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

H . P A I C M S C H részvény t á r saság 

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

gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár és rézműves-műhely —, — mmm. M á m ^ -

, .„. * - ISII* ^ ^ ^ ^ rendezett be a 
gSgT 8 3 é rés f e n n á l l á s a é ta j i i l l l l f f ^ ^ i i l l J O p * 
»»iint legkiválóbb különlegességét ZZ^0^^^ l e g ü j a b b r e n d s z e r s ze r i n t . 

>gjobban jövedel- J * ^ ^ 0 0 ^ 60 éT óta körülbelül 1800 telepet 4111-
aaező ^ t ^ ^ ^ ^ m ^ k ^ m S ? ^ ^ ^ tottnnk fel. 

Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszllnomltók, 

keményítőgyárak, t e j g a z d a s á g o k számára, átvesszük régi szesz-

gyárak teljes átalakítását és egyes szeszgyári gépet vagy készüléket i ' 

jutányosabban szállítunk. 

t Paucbsch, Budapest, Jézsef-körut 25. « kérjük. 
(<>y.;li-lelcp: K 6 b a n y a . ) 

The Johnston Harve&tBr Co 
amerikai avatógépgyár BÜTA¥!A !.»¥. Amsi-ika. 

Ajánlja az egész v i l á g on legjobb hírnévnek örverdő utolérhetetlen 

f ű k a s z á l ó i t , 
m a r o k r a k ó a r a t o g é p e i t , 

k é v e k ö t ő a r a t ó g é p e i t é s 
e g é s z a c z é l g y ű j t ő i t 

a legtökéletesebb kivitelben, olcsó árban t e l j e s szavatosság m e l l e t t . 

Á b r á s á r j e g y z é k k e l és f e l v i l ágos í t á ssa l i n g y e n és b é r m e n t v e szolgá l 

B á c h e r R u d o l f 
é s 

Hellchar Ferencz 
gépgyárosok , m i n t 

magyarországi vezérképviselöink 
BUDAPEST, 

VI,, Nagymező-utcza 68. szám. 

H i r d e t é s . 
A 4. hadtest-parancsnokság területén fekvő cs. és kir. 

közös hadseregbeli csapatok és intézetek 1900/1901. évi széna, 
alomszialma, ágyszalma, kemény tűzifa és kőszén szükségle-
teinek biztosítása végett, 

1900. évi julius 3-án a katonai élelmezési raktárnál Budapesten1 

1900. évi julius 5-én Kecskeméten \ 
19Ö0. évi julius 7-én Szolnokon ( ... , . . . ,, 
1900. évi julius 10-én Zomborban a z l l l e t ó v a r 0 S 1 tanácsnál 
1900. évi julius 12-én Szabadkán ) 

mindenkor 10 órakor délelőtt, írásbeli lepecsételt boríték alatt 
benyújtandó ajánlatok uiján, nyilvános tárgya'ások fognak 
tartatni. 

A részletesebb feltételek az 1900. évi junius hó 20-án 
lapunkban teljes szövegében megjelent „1930. számú hirdet-
mény "-ben, továbbá a cs. és kir. 4. hadbiztosságánál, a buda-
pesti és székesfehérvári cs. és kir. katonai élelmezési raktár-
nál, Kecskeméten a 13. huszárezred parancsnokságánál megte-
kinthető ltíOO. évi junius hó 2-án kelt szállítási feltételek fü-
zetében foglaltatnak. 

Budapesten, 1900. évi-junius hó 2-án. 

A cs. és kir. katonai élelmezési raktártól 
5 Budapesten. 

(Utánnyomás 

189T. Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első díj: állami arany énn. 
Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: naev üzemía^a^v érem 

1698. Hódmezővásárhelyi vetőgépversenY első dij; Z r ff 7 

lsqq vetőgépverseny első dij : arany érem. 
_1899._Szegedi_kiálhtás első dij: legnagyobb elismerés. l á i r i o r n i rk első dij: legnagyobb elismerés. 

W E I S E R J. C. g a z d a s á g i g é p g y á r a 
M G \ ; K , Í X l Z 8 l ] í . 

