos, Komáromy István, Kopasz János, 
Kosa Miklós szigeti, Kosinszky Viktor, Kossuth Ferencz, 
Kovács Lajos, Kozma Zoltán, Kotányi Mihály, Kotsis 
István, Kötél Ferencz, Kramszky Lajos, Krausz Jakab, 
Králik Lajos dr., Kreutz József, Krieger Pál, Kubek 
Szilárd, Landgraf János, Lates Kornél, Lázár László, 
Cs. Lengyel Géza dr., Leszkay Sándor, Liebermann 
Leo dr., Lits Gyula, Losonczy Elemér, Lótenyésztés 
emelésére alakult társaság, Lukinich Kálmán, Luper-
szbeck József, Lyka István, Madách Aladár, Magyar 
Kázmér, Magy- 'kivit, és csomagszállitási r.-t., Magyar 
tőzeg- és műtrágya r.-t., Magyari Andor, Major Vendel, 
Majthényi Ádám, Makkay László, Malatinszky György, 
Malcomes Jeromos br., Marok Ernő, Mátyássy Kálmán, 
Merkel János, Meskó Sándor, ifj. Metzger György, 
Méhes Gáspár, Miklós Ödön, Molnár Géza, Molnár 
Gusztáv L., Molnár Lajos, Montag Lipót, Murai 
Róbert, Nagy Dezső, Nagy Gyula K., Nedeczky Miklós, 
Negró Adolf, Neubauer Gyula, Neumann Frigyes, Oblath 
Lipót, Oderszky Lajos, Olbricht Ottó, Onderka Richárd 
lov., Ondrejovich László, Ordódy Béla, Ordódy Pál, 
Paál Lajos, Palkovics Sándor, Parragh Albert, Patrubány 
Miklós, Payer Géza, Pékár Imre, Perczel Dezső, Pet-
rányi Lajos, Pless Mór, Pleszky Antal ifj., PlószPáldr., 
Pokomándy Imre, Polák Ferencz, Pollák József, 
Pozsonyi gazd. egyesület, Propper Samu, Radváner és 
Rónay, Rakovszky István, Rákos Lajos, Reiz Gyula, 
Rédly Gyula, Révai Soma, Riedl Jenő, Ringelhann 
Gyula, Rolf Kamilló, Rónay Károly dr., Rosenfeld 
Zsigm,, Roth Ignácz, Röck István, Ruísz Antal, Saághy 
Gyula, Salgó József dr., Salkovszky Iván, Sándor Lajos, 
Sárkány István, ' Seitovszky János, Schlesinger Fülöp, 
Schlesinger és Polákovics, Schmidt József, 'dr. Schneider 
József, Schossberger Rezső, Schulhof Márton, Schwarz 
Gyula, Sierbán János, Silex Károly, Simon Elemér, Simon 
Róbert, Singex Zsigmond és testvére, Skublics Gyula, 
Somló Jakab,Somogyi Albert.Sooky László, Spitzer Jakab 
20—20 kor, Stainlein Ottó gr. 10 kor., Starnfeld Weltzl 

Mai számunk 2ft oldal. 
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Aladár br., Steiner Ignácz, Stern Béni, Strasser Henrik, 
Suhajda István dr., Sujánszky Ödön, Süteő István, 
Sváb Károly, Szabó Ernő, Szabó József, Szabó Ferencz, 
Szalay Béla, Szalay Imre, Szalay László, Szavits 
Miklós, Szecsányi József, Szentiványi Gábor, Széli 
Ferencz ifj., Széli Pál, Széli Ödön, Szemes Árpád, 
Szentgyörgyi Miklós, Szerényi Imre, Szezemszky Gyula, 
Szilágyi Ferencz, Szilágyi Gyula dr., Szilágyi Péter, 
Szilárd Ferencz dr., Szontagh Endre, Sztankovics 
József, Szunyogh Zoltán, Tahy István, Tiringer Vilmos, 
Tréger Albert, Tormay Béla, Tüdős Antal, Ugrón Gábor, 
Uhlyarik Titusz, Umrath és társa, Usztanek Antal, 
Vargha Károly, Vastagh János 20 — 20 kor.; Vertán 
Arthur 10 kor., Verzár Mihály, Vécsey Loránd, Vojnich 
Oszkár, Vörös Mihály, Vörös Sándor, Wagner Ernő, 
Wargha Gyula, Weltner Jakab, Weninger Mátvás, özv. 
Wigner Fülöpné, Wolf Bernát, Wolf Ottó, Wolfinger 
Alajos, Wurm Ödön, Ziegler Nándor, Zoltán József 
20-20 kor. 

Hátralékra űzettek: 
Barbul Gábor, Baruch Samu 20—20, Bucsányi 

Imre 10, Czeke Imre 30, Ká'mán Andor 20, Maiina 
Gyula 10, Serfőző Géza 20, Stauber Albert 20 kor., 
dr. Szilárd Ferencz 20 kor. 

Mezőgazdasági attasék. 
Az a körülmény, hogy közös kül-

földi konzulátusaink kiképeztetésük irányá-
nál, de hajlamaiknál fogva is a külföld 
közgazdasági viszonyait és mozgalmait 
mindenkor inkább az ipari és az ipari 
czikkek forgalma és az osztrák érdekek 
szemelőtt tartásával figyelték meg és 
ennek következtében külföldi kereske-
delmi viszonylataink rendezésekor ezek 
a szempontok mindenkor erőteljesen 
képviselve voltak és előtérbe nyomultak, 
ellenben hazánknak érdekei, melyek 
elsősorban mezőgazdaságiak, a külföldi 
viszonyok nem ismerése következtében 
állandóan háttérbe szorultak, a magyar 
mezőgazdaságnak mérhetlen károkat 
okozott. Ez a kár nemcsak abból szár-
mazott, hogy a mezőgazdasági terményeink-
nek a külföldön való értékesítése tekin-
tetében nem birván elegendő tájéko-
zottsággal, terményeinknek a megfelelő 
piaczokat biztositanunk nem minden-
kor sikerült, hanem főleg abból, hogy 
nem ismervén a velük versenyző 
mezőgazdasági államok termelési és-
értékesitési viszonyait, ezek ellen kellő-
képen védekeznünk nem lehetett, vala-
mint abból, hogy az előrehaladot-
tabb államok mezőgazdasági kultúrájá-
ban elért haladása felöl is csak hiányo-
san szerezvén tudomást, termelésünk 
tökéletlenebb maradt és ennélfogva ver-
senyképessége is csökkent. 

A magyar mezőgazdaság érdekei-
nek külföldi képviselete tehát a mező-
gazdaság általános helyzetének rosszab-
bodásával egyenes arányban növekedő 
szükséget képezett. A kérdés megoldása 
annál fontosabbá lőn, mert még olyan 
államok részéről is tapasztalnunk kellett 
a mezőgazdasági érdekek külföldi kép-
viseletének mind hatályosabb szervezé-
sét, amely államok különben egészben 
véve teljesen önálló és kitűnő külföldi 
képviselettel birnak. Első sorban az 
Egyesült-Államok által már régebben al-
kalmazott mezőgazdasági szaktudósitők, 
másodsorban a német birodalom által a 
kilenczvenes évek elején szervezett kül-
földi mezőgazdasági szaktudósitők mű-
ködésének példája mutatott reá arra 
a mérhetlen haszonra, amelyet a mező-

gazdaság terményeinek külföldöm való 
elönyösebb értékesítése, a külföld mező-
gazdasági termények elleni védelem 
és a külföldi mezőgazdasági műszaki ha-
ladás ismeretének birtokában a termelés 
tökéletesítése és igy a mezőgazdasági 
termelés versenyképességének emelése 
tekintetében a külföldi mezőgazdasági 
szaktudósitők intézménye hazánknak is 
biztosithat. 

Ebben a kérdésben szintén, mint 
annyi más fontos kérdésben, az Orszá-
gos Magyar Gazdasági Egyesülettől in-
dult ki a kedvezményezés. Egyesületünk 
közgazdasági szakosztályának egyik 
1892-ben tartott ülésén Bernát István 
felolvasása tette e kérdést aktuálissá, 
amidőn is a felolvasás kapcsán egyesü-
letünk a külföldi mezőgazdasági szak-
tudósitők alkalmazása érdekében a kor-
mányhoz előterjesztést tett. Az ügy 
azonban ezen felterjesztéssel elintézve 
nem volt, hanem amidőn az Ausztriával 
fennálló kiegyezésünk a megújítás küszö-
bén volt s egyesületünk e tárgyban a 
kormánynak javaslatait előterjesztette, a 
külföldi mezőgazdasági szaktudósitők 
intézményének, szervezését újból meg-
sürgette. Elismeréssel és megelégedéssel 
kell feljegyezünk, hogy Darányi Ignácz 
földmivelésügyi miniszter belátta^ a kér-
désnek a hazai mezőgazdaságra annyira 
fontos voltát és a monarchia két állama 
között fenforgó vám- és kereskedelmi 
viszonyoknak rendezése tárgyában az 
önálló szabályozásra vonatkozó mult évi 
XXX. törvényczikkben foglalt rendel-
kezések kiegészitéseképen, a magyar és 
osztrák kormányok között kötött egyez-
ményben biztosította a magyar kormány-
nak azt a jogot, hogy a külügyminiszter-
rel egyetértőleg mezőgazdasági kérdések 
tanulmányozása czéljából a külföldre 
szaktudósitókat küldhessen ki, akik anél-
kül, hogy a cs. és kir. követségekhez, 
vagy konzulátusokhoz be lennének osztva, 
mégis azoknak oltalmában és támogatásá-
ban részesülnek és közvetítésükkel az 
illető külföldi hatóságoknál a feladataik 
teljesítése végett szükséges értesítések 
megszerzése czéljából be lesznek veze-
tendők. 

Ezen rendelkezésnek megfelelöleg a 
földmivelésügyi miniszter e hét folyamán 
már négy gazdasági tudósítót Angol-, 
Franczia-, Németország, a Balkán- és az 
észak-amerikai Egyesült-Államok terüle-
tére ki is nevezte. A kinevezettek eddigi 
működése reményt nyújt arra, hogy fel-
adataiknak a magyar mezőgazdaság 
javára teljes mértékben meg is fognak 
felelni. Ezek a feladatok pedig nem 
kicsinyek és nem könnyűek, mert nem-
csak lelkiismeretes és szorgalmas mun-
kát igényelnek, hanem oly közgazdasági, 
mezőgazdasági és társadalmi ismereteket, 
amelyek megszerzése még ezentúl is 
nagy és beható tanulmányozást igényel 
az illetőktől. 

Lássuk tehát röviden, mik azok a 
feladatok, amelyeket a földmivelésügyi 
miniszternek tudomásunk szerinti utasí-

tása, de a magunk nézetei szerint is, a 
szaktudősitóknak megoldaniok kell. 

Az egyes szaktudősitóknak figyelem-
mel kell kisérniök az illető országok köz-
gazdasági politikájának ugy általános irá-
nyát, valamint minden fontosabb kér-
désre vonatkozó mozzanatát és az ot-
tani törvényhozásnak ezen politika érvé-
nyesítése körül kifejtett tevékenységét, 
valamint a mezőgazdasági szakköröknek 
erre vonatkozó törekvéseit. Természetes, 
hogy a szaktudósitó tanulmányozása 
tárgyát képező viszonyokra vonatkozó 
legújabb haladásról és az ez által 
elért vívmányokról, továbbá az idevágó 
törvényalkotás terén életbeléptetett újítá-
sokról és ezek hatásáról, valamint a 
gazdasági fejlődés előmozdítása czéljából 
tervbe vett további rendszabályokról tü-
zetes tájékozást kell szereznie. 

A szaktudősitóknak tehát különös 
figyelemmel kell kisérniök a mező- és erdő-
gazdasági termények, termékek és czikkek 
behozatali és kiviteli forgalmát; a vámo-
kat és egyéb forgalmi illetékeket, külö-
nösen azon czikkekre nézve, amelyek 

, hazánk termelése vagy fogyasztása szem-
pontjából jelentőséggel birnak • általában 
a mező- és erdőgazdasági ügyek fejlő-
dését és az ennek előmozdítását czélzó 
intézkedéseket; a mező- és erdőgazdasági 
termékek és czikkek előállítását vagy 
feldolgozását megkönnyítő, vagy ol-
csóbbá tevő üzemnemeket; a gazda-
sági szakoktatás és kísérletezés ügyét, a 
kivándorlást, a gazdasági munkások és 
munkaközvetítés viszonyait, a tarifapo-
litika és gazdasági statisztika, az állat-
egészségügy, állattenyésztés, borászat és 
szőlöszet, gyümölcstermelés, a telepítés 
kérdéseit, szóval a földmivelésügyi tár-
cza körébe tartozó összes fontosabb 
ügyeket 

De nem elég pusztán a felsoroltak-
nak figyelemmel kisérése, hanem kell, 
hogy a szaktudósitők a haszonnal kiak-
názható kedvező konjunktúrákról sürgős 
jelentést tegyenek, tapasztalataikat rend-
szeresen feldolgozott jelentésekben a kor-
mánynyal és a hazai gazdaközönséggel 
megismertessék és a külföldi tapasztala-
toknak a hazai mezőgazdaság javára 
való felhasználására nézve a külföldi és 
hazai viszonyok ismeretének birtokában 
javaslatokat is tegyenek. 

A külföldi mezőgazdasági szaktudó-
sitők rendszeresítése által tehát egy uj 
mezőgazdasági intézmény lép életbe, 
amelynek hatása mezőgazdaságunk fej-
lődésének előnyére igen jelentékeny 
mértékben nemcsak várható, hanem 
amelynek hatása sok tekintetben uj 
irányok kitűzése és követése által 
egészen átalakító lehet. Meg vagyunk 
győződve arról, hogy a szaktudósitők 
elismert képességei a földmivelésügyi 
miniszter állandó figyelme és irányítása 
mellett a kitűzött feladatoknak meg fognak 
felelni . és a hazai mezőgazdaság előre-
haladása és boldogulása terén jelentékeny 
emeltyűknek fognak bizonyulni. 
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NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpeiy Kálmán. 

A fehérvirágu csillagfürt 
termelése. 

Több izben felhívtam á gazdák figyelmét 
arra, hogy a különböző csillagfürtféleségek 
közül különösen a laposmagvu fehérvirágu 
u. n. egyiptomi csillagfürt adja a legjobb 
eredményeket. Ezt különösen hangsúlyozom, 
mert a gömbölyű magvu fehér csillagfürt nem 
sokat ér. Több éven át (1895-től kezdve) ter-
meltem sárga, kék, évelő, gömbölyű és lapos-
magvu fehér csillagfürtöt s bátran állítom, 
hogy utóbbi adja a legjobb és a legbiztosabb 
eredményeket, miért is zöldtrágyázási czélok-
ból ezt ajánlom különöseú a homoki gazda-
ságokban felkarolni. Ámbár a laposmagvu 
fehér csillagfürt szintén a homoktalaj növénye, 
még oly kötöttebb földeken is jó sikerrel ter-
melhető, a hol a kényesebb sárga és kék csil-
lagfürt már nem terem meg, utóbbi kettő 
csakis a mészben szegény homokon ad kielé-
gítő termést. Az egyiptomi csillagfürt is a 
homok-, vályogos homok-, homokos vályog-tala-
jokon fejlődik legerőteljesebben, de volt alkal-
mam Nógrádmegye igen kötött, vasagos agyag-
talajain szépen fejlődő csillagfürtöt látni a 
Losoncz és Poltár közötti országút mentén 
fekvő földeken. 

Miután a fehérvirágu (egyiptomi) csillag-
fürt termelését csakis zöldtrágyázási czélokra 
ajánlhatom, termelése csakis ott fog jelentő-
séggel birni, ahol zöldtrágyázást űznek. Miután 
a trágyázás ezen módja hazánkban is mind-
inkább terjed, ezen növény jelentőségében 
szintén emelkedett, olyannyira, hogy már kül-
földi magkereskedők is fordultak hozzám az 
egyiptomi csillagfürt ügyében, jelezvén, hogy 
a magyar gazdák ujabban leginkább ennek 
magját keresik. 

Tekintettel a fokozódó keresletre és az 
5—6 év óta folytatott összehasonlító terme-
lési kísérletek eredményeire, a debreezeni m. 
kir. gazdasági tanintézet gazdaságában nagyobb 
területen fogjuk magtermelés czéljából kul-
tiválni. 

A fehérvirágu egyiptomi csillagfürt április 
hó folyamán kerül elvetésre; ez eset-
ben zöldtrágyázási czélból julius hó első 
felében szántjuk alá, vagyis akkor, midőn 
virágzásának teljes elmultával, hüvelyeinek 
fejlődése kezdetét veszi. Zöldtrágyázás czéljából 
sorvetőgéppel 10—11 cm. sortávolságra vetjük 
kat. holdanként 80—90 kg. magot számítva. 

Igen fontos dolog, hogy a viszonylag 
nagy magot mélyen ne vessük, mert a mélyen 
betakart mag rosszul kel ki; a csilagfürtve-
tésénél erre ügyelni kell, mert nem ritkán ez 
az oka a vetés hiányos kelésének; a magot 
legfeljebb 2—3 cm. mélyen szabad alátakarni. 
Vetés után okvetlenül hengerezni kell. Fontos 
dolog továbbá a mag csirázóképezségéről eleve 
tájékozódni, mert a csillagfürt magja csirázó-
képességét 2—3 év alatt nagyrészt elvesziti. 
A vétel utján beszerzett magot tehát csirázó-
képességére vizsgáljuk meg. Elveszítheti azon-
ban a saját termésű egyéves mag is csirázó-
kepességét, ha a kicsépelt friss magot vasta-
gon rétegezzük s többszörösen át nem forgat-
juk, mert igen könnyen felmelegszik s meg-
fülled. Ezen dolgokra azért terjeszkedtem ki s 
ezek felemlitését azért tartottam szükségesnek, 
mert a csillagfürt termelésével több helyen 
elért rossz eredmények nem ritkán a mag 
rosszaságában vagy mély vetésében lelhették 
okukat. Ép ugy nem türi a kikelt vetés a fo-
gasolást sem, mert a szártövénél megsérült 
csillagfürt tönkre megy. 

Megjegyzem még, hogy a csillagfürtnek 
zöldtrágyázás czáljából való leszántására a 
Bonis-féle ,dohánykóróleszántó vasat* a leg-
jobb eredménynyel lehet felhasználni; adohány-
kóróleszántó vas bármely ekére rászerelhető. 

Hogy a zöldtrágyás csillagfürt termelése 
esetén a földnek egy évi jövedelmezőségéről 
ne kelljen lemondanunk, leghelyesebb lesz 
fekete ugarba vagy korai tavaszi zöldtakarmá-
nyok után vetni, előbbi esetben április hó fo-
lyamán, utóbbi esetben május hó végén. Előbbi 
esetben julius hó elején, utóbbi esetben augusz-
tus havában leszántható s igy a föld rendes 
megmivelését az utána következő őszi vetés 
alá nem akasztja meg. Ha aratás után — 
tarlószabaduláskor — egy-két jó esőt kapunk, 
akkor tarlóba is vethető ; ez esetben az ősziek 
elvetése előtt egy héttel szántjuk alá, vagy 
pedig tavaszit vetünk beléje. A csillagfürt 
trágyázásával ily módon az őszi rozsnál és a 
burgonyánál igen szép eredményeket értem el. 

A csillagfürt vethető egymagában (tisztán) 
vagy más pillangós virágú, légenygyüjtő 
növényekkel keverékben. A korai (áprilisi) vetés 
esetén a tiszta vetést tartom jobbnak, mert oly 
erőteljesen és sűrűn fejlődik, hogy a közéje 
vetett növényt elnyomja; ellenben tarlóba vetve, 
lóbabóval, homoki borsóval, viktoria borsóval, 
római bükkönynyel stb. keverten elvetni 
czélszerü. 

Miután a csillagfürt 100—120 cm. magas-
ságra felnő s a szár alsó részén kevesebb a 
levelek száma, igen czélszerü még az áprilisi 
vetés alkalmával is egy alacsony növésű 
pillangós növényt alája vetni, pl. komlós csiga-
csövet, biborherét stb., mely esetben a leszán-
tandó mennyiséget tetemesen fokozzuk. 

Gazdaságunk tapasztalatai szerint kat. 
holdankint 260—304 q zöldtrágyát szántottunk 
alá a korai áprilisi és 140—220 q-át a késéi 
vetés esetén, feltéve, hogy utóbbira kedvező idő 
járt. Számításba kell venni ezenkívül a földben 
levő nagyszámú s mélyen lehatoló gyökere-
ket is. 

Magtermelés czéljából a csillagfürtöt 
április hó folyamán vetjük el 24 cm. sor-
távolságra, de a sorban sürüen, tehát 78—80 kg. 
mag felhasználásával. Nem jó sem a tulsürü, 
sem a tulritka vetés, nem a sorban való, de a 
sortávolságot véve alapul. Előbbi esetben 
kevesebb hüvelyt köt, utóbbi esetben sok oldal-
hajtást nevel, a hüvelyek fejlődése, érése, rend-
kívül egyenlőtlen és sok bajunk lesz az aratás-
sal. Ápolásban nem részesül, kivéve ha nagyon 
gyomos a föld, ez esetben egyszer, de óvatosan, 
a szártövek megsértése nélkül megkapálandó. 
A hüvelyek érése augusztus hó elejére esik; 
az érett hüvely barnaszinü, bőrnemü s külö-
nösen felemlitendőnek tartom, hogy nem pattan 
fel oly könnyen, mint a többi csillagfürt-
féleségeknél, miért is aratása kevesebb bajjal 
és veszteséggel eszközölhető. 

Az érett magcsillagfürtöt vagy sarlóval 
vágjuk le vagy gyökerestől Jritépjük, utóbbi 
esetben tarlója természetesen jóval kevesebbet 
ér, miért is helyesebb sarlóval levágni, de ez 
esetben túlérni ne hagyjuk, mert akkor amag-
pergés el nem kerülhető; túlérett állapotban 
csakis kinyövéssel takaríthatjuk le. Utószáritás 
czéljából hüvelyes végeivel befelé fordított 
csomókba rakjuk, vagy kis kévékbe kötve 
kúpokba állítjuk s végül — akár kint a földön 
készített szérűn — kézi csépekkel kicsépeljük. 
A kicsépelt magot megrostálva, szellős helyen, 
nem tulmagasan raktározva, többszörösen át-
forgatjuk. 

A nálam elért eredmények szerint a 
kat. holdankénti megtermés 10—12 q között 
ingadozott. 

A magcsillagfürt után a föld kitűnő 
erőben marad vissza s utána az ősziek kitűnő 
eredménynyel termeszthetők; merem állítani, 
hogy e tekintetben az összes egyéb elővete-
ményeket felülmúlja. 

Sajnos, hogy a csillagfürt viszonyaink 
között csakis zöldtrágyázás czéljából vehető 
figyelembe, amennyiben zöldtakarmány képen 
nem igen értékesíthető, magja pedig csak elő-
zetes kezelések után válik feltakarmányozásra 
alkalmatossá. 

Külföldi eredmények után indulva, kísér-
letet tettem a zölden levágott csillagfürtnek 
zsombolyázásával s daczára az ily módon 
nyert takarmány kitűnő szagának és színének, 
semmiféle jószág nem ette. 

