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

AZ O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S Á G I E G Y E S Ü L E T H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . 
Megjelenik minden szerdán és szombaton. 

AJE országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
Ingyen kapják. 

Hess tagoknak e'íflzetési Uj : 
Egész érre 30 korona, félém lí korona, negyedévre 

5 korona. 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

ÁI flfyeiületl tant.. folügyeleto alatt: 
FSazerkeeztG h kiad iáért fel«15.: Forster Géza u OMOE. Igazgatója. 

Fel«16. Szllasay ZoltAu ai OMGM. »z«rka.zt«-titkir». 
— Tár.azerkesztö: Budar Barna ai OMOÍ. titkira. 

Szerkesztőség ás kiadóhivatal: 
Budapest (KSaíeleü), Űllöi-át 25, szám 

Kéziratokat a szarkesiMfaág nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
a „Gazdák Biztosító Szövetkezeté"-
nek f. évi április hó 28-án, azaz szombaton 
délután 3 órakor a Köztelek nagytermében 
megtartandó 

alapitói közgyűlésére. 
• jTárgyai: 
1. Az alakuló közgyűlés elé terjesztendő 

alapszabályok megvitatása. 
2. A szövetkezeti elnöki tisztségre három 

alapitó kijelölése. 
Oróf Dessewffy Aurél s. k. 

az OMGE. elnöke. 

Meghívó 
a „Gazdák Biztositó Szövetkezetéi-
nek f. évi április hó 28-án d. u. 5 órakor a 
Köztelek nagytermében megtartandó alakuló 
közgyűlésére. 

Az alakuló közgyűlés tárgyai: 

1. A végrehajtó-bizottság elnökének jelen-
tése az eddig történtekről s javaslata, hogy a 
megalakulás határozatilag kimondassák. 

2. Az alakuló közgyűlés elnökének vá-
lasztása. 

3. Jegyzőkönyv-vezető és két jegyzőkönyv', 
hitelesítő kiküldése. 

4. Az alapszabályok megállapítása. 
5. A szövetkezet érdekében eddig eljár-

tak működésére felmentvény megadása. 
6. A szövetkezeti elnök és igazgatósági 

tagok választása. 
7. Öt felügyelő-bizottsági tag választása. 
8. Igazgatóság felhatalmazása, hogy az 

alapszabályokon a kereskedelmi és váltótör-
vényszék által, továbbá viszontbiztosító társu-

latok által esetleg kiváat módosításokat ke-
resztülvihesse. 

Az alapítók nevében: 
Oróf Zsélénski Róbert s. k., 
a végrehajtó-bizottság elnöke. 

Nemzetközi fogatos kapálógép-
verseny. 

Az OMOE., úgyis mint 

karöltve a Nyitravármegyei gazdasági egyesü-
lettél s & nagyméltóságú földmivelésügyi minisz-
térium támogatásával folyó évi május hó 
végén Tétmegyeren nemzetközi fogatos 
kapálágépverseíiyt 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 OMOE., úgyis mint a Gazdasági 

Egyesületek Országos 'Szövetségének központja, 

karöltve a Szepesvármegyei gazdasági égyesülettél 

s a nagyméltóságú földmivelésügyi minisztérium 

támogatásával folyó évi április lió 29-én 
Szepes-Iglón, hegyi eke- és hegyi 
vetőgépbemutatást rendez. 

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

A rendező-bizottság. 

Szó'ló'szeti és borászati, kertészeti 
és gyümölcstermelési bizottságok 

együttes ülése. 
(1900. április 6.) 

Jelen voltak Bernáth Béla és Molnár < 
István elnöklése alatt Angyal Dezső, Bajusz 
Ferencz, Bergmann Antal, Brachfeld Félix, 
Burgermeister Antal, Burgermeister Félix, Czeiner 
Nándor, dr. Drucker Jenő, Damkó János, Oal-
góezy Károly, Gurgélya Árpád, Herczegh 
Mihály, Hepper Ignácz, Heinringer Mihály, 
Heim Antal, Hollschlag András, Heinz Mihály, 
Heininger Antal, Hollady Nándor, Igali Szve-
tozár, Kemper Ferencz, Kirchenbaum János, 
Lázár Jakab, Leitgéb Imre, Neuburger Antal, 
Nieberl Mihály. Niegteisz István, de Pottere 
Brúnó,-Benk István, Stenczel Feréncz, Szabó 
Ferencz polgármester (N.-Kőrös), Szabó Ferencz 
(a Közp. Vásárcsarnok igazg. képv.), Szappanos 
Sándor (Nagy-Kőrös), Szegedi György városi 
tanácsos (Kecskemét), Toséhitzky Mihály, 
Zizler József, Zoller Károly, Forster Géza 
igazgató, Bubinek Gyula, Szilassy Zoltán 
titkárok és Buday Barna titkár, mint előadó. 

Molnár István elnök: Üdvözli a meg-
jelenteket, az ülést megnyitja. Az első tárgy 
a gyümölcscsomagolási utasítás megvitatása, 
Felkéri Angyal Dezsőt, hogy indítványát a 
gyümölcscsomagolás egységességére nézve elő-
adni szíveskedjék. 

Egységes gyümölcscsomagolás, 
Angyal Dezső: A hazai gyümölcskereskedés-

nek egyik sarkalatos hibája, hogy nem követ-
tetik egységes csomagolás, egyik termelő, vagy 
kereskedő kisebb, a másik nagyobb edényben, 
kosárban, vagy ládában szállítja a gyümölcsöt, 
ami megnehezíti a kereskedelmet. Méltóztassék 
megnézni az amerikaiakat, akiknek egy hordó-
juk és kétféle ládájuk van s ebben szállítják 
ők a gyümölcsöt, a szőlőt kivéve; ép igy van 
a déltiroliaknál, akiknek szintén meg van az 
egységes gyümölcsszállitó edényük ugy, hogy a 
szállítmány megmérése nélkül is tudják, hogy 

Mai számunk 31 oldal. 
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abban mennyi kilógramm gyümölcs van. Nálunk 
ahány szállító van, annyiféle edényben szállítják 
a gyümölcsöt. Szólónak az volna az indít-
ványa, hogy a gyümölcsöknél, kivéve a 
szőlőt, bizonyos sulyegységnek megfelelő űr-
tartalmú edény állapíttassák meg. Ez nem 
okozna nagyobb kiadást, mint a mostani 
edények beszerzése s az volna elérhető, hogy 
1. jobban ki volnának a vaggonok használ-
hatók, 2. a külkereskedelmet ez nagyon 
megkönnyítené. Kéri a jelenlevőket, hogy 
szóljanak hozzá indítványához. 

Molnár István elnök: Megjegyzi, hogy a 
nagy gyumölcsexportáló államok mindegyiké-
nek meg van az egyöntetű csomagja és kosara 
a gyümölcs szállítására. Nálunk ép az aka-
dályozza a gyümölcsexport emelkedését, hogy 
különböző alakú és nagyságú szállítási edényeink 
vannak. A reformok elől tehát ki nem tér-
hetünk. Az egyesületnek nem szándéka, hogy 
reáoktroálja a megállapítandó suly- és edény-
egyságet az érdekeltekre, de ha ezek egyszer 
mindnyájan elfogadják a megállapítandó egy-
ség helyességét és czélszerüségét, akkor oda 
lehet fakultative törekedni, hogy mind több 
tért foglaljon el a czélszerü ujitás. A fődolog, 
hogy hazai viszonyaink szerint kellene meg-
állapodni bizonyos súlyban, amely különösen 
a keményebb gyümölcsnél, almáknál és 
körtéknél betartandó lenne. Kéri a jelenlevő-
ket, szóljanak a kérdéshez hozzá, mily suly-
egység volna a jövőre nézve elfogadandó. 

Buday Barna előadó: Megjegyzi, hogy a 
jelen tárgyalás előzményét az államvasutak 
igazgatóságának egy szabályrendelet-tervezete 
képezi, amelyet némi módosításokkal legköze-
lebb a földmivelésügyi miniszter által tartott 
ankét elfogadott. 

E tervezet szerint háromféle sulyegység 
volna, u. m. puha gyümölcsnél 10, csonthéjas 
gyümölcsnél 30, almaféléknél 50 kilogramm. 
Ennél nagyobb sulyu göngyöletek az állam-
vasutak vonalain feladhatók nem lennének, 
ha csak a feladó egész vaggonokat nem fog-
lal le. Hordóba csomagolt almafélék azonban 
tetszés szerinti súlyúak lehetnek. Ezt a terve-
zetet kell kiindulási pont gyanánt elfogadnunk. 

Gzeiner Nándor: Felemlíti, hogy nem-
csak a külállamökban, de még Ausztriában is 
egységes eljárást követnek a gyümölcscsoma-
golásra nézve; csak nálunk nincs meg ez. 
Szóló látta Lembergben, hogy a legszebb 
magyar gyümölcs primitív és a legkülönfélébb 
alakú kosarakban és ládákban van a leggondat-
lanabbul csomagolva, ami a gyümölcs értékére 
befolyással van, mert a rossz csomagolás 
folytán a gyümölcs értékéből veszít. Örvend, 
hogy ide hozatott e kérdés s hozzájárul az 
egységes súlynak akként való megállapításá-
hoz, amint itt proponáltatott. A gyümölcsterme-
lőknek törekedni kell oly egységes ládákat 
használni a kivitelnél, amelyek mellett a gyü-
mölcs is épségben érkezik rendeltetése helyére 
s a vasúti kocsik is jobban kihasználhatók. 
Fődolog tehát, hogy végre meglegyen álla-
pítva a kosarak és ládák nagysága, különben 
gyümölcstermelésünk, illetve értékesítésünk 
nagyobb lendületet nem vehet. Hozzájárul 
azon sulymaximumokhoz, amelyeket az ankéten 
javaslatba hoztak, azonban helyesebbnek 
vélné, ha a csomagolási edények alak és űr-
mérték szerint határoztatnának meg, 

Szappanos Sándor: Az egygöngyöletre 
nézve javaslatba hozott maximális sulyok első 
tekintetre kedvezőknek látszanak, de szóló attól 
fél, hogy bő gyümölcstermő években nemcsak 
a termelőknek, de a gyümölcgszállitással fog-
lalkozó kereskedőknek is meg fog gyűlni a 
baja az államvasutak feladó állomásaival. 
Nagyon vigyázni kell majd a szállítónak arra, 
hogy csomagja, a gongy súlyát is beleszámítva, 
ne legyen 25, vagy 50 kilónál több, mert ha 
53 kiló lesz, már akkor is nehézségeket gör-
díthetnek a szállítás elé. 

Dé a mi a legfőbb aggodalomra adhat 
okot, azaz, hogy ha a most használatban levő 

gyümölcsszállitó eszközöket a forgalomból ki 
kellene vonni és ujakat kellene e czélra be-
szerezni, a gyümölcskereskedéssel foglalkozó-
kat e réven nagy károsodás érné. Ha a java-
solt. sulymaximumok kötelezővé tétetnek, a 
nagy gyümölcstermelő városokban, minő pl. 
Kecskemét is, legalább 10-szer annyi ládát 
kellene beszerezni, mint amivel most kijönnek 
s igy a ' gyümölcsök csomagolása sokszorta 
annyi kiadással járna, amit kivált olcsó gyü-
mölcsöknél a fogyasztó nem fizethet meg. 

A legtöbb évben potom árért kell a 
gyümölcsöt adni s a csomagolási költséget ez* 
az ár nem fizeti ki. Puha gyümölcsöknél a 
10 kilós sulyegység nagyon kevésnek látszik. 
A baraczk meg bir több q-ra menő csomago-
lást, hisz mikor még a vasúti forgalom nem 
volt kifejlődve, Budapestre tengelyen szállí-
tották a baraczkot s alig volt rá eset, hogy 
megromlott volna, sőt a szállítás közben érik 
s nyeri meg zamatos izét. A kecskeméti és 
nagy-kőrösi piaezokon a cseresnyét és spanyol 
meggyet 25—30 kilós kosarakba is csoma-
golják s alig van eset, hogy összetörik. E 
gyümölcsfajokra szóló súlyegységet igen kevés-
nek találja, sőt az almákra nézve is kevesli az 
50 kilót. 

A gyümölcscsomagolási módokat figye-
temmel kisé.te több kiállításon s azok a 
szegedi kiállításon is be voltak mutatva 
különböző alakban és hordókban ; megvizsgálta 
a hordókban érkezeit gyümölcsöt és alig 
talált közte épet, mindenkinek volt ütődés. 
Arra a következtetésre jut, hogy a drága 
csomagolási módok mellett az érték nem 
lesz megtérítve s azt indítványozza, hogy 
egyelőre e sulyegység kötelező voltát ejtse 
el az értekezlet s e téren alapos és kimerítő 
gyakorlati tapasztalatok szerezése ajánltas-
sék a termelőknek és gyümölcskereskedöknek. 
Ami a vasúti szállítást illeti, ezt szintén fontos 
kérdésnek tartja. Most az a kívánalom is fel-
merült, hogy négyszögletes alakú edények, 
ládák használtassanak a csomagolásra, a jobb 
térkihasználás czéljából. Ez a térkihasználás 
csak látszólagos s a termelő és kereskedő 
érdekeit nem egészen nyugtatja meg, mert a 
ládák | és hordók egymás tetejére rakhatók 
ugyan, de a hordóban a gyümölcs könnyen 
megtörik s a kasokat, ha mindjárt négyszögletüek 
is, egymásra helyezni a vaggonokban nem 
lehet. Ez a követelmény tehát csak akkor 
volna helyén való, ha a MÁV. igazgatósága 
megfelelő kocsiberendezéseket is rendelkezésre 
bocsájtana. Az újításokat semmiesetre sem 
szabad egy csapásra keresztülvinni. 

Forster Géza: a gyümölcsszállitásra nézve 
az államvasutak által tervbe vett szabályren-
deletet már megvitatták a földmivelésügyi mi-
nisztériumban s ott bizonyos mérvben ezen 
rendelet módosítás alá is került. Nem oszt-
hatja előtte szóló véleményét abban a tekin-
tetben, hogy e kérdést mind tovább és tovább 
halasztgassuk, mért végre is a dolgot meg 
kell oldani. Ha évről-évre kitoljuk a kötelező 
súlyegységet és csomagolást, akkor gyümölcsünk-
nek sohasem szerzünk renomét. Elismeri, hogy 
az uj csomagolási mód teher az olcsó minő-
ségű, harmadosztályú gyümölcsre, de arról 
van szó, hogy az I-ső osztályú gyümölcsnek 
teremtsünk piaezot s ha megmaradunk a mel-
let a régi slendriánizmus mellett, akkor a 
külföldön nem tudunk tért hódítani és lábunk' 
alól itthon is elvesztjük a talajt, mert a 
külföldiek saját piaczainkon vernek meg. 
Szóló azt tapasztalta, hogy a jól csomagolt 
gyümölcs mindig kettős áron megy ki. Ám a 
selejtes almát Öntsék bele a waggonokba, azt 
nem szükséges csomagolni, de az elsőrendű 
gyümölcsöt, mind például az erdélyi batul 
almát már érdemes csomagolni, mert annak 
az ára 25—30 frt q ként. Melegen ajánlja az 
értekezletnek, foglaljon határozott állást ugy a 
sulyegységre, mint a csomagolási módra nézve. 
Előtte szóló keveselte a súlyegységet a csont-
áros gyümölcsnél; 30 kilós tetemes suly s a 

háztartások részére történő vásárlások igényeit 
is kielégíti, mig ha a közvetítőnek kell átcsoma-
golni, az tetemes munkatöbblettel jár. A fő 
szempont az, hogy a csomagolás ugy eszkö-
zöltessék, 'hogy a gyümölcs minpen átrakás 
nélkül' egyenesen a fogyasztó kezébe jusson. 
Azt is felhozták, hogy az almára nézve kevés 
az 50 kilogramm. Szerinte ezen maximum 
megállapítása is helyes, mert arra is tekintet-
tel kell lenni, hogy a vasúti személyzet tul ne 
terheltessék s az 50 kilós suly könnyebben 
kezelhető, mig p. o. az egy mázsás ládákat 
nem viszik kézen, hanem gömbölygetik. Kéri 
az értekezletet, foglaljon amellett állást, hogy 
a vasút a köteles kocsi berendezési tárgyakat 
a szállításnál azt megkívánó gyümölcsöknél 
előállítsa. Végre is az államvasutaknak az a 
kifogása, hogy a kocsiberendezési tárgyak 
drágák és nehezen raktározhatok, elesik gyü-
mölcskivitelünk emelésének feladatával szem-
ben, amely az államvasutaknak és földmive-
lésügyi minisztériumnak is törekvése kell, 
hogy legyen. Az államvasutaknak az volt a 
kifogása, hogy sokba kerülnek a berendezési 
tárgyak. A bakok beállítása csekély költséggel 
járt s szóló szerkezteit az államvasutak részére 
oly berendezést, amely waggononként 25 írt-
nál nem kerül többe s amely mellett 50—70—80 
mmázsát be lehet pakolni egy waggonba. 
Tehát már a tér jobb kihasználásában is meg 
lehetne nyerni azt, amit a kocsiberendezésekre 
fordítanának. 

Gzeiner Nándor még egyszer ismétli, 
hogy a tervbevett sulyegységek felállítását 
helyesli s nem volna amellett, hogy nagyobb 
szállítási edények állapíttassanak meg, mert ha 
nem fizeti ki magát a gyümölcskivitel, akkor 
ne vigyük ki. Ha a szállítási eszközök olcsób-
bak lesznek s már is vannak fürész-gyárak, 
amelyek ezek készítésére várnak, akkor javulni 
fog a helyzet. 

Hollady Nándor a nagymarosi gyümölcs-
szállitók nevében szólal fel s azt a nézetét 
fejezi ki, hogy nehéz volna a szállítási módo-
zatokat egy kalap alá venni, mert van nemzet-
közi szállítás és van a szomszédos forgalomban 
való szállítás. A szőlőre nézve ez a két eset 
különböző elbírálást igényel, mert a szomszédos 
forgalomra e csomagolási módokat és súly-
egységet reá oktrojálni nem lehet, de nem is 
fizeti ki magát. Ajánlja, hogy a szomszédos 
forgalomban a szállításnál a szőlőre nézve 
a sulymaximum 20 kilogrammra, tétetessék 
és ugyancsak a szomszédos forgalomnál a 
szállító eszközökre alkalmazandó kemény fedél 
figyelmen kivül hagyassák. 

Szabó Ferencz (Nagy-Kőrös) azt tartja, 
hogy midőn az értekezlet javaslatot tesz, nem 
szabad megfeledkeznie az egyes vidékek 
specziális érdekeiről. Ha tehát maximális 
sulyok állapíttatnak meg, nem szabad meg-
feledkezni arról, hogy egyes vidé'-eken is 
jöhetnek létre megfelelő pakolások, amelyek 
teljesen hozzá idomultak az illető vidékek 
kereskedelmi érdekeihez. Ez áll pl. a Nagy-
Kőrösben szokásos fedél nélküli kosarakbs 
való csomagolásra nézve is. Itt a termelők 
a másod osztályú gyümölcsnél nem fognak a 
rekompenzácziót kapni azért a többletért, 
amibe a tervezett csomagolási mód kerül. 
Helyesli tehát, hogy fajgyümölcsökre kiváló 
gond fordittassék, de ha egyes vidékek a 
maguk terményeiket, mint másodosztályú 
gyümölcsöt szállítják s nem kívánnak a káro-
sodásért kárpótlást a vasúttól, e vidékeknek 
legyen alkalmuk szilárd fedél nélküli kosarak-
ban is szállítani. 

Szabó Ferencz (Központi Vásárcsarnok) 
szerint az évtizedek óta megszokott csoma-
golást megváltoztatni egyszerű rendelettel vagy 
nem sikerül, vagy ha a rendeletet szigorúan 
keresztülviszik, akkor tönkre teszik a magyar 
gyümölcstermelést. A fontos dolog az, hogy 
jól csomagoltassanak a gyümöcsök. A kis-
termelő csak annyit szállít, amennyit tud, 
tud, arra tehát nehéz reá tukmálni a neki 
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költséges ujitást; a nagytermelő pedig ugy is 
osztályoz, arra nézvé két körülmény mérvadó 
a szállításnál, 1. hogy minél kevesebbe kerül-
jön neki a szállítási eszköz s ennek határt 
szab a gyümölcs minősége és 2. mérvadó a 
nagykereskedelemben a piacz igénye is, ahova 
a szállítás történik. Szóló végtelenül aggódnék 
azon, hogyha kimondatnék az uj csomagolás 
kényszerűsége, ép azért a fakultatív életbe-
léptetéssel kellene kezdeni s a gyakorlat 
majd megmutatja, hogy mily eredménye lesz. 

Felhozza még azt is, hogy államvasutak 
a külföldi gyümölcsnek előnyöket adnak s a 
hazai termés szállításának pedig nehézséget 
gördítenek eléje. Az igaz, hogy a vaggonok 
nincsenek jól kihasználva, de mindez nem 
elég ok arra, hogy főként a kistermelőktől a 
szállításnál olyat kívánjanak, amit azok nem 
tehetnek meg. 

A budapesti vásárcsarnok igazgatósága 
nevében és megbízásából javasolja, hogy az 
államvasutak igazgatóságának tervezetét csak 
fakultatív alapon kérje az OMGE. életbe lép-
tetni s a földmivelési minisztériumhoz felter-
jesztés intéztessék, hogy hatna oda, miszerint 
az államvasutak a szállításhoz kivánt kocsi-
berendezéseket is rendelkezésre bocsássák. 

Buday Barna előadó figyelmébe ajánlja 
a bizottságnak, hogy a sulyegység megterem-
tése egy régi óhajtás s e nélkül virágzó 
gyümölcskereskedelmet Magyarországon kép-
zelni nem lehet. A külföldi államok verseny-
képessége velünk szemben abban rejlik, hogy 
szerencsésen eltalált méretű és sulyu edények-
ben szállítják a gyümölcsöket. A legegyszerűbb 
gyümölcsökkel sem tudunk konkurrálni a kez-
detleges csomagolási metódussal; e felett a 
fontos érdek fölött tehát napirendre térni nem 
lehet. A megállapítandó maximális sulyu gön-
gyöletek voltaképen nem kötelező sulyegysé-
gek lennének, mert kisebb sulyu edényeket 
elfogadnának a szállításra, csak nagyobbakat 
nem. Helyesebb volna azonban, ha a csoma-
golási edények a tervbe vett sulyoknak meg-
felelőleg, de alakjuké űrméretűk szerint álla-
píttatnának meg. Az áttérésre természetesen 
időt kell adni a termelőknek, mig az uj cso-
magolási módokat kellőleg kipróbálják és a 
szükséges csomagolási eszközök a közönség 
rendelkezésére állanak. Kéri, hogy az értekez-
let eziránt legalább egyöntetű elvi megállapo-
dásra jusson. 