Ajánlja: 
M a g y a r o r s z á g 

legújabb é« 

7583 

voíSgógsóí, 
•zabad. kiváltható kapa 

„ , , csuklyékkal elütött 
s ik és hegyes t a l a j hoz egyarán t a l k a l m a s 

ZALA-O&ÍLL 
vetőgépét, 

110 frí. 
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KIS H IRDETÉSEK 
C s a u oly levelekre Tálaszolnnk, melyekkel válaszra 

B K T t a D Ö ÁLLÁS, 
3000 holdas 

van üresedésben, mely azi 
nal betöltendS.Irodai-jártass 
jő îrís, Kámviteibeni gyak 

Páj y ázátok" b^o Dyi t vId ymí 

Cséplés! Idényre 

Pályázók tórrén; 

Botos ispán 

tlen szükséges. Pályá-
másolatokkal felsze-
Snyekkel forduljanak 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Kezelőtiszti 

S S 
sal óhajtja ' 

Mérlegképes 

német nyelvet bírja s nagyobb 
iparvállalatnál mint önálló 

könyveli és levelezS már alkal-

Mvatal2toT4bbS. ̂ ^ " kl8d'3 

; elsőrendű gaz 

is levelezésből 
birjá a néme 
» kiadóhivatal 

>l?e'l6bb Segédtiszti0 4i?ái 
s. Ozim a kiadóhivatalbai 

Földmives-iskolát 
végzett, 27 éves, vei. val., nőt-
len, gazdatiszt, 1897. évtől máig 
egy gazda* ságbanfelmondatlan 
hamarább is,' állását' megvál-

állást is elfogad." Ozim a'kfadó-

Tejgrazdasági 
szakiskolát végzett egyén, 2Vi 
évi gyakorlattal, melyről ki-
tünö bizonyítványa van, mint 
gazda, magtáros,tehenészgazda, 
munkafelügy elő volt alkalmaz-
va, jártas a czukon épa terme-
lésben és sőre hizlalásban, 
ezekhez megfelelő állást keres 
azonnali belépésre. Ozim a ki-

Földmivelési 
és gazdasági iskolát végzett 
fiatal ember, ki nagyobb gaz-
daságban már alkalmazva 
volt, szerény feltételek mel-
lett állást keres. Szíves 
megkeresések Balázs Imre 
Temesvár, Klapka sor 8. 
czimére kéretnek. 1061 

szflkséges levélbélyeget vagy levelezőlapot küldenek. 

Kezelőtiszti 

Állást keres 
-óvári gazdasági akadén 
gzett s hét évi gyakorla 
'ó gazdatiszt, ki a kioálk 

azdaságban: 

őŝ osaládta 

Í S S & J ' S 

ALLATOK. 
Megvételre 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 167 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

gró f H e r b e r s t e i n 
Albert 

uradalmi jgazgatóságáril 

S t r i l e k , 

M o r v a o r s z á 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
J á r m o s ö k r ö k e t 
legjutányoaabb árakon aján-

lanak : 
K l e i n és Sp i t z e r 

Kis-Czelli kereskedők. 
Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

Vöröstarka 
tinó és üszó 

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

mennyiségben 

kapható olcsó áron. 
Későbbi, úgyszintén -. j á r -
m o s és b e á l l í t á s i ök-
rök szállítására vállal-

kozom. 1059 

Simmenthal i 
tenyészbikák eladása. Méltósá-
gos Szájbely Gyula tulajdonát 

Komondorkölykek 

jal kitüntetett szülőktől fe 
szőrüek ; mint házőrjő valan 
Iuxuspb egyaránt impos 
állatok, kapbaíók Kempt 

VEGYESEK, 
R e p c z e , 

á r p a , I m z a 

stb. a r a t á s r a 

és szálas takarmány ada-
golásra használva a gazda 
100 keresztnél b'ztosan 6 
koronát megtakarít buza-

kötélleJ szemben. 