Épen ezért a csillagfürt jelentőségét csakis 
a zöldtrágyázás szempontjából emeltem ki; 
ezen czéljának azonban kitűnően megfelel, 
miért is ily viszonyok között értékét kicsinyel-
nünk nem szabad. 

Kerpely Kálmán. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

A bika befolyása az üsző-utód 
tejelőképességére. 

Nagyon helyesen, jegyezte meg Újhelyi 
tanár ur „Nyugati jellegű szarvasmarhatenyész-
tésünk III." czimü közleményében, hogy a 
magyar-óvári állattenyésztő egyesület a tenyész-
bikák megválasztásánál arra is súlyt fektet, 
hogy minő tejelőképessége volt a bika anyjá-
nak. Helyesen jegyezte meg ezt e helyen, mert 
felhívta érre a dologra a figyelmet, rámutatott 
arra, hogy a tejelőképesség átörökítésénél a 
bikának is jut jelentékenyebb szerep s hogy a 
bika helyes és czélszerü megválasztása által 
az utódok tejelőképességét fokozni, ellenkező-
leg pedig csökkenteni lehet. Helyesen tette, hogy 
erre rámutatott, mert nálunk Magyarországon 
a bika eziránybani befol ását eddig el nem 
ismerték, il.etőleg csak nagyon kevés gazda 
van az országban, aki tenyészbikáinak ezirány-
bani helyes megválasztásával is igyekezett 
volna tehenészetének tejelőképességét javítani. 

A bikák eziránybani átörökítő képessége 
tehát nem köztudomásu dolog, de nem is lehet 
az, mert nem igen közöltettek ezideig olyan 
kísérleti eredmények, melyek ezt kézzel fog-
hatóvá tették volna. Tudtuk azt nagyon sokan, 
hogy egyes kiválóbb gazdák a tenyészbikák 
megválasztásánál az anyaállat tejelőképességét 
is tekintetbe veszik, tudtuk, hogy egész ország-
részek, országok gazdaközönsége is figyelemre 
méltatja e dolgot, de mindenütt csak gyakor-
lati tapasztalatokra, nem pedig szabályosan 
végrehajtott kísérletek megdönthetet'en adataira 
támaszkodva. A magyar irodalomban erre 
vonatkozó kísérleti adatok nincsenek is, de 
kevés az ilyen adatok száma a német s 
franczia irodalomban is. 

Közel áll a feltevés, könnyen elhihető 
dolog, hogy az anyaállat üsző-útódjára átörökíti 
tejelőképességét, illetőleg az az iránti hajlamot. 
Az azonban, hogy bika utódján keresztül 
üsző-utódjára is átörökítse tejelő képességét, 
nem annyira magától értetődő természetes 
dolog, hogy arra a józanul gondolkozó ember 
maga magától is rájöhessen. Adatokkal kell 
ez állítást bizonyítani s ha ez adatok világosan 
fogják igazolni a bika eziránybani átörökitő-
képességét, megvagyok győződve, hogy a bika 
megválasztásánál erre a körülményre is min-
denki figyelemmel lesz. 

Mert csakugyan nagy horderejű dolog 
ám, ha a bikának ezirányban is van átörökitő-
képessége. Tudva ezt, módunkban áll valamely 
tehenészet tejelőképességét rövidesen — két-
három nemzedéken keresztül lényegesen meg-
javítani. Ellenben ha e körülményt figyelmen 
kivül hagyjuk, esetleg évtizedeken keresztül 
sem érjük el czélunkat. Mert hogy áll ezidő-
szerint a dolog? Ugy hogy egy tehenészötben, 
ahol 50 db tehén áll, csak 5 db van igazán 
jól tejelő, a többi csak közepesen, vagy 
rosszul tejel. Lehetséges-e ennek az 5 db jól 
tejelő tehénnek üsző-utódjaival az egész állo-
mány tejelőképességét megjavítani? Bizonyára 
nem, vagy csak oly hosszú idő alatt, amely 
egy emberöltővel is felér. Ha ellenben az 5 
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jól tejelő tehéntől származó bika az anyja 
tejelőképességét utódainak csak fele részére 
is átörökíti, roppant gyorsan gyarapithatunk, 
mert mig a tehén csak egynéhány, addig a 
bika számos utódnak ad életet. 

Tekintettel az elmondottak fontosságára, 
bemutatom itt azon adatokat, amelyeket Hitscher 
Károly a kleinhof-taprani tejgazdasági szak-
iskola igazgatója g^jtött s azokat, melyeket 
magam a kassai gazdasági tanintézet tehené-
szetének törzskönyvéből kivontam. 

Hitscher 63 tehén után több mint 10 
éven keresztül gyűjtött adatokat állított össze 
s valóban nagyon tanulságos és érdekes 
formában bocsátotta közre. Nagyszabású mun-
kájának kivonatában a bikák átörökitőképes-
ségét illetőleg a következőket mondja. 

„Ha. összehasonlítást teszünk az egy és 
ugyanazon bikáktól leszármazó tehenek tejelő-
képessége között, ugy nagyon sok ecetben fel-
tűnő egyformaságot fogunk találni az egy 
bikától származó utódok tejelőképessége s a tej 
minősége között. Igy az Edelmann bikától 
származó 9., 22., 27., 31., 469. és 470. számú 
tehenek megközelítően egyforma zsirdus tejet 
adtak; a 15., 469. és 470-es féltestvérek több 
évi átlagban egyformán 124 kg. vajat adtak 
évente. Egy Va nevü bikától csak két tehén 
állott az istállóban; mindkettő igen zsírszegény 
tejet adott. Viszont azonban feltűnő különb-
ségek is mutatkoztak ; igy a 28 as Edelmann 
tehén valamennyi féltestvére között a legzsir-
dusabb tejet adta, ellenben az ugyanazon 
bikától származó 32. számú tehén teje igen 
zsírszegény volt, aminek magyarázatát adja az, 
hogy a tehenek más és más anyaállattól szár-
maztak. Egy Lord nevü bikának utódai át-
lagosan 3814 kg., a II. számú bikának 
utódai ellenben csak 2854 kg. tejet adtak." 

Több adatot is közölve, áttér azután 
arra, hogy a tehenek minő befolyással voltak 
üsző-utódaik tejelőképességére s végül azon 
következtetést vonja le, hogy az észlelt esetek-
ben a bika valamivel nagyobb befolyást 
gyakorolt üsző - utódainak tejelőképességére, 
mint a tehén, vagyis, hogy 10 fedeztetés közül 
6-szor a bika örökítette át a nagyanyának 
tejelőképességét s csak négyszer jutott az anya 
tejelőképessége érvényre az utódban. 

Meggyőződést szerzendő arról, hogy 
Hitschernek adatait mennyiben támogatják a 
kassai gazdasági tanintézet törzskönyvi adatai, 
abból a következőket jegyeztem ki: 

Egy Hanzi nevü bikának anyja Csinos, 
1 5 évi átlagban adott 2475 liter tejet. Hanzinak 
leányai: 

Kisasszony 3 évi átlaga 2747 litert, ennek 
anyja Kunigunda 2870 litert, 

Sarolta 2 évi átlaga 2341 litert, ennek 
anyja Bebé 2345 litert, 

Pirók 3 évi átlaga 2397 litert, ennek 
anyja Pirók 2610 litert, 

Kati 4 évi átlaga 1916 litert, ennek anyja 
Alice 2062 litert. 

Szilaj 4 évi átlaga 1824 litert, ennek anyja 
Kisasszony 2747 litert, 

Bibor 2 évi átlaga 1800 litert, ennek 
anyja Bibor 2496 litert. 

Ezen adatokból tehát csak arra lehet 
következtetést vonni, hogy abban az esetben, 
ha a bika jól tejelő tehéntől származott s az 
általa befedezett tehénnek anyja is jól tejelő 
volt, csaknem bizonyos, hogy az üsző-utód is 
jól tejelő lesz. Ez esetben a hat utód közül 
háromnak tejelőképessége teljesen megegyezik 
az apai részrőli nagyapa s az anya tejelő-
képességével, háromé pedig valamivel mögötte 
marad. 

Egy másik bikának HerculesneTc az anyja, 
Flóra, két évi átlagban csak 843 liter tejet 
adott. Ennek csak három üsző utóda állott az 
istállóban és pedig: 

Czifra 4 évi átlaga 1643 liter, ennek 
annyja Kajla 1404 liter átlaggal, 

Ida 2 évi átlaga 980 liter, ennek anyja 
Csinos 2406 liter átlaggal. 

Piroska 5 évi átlaga 1701 liter, ennek 
anyja Gyöngyös 2507 liter átlaggal. 

Ez a bika tehát károsan befolyásolta az 
üsző - utódok tejelőképességét s jól tejelő 
anyákkal gyengén tejelő utódokat nemzett. 

Egy harmadik bikának Salamonnak az 
anyja Gizella adott 5 évi állagban 1788 liter 
tejet, tehát közepesen tejelt. Salamonnak 8 
leánya állott a tehenészetben s mindannyia 
közepesen vagy rosszul tejelt, daczára annak, 
hogy egyik-másiknak anyja jól teje'ő yolt. 
Salamonnak leányai: 

Elvira 2 évi átlaga 1422 liter, ennek 
anyja Antónia 1903 litjer, 

Luczia 2 évi átlaga 898 liter, ennek 
anyja nincs bejegyezve, 

Zsuzsi 3 évi átlaga 1754 liter, ennek 
anyja Kunigunda 2870 liter, 

Julcsa 4 évi átlaga 1022 liter, ennek 
anyja Malvin 1982 liter, 

Piros 1 évi átlaga 1159 liter, ennek 
anyja Kisasszony 2216 liter, 

Erzsi 3 évi átlaga 1483 liter, ennek 
anyja Veszta 1988 liter, 

Sulamith 2 évi átlaga 1339 liter, ennek 
anyja Sári 1467 liter, 

Irén 2 évi átlaga 1421 liter, ennek anyja 
Nyakas 1860 liter. 

Egy Sándor nevü bikának anyja szintén 
Kisasszony volt 2 évi átlagban 2746 liter tejjel. 
Három üsző utóda állott az istállóban, melyek 
közül kettő határozottan apai nagyanyjától 
örökölte nagy tejelőképességét, amennyiben 
anyjuk tejelőképessége csak közepes volt. 
Sándor utódai: 

Minerva 2 évi átlaga 2241 liter, ennek 
anyja Sári 1561 literrel, 

Angyalka 2 évi átlaga 2102! liter, ennek 
anyja Olga 1467 literrel, 

Árva 4 évi átlaga 1561 liter, ennek anyja 
Margit 2127 literrel. 

Egy FiczJcó nevü bikának anyja, Terka, 
3 évi átlagban adott 1840 liter tejet. Ezen 
bikának öt tehén utóda volt, amelyek mind-
annyia megközelítően egyformán tejelt. És 
pedig: 

Sári 5 évi átlagban adott 1328 liter tejet 
Ida 4 , „ „ 1730 s „ 
Fecske 4 „ „ „ 1633 „ „ 
Rózsi 3 „ „ „ 2006 „ „ • 
Veszta 4 „ „ „ 1823 „ 

Habár nevezett tehenek anyjának tejelő-
képességét nem is tudom kimutatni, mert a 
feljegyzések nagyon régiek, mégis feltehető, 
hogy a tejelőképesség egyformaságára a bika 
átörökitési képessége is nagy befolyással 
lehetett. 

Ezeket az adatokat tudtam összeszedni, 
amelyek azonban a bika befolyását az üsző 
utód tejelőképességére távolról sem helyezik 
kellő világításba, mert sokkalta több adat 
volna szükséges arra, hogy kétségbe nem von-
ható következtethetést vonhassunk le. Annyi 
azonban ezen adatokból is kétségtelennek 
látszik, hogy a bikának igenis jelentékeny be-
folyása van az üsző-utód tejelőképességére s 
elfogadhatónak látszik az a feltevés, hogy 
semmivel sem kisebb ezen befolyás, mint magá-
nak az anyaállatnak befolyása. 

E kérdés végleges eldöntése azonban 
igen nagy horderejű volna. S mert egyetlen 
egy tehenészet adataiból e kérdést véglegesen 
eldönteni nem lehetséges, felkérem mindazon 
tehenészetek kezelőit, akik legalább 15—20 év 
óta rendszeres próbafejéseket tartanak s azt a 
törzskönyvbe bevezetik, legyenek szívesek ezen 
adatokat alkalomadtán törzskönyveikből olyan 
modorban kivonni, miként az általam eszkö-
zöltetett s ezen kivonatot küldjék meg nekem, 
hogy azokat feldolgozva, mindannyiunk oku-
lására a jövő tél folyamán e lapok hasábjain 
bemutathassam. 

LÓTENYÉSZTÉS. 

A pótlovazás kérdéséhez. 
E czim alatt a „Köztelei" 18-ik számá-

ban Wertheimsteía ur szakavatott tollából 
megjelent czikk tartalma, azt hiszem, sok ló-
tenyésztő gazda helyeslésével találkozik. Sok 

xelvitathatlan igazság jut benne felszínre, de 
szerintem nem elég arra, hogy teljesen meg-
világítsa különösen a kisgazdák által tenyész-
tett lóanyag értékesithetése körüli nehézségek 
okait. Épen ezért, mint érdekelt tenyésztő al-
kalomszerűnek látom erre még bővebben 
kitérni. 

Több oldalról hallottam már én is a 
panaszt, olvastam is róla, hogy épen Magyar-
országon, mely a lótenyésztés terén a kül-
földdel szemben is óriási haladást tud felmu-
tatni s lóexportunkkal hírnevet szerzett, a 
katonáink részére vásárolt lovak nem állják 
ki a szigorú kritikát. Gondolkoztam ennek okai 
felétt, eszmét cseréltem gazdatársaimmal is és 
azt hiszem reá tudok mutatni többféle körül-
ményre, mely ezt a kérdést az érdeklődők 
előtt könnyen megfejthetővé teszi. 

Katonai lóállományunkkal ugy vagyunk, 
mint a tulszigoruan fösvény gazda a kenyeré-
vel; ez eladja az elsőrendű búzáját, mely a 
kereskedelem révén külföldre vándorol, hol az 
ánglius eszi a belőle készült finom kalácsot, 
m;g ő a maga részére itthon hagyja a másod-
rendű kenyérnek valót. 

Jól tudják a külföldi lókereskedők már 
régtől fogva azt, hogy lótenyésztésünk hires 
és hogy innen kitűnő anyagot vihetnek ki. 
Visznek is, nem sajnálják megfizetni a jót s 
itthon hagyják a nekik fölöslegest, vagy másod-
rendű anyagot. 

Lóavató bizottságaink a kincstár által 
nincsenek meghatalmazva egy bizonyos és 
maximális átlagáron tul s hogy a létszám 
mégis beszerezhető legyen, kénytelenek beérni 
a külföldiek által itthon hagyott gyengébb 
anyaggal. 

Lóavató bizottságaink száma kevés, ők 
maguk nem győzik az összes pótlovakat köz-
vetlenül beszerezni, hanem kénytelenek a keres-
kedőktől másod-, harmadkézből venni azokat,, 
a kereskedőktől költségeik, koczkázatuk fejé-
ben elkívánt busás nyereség árán isi 

Azt a panaszt is hallottam már több 
ízben hangoztatni gazdatársaimtól — és nem 
is jogosulatlanul — hogy lóavató bizottságaink 
az eléjük vezetett lovak elbírálásánál a kis-
gazdákkal szemben túlságos szigorúsággal jár-
nak el és ez volt egyik fő oka annak, hogy 
az ambuláns lóvásároktól elkedvetlenedtek, 
pedig, amint a következmények mutatják, e 
túlhajtott szigorral nem érték el a kellő czélt. 
Megtörtént velem is, hogy egy lovamat, melyet 
a bizottság visszautasított, a következő héten 
tartott országos vásárban épen a katonák 
részére vásároló kereskedő megvette katonai 
czélokra. Én máig sem értem azt, hogy az a 
ló egy hét alatt mivel vált katonai czélokra 
alkalmasabbá az által, hogy nem az én istál-
lómból került közvetlenül a kaszárnyá; a, 
hanem a kereskedőéből, már pedig az kézen 
fekvő, dolog, hogy az állam legalább is 50 
forinttal drágábban jutott hozzá, mint azt 
éntőlem megkaphatta volna 1 Csak ez az egy 
példa is bizonyít amellett, hogy a lóavató 
bizottság az eléje vezetett lovak elbírálásánál 
helytelen szigorúsággal jár el akkor, a midőn 
még sem kerülheti ki azt, hogy katonai lóanya-
gunak némi jogosult gáncsnak kitéve ne 
legyen. 

Én a kereskedőket Wertheimstein ur fel-
fogásával szemben a pótlovak bevásárlásától 
határozottan eltiltanám és abból kizárnám, 
épen a kistenyésztők és igy a népies tenyész-
tés érdekében! Mert aki életében csak egyszer 
meglordult a vásáron, az láthatta, hogy mennyi 
visszaélést űznek ezek a kisgazdák tudatlan-
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ságával s lóismeretük hiányos voltával. Meg-
veszik — először jól leszólva, legyalázva sze-
gény jószágot — a kisgazdától potom áron s 
eladják a kincstár részére busás nyereséggel, 
sokszor megkétszerezett áron is ! Igy állván a 
dolog — pedig igy áll — nem csuda, ha a 
kisgazda, aki kedvelt állatját dédelgetve, sok 
gonddal fölnevelte szép haszon reményében, a 
vásáron illúzióiból kiábrándulva, kedvét veszti 
a további fáradozásoktól, mert nem látja 
jutalmát, nem veszi hasznát 3—4 évi gondos-
kodásának. Ez is egyik oka annak, hogy népies 
tenyésztésünk terén a földmivelésügyi kormány 
minden üdvös intézkedése mellett is olyan 
sok kivánni valót találunk! 

Nézzük és keressük már most azokat az 
okokat, melyek népies tenyésztésünk fejlődését 
az ország nagyrészében hátráltatják. Nem 
szólok egyes oly vidékekről, melyek kedvező 
fekvésük-, helyzetüknél fogva e tekintetben is 
olyan óriási haladást tudnak felmutatni, hogy 
lótenyésztésük semmi kivánni valót sem hagy 
fenn. De van még Magyarország nagy részé-
ben olyan satnya lóállomány és épen Biharban 
is, hogy azt mindennek el lehet mondani csak 
lónak nem. 

Igen helyesen jegyezte meg Wertheim-
stein ur, hogy az ambulans lóvásárok eltörlése 
nagy kár volt. Nem lett volna szabad azokat 
beszüntetni, hanem inkább fejleszteni kellett 
volná! De ezt csak ugy lehetett volna elérni, 
ha a lóavató bizottságokat legalább is meg-
kétszerezik, mert a jelenleg működők száma 
nagyon kevés arra, hogy az ő működésűk 
körébe eső nagyobb városok vásárjait mind 
felkeressék, pedig fel kellene keresniök és itt 
érintkezhetnének a kistenyésztőkkel, itt válnék 
ezekre nézve is hozzáférhetővé a lóavató bi-
zottság működése. Csakis igy lehetne a keres-
kedők közvetítő vásárlását beszüntetni, csak 
igy lehetne a népies tenyésztést igazán felvi-
rágoztatni, ha a kisgazda direkt kézből kapná 
meg vásárra beállított, katonai czélokra alkal-
mas lovának egész értékét! 

Hogy népies tenyészetünkben kevés a 
katonai czélokra alkalmas anyag, annak oka 
fentebbieken kivül csakugyan szerintem is a 
kisgazdák e tekintetben való ismereteinek 
hiányában és abban található, hogy náluk a 
jó lovak felneveléséhez való egyik főfeltétel, 
az egészséges jó nyári legelő hiányzik, mely 
okot ugyan nehéz, de nem lehetetlen meg-
szüntetni. 

E tekintetben szép feladat vár a gazda-
sági felolvasásokat tartó intelligens gazdák és 
állattenyésztési felügyelőinkre, a népet kiok-
tatni arra, hogy mik a feltételei a haszonnal 
járó lónevelésnek. 

De bátor vagyok még egy másik okot is 
felemlíteni és a nagyméltóságú földmivelésügyi 
miniszter ur becses figyelmébe ajánlani. Meg 
vagyok győződve róla — ha akad, ki figyelmét 
eme körülményre felhívja — hogy ő, ki a kis-
gazdák érdekében annyi jóindulatot tanúsított, 
mint eddig egyik elődje sem, szerény nézete-
met sem fogja figyelmen kivül hagyni. Nem 
csak az én egyéni véleményem az, hanem az 
ország valamennyi intelligens gazdaja is azon 
elvnek hódol, hogy lehetőleg korán kell elletni a 
kanczákat s lehető korai csikókat kell produ-
kálni. Látjuk ezen elvet minden uradalomban 
és minden nevezetesebb lótenyésztőnél. Egye-
dül a népies tenyésztés vagyis a kisgazdák-
vannak kizárva ennek lehetőségétől, mert az 
állami méneket nem bocsátják márczius 1. 
előtt fedező állomásaikra. A kisgazdák 5—10 
százaléka nevelhet csak korai csikót, a többi 
rész elesik ezen előnyök megszerzése lehető-
ségétől. Pedig a későn ellett nyári csikó a 
nagy melegben lesült rossz legelőkön koplaló 
és munkában is elcsigázott anyjától nem kap 
elég tejet, maga még nem tudja megkeresni 
a táplálékát és már kiskorában elsatnyul — 
elcsenevész. A január-februáli e.léseknél — 
mert télen a kisgazda lova legtöbbet pihen, 

jobb takarmányon, répán telel a kancza, a 
tavaszi szántás-vetés beálltára jó erőben erős 
csikóval megy ki munkára, ellenben a már-
czius-áprilisban vagy még későbben született 
csikó a nagy fáradalmak folytán, melyek kö-
zött anyját a puha szántásban kiséri, utóbb a 
nagy melegek beálltával annyira elcsigázódik, 
hogy legnagyobb részük teljes életében sem 
tudja kiheverni. 

Ebből is látható, mennyivel czélszerübb 
lenne, ha az állam már február elején bocsá-
taná ki a méneket fedező állomásaikra; ez az 
államnak nem okozna költségtöbbletet, a népies 
tenyésztés terén pedig határozottan előnyös 
javulást idézne csakhamar elő. 

Az is igaz, hogy az állam nagyban elő-
mozdíthatná a népies tenyésztést ázzál, ha a 
tartásra kiadott katonalov*k nem 9., 10-ik 
éves korukban, hanem a köztük levő kanczák 
már 3—4 évi szolgálat után, tehát 7—8 éves 
korban adatnának a vállalkozó tulajdonába, 
de kizárólag a tenyésztésre való használat 
kötelezettsége mellett, mert bizony igaz az az 
állítás, hogy a legjobb anyag nagyrésze a ka-
tonák kezén parlagon hever. 

De magában még ez sem volna elég, 
hanem módot kellene adni a hol nincs, csikp-
legelő társulatok keletkezésére, ahol pedig 
van, ott a legelők nyakra-főre való elosztását 
és feltörését megtiltani, mer a sok feltört 
legelő mellett a legtöbb kisgazda lova 3—4 
éves korára elhibásodík vagy a jászolnál vagy 
a korán munkába fogás által és katonai czé-
lokra, vagy általában haszonnal való értéke-
sítésre alkalmatlanná válik. 