Molnár István elnök elismeri, hogy a 
kötelező súlyegységet és csomagolást rá oktro-
jálni a termelökre nem lehet, de például hozzá 
fel a gyümölcsexportáló külföldi államokat, 
ahol mindenütt erre a szisztémára tértek át. 
Hogyha az államvasutak jobban kihasználhatják 
a waggonokat, akkor kedvezményesebb tarifát 
léptessenek életbe és ez csábító lesz arra, 
hogy a termelők az elfogadott súlyegységet, 
méreteket és csomagolási módot betartsák. A 
földmivelésügyi miniszter elhatározta, hogy a 
kistermelőknek támogatására lesz szövetkezeti 
uton s a szövetkezet ki fogja mondani, hogy 
csak az ily eszközökkel dolgozó termelők 
részesülnek támogatásban. A finomabb gyümölcs 
egységesítését el kell fogadni a termelőknek. 

Szegedi György (Kecskemét) szintén ki-
fejezést kiván annak adni, hogy az egységes 
suly szerinti csomagolás csak a finomabb és 
külföldre szállított gyümölcsre tétessék köte-
lezővé, mig a belföldi, u. n, szomszédos for-
galomra nézve semmiféle kényszerítő rend-
szabály ne alkalmaztassák. 

Molnár István kimondja a bizottság 
határozataként, hogy a javasolt sulyegység 
és csomagolás mellett foglal állást a finomabb 
gyümölcsök szállítására nézve, azonban ez a 
szomszédos forgalmat ne érintse. A bizottság 
felterjesztést intéz a földmivelésügyi miniszter-
hez, hogy hatna oda, miszerint az állam-
vasutak az eddiginél jobban kihasználható 
kocsiberendezésekkel lássák el a gyümölcs-
szállitó vaggonokat. A czélszerünek látszó 

csomagolási edények méreteinek precziz meg-
állapítása czéljából a bizottság külön ülést tart. 

Buday Barna előadó ismerteti ezután a 
nagykőrösi kertész-egylet beadványát, mely-
ben az egylet abbeli óhajának támogatását 
kéri, hogy a szilárd fedél nélküli kosarakat 
vasúti szállításra ezután is felvegyék. Az 
eddigi tárgyalásból is kitűnt azon igyekezet 
jogosultsága, hogy a mostani gyümölcs 
csomagolási módszer kiküszöbölésével, rátér-
jünk az okszerű gyümölcscsomagolásra. Ebből 
a szempontból tárgytalanná vált a beadvány, 
de ezen keresztülsiklani még sem lehet. A be-
advány főérve az, hogy Nagykőrös kereske-
delmi forgalmábafl ezen csomagolási anyagok, 
amelyek igen olcsóak s megszokott; k, annyira 
el vannak terjedve, hogy ezeket parancsszóra 
kiküszöbölni lehetetlen, vagy az érdekeltek 
nagy megkárositásával jár. E főargumentum-
hoz csatlakozik még az is, hogy azok a gyü-
mölcsök, melyek Nagykőrösön kereskedelmi 
árut képeznék, oly esekély értékűek, hogy 
ezek költséges csomagolása nem fizetheti ki 
magát. A beadvány ismertetése után azzal a 
javaslattal járul a bizottsághoz, hogy méltóz-
tassék kimondani, hogy az államvasutak fel-
kéressék, hogy még legalább két évi átmeneti 
időt adjon ezen régi csomagolásai eszközök-
nek ujakkal való helyettesítésére s eközben a 
jobb csomagolási módok használatba vételét 
szállítási kedvezményekkel segítse el6. Szappanos 
Sándor hozzászólása után a bizottság e javas-
latot elfogadja. 

Ezután a szőlő-, bor- és gyümölcsre nézve 
életbeléptetendő vámtételeket állapította meg 
a bizottság. Ezirányu megállapodásait más 
alkalommal fogjuk ismertetni. 

Állatfölöslegeinknek ipari érté-
kesitése a belföldön. 

Magyarország társadalma az uj évszázad 
hajnalán a hazai iparpártolás szolgálatába 
szegődött. 

A^ eszme, mely osztrák szomszédaink 
részéről ismételten tapasztalt magyarellenes 
indulatok és bánásmód hatása alatt fogamzott, 
hazafias lelkesedés által táplálva, ezidőszerint 
már a társadalom legszélesebb rétegeibe is 
behatolt. Ugy hazai kiváló egyéneink, mint 
nagyobb testületek, hatóságok és körök is 
hazafias kötelességüknek ' ismerik lehetőleg 
odahátni, hogy hazai iparunk megerősödve, 
közgazdasági függetlenségünknek és nemzeti 
vagyonunk gyarapodásának hatalmas tényezője 
lehessen. 

A hazai ipar hathatós pártolása érdeké-
ben megindult mozgalom sikere kétséges nem 
lehet, ha meggondoljuk, hogy hazánk a nélkü-
lözhetetlen ipari nyersanyag fölött bőségesen 
rendelkezik és e tekintetben importra nem 
szorul. Emellet a hazai ipar egyes ágai máris a 
tökély oly fokán állanak, hogy társadalmunknak 
legfeljebb csak bizonyos fokozott igények kielé-
gítésétől kell ideiglenesen tartózkodnia addig, 
mig hazai iparunk ilyen magasabb igények 
ellátására is képes lesz. 

A támogatást, melyben a hazai ipar a 
megindult mozgalom felkarolása révén része-
sülni fog, az ország iparos közönségének azzal 
kell majd meghálálnia, hogy fogyasztó körének 
tágulása által biztosított kedvezőbb létfeltételek 
birtokában, az előállítandó ipartermékeknek 
olcsó áron versenyképes minőségben való ter-
mésére törekedjék. Ebből a czélból a szüksé-
ges szakavatott munkások kiképzése és a 
szükséges berendezések megszerzésére foko-
zottabb mértékben kell gondoskodnia. 

Az iparpártolás érdekében kifejtett mun-
kásság keretén belül, nagy arányú mozgalom 
indult meg állatfeleslegeinknek a belföldön tör-
ténő ipari értékesítése érdekében is. 

A mozgalom kezdeményezője a földmive-
lésügyi miniszter volt, a ki ezen huskérdéssel 

kapcsolatos teendők megoldását az arra leg-
hivatottabb testületre, az OMGE.-re bízta. 
A kitűzött czél: Magyarország hus-, illetve 
hentesiparának felkarolása és támogatása az 
érdekelt tényezők és a társadalom minden 
rétegének közreműködésével. 

Alig egy évtized előtt még az országban 
termelt állatfeleslegekből élő állapotban éven-
kint másfél millió drb állat exportáltatott. 
Sertéstenyésztésünk virágzásának jele volt, hogy 
évi kivitelünk az egy millió darabot rendesen 
meghaladta és a kivitt állatok értéke több éven 
keresztül nagyobb volt, mint hazai igen fejlett 
malomiparunk által a külföldön forgalmazott 
értékösszeg. A sertéstenyésztésünket ért csa-
pásnak, jelesül az ország egész területére el-
harapódzott sertésvésznek tudható be, hogy 
külföldön hizott sertéseink fogyasztó területei 
annyira csökkentek, hogy kivite'ünk a közel-
múltban mintegy 200,000 darabra, vagyis az 
előbbeni kivitel Vi-részére szállott alá. 

A sertésyész járványának fokozatos eny-
hülésével, azonos korlátozások közé szorított 
kiviteli viszonyok mellett, tekintetbe véve 
hazai 4.000,000 darabot kitevő sertésállo-
mányunkat, igen természetesen nagy feles-
legek szaporodnak fel az országban és emiatt a 
sertés fokozatos elértéktelenedése következ-
nék be, ha idejekorán gondoskodás nem tör-
ténik, hogy mezőgazdaságunkban nélkülöz-
hetetlen ezen állatfajnak husipari értékesítése 
a belföldön lehetséges legyen. 

Ez a kétségtelen közérdek szükségessé 
teszi, hogy hazai hus- és hentesiparunk fel-
lendülését czélzó mozgalmat hathatósan támo-
gassuk. 

De az üdvös mozgalom még más czélt 
is lesz hivatva szolgálni. Elszomorító anomália, 
hogy a szükséges nyers anyag bőséges birto-
kában is évenkint sok millió korona értékű 
finomabb hus- és hentesáru importáltatik hóz-
zánk, ami a kérdéses iparágak határozott el-
maradottságának kétségtelen bizonyítéka. 

A társadalmi tevékenység feladatai közé 
tartozik azon munkálkodni, hogy a jövőben 
ezen összegek külföldre ne vándoroljanak és 
hogy a közönség elfogultságtól menten, a hazai 
hentesipar által előállított s a külföldről érke-
zővel legalább is azonos minőségű hazai áru 
fogyasztását előmozdítsa. 

Ezt a feladatot szolgálná egy létesítendő 
húsfeldolgozó ipar és a hentesárugyár, amely 
a termelés hozamának is állandó biztositéka 
volna. Mert állattermelésünknek bizonyos há-
nyadát iparilag feldolgozván, általában a jobb 
értékesítést lehetővé teszi, meg még azt 
is, hogy járványos állatbetegségek uralgása 
idejében, a midőn a külföldre irányuló élő-
állatkivitel megnehezített, a termelés által 
produkált állattömegfeleslegek, levágva, hus 
alakjában vagy iparilag kikészítve a külföld 
fogyasztó-piaczain elhelyeztessenek. 

Kétséget nem szenved, hogy az em-
lített ipari vállalat létesítése jelzett sok-
oldalúságánál fogva nagy közgazdasági fontos-
sággal bir és mint ilyen a közérdeklődésre 
és a társadalom közreműködésére igényt tart-
hat. A terv mielőbbi realizálása tehát elen-
gedhetetlen közszükség, nem lehet azonban 
közömbös, hogy a bizonynyal életképes és 
bőséges hozamot biztosító vállalat létesítésé-
hez mily eredetű tőke használtatik fel. 

A nemzeti iparpártolás eszméjétől áthatott 
hazai társadalom ezen kérdésben, melynél a 
termelők egyeteme, a hazai husiparosok és 
kereskedők egyaránt közelről érdekelve vannak 
és a melynél az állam és az érdekelt hatóságok 
bőséges erkölcsi támogatása, sőt anyagi segélye-
zése is biztosítottnak vehető, nem állhat 
tétlenül és ugy hisszük, nem fogja megtűrni, hogy 
ezen uj iparág hozama a külföldre vándoroljon. 

Ennek meggátlása végett erélyes társa-
dalmi akcziónak kell megindulnia, még pedig 
hosszas halogatás nélkül. 

Tudomásunk szerint a földmivelésügyi 
miniszter gondoskodott már arról, hogy a 
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husértékesités kérdését tanulmány tárgyává 
tegye az OMGÉ., amely a mozgalom megindí-
tására is illetékes leend:, karöltve oly intéz-
ményekkel, smelyeknek a hazai ipar pártolása 
természetes érdekét képezi. A mezőgazdaság 
és ipar érdekeinek a husértékesités terén annyi 
találkozási pontjuk van, hogy a kitűzött fel-
adatban a harmonikus és sikeres együtt műkö-
désnek minden garancziája le van fektetve. 

Bizalommal várjuk tehát a hus ipari érté-
kesítésének kérdésében a kezdeményezéseket, 
melyek amellett, hogy az állattenyésztés sürgős 
szükségleteinek szolgálatára hivatvák, a hazai 
iparpártolás programmjának is egyik leg-
fontosabb pontját valósithatnák meg. 

Mezey Béla. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

A vetőmagtermelés- és beszerzés 
anomáliái. 

Ö A tavaszi vetési időszak bekövetkez-
tével ismét felszínre kerül a vetőmagbeszerzés 
fontos kérdése, a mely a gazdára nézve annál 
közelebbi érdekkel bir, mivel a jelenlegi magas 
árak minden vásárló gazdát gondolkozóba ejte-
nek, miként lehetne a jövőben ezen terhes 
kiadástól megszabadulni. A kérdés megbeszé-
lésénél sajnálatraméltó körülménynek kell ki-
jelentenünk, hogy a vetőmagvak iránti oly 
nagy arányú kereslet, mely szerint a fontosabb 
vetőmagvak a belföldi termelésből nem fedez-
hetők, a normális gazdasági állapottal össze 
nem egyeztethető és a gazdaközönség bizonyos 
irányú közönyösségének elmaradhatatlan oko-
zatát képezi. 

Ugyanis gazdaközönségünk a viszonyok 
kényszerítő hatása alatt igyekszik régi, kevésbbé 
hasznothozó, egyoldalú üzemrendszerével abba-
hagyni, az okszerű állattenyésztés és talajerő-
fentari ás feltételeként megkívánt piaczi és 
takarmánynövények termelése közti arányt 
kedvezőbbé tenni, egyszóval a termelést válto-
zatossá tenni, ami bizonyára lényeges haladás-
nak tekinthető, — de ha vizsgáljuk ezen válto-
zással, illetve átalakulással járó kívánalmakat, 
azt fogjuk találni, hogy ezen kívánalmaknak 
nem minden esetben teszünk eleget. 

A növények változatos termelése, egy-
általán a váltógazdasági rendszer behozatala 
azonos a gazdaság belterjességének fokozásá-
val, ami pedig a termelésnek ezen iránya mel-
lett is csak ugy lehet jövedelmező, ba igyek-
szünk a változatos termeléssel járó sok terme-
lési és egyéb költséget a minimumra redukálni. 
A változatos termelés költségei közt igen nagy 
számmal szerepel a külömböző gazdasági 
növények, de különösen a takarmánynemüek 
vetőmagvainak beszerzése, amelytől egy kis 
jóakarattal, egy kis utánjárással igen sok 
gazdának módjában állana megszabadulni. 

A vetőmagvak megváltoztatása, illetve a 
vétel utján beszerzés indokoltnak található oly 
gazdaságbán, ahol a kérdéses növény a helyi 
talaj és éghajlati viszonyok meg nem felelő 
volta miatt magra nem termelhető. Ezen a 
bajon segítenie a gazdának nem áll módjában, 
de éppen az a különös, hogy a gazdák ezen 
állapot fennállását minden kísérlet kizárásával, 
tehát a legtöbb esetben minden alap nélkül 
konstatálják s igy kibúvót keresnek- e réven a 
vetőmagtermelés alól oly esetekben is, mikor 
• gyes vetőmagvak ha nem is a legfényesebb, 
de saját szükségletre kielégítő eredménynyel 
termelhet ők volnának. 

A rrásik esete a vétel utján való be-
szerzés szükségességének az, midőn egyes 
növányek a folytonos kiválasztás mellett is 
annyira elvésztik eredeti jó tulajdonságukat, 
hogy más, esetleg uj féleségek beszerzése, 

meghonosítása és termelése több sikert igér. 
Ezen pont körül fordul meg részben vetőmag-
termelésünk elhanyagolásának mizériája, meit 
sok gazda abban akarja kimutatni modern kép-
zettségének és ismeretgazdagságának mivoltát, 
hogy folyton keresi azon kibúvó utakat, melyeken 
át a régi irányzatról kitérést lehet találni. 

Nem lehet kétségünk az iránt, hogy az 
ily irányú törekvés, ameddig az czéltudatosan, 
helyes irányelvek szem előtt tartásával történik 
és a gazdát a modern irányzat tévútra nem 
vezeti, rendszeres kísérletek tétele mellett a 
legtöbbször eredménynyel szokott járni; de a 
mint a helyes útról letérünk, t. i. az egyszer 
kísérletek által kipróbált és termelésre alkal-
masnak bizonyult bármely magféleség a kellő 
megmivelés és kiválasztással való magnemesi-
tés hiánya miatt veszti el jó tulajdonságait és 
e végből vagyunk kénytelenek folyton magot 
változtatni, ekkor már oly haszontalan kiadá-
sokba bocsátkoztunk, melyek sikerrel semmi 
körülmények közt nem járhatnak és csas 
gazdaságunk terheinek szaporítására alkalmasak. 

Végül az utolsó eset, mikor a gazda 
biztos tudatában van annak, hogy gazdaságá-
nak talaj- és éghajlati viszonyai magtermelésre 
alkalmasak, ennek daczára a vetőmagtermelés-
sel költségkímélés, munkaerő-hiány miatt nem 
akar foglalkozni. Ezen eljárás már nemcsak 
mezőgazdaságilag, de nemzetgazdasági tekin-
tetben is elitélendő, mert ezen elv követése 
mellett nem termelhetünk a honi szükséglet-
nek megfelelő magmennyiséget, egyrészt az 
állam érdeke szenved a belföldön is bőségesen 
termelhető magvak behozatala által, — más-
részt hátrányos ezen állapot azon termelő 
gazdákra nézve, a kik nem lévén olyan hely-
zetben, hogy magvakat termelhessenek, kényte-
lenek lesznek magszükségletüket jóval magasabb 
áron és kevésbbé megfelelő minőségben vásá-
rolni, mintha a kérdéses magvak a hazai 
termelésből beszerezhetők volnának, mert 
tudvalevő dolog, hogy a hazai termékek viszo-
nyaink között általában megfelelőbbek, továbbá, 
ez esetben a kereslet nem szárnyalván tul a 
hazai kínálatot, a beszerzési árak jóval ala-
csonyabbak s igy a gazda szükségletét olcsób-
ban szerezheti be. 

Természetesen az alacsony árak folytán 
az eladásra termelő gazdák érdeke szenvedhet 
többé kevésbbé, amin azonban az előrelátó 
termelő áz által segit, hogy a mint a magvak 
eladásra való termelését jövedelmezőnek nem 
találja, a termelést szűkebb térre, esetleg saját 
szükségletének fedezésére redukálja, de ennél 
szűkebb térre nem szorítkozik, mert igy be-
következhetik a mostani állapot, midőn a 
megtermelés abbanhagyása miatt a lóhere- és 
luczerna-magvak ára hihetetlen magasra fel-
szökött. De igy állunk még számos más vető-
maggal. Abban a hiszemben, hogy a vetőmag-
vak beszerzése kevésbe fog kerülni, teljesen. 
elhanyagoltuk a magtermést s csak most látjuk 
mily megterheltetések származhatnak reánk 
ezen á réven. 

A takarmánynövények közül első sorban 
a lóher, luczerna és takarmányrépa magvait, 
melyeket nemcsak a nagy-, de a kisbirtokon is 
kiterjedt mértékben használunk fel vetésre, csak 
az esetben lehet indokolt vétel utján besze-
rezni, ha a klima magtermelésre nem meg-
felelő, a hol esetleg a mágvak későn, vagy 
egyáltalán nem érnek be; egyébként érthetet-
len volna ezen elfajzásnak kevésbbé kitett 
magvakat drága pénzen vásárolnunk. Igaz 
ugyan, hogy a fenti magvak termelése több 
elővigyázatosságot, utánjárást, sőt sok költséget 
is igényel, de az előállítási költség normális 
viszonyok között mindig jóval kevesebb a mag-
vásárlásra kiadandó összegnél. 

Tekintve azt, hogy a vetőmagvásárlás 
remrisak sok költséggel, de egyszersmind" nagy 
rizikóval járó müvelet, amennyiben nem meg-
felelő magvak vásárlása által a vetőmagvak 
vételára, esetleg évi termésünk is koczkára 

van téve, a vásárlásnál igen nagy óvatosság-
gal kell eljárnunk; e végből, kikötjük a mag-
nak azonosságáért, tisztaságáért, csiraképes-
ségéért, csirázási erélyéért stb. való szavato-
lást, hogy ily módon egyrészt a magvak vételi 
és használati értékét megbírálhassuk, másrészt 
hogy elejét vehessük a rossz mag használata 
folytán érhető kalamitásoknak. 

Természetesen mindeme feltételek kikö-
tése csak-az esetben birhat jelentőséggel, ha 
azok megtartását ellenőrizhetjük. E tekintetben 
az intelligens gazda tudja, hogy a .vetőmag-
vizsgáló állomások a gazdák vizsgálatait dij 
nélkül végzik", de jótállok róla, hogy az állo-
mások szabályzatainak a gazdát közelről ér-
deklő részét még az intelligens gazdáknak 
sem ismeri 90%-a, — a kisbirtokosok pedig, 
a kiknek érdeke hatványozott mértékben volna 
óvandó a visszaélésekkel szemben, még csak 
nem is sejtik^ hogy van-e vetőmagvizsgáló á'lo-
más és mi czélra szolgál; innen van, hogy az 
állomást a gyakorlati gazdáknak, különösen a 
kisbirtokosoknak csak jelentéktelen része veszi 
igénybe, ugy hogy az állomásokon megvizs-
gált magvaknak legnagyobb része a kereskedők 
tulajdonát képezi. 

Igaz ugyan, hogy a kereskedők vizs-
gálataiból közvetve a gazdaközönségre is há-
ramlanék előny, ha a kereskedő az igy nyert 
hivatalos adatokat a törvény értelmében hasz-
nálná fel, de ő ezzel — tisztelet a kévés kivé-
telnek — magának csak reklámot csinál oly 
formán, hogy hirdeti nagy hangon az „állami-
lag megvizsgált, ólomzárolt stb." vetőmagot, 
fel is mutatja a vizsgálatról szóló bizonylatot, 
de ennek alapján elad tízszer annyi magot, 
mint a melyre a bizonylat voltaképen vonat-
kozik. Ezen abnormitások mind arra va'lanak, 
hogy a hatóságok teljes közönyösséggel vanDak 
az előirt ellenőrzés gyakorlása tekintetében és 
nem törekszenek érvényt szerezni a törvény 
rendelkezéseinek, amit nyilvánosan bebizonyí-
tott a kassai vetőmagvizsgáló állomás vezetője 
a ,Köztelek" mult évi 102. számában megjelent 
közleményében, melyszerint vannak megyék, 
melyekből 3 éven keresztül egyetlen hatóság 
sem kereste fel az illetékes állomást vizsgálati 
ügyben; az ilyen lanyha ellenőrzés — ha 
ugyan annak nevezhető — egyáltalán nem 
képes az oly sok oldalról jöhető visszaélések-
kel szemben megóvni a gazdák érdekeit s a 
törvénynek megfelelő és üdvös intézkedései 
ily módon teljesen hatástalanok maradnak. 

Ha az e tekintetben fennálló anomáliákat 
meg akarjuk szüntetni, amint azt megszüntetni 
kötelességünk, ugy minden módot és rendel- , 
kezésre álló eszközt fel kell használnunk, hogy 
a vetőmagvak elárusitására vonatkozó tör-
vények, valamint a vetőmagvizsgáló állomások 
szabályzatinak a gazdát érdeklő részletei a 
gazdaköíönség minden rétegében az eddiginél 
még nagyobb mérvben terjesztessenek. Midőn 
a fentebb mondottakat nyilvánosságra hozni 
óhajtom, távolról sem szándékom és másnak 
sem lehet szándéka sem joga mindezeket a 
vetőmagvizsgáló állomások vezetőségének mu-
lasztásképpen felróni, hiszen az állomások min-
denike az ország leghirnevesebb, ügybuzgó 
szakembereinek vezetése alatt áll, a kik nagy 
elfoglaltságuk mellett is minden tekintetben 
eleget tesznek az állomást megkeresők kívá-
nalmainak, de ahhoz már a vezetőségeknek 
sem idejük, sem alkalmuk nincsen, hogy az 
intézmény minél szélesebb körben való meg-
ismertetésével foglalkozhassanak. 