1. szám e?re 14 korona 
2. szám ezre 12 » 
3. szám ezre 10 „ 

a palátlkai vasúthoz szál-
lítva. Tessék prospektust 
és gazd. kötéláru árjegy-
zéket kérni. 

ancaster-fegyver, 

38, Springer-féle béosi gyárt-

frt'érf e?ardó;Vu|yan?ttytgy 

Y i z l a f l a i kocsitakarók 
repcze, e?5 

gabona 
és k a z a l 

p o n y v á k , 

mindenfajta z s M a t , 

Leop. Langer, Brünn, 
Zolliausglaois 5. 

FALB 

Ausztria, Magyarország és 
Olaszországban szabadal-
mazott,'puha s hideg víz-
ben könnyen oldódó Káli-

szölBvesszö rovarok ellen, kü-
lönösen szénaféreg (bochi-
lis ambriquella) levéltetvek 
és vértutvek (schízoneura) 
a gyümölcsfák, ugyszinte 
vetemény, réti fiivek és 

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

szappangyára 73C 

T K I I ] ss T , 
Via Liinitanea 1. 

Kiváló szállitőképes és 

közléseket dí jaz 

uĵ garfaságî épületekke 

birtok.8 ÉrtekezStt?fapé1 
ván Ugoosamegyében C 

Kitűnő birtok!!! 
850 boldas, u. m. 500 hold 

P á l y á z a t i h i rde t-
m é n y . 

A magyar királyi állam-
vasutak alulirott üzletveze-
tősége nyilvános pályázat 
utján biztosítani kívánja a 
vonalain alkalmazott azon 
hivatalnokok részére szük-
séges egyenruha darabok 
készítését, kik a fennálló 
egyenruházati szabályzat 
értelmében szolgálatközben 
egyenruhát tartoznak ví-

A' hivatalnokok által 
rendszerint viselendő egyen 
ruha darabok következők. 

1. Nyári zubbony, 2. Ta-
vaszi és őszi zubbony, 3. 
Téli zubbony, 4. Nyári 
nadrág, sötétkékes, szürke 
vagy drapp színű posztó-
ból. 5. Tavaszi vagy őszi-
nadrág, 6. Téli nadrág, 7. 
Tavaszi és őszi felöltő. 
Téli felöltő, 9. Nyári sapka, 
10. Nyakravaló, 11. Keztyü, 
12. Karkötő, 13. Rangjelző 
rózsák. 

Az 1—8 tétel felemlített 
ruhadarabok készítéséhez 
megkívántató, kelmék szál-
lítása a magyar kir. állam-
vasutak Igazgatósága által 
biztosítva lévén, tartozik 
azon ezég, mely az 1—8 ' 
tétel alatt felsorolt ruha-
darabok' elkészítésével meg-
bízatni fog, a szükséges 
kelméket a jelen pályázati 
hirdetmény kiegészítő ré-
szét képező részletes felté-
telek szerint a megnevezett 
honi gyárban beszerezni. 

Az ezen ruhadarabok el-
készítésére és szállítására 
vonatkozó részletes felté-
telek megszerezhetők az 
alólirott üzletvezetőségnél 
a hivatalos órák alatt, mely-
nek megfelelően aztán az 
ajánlat következő felirattal 
látandó el: 

„Ajánlat a hivatalnoki 
egyenruha darabok elkészí-
tésére" és ez f. 'év julius hó 
14-én déli 12 óráig az alól-
irott üzletvezetőséghez (Bu-
dapest, VI., Teréz-körút t>2. 
szám I. emelet 5. ajtó st.) 
nyújtandó be, vagy posta 
utján küldendő be, bánat-
pénz gyanánt 400 korona 
készpénzben, vagy érték-
papírokban 1900. évi ju-
lius hó 13.án déli 12 óráig 
gyüjtőpénztárunknak (Ví., 
Terézkörut 62. sz. földsz.) 
küldendő be. 

Az üzletvezetöség fenn-
tartja magának a jogot, 
hogy a beérkezett ajánlatok 
közül tekintet nélkül az 
ajánlott egységárakra sza-
badon választhasson. 
A magyar királyiállamvas., 
utak bpest balparti üzlet-

vezetősége. 
^Utánnyomás nem díj azt. 

