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1900. évi május hó 5-én, d. e. 10 órákor, esetleg 
folytatólagosan d. u. 4 órakor a Köztélken tartandó 

I. ü l é s é r e. 
(A részletes tárgysorozatot a ,Köztelek" 

33. számában közöltük.) 

Gazdasági munkások biztosítása. 
Az Alföldön a munkások között né-

hány év előtt kitört munkászavargások 
a társadalom és a kormány figyelmét az 
ottani lappangó bajokra fordították és az 
illetékes tényezőket meggyőzték arról, 
hogy az addig jóformán nem is sejtett 
bajokat sürgősen kell orvosolni, még 
mielőtt a fölfakadt kelevény annyira el-
mérgesedik, hogy a munkások egész 
tömegének szervezetét inScziálja. Az 
orvoslás munkája csakhamar kezdetét is 
vette s Darányi földmivelésügyi miniszter 
alig néhány év alatt a szocziálpolitikai 
törvények egész lánczolatát készítette el 
s ezek egy része életbe is lépett, másik 
része pedig az életbelépésre készen áll. 
A mezei munkásokról szóló 1898. évi 
II. törv.-czikk, a cséplő munkásokról, a 
vizszabályoző munkásokról és a dohányos 
kertészekről szóló törvényjavaslat-terveze-
tek a törvényhozás elé terjeszthető kész-
ségben vannak. 

SzarkesztSség ég kiadóhivatal: 
Budapest (KSzteleK), Cllői-ít S5. szám 

Kéziratokat a szerkmstfaég nam küld vissza. 

Mindeme törvények, javaslatok és 
tervezetek a munkaadók és a munkások 
közötti jogviszony szabályozását eszköz-
lik s elsősorban a munkások esetleges 
sérelmeinek közigazgatási és törvényke-
zési uton való megoldására alkalmasak, 
természetesen ezáltal a munkások hely-
zetének és ügyeik jogbiztonságának javu-
lására nagymértékben hozzájárulnak. De 
a munkáskérdés szanálásának a jogbiz-
tonság törvényhozási rendezése csak 
egyik részletét képezi, azt a részletét, 
amelyet hatósági uton lehet és kell el-
intézni. A szorosan vett jogi viszonyok 
szabályozása a munkások helyzetét ad-
dig, mig ezek munkaképesek, javítja 
és biztosítja, a betegség, a rokkant-
ság, az aggság bekövetkeztével a 
munkásra bekövetkező vigasztalan és 
segélynélküli állapotot egyáltalában nem 
enyhíti, mert hiszen kevés munkás van 
abban a helyzetben, hogy munkaképes-
sége idejében családja fentartásán és 
felnevelésén felül még a betegség, rok-
kantság és aggság idejére keresményé-
ből félre is tehessen. Hogy ez a mun-
kásnak lehetővé tétessék, már nem ele-
gendő a kormány közreműködése, itt a 
gazdatársadalmat és magát a munkás-
népet is az akczióba bele kell vonni. 

A külföldön e téren a helyzet sok-
kal kedvezőbb. Ott, ahol erős életbizto-
sító társaságok vannak, már régóta lé-
tesült az u. n. népbiztositás, mely a 
munkásoknak lehetővé teszi, hogy akár 
munkaadójuk hozzájárulásával, akár pusz-
tán a maguk erejével is csekély befizetések 
utján a betegség, rokkantság és aggkor 

Mai számunk 30 oldal. 
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esetére maguknak, haláluk után pedig hát-
ramaradottaiknak némi járulékot biztosít-
sanak. Nálunk is történtek e rendszer beho-
zatalára némi kisérletek. Német-és angol-
országi biztosító társulatok az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület erkölcsi tá-
mogatása mellett hajlandók lettek volna a 
népbiztositásnak ezen alakját meghono-
sítani és nagybirtokosaink hajlandók let-
tek volna a maguk részéről a népbizto-
sitás terheinek egyrészét magukra vál-
lalni. Tekintettel azonban arra a körül-
ményre, hogy Darányi miniszter a mun-
kásbiztositás kérdését szocziálpolitikai 
programmjába szintén fölvette és a kér-
désnek kedvezőbb megoldását kilátásba 
helyezte, az OMGE. a megkezdett akczió-
ról lemondott, hogy a miniszter kilátásba 
helyezett kezdeményezését egész erejé-
vel támogassa. Szükség van erre azért, 
mert előre volt látható, hogy a munkás-
biztositás kérdése hazánkban kötelező 
alapon nem oldható meg s annak fakul-
tatív keresztülviteléhez a társadalomnak 
önként minél nagyobb mértékben kell 
hozzájárulnia. 

Darányi földmivelésügyi miniszter a 
gazdasági cselédek és munkások bizto-
sító intézményének megalkotására tör-
vényjavaslatot készített, amelyet a f. hó 
4-én tartandó szakértekezlet után már 
legközelebb a törvényhozás elé fog ter-
jeszteni. 

A tervezet szerint lesz egy »orszá-
gos gazdasági munkás- és csélédsegiU-
pénztárA segítő intézménybe minden 
gazdasági munkás és gazdasági cseléd 
beléphet. A belépés nem kötelező. Erre 
nincs szükség azért, mert esetleg csak 
fölösleges ellenszenvet keltene, holott a 
már itt-ott létező segitö pénztárak, temet-
kezési egyletek s hasonló intézmények 
mutatják, hogy a magyar munkás önként 
is igyekszik betegség, rokkantság aggság 
és halálesetére magának vagy hozzátar-
tozóinak némi segítséget biztosítani. Ezen 
intézmény önkéntes fölkarolása annál 
inkább várható, mert á belépés s a tag-
díjfizetés nincs semmi bürokratikus el-
járáshoz kötve. 

Minden olvasó hallotta hirét a „heti 
hatosoknak". Azoknak atizkrajczároknak, 
amiket sok-sok magyar munkás fizetgetett 
be a különböző szocziálista-kasszákba, de 
amely heti hatosokért sohase kapott senki 
semmit. A tervezet ezekre a heti hato-
sokra épiti fel a munkások önsegítő tár-
sulatát s igy a munkások félrevezetőit a 
maguk által kieszelt fegyverrel veri le, 
mert nyilvánvaló, hogy a munkás inkább 
oda fizeti be a heti 20 fillért, ahonnan 
bizonyosan kap valamit, mint oda, ahon-
nét szomorú tapasztalásai szerint semmit 
se kap. A heti 20 fillérért ugyanis az uj 
intézmény a következőket adja: 1. Ha a 
munkást baleset éri, fizeti az orvost, 
gyógyszereket, kötszereket s munkaképte-
lenség esetében ad 2 hónapig, naponként 
120 fillér segítséget. Ha a munka-
képtelenség két hónapnál tovább tart s 
ha esetleg a munkás munkaképtelen lesz, 
fizet havohkint az intézmény legalább is 

10 korona segélyt, mely azonban az 
igazgatóság által fölemelhető. 3. Ha a 
munkás a baleset miatt meghal, családja 
kap 400 koronát. 4. Ha a munkás 10 
évi tagság után munkaképtelen lesz bár-
mily okból, kap havonkint élete fogytáig 
10 K.-át. Ez szintén fölemelhető 20 koronára. 
5. A tag 65 éves korában, minden egyéb 
igényének épségben tartásával kap 100 
koronát 6. Ha a tag meghal, 5 évi 
tagság után 200, 10 évi tagság után 
250, 15 évi tagság után Z70 korona 
segélyt kap a családja. Nem részesitik 
segélyben azt, aki munkaképtelenségét 
szándékosan maga idézte elő, vagy akit 
baleset részegsége közben ért, vagy aki 
a pénzbeli segítséget az igazgatóság 
tudta nélkül másnak átengedi. Ezzel 
gyökeresen elvágják az alföldi temet-
kezési egyesületekben elharapózott ama 
visszaélések útját, hogy egyik-másiknak 
30—40 „embere" is van, kiket „bebizto-
sít". Az özvegy segélypénze, a gyermekek 
neveltetési járuléka a közigazgatási végre-
hajtás alól kivonattak. A gazdasági 
cselédek gazdájukhoz való hűségét azzal 
honorálja a tervezet, hogy az intézet 
életbeléptetésekor a gazdasági cselédek-
nek egyazon szolgálatban eltöltött ideje 
beszámittatik a tagsági időbe, ha ez 
évekre a tagdijat kamat nélkül utólag 
befizetik. Van arról is rendelkezés, hogy 
az olyan cseléd és munkás, aki még a heti 
20 fillér tagsági dij fizetését sem birja el, 
de mégis részesülni akar az intézményből, 
évenkint 50 fillér befizetés mellett baleset 
bekövetkezésekor ingyen gyógykezeltetik 
és az orvosszereket is a pénztár fizeti. 
Ezenkívül segélyt is kap betegsége tar-
tamára, halála esetére pedig családjának 
200 korona temetési segítség utalványoz-
tatik. Az alföldi temetkezési egyesületek 
ismert panamái ellen tételes rendelkezé-
sek történtek, igy a tagsági könyvecskét 
zálogba adni-venni nem lehet, mert 
tudvalevően az összevásárolt könyvecs-
kékkel éltek vissza az élettel spekulálók 
és a halálra lesök némely egyesületben. 
Ezt a spekulácziót eleve kizárják az 
előadói tervezet intézkedései. 

A pénztár bevételeit nemcsak a 
heti 20 fillérek képezik, amelyeket a 
belépő tagok fizetnek, hanem a közsé-
gek, illetőleg a birtokosok és az állam is 
hozzájárulásra vannak kötelezve. Ugyanis 
a községek a földadó W/o-ának megfelelő 
összeget a törzsvagyon jövedelméből kö-
telesek a pénztárnak befizetni, ha ezt az 
összeget a törzsvagyon jövedelme nem 
fedezi, — a község kivetheti a földbir-
tokra. Nem adóztathatók meg e czélra 
azok, akik 30 koronánál kisebb föld-
adót fizetnek. A tervezet szerint legalább 
százezer korona évi állami segítés biz-
tosíttatnék a pénztárnak mindaddig, mig 
a tagok száma az egymilliót meg nem 
haladja. 

Ezek a tervezet főpontjai. Munká-
sok, munkaadók önkéntes, a községek 
és az állam kötelező hozzájárulására 
alapítja a népbiztositó intézet megalko-
tását. Különösen ki kell emelnünk, hogy 

azon humánus birtokosoknak, akik hosszú 
idei szolgálatban levő cselédjeiket jutal-
mazni akarják, módot nyújt arra, hogy 
csekély utánfizetéssel, már jelenlegi szol-
gálatidejük beszámítása mellett az azon-
nali, élvezet jogával biztosithatják cseléd-
jeiket. Egy nagybirtokos p. o. tiz, egyen-
kint 20 évig szolgáló cselédjét 1040 
koronával biztosithatja és ezek a cselé-
dek a belépés idejétől kezdve a leg-
messszebbmenő fént elősorolt kedvez-
ményekre tarthatnak igényt. íme itt van 
a gazdatársadalom tere, amelyen csekély ál-
dozatokkal nemcsak -segíthet a munkások 
helyzetén, hanem amelyen a régi patriarká-
lis viszony helyreállításához nagyban hozzá 
is járulhat. Mert ki tagadhatja azt, hogy 
az a cseléd vagy munkás, amelyiknek 
biztosításához munkaadója vagy gazdája 
csak csekély részben is hozzájárul, nem-
csak az önérdek, de a hálának ennél 
sokkal szorosabb kötelékével fűződik gazdá-
jához és ennek következtében sokkal na-
gyobb erővel képes ellentállani a szocziá-
lista izgatások csábításainak és sokkal 
nagyobb megnyugvással szentelni életét 
és munkáját gazdája érdekeinek. 

Darányi miniszter mostani tervezete 
az ő szocziálpolitikai működésének kétség-
kívül betetőzése és a magyar gazdaközön-
ség méltó elismerését és háláját a miniszter 
irániakkor fogja leginkább tanusithathi, ha 
ezen nagyarányú és kihatásában előre nem 
látható nagy horderejű intézményét mi-
nél nagyobb mértékben felkarolja, az 
intézményt munkásai körében megismer-
teti, népszerűvé teszi és aki teheti maga 
is hozzájárul munkásai és cselédei biz-
tosításához. Ha ez az intézmény teljes 
arányaiban kifejlődik és virágzásra jut, 
nemcsak a magyar törvényhozás humá-
nus és gyakorlati gondolkodásának emel 
beláthatatlan időkre emléket, hanem a 
magyar munkás és a magyar gazda 
közötti jő viszonynak is legbiztosabb 
alapját fogja képezni. Sz. Z. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Xerpelj Káte.Hn. 

A repcsény és vadrepcze irtása. 
Ö A repesényirtásról irt mult évi köz-

leményem május hó végén jelenvén meg, 
amikor ezen kérdés már nem völt oly aktuális 
jellegű, mint most és az ügy iránt érdeklődők-
nek sem állhatott már módjukban megfelelő 
kísérleteket végezni, nem tartottam szükséges-
nek Horváth Jenő urnák ez ügyre vonatkozó 
kiegészítő közleményére akkor válaszolni. 

Most, hogy a repcsényirtás - idejének 
küszöbén állunk, nem mulaszthatótp el a 
gazdaközönség figyelmét újból felhívni arra, 
hogy az irtást minél több gazdaságban meg-
kíséreljék. Csak csüggedés ne álljon be, mert 
bizony az irtópermetezés 15% vasgáliczoldattal, 
nagy türelmet, kitartást és pontos ellenőrzést 
kiván. 

Horváth Jenő urnák teljesen igaza van 
abban, hogy a kapás növények mivelése által 
sikeresen irtható a repcsény, de oly repcsényes 
vidékeken, mint ahol én is gazdálkodom, más 
módok igénybevétele nélkül ez egyedül nem 
lenne czélrá vezető. Kapás növények által 
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csupán a felületesen fekvő, az azon évben ki-
kelő repesény pusztul el, mert a talajban 
mélyebben maradott magtok, hiányozván a 
csírázáshoz szükséges kellékek,, csirázóképes-
ségének megtartása mellett nem kel ki, hanem 
az őszi szántás folytán a felszínre kerülve, 
majd a kapásnövényt -követő tavaszi veteményt, 
pl. az árpát fogja elékteleníteni. Már pedig az 
csak nem képzelhető, hogy valamely gazda-
ságban csupán azért, hogy egy táblából a 
repesény kiirtassák, abban folyton kapás-
növényt termeljenek, talán 10—15 éven át is, 
ezen táblát az egész idő alatt istállótrágyával 
ne trágyázzák, mert különben reá találnák 
hordani a szalma, törek és polyva, között 
maradt számtalan repcsénytokokat. 

Horváth Jenő ur jó eredményt ért el 
2% rézgáliczoldal elpermetezésévél; én mint 
mult évi közleményemben is emiitettem, a 
rézgáliczot még nem próbáltam ki, de gondo-
lom, hogy szintén eredményre vezető lehet, 
mint azt a francziaországi ily irányú kísérletek 
igazolják. 

Tudvalevőleg a repesény főképen a köny-
nyebb talajok boldogítója s oly gazdaságok, 
amelyeknek csak kis részben is ilyen a talajuk, 
permetezés nélkül is megszabadulhatnak a 
repcsénytől oly módon, hogy szántóföldjeik 
eme részében kizáró'ag kapást,, őszi kalászost, 
és valamely lóherfélét termelnek hosszabb 
időn át. Kapásnövényben a kapa. az őszi 
kalászodban a tél fagya pusztítja, ezután követ-
keznék a here, melyben kellő sűrűség mellett 
a repesény nem tud érvényesülni s ha ki is 
kel, magérés "előtt kerül kasza alá, utána 
ismét őszi kalászos. Tehát egy módosított 
négyes norfolki vetésforgó, melyben a kapást 
követő tavaszi kalászost őszi pótolja. 

Mujlt évben Németországban a weihen-
stefani növénykórtani állomáson dr. Weiss 
tanár repesényirtási kísérleteket tett egy általa 
összeállított porfinomságu anyag elszórásával, 
tehát nem oldattal. Hogy a dolog nem valami 
nagy újdonság lehet, azt az alábbiakból gon-
dolom. Tudni fogják gazdatársaim, hogy a 
réti moha irtására már régebben ajánlották a 
vasgálicznak por alakjában való elszórását 
nedves időjárás alkalmával s akik ezt helye-
sen keresztülvive megkísérelték, bizoiiynyal 
meglehetős eredményt értek el. Ugy tudom, 
mert hamarosan rájöttek a nagy titokra, hogy 
dr. Weiss tanár ezen alapon irthatta a rep-
csényt s ugy mondja, hogy ő egy oly finom 
por emü anyagot szóratel nagy harmat idején 
a repcsényes vetésre, melytől a repesény el-
pusztul s a gabona pedig mintegy megtrágyázva 
dúsabban fejlődik. Kataszteri holdanként 320 
kg.-nak megfelelő mennyiséget alkalmaz. 

Emiitett tanár titkos repcsényirtó és 
egyúttal trágyázó szere csupán az előállítónál 
„Fabriek Heufeld* bei Rosenheim, Bayern, 
szerezhető be. Talán ugy vagyunk ezzel is, 
mint a Dupuy-féle magcsávával; tudjuk mi a 
hatóanyaga, de azért olyanok, kik a tiszta 
rézgáliczoldattal való csávázásban nem hisz-
nek, pedig sajnos vannak még elegen, mégis 
jobban teszik, ha Dupuy úrral barátkoznak, 
mintha egyáltalán nem csáváznak. Ilyen Weiss 
tanár titkos találmánya is, mely az ő zsebé-
nek bizony nyal többet ér, mint a repesény 
ellen védekezni akaró gazdáknak. 

Aki már repesényt permetezett, az nem 
fog áttérni arra, hogy a vasgáliczot vagy 
annak bármiféle keverékét poralakjában hintse 
el, mert az bizony nagyon tökéletlen munka; 
még ha mütrágyaszóró-géppel is hintetnék el, 
akkor sem érné a repcsénynövény minden 
egyes részét oly módon, mint azt egy köd-
szerűen működő kézi, vagy fogatos permetező-
vel elérhetjük. 

Maradjunk egyelőre a 15% vasgálicz-
oldattal való permetezésnél, mely eddig a leg-
olcsóbb s legjobb eljárás. Végezzük azt azon-
nal, amint repcsényes árpánk és zabunk a 
10 cm. magasságot elérte, miáltal repesénytok-
mentes árpa-, zabszalmánk és trágyánk lesz. 

Ha az árpába, vagy zabba lóhert vetettünk 
akkor a permetezéstől el kell állanunk, mert 
az oldat a gyenge herenövényeket megöli. 

Sikerrel a lkaimazhatjük még a 15°/o. va=!-
gáliezoldatot, mint már említettem, réti moha 
irtására kora tavaszszal s utána hosszában és 
keresztben Laacke-fele rétboronákkal boroná-
lunk, továbbá a herésekben az arankás foltok 
kiirtására egyszerűen permetezés által. 

Végül még felemlítem, hogy az 1899. év 
junius 8—13-ig megtartott frankfurti (Majna 
mellett) gazdasági kiállításon igen praktikus 
önműködő fogatos repesénypermetezők voltak 
kiállítva és pedig Heinrich Kaehler güstrowi 
(Meklenburg) és Holder & Mühlsehlégel urachi 
(Würtemberg) gyárosok által. Mindkettő lég-
nyomással dolgozik s burgonya permetezésre 
is alkalmazható. 

Nauratyill OszJcár. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. 

A szegedi országos mezőgazdasági 
kiállítás gépészeti újdonságai, 

in. 
Ló- és juhnyirógép. 

(Kiállította: The Barton-Gillette horse clipping and' 
sheep shearing Co. Ltd. London.) 