Nézetem szerint az volna legmegfelelőbb 
eljárás az intézmény népszerűsítése és szélesebb 
körben való megismertetése ezéljából, hogy a 
tavaszi vetési idény közeledtével minden évben 
a vetőmagelárusitásra vonatkozó törvények és 
vetőmagvizsgáló állomások szabályzalának leg-
alább a gazdát érdeklő része, az összes tudo-
mányos, gyakorlatias és népies irányú szak-
lapokban közzététetnének, különösen hang-
súlyozván a gazdák részére eszközölhető in-
gyenes vizsgálatokat; úgyszintén hathatós esz-
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köz volna erre nézve .a fenti törvények és 
szabályzatok kinyqmatása s az igy nyert 
nyomtatványoknak a népies téli gazdasági elő-
adások alkalmával megfelelő magyarázat kísé-
retében való kiosztása is. Szükséges volna 
továbbá, h gy az illetékes hatóságok az ide-
vonatkozó törvények végrehajtására, a vissza-
élések meggátlására nagy súlyt helyezzenek, a 
visszaélést elkövetők méltóan megbüntettesse-
nek, a büntetések egyes esetei pedig éppen 
olyan értelemben publikálr&ssanak, mint az a 
bortörvény végrehajtásánál felmerült bünteté-
sekkel történik. 

Ha az állomásoknak ez uton való foko-
zottabb igénybevétele a kívánatos mértékben 
bekövetkeznék, sz állomások jelenlegi személy-
zete a felmerülő munkálatokat elvégezni kép-
telen volna, de azt hiszem, hogy ez esetben 
földmivelésügyi kormányunk nem zárkóznék el 
az állomásoknak megfelelő segédszemélyzettel 
való ellátása, sőt a szükséghez képéét uj állo-
mások létesítése elől sem. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

A körösi szarvasmarhadijazás. 
A horvát országos kormány ujabban 

szintén nagy gondot fordit szar vasmarha-
tenyésztésének fejlesztésére. Miként nálunk, 
ugy ott is azzal vette kezdetét az okszerűbb 
tenyésztés, hogy az egyes fajták tenyészkerü-
létei megállapittattak. A hegyvidéken, a szik-
lás Karszt hegyek közt, az inntháliakat_használ-
ják regenerátorul az apró igénytelen .hazai 
„busa"-nak javítására. A sikvidékre, főleg 
Szlavóniába, podoliai marhát használnak s 
tőlünk Magyarországról nagymennyiségű bikát 
vásárolnak. 

Végül még a pinzgaui marhának jut 
nagyobb tenyészkerület, melynek központját 
Kőrös és Belovár megyék képezik. 

Több oldalról is nyert szíves megbízás 
folytán alkalmam volt a márczius hó 8 án 
Kőrösön megtartott szarvasmarhadijazásukon 
jelen lehetni, melyet közérdekű voltánál fogva 
legyen szabad itt ismertetnem. 

Körös (Krizevác) vidékén a pinzgaui 
marhával több mint 20 éve, hogy a közte-
nyésztést irányítják és javítják. Talán a körösi 
gazd. iskolából vette ez a mozgalom első im-
pulzusát, melynek gazdaságában e fajtát hono-
sították meg. Az elmúlt husz év munkája, 
meglátszik eredményeiben, különösen az utóbbi 
évek sokat lendítettek köztenyésztésükön, 
mióta az országos kormány a direkt Pinzgau-
ból és Mollthalból importált tisztavérü bikákat 
főleg Kőrös vidékén osztja ki igen mérsékelt 
áron, amenyiben 25—50%-át fizetik csak meg 
a beszerzési árnak. Kőrös vidékének favorizá-
lásával azt czélozzák, hogy elsősorban itt 
létesítsenek maguknak jó tenyészanyagot, mely 
az országos tenyésztés továbbfejlesztésénél 
forrásul legyen kihasználható. 

E czéljukat már is elérték, miről a 
márczius 8-iki díjazásuk tett tanúságot, ameny-
nyiben 183 drb oly szép 1—2 éves tenyész-
bikát vezettek elő a kisgazdák, amely a szi-
gorú kritika előtt is bátran számithat elisme-
résre. A díjazás terminusának koraisága arra 
vezetendő épen vissza, hogy a köztenyésztés 
részére alkalmas bikaanyagot vásárolhassanak 
ugy a kormány, mint a községek. Tulajdón-
képeni czél tehát a bikavásár s ezzel szokták 
a tehén- és üsződijazást összekötni. A korai, 
még hideg időjárás azonban hátrányosan be-
folyásolja a tulajdonképeni díjazást, miért is, 
mint hallottam, már a jövőben külön tartják 
meg bikavásárjukat s későbbre halasztják a 
díjazást. 

A felhajtott bikákat a bíráló-bizottság 
szemügyre veszi s a javát külön állíttatja, 
melyre aztán megindul a vásár. Az országos 
kormány 17 drbot vásárolt átlag 296 korona 
20 fillérért. A legolcsóbbat 220 koronán, a 
legdrágábbat 430 koronán vásárolta s min-
denik tulajdonosnak még 5 korona jutal-
mat adott. 

Vásároltak azután községek 14 darabot 
300 korona átlagáron. 

Ezek az árak, tekintve az anyag minő-
ségét, másrészt a vásárlások . czélját, alacso-
nyaknak tetszenek s nem nagyon alkalmasak 
a kisgazdák bikanevelési kedvét nagyobb mér-
tékben felkölteni, különösen ha még tekintetbe 
veszszük, miszerint a legjobb bikát tenyésztő 
gazda is csak azon elismerésben részesül, 
hogy állalját mérsékelt áron értékesítheti. 
Nálunk e tekintetben a bikavásárok sokkal 
szerencsésebben oldattak meg, mert a gazda 
nemcsak állatjának eladására számit, de 
azonfelül jelentékeny dijak elnyerését is remél-
heti, mi bizonyára nagyobb rugóját fogja ké-
pezni a tenyésztés fejlesztésének. 

A körösi díjazásra elővezetett anvagnál 
oly szép fajtajellegbeli kiegyenlítettség, Jconformi-
tás volt észlelhető, hogy az valójában m°glepett. 
Hiányzik azonban még a testnagyság és a tej. 
S működésüket e két hiány pótlására mégis 
korainak tartják, még mindig a fajtajellegbeli 
kiegyenlitettséget vélik elsősorban biztositan-
dónak és fejlesztendőnek. Ez az olyan forma-
lismus, mely ellen Pott nem ok nélkül emelte 
fel szavát. 

A kőrösvidéki kisgazda állatai kicsinyek, 
a tehenek átlagsulya nem lesz több 400 kilo-
grammnál. Ez a kicsinység származhatik egy-
részt a hazai fajtától, mely a keresztezés 
alapját képezi, másrészt azonban a takarmá-
nyozási viszonyok és a felnevelés körül elő-
forduló hiányokra is visszavezethető. 

Nem lehet mondani, hogy állataikat rosz-
szul tartják. A nagyszámban ^elővezetett állat 
között alig volt gyengén táplált példány, pedig 
a márcziusi szemlénél ez is elismerésre méltó. 
Ugy látszik a horvát kisgazda szereti állatját 
s szénáját nem kíméli tőle. Csakhogy rétjeik 
nedvesek, mélyen fekvők, valami jó szénájuk 
nem teremhet. 

A horvát országos kormány a takarmá-
nyozás előmozdítására megtette a kezdemé-
nyező lépéseket hogy a takarmánytermelést 
előmozdítsa, egyes gazdáknak mult évben 
ingyen, ez idén mérsékelt áron osztatott ki 
lóheremagot, mely náluk kitűnően díszlik. 
A lóhere s általában a takarmány termelés l 
meghonosítása az abrak takarmányok meg- j 
kedveltetése népüknél oly fontos feladat, mely • 
kellőleg alig méltányolható. Mihelyt elegendő j 
és jó takarmánynyal fognak rendelkezni, a ma j 
még hiányos testnagyság javulni fog, különö- I 
sen, ha az okszerű felnevelés körüli teendőkre j 
is figyelmeztetik majd népüket, mint az nálunk 5 

ma már hála Istennek megtörtént. 

A másik nagy hiány, hogy a tejtermelést 
csaknem egészen figyelmen kivül hagyták, a 
mi nem kis kár, mivel ha az elmúlt évek j 
munkája alatt erre figyelemmel lettek volna, j 
ma előbbre volnának. 

A Kőrösön elővezetett anyag között azon- ! 

ban alig lehetett egy-két tehenet látni vala-
mire való tejelő jeleggel. Ennek magyarázatát 
különben az is képezheti, hogy a tej értéke-
sithetésére eddig gondot nem fordítottak. Főleg j 
ökröket neveltek, melyeket a körösi, gradai, j 
verbovcei, szveti-iváni vásárokon jó árakon 
értékesíthettek, mivel ezekre nemcsak a hazai, 
de különösen ausztriai, morvaországi és ma-
gyarországi hizlalók is szívesen ellátogatnak s 
szerzik be itt szükségletüket. Ilyen kihizlall igazán, 
szép fiatal ökröket a bozjarovinai állambirto-
kukon is láttam, melyeket mint elsőrendű árut , 
vásárolnak müncheni kereskedők. 

Czéljuk eddig lehetőleg szép ökrök ne-
velése volt s ép ezért, nem egyszer merül 

fel náluk az eszme, hogy nagyobb test elérése 
czéljából meglévő, ma már értékes pinzgaui 
anyagukra, szimmenthálit használjanak. 

Részemről ezt nagy hibának lartanám. 
Ahol a pinzgaui tenyészet hosszú évek munká-
jával oly fokra emedett, mint náluk, az irány-
változtatás kapkodást jelentene. Nekik, néze-
tem szerint, már meglévő anyagukat kellene 
nemesíteni, amit elérhetnek az okszerűbb 
tenyészkiválasztással, népies előadások tartá-
sával, a takarmány termelés meghonosításával, 
a díjazások rendszeresebbé tételével és tej-
szövetkezetek alakításával. Ma még azonban 
egy szövetkezetük sincsen. Ezek a szövetke-
zetek maguk után vonják az értékesítés javu-
lását, a gazda jövedelemszaporulatát, ami 
ismét a tenj észanyag jobb gondozását s 
annak folytonos javulását vonja maga után. 

A szimmenthálíakra való átmenetet külön-
ben, ami oly nagyon kisért náluk, már csak 
azért is elhibázottnak tartanám, mivel ezek 
barátai a divatnak hódolva, nem számolnak 
körülményeikkel. 

A horvát kormány ma a pinzgaui tenyész-
tést nagyban előmozdítja azáltal, hogy éven-
kint tekintélyes számú tenyészbikát importál-
hat a közeli Pinzgauból, amely tisztavérü, 
vérszilárd állatok rohamosan fejleszthetik köz-
tenyésztésüket. Ezek az importok nem is ke-
rülnek nagy áldozatba; igy pl. mult év őszén, 
midőn náluk jártam, érkezett meg mintegy 60 
drb 1 — l l A , éves bikájuk, átlagáron haza-
szállítva került ez nekik 115 frtba. Ezeket 
kiteleltetve, kondiczióba hozva kapják a köz-
ségek s az ilyen igazán jó, kész anyag nem 
kerül nekik többe 150—160 frtnál. De hol 
vennék a szükséges mennyiségű és minőségű 
szimmentháli bikákat, ha csakugyan a szim-
mentháli irányra térnének át. 

Nagy áldozatok árán lassú eredményt 
várhatnának s a már elterjedt szilárd pinz-
gaui vért a szimmenthálival nem egyhamar 
tudnák átformálni. 

Mig ha a megkezdett irányban haladnak 
s azt intenzivebben fejlesztik, nem remélt 
sikereket érhetnek el rövid idő alatt. Fejlődési 
feltételeik sem hiányzanak hozzá. Kormányuk 
nagy jóakarattal s pénzbeli áldozatokkal tá-
mogatja őket. Társadalmi tényezőik is nagy-
ban hozzájárulhatnak ehhez. Országos gazda-
sági egyletük jól szervezett ós sok taggal bir. 
Az egylet flliálékra oszlik, mindenik meglehe-
tősen önálló működési körrel, elnökkel, tit-
kár al. S a körösi filiálé, melynek működési 
köre épen a pinzgaui marha tenyészkerületébe 
esik, oly elnököt bir Drohubeczky Gyula 
görögkeleti püspök személyében és oly titkárt 
Grabo gazd. tanintézeti tanárban, kikhez mél-
tán fűzhetnek szép reményeket egyletük, czél-
jaik felvirágoztatásánál. 

Mint idegent is öröm töltött el, látni egy 
főpásztort, ki híveinek nemcsak lelki, de 
anyagi dolgait is a saját lelkén viseli, ki nem-
csak névleg elnök, de a ki az aktív munká-
ból is követeli a magáét. 

Ö méltósága, ki Ungvárról került Kőrösre, 
azt mondotta asztalánál: ha közöttünk magya-
rok és horvátok között nincs meg az a jó 
barátsá ;, az az összhang, aminek lennie kel-
lene, annak oka abban keresendő, hogy ke-
véssé ismerjük egymást s szükségesnek tartja, 
hogy ismerkedjünk. 

Még csak egyet, jellemzésül. 
Nem akarták meghallgatni német nyelvű 

válaszomat. Magyarul kellett beszélnem, mit 
a püspök fordított, de szóról-szóra horvát 
nyelvre. 

Hozza Isten horvát testvéreinket s a test-
vér név ne legyen ajkunkon egyik részről sem 
puszta szó. 

Újhelyi Imre. 
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TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

Több gabonát etessünk. 
A gazda tudvalevőleg maga alatt vágja 

a fát, illetőleg kettős hasznot juttat a keres-
kedőnek, midőn a gabonaetetést a lehetőségig 
kor.átozva kereskedelmi, takarmányok segélyé-
vel adja meg az állatoknak a szükséges abrakot, 
mert igy több gabonát vivén a piaczra, annak 
árát segiti nyomni, mig a kereskedelmi takar-
mányok árát felszökteti azáltal, hogy az eladott 
gabona helyett korpát, olajpogácsát stb. vásárol 
állatjai számára. Ezért közel fekszik az a 
kérdés, hogy a mai alacsony gabonaárak 
mellett nem-e okosabban cselekszünk, ha 
inkább több gabonát etetünk az állatokkal s 
lehetőleg mellőzzük a kereskedelmi takar-
mányokat, mert ezáltal az emiitett kettős 
hátrányon kivül igen sok csalódástól is meg-
szabadulnánk, amennyiben t. i. gabonánkról 
tudjuk, hogy azzal mit adunk az állatoknak, 
mig a kereskedelmi takarmányokról nem 
tudjuk mindig kellően megítélni, hogy drága 
pénzünkért, azt kapjuk-e, amit kapni reméltünk. 
Hány gazdán esett már meg, hogy korpát, 
olajpogácsát stb. vásárolva, nem tudta vagy 
nem merte az állatokkal etetni, mert azok 
vagy nem ették, vagy ha ették, megbetegedtek 
tőle. Ilyen csalódásoktól némileg óvhatjuk 
ugyan magunkat, ha az ország különböző 
vidékein előforduló állami vegykisérleti állomá-
sokat veszszük igénybe, de a gazda nem futhat 
minden kisebb vásárlás alkalmával valamely 
vegykisérleti állomáshoz, mert a takarmány 
megvizsgáltatása pénzbe kerül s emiatt csak 
nagyobb mennyiségben való vásárlása alkalmá-
val fizeti ki magát. Mindé hátrányok- és meg-
károsodásoknak nem lennénk kitéve, ha az 
állatok abrakszükségletét gabonánkkal födöznénk, 
sőt ezáltal a mi szempontunkból csak üdvösen 
hatnánk a gabona s a kereskedelmi takarmány 
árára, amennyiben t. i. utóbbi a kinálat s 
kereslet közötti viszonyoktól függ. Nézzük 
tehát, hogy a kereskedelmi takarmányok mennyire 
pótolhatók gabona által. 

A kereskedelmi takarmányok nagyobb 
része és pedig különösen azok, melyek élénk 
keresletnek örvendenek, nagy fehérjetartalom 
által tűnnek ki s főleg ezen alkatrészük az, 
mely miatt nem nélkülözhetők mindig, de 
különösen nem nélkülözhetők akkor, ha az 
állatok répát, réti szénát és szalmát kapnak, 
mert utóbbiak kevés fehérjét tartalmaznak s 
emiatt csak fehérjében gazdag kereskedelmi 
takarmányok segélyével tehetők elég hatásossá. 
Az emiitett takarmányok etetése alkalmával 
tehát sokkal jobb szolgálatot tesznek a keres-
kedelmi takarmányok mint a gabona, mely 
szintén kevés fehérjét tartalmaz. 

Egészen más helyzetben vagyunk akkor, 
ha már a takarmánytermesztés alkalmával 
gondoskodunk arról, hog; minél nagyobb 
fehérjekészletre tegyünk szert, mert akkor 
kevesebb fehérjét kellvén az abrakkal pótolni, 
azt gyakran a gabonával is megtudjuk tenni. 
E szerint tehát a gabona-etetés nagyobbmérvü 
fölkarolásának előfeltétele az, hogy oly répánk, 
szénánk és szalmánk legyen, melyek sok 
fehérjét tartalmaznak, ezt pedig bizonyos mér-
tékig el tudjuk érni, mert pl. a takarmányrépa 
fehérjetartalma 0'5—2'6®/o között változik a 
szerint, hogy minő erőben lévő talajon s hogy 
trágyázott vagy trágyázatlan földön termesztjük, 
a szénával pedig különösen azáltal növelhetjük 
fehérjekészletünket, ha a pillangósvirágú takar-
mány-növényeknek s ezek közül első sorban a 
luezernának juttatunk kellő teret, végre a 
szalmát illetőleg annak fehérjetartalma is rész-
ben tőlünk függ, mert a talaj kellő megmunká-
lása s trágyázása nemcsak a szemtermést, de 
a szalma fehérjetartalmát is növeli. 

A kereskedelmi takarmányok többé-ke-
vésbbé nélkülözhetővé tételéhez járulhatunk 

továbbá még azáltal is, ha a hüvelyes mag-
vak, de főleg a bükköny és bab termesztését 
bővítjük ki, mert a hüvelyes magvak a gazda-
ságban nyert összes takarmányokat fölülmúl-
ják fehérjetartalomban s emiatt legjobban 
pótolják az olajpogácsát s a többi fehérjedus 
kereskedelmi takarmányokat. 

Hogy megfelelő takarmánytermesztés ál-
tal képesek vagyunk annyi fehérjére szert 
tenni, hogy a kereskeuelmi takarmányokat 
esetleg mellőzhessük, arról mindenki egyszerű 
számitással győződhetik meg. De ha ez bizonyos, 
akkor a legtöbb gazdának érdekében is fek-
szik, hogy idővel oda jusson, miszerint egész 
fehérjeszükségletét lehetőleg maga állitsa elő. 

Röviddel ezelőtt már két izben foglal-
koztam itt a fehérjebőség fontosságával, először 
egy hasonló czimü közleményben s másod-
szor, midőn a luezernának nagyobb mértékben 
való termesztését ajánlottam: de vann k 
dolgok, melyekről nem lehet eleget és 
elég gyakran irni, mert minél több oldalról 
világítjuk meg, annál inkább mennek vérünkbe, 
pedig a fehérjebőség fogalmának vérünkben 
kellene lenni, olyformán, hogy a takarmány 
termesztésénél mindig az lenne főgondolatunk, 
mennyi fehérjénk fog teremni, mert ha gazda-
ságunkban sok fehérje terem, akkor kitűnő 
trágyánk lesz, mi egész növénytermelésünket 
virágzóvá fogja tenni, továbbá ugyanakkor 
állattenyésünk is diszleni fog, mert az állatok 
termelőképessége is első sorban a kellő fehérje-
etetéstől függ s végre a takarmányvásárlástól 
szabadulunk meg, ami — mint azt a bevezető 
sorokban emiitettük — szintén óriási előnyö-
ket rejt magában. 

Nehogy azonban a kereskedelmi takar-
mányok ellensége gyanánt tűnjek föl, a követ-
kezőket jegyzem meg. Az okszerű gazda 
annyi fehérjét, zsirt és szénhydrátot etet 
állatjaival, amennyire szükségük van, hogy 
kellően termeljenek. Szénhydrátokban nem szo-
kott a gazda hiányt szenvedni, mert a répa, 
réti széna, szalma s gabona nagyon gazdag 
benne. A takarmányzsir miatt is ritkán panasz-
kodhatunk, mert abból kevés kell az állatok-
nak s mert az esetleges zsirhiányt gazdaságunk-
ban termett olajosmagvakkal is pótolhatjuk. 
Marad még a legfontasabb takarmányalkatrész 
— a fehérje, melynél a legnagyobb súlyt 
kell arra fektetnünk, hogy az állatok se 
nagyon keveset, se fölösleget ne kapjanak 
belőle; a gazdának tehát bizonyos fehérje-
készletre okvetlenül szüksége van, ha az 
állattartást jövedelmezővé akarja tenni. 
Már most csak az a kérdés, hogy mi elő-
nyösebb: az egész fehérjeszükségletet lehető-
leg a gazdaságban előállítani, vagy annak 
jelentékeny részét vásárolni. Miután a fölött 
nem lehet kétség, hogy mi rendszerint olcsób-
ban állítjuk elő a fehérjét, mint ahogy vásá-
roljuk, általánosságban ellenzem is a keres-
kedelmi takarmányok vásárlását, de másrészt 
meg nagyon ajánlom akkor, ha bárminő okból 
nem vagyunk képesek gazdaságunkban elegendő 
fehérjét előállítani, vagy ha még nem gondol-
tunk arra, hogy fehérjeszükségletünket esetleg 
mi is állithatjuk elő s emiatt nincs elegendő 
fehérjénk, vagy végre ha elemi csapás, vagy 
rossz takarmánytermés miatt nincs elegendő 
fehérjénk. 

Ha mi a takarmánytermesztésnői min-
dig arra ügyelünk, hogy gazdaságunkban 
elegendő fehérje teremjen, akkor semmi se 
áll a nagyobbmérvü gabonaetetés útjában, 
vagyis akkor bátran megtehetjük azt, hogy, 
a kereskedelmi takarmányokat vagy azok 
jelentékeny részét saját gabonánkkal helyet-
tesitjük s igy kevesebb gabonát vive a piaczra, 
magunk is járulunk a gabonaárak javulásához, 
valaminthogy arra is előkészítjük az utat, hogy: 
ha esetleg mégis némi kereskedelmi takarmányra 
lenne szükségünk, olcsóbban jussunk hozzá, 
mert ha a gazdák kevesebb kereskedelmi 
takarmányt vesznek, akkor okvetlenül le kell 
az árának szállani; ha pedig a kereskedelmi 

takarmány ára leszáll, akkor ritkábban is fogják 
azt hamisítani, mert a hamisítókra nagyobb 
csáberővel bírnak a magas takarmányárak, 
mint az alacsonyak. 