ElADUME 

kölcsön adunk 
uj é8 egyszer használt viz-

T i K l R Ó 

PONYVÁKAT, 
és használt mindemnemü"' 

T E R M É N Y 

ZSÁKOT 
repczeponyvákat 
a legjutányosabb árak, il-
letve kölcsöndijak mellett 

KOHN ÉS STEIN 
zsák és ponyva gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla-u. 5. 

A chicagói P iano 
Gesel ischaf t 

Eredeti Jones lánczos fű-
kaszálói 

Eredeti Jones marokrákói 
Eredeti Jones emqltyüs 

kévekötő arató-gépei 
Eredeti Jones állítható 

szénagereblyéi 
Eredeti Jones késélesitő 
kövéi, válamint a fenti 
gépek összes alkatrészei 
Magyarország számárüikap-' 

ható-

Rud. Sacknál, 
W i e n , )06B 

II., Nordbahnstrasse 36. 

S z a b a d a l m a z o t t 

Kosárbetétek 
F gözcséplögépek számára, 
kaphatók a feltalálónál, tel-
jes felelősság mellett, hogy 
tiszta cséplést lehet vele 
végezni a legrosszab eset-

A kosárbetétek árai : 
4 lóerejü géphez 60 kor. 

Megrendelés esetén a ko-
sár szélességének mérete 

beküldendő 

S z é k e l y h í d . 762 
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e O Z E K É Ü E T , 
G t Z - U T I H E N G E R E K E T 

és 

GŐZ-UTIMOZDONYOKAT 
» tetfflkéletesabb szerkezettel éa legolcsóbb árak mellett szállít 

FDWLER fi Co. 
w t t - M . B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D ' ^ 

Iroda, raktár, j ay i tómfU ie ly . 
K i z l e k e d é a v a e a t e n és v i l l á m o t v a s u t a e . 

HIRDETÉSEK feirétetnek a Kiadóbivatalfiaii 
B U D A P E S T , 

ffllW.1* «K-<ilfc BKitt. 

ajánl a r a a t é gépekhez való elismert kitűnő minőségű 

marnia kévekötöfonalat, 
valamint egy külön eljárással a czélnak époly jól megfelelően 
előállított, több nagy uradalomban kipróbált, 3 0%-a l o lcsóbb 

kévekötöfonalat magyar kenderből 
minden aratógép szerkezetnek megfelelő gombolyagban. 

Ugyanott gazdaság i k ö t é l á r a k és v a l ó d i kende r-
zs ákok jutányos árban kaphatók. 822 

A budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs.: 
szarvasmarha , b o r j a , j u h , kecske , b á r á n y és ser tések 

g g r bizományi eladásával 
f o g l a l k o z i k . 

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

megfelelő előleget nyújt hatóságilag megállapított kamatláb mellett. 
Vasúti küldemények czimzendők: 

V á s á r p é n z t á r , B u d a p e s t , F c r c i i c i v á r o s . 

Levél-, sürgöny, telefonczim: .VÁSÁRPÉNZTÁR—BUDAPEST." 35 

8ANGEEHAUSENI GÉPGYÁR 
M a g y a r o r s z á g i g y á r t e l e p e 

B U D A P E S T , K Ü L S Ő T Á O Z I - U T 1443. S Z Á M . 
E l s ő é s e g y e d ü l i m a g y a r s p e c i a l g é p g y á r . 

CrYÁRTHÁlVYOK: az összes mezőgazdasági iparágait 
számára szükséges gépek. Nevezetesen: 

C z n k o r g y á r a k , S ö r g y á r a k , M a l á t a g y á r a k és 
S z e s z g y á r a k teljes berendezése és átalakítása. 

Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és ezukorgyárak 

Szeszgyá rak berendezése hosszabb lejárata törlesz-
tései kölcsön nuflett. 

Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a 

H O F F M E l S T E R - G Ő Z M O T O R 

a legjobb, a legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. — Helyettesit minden 
gőzgépet és locomobilt. — Cséplésre és minden egyéb gazdasági gép 
hajtására a legalkalmasabb. — Fűthető szénnel, fával, cserrel és 
minden egyéb hulladékkal. — Minden nagyságban, Va lőerőtől kezdve 

egész 30 lóerőig gyártjuk. 8173 
- Minden szakbavá,, 6 felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel késeséggel s 

O É P O L A J A T , 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 

•avtalanitott repcxeolajat. stb. 

disznózsírt, szalonnát és szalonnáról lerázott sót. 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 
Hlndenkor a legmagasabb napi áron, 

A J Á N L O K : 

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

rányfestékeket, fedéllakot, 

M Ű T R Á G Y Á T 

Lucernát, 1 ólierít, íümao vakat 
minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket. 