A T.-i uradalom a következő kérdést intézte a 
,Köztelek" szerkesztőségéhez : 

Peatherweigth Glipper-féle ló- és juhnyirógép 
ajánltatott nekünk megvételre. Ezen gépnek a szegedi 

46. ábra. A Barton-Gilette-féle ló-, szarvasmarha- és 
juhnyiró-gép kézi hajtásra. 

kiállításon történt bemutatása alkalmával tudtunkkal az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület is képviselve volt. 
Amennyiben mi ily gépet beszerezni óhajtanánk, tiszte-
lettel kérünk szives véleményt arra nézve, melyik 
előnyösebb: a lábhajtásra 2 tömlővel, avagy a járgány-
hajtásra transzmisszióval alkalmazható nyirógép; 
könnyen kezelhetők-e ily gépek, a birka minden részén 
egyaránt, ugy nyakán, mint ránezosabb helyein 
egyenlő tiszta nyirás eszközölhető-e és miután mintegy 
15000 drbból álló juhászatunk kerül évente nyirás alá, 

igen lényeges, hogy egy tömlővel hány perez alatt 
lehet 1 birkát megnyírni és hogy e módon jobb nyirás 
végezhető-e, mint a szokásban volt kézi nyírással. 

A kiállításon bemutatott lő- és juhnyiró-
gépét, melyet 4 évvel ezelőtt tökéletesítettek 
mai alakjára s melyet Angol Országban már 
általánosan használnak, nálunk eddig nem 
igen ismerik. Pedig ugy gyors és jó munkája, 
valamint egyszerű és könnyű kezelhetőségé 
miatt a hazai gazdaságokban is előnyösen 
lehetne alkalmazni, 

Ami a gép szerkezetét illeti, az a mellékelt 
46. sz. ábrából és részletrajzból (47. ábra) vilá-
gosan kitűnik. Áll pedig a szerkezet először 
is a gép állványából, mely háromlábú talpba 
állított vascső. Ezen állványon látható egy 
keresztfejbe ágyazott tengely, melynek egyik 
végére a lenditő-kerék, másik végére az ezt 
hajtó forgattyú van felerősítve. (Lásd 46. 
ábrát.) Ugyancsak ezen tengelyre van ráhúzva 
egy keresztfejeső is — lásd a részletrajzot — 
melynek hüvelyén átnyúlik az ábrán látható 
emeltyü-rud. Ezen émeltyü-rud alsó vége 
sulylyal van megterhelve, felső vége pedig a 
nyirókészülék közlőmüvét tartja. A lenditő-
kerékről hurzsinór vezet a közlőmű tengelyének 
kis hajtókerekéhez. A közlőmű — melyet a 
b részletrajz mutat — áll az emeltyű 
felső végére erősített kengyeles csapágy-
párból, melyen két kupfogaskerék tengelye 
megy át. A vizszin'es tengely forgását 
a lendítő kerékről kapja hurzsinór össze-
köttetéssel. Ezen a tengelyen van a közlő-
müvet kikapcsoló kézi kerék, közvetlen 
mellette a kis hajtókerék s végül egy kis kup-
fogaskerék. A függélyes tengely végén ugyan-
csak egy kupfogaskerék ül, mely az előbbivel 
összekapcsolódik. A függélyes tengelyű kup-
fogaskerék folytatása az ábrán látható vastag ken-
dertömlő. E tömlőben — mint az a c részletrajzból 
kivehető — megy végig a lánczszerüen össze-
kapcsolt késhajtő közlőmű. A függélyes ten-
gelyű kupfogaskerék alsótengelyvégébe ugyanis 
lánczhorog van akasztva, melynek folytatását 
képezi a fentemiitett láncz s ennek vége 
újra horogban végződik. E horog belekapasz-
kodik a d részletrajzon látható nyirókészülék 
késtengelyének alsó végén levő nyílásába. 
Ilymódon lett elérve az, hogy mikor fent a 
kupkerék-közlőmü forgásba jön, forgásba jő 
egyúttal a közlőláncz is, mely viszont, az 
ollót tartja mozgásban. Miután a közlőláncz 
szemei nem hosszúak, az ollót tartó tömlő, 
melyben a láncz végighúzódik, nagy határok 
közt hajlítható különféle irányban, anélkül, 
hogy az olló mozgása megakadályoztatnék s 
ezzel elérték azt, hogy a nyirendő állat testé-
nek minden hajlásaihoz hozzáalkalmazkodhatik 
az olló. Már pedig a jó és gyors nyírásnak 
egyik főfeltétele, hogy az olló mindig helyest n 
álljon nyírásra. Maga a tulajdonképpeni nyiró-
készülék a már általánosan ismert fésűs fogas 
nyiróolló, mint az egyébként a d részletrajz-
ból eléggé kivehető. 

Ennyiből állna a szerkezet. A mi a munka 
módját illeti, egy munkás hajtja a lendítő 
kereket s a másik munkás vezeti az ollót, 
melyet részint a hajlékony tömlő, részint a 
közlőmű mozoghatósága miatt, mert az a két-
karú eméltyü lebillentése vagy feleresztése 
következtében különböző magasságokra állit-
ható, folytonosan alkalmazkodva a kivánt magas-
ságok szerint s az ellensulylyal mindig egyen-
súlyban tartva — kényelmesen s biztosan 
kezelhet munka közben. 

Ezen itt leirt egyszerű szerkezeten kivül 
van még lábbal hajtós gép is, melyet a 48 sz. 
ábra mutat. Ez az előbbitől csak a hajtómű 
elrendezésében különbözik. Az ily hajtóműves 
gépre két nyirókészülék is akasztható ugy, 
hogy egyszerre két munkás nyírhat vele, mint 
az a 49. sz. ábrán látható. A kiállitás^alkal-
mával munkában volt, az 46. sz. ábrán bemu-
tatott egyszerű s a 50. sz. ábrán bemutatott 
kettős, lábbal hajtott nyirógép. Ez utóbbinál 
látható a közlőmű tengelyén levő lánczkerék 
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d nyíró olló.- ' c-kendertömlő a hajtó'ánczczal. 
47. ábra. A Barton-Gilette-féle nyiró-gép részletei. 48. ábra. A Barton-Gilette-féle nyiró-gép lábhajtásra. 

teljesen meg lehet elégedni. Másként áll a 
dolog a juhnyirásnál. 

A hosszú gyapjas juhok, melyeknek 
gyapja tiszta és nem nagyon zsíros, csak oly 
jól nyirhatók vele, mint a ló, de sürü, zsiros, 
tömött gyapjas juhok nyirása már nehezebben 
megy. A kiállítás alkalmával első ízben is egy 
ránczos bőrű, sürü, tömött és zsiros gyapjas 
merinót nyírtak e géppel, igaz hoey teljesen 
tisztára, .de csak 37 perez alatt. De viszont 
az is igaz, hogy nagy, erős állat volt, nagyon 
ránczos bőrrel, rövid gyapjúval, mert a tavaszi 
nyirás óta szeptemberig nem nőhetett hosszura 
a gyapjú s lábon hajtva tele volt porral is 
a bunda, ugy hogy a legnehezebb nyírási 
állapotban került olló alá. A lenyírt gyapjú 
nem maradt bundában, hanem tenyérnyi dara-
bokban vállt le. E kedvezőtlen viszonyok da-
czára egyetlen sebet sem vágott az olló, bár 

Hogy ez a nyirógép mennyire fog be-
válni a mi viszonyaink közt juhnyirásra, arra 
nézve biztosat mondani — próbák hiányában 
— nem lehet. Annyit azonban elrre is lehet 
állítani, hogy a jól megmosott juhok, akár 
ritka, akár tömött gyapjasak legyenek is, való-
színűleg jobban és gyorsabban lesznek e gép-
pel lenyírhatok, mint a mai ollóval. Szennye-
sen, vagy csak áztatás utáni nyírásnál azonban 
nem valószínű, hogy gyorsabb munkát végez-
zen. Egy tény azonban áll s ez az, hogy a 
géppel a sebzések száma leszáll a minimumra 
s épen ezért értékesebb tenyéSzjuhok nyírására 
minden esetben indokolt lesz ez a gép. 

Lovak és szarvasmarhák nyírására ennél 
jobb gép alig van egyelőre. Itt, miután rövid 
és aránylag ritka szőrözet nyírásáról van szó, 
a munka igen gyorsan, tisztán és sebzés nél-
kül végezhető. Ez pedig különösen fontos a 

gümőkórja ellen kell valamit tennünk, külön-
ben végveszedelemmel fenyegeti szarvasmarha-
tenyésztésztésünket. Legnagyobb része nem 
hiszi ugyan még, hogy ez a betegség ragályos 
s meg van győződve, hogy öröklődés utján 
terjed tova, az a nagyobb rész is azonban 
előbb-utóbb meg fog hajolni a tudományos 
világ azon egybehangzó nézete előtt, hogy a 
gümőkór csakugyan ragadós betegség s csak 
akkor, majd ha mindenki hitelt ad ez állitásnak, 
lesz igazán nagyarányúvá e betegség irtása. 

A betegség irtásának ezidőszerint elter-
jedt formája tuberkulinozás s az ennek alap-
ján foganatba vett u. n. Bang-féle eljárás. 
Nem czélom ezen eljárásokat ösmertetni, meg-
tették ezt már e lapok hasábjain nálamnál 
szakavatottabb irók. Czélom csupán az, el-
mondani, mi a feladata az irtás körül az 
állattenyésztőnek, mert meggyőződésem, hogy 

rendeltetése, mert itt a két gépet hajtó közös 
tengelyről lánczos áttéttel adják át a forgást a 
nyirókészüléket hajtó közlőmünek. Ezenkívül 
alkalmazható e nyirógép motorikus hajtásra is, 
mikor transzmisszió-tengelyről egvszerre8—10, 
sőt több ily olló tartható működésben. Ez 
különösen a juhnyirásnál bir jelentőséggel. 

A kézzel hajtott gépet munkaközben az 
• 51. sz. ábra, a Szegeden bemutatott kettős 
nyirógép működését munkaközben az 52. sz. 
ábra mutatja. 

Miután az ollók huzamosabb használat 
utái eltompulnak, azok élesítésére a gép áll-
ványára köszörülő korong szerelhető, mely 
hajtását szintén a keréktől kapja. 

Ami a gép munkaminőségét illeti, az az 
eddigi tapasztalatok szerint ugy a lovak, mint 
a szarvasmarhák nyírásánál igen jó s vele 

a nyíró ember — egy angol munkás, ki soha-
sem látott még ilyen ránczos bőrű, sürü, 
zsiros, gyapjas birkát s ugyancsak izzadt munka-
közben — gyakorlatlan volt még az ilyen 
birka nyírásában. Másik izben hosszú, ritka 
fésűs, gyapjas birka került olló alá, melyet 
lenyírt, bár az is piszkosan lett nyirva, 15 
perez alatt. Mindkét esetben jobban és tisz-
tábban volt lenyírva a juh, mint azt nálunk 
teszik és sebzés általában nem fordult elő. 

Ha mosott juh kerül nyirás alá, bizonyára 
gyorsabban fog menni a munka s ha gyakor-
lott kéz vezeti az ollót, a gyapjút valószínűleg 
kevesebb hulladékkal nagyobb bundában lehet 
levenni, mint. a közönséges nyírási móddal 
s végül jobban s egyenletesebben lehet majd 
lenyírni vele a juhot, m|nt az eddigi csapó-
ollóval. 

lovak nyírásánál. Nálunk e gépet a Geittner 
és Rausch czég (Budapest, Andrássy-ut 8.) hozza 
forgalomba. i f j . Sporzon Pál. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

Hogyan kell eljárnunk a gümő-
kór irtásánál állattenyésztői 

szempontból, 
i. 

A gümőkór irtása nálunk is országszerte 
kezdetét vette. Belátja ma már a gazdaközön-
ség legnagyobb része, hogy a szarvasmarhák 

a keresztfej erő. 
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sohasem fog sikerülni a gümőkórt kiirtani, ha 
ugy hajtatik az végbe, miként igen sok helyen 
most keresztülviszik. Hogy azonban reámutat-
hassak az állattenyésztő feladataira, egy ke-
véssé érintenem kell az állal orvos teendőt is, 
bele kell némileg az ide vonatkozó statiszti-
kába is nyúlnom, de csak abból a szempont-
ból, hogy az állattenyésztő részére oda állí-
tandó szabályaimat világosabbakká tehessem. 
Meglehet, hogy sokak előtt már ismert dol-
gokat fogok elmondani, ezek előtt azonban 
legyen közleményem figyelmeztetés arra nézve, 
hogy mondandóimat nem csak tudni, de végre 
is kell hajtani. 

A gümőkór felismerésére jelenleg általá-
nosan a tuberkulin-próba használatos; ezen 
szerrel, többnyire minden előzetes vizsgálat 
nélkül, az állatok egyszerűen beojtatnak, 
a reagálók és gyanúsak külön istállóba állít-
tatnak s az ezektől származó borjuk nem 
lesznek szoptatva, de előzőleg felforralt s 
kellőleg lehütött tejjel itatva. Ez az eljárás 
elég egyszerű, de czélra nem vezető, mert 
1. nem minden gümőkóros állat reagál a 
tuberkulinra s 2. mert más tényezőket is 
szem előtt kell tartanunk, hogy a gümőkórt 
kiirtani s állandóan távoltartani lehessen. Az 

érzéketlenné válik mesterségesen készített 
tuberkulinnal szemben. Az ilyen nagy mérték-
ben gümőkóros állatokat azonban többnyire fel-
lehet ismerni tuberkulinozás nélkül is s ezért 
nem helyesen jár el az az állatorvos, aki az 
állatok előzetes fizikai vizsgálata nőikül egye-
nesen az ojtáshoz fog hozzá. Minden lelki-
ismeretes állatorvos legelőször is tüzetesen 
megfogja vizsgálni a beojtandó állatokat s nem 
is használja ojtás alá azokat, a melyeken a 
nélkül is felösmeri a betegséget s ezeket, mint 
a ragály leghathatósabb terjesztőit egyenesen a 
vágóhídra vagy hizlaldába utasítja. Ezeket 
tartottam az ojtásra vonatkozólag megjegyzen-
dőnek s most térjünk át a gazda tulajdonképeni 
teendőire. 

E tekintetben legelső sorban az a kérdés 
merülhet fel, mi történjék azon állatokkal, 
melyeket az állatorvos egészségeseknek nyil-
vánít? Ezek haladéktalanul külön istállóba 
állitandók, mely már előzetesen az állatorvos 
utasításai szerint igen alaposan fertőtlenítve 
van s amely berendezésénél fogva állandóan 
és könnyen tisztán tartható. Ilyennek tartom az 
aszfalt, czement, vagy czement közé élére 
rakott téglából készült hidlást, avagy a mennyi-
ben alomssjalma bővében van, az agyag-hidlást, 

igen praktikus azon megvilágositási ós szellőz-
tetési mód, aminőt gr. Teleky Arvédnál Drassó-
ban volt alkalmam látni, ahol körülbelül 
2'20 cm. magasságban, egy 50 cm. széles 
bedeszkázatlan hely van hagyva körös-körül 
az épületen, a hol — természetesen — sem 
ablak, sem egyéb elzáró készülék nem levén, 
a levegő szabadon jár ki és be s csupán az 
eső becsapása ellen nyújt védelmet a rendes-
nél szélesebb eresz. 

Az istállónak ilyetén módon való meg* 
világítása és szellőztetésével elérjük tehát azt, 
hogy a netalán jelenlevő baczillusok a vilá-
gosság hatása alatt egyrészt hamarabb el-
pusztulnak, másrészt a folytonos légcsere kö-
vetkeztében nem halmozódhatnak fel az istálló-
ban, de elérjük azt is, hogy az állatok még 
akkor is friss, sokszor zord levegőt szívnak, 
mikor istállóban állanak, aminek jótékony és 
edző hatását bizonyára senki sem fogja elvi-
tathatni. 

Ezzel azonban a gazda feladata még be-
fejezve nincsen. Feladata a szervezetet edzetté, 
ellentállóvá tenni, amit ugy érhet el, ha az 
állandó istállózással felhagy s nem csupán 
növendékállatait, de teheneit is az év nagy 
részélen « szabadban tartja, mert ' állandó 

40. ábra. A Barton Gillette-féle nyirógép lábhajt 

első pontra vonatkozólag egészen röviden a 
következőket jegyzem meg. 

Nincs orvosi beavatkozás, mely feltétlenül 
sikeres legyen. Akármilyen tökéletes is vala-
mely gyógymód, akármilyen lelkiismeretesen 
vitessék is az keresztül, mégis egyes esetekben 
a nem várt eredmény fog mutatkozni. Igy van 
ez a tuberkulinozásnál is. Vannak gümőkóros 
szarvasmarhák, a melyek nem reagálnak a 
tuberkulinra, ritkábban akadnak olyanok is, 
melyek reagálnak, daczára annak, hogy nem 
gümőkórosak. Az ojtások mintegy 8—12%-ánál 
szokott előfordulni ez az eset, ami elég nagy 
baj, mert ilyetén módon beteg állatok is bent 
maradhatnak az egészségesek között, melyek a 
ragályanyagnak továbbra is terjesztői. Épen 
ezért az irtás sikeres csak akkor lehet, ha a 
második pont alatt jelzett egyéb tényezők is 
szem előtt tartatnak. Mielőtt azonban ezek 
ismertetésére reá térnék, az első pontra vonat-
kozólagmég a következőket kívánom megjegyezni. 
Az tapasztaltatott ugyanis, hogy a tuberkulin-
ojtásra többnyire azok az állatok nem reagál-
nak, melyeknél a gümőkór igen nagy mérték-
ben van már kifejlődve; ezeknek a szervezete 
telitve van már baczillusokkal, a melyek annyi 
tuberkulint választanak el, hogy a szervezet 

sra munkaközben. 80. ábra. A Bi 

amely szükség esetén csekély költséggel ki is 
cserélhető. Nagyon fontos dolog továbbá, hogy az 
istálló világos s könnyen szellőztethető legyen. 
Bebizonyított tény ugyanis, hogy a napsugár, 
a világosság megsemmisíti a gümőbaczillust. 
Az éles napsugár néhány perez vagy legfeljebb 
1—2 óra alatt, az élénk világosság legfeljebb 
24 óra alatt. A folytonos és jó szellőzés pedig 
azért fontos, mert ilyen módon nem halma-
zódhatnak fel az istálló lev egőjében a baczillusok, 
ami hermeticze zártistállóban természetesen oly 
nagy mértékű lehet, hogy az állatok folytonosanba-
czillusokat lehelnek be. Ezen eshetőségre pedig 
azért kell gondolni, mert miként fentebb érin-
tettem, nincs kizárva a lehetősége annak, hogy 
az egészségesek istállójába is belekerül egy-két 
gümőkóros, meg kell tehát mindent tenni, hogy a 
baj tovább terjedése lehetőleg megakadályoztassék 
addig is, mig a későbben megismétlendő 
alapos vizsgálat, avagy ojtás által el nem lesz-
nek távolíthatók az esetleg még gümőkórosak. 