A gabonaetetésnek az emiitett viszonyok 
— vagyis kellő fehérjekészlet — melletti 
nagyobbmérvü fölkarolása avval a nagy előny-
nyel is járna, hogy miután a gabona sokkal 
természetszerűbb, mint a kereskedelmi takar-
mány, — hiszen valódi abraknak csak a 
gabonát tekinthetjük — állatjaink egészsége, 
szervezetük szilárdsága s a különféle betegségek-
kel szemben kifejtett ellentállóképessége is 
is fokozódnék, szóval a gabonaetetés előnyei 
oly nagyok és oly sokoldalúak, hogy minden 
gazdát arra ösztönözhetnek, hogy a leg-
nagyobb súlyt fektesse a fehérjének saját 
gazdaságában való előállítására s igy ezáltal 
a kereskedelmi takarmányok vásárlásától 
lehetőleg függetlenítse magát s ennek foly-
tán a kereskedő kettős nyeresége, t. i. ugy 
az, melyre gabonánkon, valamint az is, melyre 
takarmányán szert tesz, a mi zsebünkben 
maradjon. 

GselM István. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
170. kérdés. Olasz seprőczirokot szándék-

szom vetni, de ez vidékünkön még teljesen új-
donság és igy arra kérem igen tisztelt 
gazdatársaimat, hogy adjanak kimerítő útba-
igazítást, hogy az elvetendő ezirok mily talajt 
igényel? Hány kiló mag szükséges egy hold 
(1200 öl) földbe? Hányszor kell azt kapáltatni ? 
Mikor kell levágatni? Milyen hosszú szárat 
kell a fejéhez meghagyni ? Hol lehet a 
seprűnek való részt értékesíteni? És mire 
használható a kicsépelt mag? W. G. 

171. kérdés. 1895-ik évben árpa véd-
növénynyel vetett luezernámat nagy megrit-
kulása miatt kénytelen leszek f. év őszén fel-
töretni. Ezen tarlóbontási munkálat után be-
következő talajbeéredés elérkeztével szándé-
kozom a volt luezernás földet az őszszel még 
jól megkevertetni és a jövő tavaszszal végzendő 
porhanyitás után árpával bevettetni. S miután 
vörös lóherémnek forgómban az 1901-ik évben 
más alkalmas helyet nem találok, ezen árpa-
vetésemben akarom azt elhelyezni. 

Kérdem, várható-e az árpának jó sikerülte ? 
S ami fő, adhat-e lóherevetésem kielégítő ter-
mést? 

Nem kell-e hereunottságtól tartani? 
Sz. E. 

172. kérdés. Magasfekvésü, sülevényes, 
kötött homoktalajra pázsitnyerés czéljából 
mily magkeveréket használjak s mennyit 
1200 •-ölenként? 

Mesterséges marhalegelő és kaszáló elő-
állításához szükség s magkeverék jelzését s 
utasítást kérek arra nézve, nem késett-e még 
a vetés, rásorolható-e a búzára. A talaj 
nagyobbrészt mélyfekvésü s mélyrétegü nehéz 
agyag, kisebb részben szikes vegyületü agyag. 
Mennyi mag szükséges 12002négyszögölenként. 

Sch. D. 

173. kérdés. Csikók részére szeretnénk 
murokrépát termelni. Kérek szíves felvilágosí-
tást annak termelési módjáról. 

H. M. 
174. kérdés. Szükséges-e az őszi búzá-

kat hengerezni és fogasolni, vagy csak meg-
felel-e a fog^solás ? Előbbi esetben előbb fo-
gasoljunk és azután hengerezzünk vagy meg-
fordítva? S. K. J. 

175. kérdés. 1. Mely magyar és német 
munka tárgyalja a közép-em ópai összes takar-
mányoknövények termesztését ? 

2. Lehetséges-e áprilisben elvetett bíbor-
heréről még a folyó évben magot nyerni. A 
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növény tudtommal ugy sem évelő, mi annak < 
vetés ideje,módja és igényei a talajt illetőleg? 

3. Milyen a csomós ebir mivelési módja és 
talajigénye ? 

4. Vörös herét óhajtanék trágyázott föld-
ben védnövény nélkül vetni. Remélhetek-e 
arról az idén a legkedvezőbb időjárás mellett 
magtermést? Sz. J. 

176. kérdés. Mult évi buzavetésemre 
rávetett lóhere egér és fagy okozta károk 
miatt teljesen kipusztult. Öszszel ismét buza 
lesz azon táblába vetve. Kérdem, hogy ha 
ezen elég porhanyós, tarlós földet 2—3 hüvelyk-
nyira extirpátorral felporhanyitanám és véd-
növény nélkül lóheremagot vetnék reá, kat. 
holdanként hány kg. mag kell bele és kap-
hatok-e róla esetleg kétszeri kaszálás után takar-
mányt, hogy még őszszel egy szántásba búzá-
val bevethessem? A kérdéses tábla harmadéve 
lett megtrágyázva. V. O. 

177. kérdés. Számithatok-e arra, hogy 
az idei tavaszszal vetendő szöszösbükköny, ha 
az év folyamán zölden fog kaszáltatni, jövő 
évre is takarmányt adjon? Vagyis a szöszös-
bükköny csak őszszel vetve telel-e át, avagy 
évelő-e? M. A. 

178. kérdés. Szíveskedjék egy jó komló 
termelési kézi könyvet ajánlani és azt is tudo-
másunkra adni, hol kapható Magyarországon 
(inkább a déli részen) komlóültetésre plánta? 

B. I. 
179. kérdés. Hizó ökreimmel kukoriczát 

és korpát etetek és pedig két rész kukoricza-
dara és egyrész goromba korpát vegyítve. A 
hizók a harmadik hónapban vannak; darabjok 
átlag ma 650 kg. Kapnak naponta a fent 
említett keverékből 4 kilogramot darabonként. 

Miután a kukoricza ma drágább mint a 
zab, ennélfogva szeretnék zabot őröltetni és a 
fent emiitett keverékhez egy rész zabdarát 
keverni. 
Í Lehetséges-e, hogy a zabdarával is oly 
gyarapodást érjek el, mint a tengerivel elértem ? 

W. M. 
180. kérdés. Mi oka annak, hogy kacsa-

tojásaimban mind megfulad a kész kis kacsa ? 
Költőgépemben 100 tojás volt és ezek között 
70 darabban megdögölve volt a kész kis 
kacsa, 20 tojás rossz volt, igy csak 10 kis 
kacsa lett a 10Q tojásból. Érthetetlen előttem 
ez a tömeges megfuladás. Kotlós alatt ugyan-
így van a kacsatojás. A tojáshéj kefiiénysége-e 
az oka? És ez esetben hogy lehetne ezen 
segíteni ? M. S. 

181. kérdés. A földesuram temesmegyei 
birtokában egy több holdas füzfaültetvény van, 
mely már ugyan régibb keletű, de rendesen, 
azaz szakszerűen csak mult őszszel lett 
nyesve és tisztítva. Hogyan kell az ilyen 
füzfatelepet szakszerűen kezelni ? A közönsé-
ges kosarak- és fonásokhoz való kötő fűz-
vesszőt hol és milyen átlagos áron lehetne 
kilogrammonként értékesíteni ? P. K. 

Felelet. 
Seprőcziroktermelés. (Felelet a 170. sz. 

kérdésre.) Az olasz seprőczirok termelése ujab-
ban ismét a jövedelmező növények sorában 
kezd helyet foglalni, a mennyiben a jóminőségü 
czirokszakál métermázsájáért 11 — 13 frtot fizet-
nek, a ki azonban még nem foglalkozott a 
seprőczirok termelésével, annak azt ajánlom, 
ne fogjon hozzá azonnal nagy területen termesz-
téséhez, mert gyakorlatlan munkások, ismeret-
hiány stb. keserű csalódást okozhatnak. Helyes 
továbbá egy seprőgyárral előzetesen szerződést 
kötni, melyben a feltételek körül vannak írva, 
mert egyes gyárak a finomabb, mások ismét a 
vastagabb szakált keresik stb., mely szerződés-
ben körül van irva, mit tart a gyáros jóminő-
ségü szakálnak s ennek métermázsájáért mit 
Izet s mikor kell azt szállítani stb. Seprőczirok-
gyárak vannak Orosházán, Szegeden, Hódmező-
vásárhelyen, Debreczenben, Budapesten stb.; 

a magyar kereskedelmi részvénytársaság is 
vásárol ős szállít, czirokszakált a külföldre. 

Megyjegyzem, hogy eladás czéljából való 
termelésnél, csakis az olasz florenczi czirokot 
szabad termesztem, csakis ezt fogják a gyáro-
sok megvenni. 

A seprőcziroktermelés feltételeinek rész-
letes tanulmányozására ajánlom Szalay János 
„A seprőczirok termesztése" czimü-kis munká-
jának beszerzését, a hol a szükséges adatokat 
mind feltalálja. 

Megjegyzem, hogy vetése május hó 5—6-ig 
nem késik, ámbár legjobb április hó folyamán 
(homokon ápril első, agyagon ápril második 
felében) vetni. Ha biztos jóminőségü vetőmag 
rendelkezésére áll, akkor a vetéssel nem késett 
el. K. holdanként 6—8 kgr. magot kell számí-
tani 40—45 cmes sortávolság mellett. 

B. B. 
Lnczerna ntán lóhere. (Félelet a 171. sz. 

kérdésre.) Ha a kényszerítő okok ugy hozzák 
magukkal, hogy az időelőtt kiritkult luczernás 
feltörése válik szükségessé s a lóherét más 
táblába elhelyezni lehetetlen, akkor még here-
unottságtól félni nem kell, különösen az emiitett 
kötött természetű s a lóherét kitűnően meg-
termő talajon, annál kevésbbé, mert a here 2 
évnél hosszabb ideig úgysem marad meg a 
táblában; a lóhere lekerülte után természete-
sen, legalább 4—5 évig, herét jelzett táblán 
termelni nem szabad. A luczerna feltörésével 
tervbe vett talajelőkészités teljesen megfelelő s 
a védőnövényül szereplő árpa is jó helyet fog 
találni, ámbár minőségileg (ha sörárpának kel-
lene lennie) kissé szenvedni fog. — Kérdés, 
nem lenne-e czélszerübb védőnövénytll a korán 
lekerülő zabos bükkönyt választani. ö 

Fümagkeverék. (Felelet a 172. számú 
kérdésre.) A mi a mélyfekvésü, mélyrétegü 
agyagtalajon leginkább marhák részére léte-
sítendő kaszálót illeti, ezen czélra következő 
keveréket ajánlhatom: 

Dactylis glomerata 5 kgr. Lolium perenne 
4 kgr. Phleum pratense 3 kgr. Agrostis stolo-
nifera 1'5 kgr. Trifolium hybridum 1 kgr. Tri-; 
folium repens 1 kgr. Poterium sanguisorba 

-3'5 kgr. 
A keverék az egy kat. holdra szükséges 

magmennyiséget tünteti fel. A keveréket még 
most az őszi buza közé vetni nem késő, meg-
jegyzem, hogy ennek sorvetőgéppel kell tör-
ténnie., a vetés után hengerezve. Ez a mani-
puláczió a búzának egyáltalában nincs ártal-
mára. 

A mi a magasfekvésü kötött homoktala-
jon (?) létesítendő pázsitot illeti, itt fődolog 
minél többféle fűnek keveréket elvetni, mely 
czélból saját tapasztalataim szerint következő 
keveréket ajánlom, a mennyiséget k. holdan-
ként értve: 

Lolium perenne 5'5 kgr. Avena elatior 
7-0 kgr. Agrostis stolonifera l-5 kgr. Poa pra-
tensis 2'5 kgr. Dactylis glomerata 2 5 kgr. Auto-
xanthum odoratum 2*3 kgr. Festuca rubra 2 
kgr. Trifolium repens 2'0 kgr. 

Feltéve, hogy a gyepet a vetése évében 
egynehányszor megöntözzük és a fejlődő füvet 
gyakran lekaszáljuk, akkor annyira megerősö-
dik, hogy a jövő évben erőteljes sürü gyepet 
fog alkotni, melyet öntözni már nem igen kell. 

Kötöttebb homokon (száraz fekvésben) ily 
módon egy év alatt sürü, erőteljes gyepet si-
került létesítenem. Ky. 

Murokrépa vetése. (Félélet a 173. számú 
kérdésre.) A murokrépa erőteljes fejlődésére 
porhanyó, középkötöttségü, gyomtiszta s jó erő-
ben álló talajt kiván. Miután a murokrépa 
gyökere mélyen nő a földbe (és ekkor a száraz-
ságnak is kitűnően ellentáll), a talaj mély 
porhanyitása fontos dolog. Miután fejlődése 
közben kapálni kell, legjobb sorvető géppel 
elvetni 40 cm; sortávolságban; vetésre u. n. 
dörzsölt, magot kell használni s ezt is kevés 
homokkal keverten elvetni; a magot csak 
nagyon sekélyen szabad alátakarni, vetés után 
pedig hengerezni kell. A vetőmagszükséglet kat. 

holdanként 2—4 kgr. között ingadozik. Vetni 
lehetőleg korán tavaszszal kell. 

A murokrépa eleinte igen lassan nő, a 
gyom könnyen elnyomja, miért is a kapálásra 
gond fordítandó, a melyet szükség szerint 
többször kell ismételni. A második kapálás 
alkalmával egyezni kell oly módon, hogy a 
növénytávolság 20—30 cmt tegyen ki. Áz eset-
leg felmagzott répa virágos - hajtásait le kell 
vágni. 

Miután a murokrépa a fagy iránt nem 
érzékeny, kiszedése késő őszre maradhat, sőt 
jobb is, mert eltartása amúgy is bajjal jár s 
februáron tul nem igen áll; alacsony s nem 
széles kupaczokba kell rakni vagy szellős, száraz 
pinczébe, verembe raktározni. 

A murokrépát ásóval kell kiszedni a föld-
ből, a mi meglehetősen lassú s költséges 
munka, ellenkező esetben azonban beletörik 
gyökere a földbe. 

Magtermelésnél ép ugy járunk el, mint 
a takarmányrépánál, vagyis a kidolgozott s 
áttelelt murokot kell kiültetni magtermelés czél-
jából; magját tehát csak a második esztendő-
ben hozza. A vetés évében felmagzott murok-
nak magját összegyűjteni nem szabad. 

K. E. 
Öszi buza fogasolása vagy henger ezé se. 

(Felelet a 174. sz. kérdésre.) Azt mondhatjuk, 
hogy rendes körülmények között az őszi búzát 
tavaszszal fogasolni kell, a henger csak kivéte-
lesen használtassák. Sajnos, hogy ez' nálunk 
eddigelé megfordítva volt s túlnyomóan a hen-
gert használták tavaszszal, ujabb időben azon-
ban mindinkább a fogas alkalmazása lép elő-
térbe. 

Hengert kell használni tavaszszal, ha az 
őszi buza felfagyott vagyis ha a száraz fagy 
váltakozó behatása folytán a buza szártövei s 
gyökereinek egy része kihúzatott a földből és 
jóformán takaratlanok. Ilyen esetben fogast 
használni hiba lenne, mert a vetésben nagy 
kárt okoznánk; itt a henger lesz helyénvaló, 
hogy a takaratlan füveket visszaszorítsuk a 
földbe s ujolagos megeredésüket biztosítsuk. 
Ezen munkát lehetőleg korán kell eszközölni, 
oly korán, a mint szt a talaj szikkadása meg-
engedi, mert az enyhe, csapadékos időben a 
megeredés biztosabb. — Tavaszszal a hengert 
kénytelen használni a gazda oly esetben is, ha 
földje a helytelen mivelés következtében túl-
ságosan rögös, mikor is az aratás megkönnyí-
tése végett hengerrel járatja meg földjét, hogy 
simább felületet nyerjen. —Máskülönben azon-
ban tavaszszal a fogas használata lesz helyén-
való, nem pedig a még igen sok helyen telje-

. sen indokolatlanul használt henger. — A foga-
solásnál ügyelni kell arra, hogy a talaj kötött-
ségének megfelelő oly sulyu fogast használjunk, 
mely biztosan és nyugodtan jár a földön, azon 
nem ugrál ide-oda, mert utóbbi esetben kárt 
teszünk. Hogy a fogasolás után egynehány 
napig a vetés rossz képet mutat, az ne aggasz-
szon bennünket: rövid idő ala,tt a fogasolt 
vetés a többit elhagyja. — A fogasoláshoz 
hozzáfogunk, a mint az időjárás annyira fel-
melegedett, hogy nagyobb éjjeli fagytól tarta-
nunk nem kell, tehát rendesen április havában, 
a korai vetéseken kezdve a munkát. 

A fogasolás után a hengert csak kivételes 
esetben fogjuk használni, mondhatnám igen 
ritkán. — Ha a vetés megfogasolása után, tar-
tós, erős, szárító szelek lépnének fel, indokolt 
lehet a hengerezés a fogasolással megbolygatott 
szártövek védelmezésére. Ennek.- szükségét a 
fogasolt buza sárga szine árulja el, mely ellen-
kezőleg más esetekben haragos zöld szokott 
lenni. — Mondom azonban, hogy ez igen rit-
kán bekövetkező, eset, miért is kimondható, 
hogy a henger az ápolásnál csak kivételesen, 
a fogas ellenben rendszeresen használt eszközt 
kell, hogy képezzen. K. K. 

Biborhere, csomósebir, vöröshere ve-
tése. (Felelet a 175. számú kérdésre) A közép-
európai takarmánynövények termelését, kime-
rítőén tárgyalj atdr. Rodiczky Jenő , A takarmány-
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termesztés kézikönyve* czimü és dr. Hugó 
Werner .Handbuch des Futterbaues" czimü 
munka. 

Az áprilisban elvetett biborheréből, mint 
egyéves növényről, a vetés évében teljes mag-
termést lehet nyerni. Jó erőben álló s jól apróra 
munkált talajt kiván; sorvetőgéppel 10—llcm. 
sortávolságra vetjük védőnövény nélkül, kat. 
holdankint 20 kg. magot számítva; vetés után 
hengerezünk. Letakaritása, cséplése oly módon 
történik, mint a vörösherénél. 

A csomós ébir a sovány homoktalaj kivé-
telével csaknem minden talajon megterem: 
legjobban szereti a mélyrétegü, jó erőben álló, 
könnyebb agyag-, kötöttebb vályog- és televényes 
talajokat; a trágya iránt rendkívül háladatos. 
Egymagában vetve kat. holdanként 20 kg. 
magot kell számítani s minél korábban vetjük 
el tavaszszal, annál jobb. Megjegyzem, hogy 
— a magtermeléstöl eltekintve — a csomós 
ebirt jobb keverékben vetni. A csomós ebirt az 
első években tavaszszal hengerezni, későbbi 
években fogasolni kell. Az idei tavaszon 
— habár védőnövény nélkül — vetett vörös 
lóherét magtermelés czéljából felhasználni nem 
lenne előnyös, ámbár a magas lóheremag arra 
való tekintettel esetleg kifizethetné magát. 
Korán tavaszszal vetve, teljes magtermést adhat, 
de ennek lekerültével a vetés elpusztul vagy 
legalább is erősen megritkul. ö 

Lóherevetés. (Felelet a 176. számú kér-
désre.) Kisérleteim szerint a tavaszszal (április 
elején) védőnövény nélkül vetett lóhere a vetés 
évében két teljes kaszálást adott és pedig 
junius hó végén az elsőt és augusztus elején 
a másodikat; a szeptember hó közepe tájára 
esett harmadik kaszálás már gyenge volt. Ebből a 
szempontból tehát a védőnövény nélküli tavaszi 
vetésnek, (melyet mielőbb kellene eszközölni) 
mi sem áll útjában, sőt utána a föld — a mint 
fenti példa mutatja — a második kaszálás 
lekerültével a buza alá még tökéletesen elő-
készíthető. Sőt, hogyha az augusztus elejére 
(esetleg már julius végére eső) második kaszálás 
után a sarjút szeptember hó elejéig fejlődni 
engedi s igy szántja le, a buza nem meg-
vetendő zöldtrágya birtokába jutna. Ami a 
tevbe vett talajelőkészitést illeti, az czéljának 
teljesen meg fog felelni, csak azt jegyzem meg, 
hogy a vetőmagból a rendesnél többet kell 
számítani, kat. holdankint 11—11 kg.-ot. 

K. K. 
Szöszösbükköny évelősége. (Felelet a 

177. számú kérdésre.) A szöszösbükköny egyévi 
növény vagyis több évre terjedő használata 
illetve értékesítése ki van zárva. Ha a szöszös-
bükkönyt zöld takarmánynak vágjuk le a 
virágzás idejekor, akkor a sarjú — kedvező 
időben — még egyszer megkaszálható, de ez 
mindig bizonytalan, erre a gazdának számí-
tania nem lehet. Ha magot termelünk, akkor a 
tarló nem zöldül ki újra. A tavaszszal vetett 
szöszösbükköny zöldtakarmányul levágva, nem 
igen fog még egy kaszálást adni; erre inkább 
csak az őszszel vetett, áttelelt és tavaszszal 
korán vágás alá kerülő vetésnél számithatunk, 
midőn a sarjunövekedésre — május hó 
folyamán — még kedvező, nem tul meleg 
idő jár. Ey. 

Komlóternielés. (Felelet a 178. számú 
kérdésre.) Egy esetleg Topolyán megkisérlendő 
komlóültetésre dugványok kaphatók: Mártis 
Lajos nyug. tanítónál, lakik Lajosfalván 
(Torontálm.); a futtaki uradalomban; kissé 
dombos vidékre: gróf Haller János n.-birtokos-
nál Héviz, N.-Küküllőmegye. Az ujabb szak-
irodalomban komlótermelés el foglalkozik 
Imreh Lajos füzete, kapható az OMGE.-nél s 
Réti János „Komlótermelése'", kapható az 
E. G. E.-néJ, Kolozsvár. Egyébiránt jól teszi 
kísérletező, ha bővebb szaktanácsért az orsz. 
komlótermelési szaktanárhoz (Kolozsvár, Gazd. 
intézet) fordul, ki ugy Írásban, mint szóval, a 
helyszínén készséggel ad felvilágosítás. 