Az az általánosan hangoztatott jövendölés, 
hogy a villamos erő alkalmazásának elterjedésé-
vel sa motorkocsik divatba jöttével az ország 
lótenyésztése hanyatlásnak indul, mert az 
eddigi nagyobb mérvű kereslet csökkenni fog, 
nálunk a katonai ló tenyésztését nem fogja 
alterálni, mert ebben a typusban mindig nagy 
keresletnek fog örvendeni a magyar ló. Ezt 
bizonyítja az is, hogy az angolok ugyancsak 
veszik lovainkat, nem támasztva oly nagy igé-
nyeket, mint a mi lóavató bizottságaink. 

Népies lótenyésztésünknek tehát nézetem 
szerint határozottan a katonai czéloknak meg-
felelő lovak előállítására ős tenyésztésére kell 
a fősúlyt fektetni s a tenyésztők figyelmét ide 
kell terelnünk, mert tény az, hogy katona-
lovaink nagv részét a kistenyésztők szolgáltat-
ják, a luxuslovak előállítása pedig a módosabb 
tenyésztők és a ménesek czélját képezi, melyek 
a fölösleget ugy is legnagyobbrészt a külföld-
nek szolgáltatják. 

Pfeiffer István. 

A fenti közleményhez a következő meg-
jegyzéseket kell fűznöm : 

Az az elterjed* vélemény, hogy „kato-
náink lovai" nem állják ki a szigorú kritikát, 
némileg téves, mert az anyag tényleg igen jó. 
Ezt maga a czikkiró is bizonyítja azzal az 
állításával, hogy a lóavató bizottságok tulszi-
goruan járnak el az anyag kiválasztásánál. 

Az a nézet, hogy lóavató-bizottságaink 
nem kaphatnak jó lovakat, mert a javát el-
szedi a külföldi vevő, szintén nem egészen 
találó. Saj it tapasztalatomból tudom, hogy 
Románia, Bulgária, Görögország, Törökország 
és Szerbia olyan anyagot vesznek nálunk 
katonai czélokra nagy mennyiségben, mely 
ugy árra, mint minőségre nézve messze vissza-
marad a mi remontáink ára ós minősége 
mögött. Láttam lovat asszentálni nálunk Olasz-
ország részére : mintegy -300 db. a lókeres-
kedők által elővezetett ló közöl a mi bizottsá-
gunk alig 20 lovat vett és e leszinelés után 
az olasz bizottság még 150-et talált az ő 
czéljaira alkalmasnak. Franczia- és Német-
ország felé irányuló kivitelünk zömét a hámos 
ló általában és a luxusló képezi. Kiviteli 
kereskedelmünk tehát nem árt remontaszük-
ségletünk fedezésének. 

Az állami mének korábbanikihelyezésére 
nézve általános szabályt nem lehet alkotni. 
Vannak megyék, ahol márczius 1. előtt a mé-
neknek semmi esetre sem akadna dolguk a 
zord éghajlat miatt. Ellenben ott, ahol a vi-
szonyok a fedeztetésnek februárban való meg-
kezdését kívánatossá teszik, a földmivelésügyi 
miniszter ur eddig sem zárkózott el a méltá-
nyos kívánság teljesítése elől és ugy tudom, 
hogy Arad-, Békés-, Bács-Bodrog-, Csanád-, 
Csongrád-, Temes- és Torontálmegyében az 
állami mének évek óta február első felében 
kezdik működésűket, mivel az illető vármegyék 
lótenyész bizottmánya eziránt indokolt felter-
jesztést tett a minisztériumhoz. Ezt másutt is 
tehetik, ahol a viszonyok megkívánják. 

Kiss M. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

Bosznia és Herczegovina 
állategészségügye. 

Aki ma az okkupált tartományokat meg-
látogatja, alig tudja elképzelni az elmaradott-
ságnak azt a képét, mely ott létezhetett abban 
az időben, egészben csak két évtized előtt, 
a midőn az igazgatást az osztrák-magyar 
monarchia átvette. A jól felszerelt vasúti 
vonalak, a jó karban tartott országutak, ezek 
mentén a csinos államépületek és a modern 
gyártelepek, gondosan megmivelt földek és a 
legelőkön jórészt már nyugati jelleget mutató 
állatállományok, a személybiztonság és a rend 
mindenben és mindenütt, már megállapodott 
kulturára utalnak és a még törökös Ízlésben 
épült házak, valamint a lakosság eredeti vise-
lete nélkül könnyen elfeledné az utazó, hogy 
olyan földön jár, melyen még aránylag rövid 
idő előtt a modern kultúrintézmények telje-
sen ismeretlenek voltak. Valóban a monarchia 
a legnemesebb értelemben- teljesítette az el-
vállalt missziót, mert, ha fegyveres erővel 
győzte is le az ellenállást, a modern kultura 
békés eszközeivel biztosította a tartományok 
részére a tartós nyugalmat és megadta részükre 
a békés fejlődés és boldogulás feltételeit. 

Ez az eredmény csak ugy volt elérhető, 
hogy a kormányzat lehetőleg minden téren 
iparkodott a létező állapotokon fokozato-
san javitani, de e közben az illető tar-
tományok meglevő viszonyaival és a fejlődés 
természetes feltételeivel számolt és újításai-
ban ezekhez alkalmazkodott. Korábban az 
állattartás s részben a föld bár még igen 
primitív mivelése lévén a lakosságnak fő meg-
élhetési forrása, ezen a téren kellett a reformo-
kat megkezdeni s csak azután jöhetett az ipar 
fejlesztése, helyesebben megteremtése szóba. 

A kormány tényleg, a közlekedési utak 
javítása mellett, mindenekelőtt a talaj okszerű 
mivelése, valamint a meglevő ál'.attállomány 
szaporítása és nemesítésére fordított gondot 
s ezen a téren máris feltűnően szép eredmé-
nyeket ért el. Nevezetesen az állattenyésztés 
terén megfelelő apaállatok alkalmazásával egy-
részt a létező állatállományt eredeti fajtajelle-
gének megtartása mellett javitani, másfelől 
tisztavé'rü állományok behozatalával és tovább-
fzaporitásával uj fajták tenyésztését meghono-
sítani és a meglevőt nemesíteni iparkodott. 
Indokolta ezt különösen az a körülmény, hogy 
a két tartomány területének 16°/o át legelő, 
52%-át erdő (részben szintén legelő), 8% át 
kertek és rétek képezik s hogy továbbá a 
tartományok egy részének hegyes alakulása 
majdnem kizárólag a legelő-gazdálkodást. te-
szik lehetővé. 

A kormányzat azonban, an ak helyes 
tudatában, hogy az állattenyésztés csak ren-
dezett állategészségügyi viszonyok mellett fej-
lődhetik magasabb fokra, mindjárt kezdettől 
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fogva az állategőszségrendészeti szolgálat szer-
vezésére is megfelelő gondot fordított, a mi 
annál szükségesebbnek és sürgősebbnek mu-
tatkozott, mert az okkupálás idejében még a 
keleti marhavész javában uralkodott és 
ennek előzetes gyökeres kiirtása nélkül 
a marhatenyésztés javítására fordított minden 
munka és költség kárbaveszett volna. 

Az azonnal megkezdett szervezés és 
védekezés ezéltudatosan haladott az egész 
vonalon előre és ma a két tartomány állat-
egészségügyrendészetével már méltóan sora-
kozik a nyugati államok mellé. Meggyőzően 
igazolja ezt az országos kormány által most 
kiadott munka*) melyben áttekintést nyújt az 
állategészségügy és a vele kapcsolatos viszo-
nyok fokozatos átalakulásáról és mai állapotá-
ról. A rendkívül érdekes m^nka gazdag tartal-
mából a következőkben néhány adatot óhajtunk 
megismertetni, a melyek szélesebbkörü érdek-
lődésre is tarthatnak igényt. 

A két tartománynak az okkupáczió ide-
jében csak egy, állatorvosa lévén, mindenek-
előtt az állatorvosi szolgálatot kellett szervezni, 
ami természetesen csak fokozatosan történhe-
tett, ma azonban már 1 országos, 6 kör-, 24 
kerületi és 2 községi, összesen tehát 33 állat-
orvos van hivatalosan alkalmazva. Az állami 
állatorvosi állások a X.—VIII. fizetési osztály-
ban vannak szervezve és összes illetményeik 
évenkint 43.862 frtot tesznek ki. 

A járványok elleni védekezés terén az 
első feladatot a Tceleti marhavész leiirtása 
képezte, mely czélból már 1880-ban külön 
törvényt alkottak, melynek erélyes végre-
hajtása rövid idő alatt teljes eredményre is 
vezetett, amennyiben e betegség,- melyben az 
1879. második felében még 16,751 szarvas-
marha betegedett meg, 1883-ban teljesen meg-
szűnt. Megközelítő számitások szerint a négy 
év alatt mintegy 40,000 állat betegedett meg 
és ezek közül kb. 33,000 db hullott el, ami 
eléggé jelzi ezen betegség felette pusztító 
jellegét, de egyúttal azt a nagy gazdasági 
hasznot, mely annak kiirtásából az illető 
vidékekre háramlott. A betegség teljes kiirtása 
kétszázezer forintnál több költséget igényelt. 

A többi hivatalból jelentendő betegségek 
közül mindenekelőtt a sertésvész (sertéskolera) 
elterjedése érdemel figyelmet. Ez a betegség 
Horvát-Szlavonországból ismételten történt be-
hurczoltatás következtében, ott is 1895-ben 
lépett fel és mindjárt ez év utolsó öt hónapjá-' 
ban 4503 db sertés volt a veszteség, a négy 
évben pedig elhullott, illetve leöletett: 

Elhullott Leöletett . összes 
Beteg Gyanús veszteség 

2,761 685 283 . 3,729 
12,375 6,128 x 686 19,189 
5,316 4,120 249 , 9,685 
1,184 805 450 2,439 

A járvány tehát az utolsó évben már 
igen jelentékenyen enyhült, ami nemcsak az 
elhullott állatok abszolút számából, hanem 
abból is kitűnik, hogy a betegek, valamint 
a fertőzött községek száma is erősen csök-
kent, azonkívül pedig az elhullák százalék 
is tetemesen javult. A jelentős a viszonyok-
nak ezt a feltűnő javulását főképen a védő-
ojtásoknak és csak másodsorban az egyéb in-
tézkedéseknek tulajdonítja, részünkről azonban 
épen a jelentés adatai alapján ellenkezőleg az 
erélyes elfojtó intézkedések eredményéül te-
kintjük a javulást. 

A fentebb idézett adatok szerint ugyanis 
a hatóságok kiterjedten veszik igénybe azt a 
jogot, hogy nemcsak a már beteg, hanem a 
betegségre gyanús, sőt csak a fertőzés gyanú-
jában álló állatokat is állami kártalanítás 

*) Vas Veterinarwesm in Bosnien und den 
Hercegovina seit 1879. nebst einer Statistik der Epizo-
otien und des Viehexportes bis inel. 1898. Mit 7 dia-
grammén und 1 Karte Herausgégeben von der Lan-
desregirung für Bosnietr und die Hercegovina. 
Sarajevo 1899. 

1895-ben 
1896-ban 
1897-ben 
1898-ban 

mellett (a becsérték 50%-a a beteg, 80%-a 
az egészséges sertésekért) leölethessék. A leölt 
állatok számának aránya tényleg gyorsan emel-
kedik az elhullottakhoz képest, sőt az utolsó 
évben már több sertést öltek le, mint a mennyi 
magától elhullott. Az ilyen erélyes és minden-
képen helyes eljárás, főképen az ott erre 
nézve nagyon kedvező helyi viszonyok között, 
már egymagában, minden vódőojtás nélkül, 
teljesen kielégítő módon értelmezi a bekövet-
kezett javulást és a jövőben is hasonló, erély-
lyel alkalmazva, főképen arra való tekintettel, 
hogy a szigorú határőrizet ujabb behurczolá-
sokat sikeresen megakadályozni képes, rövid 
idő alatt a betegség teljes kiirtását eredmé-
nyezheti. 

A véclöojtásols részben P-erroncito, részben 
Karlinski ojtóanyagával történtek és azokról a 
jelentés egészen részletes adatokat, közöl, 
melyek, kritikai méltatása azonban kevésbé 
kedvező színben tünteti fel az eredményeket, 
mint azt a j<' 

Igaz ugyan, hogy a Perroncito szerint 
beojtott állatok közül csak 0 9%, a Karlinski 
szerint beojtottak közül 0'6%, mig a be nem 
ojtottak közül 4 8% hullott el, azonban ezek 
az adatok egymással nem hasonlíthatók össze, 
mert a beojtott és az ojtatlanul hagyott álla-
tok nem voltak hasonlók. Ojtatlanul hagyrák 
ugyanis a vemhes koczákat és a két hónapnál 
fiatalabb malaczokat (!), továbbá a betegeket 
is; ez utóbbiakat mielőbb léölni és igy ártal-
matlanokká tenni törekedtek, mely eljárás ter-
mészetesen szintén befolyással lehetett a jár-
vány megszűnésére. Figyelmet érdemel továbbá, 
hogy a 130 község közül 43 az ojtás idejében 
Vészmentes volt s ha ezek továbbra is vész-
mentesek maradtak, ugy ezt nem lehet az 
ojtás érdeméül betudni és pedig annál kevésbé, 
mert ezeken a helyeken az ojtatlanul maradt 
állatok is egészségesnek maradtak. Egészben 
74 helyen (130 közül) sem az ojtott állatok, 
sem az ojtatlanok között nem fordult elő el-
hullás és a többi 56 helyen 13,087 beojtott 
sertés közül 255 drb, azaz l -9%, 3,818 be 
nem ojtott közül pedig 311 drb, azaz 8'1% 
hullott el. A két arányszám tehát már is köze-
lebb áll egymáshoz és ha ehhez hozzáveszszük 
az ojtásnak fentebb jelzett körülményeit s 
főleg azt, hogy a kimutatás nem ad felvilágo-
sítást arról, hogy az ojtatlan elhullott állatok 
közül hány volt a- két hónap körüli nsalacz, 
ugy az adatokat nem lehet olyanoknak tekin-
tenünk, melyek az ojtások hasznát bizonyít-
hatnák. Végül még megemlítjük, hogy 13 he-
lyen beojtott 4.798 sertés közül 86 drb, azaz 
1'8%, az ojtatlanul hagyott 798 drb közül 
pedig egy sem hullott el az ojtás után és 
hogy 1898-ban a megbetegedési százalék a 
fertőzött kerületek sertésállományában egészben 
csak 0 5% volt. 

Más betegségek közül a lépfene, a takony-
kór, a sertésorbáncz, a hólyagos kiütés tekinteté-
ben a viszonyok észrevehetőleg javultak, ellen-
ben a juhhimlő, a rühösség, de sajnos, külö-
nösen a veszettség ma is aránylag gyakori 
(1898 ban még veszettség, vagy ennek gyanúja 
miatt 258 kutyát kellett kiirtani és a veszett 
állatok 30 embert martak meg). 

Nagy figyelemre méltók azok az adatok, 
melyek a gümőkór elleni védekezésre vonat-
koznak. A betegséget csak 1895 ben állapítot-
ták meg legelőször kizárólag külföldről be-
hozott szarvasmarhákon (az eredeti állatállo-
mányban a betegség ma is szerfelett ritka) 
és már 1896-ban egy kormányrendelet intéz-
kedett a betegség továbbterjedésének meggát-
lása és annak lehetőleg teljes elfojtása iránt, 
mely intézkedéseknél a tuberkulin önkényt 
érthetőleg elsőrendű szerepet játszik. A vonat-
kozó rendeletet e helyen már ismertettük 
(1. 1899. évi 33. sz.) és azért ezúttal csak 
annyit emiitünk meg, hogy ezidőszerint kizáró-
lag olyan tenyészszarvasmarhák léphetik át a 

határt,- melyek a megelőzőleg megejtett tuber-
kulinpróba alkalmával nem reagáltak. 

A munkában foglalt nagyszámú adatok 
közül felemiitjük még a következőket. , 

A két tartománynak már azelőtt is gazdag 
állatállománya az okkupáczió óta igen jelen-
tékenyen emelkedett. Az 1879-diki és az 
1895 iki állatszámlálás ugyanis a következő 
eredményeket adta: 

1879. 1895. Emelkedés 
Lovak és más 
egypatások . 161,168 239,626 + 487% 

Szarvasmarhák 762,077 1.417,341 + 860% 
Juhok . . . 839,988 3.230,7*20 +284:6% 
Kecskék . . . 522,123 1.447,049 -f-177'1% 
Sertések . . 430,354 662,242 + 53'9% 

Az állatállomány gazdagságát illusztrál-
ják azok az adatok, melyek annak arányát a 
földterülethez és a lakosság számához viszo-
nyítva tüntetik fel (tájékoztatásul melléjük 
állítjuk a Magyarországra vonatkozó adatokat) : 

Egy kms-re esik 1000 lakosra esik 

Ló (és más egypatás) 
Szarvasmarha . . 
Juh 
Kec=ke 28 4 1.0 909' 

23 0 

150 3 126-1 
890 8 368-6 

2030 6 476-0 
18-1 

416 2 407-7 Sertés . . . . . 13"0 
Ezzel kapcsolatban érdekesek a két tar-

tomány állatkivitelére vonatkozó adatok is. 
Kivitetett ugyanis (túlnyomó részben a 

horrát-szlavon határon keresztül) három éves 
cziklus szerint: 

1893 -9E>-ig 1896—98-ig 1890-
o/o 

Ló (szamár, 
öszvér)... 12,344 12,396 ( + 0'4) 33"414 (+169-5) 

Szarvas-
marha ... 176,717 157,779 (— 10'7) 227 062 ( + 43*9) 

Juh 189,169 251,230 ( + 32'8) 328,751 ( + 30 9) 
Kecske ... 97,450 198,063 (-fl03'2) 182,113 (— 8'0) 
Sertés 649,309 816,299 ( + 257) 124,048 (— 84-8.) 

Ezen adatok szerint tehát az állatkivitel 
az utóbbi években általában igen jelentéke-
nyen emelkedett (legerősebben a lovak exportja!), 
kivéve a sertéseket, amelyek kivitele 1894 óta, 
amidőn már 345,058 drbot ért el, rohámosan 
csökkent, ugy hogy 1898-ban már csak 
22,869 darab került kivitelre. Ezt a nagy csök-
kenést kizárólag a sertésvész fellépése okozta, 
minthogy azonban ezt a betegséget máris 
sikerült szűk korlátok közé szorítani, a további 
erélyes védekezés pedig talán nemsokára 
annak teljes kiirtását fogja eredményezni, a 
kivitel a jövőben előreláthatólag ismét gyor-
san emelkedni fog és ha a vészmentesités 
tényleg sikerül, akkor az okkupált tartományok 
a vészes országokkal bizonyára nagy előnyben 
lesznek, amivel majd a magyar sertéskivitel-
nek is számolnia kell. 

Az állatállomány fejlesztésére irányuló 
törekvéssel kapcsolatban természetesen az 
állandó állategészségrendőri intézmények is 
megfelelő figyelemben részesülnek. Tényleg 
megfelelő szabatos intézkedések szabályozzák 
a marhalevélügyet, az állathajtást és a legel-
tetést,, az állatvásárrendtartást, az állat be- és 
kivitel feltételeit, a husszemlét, a gyepmesteri 
ügyet stb. Az előbbiekkel egyetemben a könyv 
idevonatkozó adatai is tanúságot tesznek arról, 
hogy az okkupált tartományokban az állat-
egészségügyi kormányzat minden részletre 
kiterjeszkedő gonddal és ezéltudatosan törek-
szik arra, hogy a mezőgazdaságnak ott leg-
fontosabb ágát, az állattenyésztést, minél 
magasabb fokra fejleszsze. 

Dr. H. F. 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
166. kérdés. 1. Kezelésem alatti birto-

kon állami ut megy át, melynek két oldalán 
eperfák vannak ültetve. Jogos-e ezen fáknak 
a szántóföld felőli részén behajló ágait levá-
gatni, mert azok a vetésekben sok kárt okoz-
nak ? Milyen távolságra kell a fáknak egymás-
tól lennie ? 

2. Kezelésem alatti birtokhoz tartozik egy 
különálló 30 holdas rész, mely ugyanazon 
határba, a többitől mintegy 500 méter távol-
ságra van. Felesküdött csőszt tartok, köteles 
vagyok-e ugyanakkar a közös csősz fizetésé-
hez járulni? M. F. 

167. kérdés. Miután Gömör- s Nógrád-
megyében a tavaszi gyapjút többen már ilyen-
kor szokták eladni, részint inert reá vannak 
utalva, részint mert a losonczi vásárra, mely 
május elején van, messze, vagy alkalmatlan 
nekik gyapjujokat vinni, az árak jelenlegi 
állapotáról pedig a legtöbb gazdaember tájé-
kozatlan, nagy szívességet és hasznot is tenne 
tisztelt szerkesztőség, ha lapjában közölné, 
hány %-al drágább, vagy olcsóbb a gyapjú 
(nálunk többnyire 2 nyiretü hazai fésűs) ma, 
mint mult szeptemberben a losonczi vásár-
kor volt? 

Tavaly ugyanis megyebeli gazdáink a 
tavaszi gyapjú eladásánál tájékozatlanságuk foly-
tán igen nagy károkat szenvedtek s jelenleg a 
kereskedők igyekszenek a külföldi áreséseket 
saját előnyükre nagymérvben kihasználni a 
termelők ijesztgetése által. Sz. L. 

168. kérdés. Gazdaságomból a tejet egy 
óra járásnyira több apróbb edényekben szállí-
tom. Az ónozott edényeket uj állapotban egy 
éve vettem budapesti czégtől, de azok már 
a második-harmadik hónapban erősen meg-
rozsdásodtak. 

Az edényekbe reggel beöntjük a tejet, a 
vevők azt azonnal kiöntik és délután három 
órakor itthon meleg szódás vízben lemosva 
hideg vizzel kiöblítve, száraz ruhával letörölve 
a tejeskamarába lévő deszkaallványon lesznek 
elhelyezve. 

Először arra is gondoltam, hogy a tejes-
kamara nedves talán, de megemlítem, hogy 
az ott állandóan elhelyezett hűtő, továbbá az 
ónozott nagyobb tartányok sajtárok, nem 
rozsdásodnak, igy a nedvesség ki van zárva 
mint a hiba oka. Mi lehet itt a baj? 

K. J. 
169. kérdés. Itt közlök egy kanonika 

vizita kivonatot. 
„Ill-ik fejezet a plébános jövedelme 

8-szor. A boldogult N. N. ur utódainak erdejé-
ből ingyen kap tizenkét öl tűzi fát, amelyet 
vág és behord a község." 1828-ban november 
hó 26 án. 

Itt azon kérdés merül fel l.hogy pusztán 
hasáb, vagy botfával vegyesen szolgálandó-e ki? 

2. Egy ilyen ölnek mi volt 1828 ban a 
mérete, tudnillik hány láb magasság, szélesség 
és hosszúság veendő ? 

3. Hogy viszonylik egy ilyen öl a méter-
mértékhez, vagyis egy ilyen öl fejében hány 
köbméter adandó? G. F. 

Felelet. 
Utmenti fák. Mezőőrök tartása. (Felelet 

a 166. számú kérdésre.) Szomszédos fáknak a 
saját telkére áthajló ágait a tulajdonos szaba-
don lemetszheti. 

Arra nézve, hogy az utmenti fák egymás-
tól mily távolságban álljanak, állami törvény 
nem intézkedik. Megyei szabályrendeletek több 
megyében foglalkoznak ezzel. 