Az istállók többnyire hiányos világossá-
gán, hiányos szellőztetésén nagyobb ablakok 
kivágása által segíthetünk, amelyek álljanak 
nyitva nyáron és télen s legfeljebb viharok, 
esőzések alkalmával csukandók be, avagy csak 
igen zord téli éjszakákra. Favázas istállókban 

•ton Gillette-féle két ollós nyirógép lábhajtásra. 

istállózás mellett a gümőkórt teljesen kiirtani 
nem lehet. Nem lehet pedig azért, mert ilyen 
kezelés mellett a szervezet elgyöngül, ellent-
állóképességét elveszti s a legcsekélyebb ok is 
betegitőleg hat reá. Azt pedig alig, vagy 
egyáltalán nem lehet elkerülni, hogy az istálló 
levegőjébe soha semmi körülmények között 
gümőbaczillusok ne jussanak, amelyek pedig 
annál bizonyosabban megbetegítik egyik-másik 
állatot, mennél többet veszített az a folytonos 
istállózás következtében ellentállóképességéből. 
Ezen kellemetlen következményeket elkerülendő, 
fel kell tehát hagyni az állandó istállózással s 
a növendékállatokat okvetetlenül legelőn kell fel-
nevelni s télen át is csak éjjelre kell őket szellős is-
tállóban tartani, anap nagy részét azonban töltsék 
a szabadban. A tehenek nyáron át okvetetlenül 
tartózkodjanak a szabadban s hogy esetleg 
távolabbi legelőt is felkereshessenek, abba 
kell hagyni nyárára a háromszori fejőst. 
Nyáron amúgy is rendesen bőven van a tej, 
rosszul lehet azt értékesíteni, de különben is 
kétszeri fejés mellett alig valamivel nyerünk 
kevesebb tejet, mint háromszori fejés mellett. 
Az általam s mások által is végzett kísérletek 
is bizonyítják, hogy kétszeri fejés mellett csak 
10—15%-kal fejetik kevesebb tej s igy sokkalta 
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nagyobb a haszon abban, hogy a tehenek 
egész nap a szabadban tartózkodnak, ahol 
akkor sincsenek a fertőzésnek kitéve, ha 
közöttük esetleg egy-két darab gümőkóros van, 
mint a veszteség abban, hogy 10— 15%-kal 
kevesebb tej fejetik. Öszszel azután a legel-
tetés befejeztével ismét meglehet kezdeni a 
háromszori fejést, de télen át is, ha az idő-
járás megengedi, naponta legalább 2—3 óra 
"hosszat tartózkodjanak szabadban a tehenek. 

Az ne aggaszszon bennünket, hogy esetleg 
nincs elegendő legelőnk, mert nem a legeltetés, 
de a szabadbani tartózkodás a fő dolog. Egy 

v 3—4 holdas kifuló elégendő 100 db szarvas-
marha befogadására is ; a fő dolog minden-
esetre az, hogy az állatoknak legyen elegendő 
terük a mozgásra, a czikázásra s hogy ne 
legyenek egymáshoz zsúfolva. Azok a picziny 
kifutók, a minőket sok helyt látunk s a melyek 
nem vagy alig nagyobbak az istállónál, szintén 
érnek ugyan valamit, mert legalább szabad 
levegőt nyújtanak az állatnak, mégis ezekkel 
a czélt teljesen elérni azért nem lehet, mert 
tulzsufoltságuk miatt az állatok érintkezése 
folytonos és közvetlen. 

Ezek mellett most már nagyon fontos 
dolog a borjuk helyes és megfelelő táplálása 
és felnevelése, miről azonban a jövő számban. 

(Vége köv.) 

elapasztja, de- hogy a tejet zsírban szegénynyé s 
rossz ízűvé, nevezetesen keserűvé is teszi. 
Mennyire csodálkozhatott tehát Quick, midőn 
a fejőstehenek földidiópogácsáját bükkönynyel 
helyettesítve s annak rossz hatását várva éppen 
az ellenkezőt, vagyis azt tapasztalta, hogy 1. 
a bükköny etetése a teheneknél nagyobb nyere-
séggel jár, mint a földidiópogácsáé, mert a 
tehenek előbbitől később apadnak el, 2. hogy 
a bükköny nem hizlalja a teheneket annyira, 
hogy az a tejelés ártalmára lenne, mert a 
bükköny csak olyformán támogatja az állati 
szervezetet, hogy a tehenek — daczára, hogy 
több és kövérebb tejet választanak el — mégis 
jobb húsban maradnak, mint midőn olajpogá-
csával élnek, 3. hogy a tej ize s egyéb tulaj-
donságai kifogástalanok maradnak s végre 4. 
hogy a bükköny legkevésbbé sem árt a hasas 
teheneknek, sőt hogy azok súlyát növeli s 
kondicziójukat javítja, minélfogva erősebb 
borjukat képesek szülni, mint az olajpogácsával 
tartottak. 

Quick kísérlete óta, de már korábban 
mások is tapasztalták, hogy a bükkönymag 
ártalmas voltáról táplált vélemények alap-
talanak; pl. Herrfurth egy friss fejős és egy a 
tejelésben már előrehaladt tehénnel egy hóna-
pig fokozatosan emelkedőleg 4—5 kg. bükkönyt 
etetett naponta s darabonkint anélkül, hogy az 
legkevésbbé ártott volna tejelőképességüknek. 
Ujabban pedig nemcsak a szelíd, de a vad-

átlagos értéke a szemnél 10'68, a szalmánál 
l-24 koronával van statisztikailag kimutatva. 
E szerint tehát szemmel és szalmával hektá-
ronkint 143'38 korona átlagos nyers jövedelem 
éretik el az országban. 

Nézzük most a bükkönymag emészthető 
összetételét s hasonlítsuk azt össze néhány 
közkedveltségü kereskedelmi takarmánynyal, pl. 
a repczepogácsa s finom buzakorpával. Átlag 
tartalmaz százalékokban: 

fehérjét zsirt szénhidrátot táp-
egységet 

a bükkönymag 24"8 2'5 48'2 1304 
á repczepogácsa 25"3 7"7 23 8 122 8 
a buzakorpa 11'8 3 0 44'4 88"8 

A tápegységek kiszámítása 3 : 3 : 1 arány 
szerint történt. 

A kérdéses három takarmány q-kénti ára 
a budapesti jegyzések szerint utóbbi időben 
következő volt: 

bükkönymag 10-50—12"— korona 
repczepogácsa 9 60—11"— „ 
buzakorpa 9'60—10 — 
Egy tápegység kerül tehát: 

a bükkönymagban 8 07 - 9'22 fillérbe 
a repczepogácsában 7'81— 8 95 J, 
a buzakorpában 10-81—H'26 

Ezek az utóbbi számok annyiban kifogá-
solhatók, hogy ugyanazon takarmány piaczi 
ára részben változó minőségétől függ, mig mi 
a tápegységek árának kiszámításánál az átla-

51. ábra. A Barton Gillette-féle kézi hajtású 

TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

A bükköny ma gr ól. 
Nem tudom hogy történt, de annyi bizo-

nyos, hogy a bükkönymagról az a hit volt 
elterjedve, hogy csak lónak s legföljebb még 
hizóállatoknak való, mig fejőstehenekkel, tenyész-
és növendékállatokkal azért nem etethető, 
mert a tehenek elapadnak a bükkönymagtól 
a növendék és tenyészállatok pedig meghíznak 
s a hasas állatok elvetélnek tőle, miután a 
bükkönymagnak hevitő s fölfuvó hatása van. 
A magnak ez a rossz hire később a zöldbük-
könyre is átterjedt s csak Martiny, Kühn s 
mások erélyes föllépésének köszönhető, hogy 
ma már széltében tudják, hogy a zöldbükköny 
nemcsak, hogy nem árt az állatoknak, sőt 
ellenkezőleg kitűnően hat reájuk s különösen 
előnyösen befolyásolja a tejelválasztást. De 
ha a zöldbükköny föl is szabadult a reá nehezedő 
előítélettől, a magnak rossz hire még ezután is 
tartotta magát, olyannyira, hogy pl. Quick Hallé-
ban fejőstehenekkel néhány év előtt abban az 
irányban tett etetési kísérletet, hogy azok 
mennyi idő alatt apaszthatók el bükkönymag-
gal. Ö ugyanis ép ugy meg volt a bükköny-
mag rossz hatásáról győződve, mint azok, kik 
ma is hiszik, hogy a bükkönymag nemcsak 
hogy a tejet megkevesbíti s a teheneket korán 

nyiró-gép muaka-közben. 52. í;bra, A Barton Gffl 

bükkönyről is tapasztalták, hogy a tejelválasz-
tásra nem hat hátrányosan s emiatt most már 
ezt is ajánlják tehenekkel etetni. 

Ami a bükkönymagnak a növendékállatok-
kal való etethetőségét illeti, az is kétségen-
kivül állónak bizonyult be, sőt azt tapasztalták 
róla, hogy nagyon is előnyösen hat a fejlő-
désre s hogy ennélfogva a legjobb szolgálatot 
teszi a bárminő okból lei omlott növendék-
állatoknál, mert azokat rövid idő alatt föl-
javitja s erőhöz juttatja, De a növendékállatok-
kal csak akkor találták a bükkönynek nagyobb 
mennyiségben való etetéséét czélszerünek, ha 
azok kellő mozgásban részesülnek, ami azon-
ban mai nap, midőn a természetszerű föl-
nevelésre, — tehát az állatoknak sokat a 
a szabadban való tartására ismét nagyobb 
súlyt fektetünk, nem akadályozza a bükköny-
nek növendékállatokkal való etetését. E szerint 
tehát azt mondhatjuk, hogy a bükkönymagot 
kisebb-nagyobb mennyiségben minden állattal, 
lehet etetni s hogy állatjaink kivétel nélkül hálásan 
viselkednek iránta. 

Növénytermelési szempontból csekély 
igényei vannak a magbükkönynek és mag-
termése is elég jó5 pl. az utolsó statisztikai 
összeírás szerint 45 ezer hektár, vagyis körül-
belül ugyanannyi magbükkönyt termesztettek 
az országban, mint repczét s a hektáronkint 
elért átlagos termés 11'25 q. szemből és ' 
18-69 q. szalmából állott, melynek q.-kénti | 

ette-féie két ollós nyiró-gép Jábhajtásra munkaközben. 

gos összetételből indultunk ki; de számainknák 
igy is van bizonyító erejük, amennyiben t. i. 
arról tanúskodnak, hogy la bükkönymag táp-
egysége jóval olcsóbb, mint a buzakorpáé s 
csak valami csekélységgel drágább, mint 6. 
repczepogácsáé. 

Már most csak az a kérdés : indokolt-e 
az, hogy a buzakorpában jóval drágábban, a 
repczepogácsában pedig valamivel olcsóbban 
fizetjük a tápegységet, mint a bükkönyben. 
Erre azt felelhetjük, hogy a gyakorlat a külön-
féle takarmányok értékbecslésénél többnyire 
helyes érzőkkel jár el, de néha tévedhet is s 
hogy a bükköny nyel szemben kétségtelenül 
tévedésben is van. Ugyanis minden piaczképes 
takarmány ára a kereslet s kinálat közötti vi-
szonytól függ, a keresletet pedig a bizalom 
vagy előítélet befolyásolja. A korpa iránt pl. 
igen nagy bizalommal viselkedünk s emiatt 
keressük, de ez azt teszi, hogy a korpa — 
daczára a nagy kínálatnak — a legdrágább 
kereskedelmi takarmány, sőt túlságosan drága, 
úgyhogy nem ártana a molnárok körmére 
koppintani, illetőleg kevesebb korpát vásárolva 
őket arra kényszeríteni, hogy méltányosabb 
árat szabjanak a korpának. Áz olajpogácsa 
ára miatt kevésbbé panaszkodhatunk, mert az 
elég méltányos; de a bükkönymaggal ismét 
ugy vagyunk, hogy előítélettel viseltetve iránta, 
inkább csak azért termesztjük, hogy vető-
magunk legyen zöldtakarmánynak, de más-
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különben kevés bükkönymagot etetünk, 
ami annyira csökkentette árát, hogy a korpánál 
aránylag sokkal olcsóbb, pedig éppen a 
bükkönymag lehetne a kisebb gazdánál arra 
hivatva, hopy a korpát s a többi kereskedelmi 
takarmányokat pótolja, amire fehérjegazdag-
sága s egyéb jó tulajdonságai egyaránt 
képesilik. 

Ugyanis a kisebb gazdának mindig arra 
az álláspontra kellene helyezkedni, hogy lehe-
tőleg maga termeszsze szükséges takarmányát, 
mert ő a takarmánykereskedővel szemben 
nagyobb hátrányban van, mint a nagybirtokos, 
amennyiben t. i. a kereskedő számolva a 
kisebb gazda csekélyebb tájékozottságával s 
azon körülménynyel, hogy a keveset vásárló 
nem szívesen pörlekedik, gyakrabban károsítja 
őtet, mint a nagybirtokost; ez ellen pedig 
legjobban azáltal védekezhetik a kisebb gazda, 
ha a takarmánykereskedőtől függetleníti magát. 
E függetlenitésnek egyik eszköze a magbükköny 
nagyobb mértékben való termesztése, s ezért 
ajánlom is azoknak, kiknél a magbükköny elég 
jó termést ád, hogy necsak vetőmagul, de 
takarmányul is termeszszék, s hogy mindazon 
esetekben használják etetésre, midőn más-
különben csak kereskedelmi takarmánynyal 
tudnák az állatoknak a szükséges fehérjét 

Megemlítem még, hogy a bükkönymagnak 
a repczepogácsával szemben mutatkozó vala-
mivel nagyobb viszonylagos ára nem elég ok 
arra, hogy a bükkönyt eladjuk és repcze-
pogácsát vásároljunk helyette, mert a bükköny-
nek a piaczra s a repezepogácsának gazdasá-
gunkba való szállítása, szóval a két takarmány 
áthelyezése költségekkel jár, melyek legalább 
is akkorák, mint amekkora viszonylagos árkü-
lömbség van közöttük, ami pedig az etetésre 
való elkészítés költségeit illeti, azok mind-
kettőnél egyenlők, mert a repczepogácsát ép 
ugy meg kell darálni mint a bükkönymagot. 
E szerint tehát a] gazdaságunkban termett 
bükköny még viszonylagos ár tekintetében sem 
áll a repczepogácsa mögött, s mig róla biztosan 
tudjuk mit ér, nem mindig tudjuk ezt a repcze-
pogácsáról is. 

Nézzünk végül még, hogy hektáronkint a 
statisztikailag kimutatott átlagos szem és szal-
materméssel hány kg. tápanyagot nyerünk a 
magbükkönynyel, s állítsuk mellé aluczernával 
nyerhető átlagos tápmennyiségeket (1, a „köz-
telek" ,26. számának „Több luezernát termesz-
szünk" czimü közleményét.) 

magbükköny luczerna luczernával 
+ vagy — 

em. fehérje 353 413 + 60 
, zsír 45 44 — 1 
„ szénhidrát 1140 1245 + 105 

tápegység 3 : 3 :1 
arány szerint 2334 2616 + 280 

A magbükköny szem- és szalmatermésé-
nek értéke tehát a luczerna hektáronkinti 
szénaértékének 89'2%-át éri el. 

íme itt van az a két takarmány, melyek-
nek termesztése a legnagyobb figyelmet ér-
demli, mert az egyik mint konczentrált takar-
mány, a másik mint szálastakarmány leghiva-
tottabb arra, hogy a gazdát sok fehérjével 
lássa el s hogy ezáltal arra képesítse, hogy a 
kereskedelmi takarmányokat mellőzhesse, vagy 
hogy legalább kevésbbé szoruljon reájuk. 

Cselkó Isiván. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

199. kérdés. Az 1898. év őszén déli fek-
vésű fal mellé nagymennyiségű őszibaraczk-
magöt vetettem magnemes (ojtás nélkül haszná-
landó) fák nevelése végett. A magvak a mult 
övben szépen kikeltek és némelyik csemete 

annyira fejlődött, hogy ma már ujjnyi vastagságú 
és vékony oldalhajtásai is vannak. 

Minthogy a csemeték oly sürün egymás 
mellett helyben nem maradhatnak s igy a kellő 
távolságra kiültetendőkjkérdem^ hogy ezen egy-
éves csemeték kiültelése most, midőn a rügyek 
már fakadnak, megtörténhetik-e, avagy czél-
szerübb e azokat őszig még helyükön hagyni, 
továbbá, hogy ezen csemeték, amelyek néme-
lyike 2 láb magas is, mi módon metszendők, 
főleg az oldalhajtásaik, hogy egy öl magas fal 
mellé simuló szép baraczkfák legyenek nevel-
hetők. 

A gyümölcsfatenyésztésre nézve van-e 
részletes fölvilágosítást nyújtó munka, mert az 
OMGE. kiadásaiban megjelent Molnár-féle könyv 
nem kimerítő? H. I . 

200. kérdés. Gazdaságomban, melyben 
évente 50 kat. hold lóherevetésem van, egy 
kaszáló és egy szénaforgatógépet szeretnék be-
szerezni. Kifizeti-e magát ekkora területre a 
kaszálógép és a szénaforgatógép'? Hány kat. 
hold ezeknek munkabírása naponkint? Mily 
összeget lehet velők megtakarítani? Csak az 
első kaszálását lehet-e megejteni kaszálógéppel, 
vagy a magnak hagyott lóhere is levágható vele? 

V. L. 

Felelet. 
Falmelletti rácsos őszibaraczkfák ne-

velése. (.Felelet a 199. kérdésre.) Ámbár igaz, 
hogyha nemes őszibaraczkmagvakat vetünk, 
sok esetben használható uj fajtákat nyerhetünk; 
de az sincsen kizárva, hogy a vadhoz ha-
sonló utódok ne támadjanak. Éppen e miatt 
helyesebb lett volna a magvakat valamely 
szabad területre vetni, a fal mellé- pedig ojtott 
nemes baraczkfát ültetni, mert igy kérdésttevő 
nem lett volna az esetlegességnek kitéve. 
Tudom, hogy Zólyomban kemény telek ural-
kodnak, amelyek alatt az őszi baraczkfák ta-
karó nélkül elpusztulnak. Vannak azonban 
korán érő fajták, a minők az amerikai korai 
öszibaraezkok, a melyek a szőlő égöve alatt 
már julius derekán megérnek és eléggé edzet-
tek. Ilyenek: az Amsden, Alexander korai, 
Cumberland, stb. Ezek némi védelem alatt, 
még Zólyomban is kitelelnének és gyümölcsöz-
nének, miért is azt ajánlom, hogy a fal mellett 
álló magcsemetékből azokat, a melyek 2 mé-
ter távolságra esnek: tessék alsószemzés ide-
jén — jul. aug. — a megnevezett fajtákkal 
beszemezni. Az őszre, vagy a jövő tavaszra 
pedig minden két beszemzett csemete között 
egyet meghagyni, a többit kiszedni és más-
hova átültetni. Igy fele a csemetéknek ojtott, 
a másik feleismét ojtatlanul fog termést hozni, 
a melyik aztán ez utóbbiakból be nem válik, 
ki kell ásni és tűzre dobni, ahol meg valamely 
kiváló fajta mutatkozik, ott megint az oltottat 
távolítsa el. Most tekintve, hogy a tenyészet 
megindult, a magcsemetéket már nem szabad 
megbolygatni; mert azt nagyon megsinylenék, 
ezt a miveletet tehát az őszre kell halasztani. 
Mivel pedig tapasztalás szerint nem állanak 
ki a frissen ültetett fák akkorra hideget, mint 
a begyökerezettek, azért, ha őszszel ülteti 
csemetéit át, azokat különös gonddal kell a 
hidegtől megóvni. 