Marhahizlalás zabbal. (Félélet a 179. sz. • 
kérdésre.) Budapesti jegyzések szerint a zab 
most mintegy 5%-kal olcsóbb s elméleti táptar-
talma szerint mintegy 15%-kai kevésbbé hatá-
sos mint a tengeri, amiből az következik, hogy 
a hizómarháknál csak akkor czélszerü a ten-
gerit zabbal helyettesíteni, ha a két takarmány 
ára között a mostaninál sokkal nagyobb kü-
lömbség mutatkozik. Ha azonban mégis zabbal 
helyettesitjük a tengerit, akkor mintegy 15%-kal 
többet kell belőle etetni, hogy ugyanazt a 
gyarapodást érjük el, mint a tengerivel. 

Cselkó. 
A kacsafiókák tojásba fuladásának oka. 

(Felelet a 180. kérdésre.) Ezen kellemetlen és 
sajnos, igen gyakran előforduló bajnak több 
oka lehet. A költőgéppel költött tojásoknál a 
kis fiókák befuladásának oka tisztán a költő 
tojásoknak az utolsó héten való helytelen ke-
zelésében keresendő. A költő-tojásokat ugyanis 
az utolsó héten naponta legalább 3-szor lan-
gyos vizzel permetezni kell, vagy pedig na-
ponként 1 szer 5—10 perczig 20—22o-os 
vizben kell azokat füröszteni, mindkét eljárást 
azért kell foganatosítanunk, hogy a tojás héj* 
és különösen a tojás belső pergamentszerü 
hártyája tul ki ne száradjon, tul meg ne 
keményedjék, mert ha ez igy történik, a kis 
kacsák a tojás pórusainak összezsugorodása 
következtében épen akkor, midőn életre ébre-
désük fejleteit korában már több levegőre 
szükségük van, ahhoz nem juthatnak s igy 
feltétlenül a tojásba befuladnak; de oka lehet 
a befuladásnak a költő-gép rendkívüli nagy 
(38—400) hőmérséklete is, a midőn tudniilik 
egész napon át a költőszekrény nem lesz 
szellőztetve, minek következtében a tojásokban 
szintén nagy hőt kifejtő lélekzés és a költő-
szekrény melege a kiskacsák életére csak hát-
rányos lehet. 

A baj tehát valószínűleg ebben rejlik, 
igy nincs más hátra, mint jövőben ezen kö-
rülményeket figyelembe venni és azon esetek-
ben, midőn a kelés napja előtt 2—3 nappal a 
tojásokban a kiskacsák mozgását látjuk, azok 
életéről meggyőződtünk, ezeket rendkívül nagy 
figyelemmel kisérni és ha a kelési nap regge-
lén oly tojásokat is találunk, melyek meg-
repesztve nincsenek, akkor ezen repedésnek 
megfelelő helyen a tojás héját egy gombos-
tűvel megszurjuk, az az csak oly parányi 
lyukat furunk rajta, a melybe a gombostű 
vége belefér, de a mely lyukacska épen elég-
séges arra, hogy azon a kis kacsának életé-
hez feltétlenül szükséges levegőmennyiség a 
tojásba jusson, a kacsafiókot levegővel el-
lássa, fejlődését elősegítse s 24—36 óra alatt 
képessé tegye őt a tojás héjának önerejéből 
való szétrepesztésére. 

Ügyelnünk kell azonban a tojások ki-
lyukasztásánál arra, nehogy a gombostűvel a 
kacsa-fiókát is megsebezzük, mert ez esetben 
az könnyen elvérezhet. 

A mi a 3. oka lehet ezen bajnak ugy 
a költőgépbe berakott tojásoknál, mint a kotló 
alatti tojásoknál, az a melegség behatásának 
épen ellenkezőjében, a tojások meghűlésében 
keresendő. 

A költés 4. hetében, midőn már az 
embrió eléggé ki van fejlődve, a meghűlés 
feltétlenül halált okozó s igy igen vigyázni kell 
arra, hogy a tojások a szükséges meleget ne 
nélkülözzék. 

Végre a kotló alatti kacsa-tojásoknak 
emiitett nagy mennyiségben való befuladásánál 
valószínűleg szerepet játszott a penészes szal-
mában ős szénában előforduló »Aspergillus 
fumigatus' nevü penész gomba, melynek mycé-
liumfonalai képesek a tojás-héjon annak 
belsejébe behatolni és a már életre ébredő 
embriót megölni. 

Különösen előfordul ez az eset a kacsa-
tojásoknál, a melyek tapintata zsírosabb, a 
zsirosság pedig a gomba-mvcéliünr fonalainak 
életképességét nagyban elősegíti. bl. 

IRODALOM. 
Nádudvari uram vasárnapi 

beszélgetései. 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter 

urnák a kisgazdák érdekében tett nagyszámú 
intézkedései között, a szakismereteknek népies 
irányban való terjesztése szintén figyelemre 
méltó helyet foglal el. 

A czél, kisgazdáink részére egész kis 
gazdasági szakirodalmat teremteni oly módon, 
hogy észjárásuknak megfelelően, a mezőgazda-
ság minden ágába könnyen betekintést nyer-
hessenek. 

Ezen czélt szolgálják Tormay Béla szer-
kesztésében és a földmivelésügyi miniszter ur 
támogatásával megjelenő , Nádudvari uram 
vasárnapi beszélgetései" czimü munkának füze-
tes kiadványai, mely füzetek 2—21Ji nyomta-
tott ivnyi terjedelemben időszakonként jelen-
nek meg és a gazdaságban tudnivalók egy-egy 
ágát ölelik fel egyszerű, természetes, könnyen 
érthető, népies irányú modorban, túlnyomóan 
párbeszéd alakjában. 

Ezen kiadványoknak most megjelent IV-ik 
füzete a dohánytermelésről szól. A jó dohányt 
mindenki szereti; Nádudvari uram elmondja 
tehát, mit szabad és mit nem szabad tenni, 
hogy dohányunk jó legyen. Hazánkban a 
dohányt nagy kiterjedésben, mintegy 70,000 kat. 
holdon termelik és pedig túlnyomóan feles 
dohánykertészekkel való kez.désben. Igy bizony 
legnagyobbrészt a dohánykertész igyekezetétől, 
szakképzettségétől függ a termelés sikere, ezek 
kezeibe van úgyszólván a gazda sorsa letéve. 
Nádudvari uram vasárnapi beszélgetéseinek 
IV-dik füzete nemcsak a. dohánytermelő kis-
gazdáknak, hanem a dohánykertészeknek 
is szól. 

A dohánykertész szakképzettségének eme-
lése fontos kérdés, hiszen a gazdák állandóan 
hangoztatják ennek szükségét, többek között 
a dohánytermelésről irt népies kiadványokat 
sürgetve. Tormay Béla Nádudvari uramja eleget 
tett ezen kívánságnak. Ajánlom, ne mulaszszuk 
el ezen olcsó s valóban igen jó füzetkének 
megvásárlását dohánykertészeink részére. 

A füzet darabonként 17 krajczárjával az 
„Athenaeum" irodalmi társaságánál Budapesten 
megvehető. K. K. 

Gazdasági egyletek mozgalma. 
A barsmegyei gazdasági egyesület mult 

hő 24-én tartotta rendes évi közgyűlését Kherndl 
János elnöklete alatt. Ez alkalommal Darányi 
Ignácz földmivelésügyi miniszterhez az egye-
sület iránt tanúsított jő indulatáért és hathatós 
támogatásáért a következő táviratot intézték: 
Az egész ország mezőgazdaságának felvirágozta-
tására kiható rendkívüli hasznos és fáradhatat-
lan működéseért fogadja Nagyméltóságod köz-
gyűlésünkből hálás köszönetünket. A sürgönyre 
a miniszter még aznap köszönete kifejezésé-
vel válaszolt. Az egyesület mult évi tevékeny-
ségéről szóló elnöki jelentésből megemlítjük az 
alábbiakat: A gazdasági ismereteknek szemlé-
let utján való terjesztése czéljából tanulmány-
uti kirándulást rendezett az egyesület a föld-
mivelésügyi miniszter anyagi támogatásával 
és pedig a kisbéri ós bábolnai állami ménes-
birtokokra, amelyen Levatich László titkár ve-
zetése mellett 60 kisgazda vett részt. A sze-
gedi mezőgazdasági kiállítást ugyancsak a titkár 
élén 50 parasztgazda tekintette meg. A téli 
népies gazdasági élőadásokat az egyesület a 
mult évben a megye lévai, verebélyi és garam-
szent-kereszti járásaiban rendezte 33 község-
ben 3800 hallgató részvételével; az előadások 
alkalmával 1800 drb népies nyelven irt gazda-
sági olvasmányokat tartalmazó füzetet osztot-
tak ki. Felemlítjük itt, hogy az előadások 
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annyira felkeltették a kisgazdáknak az egyesü-
let működése iránt való érdeklődését, hogy a 
mult év folyamán 20 község lépett be az 
egyesületbe alapitó tagul. Élénk tevékenységet 
fejtett ki továbbá az egyesü'et a szövetkezési 
eszmék fejlesztése terén; megalakította a ga-
ram-szent-györgyi hitelszövetkezetet, mely az 

' idén már szép ányagi eredményt mutatott fel, 
ezenkívül N.-Szecsén, Bessenyőn, Zsitva-Gyar-
maton, továbbá a lévai és verebélyi járások-
ban van jelenleg a hitelszövetkezeteknek egész 
hálózata alakulófélben, melyek még ez év 
folyamán megkezdik működésűket. Rendezett 
a barsmegyei lótenyész-bizottmánynyal kar-
öltve Nagy-Kálnán ló- és szarvasmarha-kiállí-
tást. Az egyesületnek jelenleg 196 tagja van, 

, 111 alapitó- és 85 rendes tag. 
A Biharmegyei gazdasági egyesület és 

a nagyváradi hegyi választmány f. é. május 
hó 27-én Nagyvárad város szőlőtelepén per-
metező-kiállítást és versenyt rendez, melynek 
tervezete a következő: A kiállításnak czélja 
működésben temutatni és megismertetni a 
permetezőgépeket és eszközöket. A kiállításon 
és versenyen részt vehet minden bel- vagy 
külföldi iparos, vagy annak képviselője, ki ezen 
szándékát. a Biharmegyei gazdasági egyesület 
titkári hivatalánál (Nagyvárad, Nagy-Sándor-
utcza, Eleméry-ház) május hó 10 ig szabály-
szerűig bejelenti. Bejelentési ivekkel a titkári 
hivatal készséggel szolgál. A kiállításon és ver-
senyen bemutathatók a permetezők különböző 
nemei, azonkívül porlasztók, fujtatók és más 
hasonczélu gépék és eszközök. Bemutathatók 
továbbá olyan eszközök is, melyekkel a perme-
tezést tökéletes gépek híján rögtöni esetekben 
eszközölni lehet. A gépek bemutatói kötelesek 
a rendelkezésökre bocsájtott folyadékkal és 
anyaggal permetezni; — a permetezést saját 
embereikkel is eszközölhetik. A gépek a szőlő 
permetezésénél lesznek kipróbálva, ezenkívül 
nagy suly lesz fektetve azon permetezőkre, 
melyekkel gyümölcsfák is könnyen permetez-
hetők. A permetezőhöz szükséges anyagokról 
a rendező bizottság gondoskodik, mely ezélból 
minden kiállító minden gép után 1 korona 
dijat fizet, melyet a bejelentéssel egyidejűleg 
beküld a Biharmegyei gazdasági egyesülethez. 
A kiállításra és versenyre az alábbi dijak van-
nak kitűzve: 1. dij: arany érem. 2. dij: 
ezüst érem. 3. dij: bronz érem. A gépek és 
eszközök feletti bírálat a kiállítást egy nappal 
megelőzőleg május hó 26-án fog megejtetni. 
A bírálat reggel 9 órakor veszi kezdetét s még 
aznap be is fejeztetik. A biráló bizottságot a 
rendező bizottság kiváló szakegyénekből ala-
kítja meg. A bírálat eredményéhez képest 
minden dijból több érem is lesz kiosztva. 
A biráló bizottság határozata ellen felebbezés-
nek nincs helye. A gépeknek ugy a vasut-
mint a vasút közelében levő városi szőlőte-
lepre és onnan vissza való szállítási költségeit 
a kiállítók viselik. Bárminemű felvilágosítással 
a Biharmegyei gazdasági egyesület titkári hi-
vatala készséggel szolgál. 

A pestmegyei gazdasági egyesület a 
f. hó 9-én tartott tavaszi közgyűlésén számolt 
be mult évi működéséről. A mezőgazdasági 
ismereték terjesztése czéljából a kisgazdák ré-
szére a megye 54 községében 79 előadást 

tartott 4095 hallgató előtt, kik között 1334 drb 
népies ismeretterjesztő füzet s az 1898. évi 
népies előadások gyűjteményeinek 1500 pél-
dánya osztatott ki; az előadott tárgyak 
szemlélhetővé tétele végett vetítő készü-
léket szerzett be az egyesület; Halason és 
Czegléden állandó mezőgazdasági tanfolyamot 
rendezett. Az állattenyésztési téren való főbb 
működését az apaállat-vizsgálatoknál való köz-
reműködés, apaállatbeszerzések és' kiosztások s 
állaldijazások rendezése képezte; szarvasmarha-
díjazást öt helyen tartott és pedig három 
helyen piros-tarkák, két helyen magyar fajta 
marhák díjazásával; Vörösváron állandó állat-
díjazás rendezését határozta el az egyesület, 
mely által egy állandó tenyész-állatvásár alap-
ját óhajtja megvetni; lódijazások öt helyen 
tartattak. Rendezett a mult év folyamán a 
bábolnai és mezöhegyesi ménesbirtokokra ta-
nulmányuti kirándulásokat, amelyeken 83 kis-
gazda vett részt. A mezőgazdasági téren való 
működése köréből felemiitjük egy 30 kat. hol-
das minta parasztgazdaság létesítését. A szőlő-
mivelés fejlesztése érdekében a borértékesitési 
szövetkezetek létesítése ügyében fejtett ki élénk 
tevékenységet az egyesület. Az egyesület igaz-
gatóválasztmány i, mint vármegyei mezőgazdasági 
bizottság, a vármegyei mezőgazdasági bizottság 
szervezéséről szóló szabályrendelet értelmében 
véleményezte a vármegye által áttett s szak-
véleményezést igénylő ügyeket, végezte az 
apaállat-vizsgálatok következtében felmerülő 
adminisztratív ügyeket s ez ügyben ellenőrzést 
gyakorolt s teljesítette azon feladatokat, me-
lyeket a vonatkozó szabályrendelet ügykörébe 
utal. Az egyesületnek a mult év végén össze-
sen 960 tagja volt és pedig: 203 alapitó-;" 56 
örökös-, 355 rendes- és 336 kedvezményes 
tagja. 

VEGYESEK. 
Mai számunk tartalma: 

Oldal 
Az OMGE. közleményei. ._•._ . .. 589 

Szölőszeti és borászati, kertészeti és gyümölcs-
termelési bizottságok együttes ülése. — 589 

Növénytermelés. 
A vetőmagtermelés és beszerzés anomáliái 592 

Állattenyésztés. 
A körösi szarvasmarhadijazás. 593 

Takarmányozás. 
Több gabonát etessünk - 594 
Lerélszekréay .. ... 594 

Irodalom. 
Nádudvari uram vasárnapi beszélgetései. „ . . 596 
Gazdasági egyletek mozgalma. .. 596 
Yegyesek. ... ... ._ ... 597 
Kereskedelem, tőzsde- 599 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — A köz-

rok : Budapesti szurómarhavásár. — Budapesti 
juhvásár. — Bécsi vágömarhavásár. — Bécsi 
szurómarhavásár. — Bécsi sertésvásár. — Bécsi 

Szerkesztői üzenetek. 

A ni. kir. mezőgazdasági muzeiim gyűjteményei 
a VII. ker., Kerepesi ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követS napok 
kivételével: 

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

tárva van. 
A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsimegállőhely a 

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

A Gazdák Biztositó Szövetkezete 
uj alakuló közgyűlést hirdet. Az első 
alakuló közgyűlés, mint utólag kitűnt, 
nem volt határozatképes, mert azon a 
törvény rendelkezéséhez képest az alá-
írók egy negyede nem volt jelen. A szö-
vetkezet működésének félvétele azonban 
ezáltal halasztást nem szenved, mert a 
viszontbiztosító társulatok által kívánt 
alapszabálymódositások oly lényegbe vá-
gók, hogy azok keresztülvitelére az igaz-
gatóság amúgy is egy rendkivüli köz-
gyűlést és különösen alapitői ülést hívott 
volna egybe. Kívánatos azonban, hogy a 
jelen uj alakuló közgyűlésen az aláírók 
kellő számban jelenjenek meg vagy 
amennyiben a megjelenésben akadályozva 
volnának, ugy legalább a szavazásra 
jogosító meghatalmazást küldjék be az 
igazgatóságnak. 

Gazdatiszt! törvények. A gazda-
tisztek jogviszonyát szabályozó törvény-
javaslat-tervezettel a „Köztelek" je-
len számának mellékleteként megjelenő 
„Gazdatisztek Lapja" foglalkozik, amelyre 
olvasóink figyelmét e helyen is fel-
hívjuk. 

Fiumei vegykisérleti állomás. A föld-
mivelésügyi miniszter által Fiúméban létesített 
magy kir. állami vegykisérleti állomás műkö-
dését megkezdette. Az állomás a via Adamich 
2. sz. a. van s Könyőki. Alajos kir. fővegyész 
vezetése alatt áll. Az állomás működése a 
fiumei borbehozatal ellenőrzése czéljából, 
valamint általában a fiumei borforgalom érde-
kében szükséges borvizsgálatokon kivül kiterjed 
még a mezőgazdasági termények, termékek és 
czikkek hamisításának lilalmazásáról szóló 
1895. évi XLVI. t.-czikk végrehajtása körül 
szükséges vizsgálatokra is. Az állomás díj-
jegyzéke azonos a budapesti chemiai intézet, 
valamint a többi vidéki vegykisérleti állomások 
díjjegyzékével. 

Korpaküldemények díjkedvezménye az 
osztrák vasutakon. Mennyi küzdelembe, mily 
sok befolyás érvényesítésére volt szüksége 
gazdaközönségünknek, mig mérvadó helyen 
megtudták győzni az illetékes tényezőket, 
hogy állattenyésztésünk előmozdítása érdeké-
ben s az erőtákarmányoknak olcsóbb beszerez-
hetése végett feltétlenül szükséges a vasúti 
viteldíj leszállítása. Pedig a dolog természeté-
ből folyik, hogy ha a gabona és liszt vasúti 

Mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb 

m a g v a k b e s z e r z é s i f o r r á s a 
ajánlható 

m t r Q _ _ _ _ —. _ ^ JM SS cs. és kir. udvari szállító magkereskedése j n a u i l l l i e r v a u n Budapesten, VI., Andrássy-ut 23. 
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szállítási dija X korona ; az ebből^nyert mellék-
termény, melynek értéke nem egész fele része 
a gabona avagy liszt értékének, nem szállít-
ható ugyanoly drága tarifa mellett. Nem leg-
alább akkor, ha a szállított áru értéke is be-
folyással bir a tarifaképződésre, illetve alapja 
a díjkivetés nagyságának. De hogy a dologra 
térjünk, osztrák szomszédaink helyzete a 
miénknél sokkal jobb, sokkal elónyösebb. Az 
emberi élvezetre alkalmatlan marhasd, a per-
metező anyagok, a vetőmagvak, a burgonya-
küldeményeknek időközönként nyújtott vasúti 
szállítási díjkedvezmények sokkal nagyobb 
előnyt biztosítanak az osztrák területen lakó 
gazdálkodóknak, mint a mieinknek. Most is 
április 15 ikén kezdődő hatálylyal korpa, olaj-
pogácsa és «>s£orpa-küldemények után az 
osztrák területen létező vasutak saját helyi 
forgalmukban 15%-ot engednek el a rendes 
szállítási dijakból. A díjkedvezmény a Magyar-
országból Ausztriába szállított ily küldemények 
után is alkalmazást nyer, ha ezen küldemé-
nyek a leadási állomáson tengelyen szállíttat-
nak tovább. 

Az őrlési engedély Francziaországban. 
Sohasem hitték volna, hogy a 7 franknyi be-
hozatali vám mellett Francziaországban a buza 
ára 21 franknál alacsonyabbra szálljon, mert-
mindenki ugy okoskodott, hogy magának az 
amerikai gazdának is belekerül a búzája 
12—14 frankba mmázsánként. Mig behozzák, 
leróják a ráeső vámot, a közvetítő átveszi 
százalékát, okvetlenül 21 franknál magasabb 
ár mellett jelenik meg a piaczon. Ma a tény-
leges piaczi ár rápirit erre az elméletre, mert 
a franczia búzát 17 frankkal' vásárolták, mely 
ár mellett e a drága visszonyok között élő 
franczia gazda egyenesen a végromlás . felé 
halad I A beteges állapotot gyógyitandók, min-
denféle ellenszert tanácsoltak s a közvélemény 
mindinkább annák ad kifejezést, hogy az 
őrlési engedély törlése okvetlen gabonáremel-
kedésben nyilvánulna. Az őrlési engedély álarcza 
az, mely . a spekulánsoknak s az ázsiu-
tázs embereinek módot nyújt arra, hogy 
a vámtarifa tételeit kijátszák. A mezőgazda-
sági szaksajtó azt a tanácsot adja a gazdáknak, 
hogy mindaddig az ideig, mig az őrlési engedély 
nem lesz törölve, csak nagyon jó földbe ves-
senek búzát, hogy sokat termeljenek, a közepesbe 
meg vessenek inkább zabot, melyből a termelés 
távolról sem képes a hazai szükségletet fedezni. 
Kár, hogy a lapok adósok maradnak azzal a 
felelettel, mi történik akkor, ha mindenki zabot 
termeiközepes minőségű földjében? Sagnier lapja 
arra serkenti a gazdákat, hogy szervezkedje-
nek a buza eladására egymással és valamely 
buzaármegfigyelö állomással, — minő mostaná-
ban csak egy van Freiburgban, dr. Ruhland 
egyetemi tanár vezetése alatt, mely a világ 
búzakészletének számontartása alapján szá-
jiiitja ki a gabona természetszerű értékét. A 
kisgazdának pedig a warrant-törvény alkalma-
s á v a l hitelt kell nyújtani, nehogy augusztus— 
okíóberban legyen kénytelen gabonáját piaczra 
,gjini^gnért az aratás után azonnal pénzre van 
szüksége s a tetemes kijiálattal rontja a gabona 
értékét. Ha ezek a módok nem segítenek a 
búzaár alacsonyságán — akkor hiábavaló a 
további okoskodás, — mert csak égben a 
segítség. 

A telepítési szaktanácskozmány jegyző-
könyve a földmivelésügyi miniszter ur által 
nyomtatásban könyvalakban kiadatott és ezen 
műből 100 példányt'az OMGE. rendelkezésére 
bocsátott, hogy az érdeklődök közt szétoszsza. 
Felhívjuk tehát az OMGE. tagjainak figyelmét 
erre a nagyérdekü mun'iára, azon figyelmezte-
téssel, hogy a müvet a készlet erejéig az 
OMGE. mindazon tagjainak postacsomagban 
megküldi, kik a szétküldési költség fejében 
80 fillért az egyesülethez akár készpénzben, 
akár levélbélyegben megküldenek. 