A külön mezőőr felügyelete alá tartozó 
területeknek nem kell szükségkép egy tagban 
feküdniök, csak az szükséges, hogy a távolság 
az együtt való őrizés lehetőségét ki ne zárja, 

500 méter talán még nem oly távolság, amely 
ezt kizárná. Követelje a községtől, annak 
tudomásul vételét, hogy a 30 holdas külön 
résznek őrizését a felesketett külön mezőőr 
őrizeté alá helyezte s akkor nem lesz köteles 
a közös csősz fizetéséhez hozzájárulni. 

Gyapjú árak. (Felelet a 167. kérdésre.) 
Autentikus szakvélemény szerint gömör1 és 
nőgrádmegyei jó uradalmi kétnyiretü gyapjú 
jelenleg annyit ér mint tavaly a májusban 
tartott" losonczi vásár idején, azaz 75—80 frt 
50 kg.-ként minőség és mosás szerint. 

Ezen gazdák azonban nagy hibát követ-
nek el, ha a gyapjút most adják el, nemcsak 
azért, mivel jelenleg tényleg nyomott a han-
gulat és minden kereskedő joggal élhet az i 
arra való utalással, miszerint a külföldi vásá- j 
rokon árhanyatlás mutatkozik; de hibás a 
mostani eladás azért is, mivel az aukcziókbeli 
eladás biztos kilátást nyújt ezen gyapjak elő- : 
nyösebb értékesítésére. 

A vidéki és budapesti kereskedők ugyanis 
ily elsőrendű urasági gyapjutételeket sohasem : 
a maguk eredeti állapotában kínálják Buda- < 
pesten, hanem alárendelt paraszttermékkel ke- | 
verve hozzák a piaczra. Ha most már maguk ! 
a termelők keiesik fel az ankcziót termékük- j 
kel, akkor feltehető, hogy ha kereskedő kezé-
ből kinált kétnyiretü/jegyez p. o. 300 koronát 
100 kg.-ként a tiszta eredeti urasági kétnyire-
tüért 310—330 korona éretnék el. Hogy azon-
ban a termelőnek ilyenkor szüksége van a 
pénzre, a mikor sem a gyapjú még készen 
nincsen, sem pedig aukczió még nem tartatik' 
ez sem kényszeritheti a termelőt eladásra, a 
mennyiben az aukcziókat rendező vállalat 
ily termelőknek, kik a szükséges biztosítékot 
nyújthatják az előlegért, hajlandó az aukczióra 
kötelezőleg bejelentett gyapjuváradóságokra 
előleget adni, mely előleg után a mindkori 
bankkamatlábnál 2°/o-kal magasabb kamat 
fizetendő Vagyis fizetne a termelő kb. 31/2 hóra 
1000 frt után kb. 20 frt kamatot vagyis 20 
b. m. termelés mellett mázsánkint 1 frtot, 
mely kamat gazdagon megtérül az aukczió-
beli jóval előnyösebb értékesítés utján. 

Ónozott kannák rozsdásodása. (Felelet a 
168. kérdésre) Az ónozott kannak a nedves 
levegőben nem rozsdásodnak,— ez tehát nem 
lehet oka a bajnak. 

Kérdéstlevő nem irja ugyan meg, hogy 
kannái kívülről is rozsdásodnak-e oly gyorsan, 
vagy belülről is. Mindannak daczára feltehető, 
hogy a rozsdásodásnak a tökéletlen ónozás 
lehet az oka. Ez volna a kisebb baj, mert 
ezen könnyen lehet segíteni. 

De ha a kannákat megbízhatatlan czégtől 
vásárolta, ugy azokat hiába ónoztatja, mert 
minduntalan megrozsdásodnak, miután rossz 
anyagból készültek, a pléh nem elég sima és 
heDgerezett, minélfogva a sav beeszi magát a 
likacsokba és áteszi az ónozást, vagy pedig 
nem lettek az edények az abroncsok alatt is 
czinezve, a honnan a rozsdásodás tovább 
terjed. 

Papi illetményfának mily mértékben s 
választókban való kiszolgáltatása. (Félelet a 
169. számú kérdésre). Minthogy a kanonica 
vizitáczióban nincsen kimondva, hogy a plébános 
mily választékban — hasábban vagy dorong-
faban — kapja-e a megállapított illetményfát, 
a kegyúrtól függ, hogy milyent szolgáltasson 
ki neki. Nem is volna ráczió benne, hogy a 
földesúr megkösse ilyen módon kezét, mert 
előfordulhatna az eset, hogy a kívánt válasz-
tékhoz szükséges méretű fák időnkint nincsenek 
meg az uradalom erdejében s igy esetleg más-
honnan kellene a fát előteremtenie. 

A hol az állam — a kincstár — a kegyúr, 
ott a plébános hasábfát kap járandósága fejé-
ben és pedig a jobb, kemény, minőségből pl. 
lomberdőkben. 

Magánuradalmakban pl. épen Tolna-
megyében, gr. Apponyi Sándor erdejében, a 
papok keverve dorong- és hasábfát kaptak, 
még pedig rendesen keményfát. Minthogy azon-

ban sok erdő ki lett irtva s ez által a fa értéke 
nagyon emelkedett, a papoknak az utóbbi idő-
ben a lágyfával — hárs- és nyárfával — is 
meg kell elégedniök, szintén dorong és hasáb 
keverve és ezt is a leghozzáférhetetlenebb 
helyeken jelölik ki a községeknek, ugy, hogy a 
termelők sokszor csak kötél segítségével hoz-
hatják ki a szakadékokból. 

De ezt mind a mellett nem lehet mél-
tatlan eljárásnak nevezni, mert hisz a fa értéke 
1828 óta különösen azon vidéken, hol kérdést 
tevő lakik, óriási módon emelkedett, amit 
speczialiter magam is bizonyíthatok, mert hisz 
Tolna-Hidegkuton születtem, hol atyám erdész 
volt s most nyoma sincs az erdőnek. Ott pl. 
még a hatvanas években csak 3-5—4 frt volt 
egy öl legjobb minőségű hasábfa, holott ma 
már 14 frt öle, tehát legalább 4-szer oly drága 
mint hajdan, mikor a fa mennviségét kimérték. 
Ha tehát az uradalom az 1828-ban megálla-
pított 12 öl első rendű fának akkori értékét 
pénzben adná ki, még mindig jobban járna, 
mintha a legsilányabb fát, akár rőzse alakban 
szolgáltatná is ki jelenleg. 

Kétségtelen tehát, hogy a plébános még 
mindig nagyon jól jár, ha fáját hasábban és 
dorongban vegyesen kapja ki, mert a patro-
natus terhe igy is hasonlitlanul nagyobb, mint 
eredetileg volt, mikor a fa bővében termett, 
jó része ott veszett, holott most lehet mondani 
egy parányi része sincs a fának azon a vidé-
ken, melyet ne lehetne igen jó! éríékesitni. 

2. Ég régi ölnek a mérete mindig 1 öl 
magas, 1 öl széles és 3 láb mély volt, a 
magasság mindég Vio-eddel magasabbra szokott 
rakva lenni, mivel annyival apad, ha beszá-
rad a fa. 

3. Egy ilyen öl fa 3'4105 köbméternek 
felel meg, e szerint 12 öl helyett jár kerek 
számban 41 méter, vagy bőven kimérve, ahogy 
a kincstár szokta 42 ürméter vehető. 

Én azt hiszen, per esetén a plébános 
nem igen nyerhet, mivel hallomás szerint az 
ottani uradalom erdejét mmd kiirtotta s igy 
kiapadt a forrás is, honnan az adomány folyt, 
mert a szerződés tisztán mondja, hogy „a 
boldogult N. N. ur utódainak erdejéből ingyen 
kap tizenkét öl tűzifát" s mostani fáját is 
valószínűleg a fasorokból adják ki a plébános-
nak, az pedig nem erdő. S miután különben 
is inyyen kapja, azért kárpótlást nézetem sze-
rint, nem Követelhet. Hogy az uzus erre 
nézve miképen érvényül, arra nézve az ily 
ügyekben gyakorlatilag jártas ügyvéd adhatna 
legjobb felvilágosítást. 

Földes János. 

IRODALOM. 
Könyvpiacz. 

Asióth János : A föld, mint társadalompolitikai 
és nemzeti kérdés. — Nagybirtok. — 
Majoratus. — Latifundium. — Parczellázás. 
— Telepítés. 

Baross Károly: A szőlőmivelés politikája. — Irta: 
Baross Károly, földbirtokos, a „Borászati 
Lapok" szerkesztő-kiadója. 

A „Hangya", a Magyar Gazdaszövetség fogyasz-
tási és értékesítő Szövetkezete Igazgató-
ságának és Felügyelő-Bizottságának közgyűlési 
jelentése az 1899-iki zárszámadásokról. 

Hreblay Emil: A tojás- (baromfitermékek) 
értékesítő szövetkezetek alapszabálytervezete. 
— Összeállította: Hreblay Emil, állattenyész-
tési m. kir. felügyelő. Ára —"20 

Kimutatása — Magyarország területén az 1900. 
évben állami ménekkel létesített fedeztető 
állomások, továbbá az egyes tenyésztők által 
kibérelt állami mének, valamint a m. kir. 
állami ménesekben felállított törzsmének — 
kimutatása. A magy. kir. földmivelésügyi 
miniszter kiadványa. 

Schulpe György .• Törvényjavaslatok a szocziális 
reformok terén. 

Selyemtenyésztők Naptára az 1900—1901. te-
nyésztési évre. Kiadja és a selyemtermelők-
nek ingyen kiosztja: A földmiv. m. kir. 
minisztérium orsz. selyemtenyésztési felügyelő-
sége Szegzárdon. 
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Sierbán János : A kendertertermelés és áztatás. 
2 • ábrával. 

Vármegyei gondnokság alatti Parezelldzás. — 
Tervezte : Gallulus, Temesvár. 

Havas Miksa : Az életbiztosításról. A Biztosítási 
és Közgazdasági Lapok kiadása. 

Beck-Corrodi, Ernst: Die Kaninchenzucht. — 
Ein knrzer Wegleiter zur rationellen Zucht 
und Pflege der Rasse Kaninchen. sowie auch 
zur Production von Kaninchenfleisch. — 3. 
Auflage gr. 8" (76 S.) 80 Pf. 

Burchard, Vorstand Dr. 0.: Die Unkrautsamen 
der Klee- und Grassaaten mit besonderer 
Berücksichtigung ihrer Herkunft. — Gr. 8°. 
(VIII., 100 S. mit 5 Lichtdruck-Tafeln und 5 
Blátter Erklarungen.) 6 Mark. 

Dalm, Aüg.: Die Bereitung des Obstweines 
aus Beeren, Stein- und Kernobst, sowie 
auch aüs den Blüten, Bláttern und Wurzeln 
verschiedener Pflanzen. — 8°. (32 S.) . 50 Pf. 

Hesz, Geh. H'ofrat, Prof. Dir. Dr. Rich.: Der 
Forstschutz. — 3. Auflage 2 Bande. — Der 
Schutz gegen Pilze, atmosphárische'Einwir-
kungen und ausserórdentliche Naturereig-
nisse. - 2. Halfte. Gr. 8°. (XXXII. u. S. 
289—60*.) 6 Mark. 

Heyn Dr. Ottó: Irrthümer auf dem Gebiete 
des Geldwesens. Gr. 8«. (III., 85 S.) 2 Mark. 

Humán, Arthur.: Der deutsch-russische Handels-
u. Sehiffahrtsvertrag vom 20. III. 1894. 
(VIII. 94 S.) 2 M. 20 Pf. 

Jahrbwch des allgemeinen Verbandes des 
deutschen landwirtschaftlichen Genossen-
schaften f. 1899. — 6 Jahrgang. Gr. 4°. (IV., 
259 S.) 6 Mark. 

Jahresbericht über die Erfahrungen und Fort-
schritte auf dem Gesammtgebiete der Land-
wirtschaít. — Begründet von Oekonomie-
Rat Dr. Buerstenbinder. — 13. Jahrgang 
1898. — Gr. 80. (XXI., 520 S. in 123 Ab-
bildungen.) Geb. 9 Mark. 

in Leinwand 9 Mark 80 Pf. 
Ilgen, weil. Sem.-Lehrer, Heinrich : Anleitung 

zur rationellen Bienenzucht. — 5. Auflage. 
— Hierzu ein Anhang: Verbesserter Bienen-
Zuchtbetrieb. — Eine Anweisung zur Her-
stellung von „IlgensLagerkasten" und Behand-
lung der Bienen darin. — Gr. 8°. (XIII., 177. 
u. VI., 55 S. mit Abbildgn.) 2 Mark 40 Pf. 

Klitzing—Kolzig, W. v. : Der Arbeitermangel 
auf dem Lande und seine Abhilfe. — Mit 
einem Bauplane. — Gr 8°. (40 S.) 1 Mark. 

Öesterreichische Moorzeitsehrift. I. Jahrg. 2 Heft. 
Monatshefte des „Deutschösterreichisehen 
Moorvereines". Schriftleiter : Hans Schreiber. 

Schaerling, Prof. Dr. William: Bankpolitik. 
(XII., 371 S.) 8 Mark. 

Weinzierl, Dir. Dr. Theodor Ritter von: Über 
die Zusammenstellung und den Anbau der 
Grassamen-Mischungen. — (Mit einer Aus-
saattabelle.) 3. Auflage, gr. 8°. (48 S.) 1 Mark. 

Bergasse Louis : Etude sur la responsabilité 
des accidents du travail industriel et agri-
cole. — Avec une lettre-préface de M. Le 
Cour-Grandmaison. — In 8°. XV. 496 p. 

7. fr, 50 c. 
Bobét Charles: Etude sur le monopolé de 

l'alcool en Suisse (thése). — In 8°., VIII. 
175 p. 

La Coopération et ses bienfaits. — Petit in 
16, 15 p. 

Faveri F. et Larbalétrier : Manuel de jardi-
nage. — Legumes et Fleurs (CaractéreB, 
Variétés; Culture pratique; Ennemis et 
Maladies; Usages et Propriétés). — In — 16., 
157 p. avec 56 figures. 

Guieysse: De la lutte contre l'alcoolisme dans 
l'armée et par l'armée, discours prononcé 
au septiéme congrés internationale contre 
l'abus des boissons alcooliques. 

Joüon Alfréd : Les Engrais. — Vie et Composi-
tion de la plante; les Engrais chimiques; 
Engrais phosphatés ; Engrais potassiques; 
Engrais calciques, etc. — In — 18,48 peges. 

Lancry G., doctor: La Question de l'alcool et 
de l'alcoolisme. — In — 8°, 47, p.: 50 cent. 

Laurent de l'Árbousset: Cours de sériculture 
pratique. — In — 16, 332 pages. 3 francs. 

Van der Velde: L'Alcoolisme el les Conditions 
du travail chez l'ouvrier, discours prononcé 
au septiéme congrés internationale contre 
l'abus des boissons alcooliques. — In — 
8°, 12 pages. 

Flewrent E.: Notice sur la détermínation de la 
valeur bonlangére des farines de blé tendre 
an moyen d'un appareil dit gliadimétre, 
construit par L. Dessaigne. In 8° 19 p. 

Lasserre G. : La Mort du phylloxera. In 16, 
16 pages. 

Liesse André: Le Travail aux poirits de vue 
scientifique, industriel et social. ín—8, 
III.—: 29 pages 7 francs 50 cent. 

Mathey Alphonse: Le Páturage en fórét. In—8 
178 pages avec figures et planches 

(E könyvek beszerezhetők Kilián Frigyes 
könyvkereskedésében, Budapest, IV. Váczi-
utcza 28.) 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 
Németország. A német agráriusok s az 

amerikaiak. Legutóbb néhány német mező-
gazdasági társulat táviratokat menesztett Vilmos 
császárhoz, melyekben azt kérik, hogy az 
Amerikából érkező füstölt, hust vettesse szigorú 
vizsgálat alá, hogy ez által mintegy gát vettes-
sék a mindinkább szaporodó import elé. A 
császár felelet nélkül hagyta ezen táviratokat, 
sőt az egyik félhivatalos lap meg is emléke-
zett ez „ignorálás"-ról, ami magába véve is 
elég magyarázat. A német agrárképviselők 
azonban nem hagyták ennyiben a dolgot s 
nyíltan hangoztatták, ha elégtételt nem nyer-
nek ezen ügyben, határozo t állást foglalnak 
a tengerészeti budget ellen, mely oly nagyon az 
uralkodó szivén fekszik. A kormány az agrár 
ellenzék magatartását csakugyan veszedelmes-
nek tartotta s valószínűleg ennek tulajdonit-
ható, hogy valami alakbeli kompromisszum te-
remtésén fáradozott. Első kísérlet gyanánt 
megnehezítette a bádogdobozban érkező kon-
zervek behozatalát, természetesen, hogy a 
füstölt hus importja zavartalanul folytatódjék. 
Ám az agráriusokat ez nem elegitette ki, 
ők az összes konzervált hus szigorú vizsgálatát 
avagy végleges kitiltását követelték. Miután a 
konzervált hus behozatalát illetőleg nem lehetett 
egyezségre jutni, most a kormány oly kedvez-
ményt ígér, mely a gazdák poátiv előnyét 
látszik biztosítani: Az uj kereskedelmi szerző-
dések megkötésekor a gabonavámokat, főleg 
árpabeviteli vámját fölebb fogják emelni! Az 
agráriusoknak legégetőbb vágya tehát telje-
sülni fog! S a német kormány megteszi e 
konczessziót, mert meg van róla győződve, 
hogy nincs más mód a hatalmas párt lefegy-
verezésére. 

Az Egyesült-Államokból érkező táviratok 
arról győznek meg mindenkit, hogy az import 
megszorítása által az érdekeikben sértett 
amerikai gazdák már ki is szemelték azon 
németországi termékek kizárását, amivel a 
megtorlás müvét megkezdik. Érdekes, hogy az 
európai nemzetek közül főleg a francziák azok 
kik a küszöbön levő amerikai-német kereske-
delmi konfliktust már mint fait accomplit tekin-
tik s már is ösztönzik a mezőgazdasági gép-
gyárosokat s iparosokat, siessenek elfoglalni 
Amerikában azokat a piaczokat, melyekről 
maholnap a németek okvetlenül le fognak 
szorulni. A készülő vámháboru előjátékát 
figyelemmel fogjuk kisérni, hogy alkalmas 
időben mi is helyünkön legyünk. 

Az importált hus vizsgálata, A lovak be 
hozatali vámja. A kormány által előterjesztett 
husszemle-törvényjavaslat a pleum bizottsága 
előtt az alábbi modifikácziókkaí szavazta-
tott meg: 

A páczolt, vagy a másképen preparált 
hus — (kivéve a sonkát, szalonnát s beleket) — 
dobozba foglalt konzerv, vagy hurka, akár el-
aprózott alakban is — behozata tilos. A többi 
hus áru 1903. decz, 31-ig a következő feltéte-
lek alatt importáltatott. A friss marha-
borjuhus csak egészben s a sertéshús felére 
aprózva fog bebocsáttatni. Az állattesttel össze-
függve kell maradnia a tüdőnek, szivnek s 
vesének; a teheneknél még a tőgynek is. A 
szövetségi tanács belátása szerint — még több 
tartozék jelenlétét is megköveteiheti. Preparált 
húsnak behozatala csak abban az esetben van 
megengedve, ha az egészségre nézve ártal-
matlan elkészítési mód vagy az áru ártalmat-
lansága a behozatalnál kétségbevonhatlanul 
beigazolható. 

A fentjelzett idő eltelte után a külföldről 
jövő hust nem fogják többé bebocsátani, 

kivéve a disznózsírt, szalonnát, a beleket s 
az olajmargarint. 

Az importált hus ezidőszerint a behoza-
talnál a vámhivatalnokok jelenlétében lesz 
hivatalosan megvizsgálva. A behozatal azon-
ban csakis a meghatározott vámoknál enged-
tetik meg, melyeket e czélból a szövetségi 
kijelelt. A Bundesrath belátásától függ, hogy 
a jövőben még oly huabehozatali megszorítá-
sokat léptessen életbe, minőket alkalomszerűek-
nek vél. De nemcsak az emberi táplálékul 
szolgáló termék behozatala nehezíttetik még, 
hanem mint már előzőleg is jeleztük, a 
kereskedelmi szerződések alapos változtatá-
sára van kilátás az egész vonalon. A Deutsche 
Landw. Rath legutóbbi ülésén határozatba 
ment a lovak behozatali vámemelése. Igy a 
2 évnél idősebb ló behozatalánál, értékének 
25% szedetik vám gyanánt, 60 márkát tartva 
minimális tarifának. A két évnél fiatalabb 
csikók után 20% szedetik, a fentebbi mini-
mális tétel betartása mellett. Szopós csikó vám-
mentes marad, valamint azon tenyészmének 
is, melyeknek származása törzskönyvileg kimu-
tatható. A javaslatot a Bundesrath elé terjesz-
tették jóváhagyás végett. 

Francziaország. A kukoricza őrlési enge-. 
„e. A kereskedelmi miniszter törvényjavas-

latot terjesztett a kamara elé, melyben az oly 
tengerinek, mely emberi táplálék gyanánt 
használtatik fel — őrlési engedélyét kéri meg-
szavaztatni., A franczia gazdák ez ellen hatá-
rozott állást foglalnak s azt hangoztatják, ha 
a tengeri ép oly emberi táplálék, mint a buza, 
ám fizettessék a tengeri behozatalánál is ugy 
a 7 franknyi vám, mint a búzánál történik. 
Az olajos növények termelését a kormányi 
intézkedés tette tönkre, ennek folytán a gázdák 
a czukor- s a gabanatermelésre adták mago-
kat s oly bőségesen termeltek belőle, hogy a 
lefolyt évben 86.600.000 franknyi kiviteli pré-
miumban kellett a czukrot részesíteni, most a 
buzakivitel is prémiumot fog kapni, ami előre-
láthatólag nagy összegeket emészt fel. A sör-
gyártásnál ezelőtt az árpa malátacsiráját hasz-
nálták. Nos, napjainkban majdnem valamennyi 
sörgyárakban pótolják azt a tengeriből gyár-
tott glucosával, vagy a tengeri lisztjével, me-
lyet előzőleg az amerikai systema szerint 
olajától mentesítenek, Pedig azelőtt a sörgyár-
tásnál használt glucosa után 14 frank 50 
cm.-riyi fogyasztási adó illette meg a kincs-
tárt. A tengeriliszt ezután a buza lisztje közé 
leend keverve s egyenrangúvá teszik az oly 
emberi táplálékkal, mely ha kívülről jön — 
mint említve volt — 7 frankkal vámoltatik. A 
franczia szaksajtó ugy vélekedik, hogy ily 
viszonyok között a búzatermelő franczia gazdá-
nak okvetlenül buknia kell. Mások meg azt 
tartják, a kereskedelmi miniszter törvényjavas-
lata érleli meg azt, hogy a tengerinek eddig 
3 franknyi vámját — nemhogy az őrlési en-
gedély ürügye alatt törölnék — hanem fel-
emelik oly magasra, minő a búzáé - azaz 
7 frankra. 