Az őszibaraczkfa alakját illetőleg azt 
ajánlom: tessék azt legyező alakban nevelni, 
mert az egyszerű és könnyű, amellett még 
bőven is terem. Ez alak készítését e rovatban 
nem tárgyalhatom, mert az messze túlhaladná 
ennek keretét, miért is valamely megfelelő 
szakkönyvre kell utalnom. Az OMGE. által 
kiadott Molnár-féle könyv igaz, nem tárgyalja 
ezt a kérdést, ami természetes is, mert hisz a 
czim is mutatja, hogy „Gazdasági gyümölcs-
termelés'már pedig ennek nem képezheti 
feladatát a rácsos őszibaraczkfák nevelése 
és gondozása. Magyarban — sajnos — eddig 
nincsen olyan munkánk, a mely az őszibaraczk 
termelését kimerítően tárgyalná; mert a 
„Gyümölcstermelés tana' „Kertészeti kézikönyv" 

és a „Fatenyésztés* csak érintik, miért a né-
metek közül ajánlhatom : Gaucher: Praktischer 
Obstbau", Lucas: " Vollstandiges Handbuch der 
Obstcultur". Min a kettő elég bőven tárgyalja 
az őszibaraczktermelést is. Specziális munkák: 
,Lepéve: „Die Cultur des Pfirsichbaumes" és 
Omfstenda. „Die PfirsichzucM." Mindkettő 
régebben jelent ugyan meg, de azért még most 
is jól használható. Tessék ezeket valamely 
könyvárustól betekintés végett meghozatni és 
a mely czéljainak legjobban megfelel, kiválasz-
tani, vagy egyszerűen a Gaucher-félét meg-
venni Kilián Frigyesnél Bpest, Váczi-utcza. 
Ára: 9—10 korona. Végül az előadottakból 
méltóztatik látni, hogy az oldalvesszők vissza-
metszésére nézve ezúttal nem adható utasítás. 

A. D. 
Kaszáló- és szénaforgatógép. (Félélet a 

200. sz. kérdésre.) A kaszálógép nálunk Magyar-
országon majdnem mindenhol nagyon előnyö-
sen és haszonnal alkalmazható. Különösen 
pedig az Alföldön, hol amúgy is nagyon 
drága a kaszálási bér. Kérdéstevőnek 50 kat. 
holdnyi lóherevetésének 1-ső kaszálása — 
kézierővel — bizonyára belekerül 120 K.-ba, 
a második kaszálás pedig legalább 100 K.-ba, 
ugy hogy a kaszálási költség az 50 holdon 
évenként legalább 220 koronát tesz ki. Ezzel 
szemben a géppel való kaszálás költségei igy 
állanak : akármelyik jó fükaszálógép ára ma 
240 korona. Miután megfelelő kezelés mellett 
a gép 10 éven át eltart, ha tatarozással és 
amortizáczióval együtt 10 százalékot veszünk 
fel, akkor lesz a kaszálási költség: 

240 korona 10%-a 24 korona 
5 napi fogatbér á 6 korona 30 „ 
olaj . . . . á l „ 1 

összesen: 56 korona. 
Lehet ennél esetleg 10 koronával több 

is, de kevesebb is, Mig a kézierővel való 
kaszálásnál 1 kat. hold kétszeri kaszálása 
4'80 korona, addig a géppel való kaszálásnál 
1 kat. hold kétszeri kaszálása 101 koronába 
kerül. Évenkint megtakarítható a fenti adatok 
alapján 184 korona s igy a gép a második 
évben már kifizette magát. Azontúl csak a 
tatarozási költségek maradnak meg, melyek — 
helyes kezelés mellett — alig számbavehető 
összeget tesznek ki. 

A kaszálógéppel, két könnyű lő is levág 
napjában 10 kat. holdat, feltéve, hogy rendes 
kaszálási viszonyok közt dolgozhat a gép. 
Mindazon termények, melyek kézi kaszával 
vághatók, vághatób a géppel is, még pedig 
sokkal jobban, mint kézzel. Kezdve a rétnél, 
minden szálas takarmány-növényünk, tehát 
lóhere, luczerna, zabosbükköny, mohar, csala-
mádé stb. egyaránt jól kaszáihatók géppel. 

Ami a munkaminőséget illeti, a kaszáló-
gép munkája rendszerint sokkal szebb, egyen-
letesebb és jobb mint a kézi kasza munkája. 
A géppel vágott takarmány sokkal jobban s 
egyenletesebben szárad mind a kézzel vágott. 
A gép után ugyanis a rend szélesen elterítve 
marad, az nem huzatik ugy össze, mint a kézi 
kaszánál s ezért gyorsabban s egyenletesebben 
is-szárad és jobb szénát ád. A gép utáni 
rendet nem szükséges forgatni rendes körül-
mények közt, mert még ha meg is ázott, 
hamar kiszárad. Ha az esőzés állandó, akkor 
természetesen kell azt forgatni. Éppen azért 
nem is okvetlen szükséges a szénaforgató 
gépet beszerezni, mert a géppel való kaszá-
lásnál a forgatás rendszerint elmaradhat — , 
különösen az Alföldön, meleg időben. Ha pedig 
kell forgatni a rendet, erre a könnyű mun-
kára még lehet esetről-esetre olcsóbb kézi 
munkást kapni. A szénaforgató gép csak oda-
való, hol sok szálas takarmányt termelnek s 
az időjárás miatt rendszeres munka a széna-
forgatás, — nálunk általában — az Alföldet 
értve — ritkábban van erre szükség. 

A szénaforgató gépek ára 350—450 
korona közt váltakozik. Munkabírásuk egy lóval 
napjában körülbelül 10—15 kat. hold lenne, 
de mivel csak a harmat felszállta után lehet 
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velük dolgozni, • 8— 10 kát. hold számítható 
egy napra. Hogy ezzel1 mennyi takarítható 
meg, azaz illető vidék szénaförgatási napszám-
viszonyaitól függ. i. S. P. 

Hegyi eke- és vetőgépbemutatás 
Iglón. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
a Szepesvármegyeí gazdasági egyesülettel és 
az iglói gazdakörrel karöltve f. évi április 27. 
28. és 29-ik napjain hegyi eke- és hegyi vető-
gépbemutatást rendezett Igló város határában. 

A hegyvidéken gazdálkodók számára ugy 
a hegyi éke, mint a hegyi vetőgép elsőrendű 
fontossággal bir és örömmel jelezhetjük, hogy 
e gépek mindkét1 csoportjában igazán jó és 
czélszerü gépekre akadtunk. 

A hegyi ekék bemutatásán résztvett a 
Saclc Rudolf-féle gyár (képviselte Propper 
Samu Budapest) két ekéje, Scholtz J. jauernigi 
gyár két ekéje és Lehniglc vetsehaui gyár 
egy ekéje. 

Az ekék elég lejtős, nehéz müveletü ta-
lajon dolgoztak. Munkaminőségre nézve a 
#ac&-féle ekék kiválóan kitűntek, ép igy az 
eke vezetése dolgában is. Az ekék átváltása 
azonban a Scholtz és Lelínigk ekéknél volt 
czélszerübb és könnyebb. De ezek viszont a 
munkaminőség tekintetében maradtak hátra. 

Ha az egyik előnyeit a másik előnyeivel 
egyesitik, oly kifogástalan hegyi ekékre fogunk 
szert tenni, hogy ez a fontos kérdés, t. i. a 
jő hegyi eke kérdése megoldottnak lesz tekint-
hető.. 

Rendszeresebb és nagyobb gazdaságokba 
határozottan, a Sack-féle gyártmányoknak 
adandó előny, mig a kisgazdák számára a 
Scholtz fagerendelyes hegyi ekéje, ha arra 
csoroszlyát tesznek, teljesen be fog válni. 

A hegyi vetőgépek csoportjában részt 
vettek a bemutatáson Kühne Ede „Mosoni 
Drill* , Sack Rudolf 4. sz. hegyi vetőgépje; 
Hoffherr és Schrantz „Viktória Drill" és Lehniglc 
„Triumph" hegyi vetőgépei. 

A munkaminőséget illetőleg az első há-
rom kifogástalanul működött, ugy hogy e te-
kintetben alig lehetne köztük a sorrendet fel-
állítani. Szerkezet tekintetében sem emelhető 
kifogás és általában mindhárom gép a hegyi 
vetőgépekhez köthető követelményeknek tel-
jesen megfelel. Különösen előnyei a Saclc-féle 
gépnek a gondos kivitelű kiváló preczizitással 
dolgozó vetőkészülék, valamint a gépre alkal-
mazott fék- és lökéstháritó, melyeket szeret-
nénk minden hegyi vetőgépen látni. A Kühne-
féle gép kiválóbb jó tulajdonságai az egyszerű, 
gondos kivitelű szerkezet; a vetőtengelynek 
korongostól való könnyű kiemelhetősége s ál-
talában a gép könnyű kezelhetősége. A 
Hoffherr és Sctirantz-íéle gépnél az egyszerű 
és elmésen megszerkesztett fészekbe vető 
vetőkerék, a csoroszlyáknak küiön lánczokon 
való könnyű felemelhetősége és a gép pontos 
és gondos kivitele. 

Általában a hegyi vetőgépek közt e há-
rom elsőrangú helyet foglal el. 

A Lehnigk-féle gép sem szerkezete, sem 
ára miatt nem elégítheti ki a mi igényeinket. 

Maga az egész bemutatás teljesen sike-
rültnek mondható, mert mindkét gépcsoport 
néhány kiválóan jó és használható egyeddel 
volt képviselve és a gazdaközönségnek a te-
kintetben most már módjában áll kipróbált, 
jó hegyi ekét és jó vetőgépet beszerezni. 

I. S. P. 

A gépbemutatás napjai elé némi aggály-
lyal nézett a bizottság, mert 26-án a Fölvidéken 
hóviharok voltak és tartani lehetett attól, hogy a 
kedvezőtlen időjárás miatt a bemutatás nem 
lesz megtartható, 22-én azonban kiderült az 
idő, bár kemény felvidéki szél fujt, sőt egyik 

éjszaka erős fagy is volt. A bizottság tekin-
tettel a vátozó időjárásra, igyekezett lehetőleg 
gyorsan megejteni a munkálatokat, a miben 
nagy segélyére volt a helyi rendező-bizottság, 
mely mindent előkészített, ugy, hogy a birálat 
már 28-én délelőtt befejezhető volt s a 29-én 
megtartott bemutatáson nemcsak a vidéki 
intelligenczia, beleértve a szomszédos vármegyék, 
igyv kivált Sáros vármegyének tekintélyes 
számban megjelent földbirtokosait is, hanem a 
közvetlen környék parasztgazdái is részvettek 
és érdeklődéssel nézték az előttük teljesen 
ismeretlen gépeket és érthetelen volt előttük 
az a mély szántás, melyet Sack mélyszántó 
ekéje végzett, mert a fölvidéken a jó szántás 
még a ritkaságok közé tartozik és ha erről a 
bizottság tájékózva lett volna, nemcsak hegyi 
ekéket, de közönséges egybarázdás ekéket is 
czélszerü lett volna a bemutatásra vinni. 

A bizottság működése az erősen mene-
dékes táblákon nagy fáradsággal járt, de a 
gépek munkája is meg volt nehezítve, mert a 
kísérleti talaj roppant taraczkos volt, ugy, 
hogy az ekék munkája nagyon megvolt nehe-
zítve. 

A „Szepesmegyei Gazdasági Egyesület" 
elnöke Wieland Artúr és az ,Iglói Gazdakör" 
elnöke Barcs Gusztáv és az iglói polgármester 
a környékbeli földbirtokosok segítségével valódi 
lekötelező szívességgel mindent elkövetett arra 
nézve, hogy a szükséges munkaerő rendelke-
zésre álljon, továbbá, hogy a bizottság köz-
ponti tagjai nem csak munkájukat végezhessék 
könnyedséggel, banem hogy ott tartózkodásuk 
ideje alatt kellemesen is töltsék napjaikat 

Köztelek-estély. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

a földmivelésügyi miniszter által megvalósított 
mezőgazdasági szaktudósitói intézményt meg-
ünneplendő, az első ízben kinevezett szaktudó-
sitók tiszteletére a Royal szálló földszinti ter-
mében társas-vacsorát rendezett, amelyen az 
ünnepelteken kivül számosan voltak jelen; az 
osztrák agráriusok egyik vezérembere: hohen-
blumi Simits Alfréd, ki jelenleg Budapesten 
időzik, szintén megjelent a lakomán. 

Jelen voltak az ünnepelteken kivül: a 
földmivelésügyi miniszter képveletében nemes-
kéri Kiss Pál államtitkár, gróf Dessewffy 
Aurél, az OMGE. elnöke, Bujanovics Sándor, 
az OMGE. alelnöke, Bartóky József, Bánffy 
Miklós gróf, Bernát István, dr. Csillag 
Gyula, Cserháti Sándor, Deininger, dr. Dégen 
Árpád, Forster Géza, György Endre, dr. 
Hampél József, Hajós József, Haydin József, 
Hevessy Ödön, Hreblay Emil, Horváth Jenő, 
Keller György, Kerpely Kálmán, Küszler Henrik, 
Leitgeb Imre, Lestyánszky Sándor, Lipthay 
István, báró Malcomes Jeromos, Máday Izidor, 
dr. Németh József, Ottlik Iván, Paikert Alajos, 
de Pottere Brúnó, Reusz Henrik, Rónay N., 
Rubinele Gyula, Suhajda István, Serfőző Géza, 
Schmidt Oszkár, hohenblumi Simits Alfréd 
lovag, gróf Széchenyi Imre, Szerb György, Szily 
Tamás, Szilassy Zoltán, Thaisz Lajos, Tomka 
Emil, Tormay Béla stb. 

Az asztalfőnél gróf Dessewffy Áuré', az 
OMGE. elnöke foglalt helyet, jobbján nemeskéri 
Kiss Pál földmivelésügyi államtitkár, balján 
báró Malcomes Jeromos ültek. 

A pohárköszöntők sorát gróf Dessewffy 
Aurél nyitotta meg, aki a következőket mondta: 

Tisztelt Uraim! 
Az OMGE. kutatásai közepette azon 

ideára jutott, hogy hazánk mezőgazdasági és 
közgazdasági érdekei nem lévén a külföldön 
semmiképen képviselve, körülbelül 10 évvel 
ezelőtt vetette fel a külföldi szaktudósitók 
intézményének eszményét és sürgette azt a 
közkormányzatnál. Most tehát Uraim, a sürge-
tett eszme megvalósult, örömünknek és elis-
merésünknek kell kifejezést adnunk Darányi 
földmivelésügyi miniszter ur Ő nagyméltósága 

, iránt, (Hosszantartó lelkes éljenzés.) aki a mi 
nehéz viszonyaink között is keresztül tudta 
vinni ez eszmét s ennek sikerült prozelitákat 
szereznie, oly kiváló egyéneket, akik a mi 
körünkben mozogva, azt az irányt követték, 
melynek szolgálatában egyesületünk áll. 

Üdvözli a kinevezett mezőgazdasági szak-
tudósitókat: báró Malcomes Jeromost, aki az 
egyesület működését meleg rokonszenvvel és 
figyelemmel kisérte és támogatta s szóló megvan 
győződve arról, hogy uj állásában ép oly szolgála-
tot fog tenni mezőgazdaságunknak, mint eddig; 
üdvözli György Endrét, aki a közgazdasági és 
szocziálpolitikai irodalom terén tevékeny műkö-
désével az egyesület elismerését érdemelte ki, 
Paikert Alajost, ki évek során működött az 
egyesület kebelében, ahol pályáját kezdte. 
Meleg szavakkal szól a negyedik szaktudósitó 
Gaál Gyula eddigi működéséről, ki megyéjében 
fejtett ki eismerésreméltó közgazdasági tevé-
kenységet. Azon reményének ad kifejezést, 
hogy a kapcsolat az egyesület és a kinevezett 
szaktudósitók közt továbbra is fenmarad, 
akiknek őszintén kívánja, hogy uj működési 
körükben szolgálatokat tehessenek hazájuknak. 

Az éljenzéssel fogadott beszéd után 
Bujanovics Sándor emelkedett fel szólásra s 
körülbelől a következőket mondta: 

Tisztelt Uraim! 
Mi gazdák, nagyon jól tudjuk, hogy egy 

gazdaság vezetéséhez szorgalmas gazda, de 
még szorgalmasabb gazdaasszony kell, mert 
bármennyire buzgólkodunk és szorgalmasko-
dunk is, kell, aki bizonyos szükséges dolgokra 
irányítson, intsen, figyelmeztessen bennünket. 

A mi t. földmivelésügyi miniszterünk 
nőtelen ember és igy rossz gazda volna, ha 
nem volna háziasszonya, aki őt helyettesíti. 
Poharat emel Darányi miniszterre a jó gazdára, 
aki elküldötte erre a szép ünnepélyre a — 
gazdasszonyát. (Derültség.) Élteti nemeskéri 
Kiss Pál államtitkárt. Zajos éljenzéssel fogad-
ták Kiss Pál államtitkár pohárköszöntőjét, aki 
gróf Dessewffy Aurélt élteti, aki az agrár 
mozgalom élén működve, a hazá határain 
kivül is tiszteletet szerzett. Ezután báró 
Malcomes Jeromos az ünnepelt szaktudósitók 
nevében hálás köszönettel veszi az ünnepel-
tetést, örül, hogy a gazdák bizalommal vannak 
az uj intézmény iránt. Kéri társai nevében is 
az OMGE. és gazdák támogatását nehéz fel-
adatuk végrehajtásánál. 

Forster Géza: Midőn ma az egyesület 
kebelében 10 évvel ezelőtt megpendített eszme 
megtestesitésének ünnepét üljük, meg kell 
emlékeznünk azon férfiúról is, aki az eszmét 
elsőül fölvetette. Nem mindenki tudja e díszes 
társaságban, hogy a gazdasági szaktudósitói 
intézmény megpenditője Bernát István, az 
agrár érdekek buzgó, önzetlen harezosa, kinek 
összes tevékenysége az agrár eszmék fejlesz-
tésére irányul. Bernát egészségére ürít poharat 
s azt a kívánságát fejezi ki, hogy maradjon 
továbbra is az agrár érdekek buzgó harezosa. 

Bernát István: Most, hogy a szaktudó-
sitói intézmény fölvetésének idejére irányította 
a figyelmet előtte szóló, neki akarva, nem 
akarva eszébe jutnak a vádak, amelyekkel az 
elmúlt idő alatt az agráriusokat jobbról-bálról 
illették s a vádaskodók közt nem utolsó sor-
ban állott ami szemben levő angol nagy-
követünk György Endre (Zajos derültség), aki-
től azonban nem tagadhatja meg, hogy sokszor 
kereste az agráriusokkal az érintkezési ponto-
kat s kivált a szövetkezeti téren szolidari-
tást vállalt az agráriusokkal. Midőn a szak-
tudósítókat üdvözli, élteti egyúttal az ingó tőke 
jelenlevő három képviselőjét, a szövetkezeti 
merkantilistákat Hajós Józsefet, Szerb Györgyöt 
és Hevesy Ödönt, akik itten való megjelenésük-
kel dokumentálták, hogy az ingó tőke érdekei 
nincsenek ellentétben az agrárérdekkel. 

Gróf Széchenyi Imre: Az utolsó felszóla-
lás a különböző érdekek kiegyenlítésén alapul, 
szóló is e szempontból indul ki. Tudjuk, hogy 
Magyarország — ha egyedül veszszük — 



35. SZÁM. ÍO-IK ÉVFOLYAM, KÖZTELEK, 1900. MAJüS HŐ 2. 711 

még exportáló állam; ha azonban a 
monarchiát közös termelőterületnek veszszük, 
akkor közel állunk azon ponthoz, hogy a 
magunk lábán állhatunk. Nekünk iparkodnunk 
kell ezt elérni. Ezután németül folytatva be-
szédjét, élteti hohenblumi Simits Alfréd lova-
got, az osztrák agráriusok vezéremberét, aki-
nek jelenlétéből azt következteti, hogy erősebb 
lesz a kapcsolat a lájtháninneni ős tuli 
agráriusok között. Simits Alfréd lovag nem 
tartja magát itt idegennek, mert magyar föl-
dön tanulta meg az ekét a földbe vágni, most 
eljött, hogy megköszönjefaz egyesületnek ezen 
ünnepélyes alkalommal disztaggá történt meg-
választását. Szerinte differencziák vannak Ausz-
tria és Magyarország közt, de a külső ellen-
ségekkel szemben együtt tartunk, mert oly idő 
előtt állunk, hogy a magyar és osztrák mező-
gazdaság boldogulása forog koczkán. Ezután 
felhívja a magyar gazdákat, hogy a börze 
visszaélései elleni küzdelmet Németország után 
indulva, a többi államokkal együtt folytassák. 