„Útmutatás a must és bor okszerű keze 
lésére" czimü kézikönyvet, 50 fillér .beküldése , 

ellenében portómentesen szállítja az OMGE. 
Utánvételezések, minthogy többe kerülnek és 
megnehezítik a kezelést, nem fogadtatnák 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 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel : 55 

irajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

1900. év. X V I I I . évfolyam. 

Mezőgazdasági Szemle 
mezőgazdasági havi folyóirat. 

Szerkesztik: 

Cserháti Sándor és dr. Kosutány Tamás. 
Az áprilisi szám t a r t a l m a : 

A trágyázási rendszerekről, Hensch Árpád-
tól. Tejér tékesi tés sajtkészités utján a magyar-
óvári f ö h e r c z e g i uradalomban, Suschka 
Richárdtól. A munkafelosztás és specziali-
zálás elve az állattenyésztésben, Cselkó István-
tól. Próba vágások, Monostori Károlytól. 
Tenyészál lat kiállítások, Kovácsy Bélától. 
A csalamádéról , Rovara Frigyestől. Ásványi 
vagy csontliszt szuper foszfát? Kosutány Ta-
mástól. Irodalmi Szemle. Apró közlemények. 

Vegyes. Könyvismertetés. Levélszekrény. 
Előfizetés egy évre Í O korona. 

„ fé lévre 5 korona. 
Az előfizetési összeg a Mezőgazdasági 

Szemle kiadóhivatalának, Magyar-Ovár, 
küldendő be. 744 

Mutatványszámok ingyen és bérmentve. 

Mcíst j e l en t m e g 

M i n e k Gyula és Szilassy Zoltán 
az 0. M. 0. 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 nélkülőzhetővé tesz. 

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

3 korona 20 fillér. 
Megrendelhető 

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

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 

specziális szőlőtrágyának 
bizonyult 

a szárított kőbányai sertéstrágya, 

Kimerítő prospektus ingyen és bérmentve.. 

Budapest—kőbányai trágyaszáritó-gyár 
Bosányi Endre és társa. Budapest, V. 

K E R E S K E D E L E M , T Ő Z S D E . 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Outtmann és Wahl budapesti termény-
bizományi czég jelentése;) 

Budapest, 1900. április 7, 
Az időjárás e héten változó, kezdetben még 

hűvös és csapadékos volt, mig utóbb kiderült és a 
hőmérséklet is emelkedett. A hét vége felé azonban 
ismét borús és esős időnk van. A vetések állását 
illetőleg a rozs felől helyenként panaszkodnak, amit a 
néhány nap előtt megjelent hivatalos jelentés is igazol, 
mig a buzavetés majdnem kivétel nélkül kedvezően 
fejlődik. Tartósan enyhe idő mindenesetre nagyon 
kivánatos volna és bizonyára a rozsvetéseken is, 
ahol azok kárt szenvedtek, lendítené. A vízállás 
emelkedett. 

A külföldi piaczokon a hangulat, különösén a 
tengeren tul szilárdabb, mig a kontinentális tőzsdéken 
a forgalom ugyan szintén valamivel élénkebb, az ár-
előny azonban csak mérsékelt. Amerikában gyakrabbi 
árváltozások voltait kezdetben csendes hangulatban, 
utóbb a búzaárfolyamok javultak, mig tengeri állan-
dóan emelkedő irányt követett. Ez utóbbi czikk iránt 
jó kereslet mutatkozik, mig a készletek a kontinensen 
csak mérsékeltek. A látható búzakészletek a „Bradstreets" 
becslése szerint 1.200,000 bushellel gyarapodtak. Az ar-
gentínai terméseredmény felől tovább is kedvező hírek 
érkeznek és a minőségek is teljesen kielégitőek, az el-
szállítások e héten azonban tetemesen csökkenőek voltak. 
A franczia piaczok szilárdan tartottak. Angliában a 
kereslet a fogyasztás részéről jobb volt és az árak 
mérsékelten emelkedtek. A többi kontinentális piaczokon 
a kereslet némileg élénkebben alakult és az árak 
szilárd irányzatban inkább változatlanok. 

Nálunk a hangulat szintén szilárd, az árak az 
összes czikkekben emelkedők voltak. Az áprilisi 
határidő felmondása e héten vette kezdetét, a szállí-
tásra bejelentett összesen 98,000 mm. buza, 26,500 
mm. rozs és 2t,000 mm. zab alig talált elvétve 
átvevőre. 

Az Üzlet részleteiről következőket jelenthetjük : 
Buza a mult héttel ellentétben tartósan jó keres-

letnek örvendett. Egyrészt ama körülmény, hogy a 
malmok — a látszat szerint — csak gyenge nyersáru 
készletek felett rendelkeznek és hogy a hozatalok 
eladatlan áruban is mérsékeltek, másrészt a fedezési 
vételekre szilárd határidőpiacz lényegesen hozzájárult, 
hogy a malmokat jobb vételkedvre ösztönözze. A for-
galom igy nagyobb terjedelmet is öltött és az árak is 
fokozatosan körülbelül 1 koronával emelkedtek. Nagy-
ban előmozdította a forgalom fellendülését és az árak 
emelkedését azon körülmény, hogy Cseh- és Morva-
országban a rozsvetések kétségtelenül rosszul telelvén, 
ezáltal az ottani spekuláczió szárnyra kapott és 
naponta fokozódó mértékben vette Bécsben és nálunk 
ugy malmainktól a lisztet, mint a határidőpiaczon az 
őszi határidőket, ami ismét az itteni spekulácziót a 
tavaszi határidők nagymérvű fedezésére indította. Az 
összforgalom 200,000 mm., a hetihozatal 112,000 mm. 
tesz ki. 

Rozs az egész hét folyamán szilárd volt. A kí-
nálat ugyan javult, a kereslet azonban ugy a fogyasz-
tás mint a kivitel részére egyaránt élénk volt és igy 
fokozatosan 40 fillérrel magasabb árakat fizettek. A 
forgalom körülbelül 12.000 mm. tesz ki és merkantil 
áruért 13, jobb és príma minőségekét 13-30 K.-ig volt 
helyben és helybeli paritásra elérhető. Nyiri származé-
kok csak szórványosan kerülnek a piaczra és Debreczen 
távolságában átvéve 11-90—1210 koronáig fizettek. 
(Minden 100 kg.-ként.) 
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Árpa (takarm. és hánt. czélokra) jobban volt I 
forgalomba. A vételen gyárosok részben hizlalók vettek 
részt és kedvező hangulat mellett szilárdan tartott, 
részben 10 fillérrel magasabb árakat fizettek. Minőség 
szerint 11—11'80 K.-ig jegyzünk helyben. Szerb árpa 
elvámoltan 11-30 K. három hóra helyben kelt el. Jó 
középminőségü sörárpa ugyancsak némileg jobb árakat 
ért el és kisebb mennyiségben budapesti paritásra 
12'50 —13'50 K. adatott el. (Minden 1C0 kg.-ként.) 

Zabban a hét nagyobb felében elég bő a kinálat 
és csak mérsékelt kereslet mellett változatlan maradt. 
A hét vége felé azonban e czikk iránt is jobb érdeklő-
dés állott be, az irányzat megszilárdult és az árak 40 
fillérrel javulhattak. Szin és tisztaság szerint 10—11*10 
Cassa érhető el. Primaáru hiányzik. 

Tengeri tartósan szilárd volt. A kereslet élénken 
alakult, mig a kinálat csak mérsékelt maradt. A határ-
idöpiacz változatlan és inkább gyengült, tengeri jegy-
zéseinek behatása alatt, a hangulat a hét vége felé 
nyugodtabb ugyan, a mult héthez viszonyítva körül-
belül 15 fillérrel magasabb árjegyzések azonban mégis 
szilárdan tartottak. Budapesti paritásra 11-02 K. hely-
ben 11-20 K.-ig jegyzünk. Néhány rakomány szerb áru 
májusi kötések ellenében .simán" cseréltetett ki. 

Olajmagvak: Káposztarepczében effektív áru e 
héten nem volt forgalomban ; tulajdonosok 26 koronát 
követelnek helyben. Káposztarepcze augusztusra csen-
des és az érdeklődés is csökkent. Az árfolyam 25-60— 
25-8o korona között változott és ma 25-80—25-90 
koronáig jegyzünk. A mellékczikkekten jelentéktelen a 
forgalom; vadrepcze 12—13 koronát, gomborka21.— 
23.— koronát, lenmag 26—28, prima áru 34 koronát 
is ér el helyben. 

Hüvelyesek : Babban e héten jó minőségű áruban 
külföldi számlára jobb volt az érdeklődés, a kinálat 
ily minőségekben azonban'korlátolt. Törpebab Gyön-
gyösön 17.50 korona, Félegyházán 17.50, gömbölyű 
Mohácson 14 50, Zombor-Baján 15 K., Barnabab Kalo-
csán 14-50, tarkabab Nagy-Károlyon 9-70, Kendermag 
helyben 21.——22.— koronáig jegyez. Bükköny 12—13 
korona. Muharmag 13-50—14-50 koronát jegyez hely-
beli paritásra minden 100 kilogrammonként. 

Napi jelentés a gabonaüzletről. 
1900, április 10. 

Készáruban ma kb. 50,000 q. került forgalomba, 
melyekért a malmok csak további 20 fillérrel magasabb 
árakat voltak kénytelenek fizetni. Küfönösen finomabb 
búzák iránt érdeklődtek, melyek ennélfogva szép ára-
kat értek el A határidőpiaczon ma olyan mozgalmas 
nap volt mint rég nem, a vételek októberi búzában 
és fedezések áprilisban mindinkább emelkedő kurzusok 
mellett köttettek. A szilárd külföldre való tekintettel 
az üzlet szilárdan indult és már kora délelőtt folyamán 
áprilisi buza 16 koronát, az októberi meg 16-08 K. jegyez. 
Csehországi vételekre még tovább emelkedtek, ugy 
hogy az októberi határidő 16-18—20 K. ért el. Ugyan-
úgy a többi határidők ; sőt az áprilisi és májusi buza 
között fennállott 6 filléres report 4-6 filléres reporttá 
változott Dél felé beállott a reakczió s a milyen gyor-
san felhajtották a kurzusokat, ugyanily mértékben újra 
lejátszották az áprilisit 30 fillérrel, mely 12 óra fele 
csak "15-72 jegyez. Déli 1 órakor ismét 15,76—15-78, az 
októberi pedig 15-82—15'94. Tengeri határozottan lanyha 
s 10-94 után 10-80—10-82-en zárul. 

Az árjegyzés 100 kgr.-ra vonatkozik: 

Eladatott: 

400 1 rnn. 81 kg K. 17-15 3 hóra 
103 , 81 . , 17-15 

3000 , 80 „ „ 17-20 
1500 „ 80 » > 17-— 
1-2C0 . 80 . . 17— 
1400 80 » 17— 
1000 „ 78 .. » 17.— 
200. , , 16-95 
200 , 79 . „ 17'30 
100 » 79 , „ 16-90 
100 , 79 » „ 16.70 
100 J nm. 79 „ K. 16.50 3 hóra 
200 » 79 , » 16.80 

„ 79 , „ 16.60 
100 , 79 „ „ 16.90 
-560 . 78 » » 17— 
100 » 78 „ 16-50 
100 „ 78 „ ,, 16-40 
250 „ . 16-20 
300 . 78 . , 16-80 
150 V 78 
150 , 79 » „ 16 20 
ICO . 78 . , 16-20 

1400 , 77 . » 17— 
100 . 76 . „ 16.10 » X 
2530 » 74 . .. 16— » » 
2450 . 74 „ , 16.— 
1900 • . 74 . , 16.— 
100 . 74 . , 1450 
600 , 75 . . 15-50 

Pestmegyevidéki: 3500 mi n. 79 kg. K. 16-50 
500 , . 79 . . 16-20 
150 , , 78 , „ 16.20 
700 78 . , 16-50 
300 , „ 78 „ „ 16-50 
250 ,, ,"78 „ „ 16.20 
100 , , 77 , „ 16-30 
100 » 76 , „ 16.20 
500 . 76 . . 15-90 

1000 , . 76 „ „ 16 50 
200 , 76 , , 16-40 
300 , . 74 . „ - 16— 
1000 . •> 74 „ , 16 — 
200 . 70 „ „ 14.60 

Bánáti: 830 , . 75 „ „ 15.50 
375 , 72 , „ 15-50 
1500 , „ 74 . 

Baktárból: 1000 , 76 „ „ 15.90 
1000 i, Jl. 76 „ K. 16 10 
4500 , 75 , . 15-80 
3000 . 74 , , 15.90 
1000 , , 74 , , 15-90 

Szerbiai : 9C0 . 77 . . 15— 
Rozs szilárd irányzat mellett jól kiháltatott, 

később a lanyhuló terminusra való tekintettel ellany-
hult. Minőség szerint 13.20—50-ig költetett helybeni 
paritással. 

Árpa gyenge forgalmú tartott árak melleit ab itt 
11.20—11.50, jobb áruért 12 — koronáig fizettek. 

Tengeri mérsékelt, inkább lanyha irányzatú ab itt 
10.80-11.- K. elhelyezhető. 

Zab változatlan, élénkebb kinálat mellett helyben 
átvéve 11.—11.40 K. elhelyezhető. 

Határidők egy órai zárlat: 
Buza áprilisra 1900. 15.76—78 

májusra „ 15.78- 80 
októborre „ 15.92- 94 

Tengeri májusra , 10.80-82 
„ juliusra „ ii.__11.04— 

Rozs áprilisra , 13.56-58 
, októberre „ 13.72—74 

Zab áprilisre , 10.44—46—— 

>ud6,it& (G0ldfin°er •zeszjyárí tópTísa!6 

Mkelt finomított szesz nagyban adózva 113- 113 50 
K., adózatlanul szabadraktárra szállítva 43- 43-50 | 
S n n3 A 25-1^f r ad^ H25 f!'lérrel <̂ Sbb £ 

VJ? t . T U d 50 K- adózatlanul 43-50 K kelt 

szeszt * f o » 
zárulva is lett 36-75-37-50 koronáig. t é t e l 

38 - áro™!™9™ , iversszetz d r a ^dapesten 37-50-

aTer «e»ékÍ0Syié8 4 0 8°"41'20 korona' kontIngen, 

3 9 - £ £ flStí Szeszért 2 '5° » » « • * « • * •« 

Kivite're a hétnek elején néhány kocsirakomány 
finomított szeszt vásároltak. 

Vidéki szeszgyárak közül: N.-Várad, Losoncz, 
Győr, Baji 25 fillérrel, a többiek 50 fillérrel drágábban 
zárultak. 

Bwüvpetsli tárlatárak « hiten: Finomitott iwu 
113- 113 50 korona, élesztőszssz 113 25 -113-50 K., 
sy@rtsi.esz adózva 111' 111-50 korona, nyersgzasz 
sdózatiíB íexkoutingene) —•• — korona, denaturált 
sze«z 36 50—37— korona. Kontingens nyersszesz 

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

Lujza Gőzmalom Eészvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a ,Köztelek' részére. Budapest, 1900. április 9. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztásuk-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

Ár K.: 25.60 24.20 22.80 21.30 20.90 20.30 19.10 16.10 
Takarmányliszt K o r p a 

Heremagvak ólomzárolása. *) 
Budapest, 1900. április 8-án. 

A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-
más az 1899/1900. idényben, azaz 1899. évi julius hó 

Luczerna Lóhere összesen 
m é t e r m á z s a 

Mauthner Ödön8) Budapest... 2212 ' 2509 4721 
Haldek Ignácz,1)'Budapest— 1318 746 2064 
Magy. mezőg.szőv.4) Bpest — 817 1106 1923 
Frommer A. H. utóda Bpest— 572 544 1116 
Klein Vilmos Szatmár __ 150 . 864 1014 
Deutsch Gyula, Budapest ... 530 409 939 
Singer Zsigmond, Budapest 150 559 709 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 55 629 684 
Boross és Szalay Budapest 240 186 426 
Beimel és fia Budapest ... 192 111 303 
Klein Vilmos örök. Temesvár 90 136 226 
Szávoszt Emil, Budapest"_ 72 147 219 
Funkelsteia József, Aradon 116 63 179 
Radwáner és Rónai Bpest... 41 125 166 
Hollánder A. és M Ungvár— 25 116 141 
Lamberger Károly Bpest ... 58 74 132 
Kramer Lipót Budapest — 98 14 112 
Gr. Teleki Arvéd,2; Drassó— 52 4 56 
Veninger Antal, Győrött ... 45 — 45 
Felsenburg Tiv„ B.-Gyarmdt 8 35 43 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest — 13 13 
Nöthling Vilmos Budapest... — 4' 4 

8394 15235 
6 q. Trifolium 

2) 51 q répamag. 
8) 97 q Anthyllis vulneraria, 10 q Phleum pratense. 
4) 4 q Trifolium repens. 
*) A hazai mezőgazdaságra káros ameri-

kai hereféle magvakat a magvizsgáló állomás nem 
ólomzárolja. 

k k8spü&4i vásárcsarnok árajegyaése nagyban 
(en gros) eladott éMmiczikkek árairól. 

var g! 
tének üzleti jeíeiitéie. 1800. április hő 7-éről. 

A hét második felében üzleti forgalmunk növe-
kedett. A felhozatalok szaporodtak, meglehetős élénk 
vásárlási kedv is uralkodott, minek következtében 
áruinkat tartósan jó árakon helyezhettük el. 

Húsfélékből borjú sok került a piaczra és emel-
kedő áron volt elhelyezhető ; hasonlóan keresett volt a 
bárány is, vadból pedig az őz. 

Eladásaink: vidéki marhahús 76—88, borjú 
76—84, sertés 82—92 korona 100 kgonként. Prima 
bárány 14—16, II. osztályú 6'50—9 koronával kelt 
páronként. Őz 180-200, vadserlés 60 80 fillér 
kilogrammonként. 

Baromfi-piacz folyton szilárd ; élőlyuk 280 - 300, 
180—240 fillér nagy tételekben páronként. Vágott 
baromfival bőven elvagyunk látva, az irányzat lanyhább 
lett ; a liba elhanyagolt. A vevő közönség most már 
idei állatok iránt érdeklődik. Ia liba 120, Ila 100—112 
fillér kgmonként, poulard 180, kappan 300 fillér 
darabonként. 

Tojásüzlet sdlárd, anélkül, hogy az árak változtak 
volna I. alföldi, tojás 64 korona. 

Vaj keresett. Teavaj 2-10—2-20, főzővaj 1-60—1-80 
K., turó 20—26 fillér kgonként. 

Zöldségfélékből eladtunk idei salátát és ugorkát 
nagyobb mennyiségben 1 koronáért darabját. Karalábé 
darabját. 20 - 40 fillérért árksitottuk. 

, A gyümölcsüzlet gyenge. Rétes almát 40, asztali 
almát 60 fillérért értékesítettünk kgonként. 

Hivatalos árjegyzés 

Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 
I. rendű 102—110, II. r. 100—102, III. r. 96 -100, eleje 
I. r. 94—96, II. r. 90—94, III. r. 80—90, borjúhús 1 q. 
hátulja- I. r. 96—-112, II. r. 88-a6, eleje I. r. 
88 - 92, II. r. 80—88, bárány 1 darab hátulja — , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. , 
H. r. —:—eleje L r. , II. r. , sertéshús 
1 a. szalonnával budapesti 92—96, vidéki 84—94, 
szalonna nélkül budapesti 94—104, vidéki 84—100, 
sertéshús pörköltnek való — , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. —, vidéki II. r. 1 q. 
100—120, malacz élő, szopós I. r. : 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 
I.80—2.00, csont nélkül 2.20—2.20, kolbász 1 kg. nyers 
— , füstölt I. r. 1.30—1.60, szalonna 1 q. , 
sózott 90—98, füstölt 106—112, sertészsír 1 q. hordóval 
110—112, hordó nélkül budapesti I.r. 106—108, szalámi 
1 kg. belföldi 260—300, prágai korona. 

mailto:sy@rtsi.esz
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Czeglédről 3 árus 39 darab sertést, Czeczéről 1 árus 
6 drb sertést, Pinczehelyröl 1 árus 12 drb sertést, 
összesen 9 árus 114 drb sertést. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 104-112 fillér, 1 q 04—98 korona, silldő-
hus 1 kg, 120—144 fillér, 1 q korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 128—136 fillér. 1 q 110 112 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 100—108 fillér, í q korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 128 -140 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 104 112 fillér, 1 q 
korona, disznózsír ! kg. 116—120 fillér. 1 q 
korona, kocsonyahús 1 kg, 80—84 fillér, ' q 
korona, füstölt: sonka 1 kg. 140—152 fillér, 1 q — 
korona, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb töpörtő 1 kg. fii lér. 

Hideghasvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1900. 
április hó 10-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
29 árus 46 db sertést, 1 árus 5 db süldőt, 1400 kg. 
friss hust, 600 kg. füstölt hust, 1000 kg. szalonnát, 600 
kg. hájat. 

Forgalom lanyha. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 104—128 lillér, 1 q 96—98 K., süldő-
hus 1 kg. 112-136 fillér, 1 q K., füstölt 
Bertéshus 1 kg. 112—128 fii. 1 q korona, 
szalonna zsirnak 1 kg. 104-112 lillér, 1 q 97—100 K., 
füstölt szalonna 1 kg. 112—120, 1 q fillér, 
háj 1 kg. 108—112, 1 q fillér, disznózsír 
1 kg. 112—120,1 q fillér, kocsonyahús 
1 kg. 80-100, 1 kg. fillér, füstölt Bonka 
1 kg. 140-180 fillér. 1 q korona. 

BHáajmsti takarmtoyTásár. (IX. ke7ület Masier-
iissa, 1800. április 10, A széírosSővárossi vásárigazgatósás 
Mentése a »Möttelsk» részére). Felhozatott a ezokott 

. íikből 195 szekér réti (szésrn, 35 szekér mvha?-
25 szekér zí ipBzaitna, 6 jzokár tlomssaiota, 0 «skár te-
ifrv.anyszalma 0 szekér t<meriszfe, 6 ,tekér agyéli 
• karraíny (luezerna, zabosbükköny stb.) 500 ;sék istaski. 
á forgaloLt közepes Ar»k fil.-ben tj-fcént a fcöva;-
kfeíök: réti szf»n* 400—600, mnhar 520—600, Mur-
sí&íhsi 280—320, RÍom~>iainia 200—260, egyéb ';sk»r-
máay , lóhers , takaimicy-
»5.1ma — , lOOkéve toag&riu. lusserat 

560- 560 tarju . >ialaja«o<»k! 340- 380, néna 
— , uj , imbotbükköny 520—560 örnet 
.ííiszSm 272. <raly 380,800 isj. 