Mezőgazdasági kamarák. A franczia kor-
mány törvényjavaslatot nyújtott be a kamarák-
hoz az országos mezőgazdasági kamarák fel-
állítása és az országos mezőgazdasági tanács 
reformja tárgyában. A kérdéses törvényjavaslat 
főbb pontjai a következők: 

Francziaország minden járásában mező-
gazdasági kamara fog létesíttetni. Ezen testü-
letek megyénkint 2—2 képviselőt választván, 
következő elemekből állíttatnak össze: 1. Saját 
birtokaikon gazdálkodó földbirtokosokból. 2. 
Bizonyos előfeltételeknek megfelelő méző-
munkásokból. 3. A földmivelő-iskolák tanítói 
testületéből és elemi iskolák igazgatóiból. 4. A 
birtokaikat tisztek vagy bérlők által kezelő 
földbirtokosokból. A bérlők választójoggal bir-
nak, de nem választhatók. 

Választói jogot 25 évöket elért egyének 
gyakorolhatnak, de csakis 30 évnél idősebb 
egyének választhatók meg. A megbizatáá 6 
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évi időtartamra szól 3—3 évenkint kilép a 
tagok fele. 

A kamara évenkint kétszer rendes ülést 
tart; a tagok egyharmadának kívánatára azon-
ban rendkívüli ülések tartatnak. A kamara 
minden, a mezőgazdaságot illető kérdésben 
véleményt nyilvánít, a földmivelési miniszter 
bizonyos esetekben erre fölkérheti, sőt köteles 
a kamara véleményeinek meghallgatására. A 
mezőgazdasági kamarák nyilvános közintézetek-
nek tekintendők s azok minden jogait élvezik. 
Az országos földmivelésügyi tanács 90 megyei 
kiküldöttből (minden megyéből 1 — 1), 30 a 
kormány által kinevezett és 10 állandó tagból 
tart. Évenként egy rendes ülést tart, de ezen-
kívül rendkívüli ülések is hívhatók össze. A 
tanács saját kebeléből 20 tagu választmányt 
küld ki az ügyek intézésére. 

Amerika. Az Egyesült AUamok exportja, 
Levasseur közelébb egy, az Egyesült-Államok 
által kiadott statisztikai müvet tanulmányo-
zott, melyekből főleg a kivitel előtüntetésére 
fektetett nagy súlyt. Dolgozatából kitűnt, mi-
szerint az amerikai élelmiszereknek legkitűnőbb 
piacza Anglia, mert az exportált szarvasmar-
hának 96V0-át az fogyasztja el. Az ango'ok 
birkaszükségletük 8/io és lószükségletük felét 
szinte Amerikából szállítják magoknak. Gabo-
nát s kukoriczát illetőleg ugyancsak Amerika 
látja el Angliát egész 60% erejéig s csak az 
ezen hányadonfelüli részt szállítja ki Európá-
nak többi része. Általában érezhető, hogy az 
amerikai gazdák versenye bénítja az európaia-
két, mert Anglia évente különféle termékek 
ezimén több, mint egy milliárd értékű árut 
importál azoktól, Németország 430 millió, 
Francziaország 230 's Olaszország 145 millió 
értékűt vásárol. Az amerikai export összege-
zésénél Levasseur arra a végeredményre jutott 
hogy az Egyesült-Államok csak Európától 
3 milliárd 300 millió koronát szednek be éven-
ként. Ez az egy számadat is elég jellemző arra, 
hogy az uj világ úgyszólván lefegyverezhetet-
lenül áll versenyképességével. 

Tisztességtelen verseny. 
A magyar kereskedelmi forgalomra nézve 

általános a panasz, hogy irreális. A legtöbben 
nem azon igyekeznek, hogy üzletfeleiket tisz-
tességesen kiszolgalva, maguknak megfelelő 
vevőközönséget biztosítsanak és igy az egyesek-
től bár mérsékelt, egészben véve azonban 
tisztességes hasznot biztosítsanak, amelylyel 
üzletükbe befektetett tőkéjük haszna és fárad-
ságuknak jutalma biztosittassék, hanem igen 
sokan nem törődve az állandó vevőközönség 
szerény, de biztos hasznával, arra törekesznek, 
hogy egyszer megcsípett vevőjükre rossz, 
silány, hamisított árut méregdrágán reásózza-
nak, ezáltal egyszerre nagy haszonra tegyenek 
szert, nem törődvén azzal, hogy a becsapott 
vevő el fog maradni, mert hiszen még mindig 
marad elegendő hiszékeny uj elem, amelyet 
valamiféle csalafintával lépre fogni újból lehet-
séges lesz. Ezért, hogy ugy a közönséget 
a megcsalatástól megóvjuk, valamint a tisztes-
séges kereskedőknek érdekeit megvédelmezzük, 
kötelességünknek tartjuk — ha már az az ilyen-
féle — tisztességtelen versenyből kifolyó üzel-
meket, törvényeink hiányossága miatt büntetni 
a legtöbb esetben alig lehet, a közönség bizal-
mával visszaélőket legalább a nyilvános 
pellengérre helyezve, a közönséget üzelmeik 
ellenében megvédelmezni. 

A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről 
szóló 1894. évi XII. törvényczikk tiltja, hogy a 
kereskedelmi forgalomba arankás lóhere- és 
luczernamag hozassék be, a mezőgazdasági 
termények, termékek és czikkek hamisítását 
tilalmazó 1895. évi XLVI. törvényczikk alapján 
pedig tilos az európai eredetű lóhere és 
luczernamag közé a silányabb minőségű amerikai 
lóhere- vagy luczernamag bekeverése, mert 

ezáltal a közönség félrevezettetvén, jó név 
alatt kapná a rossz árut. 

A tisztességes kereskedők tehát, hogy a 
közönség bizalmának teljes mértékben meg-
felelhessenek a m. kir. állami vetömagvizsgáló 
állomások által vizsgáltatják meg lóhere- és 
luczernamagjaikat és az arankamentes és ame-
rikai árutól mentes lóhere és luczernamag-
jukat az állami vetömagvizsgáló állomások bizo-
nyítványával az állomások ólompecsétje alatt 
(plombozva) hozzák forgalomba. Természetes, 
hogy az ilyen árut a gazda szivesebben fizeti 
drágábban, mint a nem plombozottat, mert a 
plombozott magvak teljesen tiszták és teljesen 
hamisitatlanok és ezeknek ilyen állapotban való 
előállítása magának a nagykereskedőnek is 
tetemes költségébe kerül. 

A tágabb lelkiismeretű kereskedők azon-
ban nem törődnek a közönség érdekeivel és 
csak a maguk minél nagyobb hasznát igye-
keznek elérni, ezért nekik az állami plombo-
zás nagyon kényelmetlen, mert ez csak teljesen 
arankamentes és hamisítatlan árunál történhetik 
meg. Ezért a tisztességtelen verseny fegyveréhez 
nyuifek és a saját maguk ólompecsétjével és 
a saját maguk által kiállított bizonyitvány-
nyal sem atalják a legtisztátalanabb és az 
amerikaival hamisított lóhere-és heremagvakat 
forgalomba hozni, félrevezetvén a közönséget, 
mintha ez a pecsét és ez a bizonyítvány az 
állami intézeté volna. A silány magvaknak a 
félrevezetésre szánt ezen módon való forga-
lombahozatalával a nem eléggé járatos közön-
ség előtt diszkreditálják az állami vetőmag-
vizsgáló állomásokat, megkárosítják a vevő 
gazdaközönséget és meg nem engedhető tisz-
tességtelen versenyt csinálnak a tisztességes 
és megbízható kereskedőknek. 

Hogy a fentieket nem pusztán következ-
tetés alapján irjuk, hanem hivatalos bizony-
latokkal igazolt és a saját magunk tapasztala-
tai alapján nyugvó tények alapján, arra nézve 
álljon itt a következő tényállás. 

A f. évi márczius hó 28-án R.-Sz.-
Mihályról Vitek Vilmos előfizetőnktől egy 
„Frommer A. Hermann utóda megkereskedés 
Budapesten" feliratú sértetlen ólomzárral el-
látott varratlan zsákban 22 kg. lóherét és egy 
másik ugyanazon feliratú, ugyancsak sértetlen 
ólomzárral ellátott varratlan zsákban 15 kg. 
luezernát kapott a „Köztelek" szerkesztősége 
a következő levél kíséretében. 

„Frommer A. Hermann utóda czégtől 
Budapestről here-, luczerna- és fűmagot ho-
zattam s amennyiben ezen czég áriapjának 
8. oldalán a hereféléket államilag plpmbázva 
ajánlja, nem kevésbé voltam meglepve, mikor 
az árut átvéve kocsisomtól, a zsákok nem 
az állami magvizsgáló állomás által, hanem 
Frommer által vannak plombozva. Ide csa-
tolva küldőin megrendelésem másolatát, mely-
ből világosan kitűnik, hogy én arankamen-
tességre ólomzárolt árut kértem, valamint 
ezen czég árjegyzékének 7. és 8. lapját, a 
hol határozottan államilag ólomzárolt árut 
ajánl, valamint küldöm ezen két zsá- kér-
déses magot szives megtekintés végett. Nem 
szeretném magamat becsapatni s földemet 
arankás herékkel bevetni egyrészt, másrészt 
az állami magvizcgáló állomás czimét nem 
tudva, kérdem tehát, hogv nyugodtan elvet-
hetem-e ezen magvakat, mint arankamen-
teseket ?" 

Mivel magunk nem vagyunk szakértők, a 
zsákokat ugy, amint kaptuk, az illetékes buda-
pesti m. kir. állami vetömagvizsgáló állomásnak 
küldöttük el kérvén, hogy vizsgálja meg és 
szakvéleményét velünk közölje. A budapesti 
magvizsgáló állomás dr. Bégen Árpád az állo-
más vezetőjének aláírásával április hó 2-án kelt 
értesítésében a következőket közli: 

,6880. jegyzőkönyvi szám alatt III/30-án 
beérkezett 22 kg. lóhere B. sz. 22000 gr. 
mintában találtatott 12 szem aranka, 1 kg.-ra 

esik 1 szem aranka. A lóhere közép-európai és 
amerikai lóheremag keveréke." 

„6881. jegyzőkönyvi szám alatt III/30-án 
beérkezett 15 kg. luczerna 909 sz. 15000 gr. 
mintában találtatott 65 szem aranka, esik 
1 kg.-ra 4 szem aranka. A luczerna közép-
európai származású. A minta ezenkívül sok 
érett és éretlen kapszulás arankát és kevés 
Medicago lupulinát is tartalmaz." 

„Mindkét minta „Frommer A. Hermann 
magkereskedés Budapest" feliratú sértetlen 
ólomzár alatt varratlan zsákban érkezett". 

A budapesti m. kir. állami vetömagvizs-
gáló állomás fenti bizonyítványa tehát meg-
á lapítja, hogy Frommer A. Hermann utóda 
budapesti magkereskedő czég arankás és 
ame/rikai magvakkal hamisított lóherét és aran-
kás és Medicago lupulinával hamisított luezernát 
hoz a saját ólompecsétje alatt, mint államilag 
plombozottat forgalomba. A czég ezzel a tényé-
vel a törvénvbe háromszor ütközik bele: l .az 
1894. évi XII. törv.-czikk tilalma ellenőre 
arankás lóherét és luezernát hoz a kereke-
deimi forgalomba, 2. az 1895. évi XLVI. 
törv.-czikk tilalma ellenére idegen magvak' 
kai hamisított áruval kereskedik, 3. csalárd 
fondorlattal a kö/önség félrevezetéséré az 
állami vetömagvizsgáló állomás ólompecsétjé-
hez hasonló pecséttel, bizonyitványnyal ás 
varratlan zsákban hozza forgalomba az arankás 
és hamisított lóherét és luezernát, mintha az 
a törvénynek és a tisztességes kereskede mi fel-
fogásnak mindenben tökéletesen megfelelő volna. 

Mi a magunk részéről nem tehetünk 
egyebet, mint a tényeket köztudomásra hozzuk, 
az illetékes hatóság figyelmét a czég üzel-
meire fölhívjuk és a gazdaközönséget ettől a 
czégtől óvjuk, valamint ismételten figy« lmébe 
ajánljuk, hogy az állami plombára minden ren-
delésüknél ügyeljenek, ami más plomba alatt 
van, azt utasítsák vissza, sőt tegyenek az illető 
czég ellen följelentést. 
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A XV. (tavaszi) luxus-lóvásár forgalmi kimutatása. 

Eladó neve Eladott ló Vevő neve Vételár 
korona Eladó neve Eladotttó Vevő neve Vételár 

korona 
Ifj. Boĝ yay Ferencz 2 Báró Bothmár Jenő 2000 Weisz Adolf 1 Rosenfeld József 1000 Ifj. Boĝ yay Ferencz 

2 Schlesinger és Társa , 
Leblatt József 

1700 Fáy Béla 
Rosenfeld József 

1600 
Sélley László száz. 

Schlesinger és Társa , 
Leblatt József 1200 Viniczay István 2 Rosenfeld József 2000 

Fejér Alajos Hauzer Lipót 22 0 Farkas Ábrahám 2 Szentmihályi Dezső 1700 
Weisz Adolf Leblatt József 1000 Brúder és Keller Cs. és k. családalapitványi urad. 1600 
Maár Zoltán Pércsy Zoltán száz. 1100 Höllrigl György 2 Ifj. Bogyay Ferencz 

Freystádtler Jenő lov. 
2000 

Andrássy Sándor gróf 1 Leblatt József 1400 Ifj. Bogyay Ferencz 
Ifj. Bogyay Ferencz 
Freystádtler Jenő lov. , 1600 

Wolfner Gyula és Társa 2 Schvimmer Simon 2150 Freystádter Jenő lovag Höllrigl György 1200 
Tóth János 2 Lerche gróf, Lerchenborg . - 2200 Mikovits Ágoston 1 Schlézinger Vilmos 40Ó0 
Gyömrőy Aurél 2 Salczberger Rezső 100Ö Dőry Ödön Klobusitzky János 

Kenesey Miklós 
2400 

Bárczay Sándor 2 Lerche gróf, Lerchenborg 800 • Molnár István 
Klobusitzky János 
Kenesey Miklós 1500 

Dőry Ödön Teleky, Pál gróf 3000 Mikovils Ágoston S. F Berg 2200 
Brúder Keller Lenk Rudolf 2750 Burghard Bélaváry Gusztáv . 1 Uhrsprung Rezső 2400 
Wecker Gotter báró 2 Rosenfeld József 1000 . Mikovits Ágoston Rosenfeld József ' 1500 
Bárczay Sándor Budapesti lovasegylet 900 Halász Aladár Orondy Fülöp 20ÖÓ 
Fáy Béla ' 4 Woltman György 6000 Keglevich Gyula Dénes Zsigmond 1000 
Rohonczy Gida Leblatt József 650 Veress Gyula ,, Zsolnay Miklós 800 
Fáy Béla Kenessey Miklós 800 Pogány Lajos Órosdy Fülöp 5300 
Dr. Pilisy Nándor 2 ' Wecker Gotter báró > 2500 Szénássy Lajos Budapesti lovasegylet 6Ó0 
Faldum Antal C. und N, Zachariad Olmaza 2000 Chotek Rezső gróf 2 Mihálovits Ödön 2400 
Beleszlin Dusán 2000 -Molnár István 2 Lorenz Emánuel 1§00 
Szerényi Miklós Hauzer Lipót 800 Andrássy Géza gróf Szapáry Pál gróf 8000 
Oberndorf Hugó gróf 2 Fritse Hermann . 1800 Hegedűs Ferencz Lohzer János 21Ö0 
Zichy János gróf Fáy Béla 1200 ' Főlzinger Ferencz 2 Sizzó Kristóf gróf 1400 
Foglár Lajos Andrássy Géza gróf 500 Jeszenszky Elemér Szánthay Jenő. 8Q0 

1400 Keglevich Gyula gróf 
Zekanovits István 

Gyömrőy Aurél 600 Brachfeld Lajos 2 Schlesinger Gyula 
8Q0 

1400 Keglevich Gyula gróf 
Zekanovits István ButUer Ervin báró 1000 Koller Pál 500 
Beleszlin Dusán Rosenfeld József 2000 Biró Lajos 2 Evva Lajos iöoo 
Faldum Antal 1000 Szénássy Lajos x2 Fáy Béla 1300 
Oberndorf Hugó gróf 2 Kondor Emil 2000 Balass László Sizzó Kristóf gróf 1050 
Brúder Keller 1 Keglevich Gyula gróf 1100 Széchényi Imre gróf Arányi Miksa 1500 
Andrássy Sándor gróf Degenfeld Imre gróf 1100 . Weisz Adolf Huppert Alajos 450 

Végh Réla * 
Balta alezredes Förster Ottó Gellért Emil' 1250 

Végh Réla * Jankovich Miklós 400 Gallért Emil Halász Aladár 800i 
Jeszenszky Ferencz 2 Zsalud Ede 1600 Wenckheim Ferencz 2 Gajáry Ödön 1400 
Maár Zoltán 2 Lorencz Emánuel Vay Arnold br. Inkey László 8C0 
Lederer Arthur báró Potyori' Oszkár gen. maj. 800 Benedek Jenő Szalavszky Gyula ' ' 160Ö 

1000 Varga Gyula Klettenhofer Károly 1900 Vay Arnold br. Sárossy László 
' ' 160Ö 

1000 
Brúder és Keller 1 Kubinyi Árpád Giczey Sámuel 2 Wagner Ödön dr. 1400 
Bernrieder János 2 Osztroluczky Miklós 2000 Farkas Ábrahám Gutzjahrki A. .2400 
Gaál Gyula Hanzely János 1050 Taubinger Béla Budapesti lovasegylet . 800 

4000 Nagy János Deden 1150. . Farkas Ábrahám Haugvitz gróf 
. 800 
4000 

Höllrigl György 2 Stein Manó 2100 
Haugvitz gróf 

Eladatott tehát összesen 140 darab ló 141870 korona értékben. 

. Külföldi gazdasági tudósítók. A köz- és 
mezőgazdasági téren a hírszolgálat egy rend-
kívül fontos szervezettel gyarapodott, amennyi-
ben a földmivelésügyi miniszter a külföldi 
gazdasági tudós'tók intézményét életbe lép-
tette. Ennek az intézménynek jelentőségét 
vezető czikkünkben méltatjuk; e helyen öröm-
mel regisztráljuk, hogy a földmivelésügyi mi-
niszternek sikerült a most szervezett f szak-
tudósitói állásokra a megfelelő szakegyéneket 
is megtalálnia. A következőket alkalmazta 
mezőgazdasági attasék gyanánt: 

Malcomes Jeromos báró min. tanácsost 
Berlin székhelylyel a német birodalom, továbbá 
Dánia és Hollandia területére szóló megbíza-
tással. 

György Endre közgazdasági irót, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagját, London 
székhelylyel Angol- és Francziaország terüle-
tére szóló megbízatással ; 

Gaál Gyula földbirtokost Bukarest szék-
helylyel a balkán államok terülétére szóló 
megbízatással és ifj. Paikert Alajost, a Mező-
gazdasági Muzeum őrét, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület tiszteletbeli titkárát Washing-
tonba az Egyesült Államok és Canada terüle-
tére szóló megbízatással; 

végül Bánffy Miklós gróf fizetésnélküli 

segédfogalmazót segédül Malcomes Jeromos 
báró miniszteri tanácsos mellé osztotta be. 

Malcomes Jeromos báró, a földmivelési 
minisztérium IV. (gazdasági) főosztályának he-
lyettes főnöke s a földmivelési ügyosztály ve-
zetője volt és mint az OMGE. választmányi 
tagja társadalmi téren is buzgó tevékenysé-
get fejtvén ki, a gazdaközönség vezető körei-
nek teljes elismerését és rokonszenvét sikerűit 
kivívnia. Sajnálattal látjuk távozását, mert ő 
volt az, aki a kormány s a társadalom műkö-
dése között rilka tapintattal igyekezett ápolni 
az öszhangot s azon buzgó kr.dott, hogy a 

tő között minél több érintkezési pontot ta-
n. Reméljük azonban, hogy ezen kiváló 
ni tulajdonai yj, fontos állomásában is 

érvényesülni fognak. 
György Endre a közgazdasági irodalom-

nak kiváló tehetségű és tekintélyes munkása, 
ki sokoldalú ténykedése után a közélet terén 
úgyszólván országszerte ismeretes. Szintén az 
OMGE. választmányi tagja. Alapos képzettség-
gel és gazdag tapasztalatokkal felfegyverkezve 
indul londoni állomására. 

Gaál Gyula dr. büssüi földbirtokos, volt 
főispáni titkár és a somogyinegyei gazdasági 
egyesületnek volt alelnöke. Nyelvismerete mellett 
gyakorlati tapasztalatai is számba jötték, midőn 

a Balkán államok területére nézve megbízást 
kapott. , •• 

Ifj. Paikert Alajos az OMGE. volt titkárja, 
jelenleg tiszteletbeli titkárja, nemcsak gazda-
sági, de jogi téren is képzettséget szerzett. A 
gazdatársadalmi mozgalmakban mintegy év-
tized óta tevékeny részt vesz. Európa nagyobb 
államait beutazta s az Egyesült-Államokban 
is volt alkalma tanulmányokat tenni. Eközben 
szerzett tapasztalataival és sokoldalú nyelvis-
meretével méltán rászolgált a washingtoni 
mandátumra. 

Törvényjavaslat a gazdatisztekről és 
gazdasági alkalmazottakról. Az idei földmi-
velésügyi költségvetés tárgyalása alkalmából 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter ki-
jelentette, hogy több fontos törvényjavaslat 
között a közel jövőben be fogja terjeszteni a 
gazdatisztek és gazdasági alkalmazottakról 
szóló törvényjavaslatot is. Ezt az igéretét szán-
dékozik beváltani a miniszter, aki a törvény-
javaslat tervezetét már tényleg kidolgoztatta 
s ennék megvitatása czéljából egy szaktanács-
kozmányt hívott össze, a mely folyó hó 0 án 
tartatott meg a miniszter személyes elnöklete 
alatt. A „Gazdatisztek Országos Egyesülete" 
a gazda kvalifikáeziója, a szolgálatadók 
és szolgálatvevők közötti viszony szabályo-

Mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb 

magvak b e s z e r z é s i forrása 
ajánlható 
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zása, valamint a nyugdijkérdés mikénti 
megoldása tekintetében óhajtásait, illetve kívá-
nalmait már több ízben preczizirozta, de a 
miniszter által készített törvényjavaslatter-
vezettel szemben is álláspontját kifejezésre 
kívánta juttatni, mely ezélból a „Gazdatisztek 
Országos Egyesületé"-nek választmánya e 
hó 6-án délelőtt a „Köztelken" Bujanovics 
Sándor elnöklete alatt értekezletet tartott, 
és felkérte az elnököt, hogy az Egye-
sület álláspontját az < ankéten kifejteni 
szíveskedjék. — Az ankétre a földbirtokos 
osztály képviselőin kívül meghivatott az 
.Országos Magyar Gazdasági Egyesület* és az 
„Erdélyi Gazdasági Egyesület", A gazdatisztek 
egyesülete részéről az ankéten részt vett 
Bujanovics Sándor, Haán Miklós, Jeszenszky 
Pál, Kodolányi Antal és Rovara Frigyes. Az 
„Országos Magyar Gazdasági Egyesület" kép-
viseletében dr. Vancsó Gyula vett részt az 
ankéten. Magával a törvényjavaslat lényegével 
ez alkalomból bővebben nem foglalkozhatunk, 
csak annyit kívánunk konstatálni, hogy a javas-
lat a gazdatisztek helyzetét a múlttal szemben 
jelentékenyen javítani fogja, anélkül azonban, 
hogy a földbirtokos osztályra nagyobb terheket 
hárítana. Sajnos azonban, hogy a gazdatisztek 
nyugdij-ügyét a törvényjavaslat nem oldja meg. 