Báró Bánffy Miklós Károlyi Sándor 
egészségére ivott, végül György Endre Ber-
náttal polemizálva, hangsúlyozza, hogy a szak-
tudósítók ténykedésükben a magyar faj- és 
föld érdekeit fogják szem előtt tartani. 

A társaság az éjféli órákig kedélyesen 
együtt maradt. 

elkerülhetlen követelmény, hogy jobban a 
termelők kezére járjanak. Követelmények, a 
gyors csatlakozás, a kocsik kíméletesebb csato-
lása és jobb rugany felszerelése ős általában 
jobb berendezésű kocsik, melyek a gyűjtő 
állomásokon megfelelő számban álljanak a 
közönség rendelkezésére. Hogy az áru ne 
vesztegeljen a határszéli állomásokon, szükséges 
evégből a leadó állomásokkal való közvetlen 
elszámolás életbeléptetése; az átrovatolási 
munkálatok az éjjeli órákban is megejtendők. 
Forster Géza e pontnál az agrikol tarifák 
behozatalát is sürgeti 

A kivitel irányítására nézve az volt az 
általános nézet, hogy első sorban a vámhatá-
ron belül, az osztrák tartományok piaczainak 
ellátására kell törekednünk, azután első sor-
ban Németország jön figyelembe, ahova azon-
ban az alacsony árakra való tekintettel, csak 
a finomabb csemegeszőlő kivitele járhat haszon-
nal ; ós végül Anglia piaczának megszerzésére 
is kísérlet teendő, bár ez sok eredménynyel 
nem kecsegtet. 

A kivitel szervezésének kérdésében egy-
hangú volt az a vélemény, hogy az export-
anyag gyűjtésére a termelőknek szövetkezniük 
kell. A gyűjtött anyag világforgalombahozatala 
azonban már nem nélkülözheti a kereskedelmi 
szervezetet. E czélból a czélbavett ki-
viteli piaczokra a kormányzatnak megbízható 
üzletembereket kellene kiküldenie, akik 
nemcsak üzleti összeköttetéseket szerezhetné-
nek, hanem a magyar exportálók érdekeit a 
ma nélkülözött védelemben is részesítenék. 
Az államvasutak kiküldöttjei kijelentették, 
hogy a felhozott óhajok elől az igazgató-
ság nem fog elzárkózni, azonban az állam-
vasutak a közvetlen kocsikban való szállítást 
csak a határszéli állomásokig biztosithatják, 
amennyiben a külföldi vasutak nem akarják 
magukat a közvetlen kocsikban való szállításra 
kötelezni. 

Tagadhatlanul sok figyelemreméltó gondo-
latot vetettek fel kivált a szállítás könnyítése 
kivitel , irányítása ügyében, de a csomagolás 
kérdésében itt sem jött létre egyöntetű meg-
állapodás, holott az egységes csomagolási 
módokra való áttérés egyike a szőlő- és 
gyümölcsértékesítés legfontosabb feltételeinek. 

A m. kir. mezőgazdasági muzeum gyűjteményei 
o VII. ker., Kerepesi ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követő napok 
kivételével: 

naponkint d. e. 9 órától d. u. 1 óráig. 
Hétfői és az ünnepeket kővető napokon a muzeum 

A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsimegállóhely a 

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

Eljegyzés. Herqzóg Mór a mezőg. ipar-
részvénytársaság kaposvári uradalmának in-
tézője eljegyezte Krausz Katinkát Nagy-
Korpádon. 

Halálozás. Igali Szávó e hó 29-ikén 
bari birtokán életének 81-ik évében elhalt. 
A megboldogultban Igali Svetozár, a „Köztelek" 
munkatársa édesatyját gyászolja. 

A Gazdák Biztosító-Szövetkezete gróf 
Zsélénski Róbert elnöklésével április hó 28-ikán 
tartotta meg alakuló közgyűlését. Az alakuló 
közgyűlésen az alapszabályok megállapítása 
után az igazgatóságot és felügyelő-bizottságot 
választották meg. Elnök lett gróf ' Zsélénski 
Róbert, igazgatósági tagok: báró dr. Braunecker 
Lamorál, gróf Csáky Albin, herczeg Esterházy 
Miklós, dr. Heinrich Béla, Emődy József, 
Kabos Ferencz, Kammerer Ernő, gróf Károlyi 
Sándor, Miklós Ödön, Rubinek Gyula, Scitovszky 
János, gróf Széchenyi Imre, Szentiványi Árpád, 
gróf Teleki József. A felügyelő-bizottság tagjai 
lettek: Csáky Vidor, Forster Géza, gróf Mailáth 
József, Makfalvay Géza és Ragályi Béla. 

Ankét a földmivelésügyi minisztérium-
ban. A földmivelésügyi minisztériumban május 
hó 4-én mezőgazdasági munkások biztosító 
intézményére vonatkozó törvényjavaslat előadói 
tervezetének tárgyalása czéljából értekezlet lesz, 
a melyre a pénzügyminister, belügyminiszter, 
igazságügyminiszter és kereskedelemügyi minisz-
ter képviselőin kivül meghivattak: gr. Andrássy 
Sándor, Bedő Albert, Bein Károly, Bogyó 
Samu, gróf Dessewffy Aurél, báró Harkányi 
János, gróf Károlyi Sándor, dr. Kohner Adolf, 
Kristóffy József, Lévay Lajos, Lukács György dr., 
gr. Majláth József, Makfalvay Géza, dr. Návay 
Lajos, Piukovics József, Rátkay László, Reiszig 
Ede, Rosenberg Gyula, Sándor János, Szabó 
József, gr. Széchényi Ferencz, Szily Pongrácz, 
gróf Tisza István, gr. Zsélénski Róbert, gróf 
Zichy János. 

SzölőbetegfSégek vizsgálata. A szőlő-
betegségek meghatározásával s a terjedésük 
meggátlása vagy megszüntetésük érdekében 
kért szaktanácsok megadásával tudvalevőleg a 
m. kir. központi szőlőszeti kísérleti állomás és 
a m. kir. rovartani állomás foglalkoznak. A 
meghatározásra beküldött beteg vagy meg-
támadott növényrészek eddig rendszerint oly 
hiányosan szedettek meg, vagy csomagoltattak, 
hogy a beérkezett mintákból a baj oka vagy 
egyáltalán nem vagy csak ritkán volt egész 
bizonyossággal megállapítható. Ennek elkerü-
lése czéljából a földmivelésügyi miniszter egy 
utasítást dolgoztatott ki, mely hivatva van a 
beteg növényrészek megszedésére, csomago-
lására és kezelésére a kellő felvilágosításokat 
megadni. Az utasítás és az ehhez csatolt 

Ankét a csemegeszőlő értékesí-
tése ügyében. 

A földmivelésügyi miniszter április hó 
30-ikán ankétet hívott egybe a csemegeszőlő 
értékesítését előmozdító teendők megbeszélése 
végett. Az ankéten maga Darányi miniszter 
elnökölt egy ideig, aki kijelentette, hogy az 
értekezlet sürgős egybehivása főként azért 
történt, hogy a Németországba és Angliába 
utazó mezőgazdasági attassék a tanácskozás-
ban részt vehessenek s annak tanúságait a 
külföldön értékesíthessék. Később Dolokay 
min. tanácsos vette át az elnöklést. A jelen 
volt mintegy 40 résztvevőben az ország nagyobb 
gyümölcstermelői, kereskedői, érdekelt szak-
testületei s ezek között az OMGE. is kép-
viselve voltak Forster Géza, Küszler Henrikés 
Buday Barna által. 

Az értekezleten általában a következő 
vélemények jutottak kifejezésre. 

1. A csomagolásnál az a kívánság merült 
fel, hogy lehetőleg szokványsulyu göngyöletek 
hozassanak forgalomba, különösen a kivitelnél. 
E czélra legalkalmasabbaknak olyan faládikák 
Ígérkeznek, amelyekben mintegy 5 kgrnyi szőlő 
csomagolható. E csomagolási mód azonban 
előzőleg még kipróbálandó, azután majd kívá-
natos, hogy az államvasutak olcsóbb szállítási 
dijakkal hassanak népszerűsítésére. 

2. A szállításnál az a kívánalom, hogy a 
hosszabb szállításra alkalmas fajtákkal terme-
lési kísérleteket kellene a kormánynak végez-
tetnie s az igy kipróbált fajokat kellene export-
termelés czéljából terjeszteni. Forster sürgette 
a peronospora ellen váló védekezés kötelezővé 
tételét, mert a peronoszpóra által inficziált 
tőkék egészségesnek látszó szőlőfürtjei is alkal-
matlanok a szállításra. Az államvasutak részéről 
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latot vetettek fel kivált a szállítás könnyítése 
kivitel , irányítása ügyében, de a csomagolás 
kérdésében itt sem jött létre egyöntetű meg-
állapodás, holott az egységes csomagolási 
módokra való áttérés egyike a szőlő- és 
gyümölcsértékesítés legfontosabb feltételeinek. 

A m. kir. mezőgazdasági muzeum gyűjteményei 
o VII. ker., Kerepesi ut 72. szám alatti házban meg-
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utcza sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmező-
utcza sarkán van. 

Eljegyzés. Herqzóg Mór a mezőg. ipar-
részvénytársaság kaposvári uradalmának in-
tézője eljegyezte Krausz Katinkát Nagy-
Korpádon. 

Halálozás. Igali Szávó e hó 29-ikén 
bari birtokán életének 81-ik évében elhalt. 
A megboldogultban Igali Svetozár, a „Köztelek" 
munkatársa édesatyját gyászolja. 
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után az igazgatóságot és felügyelő-bizottságot 
választották meg. Elnök lett gróf ' Zsélénski 
Róbert, igazgatósági tagok: báró dr. Braunecker 
Lamorál, gróf Csáky Albin, herczeg Esterházy 
Miklós, dr. Heinrich Béla, Emődy József, 
Kabos Ferencz, Kammerer Ernő, gróf Károlyi 
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után az igazgatóságot és felügyelő-bizottságot 
választották meg. Elnök lett gróf ' Zsélénski 
Róbert, igazgatósági tagok: báró dr. Braunecker 
Lamorál, gróf Csáky Albin, herczeg Esterházy 
Miklós, dr. Heinrich Béla, Emődy József, 
Kabos Ferencz, Kammerer Ernő, gróf Károlyi 
Sándor, Miklós Ödön, Rubinek Gyula, Scitovszky 
János, gróf Széchenyi Imre, Szentiványi Árpád, 
gróf Teleki József. A felügyelő-bizottság tagjai 
lettek: Csáky Vidor, Forster Géza, gróf Mailáth 
József, Makfalvay Géza és Ragályi Béla. 

Ankét a földmivelésügyi minisztérium-
ban. A földmivelésügyi minisztériumban május 
hó 4-én mezőgazdasági munkások biztosító 
intézményére vonatkozó törvényjavaslat előadói 
tervezetének tárgyalása czéljából értekezlet lesz, 
a melyre a pénzügyminister, belügyminiszter, 
igazságügyminiszter és kereskedelemügyi minisz-
ter képviselőin kivül meghivattak: gr. Andrássy 
Sándor, Bedő Albert, Bein Károly, Bogyó 
Samu, gróf Dessewffy Aurél, báró Harkányi 
János, gróf Károlyi Sándor, dr. Kohner Adolf, 
Kristóffy József, Lévay Lajos, Lukács György dr., 
gr. Majláth József, Makfalvay Géza, dr. Návay 
Lajos, Piukovics József, Rátkay László, Reiszig 
Ede, Rosenberg Gyula, Sándor János, Szabó 
József, gr. Széchényi Ferencz, Szily Pongrácz, 
gróf Tisza István, gr. Zsélénski Róbert, gróf 
Zichy János. 

SzölőbetegfSégek vizsgálata. A szőlő-
betegségek meghatározásával s a terjedésük 
meggátlása vagy megszüntetésük érdekében 
kért szaktanácsok megadásával tudvalevőleg a 
m. kir. központi szőlőszeti kísérleti állomás és 
a m. kir. rovartani állomás foglalkoznak. A 
meghatározásra beküldött beteg vagy meg-
támadott növényrészek eddig rendszerint oly 
hiányosan szedettek meg, vagy csomagoltattak, 
hogy a beérkezett mintákból a baj oka vagy 
egyáltalán nem vagy csak ritkán volt egész 
bizonyossággal megállapítható. Ennek elkerü-
lése czéljából a földmivelésügyi miniszter egy 
utasítást dolgoztatott ki, mely hivatva van a 
beteg növényrészek megszedésére, csomago-
lására és kezelésére a kellő felvilágosításokat 
megadni. Az utasítás és az ehhez csatolt 

Mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb 

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

ykM A ^ T U _ _ _ J • • _ _ OS. é s k i r . u d v a r i s z á l l í t ó m a g k e r e s k e d é s e M a u m n e p f J Ü O J l Budapes ten , VI., A n d r á s s y - u t 23. 
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kérdőív az OMGE-nél (Budapest, IX., Üllői-ut 25.) 
is megszerezhető. 

Mezőgazdasági házi ipari kiállítás. A föld-
mivelésügyi miniszter meghagyásából az 1899— 
1900. év telén országszerte rendezett 130 
mezőgazdasági házi ipari tanfolyamon készült 
tárgyak az érdeklődő közönségnek bemutat-
tatnak. Az e czélból rendezett időleges kiállítás 
Budapesten az uj Országház melletti építési 
iroda épületében f. évi április hó 30-tól f. évi 
május hó 6-áig bezárólag délután 3—5 óráig 
ingyen megtekinthető. 

Permetező kiállítás és verseny Nagy-
Váradon. A biharmegyei gazdasági egyesület 
és a nagyváradi hegyi választmány 1900. évi 
május hó 27-én Nagyvárad város szőlőtelepén 
permetező-kiállítást és versenyt fog tartani. A 
nekünk beküldött tervezetből különösen a kö-
vetkező pontok emelendők ki: A kiállításnak 
czélja működésben bemutatni és megismer-
tetni a permetező-gépeket és eszközöket. A 
kiállításon és versenyen részt vehet minden 
bel- vagy külföldi iparos, vagy annak képvi-
selője, ki ezen szándékát a biharmegyei gazda-
dasági egyesület titkári hivatalánál május hő 
10-ig szabályszerüleg bejeleti. A gépek be-
mutatói kötelesek a rendező-bizottság által 
rendelkezésükre bocsátott folyadékkal és anyag-
gal permetezni, mely czélból minden kiállító 
minden gép után 1 korona dijat fizet. 
A gépek a szölőpermetezésnél lesznek kipró-
bálva, de különösen figyelembe jönnek azok a 
gépek is, amelyekkel gyümölcsfák is könnyen 
permetezhetők-A kiállításra és versenyre 1-ső 
dijul 1 aranyérem, 2-ik díjul 1 ezüstérem 
és 3-ik dijul 1 bronzérem van kitűzve. A gé-
pek és eszközök feletti bírálat a kiállítást egy 
nappal megelőzőleg május 26-án fog megej-
tetni. Bárminemű felvilágosítással a Bihar-
megyei gazdasági egyesület titkári hivatala 
készséggel szolgál. 

Állatkivitelünk Romániába. A Magyar-
ország és Románia között, mint egymással 
állategészségügyi egyezménynyel nem biró 
országok közt az állatforgalomra nézve kölcsö-
nösen érvényben tartott korlátozások egyéb-
ként érintetlenül hagyása mellett, értesülésünk 
szerint, a bárányoknak élő és leölt állapotban 
"Romániába való bevitéle meg van engedve. A 
tőlünk Romániába irányított élő vagy leölt 
bárányok származási és egészségi bizonyít-
ványokkal látandók el, melyek igazolják, hogy 
a származási hely vármegyéjében sem a juhok 
közt nem uralkodik ragadós betegség, sem pedig 
oly ragadós állati betegség nincsen, mely juhok 
utján elhurczolható. 

Tavaszi fagy-károk. Az ország több 
részéből érkező sürgönyök nagy fagyokat 
jelentenek. Április 27-ike kritikus nap volt. 
Mint báró Fechtig Tisza- Ughról irja, 27-ikén 
délben a hőmérő a 0 fokra szállott le és meg-
fagyott szőlő, gyümölcs, az árpa tövig, a rozs-
nak nagyrésze: a mélyen fekvő búzák a földig 
lefagytak. A fagy munkája igen szeszélyes volt, 
minélfogva a kár a tudomásunkra jutott 
esetekben nem volt még biztosan megítélhető. 
A fagyhirek a gabonatőzsdén is konsternácziót 
okoztak, amelyek azonban a buza- és rozsárak-
nak még csak kisfokú emelkedésében jutottak 
kifejezésre. A fagykárokra vonatkozólag vár-
ható jelentések előre láthatólag még szilárdabb 
irányzatú áremelkedésre fognak vezetni. 

Németország. Az árpa vámfarijája. A 
hannoverai mezőgazdasági kamara mozgalmat 
indított az iránt, hogy az árpa behozatali 
vámja emeltessék. Az árpa a jövőben e szerint 
az uj kereskedelmi szerződések értelmében 
ép oly magas vámtarifa alá vonatnék, mint a 
zab, avagy a buza. A kamra határozatát állí-
tólag az a körülmény érlelte meg, hogy a nagy 
import következtében az árpa termelése telje-
sen elhanyagoltatott. A megjelent előadói ter-
vezetben azonban a hannoverai gazdáknak 
óhajtása nem lett teljesítve, amennyiben a 
két márka s huszonöt pfenninges behozatali vám 

a jövőben megtartatott, daczára annak, hogy 
a búzától kezdve az összes más gabnatermény-
féleségek tarifája kétszeres-háromszorosára 
lett emelve; persze épen az érdekelt gazdák 
azok, kik a dolgot nem értve, elégedetlensé-
göket fejezik ki, hogy árpatermelésük vámvéde-
lembe nem részesül! Most az egyik német 
szaklap világosságot vet a tárgyra, amennyiben 
kimutatja, hogy például az 1898-ban behozott 
1 llÍ2 millió métermázsa árpából 63A millió 
jött Oroszországból s 28/4 millió q. pedig Ausz-
tria-Magyarországból s csak az elenyésző 
csekély maradékot hozták be máshonnan. Az 
importáló országok kormányának keze műkö-
dik tehát közre a vámemelés ellen, igy magá-
tól értetődik, hogy minden lehetőt elkövettek, 
hogy az oly jő s biztos piaczot valahogy el 
i e veszítsék a vámtarifa által. Hír szerint a 
vámemelés mezőgazdasági bizottsága közelebb 
redukálni fogja a tervezetet, hogy az árpa 
vámját a rozs s búzáéval tegye egyenlővé. 

Az agráriusok s az importált amerikai hus. 
Megemlékeztünk róla, miszerint a Reichstag 
agrárpártja azt kérte a kormánytól, hogy az 
Amerikából érkező hust oly vámtarifával illesse 
s oly vexáló husszemlének vesse alá, melyek, 
ha a behozatalt teljeseri megnem szüntetik, de 
bizonyosan jelentékenyen fogHák megnehezíteni. 
A kormány elég hosszú ideig tűnődött az adandó 
válaszon, végre tudtára adta a pártnak, mi-
szerint minden oly törekvést, melynek czélja 
az amerikai hus importját csökkenteni, most 
s a jövőben ellenezni fog. A hivatalos lap 
közelebbi száma ily alakban vetette vissza az 
agráriusok kérelmét. A fogyasztók husszükség-
lete teljesen igazolja a kormány magatartását, 
merta német gazdák sokszor hangoztatott állítása, 
hogy a termelés a fogyasztást képes fedezni, 
nem felel meg a valóságnak. 