Bécsi vágémarhavásár. 1900. április hó 9-én. 
(Vass Jenő tudósítása a ,Köztelek" részére.) 

összes felhajtás 4927 db. Ebből magyar 3268 db, 
galicziai < 971 darab, bukovinai 12, német 688 db 
hízott 4147 db, legelő 780 dB, fiatal db, ökör 
387.2 db, bika 430 db, tehén 409 db. bivaly 67 db. 

A böjt következtében gyengébb fogyasztás foly-
tán az üzlet lanyha volt és príma 1, gyengébb taínö-
ségek 2 koronával olcsóbban keltek. 

Árak: prima magyar 65—71-— (—•—), szekund* 
56—64, tertia 48—55. Galicziai príma 66- 70 — 
72 -1, szekunda 57—65, tertia 5 >—56. Német jrima 
75- 79— 180.-82. szekunda 64-74. tertia • 6 63 
Legelőmarha : szerb és magyar 4 "—54 —, rosszabb 
minősége 40—54. Bika 38 -66 — (—.—), tehén 38-66 
és bivaly 36 40 —. Az összes eladások, élősúlyban, 
korona ériékben értendők. 

Bécsi szurómarhavásár. 1900 április 5-én. Fel-
hozatott: 3221 borjú, 2299 élő sertés, 2452 kizsigerelt 
sertés, 238 kizsigerelt juh, 3768 bárány. 

A csekély felhajtás folytán a borjuvásár igen 
szilárd volt és az árak 8—12 fillérrel emelkedtek. Zsir-
sertések mult heti árakon keltek, mig hússertések ol-
csóbban lettek jegyezve. Bárányvásár változatlan. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 84—96, 
prima 98 — 116, primissima 1 18—124 (128). élő borjú — 
prima , primissima — ( — —V fiatal 
sertés 66—82, kizsigerelt sertéf, nehéz 92—100, hizó 
sertés , süldő 86-96 (104), kizsigerelt juh 72 -88 
fillér pr. kiló, bárány páronkint 14—28 (32) korona. 

Bécsi sertésvásár. 1900 április 10-éá. (Schltijfá-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Edi-
tetek" részére). 

Felhajtás: 5150 süldő, 4401 zsirsertés, Össie-
sen 9551 drb. 

A forgalom élénk volt 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 96 -98 fillér, kivételesen 100 fillér, közooe» 
78-94 fillér, könnyű — — í fillér, süldő 64—80 fillér. 

Baromfi, a) Élő; (1 pár) csirke rántani való 
Ó.00—0.00, tyúk belföldi I. r. 2.80—3.00, kappan hizott 
I. r. 0.C0—0.00, sovány 2.80—3.20, rucza hizott I. r. 
P.OO—0.00, sovány belföldi 0. 0.00, liba fiatal újdon-
ság —.Q——.—, lud hizott I. r. —. .00, sovány 
belföldi 0. 0.00, pulyka hizott I. r. 20. - —10.—, 
sovány belföldi korona. — b) Tisztított: csirke 
I. r. 1 drb 1.20—1.60, tyúk I. r. l drb 1.60—2.20, 
kappan hizott 1 kg. , 1 drb 2.00—4.00, rueza 
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. " — , 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 1.12—1.20, 1 drb 

, magló 1 kg. 1 drb , ludínáj 
1 kg. 2,40—5.00, nagy 1 drb 1.00—2.00, ludzsir 1 kg. 
J.60—2.00 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 2.00—2.40, csuka 1 20— 
2.00, ponty dunai nagy 1.80—2.00, márna 1.20—1.60. 
süllő balatoni , ezompó 0.00—0.00, pisztrárg 
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 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
2.20—2.40, főző darabos 1.50—1.80, szedett 1.50—1.80, 
olvasztott , margarin I. rtftdü , II. r. 

, tehéntúró I. r. 0.24—0.32, juhturó 1.12—1.20, 
liptói 1.00—1.28, juhsajt , ementáli belföldi. 
2.00—2.00, grói belföldi 0.80—1.20 korona. . 

Liszt és kenyérnemüek. Kenyérliszt 1 q. , 
kenyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0.26—0.26, barna 
0.22—0.22, rozs 0.22—0.22 korona. 

Száraz főzelék. Lencse belföldi 1 q. —.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, 

1 bab fehér apró 14.00—18.00, nagy 14.00—16.00, szines 
12.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.40—4.70, alföldi 
(1440 drb) 60.00—62.00, erdélyi (1440 drb) 00.00 .00, 
szerb (1440 drb) -, apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. —, I. r. 1 q. 
4.4C—5.00, petrezselyem ujd. 100 köt. — , I. r. 
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 1 r. 100 drb 
1.20—2.00, II. r. 0.80—1.20, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
—.00—.—.00, kelkáposzta í. r. 100 darab 1.60—4.00, 
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 4i0.0 — 500.0, fehér 300.00— 
4C0.00, rózsa 1 q. 3.60—5.00, fekete retek "kicsiny 100 

• drb 1.20—3.00, ugorka 100 drb -savanyítani való 
1 ^savanyított 3.60—6.00, nagy salátának , 

paradicsom olasz 1 >q. 00.00—00.00, belföldi , 
• zöld paprika 100 drb , tök főzni való 100 drb 
i . , zöldborsó hüvelyes 1 q. 50——70—, kifej-

tett , zöldbab hüvelyes 1 q. 
v kifejtett , karfiol 100 drb —.00 .00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00—34.00, spárga 

, 1 kg. 0.00—0.00 korona. 
Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —.— .—; 

rétesbe való 18.00—40.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
—.——-—.—, közönséges kevert körte 1 q. 20.00—24.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. .—, nem 
magvaváló vörös 1 q.—. .—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. —. -—.—, 
őszi 1 q. —. .—, magvaváló 1 q. —. —.—, 
nem magvaváló 1 q. —. .—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 
—. .—, meggy nagyszemü kem. 1 q. —. .—, 
apró szemű 1 q. —.— .—, eper (szamócza) 1 kg. 
— . — — , málna 1 kg. —. .—, "szeder 1 liter 
.—.- .—, görög dinnye nagy I. r. 10 drb '——'—, 
kicsiny 100 drb —.- .—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb —. .—, II. r. 100 darab — .—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 00.00—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 
2.20—6.00, apuliai fÖÖ drb —. .—, mandarin . 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I.'r. 100 drb 2.20—2.60, füge 
hordós 1 q. 34.00—4').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 q. —.——.—, szerb szőlő 1 q. —. .— korona. 

Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 200̂ 00—240.00, 
. II. r. 1 q. 140.00—200.00, mák 1 q. 50.00—60,00, méz 
, csurgatott 1 q. 80.00—104.00, lépes 1 q. , 
köménymag 1 q. —. .—, boróka 1 kg, —. ,—, 

* házi szappan szinr 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. 
Hiflegtasvásár a Garay-téri élelmi piaczon 

1900. április 10-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztélek" részére.1 Felhozott Budapestről 
33 árus 10 db sertést, 0 árus 5 db süldőt, 2500 kg. 
triss hust, 3000 kg. füstölt hust, 500 kg. szalonnát, 
200 kg. hájat,— kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Nagy-Kőrösről 3 árus 55 
darab sertést, Kis-Kőrösről 1 árus 2 . drb sertést, 

Aüaívágárok. 
Budapesti sznrómarliayásár. 1900. április hó 6-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 1141 db, eladatott 1135 db, 
galicziai — drb, eladatott drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 12 db,, eladatott 
12 drb, élő bárány — db, eladatott — drb; belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

drb, ölött bárány 385 <irb, eladatott 346 drb, élő 
kecske 3 drb, eladatott 3 drb. 

Borjú és bárányvásár meglehetős élénk volt. " . 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 54'——78 
koronáig, kivételesen 80 -— koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. —1 koronáig drbonkint, — kor.-ig, 
kiv. koronáig sulvra, tiroli " koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, , koronáig 
kiv. —— koronáig súlyra, növendék borjú , 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 42—48 
koronáig, kiv. ——•— koronáig súlyra, Ölött borjú:; 
belföldi koronáig, kiv. koronáig súlyra, 
galicziai —- koronáig, kiv. 7 koronáig 
súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
•drbonkint, bécsi — • koronáig, kiv. —— koronáig 
súlyra,, növendék — koronáig, kiv,, ,——— 
koronáig drbonkint, élő kecske — • 8-— koronáig 
páronkint, ölött bárány 5'——14'— koronáig párja. 

Bndapesti juhvásár. 1900. április- hó 9-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „ Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 182 darab, 
. eladatott 182 drb, feljavított jut ok — drb, eladatott" 
— drb, kisorolt kofok — drb, eladatott,— darab, 
kiverő juh — drb, ejadatott — drb, bárány — drb, 
kecske —, boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai ——, durvaszőrü — db. 

A, birkávásár gyors lefolyású volt, 
Árak a következők : Belföldi hizlalt ürü 37- 43 K. 

párkint, 46-48 K.-ig 100 kiló élősúly szerint, feljaví-
tott juhok —• K. páronkint; K.-ig 100;: 
kiló élő s.uly szerint, kisorolt kosok — K.-ig 
páronkint, K.-ig .100, kiló ,élő. suly szerint, , 
kiverő juhok ——'—.— K.-ig párkint, -*-:—— K-ig lOO kl. 
élős. sz., bárány — K. páronkint, kecske — K. 
anya juhok —•—-K. páronkiht, szerbiai, — K. páron-
kint, . angól keresztezés — K, páronkint, romániai'— 
K. páronkint. 

Bécsi jnhvásár. 1900. április hő 5-éa. Felhajti* 
,1313 db juh. 

Kedvező páíisi hírekre az üzlet szilárd volt'-. A 
felhajtásnak egy része Páris részére vásároltatott meg. 

Árak : export juh páronként 50 -52 fillér per 
kiló, kivételesen —, raczka 46' 48 - fillér. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. L. urnák, Kadarkút. B. kérdésére a „Köztelek" 

f. évi 10. számában a bárányok vérhasáról irott czikk 
tartalmaz kimerítő feleletet. 

^Elsőrangú hazai gyártmány.^ 
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í 

Pontos czim : 1 
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/T RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 
B U D A P E S T . j | 

H 

í 
Magyarország legnagyobb és egyedüli 

g a z d a s á g i g é p g y á r a , fi 
mely a gazdálkodáshoz szükséges .. H 

I W ö s s z e s 1 
gazdasági gépeket gyárt ja . | ! 

H 

í £ 
Rendelések megtétele előtt 'kérjük minden í 
szakbavágó . kérdéssel bizalommal hozzánk 

: fordulni. g 

Részletes árjegyzékkel fi 
és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szol- H 

g álunk. 
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]W^eiési czMokra ajchiljiik a legjobbnak bizonyult 

rizstaüarmányiisztünüet 
v e g y i ö s s z e t é t e l e a z o r s z á g o s c h e m i a i i n t é z e t é s k ö z p o n t i v e g y k i s é r l e t i á l l o m á s v é g y e l ~ 

m e z é s e s z e r i n t : 

Z s i r , 1 3 . 7 4 % P r o t e i n 1 5 . 4 0 % : N . m e n t e s a n y a g 4 7 . 5 5 % 

M i n t á k k a l é s f e l v i l á g o s í t á s s a l s z í v e s e n s z o l g á l u n k , 

Hedrich és Srauss „KIRÁLYMALOM'' Budapest. 
j m m M M i B i ! w i m m i m m i m m m m m m m 

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 í j j 

felügyelete alatt álló ffl 

K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T | 

kiadásában a k ö v e t k e z ő J 

g a z d a s á g i k ö n y v e k j e l e n t e k m e g : | | 
fűzve kötve f|| 

Cselkó é s Kossutány Takarmányozástan __ 2.40 3.-— I S 
Cserháti Sándor Ta/ajismeret 1.60 11 
Hilgard-Treitz Szikes talajok —.80 1.— fi 
Domokos K. Gazdasági építészet 1-ső rész 2.40 S Í 
Száhlender Gyula Gazdasági építészet ffi 

U-ik rész ___ 2.60 3.— g 
Szüts Mihály Mezőgazdasági becs/éstan 2.60 3.— g|| 
Cserháti Sándor Okszerű talajmivelés 2.60 3.— M 
Acsádi Jenő Mezőgazdasági Út-, Vasút- és o 

Hidépitészet ".'. 2.60 3.— | j 
Molnár István Gazdasági gyümölcstermelés 2.— 2.40 Sg 
Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 5.— 6.— * 
Rázsó Imre Czukorrépa-magtenyésztés 1.— .— f f 

Megrendelések, az, . . . . . • - • • ||| 

OFSZ. Magy. Gazdasági Egyesület pénztári hivatalához l g 

Budapest, IX. , Ül lő i -ut 25. szám ( K ö z t e l e k ) Éf 
intézendök. ffi 

A műveket bérmentve küldjük; s minden megrendelés 
után 25°/o engedményt adunk. 

MS&ÁKÁ^'^'A^VV^W A'-A *" <*•%' & v j ? 

Lóárverési hirdetmény. 
Nagyméltóságú Őrgró f Pal lavicini Sándor nr mind-

szent-algyői Jiitb. uradalma pusztaszeri ménesélben 
nevelt lovak, é. p.: 

2 db 3 éves angol félvér ) 
1 *1 ,, 3 „ lippizai tisztavérü > kancza 

1 • ' » 3 . » „ félvér ) 
2 „ 3 „ angol félvér ) , 
2 „ 3 „ lippizai félvér } h c r e l t 

vagyis 8 db 3 éves, osikö-
í db 4.éves-angol félvér kancza 
2 . „ ,4 „ . „ „ herélt 

vagyis 3 db á éves, csikó. 
2 db 5 révés "angol félvér kancza 
2 „ 5 „ „ „ herélt 

vagyis 4 db 5 éves behajtott ló 
4 db 6 éves angol félvér kancza 
1 , 6 ,, p ? ^ herélt 

vagyis 5 db 6 éves behajtott ló. 

8 drb idősbb angol félvér \ 
1 „ ,, lippizai tisztavérü 5 kancza 
1 „ „ félvér ) . 
3 „ » ' : angol félvér herélt 

vagyis 13 db idősbb ló. 
Mindössze 33 db ló: 

á p r i l h é 19-én d . e . 10 ó p a b o r 
a pusztaszeri gazdaságban C v a s j i t á l l o m á s Kistelek) tartandó 
árverésen el fognak adatni. 

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

Csongrád-Sándorfalva, 1900. márcz, 31. 

706 U r a d . f ő i n t é z ő s é g ' . 

MG Cormick Harvesting Machine Company. 
C h i c a g ó i a r a t ó g é p g y á r . 

B C é v e k ö t c a r a t ó g c p . ü g r o k r a k ó a r a t é g é p , 

F ü k a s z á l ó g é p . S z é n a i ? y ü j t ö - g e r e b ! y e . 

K a s z a e i e s i t ö . K é v e k ö t ö z s i n e g . 

Nemrég nyitottuk me'g Budapesten uj üzletünket és azt magunk vezetjük egyene-
sen saját üzemünk szerint. Ezen idényben szolgálhatunk tiszta manillakötőzsineggel, 
melyet chicagói gyárunkban̂  gyártottak. 

•„.Képe* árjegyzékekórt. és útmutatásokért tessék -az «lul. jelzett czimhez fordulni: 

M c Cormick Harvesíiny Machine Company. 
W I L L I A M J. ST ILLMAN, i g a z g a t ó . 

B u d a p e s t , V . , V á c z i - u t 3 ® . s z á m . 
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Első m a g y a r á l t a l ános b iztos ító-társaság* Budapesten, 
i : X Ü K - , s K ^ l l i t m ^ n s r . é s . f « ^ H » J L a E * « > w J L « j » s J L i i i 

K I A D Á S O K . Negyvenket ted ik évi z á r s z á m l a 1899*. j a n u á r l - tő l december 31-ig. B E V É T E L E K . 

ÍZtosftott karon es UAl 
Függőben maradt károk tartaléka . . 
Szerzési költségek a viszontbizt. bevétel I 
Jövedelmi adó és bélyegilletékek . . . 
Adakozások közhasznú célokra '. '. '. 
' tüzbiztositási üzletet terhelő igazgatási 
(hajthatatlan követelések leírása • . . 
következő évek készpénz-díjtartaléka a viszont— 
rész levonása után Ss minden megterhelés nélkül 

IX. Szállítmánybiztosítás, 
fizetett károk és költségek . . . . . . . . 
levonva viszontbiztosított károk és költségek 

Függőben maradt károk tartaléka 
t » ' J V ™ I É É T " 

fután'é^mtataTmegterhelné 
III. Jégbiztosítás. 
S S 

, S e v K v ^ 

Kifizetett ki 

d s f 

Függőben maradt károk 
° ta- b* ífaffatásiA 

retkező évek készpénẑ dijtartaléka 

károk és költségek 1 

IV. Betörésbiztositás. 

énzxíij tartálé 

V. Egyéb kiadások. 
' ll 9 9̂  ** ny er e m ény s z ám la? 
• " ' ' J* íSgért . . . folyó évi üzletből 

iszpénz dij tartalék 
minden megterhelés i 

ontbiztositási dijak 

rben függőben maradt károk tartal 
II. Szállítmánybiztosítás. 
'"--ott készpénz díjtartalék 

;t rész levonása után éa 

Az 1898. évben függőben m 

jégbiztosi 

törlesztett dijak. 

érben függőben ma 

Mér legszámla . 3 9 9 . december 31-én. 

0,000 Kor. n. é. Egyesült budapesti fővárosi taki 
40|„-os záloglevél á 94— = 

^ - n a ^ ^ o n . irók 

íámitolt, visszleszámitolt és egyéb váltók . . . . . . . . . 
lébettérî ázak jelzálog-bölcsönszámía . . . . . I . . . . 
a) Pénzkészlet és maradványok a képvisê ségeknél . . ̂  . .' . 

JégbiztosHásr osztály folyó számlán 
Központi pénzkészlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Részvény alapt 

korona ffll. korona flll. korona flll. 
65.999,214 

m. 

etkek'dij visszatérít. 
iek tartaléka . . . 

li'osjtó 
2.638,847 06 Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények után . . . 1.057,782 97 

65.999,214 

Függőben levő" kfeok és' dy^szaférifJs 
Függőben levő̂  kiházasitási tőkék tartalí 

etkek'dij visszatérít. 
iek tartaléka . . . 16 az előbbi években kiállított kötvények után . . . . 9.664,559 90 Függőben levő" kfeok és' dy^szaférifJs 

Függőben levő̂  kiházasitási tőkék tartalí 29ó'792 
05 a biztosított tőke emelésére fordított nyeremények . 56,411 52 10.778,754 39 

Bélyegekért S1.tó!1 .' .' .' 
Irodai bér, postadij, nyomtatványok úti • és'egyéb költségek 20M65 l Mult évi függőben volt károk és díjvisszatérítések tartaléka 434,991 02 

Om^^ákért* 
. . . . . . ' 115!Ö90 84 Mult évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka . . 605,348 58 

IirrfőitébiXSk1aíta\ékfk.:::: : • : : : : : 7S;|o I Mult évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka . . 

, z 85 
Díjtartalék ez év végén 
1899 évi nyeremeny 69'97?:833 52 Kamatjövedelem , z 19 

81.101,896 _55_ i „1.1U1.S98 55 

Mér legszamla Í 8 9 9 december 31-én. 

Értékpapírok . 
=„ar kir. 40io-os' koronajáradék 94 kor. ft D 

67,400 „ „ „ magyar kir. 4%-os " — " 
12.592,800 „ » „ magy. földhitelintéz... - ,„ _ 
14.227,800 , , „ magy. földhitelint. 4»:0-os talajjav. zálogl. 9-
f. 1 1 800 „ „ „ n i i / 1 4 
2.594,000 „ „ , pesti magy. keresk. bank 4iyVos zálogl. M 

éööiööö » » J ma^at takarékpénztárak közp. jelzálogbankja 4Vlo zálogl. 

' S S : : - S ^ H I S S 
;,S.SI») „ ,. „ m.!TV jrfz-llitvlb. 4'.r«.- nyer. koli -. kö'.v-Hyei 1181cor.-val 

lagvar jelzálog-hitelbank 4»|„-os kölcsön 6 drb nyereményjegye 25 koronával 
558,000 kor. n. é. magyar jelz. hitelbank 4<|, °|„-os zálogl. 99 kor. 50 fillérrel 

- '-.: • ••' » 
424,800 „" „ , Bpest föv. 4°|Iros korooa-kölcsön-kötvények 95 ko1 onával 

2 329,000 » „ - m. kir. államv. ezüst-kölos. 4'IA-os kötv. 99 kor. 75 fillérrel 
700 000 m. kir. állam*, arany-köles. 4'L"|0-os kötv. 120 koronával 

:> , 
339,200 " „ „ m kir. 4»l0-os földtehermenteslt. kötv. 94 kor. 50 fillérrel 

12.977,600 ; „ „ m.k. italmér. jogkártalanit.4i|s0|0-os kötv. 99 kor. 50 fill.-el 
: . •• ! 

236,000 kor. n. é. egyesit, államadóss. 4>|10 «|lfos papirjárad. 9fc 
90 <XO , „ „ osztrák 4 |„-os koronajáradék 98 kor 75 

523,845 Lire oo o 1 1 i - kimatai 
'úléléíi csoportok értékpapírjai : 171.500 kor. n. é. magyal 

jogkártalanitási 4'|,»|0-os kötvények 99 kor. 50 fillérrel . 

or. 40 üllérrel 
llérrel . . . 

ískségéteésf Vezér- és főügynC 

Kaczvinszky Jdiios, 

könyvekkel teljesen megeí 
Budapest, 

Hajós József. 

mérlegeket megvizsgálvái 

621,305 
'200',000 

''232̂ 24 

Díjtartalék . . 

tőkék nj 

Függőben levő károk és díjvisszatérítések 

Függőben levő kiházasitisi tőkék tartalé a 

Dijieszállitásokra vonatkozó nyereményok ' 

Túlélési csoportok számlája 

Előre fizetett dijak 1900-1902. évekre . 

fel nem vett nyeremények 1898. évről . 

Kisorsolt biztositások tartaléka . . . . 

Viszontbiztosító intézetek és mások követe 

1899. évi 

gr<St Zichy Nándor, 
ik és azok egyes tételeit a £8- és sogéd-

Bárti Badvánszky Géza. 
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Tenyészjuh eladás. 
Gyérei Richárd Tolna-Ozora hírneves , , G y á n t h i " 

finom Merino-Negretti faj juhnyájából következő szám-

feletti. tenyésztésre kitűnően alkalmas juh adatik el. 

500 darai) 2—4 éves anya 
150 „ 5 éves anya 

15 , 2 éves hágó kos 
10 „ öreg liágó kos. 708 

Bővebb felvilágosítást ad 

a Tiszttartói hivatal Tolna-Ozora. 