Az uj tőzsdei sulyegység tárgyában ujab-
ban a következő gazdasági egyesületek nyilat-
koztak : A Nyitravölgyi gazdasági egylet arról 
értesít, hogv a f. é. február hó 1-én, Nagy 
Tapolcsányban megtartott egyleti gyűlés hatá-
rozatilag kimondotta, hogy teljesen csatlakozik 
az OMGE. által kezdeményezett mozgalomhoz 
s kívánja, hogv a régi jegyzési sulyegység 
továbbra is fentartassék és az uj rendszer 
hatályon kivül helyeztessék. A Pestvármegyei 
gazdasági egyezület nem tartja sem helyesnek, 
sem jogosnak, hogy a tőzsde önkényüleg a 
sulyegység ily megváltoztatását mondotta ki; 
ily intézkedés, mely az ország összes ter-
melőinek érdekeit érinti, csak törvényhozási 
uton tehető. De nem tartaná helyesnek azt 
sem, ha törvényhozási uton változtatnék meg 
ily módon a sulyegység, mert a gazdaközönség 
a métermértéken alapuló sulyegység haszná-
latában annyira bele élte magát, hogy ennek 
ez időszerinti megváltoztatása, mikor a tájé-
kozatlan nép a korona számítással sincs telje-
sen tisztában, a legnágyobb zavarokat okozná 
s igen sokan áldozatul esnének egves lelki-
ismeretlen ügynökök üzérkedésének. Nem helyes 
a mértékegységnek 100 kg-ról 50 kg ra való 
leszállítása azon okból sem, hogy az elszámo-
lás magában a gazdaságban és egyéb gazda-
sági szükségletekre is métermázsában történik; 
a kvalitás súlyaránya a gabonaféléknél ily 
egység szerint fejezhető ki legjobban és leg-
érthetőbben. A szállításnál is a vaggonrako-
mányoknál a métermázsa százszorosan szere-
pel leginkább; ha már most a megszokott 
gyakorlatban jól bevált, a legegyszerűbb gazda 
által is már ismert sulyegység meg lesz változ-
tatva, ez még inteligensebb embert is zavarba 
hoz, az egyszerűbb parasztnépet pedig gondol-
kozásából teljesen kiforgatja s a visszaélések-
nek tág teret nyit. Nem tartja helyesnek ezt 
azért sem, mert a külfölddel való forgalmunk-
ban a súlyegységet a métermázsa, vagy ennek 
10-szerese képezi. A tőzsde intézkedésének 
gyakorlati megfigyelésére adott három hónapot 
ezidőszerint azért nem tartja megfelelőnek, 
mert a gabonaeladások illetőleg az üzlet-le-
bonyolítások zöme különösen kisgazdáknál 
aratás és cséplés idejére és ezt követő egy-két 
hónapra esik, a mostani három hónap alatt 
gyakorlati tapasztalatok nem szerezhetők, mert 
a szállításnál és a mostani kötések lebonyo-
lításánál fognák a zavarok előállani, mikor, 
feltéve, hogy a tőzsde ezen eljárása szankczionál-
tatnék, a bajokat szanálni bajos lesz. Ezen 
esetből kifolyólag óhajtja a tőzsde jog-és mű-
ködési körének törvényhozási iiton leendő 
szabályozását. 

Friss husiiak Ausztriába való kivitele. 
A földmivelésügyi miniszter szigorú miheztar-
tás és szoros alkalmazkodás végett értesiti 
a közlekedési vállalatokat, hogy az Ausztriába 
rendelt friss husszállitmányoknak oly bizonyít-
ványokkal kell ellátva lenniök, melyek igazol-
ják,'hogy az illető állatokat a hatósági állat-
orvos élő állapotban és a levágás után 
szabályszerűen megvizsgálta és egészségesek-
nek találta. Ennélfogva az ily bizonyítványok-
kal nem bíró, illetőleg nem hatósági állatorvos 
ál̂ al kiállított bizonyítványokkal ellátott friss 
husszáiliímányofenak, valamint oly friss hus-
szállítmán\nak, melynek bár hatósági állat-
orvos által kiállított bizonyítványain az állatok 
éiő állapotban és a levágás után történt vizs-
gálata szabályszerűen igazolva nincs, Ausz-
triába való szállítás ezé jából vasútra való fel-
vétele feltétlenül tilos. 

Díjkedvezmények gabonára és perme-
tező anyagra. A m. kir. államvasutak szeged-
temesvár-fehértemplomi, valkány-varjasi, vojtek-
n.-bogsáni, jassenova aninai és temesvár-
tapoIoVéczi vonalainak, valamint az ezekhez 
csatlakozó helyi érdekű vasutak állomásairól 
Nyitrára az ottani „Árpád gőzmalom," czimére 
száll'tott gabonaküldemény eh kocsirakományok-
ban való szállítás mellett 20°/o-os viteldij-

. kedvezményben részesülnek. A legújabb idő-
ben permetezéshez használni szokott dr. Aschen-
brandt-féle bordói por, valamint rézkénpor a 
m. kir. államvasutak és a pécs barcsi vasút 
vonalain ugyanazon díjkedvezményt élvezik 
mint az azurin, réz- és vasgálicz. A szóban 
levő küldemények szállításához az erre fel-
jogosított ha1 óságok állítják ki a szokásos 
használatban levő igazolványt. 

Sertésvész behnrczolása miatt alkal-
mazott forgalmi korlátozások módosítása. 
A cs. kir. osztrák belügyminiszter folyó évi 
márczius hó 31 én kelt rendeletével a seriés-
vésznek Ausztriába történt behurczolása miatt 
azonnal kezdődő érvényességgel a sertéseknek 
Ausztriába való bevitelét a. következő terüle-
tekről tiltotta meg: Csongrád vármegyének 
tiszán-inneni járásából, Torontál vármegyének 
törökkanizsai járásából, Somogy vármegyének 
barcsi és nagyatádi járásaiból, továbbá Szeged 
sz. k. városból. 

Á pestmegyei gazdasági egyesölet f. hó 
9-ikén d. u. 4 órakor a vármegyeház nagy-
termében közgyűlést tart, amely alkalommal az 
olasz borvám felemelésének kérdésével is foglal-
kozni fog. 

A liptómegyei gazdasági egyesület áp-
rilis hó 8 án délelőtt 10 órakor a vármegyeháza 
nagy termében tartja tavaszi rendes közgyű-
lését, mély alkalomból a szcszkontingens ügyé-
ben is mozgalmat indítanak. 

„Útmutatás a mnst és bor okszerű 
kezelésére" czimü kézikönyvet 50 fillér bekül-
dése ellenében portómentesen szállítja az 
OMGE. Utánvételezések, minthogy többe kerül-
nek és megnehezítik a kezelést, nem fogad-
tatnak el. 

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 
áz egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel: 55 

Jerajezár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

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

Szuperfoszfátot, 
kénsavas-ká l i t . kénsavas -ammont, 

kovasavas-káli ip 
( dohányt rágyázásra ) 

l Ü k é n p o r t , 3 
(legfinomabb — 7 8 % Chancel oidium ellen) 

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

| | H U N G á R l A « 
MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
B U D A P E S T E N , 

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

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

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

Köztelek Zsebnaptár 
1 9 0 0 - r a . 

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

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

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

— = = 3 ko rona 20 fillér. É e - ^ 
Megrendelhető 

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

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 

^ 1999. Mhtfmhm: S9^89m*. 
i 

F e l h í v j u k 
a ft. wc . g a z d a k ö z S u s é g 

figyelmét | 

f a Mapesti gyapji-iteziotra,̂  
melyek as *v folyamin t8bb eorezatban, neveattteeen 
meg. Az ftukcxlókra felkflldStt «» .Qyapjuárvertal 
villalat Budapest, Dunaparti Uh« rpijyaurfvar' szín-
lett gyapjuküldemónyek a U. Á. V. eejses rauüate 
setomei dykedvo«ményben, relamiat iagyen raktá-
BejalanMaeket elfogad ő* mlndenit«a lelTiüffeel. 

Uwal ttolgil! 

HELLERM. s TÁRSA, 
BUDAPEST, T, Ers&fhfe a ' 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Outtmann és Wahl budapesti termény-
bizományi ezég jelentése.) 

l a p a gabonaüzletről. 
1900 április 6 

vező híresztelésre a külföld szilárd jegyzései is elmarad-
tak s ezek helyébe már ma New-York5/s, Chicago 
1 centig alacsonyabb árfolyamokat küldött. Kezdetben 
ugy lálszott, hogy ezen lanyhaság nálunk visszhangra 
talált, mert 15-20 K. tavaszi kötés után általánosabbá 
lett a kinálat, minek következtében 15-14-ig lejátszották 
az áprilisi búzát, nemsokára nagyobbmérvü fedezéseket 
eszközöltek, mely ujabbi emelkedést eredményezett 
15*24 koronáig. Ugyanígy a többi árfolyamokban néhány 
fillérnyi árhullámzás mellett az irányzat lanyha. 

Készáruüzletben ma csak gyenge forgalom volt, 
alig került 12,000 mtm. buza eladásra, mit a malmok 
csak nagy nehezen, változatlan árakon megvettek. Fel-
mondatott 2000 mtm. buza. 

Rozs szilárd irányzat mellett gyengén kináltatott. 
Csak kisebb tételek kerültek eladásra, melyekért minő-
ség szerint pesti paritással 12-70—13.— K. fizettek. 

Árpában kevés az üzlet, gyengébb áruk 11.20— 
40 K. jobb minőségűek 11.60—80 K. keltek el. 

- Tengeriben a kereslet aránylag megszorult s a 
tulajdonosok magas követelése mellett csak nehezen 
jön létre egy üzlet. Köttetett Karczagon 10.50 s hely-
ben 10.90 K. beszerezhető. Rakományokért csakis ter-
minus árak kaphatók minden felülfizetés nélkül. 

Zabban nincsen üzlet s Budapesten körülbelül 
10—10.20 K. megér. 

Déli 12 órakor jegyez: 
Buza áprilisra 1900. 15.18—20 

„ májusra „ 15.30- 32 
, októborre „ 15.60— 6 2 — 

Tengeri májusra 
, , juliusra 

Rozs áprilisra 
11.20—22 
13.12—14 
10—10.04— Zab 

Steit. (Goldfinger Gábor íietigyiii feépnrslí 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e héten az üzletmenet szilárd 
volt és turtós jó vételkedv, valamint fedezési vásár-
lások folytán a szeszárak azonnali és későbbi szállításra 
változatlanul szilárdan a multheti zárlatjegyzés szerint 
zárul. Elkelt finomított szesz azonnali szállításra 
adózva 113' 113-50 K., adózatlanul 43" 43-50 K. 
nagyban. Élesztőszesz szilárd 113-50 K. adózatlanul 43-50 
K. kelt el. 

Vidéki finomitógyárak által kontingens nyersszesz 
azonnali szállításra gyéren volt kínálva és nagyobb 
üzlet alig létesült. 

Mezőgazdasági szeszgyárak kontingens nyers-
szeszt 36 K. ajánlottak ab állomás és ez áron több 
zárlat is történt. Kontingens finomított szesz 41 
41-50 K. kelt el. 

A hontingem nyersszetz ára Budapesten 36'50— 
37-— korona. 

Bécsi jegyiéi 40-60—41-— korona, kontingens 
nyertszeizért. 

Prágai jegyzés 112-— korona adózott és 
38-50 korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 21-50—22-50 korona kiviteli 
szeszért 90% hektoliterje. 

Kivitelre több kocsirakomány finomított szeszt 
vásároltak, mely Üszküb felé lett szállitva. 

Vidéki szeszgyárak közül: Temesvár, Arad, Győr, 
Losoncz 50 fillérrel drágábban, a többiek változatlanul 
jegyeznek. 

Budapesti tárlatárak * héten: Finomított i t w 
113* 113 60 korona, élesztöszesz 113- 113-50 K., 
nyersgzesz adózva 111- 111-50 korona, nyersszess 
adózattBi (exkontingens) —• korona, denaturált 
szesz 36-50—37-— korona. Kontingens nyersszasz 
— . ;— korona. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve bndapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzftas-
lés mellet 5 értendők, 

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
Még mindig nem köszöntött be az igazi tavasz 

és a hűvösebb időjárás miatt a vetést nem tekin-
tik tulsürgősnek a gazdák, ugy hogy még sok felöl 
kérnek be ajánlatokat. Ennek foly'án a forgalom — 
daczára hogy már áprilisban vagyunk — olyan élénk, 
a minő más években ilyenkor még sohasem volt. Vörös 

lőhere. Mult heti jelentésünkben említve volt a Magyar-
országon forgalomba jött franczia, régi termésű ló-
here. Azóta ujabb tapasztalattal gazdagodott e piaez 
és hála legyen a budapesti királyi magvizsgálő állomás 
körültekintésének,' olyan űzelem lepleztetett,le, mely 
által gazdáink s főleg kisgazdáink éizekeny károsítást 
szenvedhettek volna. Szatmár, Szilágy. Szabolcs, Ung 
és Beregmegyében a jelenlegi piacai árakkal ellentétben, 
lévő alacsony jegyzések mellett kínáltak vörös lóherét, 
ez gyanút kelteti és a megejtett vizsgálatok kiderítet-
ték, hogy Szafmáron van az amerikai lóherének gyűjtő-
helye- és onnét hozzák az amerikai lóherét, mint 
magyart forgalomba. 

Luezerna. A megbízható eredetű összes áru 
fentartja az árát. Franczia és olasz magnak árai 
emelkedőben vannak, de különben a készletek is 
kicsinyek már, pótlólagos beszerzések pedig a termelési 
országokból, tekintve az előrehaladt évszakot, ki 
vannak, zárva. Bükköny kereslete rendkivüli nagy, ára 
emelkedett. Fümagvaknak forgalma, főleg a finom park-
fümagkeverékek kereslete, különösen nagy. Takarmány 
répának minden összes fajtái a legjelesebb minőség-
ben kaphatók még. 

Jegyzések nyersáruért 100 kitónkimt Budapesten. 
Vörös lóhere . . . , 140-150 korona. 
Luezerna . . . . . . 88—100 , 
Baltaczim . . . . . . 24—26 
Muhar . . . . . . . 14—15 
Bükköny . . . . . 14-50—15 „ 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a .Köztelek* részére. Budapest, 190). április 6-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt titzta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállitva: 

13.20 22,— 21.50 20.6018.9016.—13.70 

A központi vásárcsarnok arujegyaese nagyban 
(eit gros) eladott élelmiesUtkek árairól. 

»«*tm- gazdák Tásárewrnok elint* «sATctke*»-
téwk üzleti teleisíéae. t900. április hó 4 érőt 

Az üzlet elég élénk. Hozatalaink nagy részét 
bárányok képezték ; bőven el voltunk látva füstölthus-
féiékkel, különösen sonkával. Korai zöldségfélékből 
próbaküldeményeink voltak ugorkából, kalarábeból 
spárga és zö dbabíiól. 

Eladásaink : vidéki marhahús 72—96, borjú 
76—84 K., bárányból elkelt prima nehéz 14—16 aven-
gébbek 10—13 koronáért páranként. ' 

Baromfiból eladtunk tyúkot 2-80—3.00, kacsát 
2-50—2 80 K.-ért páronként. Tisztított baromfi kevés 
érkezett, poulard 180 fillér darabonként. Vágott liba 
126 128 fillér kgonként. B 

Vajnak egyformán jó a kelendősége: I. teavai 
2-20—2 30, főzővaj 1-80 K„ turó 24 filter kgja. 

Tojás változatlanul szilárd. 1. alföldi áruért 64— 
64'50 korona érhető el. 

Burgonyából a hozatalok nagy arányúak. Rózsa-
burgonya minőség szerint 3-60—4-60, kifli li—16 
korona 100 kilogrammonként. 

Gyümölcsből nem volt számottevő forgalmunk. 

Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

élelmiczikke*ről. Budapest, 1900. április 5-ről. 
Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I. rendű 100-106, II. r. 96-100, III. r. 90-96, elele 
L f ' ,92~94 ' I L r- »8-92. Hl. r. 80-88, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 96-112, II. r. 92-»6, eleje I r 
88 - 96, II. r. 80—88, bárány 1 darab hátulja 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 80—84 
II. r. 76-80, eleje I. r. 66-70, II. r. 64-66, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 90—100, vidéki 84—94 
szalonna nélkül budapesti 96—100, vidéki 84—100' 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r 1 q 
100—120, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 5 00—9 00 
tisztított I. r. 1 kg. 1.40—1.80, sonka 1 kg. nyers, belf 
hentesáru 0.90—1.20, füstölt belf. csonttal 1.10—1 50* 
csont nélkül 1.20—1.70, sonka füstölt prágai, csonttal 
1.80—2.00, csont nélkül 2.20—2.20, kolbász 1 kg. nyers 

. füstölt I. r. 1.30—1.60, szalonna l q — 
sózott 90-98, füstölt 106-112, sertészsír 1 q. hordóval 
110—112, hordó nélkül budapesti I.r.106—108, szalámi 

kg. belföldi 200—350, prágai korona. 
Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 

0.00-0.00, tyúk belföldi I. r. 3.00-3.20, kappan hizott 
1. r. 4.40—5.0<>, sovány 2.80—3.20, rucza hizott I. r 
0.00—0;00, sovány belföldi 0.—0.00, liba fiatal ujdon-

-.00, sovány ság — . 0 - — , lud hizott I. r. —.—• 
belföldi 0. -0.00, pulyka hizott I. 
sovány belföldi korona. — b) Tisztított: csirke 
1. r. 1 drb 1 20—1.60, tyúk í. r. 1 drb 1.60—2.20, 
kappan hízott 1 kg. — « , 1 drb 2.00—4.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.80, 1 kg. 1.12—1.20, lud hizott 
1 kg. 1.12—1.20, 1 drb 4 60—6.50, magló 1 kg. ---—4, 
I drb , pulyka hizott 1 kg. 1.12—1.20, 1 drb 

, magló 1 kg. — — , 1 drb , ludmáj 
1 kg. 2.40-5.00, nagy 1 drb 1.00—2.00, ludzsir 1 kg. 
1.60—2.00 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.80—2.00, csuka 1,20— 
2.00, ponty dunai nagy 1.60—1.82, márna 1,20—1.60. 
süllő balatoni — - -—ezompó 0̂ 00—0.00, pisztráng 
nagy — , kecsege 0.00—0.—, angolna — — , 
apró kevert 0.36 -0.60. Lazacz rajnai 1 kg. 8.—10.— 
korona. 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.18—0.16, 
lefölözött Ö.12—0.12, tejfel . 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
2,í>0—2.30, főző darabos 1.50—1.80, szedett liö—1.80, 
Olvasztott , margarin I. rendű -—-—- • É. r. 

, tehéntúró I. r. 0.20—0.28, juhturó 1.12—1.20, 
liptói 1.00—1.28, juhsajt , ementáli bélföldi 
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. —.00—-.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 14.00—18.00, nagy 14.00—16.00, színes 
12.00-20.00 korona. 

Tojás. Friss teátöjás 100 drb 4.40—4.70, alföldi 
(1440 drb) é&.ÍK)=Ö5.00, erdélyi (1440 drb) 00.00 .00, 
szerb <14*0 órb) , apró (168Ö drb) , 
swwtfes tojás — korona, 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. , I. t. 1 a. 
4.40—5.00, petrezselyem ujd. 100 köt. —. —, I. t. 
1 q. 30.00—36.00, zeller I. r. 100 drb 6.00—20.0, kara-
lábé I. r. 100 drb 2.60—3.60, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. , érett makói 1 q. 12.00—14.00, 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 
—.00 .00, kelkáposzta I. r. 100 darab 0.00—00.00, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 10.00—20.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 1.60—10.0, kötött saláta 100 drb — 
burgonya 1 vaggon sárga 4a0.0- 500.0, fehér 300.00— 
4( 0.00, rózsa 1 q. 3.60—5.00, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.20—3.00, ugorka 10Ö drb savanyítani való -—-

, savanyitott 3.60—6.00, nagy salátának , 
paradicsom olasz 1 q, 60.00—80.00, belföldi —st , 
zöld paprika 100 drb —-——, tök főzni való 100 drb 
——— , zöldborsó hüvelyes 1 q. 50 60—, kifej-
tett , zöldbab hüvelyes 1 q. — , 
kifejtett —, karfiol 100 drb 18.00—2&.0Ö, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00—34.00, spárga 
1 kg. 0.00-0.00 korona. 8 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —. .— 
rétesbe való i 8.00—40.00, vajkörte nagy I. r. 1 q! 
—• •—, közönséges kevert körte 1 q. 12.00—24.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 iq. —.—- _-__ jjem 
magvaváló vörös 1 q. — H n g l ó . némés I. r. 
1 q- —• —•—, baraczk kajszin 1 q. —. .—, 
őszi 1 q. —. níagvaváló 1 q. —. -.— 
nem magvaváló 1 q. —. gzőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közön-éges 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. 60.00—00.00, apró kemény 
h ju 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 
2.00—6.00, apuliai 100 drb —.-—-.—, mandarin i 00 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.00—2.40, füge 
hordós 1 q. 34.00—40.00, koszorú 1 q. 34.00—40.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 74.00—80.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 76.00—136.00, szőlő passatutti 1 q. , 
1 " —•——.—, szerb szőlő l 'q.—. .— korona. 

Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 200.00—240.00, 
* q. 140.00—200.00, mák 1 q. 50.00—60.00, méz 

_ itt 1 q. 80.0O—104.00, lépes 1 q. — , 
köménymag 1 q. —.—.—, boróka 1 kg. —. 
házi szappan szin I. r. 1 q. 56.00—60.00, közönséges' 
II. r. 44.00-46.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 

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

HMeghtuvágár a Garay-téri élelmi piaczon 
1900. április 6-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek' részére.) Felhozott Budapestről 
34 árus 8 db sertést, 0 árus 6 db süldőt, 3000 kg. 
friss hust, 2000 kg. füstölt hust, 400 kg. szalonnát, 
200 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
aurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt 

Vidékről és pedig: Nagy-Körösről 3 áras 53 
darab sertést, Czeglédről 3 árus 33 darab sertést 
Monorrói 2 árus 2 drb sertést és 31 drb süldőt, Kis-
Kőrösről 1 árus 5 drb sertést, összesen 9 árus 93 
drb sertést és 31 drb süldőt. 
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Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 108-112 fillér, 1 q 98-100 korona, süldő-
hus I kg. 112—144 fillér, 1 q 92—94 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 128-136 fillér, 1 q 110-112 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 1Ö0-108fillér, 1 q —korona 
füstölt szalonna i kg. 128—140 fülér, 1 q -
kofcöha; háj 1 kg, 104—Ili fülér, 1 q 1 : 
korona, disznózsír 1 kg. 116—120 fillér, 1 q 
korona, kocsonyahús 1 kg. 80—84 fillér, 1 q -
korona, föstölt sonka 1 kg. 140—152 fillér, 1 q — 
korona, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , töpörtő 1 kg. —-— fii lér. 