Hűtő készülékkel ellátott huskoesik 
forgalombahozatala. A Galicziából és Buko-
vinából Bécsbe (gross Markthalle) feladott hus-
hüldemények szállítására a lehetőség szerint 
és a mennyiben a feladó ez ellen esetről-
esetre vagy egyszer és mindenkorra irásbeli-
leg nem tiltakozik — másrészt pedig anélkül, 
hogy a feladóknak ily kocsik kilátására igé-
nyük volna — külön kocsikat fognak alkal-
mazni, melyek a hus felaggatására és hűtésére 
szolgáló készülékékkel vannak ellátva. Az 
időjáráshoz képest a melegebb időszak alatt a 
kocsik jéggel lesznek megrakva. A jeget a 
vasúti igazgatóságok minden közreműködése 
és felelőssége nélkül, a vasúti szállítmányokat 
jéggel ellátó bécsi társaság „(Consortium für 
Eislieferung bei Bahntransporten in Wien) 
szolgáltatja. A husküldeményeknek e kocsikban 
való szállítása után a jégért nevezett társaság 
javára külön dijat szednek be; még pedig 
Krakótól keletre fekvő állomásokon fe1 adott 
küldemények után minden megkezdett 10 kg. 
után 15 fill., a Krakkóban és ezen állomástól 
nyugatra fekvő állomásokon, nemkülönben 
Saybuschon a Nordbahnon átmenő küldemé-
nyeknél minden megkezdett 10 kg. után 10 
fillért. Ezen dij a vasúti hivatalok által szedetik 
be. Ha a szállítmány súlya 5000 kgra rug, ak-
kor előleges külön kérelemre teljesen külön 
kocsit állítanak a feladó rendelkezésére. 

A Fonciére, pesti biztosító intézet ezidei 
rendes évi közgyűlését ez év április 30-ári 
fogja megtartani. Az intézet által a mult évre 
vonatkozólag közzétett zárószámlából a követ-
kező számadatokat veszszük át: A törlések 
levonása után fenmaradt mult évi díjbevételek 
az elemi és balesetbiztosítási ágazatokban 
8.597,515 korona 18 fillér és az életbiztosítási' 
ágazatban 2.487,413 korona 52 fillér, összesen' 
11.084,928 korona • 70 fillérre rúgtak, mig a 
későbbi években esedékes dijkötelezvények és 
dijváltók állománya a tűz- és balesetbiztosítási 
ágazatban 19.397,080 korona 15 fillér értéket 
képvisel. Az életbiztosítási ágazat összállománya 
a lefolyt üzlet évben 59.178,308 korona tőkére 

emelkedett. A készpénz díjtartalékok és diját-
hozatok az életbiztosítási ágazatban 14.238,575 . 
korona 60 fillér és az elemi és balesetága-
zatokban 2.672,323 koronát tesznek ki. Az 
életbiztosítási ágazat készpénzdijtartalékának 
szaporodása az előző évivel szemben ennélfogva 
831,416 korona 84 fillérre rug. Különösen 
felemlítendő még, hogy a nyereség részese-
déssel biztosítottak ama csoportja, kiknek köt-
vényei a nyereség évcnkinti felosztása mellett 
kizárólag halálesetre szólanak, az évi dij 10 
..százalékát tevő osztalékba részesül, mig a 
biztosítottaknak 1896-ban megnyílt ama cso-
portja. melynek kötvényei a nyereség három 
évenkinti felosztása mellett vegyes tőkebiztosi-
tásról szólanak, 1899. deczember hó végével 
az évi dijnak 68 s/3 százalékát tevő ösztalékot. 
élvez. Az intézet tőkéi, ide nem értve a kép-
viselőségnél künnlevő pénzkészletet és a kép-
viselőségek és ügyfeleknél fennálló követelési 
egyenlegeket, következőkép vannak elhelyezve: 
Pénzkészlet az intézet központjában 236,584 
korona 16 fillér.. Hitelintézeteknél és takarék-, 
pénztáraknál levő követélésekben 2.442,099. 
korona 26 fillér. Az intézet budapesti és 
bécsi tehermentes házaiban 3.363,717 K. 96 
fillér. Állampapírokban, vasúti elsőbbségi köt-
vényekben és óvadékképes záloglevelekben 
8.370,439 korona 59 fillér. Tárczabeli váltók-
ban 229,597 korona 32 fillér. Jelzálogkölcsönben 
18,172 kor. 10 fillér. Az intézet életbizto-
sítási kötvényeire adott kölcsönökben 2.085,800 
korona. Az "l 898-iki 192,812 korona 68 fillér 
veszteségi egyenleg teljes leírása után fen-
maradt 1899-iki nyereségből részvényenkint 
8' korona osztalék kifizetése fog indítványba 
hozatni. 

N Y I L T T É R * ) 

M M M M M M M M ® 
Megjelent az .Országos Magyar Gazda-

sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom 

Üzleti berendezése a ,Köztelek" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 
Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel: 55 

krajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

Leghatásosabb 

specziális szőlőtrágyának 
bizonyult 

a száritott kőbányai sertéstrágya, 
mely teljesen légszáraz, bfizmentes, kézzel szőrható, 
50 kgos zsákokban szállíttatik. 

M " Az állami szölőszeti telepekben, a legelő-
kelőbb szőlőgazdaságokban sikeresen bevezettetett. 

Kimerítő prospektus ingyen és bérmentve. 

Budapest—kőbányai trágyaszáritó-gyár 
Bosányi Endre és társa. Budapest, V 
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*) Az e rovat alatt közöltekért a szerkesztőség 
felelősséget nem vállal. 
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M o s t j e l en t m e g 

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

Köztelek Zsebnaptár 
1 9 0 0 - r a . 

A ,Köztelek Zsebnaptár" ezen hatodik év-
folyama régi köntösében, javitott és tetemesen 
bővitett tartalommal bir. 

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

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

— = 3 korona 20 flllér. ' = -
Megrendelhető 

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

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmcmn és Wahl budapesti termény-
- bizományi czég jelentése.) 

Budapest, 1900. április 28. 
Az időjárás a lefolyt héten kedvezőbbre fordult. 

A hőmérséklet a hét kezdetén melegebb volt, csap;dók 
az ország néhány részén bőven fordult elő és csak a 
hét végén lett az idő ismét hűvösebb. Szombatra 
virradó éjjel a hőmérő tetemesen leszállottt és úgy-
szólván az ország valamennyi vidékéről dér- és fagy-
jelentések érkeztek. A fagyokozta károk legérzékenyeb-
bek a szőlők és gyümölcsösökben, de kétségtelenül 
tetemesek a fiatal árpavetésben, vala nint a répában. 
Ősziek — különösen buzavetések — csak annyiban 
szenvedtek, hogy fejlődésükben újból visszavettettek, 
mi a most végre bekövetkezett melegebb és csapadé-
kosabb időt csak annál kívánatosabbá tette. 

A külföldi vetéseket illetőleg nagyjában, javulás 
konstatálható. Csak Németországból és Ausztriából 
jelentik, hogy a mostoha időjárás a már úgyis elma-
radt vetések fejlődését még csak inkább gátolja, ellen-
ben Oroszország, Anglia, Francziaországban, ugyszinte 
Szerbia, Bulgária és Romániában a kedvező idő be-
hatása alatt nagyot haladtak a vetések. Hasonlót je-
lentenek az amerikai Egyesült-Államokból és Argen-
tiniából is. 

A külföldi piaczokon az irányzat a következő 
A hangulat tartott, a forgalom mérsékelt és a normális 
határokat nem haladja tul. Amerikában csak csekély 
változások voltak, eleinte tartott, utóbb szilárd hangulat 
mellett, ami csak a hét végén lett ismét lanyhább. 
Árak a mult hetiek minden különös változás nélkül. 
Angolország piaczai lanyhák, a fogyasztás tartózkodó 
volt és árak csekély csökkenést mutatnak. Franczia-' 
országban alig változott árak mellett gyenge a forgalom 
Kedvezőtlen termésbecslések Németországban szilárd-
ságot idéztek elő és árak a mult héthez képest körülbelül 
3 márkával magasabbak. A többi kontinentális piaczokon 
a fogyasztás csak a normális keretben mozgott, az 
eladási viszonyok azonban inkább kielégitőek voltak, 
habár magasabb árak nem is voltak elérhetők. 

Nálunk a kereslet szintén gyenge volt, azonban 
a kínálat sem öltött sürgős alakot és így az árak egy 
czikkben sem mutatnak' különös változást, 
.felmondatott 40C0 q. buza, 2000 q. zab. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük : 

Buza csak mérsékelt figyelemben részesült. 
A malmok, ugy mint a mult héten, most is tartóz-
kodóan vásároltak, de árak a határidőüzletben előfordult 
fedezések folytán, készbuzában is, tartottak voltak és 
habár a forgalom csak végül öltött nagyobb terjedel-
met, a tulajdonosok követelései mégis megadattak, mi 
által a mult héthez viszonyitva 20 krnyi javulás mutat-
kozik. — A hetihozatal kb. 120,000 q., az összforgalom 
kb. 95,000 q. 

Rozs ugy a kivitel, mint a szokvány-szállitók 
részéről jó keresletre talált és 20—40 fillérrel magasabb 
árak engedélyeztettek. Minőség szerint a kivitel részére 
13.20—70, határidő szállításokra pedig helyben lévő 
prompt áru egész 14 K.-t ért el. A hét vége felé ezen 
árak csak nehezen voltak elérhetők. (Minden 100 
kgonként.) 

Árpa (takarm. és hánt. czélokra) ugy a takarmány 
mint hántolás czéljából jó keresett és a mult héthez 
képest 20—30 fillérrel drágább. Minőség szerint jegy-
zünk helyben 12-30-30 q-ig. Jóminőségü sörárpa 
ugyancsak szilárd árakat ért el és budapesti paritásra 
12-60-13-80 lett elérve. (Minden 100 kgonként.) 

Zab jó kinálat és mérsékelt kereslet mellett 
szilárd; árak néhány fillérrel emelkedtek. Szin és tiszta-
ság szerint 10-30—60 finom minőségű 10-60—80 első-
rendű egész 1120 K.-ig ér el helyben. 

Tengeri jó forgalmú volt, az irányzat kellemesebb 
é3 11—11-10 K.-ig lett budapesti paritásra fizetve. 
Helyben 5 fíll. több éretett el. Tiszavidéki állomásokon 
tengeri a hét végével keresett és jegyzünk 10.50—80 
koronáig. 

Olajmagvak: Káposztarepczében effektív áru e 
héten nem volt forgalomban; névleg 24—25 K. 
jegyzünk helyben. Káposztarepczében augusztusra mér-
sékelt az érdeklődés, árfolyama 25.60-90 K. között 
változott és ma 25-80—90 K. jegyzünk. A mellék-
czikkekten jelentéktelen a forgalom; vadrepcze 12—13 
K, gomborka 21—22 K, lenmag 26—28, prima áru 
34 koronát is elér névleg helyben. 

Hüvelyesek : Babban e héten is volt némi érdek-
lődés jó minőségű áruban, a kinálat ily minőségekben 
azonban korlátozott. Az árak nem változtak. Törpebab 
Gyöngyösön 17.50, Félegyházán 17.60, gömbölyű 
Mohácson 14 50, Zombor-Baján 15, barnabab Kalocsán 
14-50, tarkabab Nagy-Károlyon 9-70. Kendermag helyben 
21—22 koronáig jegyez. Bükköny 12—13 K. Muhar-
mag 13-50—14-50 koronát jegyez helybeli paritásra, 
minden 100 kilogrammonként. 

Napi jelentés a gabonaüzletröl. 
1900 április 27.. 

A tegnapi kb. 60000 mázsa buza vétel után. mal-
maink a mai napon sem zárkóztak el a további véte-
lektől s végeredményben kb. ,30000 mázsa búzát vásá-
roltak, mely mennyiségnél a tulajdonosoknak 10 fillért 
kellett mázsánként engedni. A hafáridőpiaczon csekély 
változás volt lanyha irányzat mellett, árak váltakozva 
hullámoztak s 16-20 után ismét 16'26-ig javult — 
októberi buza. Felmondás ma nem volt 

Rozsban szilárd az irányzat, már nagyobb meny-
nyiségü raktár áru hozatott forgalomba s minőség 
szerint 13-20—13-80 K. ért el helyben. 

Árpa csekély forgalom mellett változatlan áron 
kelt el. jegyzünk 11-20-11-70. 

Tengeri szilárd s helyben 11-20—11-30 K. érhető 
el, mig Karczagon 10-80—10'90. 

Zab változatlan. 
g Határidők egy órai zárlat 

Buza májusra „ 15.84—86 
, októberre „ 16.24- 26 

Rozs októberre „ 14.12—14 
Zab októberre „ 10.74-76 
Tengeri májusra , 11.26-28 

„ júliusra , 11.46—48 

A szeszüzlet'oen e hétnek elején az üzletmenet 
valamivel élénkebb volt és jó vételkedv mellett a 
szeszárak azonnali szállitásra 50 fillérrel drágábban 
zárulnak. Elkelt finomított szesz nagyban adózva 
115-50 K, adózatlanul szabad raktárra szálitva 45-50 K. 
azonnali és májusi szállitásra. 

Élesztőszesz szilárd és adózva 115-50 K. adózat-
lanul 45-50 K. kelt el. 

A denaturált szesz ára Budapesten 50 fillérrel 
emelkedett. 

Vidéki finomitógyárak altal finomított szf 
adózva 114 K. volt ajánlva ab vasút Budapest 
néhány tétel ez áron el is kelt. Adózat anul szabad-
raktárra szállítva, finomított szesz 43 K. ajánlottak ab 
állomás. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részére, kontingens 
nyersszesz e hétnek elején gyéren volt kinálva és csak 
néhány kisebb üzlet létesült. 

A kontingens nyersszett ára Budapesten 37-
38-— korona. 

Bétti jegyzés 41 80—42-20 korona, kontingens 
neszért. 
Práqai jegyzés 113-1/4 korona aiíiatt 6a 

-395/s korona adózatlan szeszért. 
Trieszti jegyzés 20-— korona kiviteli szeszért 

90% hektoliterje. 
Kivitelre e hétnek elején néhány tétel finomított 

szeszt vásároltak. 
Vidéki szeszgyárak közül: Barcs, Losoncz, Nagy-

várad, Győr, Arad 50 fillérrel drágábban zárulnak. 
Budapesti tdrlalárak « hiten-. Finomított i m i 

114 50—115-50 korona, élesztSszesz 115 115-50 K., 
nyersszesz adózva 113 113-50 korona, nyersszesz 
adózatlan íexkontiogens) —• •— korona, denaturált 

— 36-50—37-50 korona. Kontingens nyersszesz 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nőikül bér-
mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-
tés meliaií értendők. 

Heremagvak ólomzárolása. *) 
Budapest, 1900. április 29-én. 

A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-
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 2467 2643 5110 
Haldek Ignácz,>) Budapest— 1471 837 2308 
Magy. mezőg. szöv.4) Bpest— 848 1132 1980 
Frommer A. H. utóda Bpest— 596 589 1185 
Klein Vilmos Szatmár ... 164 912 1076 
Deutsch Gyula, Budapest ... 534 409 943 
Singer Zsigmond, Budapest 176 616 792 
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 2'9 
Funkelstein József, Aradon 116 63 179 
Radwáner és Rónai Bpest... 48 127 175 
Hollánder A. és fia Ungvár— 25 116 141 
Lamberger Károly Bpest ... 58 74 132 
Kramer Lipót Budapest — 98 14 112 
Gr. Teleki Arvéd,a) Drassó- 52 4 56 
Veninger Antal, Győr... ... 45 — 45 
Felsenburg Tiv., B.-Gyarmat 8 35 43 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest — 13 13 
Köthling Vilmos Budapest... 1 4 5 

összesen— ... 7356 8797 16153 
1) 7 q Trifolium incarnatum, 16 q Trifolium 

repens, 1 q Anthyllis vulneraria. 
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. 

Az állomás egyszersmind kötelességének tartja 
nyilvánosságra hozni, hogy Singer Zsigmond budapesti 
magkereskedő figyelmeztetésünk daczára e héten, 
ismételten két izben amerikaival kevert heremagot ter-
jesztett ólomzárolás élé, mely árunak ólomzárolását 
intézetünk kiküldöttje természetesen visszautasította. 

Ár Kor. 22.80 21.80 21.10 20--- 17.80 15.60 

K ö l e s k á s a : 
Szám 0 1 2 3 4 
Ár: Kor. 26.— 25.— 24.— 22.50 21 — 

Rizstakarmány Árpadara Takarmánydara 
10.- K. 10.- K. 9.20 K. 

Rozskorpa 

Áraink 100 kgonként, helyben, elegysulyt tiszta-
sulynak véve, zsákkal együtt értendők. 

4 központi vásárcsarnok árnjegyzése nagyb»D 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének üzleti jelentés®. 1600. április hó 28 á öl. 

Üzletmenetünk meglehetős élénk volt a hét 
második felében. Mint kiemelkedő mozzanatot felem-
iitjük, hogy az utolsó napon nagy mennyiségű tojás 
került a piaczra, melynek természetes következménye 
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az lett, hogy az árak tetemesen leszálltak. Bárányok 
iránt az érdeklődés egyformán jő, borjuk is kereset-
tebbek voltak, ellenben sertések iránt vételkedv nem 
nyilvánult. Vajban a fogyasztás . kielégítő, mig turó 
elhanyagolt. Baromfiban az irányzat lanyhább lett. 
Spárga már nagy mennyiségben érkezik, minek folytán 
olcsóbb áron kerül eladásra. Vadbői őzbak kerül a 
piaczra és tartott árban nyer elhelyezést. 

Nagybani eladásaink: 
' Vidéki marhahús 74—96, vidéki borjú 68—84, 

sertés 80—86, 100 kgomként. Elsőminőségtt bárány 
14_16, silány 9—10 K. párja. Özbak 140 fillér kgomként. 

'Élőbaromfi következő áron kelt el: Idei csirke 
nagyság szerint 1—3, tyúk 2-60—4, kacsa 3'20—4-20 
pulyka 8—10 K. páronkint. 

Tojásnál az árak három koronával estek, mig 
tegnap még prima áruért 57 koronát értünk el, ma 
már csak 54 koronát ajánlanak eredeti ládáért. 

Prima teavaj 2-20—2-40, főzővaj 1-80—2-00 K. 
turó minőség szerint 14—24 fillér kilónkint. 

Spárga és pedig vastagszálu 1-80—2-00, közép 
1-40—1-60 K, vékony 60—100 fillér kgonként. 

Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

élelmiczikkekről. Budapest, 1900. április 30-ról. 
Uus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I. rendű 100—108, II. r. 96—100, DL r. 92-96, eleje 
I.r. 96—100, II. r. 92—96, III. r. 76—92, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 108—112, II. r. 96-108, eleje I. r. 
92-96, II. r. 80—92, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 88—92, 
II. r. 82—88, eleje I. r. 80—84, II. r. 76—80, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 88—84, vidéki , 
szalonna nélkül budapesti 96—96, vidéki , 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
124—130, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 5.00—7.00, 
tisztított I. r. 1 kg. 1.40—1.80, sonka 1 kg. nyers, belf. 
hentesáru 0.90—1.20, füstölt belf. csonttal 0.90—1.50, 
csont nélkül 1.20—1.70, sonka füstölt prágai, csonttal 
1.80—2.00, csont nélkül 2.20—2.20, kolbász 1 kg. nyers 

, füstölt I. r. 1.40—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. 