Magy. kir. államvasutak. Igazgatóság. 
48705/900. C. sz. 

Hirdetmény. 
(Uj személy- és.. podgyászdijszabás életbeléptetése a kecskemét-fülöpszállási h. é. 

vasúton.) 
Ezen h. é. vasúton f. é. május hó 1-én uj személy- és podgyászdijszabás lép 

életbe, melylyel az 1897. évi október hó 1-én életbe lépett díjszabás érvényen kivül 
helyeztetik. 

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

Budapesteri, 1900. márczius 28-án. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

I a u c z e r n a , 

Répamag, 
Csomós ebir 

Franczia perje 
fűmag. 

K o r á n é r ő : 

tavaszi 
buza, 

duppaui 
zab, 

székely tengeri, 

Vadgesztenye, 
Kőr is fa , 
tölgysorfák és 

csemeték, 
kosár füzdugványok. 

A drassói magyar törzste-
nyészetből több db. kiválóan 

fejlett 

bika 
6 9 Kapható: 
gr. Teleki 

Arvéd úr 

litva Czim a kiadóhivatalban 

Tűzifa, 

A legpraktikusabb, 
bélyegző 

a gumosit 
mely az eddigi összes 
bélyegző készülékeket ke-
zelésének gyorsasága, le-
nyomatainak szépsége foly-

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

séggel szolgál 

Dancz Ferencz 

A nemesített 
alcsuthi 

tengeri, 

takarmányrépa 
tenyésztő 

vetömagvait 

)\ ,Agricol" 
Ausztria, Magyarország és 
Olaszországban szabadal-
mazott, puha s hideg viz-
.ben könnyen oldódó Káli-
szappan, rovarölő alkat-
részekkel. Legjobb óvszer a 
szőlővessző rovarok ellen, kü-
lönösen szénaféreg (bochi-
lis ambriquella) levéltetvek 
és vértUvek (sehizoneura) 
a gyümölcsfák, ugyszinte 
vetemény, réti füvek és 

virágférgek éllen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra irgyen. 

szappangyára 730 
T R I E S T , 

V i a L i m i t a n e a 1. 

A dr. Aschenbrandt-féle 

| bordói-pori 
j a legbiztosabb, kényelmes kezelésű és olcsó ellenszere 

a szőlő- és a burgonya 

peronosporájának j 
Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete* rak- ! 

tárában: 
50 kgos zsákokban á kg. 38 kr. 
10 kgos zsákokban... a kg. 40 kr. 
5 kgos zsákokban á kg. 40 kr. 

6 V A szőlő első permetezéséhez 1%; második permete- " 
zéséhez l l/a—2%; harmadik permetezéséhez ll/2°/o-os oldatot | 
használjunk. — Egy kat. holdra kell 3 permezéshez 22—25 kg. | 
bordói por, 25—30%-aI kevesebb, mint a tiszta rézgáliczból.— | 
A port konyhaszitán a vizbe szitáljuk és kész az oldat. | 

A dr. Aschenbrandt-féle 

réz-kénpor j 
o id iumnak (lisztharmat). 

r. A s c h e n b r a n d t - f é l e porok 

Vermorel-féle „Ec l a i r " permetező 20 frt j 
Vermorel-féle „Torp i l l e " porozógép 18 frt f 

Megfelelő magyar gyártmányok: 
Permetező 14 frt { 
Kézi fu j tató (igen finoman poroz) 5 frt \ 
Háti porozégép (igen finoman poroz) ... ... 14 frt | 

Az , Aschenbrandt-féle" porok megrendelhetők a vezérképviselő | 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, j 
BUDAPEST, (Albotmány-utcza 31. szám). 

Ezenkívül megrendeléseket elfogadnak: 

Á „Borászati Lapok" kiadóhivatala, j 
BUDAPEST (Köztelek) 

és a v i d é k i m e g b í z o t t a k . J 



7 • • i 

I K , 1900. ÁPRILIS HO 11. 30. SZAM. 1Ö-IK ÉVFOLYAM^ 

I p r e g n á l t 
csillag jegyű 

takarmany 
répa-mag 
Minthogy tudomásunkra jött, hogy a törvényesen bejegyzett csillag * \ 
viselő és a 88.000-ik sz. a. szabadalmazott eljárással impregnált taka 

= * védjegyet 
„_, . t takarmány-

répa-mágvainkat számos"ésetben hamisítják, a mennyiben egyes vidéki keres-
kedők néhány zsák csillagjegyü répamagot rendelnek és ha ez elkelt, akkor 
mindenféle csekélyebb értékű magot árusítanak a csillag] egygy el ellátott zsákok-
ban, hogy ez által azt a hiedelmet keltsék, hogy a zsákokban az áltálunk ter-
melt és impregnált takarmányrépa foglaltatik, szükségesnek tartjuk a ma-
gyarországi tisztelt gazdaközönséget értesíteni, miszerint a valódi csillag * jegyű 

Olajbogyő-alaku takarmányrépa. i m p r e g n á l t 

takarmányrépa-magvak 
Magyarország, F e l s ő -és Alsó-Ausztr ia -valamint Morvaország "részére kizárólag egyedül csak a 

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

D i i d a n A e l A n V I I . 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 
E s a i s a a p e s t e í l V | . k e r . , A n d r á s s y - u t 23. s z á m kaphatók. 
Az általunk termelt és impregnált fajták, úgymint 

Sárga Oberndoríi, 
Vörös Oberndoríi, 
Sárga olajbogyó, 
Vörös olajbogyó, 

Sárga Eckendorfi, 
Vörös Eckendorli, 
Sárga Mammutli, 
Vörös Mammutli, 

melyek mint emiitettük, — Magyarországon egyedül csak a 

Mauthner czégnél 
kaphatók, különösen kitttnnek azáltal, hogy 

1. csirázási energiá juk erősebb. Magas csírázó képesség mellett, gyor-
sabb és erőtel jesebb a kikelésük. Kitttnnek továbbá 

2. a f a j t áknak 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 (ÉszaknémetországV birtokosok és magtermelők, * - r - * ~ 
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KIS HIRDETÉSEK ! Innatk *• e«k 

C w k ° ' y v A I " S K o l t l " U - " ^ l y e U k e l g , O k g é g e 8 W é l b é l y e g e t ^ g y l e ^ e l e ^ l ^ o t M l d m . k . 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Számtartói 

AUás' t betöltendő̂ 'Mgs-

ésném rlegkészités, __..,„__ 
'elezóabeni jártasság. 

próba után tör 
Azállás mielő 
Magyar és 

sajátkezüleg i 

Pályázati hirdetés. 
-ugyobb-d" 
ómban 
« igény 

I s S i s l 

egyénejc pályázhatnak, k 
és Írásban birják̂ 'â gazdaságí 

osalds nős 6és6 MeZ" ^ ü 
egyének pályázhatnak. Pályá-
zók felhívatnak, hogy lellőf-
f elszerelt kérvényüket f. > 

MI, : : , . 

Saághra, kj'°A 
helyére juttatja. 

Ispáni 
állás betöltendő. Pályázhatnak 
nSs, gyakorlattal biró, meg-
a szláv nyelvben jártis gazdik. 
Fizetés: -4600 korona, lakás, 
kert, tűzifa, 1 drb hizott sertés, 
06° tg ptKum^na' 
tok (mel 
detne<SGfatézendőka ö S S 

' tung Drauhöfe íégrád (Zalam.) 

torJtfaTés k'ty tő4'' éTi f " " 
mai biró fiatal ember pályáz-

fűtés és világítás. F.elszerei 
folyamodvány másolatok, m£ lyek vissza nem küldétnek 

Erdomester 

b̂izonyitvfaŷ kkalTabí̂ S! 
iszet és vadáslafszatazerü 

IrnoJc 
felvételik, folyó év május Mén 
való belépéssel a szentegáti 
nak k?k résZjérí' páIy4zllat-
gazdásági tínintótetet'ŝ ke6-6 

ben jártassággâ b* 
tés: 'akás és te 
mellett évi 480 kc „..„-
nyitványmásolatekkal és aroz-
Wppel̂ eUátott kérvények a 

dendSk,41"' -Baranyam •) 

i ellátás 

Tehenész gazda, 
liyen Áinőség'ben â almazva 
volt, azonnal felvétetik. Aján-
latok bizonyitványmásolatokkal 
és igények jelzésével az intéző-
séghez, Borsi 11. p. S.-A.-Ujhely 

írnok 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Ispánt 

vagy ellenőri állást kei 
80 éves intelligens, u»»«, 
gazdasági-iskolát végzett fiatal 
ember, ki 10 évi szolgálata " 
kitűnő bizo Dyitványokkal r 
delkelkezik. Kauezióképes.es 
leg egy középbirtok perczent-

évi 
-ványnyaí̂  rendelkező 
gazdaságba önálló gazdatiszt 

t, április 15-iki „épésreí 
kiadőhi-

Gazdatiszt, 
gazdaság" mínde" Vában" 

Földmives iskolát 
citünő sikerrel végeztem, ka 
ettem, nő^osaládSn,6-6'8-4 
:»th. vallású 81 éves va 
igy helyen mint' segéd, "majd 
aint kezelőtiszt töltötten - -
Jzim: Oswald Mihály, 
>estm. 87« 
Önálló gazdatiszt, 

:1 a gazdaság ̂ minden ágazatá-
íektelen, ' erély'es,' 26% ^ 

IiOTászmester, 

kellő infcelligencz iával, 
gazdaságnak minden ágában 
tehenészei marhltT1 

•s stb., jelenleg a fővaS.' 
• egyike a legelőkelőbb 

gyobb uradalomnál volt alkal-
-izva, állattenyésztés, sertés-

slalás s lótenyésztésben jár-
l, bármikori belépésre állást 
res. Cẑ tn a kiadóhivatal-

azdaság mindeifágábaD̂ mint 
is ; — megfelelő álland̂ álíást 
íonnalr belépésre óhajt el-

„D. 728." jelige rtatía'kiídí 

Ozim a kiadóhivai 

lépésre, esetleg biztosíték mel-
Czim a kiadóhivatalban. 

írnoki 
segédtiszti állást̂  

:orlattal biró fiatalé 

linden ágáb»n járta. 
ófl ménesben töltöt 
izqnyitvánvokkal, hí 
zségben' mint prlv< 

Földmives 
; 

gált altiszt, a gazdaság mi 
ágában jártas, 7 évi gyaki..... 
tal, melyből 6 évig önállóan 
működött alkalmazást ker. 
o'yhelyes, kel esetleg holmé 
nősülhetne. Czim a kiadóban. 

Főtehenésznek, 
ajorgazdának vagy ebhez h 
mló bármily állásra ajánlk 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
úgyszintén legprímább 

lekötni való és 
j á r m o s ökröket 
legjutányosabb árakon aján-

E l a d ó 
állandóan gazdag választé: 

magyar fa j t inó 

i g á s ö k ö r . 
kori belépésre havi fizetésre 
vagy konvenozióra. Czim a ki-
adóhivatalban. 765 

Előjegyzéseket: későbbi flx 
szállításra helyben vagy a vá-

fogadunk — az előjegyző félre 
való minden kötelezettség nél-

kül. - Bővebbet: 
László és társai gazdasági in-

tézőségénél e 3 
Kolozsvárt, Nagy-uteza 1. sz. 

Fiatal ember, 
iskolát végzett igen jő sikerrel, 
és több évi gyakorlattal bír, 
mezőgazdaságban is jártas, 
szerény, feltételek melleit állást 
„H. B. 766" jelige alatta kiadó-

Előjegyzéseket: későbbi flx 
szállításra helyben vagy a vá-

fogadunk — az előjegyző félre 
való minden kötelezettség nél-

kül. - Bővebbet: 
László és társai gazdasági in-

tézőségénél e 3 
Kolozsvárt, Nagy-uteza 1. sz. 

Fiatal ember, 
iskolát végzett igen jő sikerrel, 
és több évi gyakorlattal bír, 
mezőgazdaságban is jártas, 
szerény, feltételek melleit állást 
„H. B. 766" jelige alatta kiadó-

Kos-eladás. 
ő méltóSágának̂ p.-szt.-tordyai 
ĵ uhászatában töb^ darab két-

Értskezhetn? ̂ Pongráeí ° Jenő 
3 t t 

Eli ADÓ. 
gazdaságában a szegedi orszá-
gos ki állításon első díjjal ki-
tüntetett 

H a m p s h i e r e 
D o w n k o s o k 

eladatnak. Bővebb felvilágosl-

S Z O Ó L A J O S 
638 urad, intézó 

Kos-eladás. 
ő méltóSágának̂ p.-szt.-tordyai 
ĵ uhászatában töb^ darab két-

Értskezhetn? ̂ Pongráeí ° Jenő 
3 t t 

Eli ADÓ. 
gazdaságában a szegedi orszá-
gos ki állításon első díjjal ki-
tüntetett 

H a m p s h i e r e 
D o w n k o s o k 

eladatnak. Bővebb felvilágosl-

S Z O Ó L A J O S 
638 urad, intézó 

Eladó 
6 darab 

Simmenthali 
bika, 

2 darab i,J/$ éves 4 darab. 
IVí éves orsz. törzsköny-
vezett milleniuminagy érem-
mel kitüntetett tehenészet-
ben, melyek jó kifejlettek 
tenyésztésre alkalmasak.' 
Cim a kiadóhivatalban. 

734' 

Megvételre 
seu egészséges jól kifejlett 
2—S éves Bamboaillet vagy ke-
resztezés tenyész anya birka. 
Ajánlatok az,ármegjelölésével 

Eladó 
6 darab 

Simmenthali 
bika, 

2 darab i,J/$ éves 4 darab. 
IVí éves orsz. törzsköny-
vezett milleniuminagy érem-
mel kitüntetett tehenészet-
ben, melyek jó kifejlettek 
tenyésztésre alkalmasak.' 
Cim a kiadóhivatalban. 

734' 

Megvételre 
seu egészséges jól kifejlett 
2—S éves Bamboaillet vagy ke-
resztezés tenyész anya birka. 
Ajánlatok az,ármegjelölésével ÁLLATOK, 

Eredeti 
Ramhouillet 

kosok 157 
mindenkor nagyobb 

mennyiségben, dus 
választékban kaphatók 

g r ó f H e r b e r s t e i n 
A l b e r t 

uradalmi igazgatóságánál 
Strilek, 

Morvaorszás -

^ A nagy-atádU 

eladő. Venni szándékozók for-
duljanak az Uradalmi számtar-
tósighoz, Nagy-A'.ádon. 715 

ÁLLATOK, 
Eredeti 

Ramhouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

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

A l b e r t 
uradalmi igazgatóságánál 

Strilek, 
Morvaorszás -

Tenyészanyajuh 
eladó. Tenyésztés beszüntetése 
miatt S00 darab kitűnő minő-
ségü rambouillett anyajuh a 
bárányokkal együtt gróf Pon-
gráoz Jénő bashalmi gazda-
ságában, u. p. Királytelek. 714 

ÁLLATOK, 
Eredeti 

Ramhouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

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

A l b e r t 
uradalmi igazgatóságánál 

Strilek, 
Morvaorszás -

Berkshire 
tünő szülőkutá'néladókSdlí-d 
Imrénél, Dejtár (Nógrádmegye.) 

ÁLLATOK, 
Eredeti 

Ramhouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

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

A l b e r t 
uradalmi igazgatóságánál 

Strilek, 
Morvaorszás -Kos-eladás 

Mgs3.' Báró" Königswarter Heí 
man ur osaba-südi uradalma I 
főtisztségénél Csaba-Csád, vas- * 
ut-, posta- és távirdaállomáfK 

ÁLLATOK, 
Eredeti 

Ramhouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

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

A l b e r t 
uradalmi igazgatóságánál 

Strilek, 
Morvaorszás -Kos-eladás 

Mgs3.' Báró" Königswarter Heí 
man ur osaba-südi uradalma I 
főtisztségénél Csaba-Csád, vas- * 
ut-, posta- és távirdaállomáfK 

Teny észirány 

7ol8rom̂ ronMrt°Seladabtnakí 
posta N.-Î mánd, Komárom-Eladó ménes. 

kanctâ osikík™^ an^olfélTér 
két éves angolfélvér és ö̂ da-
e adatnak Ugrón Ákosnál, u.p. 
Tab, Somogymegyében. 674 

Teny észirány 

7ol8rom̂ ronMrt°Seladabtnakí 
posta N.-Î mánd, Komárom-Eladó ménes. 

kanctâ osikík™^ an^olfélTér 
két éves angolfélvér és ö̂ da-
e adatnak Ugrón Ákosnál, u.p. 
Tab, Somogymegyében. 674 

Br. Bornemissza 
Elibanr60ZÍ14gy'°86hí ?a-da?A" 
takarmány hiány miatt eladő. 

760 

együtt.3 BŐTOhbbferivlMgoíitSs-
sal, szolgál Lájer és Nöthig 

Vöröstarka 
tinó és üszó 

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

mennyiségben 

k a p h a t ó o l c s ó á r o n . 
Későbbi, úgyszintén jár-
mos és beállítási ök-
rök szállítására vállal-

kozom. 8956 
HENRIK IGNÁCZ, 

Szólónak (Vasq.). 

A 

1«-

VEGYESEK, 
VÁSÁROLJUNK 

v i l á g h í r ű e r f u r t i 
m a g v a k a t . 

R a ű w a n e r és R ó n a i 
magkereskedésében, 

V. , N á d o r - u . 8 . s z . 
J. C. SCHMIDT erfurti 

magyarországi 
főraktárában. 

Ugyanott gazdasági vető-
r e g n £ r X U | e n a 

jutányosan̂ beszerez-

Tessék árjegyzékei térni, 

Tökmag. 
idiai Mammuth óriási 1 
lánytök klja 160 fillérért 1 

Gyulakesziben 
Tapoloza mellett 150 hektolite 
Rizling és vegyes kétszer fe. 

iladő. Czim a kiadőhiva 

répa-
fajok 

az 

eckendorfi 

Eredeti utolsó évi 

termésű, kitünö 

csiraképességü mag-

l e s z á l l í t o t t 

á r a b 
mellett 

magnagykereskedése 

Budapest, 
Károly-körut 9. szám. 
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G Ű Z M I V E L É S . 
Nagyobb területek szántását gézekével 

hMlaaáé vagy** dválallai; épúgy 

m é l y r i g o l o z á s t i z ö l ö - t e l é p í t é s e k h e z . 

ÉrdeklMfk kéretwk, k•gy alaití wámemkej forduljanak. 

W O L F F E R N Ö . gízszántási vAllalkwé 
BUDAPEST-KELENFÖLD. 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

„DeeringMéle fükaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
v aésm^zél e«rkésró 1 s z é n a g y ü j t ö g é p e k e t 

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

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

natosítani. 

P R O P P E R S A M U 
az amerikai Deering-gyár kiz. képviselője 

B U D A P E S T , V., Váezi-körút 52. szám. 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kívánatra készséggel szolgálok. — 

Gzukorrépa, 
burgonya i 

A szegedi kiállításon „nj és 
figyelemre méltó" jelzővel 

kitüntetve. 
A szükségelt ötszörös erőki-
fe jtésnek megfelelőleg sza-
badalmazott szirattyuszer-

kezettel ellátva. 

Az o r m á n y o s bogarak ellen, használható chlorbaryum és 
rovarin permetezéshez. A burgonya peronosporája elleni' 
permetezéshez. A salétromnak oldat alakban bármely oldat 
alá és a trágyáié permetezéshez. A csigák ellen (lema 
melanopus) thanaton'nal történő védekezéshoz. 

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

Munkaképessége 3 k a t hold. 
E tökéletes permetezők kaphatók alólirott fel-

találónál . 
Ismertetés-ingyen és bérmentve 703 

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

Önműködő v í z s z á l l í t ó 
berendezéseket közeli források felhasználásával 

szállit 

J C - u z i z A z i t a l 
Weisskirchen (Morvaország). 

\ Szivattyúk é s fecskendők 
jL,. minden fajtában. 466 

SJT^^ Prospektusok és költségvetések 

ingyen és bérmentve. 

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. 

Bővebb értesítéssel szolgál 

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

Tenyészbika eladás. 
Gyérei Richárd Tolna-Ozorai országos törzskönyvezett Sim-

menthali tehenészetében IV4—2 éves telivér Simmenthali bikák 

Bővebb felvilágosítást ad 707 

az uradalmi tiszttartóság Tolna-Ozora. 
Magy. kir. államvasutak 

Budapest-balparti üzletvezetőség. 
1053d/900 II. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Morvavölgyi vonalunk Kutti állomásának bővítésével kapcsolatos következő 

munkák biztosítására nyilvános-versenytárgyalást hirdetünk, és pedig: a felvételi 
épület bővítésére és átalakítására, anyagszertár és kezelő kamarára, lakatos bodera, 
faszerkezetű áruraktára, laktanya épületre munkás árnyékszékre, szénfészerre, két 
állású mozdonyszinre, vizállomási kút létesítésére, valamint a vizszolgálathoz tar-, 
tozó gépészéti berendezés szállítására és felszerelésére. 

A teljesitndő munkák mennyiségére vonatkoztató tájékoztató adatok, valamint 
a munkák végrehajtását szabályozó részletes feltételek az alulirt üzletvezető 
pályaferitartási osztályának hivatalos helyiségében Teréz-körut 62. szám I. emelet, 
valamint pozsonyi osztálymérnökségünknél (főpálya-udvar) a hivatalos órák alatt 
szerezhetők s ez alkalommal a tervek is megtekinthetők. 

Jogérvényes és kellőleg bélyegzett ajánlatok folyó évi április hó 18-ikának 
déli 12 óráig általános osztályunknál (Teréz-körut 62. szám I. emelet 6. ajtó szám 
alatt) nyújtandók be alábbi felirattal ,Ajánlat Kutti állomás bővítésére". 

Bánatpénz fejében legkésőbb folyó évi április hó 17-én déli 12 óráig 3000 
k irona azaz háromezer korona készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas érték 
papírokban budapesti gyüjtőpénztárunknál lefizetendő. Az érjéípapirok a budapest 
illetve bécsi tőzsdei, tizennégy napnál nem régibb árfolyam szerinti, de névértékel 
meg nem haladó értékben fogadtatnak el. Takarépénztári betétkönyvek bánatpénzüt 
nem tehetők le. 

Az ajánlatok között a szabad választási jogot fentartjuk magunknak. 
Budapest, 1900. április hó 1-én. 

(Utánnyomat nem dijazta,tik). Az üzletvezetőség. 

E l a d ó m 
Augusztus 20. körül érő, nagyon finom minőségű és bő-

termő komlődngány, Ezer dugványnak ára loco Héjasfalva 
vasúti állomás 20 korona. Egy kat. holdra szükségeltetik 
4608 dugvány. 

Megrendelhető 

Báró Kemény Bélánál, Szt.-Erzsébet 
u. p. Héjasfalva. 732 

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