Hldeghnuváaár az Orczy-uíi élelmi piaezon. 1900. 
április hó 6-án. (A székesfő-1—! -<-*-• •• -
jelentése a „Köztelek* részére). 
"8 árus 62 db sertést, 1 árus 6 db süldőt, 2600 kg. 

tó,,,, irgalom, kjS^, Árak a fcövetjfcezök:friss 
tésira* 1 kg. Í04—128 fiUfeir, 1 q 94—98 K„ süldő-
i d * is. 112-13b , .1 q - - K füstölt 
sertéshús 1 kg. i 12-128 fii, 1 q korona, 
jkMopna zSiniák 1 kg. 104—108 fillér, 1 q Ú&— ioo K. 
füstölt szalonna 1 kg. 112—120, 1 q — íillér 
n«j 1 kg. 108—112, 1 q fillér, disznózsír 
1 kg. 112—120,1 q fillér, kocsonyahús 

S kg. fillér, füstölt sonka 

Kény -

1 kg. 80— 1 (_, _ ..... 
1 kg. 140—160 fillér. 1 q r— korona! 

BMapertí takariaányráftár. (ÍX, kertet Master-
Btssa, 1Í00. április 6, á székesfővárosi vásárigazgatősfe 
;tó*atése a ,KötUkh" részére). Felhozatott a szokott 
iöMfprttköl 147 sxskér réti széna, 25 saefcér mohar. 
25 szekér Mnp«»'.m», 8 szekér alomszalma, 0 szakér 
Eaí.»Éi-»»í.alEi» 2 áseké* írasprisr-f 0 ssskér s; í í ' 
takarmány (luczerna, zabosbükköny stb) 1000 ssák neeun 
& íórgaJop közepes Arak fil.-ben y-kéat a kavs»-
ké*6k: ttti *Mtm 380—600, muhar 520—600, wm-
sasira* p.fin_32o, alom íslmt 220—260, egy® W r -

T " — l ó h e r e ——» . íakKnaány-
•» — — , 100kévetenrrisí. 1400-1600 '.uezeroa 

. »arjn — , ezalmasiecxk* 320- 360, nóna 
oj — , zabosbükköay — Oasse* 

(oly 314,650 kg. 

Állatvásárok. 
Btldapesti sznfómarhatásár. 1900. április hő 5-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és Marhavásár iaazqatósá-
gdnak jeUrtttse. * 

felhájtatott: belföldi 45« db, eladatott — db, 
galicziai - díb, eladatött — díb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő bóíju -•- db, eladatott 
— drb, élő bárány Í03 db, eladatott — drb; belföldi 
5 drb, eladatott — díb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — díb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — díb, növendék borjú — drb, eladatott 
— < U * . ölött Bárány Í5Ö8 drb, eladatott - drb, ölött 
kecske - díb, eladatott — drl>. 

Borjuvásár hangulata élénk volt. 
Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen - koronáig dbonkint, 60' 78 
koronáig, kivételesen 80- koronáig súlyra, galicziai 
———, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. — koronáig sulvra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú , 

— koronáig, kiv. — — koronáig drbkint, 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi 70 koronáig, kiv. 84— 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- 15'— koronáig 
páronkint, ölött bárány 8- 14-— koronáig párja. 

, közép 12 db, alárendelt — db. Fejőstehén 
6 drb, tarka 111 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaiy — db, bonyhádi 30 db, 
hizlalni való ökör — db, üsző fehér — db. 

Fejős tehenekkel az üzlet változatlan. / Jármos 
ökrökre lett volna vevő, de ma a felhajtás igen cse-
kély volt. 

Kővetkező árak jegyeztettek: Elsőrendű jármon 
ökör 760, középmin. jármos ökör pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly é. s. mm., K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-feint é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért ég 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 140—230 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 240—348, kiv. koronáig 
darabonkint. 

Bfitopeati YágőBsastorásár. 1900. évi április hó 
5-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek' i észére.], Felhajtatott: 2690 db 

nagy vágómarha, nevezetesen: 1545 db niagyár és tarka 
ökör, 580 db magyar és tarka tehén, 326 db szerbiai 
Skör, — db szerb ökör, — db boszniai téllén, l i db 
szerbiai tehén, 17Í db bika és 57 db bivaly. 

Vágómarhából 300 darabbal volt több felhajtva, 
mmt a mult héten s miután' a konzervgyárak részére 
ma már nem vásároltak, a felhajtás a szükségletet 
meghaladta. Idegen vevők az évadhoz képest túlnyomó 
számban jöttek a vásárra, mig az árak általánosság-
ban 100 kgonként 2 koronával csökkentek. 

Minőség szerint: 830 darab elsőrendű hizott 
1684 db középminőségü és 176 db alárendelt min. ökör 
—- db elsőrendű hizott ökör, db közép-
minőségű ökör és — db alárendelt min. ökör; — db 
alsőrendü hizott. tehén, — db középminőségü tehén, 
~ db alárendelt minőségű tehén. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
5kőr jobb minőségű 6S- 66- kivételesen —•—.—, 
hizott magyar ökör középminőségü 50- 60-—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 44- 50-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 40—64-—, kivételesen tarka 
tehén —•- , magyar tehén középmin., 40—64 —, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehán 40-— 
64- , szerbiai ökör jobb minőségű 48- 60-—, kiv. 
—•—, szerbiai ökör középminőségü 43-—46—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
44—64-—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 30,—42 —, 
kiv. —'— koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

« Budapesti lóvásár. Budapest, 1900. április 5-én. 
(A bidapetti vásárigazgatóídg jelentése a .Köztelek" 
részére). 

A vásár forgalma élénk volt. 
Felhajtatott összesen 692 db. Eladatott 361 db-

Jobb minőségű lovakból hátas 8 drb, eladatott 2 db, 
40Ö—480 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 10 db. 
eladatott 2 db 380—500 K.-ért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 40 db, eladatott 14 db 300-380 K.-ért, igás 
konsiló (nehéz nyugoti faj) 60 db, eladatott 25 db 200— 
280 K.-ért, ponny 2 db, eladatott 0 db K.-árt; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félők (fuvaros ló 
stb.) 160 db, eladatott 48 db 120—220 K.-ért, könnyebb 
félék ípafasztló stb.) 370 db, eladatott 260 db 70—150 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 42 db, eladatott 
10 db 18—36 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 68 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 2 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús 16 lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
* gyépmesíffirhez küldetett — db. 

Kőbányai ssrtésvásáf. 1900. évi április hó 6-án. 
(Első magyar sertéshizUió - részvénytársaság tele-
fon jelentése a ,Köztelek' részére.) Az üzlet 
emelkedő árak mellett szilárd volt. Heti átlag-árak : 
Magyar válogatott 320—380 kilogrammos nehéz 
104—105 fii., 280—3ÖÖ kgrammos nehéz 102—103 
fii., öreg 300 kg. tuli "" 451 

köfcnyü ' ° — v 
—9d fii., vidéki sertés 
•102 f. Román 

tiszta" klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4°/o 
engedmény szokásos. — Eleségirak: Tengeri uj 11-50 
—•— korona, árpa 12-— kor. Kőbánván átvéve. Helvi 
állomány: márczius 30 áfi marad' 32188 darab Fel-
hajtás',: Belföldről 2979 darab, Szerbiából 793 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3772 db. Főösszeg 35960 db, Allománv 
és felhajtás együtt — drb. Wlhaitás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület! 905 Hrb. belföldre 
környékére 582 drb, Bécsb» 224 drb, osztrák tar-
tományokba 625 drb, Ausztriába — db Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
2343 db. A szappansrvárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 0 darab, vaggonokból kirakott hulla 

darab, borsókásnak találtatott 7 darab, összesen 
db. Maradt állomány 33617 drb. A részvény-szállá-

sokban 5156 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt HI/30. 1903 áb. Felhajtás: Szer-
biából 790 db, Romániából — drb, összesen 2693 drb. 
Mlhajtás: 1057 drb, maradt állomány 1636 drb és 
pedig 1636 drb szerb és —db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 77 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (40000 korona becs-
értéke® felül.) 

{Kivonat a hivatalos lapból.) 

133484 Ápril 9. 1 Margitszi-
geti jbiróság 

April 9. Borosjenői 
jbiróság 

April 10. Gyöngyösi 
kir. jbiróság 

April 17. Szepesi 
jbiróság 

Ápril, lg. Kis-czelli 
kir. jbiróság 

a tkvi ha- Mandel 
tóság János 
a tkvi ha- Auslander 42400 
tóság Roth Regina 

a tkvi ha- Isaák 
tóság István 
a tkvi ha- Darvas 
tóság Antalné 

47472 

46260 

Ápril 1§, 

Ápril 19. 

Ápril 19. 

Ápril 23. 

Ápril 24. 

Ápril 24. 

Ápril 24. 

Ápril 25. 

Ápril 25. 

Ápril 27. 

Ápril 27. 

Ápril 28. 

Május 3. 

Május 3. 

Május 4. 

Május 16. 

Május 17. 

Máj. 27. 

Junius 2. 

jbiróság 
Budapesti 
kir. tvszék 
Szombathelyi 
kir. tvszék 

jbiróság 

Újpesti 
kir. jbiróság 
Kis-kőrösi 
kir. jbiróság 
Kis-kőrösi 
kir. jbiróság 
Budapesti 
kir. tvszék 

kir. jbiróság 

tóság ^ 
a tkvi ha-
tóság 

tóság 

tóság-
a tkvi ha-
tóság 

a tkvi ha-
tóság 

tóság'^ 
a tkvi ha-
tóság 

tóság 
' a tkvi ha-' 

tóság 

Hejja 44000 

Seebald 233588 
József 
Stieder 
György 
Henri Jan 78160 
Barend van 

Simon 
Nagy 80896 
Ferencztté' 
Scíralcz 41640 
János 1 

Nagy 6040,0 

,62672 

.40560 , 

Vajda 62400 
Mihály 
Rády 271216 

kir. tvszék 
Bpest I -m . 
jbiróság 
Mármarosszigeti 
kir. tvszék 
Bpesti I—III. k. 
kir. jbiróság 
Újvidéki 
kir. tvszék 

kir. jbiróság 
Ar.-Maróthl 
kir. tvszék 

kir. tvszék 
Élesdi 
jbiróság 

tóság'ha 

tóság 

tóság 

tóság 

tóság h a 

a tkvi ha-
tóság 
a tkvi ha-
tóság 

tóság 
atkvi ha-

Gr. Zichy 240656 
Ferraris Lajos 
ScMesák 47836 
Mihály 
Horowitz 88492 
Malvina 
Stern 47444 
Izsák 
Horowitz 167832 
Malvina 
Kitzweger 56000 

szalassi 288000 
Szalachy Sándor ; 

Dittrich 2'-0585 

Révay . 75889 

Szerkesztői üzenetek. 

Tarányiuradalom. Szíveskedjék a kérdések 
és feleletek rovatát figyelemmel kisérni. A 
,Köztelek" 28. számában a kívánt felelet 
153. szám alatt már megjelent. 

K. Gy. urnák. Feltett kérdésében elmulasztott 
bennünket arról értesíteni, . hogy mily állásban van. 
Addig, mig ezt nem tudjuk, természetszerűleg kérdé-
sére választ nem adhatunk. 

Isőrangu hazai gyártmány! 
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Útbaigazítással, felvilágosítással szolgál minden adózási vagy 
műszaki kérdésben. 

Hivatalos lapja a „Magyar Szesztermelő" nólkülözhetlen 
támasza a gyakorlatnak. 

Egyesületi tagok ingyen kapják. 
Egyesületi tagdíj egy évre 10 frt. A „MAGYAR SZESZ-

TERMELŐ" előfizetési ám egy évre 5 frt. 
7144 

'COBMjg 

FAMMrtokosok, 
™ gyeimébe. 

Austria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

ponyva-kölcsönző intézetem 
ajánl igen csekély kölcsöndij mellett 96 p^mtr. és 48 Qmtr. nagyságú telitett 

kazal ponyvákat, 
vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására szolgáló ponyvákat, 
továbbá 12 • mtr. nagyságú, behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, 
miáltal saját ponyvának beszerzése megtakarittatik. Úgyszintén 

zsákok is kölcsönöztetnek 
igen olcsó árak és előnyös feltételek mellett. Ugyanitt legolcsóbban szerezhe-
tők be uj és használt 

telitett ponyvák, 
valamint s z e k é r p o n y v á k 7 korona és 9 korona, továbbá uj és használt 

- = = z s á k n k - — 
•minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 

r M i n d e n 59 - k a i o l c s ó b b m i n t b á r h o l . " 3 N 
Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron megvétetik. 

NAGEL ADOLF 
B u d a p e s t , V . A r a n y - J á n o s - u t c z a 12. 

T E L E F O N . „ , 
Nagel Adolf, Budapest. 

Magyar Fenyőmag: Pergető Gyár 
erdészeti mag-kereskedés 

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

Erdei # # # # 
% vetőmagvakat 

TÖLGirSIAKKOT s gyümölcsfa magvakat. 
Kitüntetve díszoklevél, arany és ezüstéremmel s számos erdészeti hatóság elismerő 

nyilatkozatával. 
431 Árjegyzék bérmentve. 

Tenyészet feloszlatása 
miatt eladatnak: 

í db 3 éves bika, Nagym. S z é l i K á l m á n 
héraházi szimmenthali törzstenyészetéből, 4 0 d b 4 
B éw©S tehén, vasmegyei és bonyhádi tájfajta, 
31 db Ü S Z Ő és bika borjú, részben telivér, 
részben keresztezés. — A z összes állomány kitűnő kon-
diczióban van. —> Részletes felvilágosítást nyújt a 

csurgói főhérnökség 
722 S o m o g y - C s u r g ó n . 

Mc Cormick Harvesting Machine Company. 
Chicagói aratógépgyár. 

K é v e kötöaratógép. I f f larokrakóaratógép. 
Fükaszáiógép.Szénaí íyüj tő-gereblye. 

Kaszaéiesitö. Kévekötőzsineg 
ú Nemrég nyitottuk meg Budapesten uj üzletünket és azt magunk vezetjük égyene 

sen saját üzemünk szerint. Ezen idényben szolgálhatunk tiszta manillakötőzsinegge 
melyet chicagói gyárunkban gyártottak. 

Képes árjegyzékekért és útmutatásokért tessék az alul jelzett czimhez fordulni 

Mc Cormick Harvesting Machine Company 
W I L L I A M J. STILLMAN, igazgató. 

B u d a p e s t , V . , Y á c z i - u t 3 8 . s z á m . 

Importált eredeti 

angol kosok 
kaphatók: 

P I C K O S W A L D - n á l 
BUDAPEST. 

VIII., Külsö-Kerepesi-ut 1. sz. 
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I pregn Alt 
csillag Jegyű 

takarmány 
répa-mag 
Minthoay tudomásunkra; jött, hogy a törvényesen bejegyzett " csillag * védjegyet 
viselő és a 88.000-ik sz. a. szabadalmazott eljárással impregnált takarmány-
répa-magvainkat-számos esetben hamisítják, a mennyiben egyes vidéki keres-
kedők néhány zsák csillag jegyű répamagot rendelnek és ha ez elkelt, akkor 
mindenféle csekélyebb értékű magot árusítanak a csillagjegygyel ellátott zsákok-
ban, hogy ez által azt a hiedelmet keltsék, hogy a zsákokban az általunk ter-
melt és impregnált takarmányrépa foglaltatik, szükségesnek tartjuk a ma-
gyarországi tisztelt gazdaközönséget értesíteni, miszerint a valódi csillag * jegyű 

Olajbogyó-alaku takarmányrépa. impregnált 
takarmányrépa - magvak 

Magyarország, Felső- és Alsó-Ausztr ia valamint Morvaország részére kizárólag egyedül csak a 

M a u t h n e r Ödön 
cs. és kir . udvari szállító magkereskedő czégnél 

R n j a n a e l - A n VII. k e r . , R o t t e n b i l l e r - u t c z a 33. s z á m é s 
D U U d | J i : S » i e i l v i . ken. , A n d i - á s s y - u t 23. s z á m kaphatók. 
Az általunk termelt és impregnált fajták, úgymint 

Sárga Oberndorfi, 
Vörös Oberndorfi, 
Sárga olajbogyó, 
Vörös olajbogyó, 

Sárga Eckendorfi, 
Vörös Eckendorfi, 
Sárga Mammuth, 
Vörös Mammuth, 

melyek mint emiitettük, — Magyarországon egyedül csak a 

Mauthner czégnél 
kaphatók, különösen kitűnnek azáltal, hogy 

1. csirázási energiá juk erősebb. Magas csírázó képesség mellett, gyor-
sabb és erőteljesebb a kikelésük. K i tűnnek továbbá 

2. a fa j táknak fajazonossága által, tudnii l ik a lakra és színre nézve, 
3. a magvak leggondosabb tisztítása és végre a meglepő nagy 

termás által. 

Jaensch Gusztáv és Társa 
ascherslebeni (Északnémetország). birtokosok és magtermelök. «„,„ ,„„„, ,X..m4»,r<?p, 
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^ a z a t J p a f r Csakis 

JsíBim 
gS Íköpu l ő l ks r t 

feságiTgfeggjll 

fezetek h 
F O C H S É S S C H L Í C H T E R . 
Budaoasí.UJ JásüHítczs 7. 

a z a i I p a r i 
pártoljuk. 

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 

az 1900»ik évre 
E L S Ő É V F O l Y 1 M. 

Szerkeszti és kiadja; 

"I JESZEMBZK? PAL = • = = — 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárja. 

jfapa: ö . JVC. Q. E . tagoknak, a Qaxdatisztck 
ö r s z . Egyesülete , valamint a Tej termelők 

Egyesüle te tagjainak ajánlott küídéssel 
1 frt 65 kr. 

Bolti ára 2 forint. 
Tejgazdasággal foglalkozóknak nélkülözhetetlen. 

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

Magyar kir. államvasutak. 
13312/900. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
Az alutirott igazgatóság a magy. kir. államvasutak részére a jövő 1901. évben 

szükséges vasúti talpfák szállítását biztosítani kívánván, ezennel nyilvános pályázatot 

a) 10,000 drb 270 cm. hosszú I. rangú fenyőt̂ lpfa, 
b) 760,000 drb 250 cm. hosszú I. rangú és • 

' c) 400,000 drb 220 tm. hosszú II. rangú tölgy- vagy bükktalpfa szállítására. 
Kedvező árak mellett a b) és c) alatt érintett" talpfák szállítására három évi 

időtartamra is biztosíttatik. 
A szállításra vonatkozó részletes módozatokat magába foglaló „Pályázati 

felhívás" valamennyi hazai kereskedelmi és iparkamaránál, az országos iparegyesü-
letnél, a kereskedelmi muzeum igazgatóságánál, valamint a m. kir. államvasutak 
üzletvezetőségeinél megtekinthető és a m. kir. államvasutak anvag és leltár beszer-
zési (A III.) szakosztálynál (Bpest, Andrássv-ut 73. II. emelet 44. ajtói kapható. 

A pályázati feltételek kiegészítő részét' képező általános és különleges felté-
telek a m. kir. államvasutak budapesti nyomtatványtáránál szerezhetők meg. 

• A. szabályszerűen kiállított, ivenkint egy koronás m. kir.'okmánybélyeggel el-
látott ajánlatok lepecsételve és a borítékon ezen felirattal: 

„Ajánlat 13312/900. számhoz" ellátva, legkésőbb folyó évi április hó 28-án déli 
12 óráig a magyar királyi államvasutak anyag és leltár beszerzési szakosztályában 
átadandók, illetve posta utján oda beküldendők. 

Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség értékének 3%-a készpénzben vagy 
állami letétekre alkalmas értékpapírokban az ajánlatok benyújtására kitűzött határ-
időt megelőző nap déli 12 óráig az alólirott igazgatóság budapesti főpénztáránál 
leteendő. 

. Később benyújtott ajánlatok, valamint az olyanok, melyek nem pontosan és 
nem a részletes módozatok betartása mellett tétetnek, valamint áz olyanok is, a 
melyekre nézve az előirt bánatpénz le nem tétetett, nem vétetnek figyelembe. 

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

^layton & S h u t t l e w o r t h Q 
$ mezőgazdasági gépgyárosok <*) B u d a p e s t ^ S . " " ' " 

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak: 

Locomob i l és gőzcsép lőgép-kész l e t ek 
tovébbi kenkolyozfik, ka««U.- 6. 

„Coluffibia-Drill" 
logJcbU lorvetSgfipek, 

szecflkavágúk, rípavágók. 

dartüők, SrlO-malmok, 
egyetemei aozfil-ekék, 

2- fis 3-vasű ekék fis minden egyéb gazdasági gépek. 
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SZIVATTYÚK MÉRLEGEK, 
Lesjobb gu mm i- és kender tömlők. 

mindenféle csövek. I 

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

A - i ^ e - w (ÍARVENS, Wien, ' ingyen és bérmentve. Schwarzenbergstrasse 6. 

K Ü H N E E . 
gazdasási gépgryára 

R f l O S O N B A I I . 

\ Alakult 

\ l 8 5 6 . 

aczél Sack ekéket két, három és négy-
vasu ekéket 

mindenféle talajművelő eszközt 
Laacke - f é l e szántó és rétboronákat, 

hengereket. 

Műtrágyaszórők stb. 
Főraktár: B u d a p e s t , V I . , V á c z i - k ö r u t 5 7 / a . 

Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

Hungária Drill (meritőkorongos), 
Mfsoni Drill (tolókerekes), 

Jubileum Drill (kisgazdái 
sorvető gépeit. 

Minden fajta 

erdei csemetéket 
erdők és sövények alakításához, szép és olcsó: 
fenyő, erdei fenyő, fekete fenj ő, szo-
morú fenyő, Douglas fenyő, vörös 
fenyő, vörös és fehér égerfa. akáczfa, 
fehér juhar, berkenye és bodzafa 

csemetéket ajánl 105 

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

Á r j e g y z é k kívánatra ingyen. 

Lapunk 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 
• H gazdák és hizlalók használatára. —— 

Hirdetmény. 
(A budapest-marcheggi vonalon közlekedő vonatoknak 
újból való megállása Esztergom csavargőzös megálló-

helyen.) , 
Minthogy áz esztergomi helyi gőzhajó részvény-

társaság csavargőzös meneteit Esztergom város és 
- Esztergom csavargőzös megállóhely ;között f. évi április 

hó l-jével ismét megindítja, a fenti naptól kezdve a 
budapest-marcheggi vonalon közlekedő személyvonalon 
közlekedő személyvonatok, melyek Esztergom csavar-
gőzös megállóhelyen menetrendszerű tartózkodással 
birnak, ott ismét megállani és ennek folytán Esztergom 
városba szóló. közvetlen menetjegyek ismét kiadatni 

Budapest, 1900. márczius 28. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

D í j j a l kitüntetett 

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

iBrő trat a bel- és külföldről. 

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

baza&sági, borászai! és tejgazdasági gépei és e s ö M t 

S T A H E L é , L E N N E R 

T R I E U R G Y Á R i Katona József-utcza' 8. 

Ajánljuk 

t r i en r j e i nke t 

beküldése mellett 
speciális 

t f i e n r t 
készítőnk. 

Lekopott trieurkö] 
lünk. Kívánatra 
mentve. Jutalék 

Fehér Miklós 
gépgyára 

Budapest, IX . , ffllSi-iit 33. szám. 

C S E / ? ^ 

s 3 

Ajánlja a m. kir. államvi 
Itan készült gőzcséplő garnitúrákat, Compound loko-
mobilokat stb., raktáron tart mindennemű gazdasági 

gépet, földmivelési eszközt, továbbá 

g ^ T j ó l k i j a v i t o t t 
lokomobílokat és cséplőgépeket különböző gyárt-
mány és nagyságban, ajánlja jól felszerelt gépmű-
helyét gépek javítására és malomszerelvények gyár-

tására. 