Baromfi, a) Élő: (lpár) csirke rántani való 
1.10—2.60, tyúk belföldi I. r. 2.80—3.00, kappan hizott 
I. r. 0.00—0.00, sovány 0.00—O.OO, rucza hizott I. r. 
0.00—0.00, sovány belföldi 2.60—3.00, liba fiatal újdon-
ság 4.00—9.00, lud hizott I. r. —. .00, sovány 
belföldi 4.00—5.60, pulyka hizott I. r. 0. 00.—, 
sovány belföldi 5.20—6.0 korona. — b) Tisztított: csirke 
1. r. 1 drb 1.20—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.50—2.20, 
kappan hizott 1 kg. , 1 drb 2.00—4.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.80, 1 kg. 1.12—1.20, lud hizott 
1 kg. 0.96—1.12, 1 drb ,4.60—6.50, magló 1 kg. , 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 1.00—1.20, 1 drb 
——-—, magló 1 kg. , 1 drb , ludmáj 
1 kg. 2.40-5.00, nagy 1 drb 1.00—2.00, ludzsir 1 kg. 
1.80—2.00 korona. 

Bal. Élö: (1 kg.) harcsa 1.40—1.60, csuka0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.40—1.70, márna 0.00—0.00. 
süllő balatoni , czompó 1.00—1.50, pisztráng 
nagy , kecsege 0.00—0.—, angolna , 
apró kevert 0.32—0.40. Lazacz rajnai 1 kg. 0. •— 
korona. 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.50—0.56, , teavaj 1 kg. 
2.00—2.50, főző darabos 1.50—1.80, szedett 1.50—1.80, 
olvasztott , margarin I. rendű , II. r. 

, tehéntúró I. r. 0,20—0.24, 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, 
bab fehér apró 14.00—18.00, nagy 14.00—16.00, szines 
12.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.30—4.40, alföldi 
(1440 drb) 54.00—55.00, erdélyi (1440 drb) —.00 ,00, 
szerb (1440 drb) — , apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 

1 q. 28.0C— 36.00, zeller I. r. 100 drb 6.00—16.0, kara-
lábé I. r. 100 drb 2.60—3.60, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. , érett makói 1 q. 12.00—15.00, 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. 10C 
—.00 .00, kelkáposzta I. r. 100 darab 1.60— 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
I. r. 100 drb 3.00—7X0, kötött saláta 100 drb 
burgonya 1 vaggon sárga 600.0—600.0, fehér 500.00-
520.00, rózsa 1 q. 5.20—6.00, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.20—3.00, ugorka 100 drb savanyítani való 
— , savanyitott 3.60—5.60, nagy salátának , 
paradicsom olasz 1 q. 80.00—100.00, belföldi — 

, zöldbab hüvelyes 

kg. 1 —2.00 korona. 
Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —. .—, 

rétesbe való 00.00—00.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
—. .—, közönséges kevert körte 1 q. 00.00—00.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. —.—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —. .—, ringló nemes I. r. 
• q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. —. .—, 

izi 1 q. —. .—, magvaváló 1 q. —. .—, 
_jm 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 
héjú I. r. 1 q. 00.00—00.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
76.00—84.00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
3.60—8.00, apuliai 100 drb —. .—, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.00—2.40, füge 
hordós 1 q. 36.00—40.00, koszorú 1 q. 36.00—40.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—88.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—112.00, szőlő passatutti 1 q. , 

.—, szerb szőlő 1 q. —. .— korona. 
Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 200.00—240.00, 
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 szin I. r. 1 q. 56.00—60,00, közönséges 

• 1.00—46.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
.—j vörös bor 1 hl. —. .—, házi pálinka 

palaczkokban 1 hl. —. .— korona. 
Büflapentí takariaáJifváBár. (IX. kerület Mester-
1900. május 1 A székesfővárosi vásárigazgatósás 
ige a ,KöxUltk« részére). Felhozatott a tzokotí 

«j*éteeM»81 185 üEekér réti széna,. 20 szekér mulír, 
40 szekér zsupszalma, 10 szekér alomszalma, 0 székár ta-
kamányazalms,. 0 msnkér tenserisz&r, 7 6sekér egyéb 
tikarmány (zabosbükköny, sarjú stb.) 400 Mák sseeaka. 
k forgalom közepes. fil.-ben q-ként a kővet-
kezők: réti szén* 400—620, nmhar 580—660, í»up-
szfclaia 280—340, alomszalma 220—260, egyéb takar-
mány , lóhere , takarmány-
ssalma . 100 kéve tengerisz. .luczerna 

íMjti420—460, üzalmaszeoska 360—380, széna 
, Uj , zsbosbükköny 500—540. Oasseí 

csillám 266, »uly 305,900 kg. 

Budapesti szurómarhavásár. 1900. április hó 27-én. 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 1649 db, eladatott 1649 db, 
galicziai — drb, eladatott drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 27 db, eladatott 
27 drb, élö bárány 127 db, eladatott 49 drb; belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék boriu — drb, eladatott 

drb, ölött bárány — drb, eladatott — drb, élő 
kecske 2 drb, eladatott 2 drb. 

Borjuvásár lefolyása élénk volt. 
Árak a következők: Élö borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 52- 76 
koronáig, kivételesen 84 koronáig súlyra, galicziai 

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

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 41—44 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi koronáig, kiv. koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli —— koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élö bárány 14- 16-— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti juhvásár. 1900. április hó 30-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a ,Köztelek' részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 377 darab, 
eladatott 377 drb, feljavított juhok — drb, eladatott 
— drb, kisorolt kosok 2 drb, eladatott 2 darab, 
kiverő juh — drb, eladatott — drb, bárány — drb, 
kecske —, boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai , durvaszőrü — db. 

A birkavásár lefolyása vontatott volt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 38-43 K. 

páronkint, 46—48 (50)K.-ig 100 kiló élősúly szerint,feljaví-
tott juhok 34—36-— K. páronkint, 42—45-— K.-ig 100 
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok — ——- K.-ig 

páronkint, K.-ig 100 kilő élő suly szerint, 
kiverő juhok—30.—K.-ig páronkint,—40.—K-ig 100 kl, 
élős. sz., bárány — K. páronkint, kecske — K. 
anya juhok —•— K. pároniint, szerbiai — K. páron-
kint, angol kereszteséi? — K. páronkint, romániai — 
K. páronkint. 

Bécsi váfcómarhavásáir. 1900. április hó 30-án. 
(Vass Jenő tudósítása a „Köztélek' részére.) 

összes felhajtás 4751 db. Ebből magyar 3199 dh, 
galicziai 732 darab, bukovinai 28, német 862 db 
hizott 3829 db, legelő 922 db, fiatal db, ökör 

105 db, bika 718 db, tehén 610 db, bivaly 56 db. 
A mult hetinél mintegy 700 drbbal kisebb fel-

hajtás az üzletet kissé megszilárdította és az ár 1 ko-
ronával mmázsánként emelkedett. 

Arak: prima magyar 66—72-— (—•—), szekunda 
55—65, tertia 48—54. Galicziai prima 67" 72-— 
( szekunda 56—66, tertia 50—55. Német prima 
73—80-— (84 ), szekunda 64—72, tertia 55—63. 
Legelőmarha : szerb és magyar 40'—54-—, rosszabb 
minőségű 40—54. Bika 38—67-— (—), tehén 38—67 (—) 
és bivaly 36 44-—. Az összes eladások, élősúlyban, 
korona értékben értendők. 

Bécsi szurómarhKVásár. 1900. április 26-án. Fel-
hozatott: 4746 borjú, 2470 élő sertés, 2090 kizsigerelt 
sertés, 194 kizsigerelt juh, 1792 bárány. 

1800 darabbal több borjú hozatván fel, az üzlet 
igen lanyha volt és az árak 4-12 fillérrel estek; ser-
tések szintén olcsóbban (4 fillérrel) keltek, mig bárá-
nyok elég jól kerestettek és a mult heti árakon 
keltek. 

Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 68—84, 
prima 86—104, primissima 106—112 (120), élő borjú — 
prima , primissima — ( ), fiatal 
sertés 64—82. kizsigerelt sertés, nehéz 84—02, hizó 
sertés, süldő 76 — 92 (94—100), kizsigerelt juh 68—84 
fillér pr. kiló, bárány páronkint 12—28 (—) korona. 

Bécsi sertésvásár. 1000. május 1 én. (SehleifeU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Kőz-
telek" részére). . 

Felhajtás: 5081 süldő, 4681 magyar zsirsertés, 
összesen 9762 drb. 

A forgalom élénk, később lanyhább volt. 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 98—ÍOO fillér, kivételesen 102 fillér, közepei 
80—96 fillér, könnyű fillér, süldő 64—82 fillér. 

Bécsi juhvásár. 1900. április hó 26-án. Felhajtás 
1847 db juh. 

Lanyha irányzat mellett az ár kilónként 1 fillér-
rel esett, a készlet egyrésze ma is Páris részére raka-
tott be. 

Arak: export juh páronként 49—52 fillér per 
kiló, kiv. —, raczka 46- 48-— fillér élősúlyban. 

lE/sőrangu hazai gyártmány^ 

(Rendelések megtétele előtt kérjük minden I 

szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk I 
fordulni. 1 Részletes árjegyzékkel 
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Etetési czélokra ajánljuk a legjobbnak bizonyult 

rizstaüarmánylisztünüet 
vegyi összetétele az országos chemiai intézet és központi vegykisérleti állomás vegy-

elemzése szerint: 
Zsii» .13.7-5% P r o t e i n 15.40% N . m e n t e s a n y a g 47.55% 

Mintákkal és felvilágosítással szívesen szolgálunk. 

Hedrieh és Srauss „KIRÁLYMALOM" Budapest. 

Nagy nemesitett fehér fajsertés Yorkshire törzstenyészet. 
Bolduri gazdaság Lúgos msllett. 

Az I. szegedi orsz. gazd. kiállitáson az I. dijat nyert. A tenyészet általam direct a 
külföldről importált tenyészállatok után vezettetik, s az országos törzskönyvbe fel-
vétetett. A tenyészczél: egészséges anyag, gyorsfejlődés és termékenység mellett töké-
letes testalkat s ellenálló constitutió. 

2—3 hónapos kan malacz 60 kor. 
2—3 hónapos kocza 50 kor. 
3—4 hónapos kan 80 kor. 
3—4 hónapos kocza 70 kor. 

a bolduri állomáshoz szállítva, ket-
recz kölcsön, franco visszavétetik. 
Tenyészállatok után 1 kor. istálló-
pénz. Jelenleg 1—i*'/a éves kan és 
kocza van eladó. 

Berni fajmarha törzstenyészetem-
ből van lVa—13/4 éves bika eladásra. 

, i i i i m ^ a g B i l A tenyészet az I. szegedi orsz. gazd. 
kiállításon I. dijat nyert. 

ECKSTEIN FÜLÖP, Lúgos, Boldur. 8al 

H i r d e t m é n y . 
Osztrák-magyar-bajor vasúti kötelék. 

(Uj osztályáru díjszabás (II. rész 2. füzet) életbe-
léptetése. 

A fent megnevezett kötelék forgalomban f. évi 
junius l ével uj osztályáru díjszabás (II. rész 2. füzet) 
lép életbe. 

Ezen díjszabás kiadásával az 1895. évi október 
1-től érvényes hasonnevű díjszabási füzet az I. és II. 
pótlékkal a kihirdetés utján érvényesített díjtételekkel 
együtt hatályát veszíti, az uj díjszabás f. évi május 
15-ike után 3 koronáért alulirt igazgatóságnál meg-
szerezhető. A m. kir. államvasutak igazgatósága, 

egyszersmint a részes vasutak nevé-

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

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

Irta K . Ru í f y Pá l . 
Ara portómentes küldéssel I forint 10 krajczár. 

Balatonparti villatelkek. 
A szepezdi határban, azaz Rév-Fülöp és Füred közt 

vagy 

10-12 villatelek eladó, 
a l ehe tő l e g o l c s ó b b á r b a n ; a fekvés kis 
magaslaton gyönyörű és mögötte szép fiatal erdő van, 
épületkövek helyben megszerezhetők. A reflektánsok 
kéretnek 

V i r i u s V i nc ze tiszttartóhoz, 
l iesencze-Tomaj, Zalamegye fordulni. 820 

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

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

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

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

£tv fizAtPrrlKV 

M c Cormick Harvest ing Machine Company. 
Chicagói aratógépgyár. 

Kévekötöaratógép. IWarokrakóaratógép. 
Fükaszálógép.Szénaoyüjtö-gereblye. 

Kaszaéiesitö. Kévekötözsineg. 
Nemrég nyitottuk meg Budapesten uj üzletünket és azt magunk vezetjük egyene-

sen saját üzemünk szerint. Ezen idényben szolgálhatunk tiszta manillakötőzsineggel, 
10*" ' ' melyet chicagói gyárunkban gyártottak. 

Képes árjegyzékekért és útmutatásokért tessék az alul jelzett czimhez fordulni 

IHc Cormick Harvesting Machine Company. 
WILLIAM J. STILLMAN, igazgató. 

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

| bordói-por1! 
|H a legbiztosabb, kényelmes kezelésű és olcsó ellenszere j 
O a szőlő- és a burgonya 

peronosporájának j 
É Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" rak- j 

tárában: 
50 kgos zsákokban á kg. 76 fill. 
10 kgos zsákokban ft kg. 80 „ • 
5 kgos zsákokban.. á kg. 80 „ 

B V A szőlő első permetezéséhez 1%; második permete- | 
zéséhez ll/a—2e/o; harmadik permetezéséhez lW/o-os oldatot | 

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

A dr. Aschenbrandt-féle 

j r é z - k é n p o r j 
I a legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb betegségtől is védel- | 
1 mező ellenszere az 

oidiumnak (lisztharmat). 
| ^ra Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" 
| raktárában: 

50 kg. zsákokban ... ... ... á kg. 52 fill. 
10 kg. zsákokban ... _., á kg. 56 „ 
5 kg. zsákokban á kg. 56 „ 

j 0 C Ahol az 1899-ik évben volt oidium, először április 
! hóban, a mikor a szőlő hajtása 10—12 cm., porozzunk; 

másodszor junius hó végén, harmadszor augusztus hóban. — 
Egy kat. holdra kell 3 porozásához 15—18 kg. rézkénpor. 
Sokkal kevesebb fogy belőle, mint a közönséges kén-
porből. 

Az emelkedő rézgálicz és kénárak folytán a 
dr. Aschenbrandt- fé le porok fenti árai csak ideig-
lenesen kötelezők. — Tessék mielőbb a rendelést 
eszközölni, hogy a védekezés idejére a por kéznél | 
legyen. Elkésett rendelések teljesitéseért nem szava- | 
tolunk, mert a gyártás korlátolt. 

Permetező és fujtató gépek s j 
Vermorel-féle „Ec l a i r " 
Vermorel-féle „Torpil le ' 

. 40 kor. 
36 kor. 

Megfelelő magyar gyártmányok: 
Permetező 32 kor. 
Kézi fu j tató (igen finoman poroz) 10 kor. 
Háti porozó gép(igen finoman poroz) 28 kor. 

Az „ Aschenbrandt-féle" porok megrendelhetők a vezérképviselő \ 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, | 
BUDAPEST, (Alkotmány-iitcza 31. szám). 

Ezenkívül megrendeléseket elfogadnak: 

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

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

Gzukorrépa, 
burgonya és 

(szabadalmazott). 

A szegedi Kiállításon „uj és 
figyelemre méltó" jelzővel 

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

kezettel ellátva. 

Az orrmányos bogarak ellen használható chlorbáryum és 
permetezéshez. A burgonya peronosporája elleni 

permetezéshez. Á salétromnak oldat alakban bármely oldat 
alá és a trágyáié permetezéshez. A csigák ellen (lema 
melanopus) thanatonnal történő védekezéshez. 

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

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

t a l á l ó n á l . 
Ismertetés' ingyen és bérmentve 703.' 

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

£óárverés. 
T ó t m e g y e r e n M é l t ó s á g o s g r ó f K á r o l y i L a j o s 

u r ménesébő l f o l y ó év i m á j u s hó 4 - é n dé le lőtt 
10 ó r a k o r k e z d e n d ő á r v e r é s e n a következő lovak 
kerülnek eladásra: 

1 db 10 éves angol telivér kancza 
2 „ 4 „ „ „ kancza és herélt 
2 „ 5 „ „ félvér kancza 

16 „ 4 „ „ „ kancza és herélt 

Volöntáere," Preferment, Millerjung, Netherawon, Fene-
gyerek, Bőgöner angol telivér mének ivadékai. 

3 darab 4 éves amerikai félvér kancza és herélt, 
Dirego és Teconcha amerikai ügető mének után. 

1 drb 4 éves oldenburgi herélt 
2 „ 8 „ pinzgaui mén 
1 „ 5 „ „ kancza 

15 „ mustra igás ló. 

Előzetes bejelentés esetén a tótmegyeri' állomáson 
fogatokról gondoskodva lesz. 



35 SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖETELEK 1900 MÁJUS HO 2 717 

KIS HIRDETÉSEK 
C s a k o ly le-ve le l tre Tá laszo lnnk, m e l y e k k e l válai :i-;i s z ü k s é g e s l e v é l b é l j e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t kü ldenek . 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
í rnok i 

állás .töltendő be Zierer Vilmos 
ur mikosdi uradalmiban julius, 
lehetőleg junius hó 1-ére,' 
. melyre Akadémiát vagy 

felsőbb gazdasági tanintézetet 
i&rlltfaTés kitár tó ̂ s z orgaíom-
mal biró fiatal ember pályáz-
hat. Megkívántatik a magyar 
éS német nyelv szóban és 
irásbani birása.,Fizetés 480 ko-
rona készpénz, ellátás, lakás, 
fűtés és világitás.. Felszereit 
folyamodvány másolatok, me-
lyek vissza nem küldetnek, 
„Uradálrnl̂ inté̂ éĝ . Mikosd 

Önálló, 
elméletileg és gyakorlatilag 
âzdatiszt 3kiémlr hosszabb 

mtatÓf6Mszt?™üködik,mwrtok 
parozellázása miatt f. év végére 
szeréhy igények mellett állást 
keres. Ugy a ozukorrépa- és 
dohánytermelésekben, állatte-

„ u. L. .1 11-
adm̂ nfs'ztráHŝ ügŷ b̂ n̂ tünő 
Siködéséről '̂legjobb biz™ 
nyitványok és refarenoziák ta-
núskodnak. Czim a kiadóban. 