Mérsékelt árak, kedvező fizetési feltételek, 

eső Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

ppHAMPSHIREDOWN" JUHOK 
K i t ű n ő hus, j ó g y a p j ú , n a g y s u l y 

Ezen kiválóan értékes 

angol juh-fajta 
bámulatosan korai 

ezenkívül pedig oly erős szervezetüek, hogy 

m i n d e n é g h a j l a t h o z a l k a l m a s a k , 
és a hus minőségére nézve egyedül állanak. 

Közelebbi felvilágosítást nyújt 

JAMES E, RAWLENCE, 
a Hampshlre Down juhtenyésztök szövetségének titkárja. 

SAL1SBURY, England. 

_s zamatját nyeri. 
Ö ezáltal felülmúlhatatlan mó-
don magában egyesíti a honi 
malátakészítmény értékes egész-

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

•KátKrelner*. 
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Miehl István Ez idő szerint 820 faj mi-
velés alatt. 

K I T Ü N T E T V E : 
Bécs 1890. bronz-érem 
Bpest 1896. elism. oklevél —. . . — _ _ 
Prága 1893. arany-érem . . , . , Sürgöny-czim: Miehl T a t a . 
Szeged 1899 ezüst-érem amerikai és európai sima és gyökeres vessző termelő i m m ú n i s homok es ojtvany Telefon interurbán 36. sz. 

telepei központi kezelőségénél Tata-Tóvároson a következő 

f f őszi vermelésiiái vesszők eladók. 
Készlet már csak 1 és f é l mill ió gyökeres és 1 millió sima ! ! ! 

KAI NIT 
ab Leopoldshall-Stassfurt, 

106 "frt, zsákban szállítva 130^frt.^A vas 

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. 
Á megrendeléssel egyideüleg a kainit árát egyesütetük p é n z -
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvitelénél fizetendők. 

I I f l @ ® p o l d A d o l f b ő r g y á r a 
T a t a - T ó v á r ó ® . 

Tesz mindennemű állati bőröket, szerződésileg is. 
1 Készit szarvasbőrt, mosó-, törlő Itőrt, cserei, fehér 
| irhát, ezekből állandó raktár. E lvá l la l mindem e szakba 

Tágé munkákat. 6446 Wwwwwwwwwwwm * i p w i w t I * . 

Eladó. 

Báró Kemény Bélánál, Szt.-Erzsébet 
u. p. Héjasfalva. 7 

mtrn cnntetriliírfiaftl;̂  }útm glISífih? 

(Ügffctteirflifáie j M -

$itf(fjm<mn'3 Sonrnntserfau. SBien, I., Ssmimíoneríoftet 5. 
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i Gazdasági Üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyárakban stb. kitűnően bevált 

j Poroellán-BmaH-Festékflnk (Pef) 
f mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-

ződés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felii-
i letet nyújt, mely te j és va j Kezelési he i j i sés «k , géphá-
I zaü, KnyháK, fürdőszobáit, fo l josóK, istállók, 
I kioaetek. stb. részére felette czélszerü. 

Bessemerfestékflnk(védjegyülié)\ 
mint reltétlenill megbízható rozsdavédő szer mindennemű 1 
vasszerkezetek, vas és hullám -bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, I 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitűnő konserváló szer. Tar- I 
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, f 
mint minium és olajfesték. 

Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

)Lutz Ede és Társa, Pozsony. 
1897. Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első dij: állami arany érem. 

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

Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij : arány érem. 
1899. Szegedi kiállítás első dij: legnagyobb elismerés. 

WEJSER J. C. gazdasági gépgyára 
JSrA«¥ .K.4XIZSÍJr . 

M a g y a r o r s z á g 
legújabb és 

legjobb ?583 

szabad, kiváltható kapa-
csuklyókkal ellátott 

sik és hegyes talajhoz egyaránt alkalmas 

ZAL A-D RBLL 
sarvetőgépét, továbbá szab. „Perfecta" olcsó és igen jó, könnyű vetőgépét, 
legjobb szerkezetű Sack-re dszerü aczélekéii, boronált, járgányait, szénagytijtőit, 

rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. 

„f\mt jr." FSZ. kézi-toló répakapa és töltögető, i 10 frt, 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

ELADÓ 
\ 50 ezer drb I. osztályú, 2 méter hosszú, hasogatott \ 

j a k á c z kapó, ) 
| Zalabéri állomásra szállítva, berakodás nélkül ezre 56 korona. | 

} Megrendelések \ 

[ zalabéri uradalom intézősége, j 
| Pakod, Zalam. kéretnek. 706 f 

Földhaszonbérleti 
h i r d e t é s . 

Az egri főkáptalan az alább megnevezett birtokait 1901. 
év január hó i-tőí számított hat, vagy esetleg tiz egymás-
utánní évre újra haszonbérbe adja. A birtokok a követ-
kezők : 

1. K i s -Kap ros és Bágyterület . Szabolcs várme-
megyében, Polgár község határában s ugy a folyási, mint a pol-
gári vasúti állomástól 3A órányi távolban fekszik, s következő 
művelési területekből áll: 207 hold szántó, 397 hold kaszáló, 
1615 hold legelő, 1200 • öles holdakat értve. 

2. I fyár jas puszta. Borsod vármegyében, Szent-
István község határában a mező-kövesdi vasúti állomástól 
egy órányi távolban fekszik, melynek művelési területei a : 

következők: 11 hold belsőség 315 h. szántó, 421 h. legelő, , 
itt is. 1200 • öles holdakat számítva. 

3. Szil puszta. Borsod vármegyében a tiszabábolnai 
határban fekszik, mely áll 429 hold kaszáló területből. 

Felhivatnak 'bőrleni szándékozók, hogy zárt ajánlataikat 

f o l y ó t i ó 1 4 - i g 

alólirott kormányzósághoz küldjék be, hol a bérletre vonat-
natkozó egyéb felvilágosítások is megadatnak. 

Kelt Egerben, 1900. évi április 1-én. 

Az egri főkáptalan középponti 

675 uradalmi kormányzósága. 

Mindennemű tejgazdasági eszközt 
és gépet szállít, tejgazdasági telepeket 
és tejszövetkezeteket rendez be az 

Sepsrator Részvény-Társaság 
ezelőtt F f a n h a u s e r A . 

Budapest, VII., Erz?cM-körut 45. 
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Lóárverési hirdetmény. 
Nagyméltóságú Őrgróf Pal lavicini Sándor u r mind-

szent-algyői hitb. uradalma pusztaszeri ménesében 
nevelt lovak, é. p.: 

2 db 3 éves angol félvér \ 
1 „ 3 „ lippizai tisztavérü [ kancza 
1 * 3 , „ félvér ) 
2 „ 3 ,, angol félvér ) , 
2 . 3 , • lippizai félvér \ ü e r e i t 

vagyis 8 db 3 éves csikó. 
1 db 4 éves angol félvér kancza 
2 . 4 , „ „ herélt 

vagyis 3 db 4 éves csikó. 
2 db 5 éves angol félvér kancza 
2 „ 5 „ „ „ herélt 

vagyis 4 db 5 éves behajtott ló 
4 db 6 éves angol félvér kancza 
1 „ 6 „ „ „ herélt 

vagyis 5 db 6 éves behajtott ló. 

8 drb idősbb angol félvér ) 
1 „ , lippizai tisztavérü í kancza 
1 „ „ félvér ) 
3 „ „ angol félvér herélt 

vagyis 13 db idősbb ló. 
Mindössze 33 db ló 

á p r i i h ő 19-én d . e . 10 ó p a k o r 
a pusztaszeri gazdaságban (vasútállomás Kistelek) tartandó 
árverésen el fognak adatni. - v 

Áz angol félvérek Vészmadár, Ürmény-Nonius, Ostreger 
ós Northstar; a lippizaiák Maestoso és Plútó ivadékok. 

Csongrád-Sándorfalva, 1900. márcz. 31. 

706 U r a d . í o i n t é z ö s e j f . 

A kolozstordai m. kir. állami ménesgazdaság tiszta-
vérü magyar-erdélyi fajta tenyészetéből származó szám-
feletti, illetve kisorólt 

2 4 d rb 2% éve s t enyészb ika , 
14 d rb kü lönböző k o m te l ién és 
7 d rb 2 éves ü s z ő 

Tordán, az állami gazdaság majorjában 

folyó évi április hó 22-én délelőtt 10 órakor 
nyilvános szóbeli árverés utján, készpénzfizetés ellenében 
eladásra bocsájtatik. 

Ezen árverésen az érdeklődők Kolozsvár felöl, a 
reggel 6 óra 11 perczkor induló 502. számú gyorsvonattal, 
Tövis-Kocsárd felöl az 505. sz. személyvonattal, Gyéresen 
át, reggel 7 óra 55 perczkor érkezhetnek Tordára. 

Az állatok pontos leirása a kolozstordai ménesgazda-
ság intézősége által (Kolozspuszta, u. p. Kolozs, távirda-
állomás: Kolozs-Kara) az érdeklődőknek megküldetik. 

Budapest, 1900. évi márczius hő 27. 

M. kir. iöldmirelésűffyi minister. 

Knuth Károly 
mérnök és gyáros. 

OYÁB ÉS IEODA: —— í-

B U D A P E S T , 
VII . ker., Ctaray-uteM 6—8. asám. 

ések, lég-
, szellüz-

tetésak, elesettek, szivattyúk, vizerSművi emelü-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
róleum váladékból nyert gázok értékesítését 
czélzó készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 
Tervek, költségvetések, jövedelmi • îrányzatok 

gyorsan készíttetnek, 
i oütbl minőségű kíaíjaji-oiSTek raktárén 

Sző l ővess ző e ladás . 

Szőlőfaj neve 
Vesszökészlet 1Q00 db 4ra 

Szőlőfaj neve gyök!1 gy8ks 
¥gy. Szőlőfaj neve 

darab K. K. 
Kis kék burgundi- _ 8000 _ 24 
Fehér burgundi , ... 10000 <24 28 
Furmint 10000 4500 -28 
Piros bakar 2500 1500 24 28 

, Veltelini.„. ... 24 .28 
Tramiiii 5000 1500 24' 28 
Oporto . 2000 24 
Kövi dinka.. 6000 24 
Piros dinka ... ... 2000 2000 28 

8000 24 28 
Zöld sylvani ... ... 6000 5000 24 28 

Szlankámenka ; 1000 
Mézes fehér 4Ö00 
Szent Lőrincz 4000 
Juhfark... ... ... ... '4000 
Chass. bl. croquant| ÍÓOOO 

» Royal 
bl. Imperial 
gr. Coulard 

Madeleine 

Ezeken kivül mintegy 35 féle gyökeres és sima őszszel szedett csemege 'szőlő-
véssző kisebb-nagyobb mennyiségben, 5000 darabon felüli megrendelésnél nagyobb 
engedmény. 

A kertészetnél gyümölcsfák, díszfák és bokrok, továbbá spárgagyökerek kaphatók. 
Concoiláti Gazdaság kívánatra árjegyzéket küld; u. p. és vasút-

állomás ÁCS, Komárómmegye. 

darab || K. 

Magyar kir. államvasutak. Üzletvezetőség Miskolcz 
Pályázati hirdetmény. 

A magy. kir. államvasutak miskolezi üzletvezetpsége nyilvános ajánlati tárgya-
lást hirdet Fülek állomáson létesítendő 613 m̂  területű mozdonyszin, négy tisztító 
gödör, három daruakna, 30 folyóméter hosszú vízlevezető csatorna, három vízveze-
téki akna és egy-egy emeletes váltóállitótorony és egy 6 rekeszü szénszin építésére. 

A tervek, az egységárjegyzék, a szerződési tervezet, az ajánlati minta, a pá-
lyázati. föltételek, valamint az 1887-ben kiadott általános és részletes feltétfüzetek és 
az 1890. évben kiadott „Épületek leírása", Mískolczon -a'magy. kir. ..államvasutak 
üzletvezetőségének pályafentartási osztályában (Szemere-utcza 29. sz., 1. emelet) a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlatokat legkésőbb 1900. évi ápril hó 10-én déli 12 óráig kell benyúj-
tani alulírott üzletvezetőség általános osztályánál. 

Az ajánlatokat 1 koronás, az ajánlat mellékleteit ivenként 30 filléres bélyeggel 
ellátva, lepecsételve és következő felirattal kell benyújtani: „Ajánlat a Fülek állo-
máson létesítendő magas építményekre." 

Csak az összes munkákra tett ajánlatok fognak figyelembe vétetni. Az ajánlat 
benyújtását megelőző napon, vagyis 1900. évi ápril hó 9-én,. déli. 1,2 óráig,,3600 ko-
rona, azaz háromezerhatszáz korona bánatpénzt kell a magy: kir.' államvasutak mis-
kolezi üzletvezetősége gyiijtőpénztáránál akár készpénzben, akár -állami letétekre 
alkalmas értékpapírokban letenni. A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem 
csatolandó. 

Az értékpapírok a legutóbb jegyzett árfolyam szerint számittatnak, de név-
értéken felül számításba nem vétetnek. Csak idejekorán beérkezett írásbeli ajánlatok 
szolgálhatnak a tárgyalás alapjául. 

Posta utján beküldött ajánlatok és bánatpénzek tértivevényel adandók fel. 
Miskolcz, 1900. márczius hó 27-én;- Az üzletvezetőség. 

A macsi uradalom poland-china-berkshire keresztezésű 
tenyész-sertés-állománya, mely 

65 db fias, 35 db behágatott koczából 
és 25 db kanból áll, eladó. 

Ugyanott kapható még poland-china kanokkal fedezett 

20 drb válogatott, fehér kondor-
szörü 1% éves kocza is. 

a s u r a d a l z s i i i n t ó s ó s é g 
724 Macs per Debreczen. 



2ö, szw. íö- IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1900. APR lL fS HO 7. 585 

C z u k o r r é p a , 
b u r g o n y a é s 

A szegedi kiállításon „uj és 
figyelemre méltó" jelzővel 

kitüntetve. 
A szükségelt Ötszörös erőki-
fe jtésnek megfelelőleg sza-
badalmazott szivattyuszer-

kezettel ellátva. 

Az orrmányos bogarak ellen használható chjorbaryum és 
rovarin permetezéshez, A burgonya peronosporája elleni , 
permetezéshez. A salétromnak oldat alakban" bármely , oldat. 

trágyáié permetezéshez. A csigák ellen (lema 
raelMÍopus) thanatonnal történő védekezéshez. . 

A háromsoros permetező egy pillanatt alatt min-
den sortávolságra bejavithatő. Az ötsoros pedig egy 
méter széles zárt sikot permetez. 

Munkaképessége 3 kai. hold. 
E tökéletes pe rmetezők k a p h a t ó k a ló l i rott f e l -

t a l á l ó n á l . 
Ismertetés ingyen és bérmentve 703 

Weszeiei Zsigmond 
D O M B O V Á R , posta-, távírda- és vasútállomás.. 

Lapunk bekötési táblája 
1 f p t 3 6 k r é i ° t (portémenteies) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

D R E Z D A I M O T O R G Y Á R í " £ y 
a e S ™ g á z - , b e n z i n - , p e t r ó l e u m - és a c e t y l e n - m o t o r a i t é s l o e o m o b i l j a i t . 

Nagyszerű újítások Minden kiállításon 

Vezérképviselőség: Gellért Ignácz és Társa, Budapesten, VI., Eötrös-u. 48-
1 " l Ó K M I H E L Y B " " -

Vezérképviselöség: 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

V I . k e r ü l e t , T e r é z - k ö r u t 3 . s z á m . 

a csehországi Thomas-müvek magyarországi vezér-
képviselője ajánl: 

Thomasfoszfátlisztet (Thomassalak), m m 
„Martellin" dohánytrágyái, Eainilot. 

A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. • 

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

a l e g o l c s ó b b á r o n . 40 

ummmtm Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás. w « m 

\ b u d a p e s t i m a r h a v á s á r t é r i v á s á r i - p é n z t á r r é s z v é n y t á r s . : 
szarvasmarha, bor jú, juh, kecske, bárány és sertések 

gSSH'" b i z o m á n y i e l a d á s á v a l " " H ű i 
f o g l a l k o z i k . 

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

megfelelő előlegat nyújt hatóságilag megállapított kamatláb mellett. 
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 z v á r o s . 
Levél-, sürgöny, telefonczim : .VÁSÁRPÉNZTÁR—BUDAPEST." 35 

RENDSZERES 

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

t termény- tisztító - művek 
gabonaraktárak (silos) részére. 

G r a e p e l H u g ó 
gép- és rostalemezgyár, malomépitészet 

Marshall, Sons & Co. LmtcL 
angolországi gépgyár vezérügynöke 7 6 2 6 

BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi-ut 46. szám. 
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P A U C K S C H , 
rendezett be i 

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

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

gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár és rézműves-műhely 
p g T 5 3 éves f enná l l ása éta ^ ^ ^ ^ <n 
mint legkiválóbb különlegességét ^ ^ s ^ ^ g ú k legujabb rendszer szerint. 
'«gjobban jövedel- m J É % 6 0 6 r ó í a körülbelül 1800 telepet állí-

tottunk fel. 
Szá l l í t juk t o v á b b á a s z ü k s é g e s be rendezéseke t szeszf inomlték, 

keményítőgyárak, t e j g a z d a s á g o k s zámára , á t v e s s z ü k régi s z e s z -
gyárak te l jes á ta lak í tásá t és egyes szeszgyár i gépe t v a g y készü léke t is leg-

ju t i lnyosabban szá l l í tunk. 

P a u c k s c h , B u d a p e s t , J ó z s e f - k e r t i t 2 5 . czke kérjük. 
( G y & r t e l e p : K ő b á n y a . ) 

ZSÁKOK, 
vízhatlan és nyers 

takaró-

PONYVÁK 
legmegbízhatóbb be-

szerzési forrása 

Fischer J. 
ponyva- és zsákgyára 

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

mentve. 445 

bélyegző 
a gumosit 

mely az eddigi összes 
bélyegző készülékeket ke-
zelésének . gyorsasága, le-
nyomatainak szépségé foly-

tán, felülmúlja. 
Lenyomatai lemoshatatlanok. 
Minden ezélu bélyegzésre 
alkalmas. Árjegyzékkel és 
és felvilágosítással kész-, 

séggel szolgál 

Dancz Ferencz 

A segesvári 
baromfi-

tenyésztési 
egyesület 

elad fajtiszta törzsektől 
költőtojásokat u. m. 

sárga Cochin, világos 1 

Bráhma á 40 f. Plymouth 
Roks, Langshan, sötét 

Bráhma, arany, ezüst és 
sárga Wyandottes, Dörking, 
Pekingkacsa és Roueni-
kacsa k 30 f., fehér Mi-' 
norka és fekete olasz á 
20 f., csomagolás és szál-
lítási dij külön, 5 6 darab-
nál kevesebb egy fajból 
nein adatik. Megrendelések 

FröhlichW. 
Segesvár, intézendők. 

Szegedi kiállításon barom-
fiunkra, díszoklevelet, 
arany és ezüst érmet 
nyertünk. 733 

500 métermázsa 
taicarmányrépa és 200 mm 
finom asztali burgonya — eladó, 

Rózsák 
a legjobb tea, tea-hybrida 
és remontante fajok bokor 
alakú tőbe oltott, 2 éves, 
40—80 cm. magas, 10 drb 
3 frt 80 kr. 100 drb 35 
frt, magas törzsű 100—150 
cm. magas, 2 éves neme-
sitett, 10 drb 6 frt 50 kr., 
100 drb 60 frt. Árjegyzék 
gyümölcs és díszfákról, in-
gyen és bérmentve, 694 

| Pecz Ármin, Budapest. 

liitczfenyő 
VeCsési faiskolámban is-
kolázott 80—100 cm. ma-
gas, 10 drb 8 frt 100 drb 
70 frt 100—130 cm. lOj db 
10 frt, 100 drb 90 frt. Ár-
jegyzék, gyümülcs és dísz-
fákról, ingyen s bérmentve. 
P e c z Á r m i n , 

Budapest. 695 

Kerestetik 
hasznAlt de egész jó 
lévő jó és könnyű u 

„Agricol" 
Ausztria, Magyarország és 
Olaszországban szabadal-
mazott, puha s hideg víz-
ben könnyen oldódó Káli-
szappan, rovarölő alkat-
részekkel. Legjobb óvszer a 
szőlővessző' rovarok ellen, kü-
lönösen szénaféreg (bochí-
lis ambriquella) levéltetvek 
és vértttvek (schizoneura) 
a gyümölcsfák, ugyszinte 
vetemény, réti füvek és 

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

szappangyara 73 
T K I E S T , 

Via, L ino i t anea I 

Pulyka-
eladók, drbonként 

20 fillérért. 

Éxcellenz Báron v. 

Laudon'sches Forst-
amt, Bistritz am 
Hostein (Mahren). 

Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

(A budapest-marcheggi 
vonalon közlekedő vona-
toknak újból való megál-
lása Esztergom csavargő-

zös megállóhelyen). 
Minthogy az esztergomi 

helyi gőzhajó részvény-
társaság esavargőzös me-
neteit Esztergomváros és 
Esztergom csavargőzös 
megállóhely között f. évi 
április hó l-jével ismét 
megindította, a fenti nap-
tól kezdve a budapest-
marcheggi vonalon közle-
kedő személyszállító vo-
natok, melyek Esztergom 
csavargőzös megállóhe-
lyen menetrendszerű tar-
tózkodással bírnak,, ott 
ismét megállani és ennek 
folytán Esztergom város' 
ba szóló közvetlen menet-

S A R B O L M J U R K 
AYENARIUS SZABADALMA. 

2 8 é v ó t a a l e g j o b b a n ). . á l t 

faconserválőszer 
rothadás és gomba ellen. 

! ! Utánzásoktól óvakodjunk ! ! 

á i s i i i m s k. 
carbolineuingyára 

A m s t e t t e n , Alsó-Ausztr ia. 
579 Iroda: 

WIEN l i n Hauptstnasse 84. 

A kőbányai Király-Sörfőzö, 
Cro l i á t -Ma lá tasöre 

rel használtatik és egyúttal 

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

lítmány 30 palaczk. 
Betét: nagy ládáért 1 frt 60 kr., kis ládáért 
1 frt 20 kr., palaczkért 6 kr., mely azoknak bér-

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

raktárosoknál. 
Budapesten kapható minden nagyobb fiiszer-
kereskedésben és poharankint a Quisisana 
7792 automata buffet-kben is. 

LucérnátJdíierétJilmaflYakat 
minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket. 

Y e t ő m a g o t 

& J & H ^ O K : 

Kocsikenöcsöt, Petróleumát, 
Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát-

rányfestékeket, fedéllakot, 

Ü I Í J T f t á Q Y á T 

G É P O L Á J A T , 

S z a l o n n á t 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zőldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsét csudasőt stb. 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luezernát és egyéb magvakat és kérek min-

tázott szives ajánlatokat. ~3P9 
BUDAPESTEN, 

V . k e r . , A k a d é m i a - i i í c z a l O . s z . K R A M E R L I P Ó T , 
S ű r g ő n y e z i m s „ G E R E S " Hasdapes i . 

Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra szolgálok. 
T e l e f o n . 