Igen szép, válogatott vörös-
tarka simmenthali jellegű 1-2, 
(3; éves 669 

n ö v e n d é k ö k ö r 
és üsző bo r j aka t 
úgyszintén legprímább 

j á r m o s ö k r ö k e t 
legjutányosabb̂ árakon aján-

K l e i n és Sp i t ze r 
Kis-Czeüi kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
í rnok i 

állás .töltendő be Zierer Vilmos 
ur mikosdi uradalmiban julius, 
lehetőleg junius hó 1-ére,' 
. melyre Akadémiát vagy 

felsőbb gazdasági tanintézetet 
i&rlltfaTés kitár tó ̂ s z orgaíom-
mal biró fiatal ember pályáz-
hat. Megkívántatik a magyar 
éS német nyelv szóban és 
irásbani birása.,Fizetés 480 ko-
rona készpénz, ellátás, lakás, 
fűtés és világitás.. Felszereit 
folyamodvány másolatok, me-
lyek vissza nem küldetnek, 
„Uradálrnl̂ inté̂ éĝ . Mikosd Fiatal 

27 éves gazdatiszt, ki 1895-tfl : 
dalmat kezelt, oly kisebb 1000-

ködhetne.Bê eíi a magyar,̂ é-
- hánytermelésbeu teljesen jár-
tas. Állásat azonnal elfoglal-
hadnagy s már csak egy fegy-
vergyakorlatra kell bevonulnia. 
adóban. szeréllyefc 0zlm a gg6 

Igen szép, válogatott vörös-
tarka simmenthali jellegű 1-2, 
(3; éves 669 

n ö v e n d é k ö k ö r 
és üsző bo r j aka t 
úgyszintén legprímább 

j á r m o s ö k r ö k e t 
legjutányosabb̂ árakon aján-

K l e i n és Sp i t ze r 
Kis-Czeüi kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 
. Kezelőtiszt 

kereétetik egy nagyobb gazda-
ság részére. . Pályázhatnak 
gazdasági tanintézetet jő siker-
keresztény' gazdatSsk" kik 
földmivelés, dohánytermelés-
ben, állattenyésztés és hizla-
könyvvitelben és irodakeze-
lésben már teljes képzéttség-
gef és gyakorlottságifal rendel-
keznek és kifogástalan bizo-
nyítványokkal birnak. 
korona értékben. Az állás mi-
előbb elfoglalandó. Pályázatok 
okmányok másolatokkal fel-
szereire — a melyek vissza 
ügyvéd6 úrhoz, Tmczal kül-
dendők. 827 

Fiatal 
27 éves gazdatiszt, ki 1895-tfl : 
dalmat kezelt, oly kisebb 1000-

ködhetne.Bê eíi a magyar,̂ é-
- hánytermelésbeu teljesen jár-
tas. Állásat azonnal elfoglal-
hadnagy s már csak egy fegy-
vergyakorlatra kell bevonulnia. 
adóban. szeréllyefc 0zlm a gg6 

Igen szép, válogatott vörös-
tarka simmenthali jellegű 1-2, 
(3; éves 669 

n ö v e n d é k ö k ö r 
és üsző bo r j aka t 
úgyszintén legprímább 

j á r m o s ö k r ö k e t 
legjutányosabb̂ árakon aján-

K l e i n és Sp i t ze r 
Kis-Czeüi kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 
. Kezelőtiszt 

kereétetik egy nagyobb gazda-
ság részére. . Pályázhatnak 
gazdasági tanintézetet jő siker-
keresztény' gazdatSsk" kik 
földmivelés, dohánytermelés-
ben, állattenyésztés és hizla-
könyvvitelben és irodakeze-
lésben már teljes képzéttség-
gef és gyakorlottságifal rendel-
keznek és kifogástalan bizo-
nyítványokkal birnak. 
korona értékben. Az állás mi-
előbb elfoglalandó. Pályázatok 
okmányok másolatokkal fel-
szereire — a melyek vissza 
ügyvéd6 úrhoz, Tmczal kül-
dendők. 827 

Fiatal 
27 éves gazdatiszt, ki 1895-tfl : 
dalmat kezelt, oly kisebb 1000-

ködhetne.Bê eíi a magyar,̂ é-
- hánytermelésbeu teljesen jár-
tas. Állásat azonnal elfoglal-
hadnagy s már csak egy fegy-
vergyakorlatra kell bevonulnia. 
adóban. szeréllyefc 0zlm a gg6 

Eladó bikák. 
kö̂ Yvel̂ t̂elî ér̂ î̂ mentbídí 
bikák eladók ,Fáy Zoltán ecsédi 
gazdaságában. - 825 

. Kezelőtiszt 
kereétetik egy nagyobb gazda-
ság részére. . Pályázhatnak 
gazdasági tanintézetet jő siker-
keresztény' gazdatSsk" kik 
földmivelés, dohánytermelés-
ben, állattenyésztés és hizla-
könyvvitelben és irodakeze-
lésben már teljes képzéttség-
gef és gyakorlottságifal rendel-
keznek és kifogástalan bizo-
nyítványokkal birnak. 
korona értékben. Az állás mi-
előbb elfoglalandó. Pályázatok 
okmányok másolatokkal fel-
szereire — a melyek vissza 
ügyvéd6 úrhoz, Tmczal kül-
dendők. 827 

Fiatal 
27 éves gazdatiszt, ki 1895-tfl : 
dalmat kezelt, oly kisebb 1000-

ködhetne.Bê eíi a magyar,̂ é-
- hánytermelésbeu teljesen jár-
tas. Állásat azonnal elfoglal-
hadnagy s már csak egy fegy-
vergyakorlatra kell bevonulnia. 
adóban. szeréllyefc 0zlm a gg6 Eredeti 

RambouiHet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
gróf Herberste in 

Albert 
uradalmi igazgatóságánál 

S t r i l ek , 
Morvaország-

. Kezelőtiszt 
kereétetik egy nagyobb gazda-
ság részére. . Pályázhatnak 
gazdasági tanintézetet jő siker-
keresztény' gazdatSsk" kik 
földmivelés, dohánytermelés-
ben, állattenyésztés és hizla-
könyvvitelben és irodakeze-
lésben már teljes képzéttség-
gef és gyakorlottságifal rendel-
keznek és kifogástalan bizo-
nyítványokkal birnak. 
korona értékben. Az állás mi-
előbb elfoglalandó. Pályázatok 
okmányok másolatokkal fel-
szereire — a melyek vissza 
ügyvéd6 úrhoz, Tmczal kül-
dendők. 827 

Erdőőri 
szakiskolát és szakvizsgát jó n 
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Héltóságos 
Grő̂ Wsnokheim Antal ur fi. 

ezen állásra"' csaH ĝafdaŝ gi 
tanintézetet jő sikerrel végzett, 
ép, egészséges, fiatal egyének 
pályázhatnak.̂  Ért fizetés 900 
42 korona szobatakarítást 
átalány: élelmezésre azonban 
ba esik. .' T™ 

Sajátkeztileg irott és okmá-
nyokkal̂  fényképpel felszerelt 

Földniives-iskolát 

lomban' volt, -̂azdász bészél 

bármely gazdaságban áilást 
keres ; volt állásít a tulajdonos 
elhalálozása folytán kénytelen . 
volt elhagyni, ugy a gazdaság 

ÍMÍnkf^SmesU^M '̂fe'lige ' 
alatt. 834 
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i éves erdélyi fajta piirna 
ökör borjú jutányos áron eladó 
torszegen, u. p. és távírda Deés 
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Egy 
16 évi elméleti és gyakorlati 
képzettséggel biró izr., nőtlen, " 
32 éves gazdatiszt, kitűnő re-
ferencziákkal, ki egy belterjes 
m̂ezőgazdasági ̂ szeszgyárral̂  

körülmények miait állást vál-
toztatni óhajt, jelenleg fölmon-
kiadóhivatalban. ' 836 
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i éves erdélyi fajta piirna 
ökör borjú jutányos áron eladó 
torszegen, u. p. és távírda Deés 

Egy 
gazdasági akadémiát vagy 
gazdasági középiskolát végzett 
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» i db. 
számfeletti merinó-negretti' 

ságában. Bővebb felvilágosítást 
a gazdasági, intizőség nyújt 

Azonnali 
belépésre kerestetik felsőbb 
gazdasági tanintézetet végzett, 
2-q évi ..gyakorlattal, biró, tej-, 
gazdaságban jártas gazdasági 
irnok. Jav«dálmazáéa évi 480 
koronái és teljes ellátás. Bizo-
nyitványmásola tokkal felsze-
relt. sajátkezüleg irt folyamod-
vány az uradalmi tiszttartó-
jiághoz Pa.-Jakabszállásra, pos-
ta" Sárosd küldendők. 832 

Foldmiyes-isi&olát 

tafbiíó, °a k̂ettős7 könyvveíe'-
tésben jártas, gépkezelői bizo-
nyitványnyal és szeszfőzői ok-
levéllel r̂endelkező 26 éves 

.IlilBlOS 

szépek feladó páronkJnt700-800 

4°*oŐmásSaiKdra.Bendn'és VZ»l£ 
Egerszeg. ' 848 
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Huszonhét 
éves gazdász, 10 éves jő bizo-
nyítványokkal, szeszfőzői és 
stabil-gépkezelői oklevéllel, 

állását szeptemberre esetleg 
előbb v ltoztatpi őhájtja. Czto 

VEGYESEK, 
Czentrifugás 

kiadóhivatalban. ' 829 
A sárospataki 

herczegi uradalomban egy 
gazdasági segédttisztl állás 
üresedésben van, mely azon-
nal elfoglalható. Az uradalmi 
jószágigazgatóhoz Sárospatakra 
benyújtott kérvények és a bizo-

. küldetnek! S° * ° "SSZa Um 
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Wőtlen, 
földmives-iskolát végzett, ki-
szolgált katona, keresztény, 23 
gyakorlattall beszél és i'r ma-
gyarul, németül, szerény igé-
nyekkel állást kerea. Czim̂ a 

T e j ! 
Nagyobb mennyiségű tej évi 
szerződési vételre ker'estetik. 

i i etnek „SzoUd" 
jelige alatt e lap kiadóbiva-

Kerestet ik 
biró, szerény l̂ nytt s^éd-

Wőtlen, 
földmives-iskolát végzett, ki-
szolgált katona, keresztény, 23 
gyakorlattall beszél és i'r ma-
gyarul, németül, szerény igé-
nyekkel állást kerea. Czim̂ a B érietátadás. 

Családi viszonyok miatt még 
hátralévő hét évre átadó 440 
bői álló, öt szobás urüakással, 
és gazdasági épületekkel dúsan 
ellátott,, város, és vasutállomáa-
ság. Átvehető vagy azonnal a 
vetésekkel együtt, vagy folyó 
évi október 1-én. Czimakiadó-

Kerestet ik 
biró, szerény l̂ nytt s^éd-

ÁLLATOK, 
Tizenkét 

farka tehén, stoimenfcaUbiká-, 
val fedezve eladó Koller Pál-
iái, Alsó-Alapon, Fejérmegye. 

B érietátadás. 
Családi viszonyok miatt még 
hátralévő hét évre átadó 440 
bői álló, öt szobás urüakással, 
és gazdasági épületekkel dúsan 
ellátott,, város, és vasutállomáa-
ság. Átvehető vagy azonnal a 
vetésekkel együtt, vagy folyó 
évi október 1-én. Czimakiadó-

ÁLLÁST KERESŐK, 
Ispáni 

vagy ellenőri állást keres egy 
30 éves . intelligens, nőtlen, 
gazdasági-iskolát végzett fiatal 
ember, ki 10 évi szolgálatáról 
kitűnő bizonyítványokkal ren-
delkelkezik. Kaucziőképei, eset-
leg egy középbirtok perczent-
megtudható a kiadóhivatalban. 

667 
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Tökmag. 
Indiai Mammuth óriási takar-
mánytök kljâ 160 fillérért Tarnai 
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Koseladás. 
torai-negretti tenyészkosok 

eladók. Bővebb felvilágosítást 
ad Szilágyi J., Pécs, Ágota-
utcza' 1. 856 
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utcza' 1. 856 Eperdugványok. 

Évek óta folytatott nemesítéssel 
sikerült páratlan nagyságú és 

előállitani, a gyümölcs nagy-

vastagságot is elér, igen bő-
dugványok ezre 25 kor.'száLa 
6 kor. Megrendelhető Dr.Tóth 
Imre kertészetéből, Selmecz-
bányán. 794 

Gazdatiszt, 
30 éves 13 évi gyakorlattal, ki 
a gazdaság minden ágában, 
mint: ozukorrépa, dohányter-
Sb. teljesen'̂ jártaŝ k̂itünő 
bizonyítványokkal rendelkezik, 
állást keres mielőbbi belépés-
re. Czime megtudható a kiadó-
hivatalban. 690 

Eladó tenyész juhok. 
Dr. Pajzs Gyula hevesi finom 
posztógyapjas merinó-negretti 
juhászatából eladó 300 db. szám-
feletti fiatiűblürű, fo°r: száS-

május 20-áig gyapjúban lát-

Eperdugványok. 
Évek óta folytatott nemesítéssel 
sikerült páratlan nagyságú és 

előállitani, a gyümölcs nagy-

vastagságot is elér, igen bő-
dugványok ezre 25 kor.'száLa 
6 kor. Megrendelhető Dr.Tóth 
Imre kertészetéből, Selmecz-
bányán. 794 

I Fümagvak I 

Radwaner és Rónai 
BUDAPESTEN 
V.,Nádor-u.8.sz. 
J. C. SCHMIDT erfurti 

magyarországi 
főraktárában. 

Ugyanott a viííjhirü erfurti 
kartî  magvak, valamint 

Helyközi telefon 34-90. 
Tessék árjegyzéket kérni. 

kárpát i fenyőborovicska, 
3 minőségű, 
, állott rég' 
égesebb ita 

s étvágygei 

Szalma-eladás. 

Luezerna, 
Répamag , 

Csomós ebir 
Franczia perje 

fűmag. 
K o r á n é r ő : 

t a v a s z i 
b u z a , 

d u p p a u i 
z a b , 

székely tengeri, 

Vadgesztenye, 
Kőr is fa , 
tölgy sor rák és 

csemeték, 
kosár fűzdugványok. 

A drassói magyar törzste-
nyészetböl több db. kiválóan 

fejlett 

bika 
69 Kapható: 
gr. Teleki 

Arvéd ár 
uradalmában, 

ELADUNK 
és 

kölcsön adunk 

T A K A R Ó 

| PONYVÁKAT, 
T E R M É N Y 

Z S Á K O T 
repezeponyvákat 

fetvf MloSya^menett 
KOHNESSTEIN 

I zs k és ponyva gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla u. 5. 

Magy. kir. államvasutak. 
Igazgatóság. 

Hirdetmény. 
Magyar vasúti kötelék. 
A magyar vasúti, köte-

lék forgalomban lfeOO. évi 
junius hó 1-én II. rész 1. 
füzet megjelöléssel uj" díj-
szabás lép hatályba, mely 
közvetlen díjtételeket tar-
talmaz . egyrészt a magy. 
kir. államvasutak vala-
mennyi budapesti és a 
cs. kir. szab. déli vaspá-
lya-társaság Badapest ál-
lomása, másrészt az arádi 
és csanádi egyesült vas-
utak, a győr-sopron-eben-
furti vasút az eperjes-
bártfai h. é. vasút, a cs. 
kir. szab. kassa-oderbergi 
vasút, . a szamosvölgyi 
vasút és torontáli h. é. 
vasút, végül a/ magy. kir. 
államvasutak és az álta-
luk kezelt h. é. vasutak 
állomásai között valófor-

S Ezen díjszabás, mely ál-
tal az 1897. évi szeptem-
ber hó 1-tSl érvényes ha-
sonlóan jelzett díjszabás 
két pótlékával együtt ha-' 
tályon kivül helyeztetik, 
f. évi május ho közepe 
után' a magy. kir. állam-
vasutak igazgatóságánál 
(Osengery-utca á8. szám) 
továbbá a részes vasutak-
nál 4 koronáért lesz még-

Budapest, 1900. április 
hó 16. 
A magy. kir. államvas-
utak igazgatósága, egy-
úttal a részes vasutak 

(Utánnyomás nem dijait.) 

Hirdetmény. 
(A magyar kir. államvas-
utak szállítási irodája, a 

Lipótvárosban.) 
A m. kir. államvasutak 

igazgatósága a Lipótvá-
rosban (V. Arany János-
utca 19. sz. alatt) szállí-
tási irodát rendezett be, 
hol gyors- és teherdarab-
áru szállítmányok az ösz-
szes állomásokra feladha-
tók. Ez iroda előleges 
értesítés ellenében jutá-
nyos szabvány árak mel-
lett gondoskodik a, külde-
mények háztál való el-
szállításáról is és közve-
títi ugy a helybeli, mint 
az átmenő 'vámköteles 
küldemények elvámolását. 

Az igazgatóság. 

A 

répa-
fajok 

az 

eckendorfl 

Eredeti utolsó évi 

termésű, kitünö 

csiraképességü mag-

gal szolgál 

leszállított 
árab 

mellett 

magnagykereskedése 

Budapest, 
Károly-körut 9. szám. 
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GÖZHIVELÉS. 
Hagyobb területek szántását gözekével 

kailamií jugyA drálallsi; épúgy 

m é l y r í g o l e z á s t s z d l ő - t e l e p i t é s e k h e z . 
Érdekiiálk kéreta«k, Ugy slaati Mmmkíi f.ráaljanak. 

WOLFF ERHÖ. Sfeszántási villáikul 
BUDAPEST-KELENFÖLD. 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

)lDeeríngil-féle fükaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
és aczélból készült 

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

vállalom a felelősséget. 
Szükséglet esetén kérem a megrende-
léseket ezen gépekre nekem már most 
feladni, mivel azokat korlátolt számban 
hozaton - ••'••• 
hogy 1 
sajnálatomra mar nem lenni 

natositani. 

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 . , V á c z i - k ö r ú t 5 2 . s z á m . 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kívánatra készséggel szolgálok. — 

Hirdetmény. 
Ezennel közhírré tesszük, hogy a kereskedelemügyi magy. kir. miniszter ur 

ő nagyméltósága folytán f. évi május hó 1-től kezdve a) a budapest-szolnoki vonalon 
fekvő : Szecső állomás neve Tápió-Szecső-re, b) a szölnok-nagyváradi vonalon fekvő : 
Saáp állomás neve Sáp-ra, c) a szajol-aradi vonalon fekvő: Mező-Tur állomás neve 
Mezőtur-ra, Mező-Berény állomás neve Mezőberény-re, Csaba állomás neve Békés-
Csabá-ra, d),a nagyvárad-szegedi vonalon fekvő: Szalonta állomás neve Nagy-
Szalontá-ra fog változtatni. 

Aradon, Í900. április hó. Az üzletyeze.tőség. 

ajánl araató gépekhez való elismert kitűnő minőségű 

manila kévekötöfonalat, 
valamint egy külön eljárással a czélnak époly jól megfelelően 
előállított, több nagy uradalomban kipróbált, 30%-a l olcsóbb 

kévekötőfonalat magyar kenderből 
minden aratógép szerkezetnek megfelelő gombolyagban. 

Ugyanott gazdasági kötéláruk és valódi kender -
zsákok jutányos árban kaphatók. 822 

A legjobb kutszivattyuk 
ugyszinte mindennemű szivattyúkat, 

minden czélra, csöveket, 

v í z e l l á t á s i 

t e l e p e k e t 
készit 466 

Anion Kiinz 
Máhr, Weisskirchen. 

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

Magy, kir államvasutak igazgatóság. 
59002/CII. szám. 

Hirdetmény. 
Délnémet—osztrák—magyar vasúti köteiék. 

I. sz. pótlék életbeléptetése a kivételes gabona díjszabás III. rész 2. füzetéhez f. 
évi május hó 1-én az I. sz. pótlék lép hatályba, mely a fődijszabás kiegészítését 
illetve módosítását tartalmazza. 

Ezen pótlék az érdekelt vasutak igazgatóságainál díjtalanul kapható. 
Budabest, 1900. április 23. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, 

a részes vasutak nevében is. 

Tavaszi kaszáláshoz különlegességek: 
Amerikából behozott és mindenütt nagy kedveltségnek örvendő felülmúlhatatlan 

„J0HNST0N"-féle fűkaszálókban 
változtatható kaszagyorsaság, tehát minden néven nevezendő takarmány kaszáláshoz alkalmas. 

I n k n c s l ' n n d egész aczél, igen könnyű és nagy 
j j J l f l l B B Ö S Ü f l munkaképességű 

„Globe" gyiijiőgépekben. 
„ H o l l i n g s w o r t h " 27 aczél fogas 

amerikai gyiijiőgépekben, 
kitűnő anyagból készitve, magas kerekekkel, teljes szavatosság 

mellett szállit 

Bácher Rudolf ésMelichar Ferencz 
magyarországi főraktára 

B U D A P E S T , V I . , N a g y m e z ő - u t c z a 6 8 . s z . 
= Magyarországi vezérképviselö: i 

S z ű c s Z z i g m o n d . 

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