P T V e t ő m a g o t " M 

tázott szíves ajánlatokat. 

KRAMEH LIPÓT, 

Olasz azaponáriát t iszta vastag gyöke-
rekből őrö lve . ' 

készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luezernát és egyéb magvakat és kérek min-
tázott szíves ajánl-*-'--—— 

S ü r g ő n y c z i m i „ C E R E S " B u d a p e s t . 
Arjegyzé&fcel és részletes fcfildn aJAnlatofcfcal fcivánatra szelgálefc. 

BUDAPESTEN, 
T . k o r . , A k a d é m i a - u t c z a 1 0 . s z . 

.Pátria" irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest (Köztelek). 
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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megjelenik minden szerdán és szombat*®. 

Ax Oraságos ffiagy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

IWuerkMzt* U Hadinért MaMi: Forattr <36sza u QMGJS. isrM8Tat«j». 
FeloíGj nsrkmtS: Rx.ílaBey Zolt&n u ©MOH. mrlnazM-tltkán. 

—— TirMrark«azt6: Badar U n u u OMÖM. tttkfcrs. 

Ás Msiáffoa m&jynr yuduigi egyesillaí tagjai 
lajsyei kapjtt. 

Sea tBáskaaíllSaBStésí Ojt 
B(&m 4rr» M kesrona, félÉTr* !• korona, negyedé™ 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Meghívó 

az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület* 

igazgató-Yálasztmáiiyának, 

úgyis mint a 

„Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége" 

végrehajtó bizottságának 
1900. évi junius hó 26-án d. u. 5 órakor az 
OMGE. rendUvüli közgyűlését követöleg a 

Köztelken tartandó 

II. ü l é s é r e . 
TÁRGYAK: 

A) Közösen elintézendő ügyek : 
1. Mult ülés jegyzőkönyvének bemutatása. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag 

kiküldése. 
' 3. Az OMGE. tanácsának előterjesztése 

egy gazdasági néplap kiadása tárgyában. 
4. Magyar Gazdaszövetség átirata a 

gazdakörök szervezése ügyében. 

Tudomásul veendők: 

5. Földmivelésügyi miniszter leirata, mely-
ben értesit, hogy a bajorországi hadsereg-
ellátási rendszernektanulmányozására dr Hampél 
Antal min. s. tikárt küldte ki. 

B) Az OMGE. belügyei: 
6. Elhunyt tagok bejelentése. 
7. Tagsági ügyek. 
8. Uj tagok felvétele. 
9. Esetleg beérkező ügyek. 

Budapest, 1900. évi junius hó 19 én. 

Gróf Dessewffy Aurél 
elnök. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

1900. évi junius hó 26-án, kedden d. u. 4 
órakor tartandó 

rendkívüli közgyűlésére, 
mely a „Közlelek* nagytermében (Üllői-ut 25.) 
fog megtartatni. 

TÁRGYSOROZATA: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag és 

jegyző kiküldése. 
3. A választmány felhatalmazása arra, 

hogy az egyesület tulajdonát képező „Közte-
lek" budapesti székházát átépítethesse és a még 
meglevő üres telken uj épületet emeltethessen. 

4. Felhatalmazás adása az igazgató-vá-
lasztmány 3 tagjának arra, hogy a fenti épít-
kezések eszközölhetése végett az egyesület 
Üllői-uti 25. számú házára és telkére valamely 
pénzintézettől egy, legfeljebb 550,000 koronára 
terjedő és legfeljebb 50 év alatt évi 5% 
százalékkal törlesztendő kölcsönt felvehessen 
és ebből folyólag a kölcsönkötelezvényt az 
egyesület nevében jogérvényesen aláírhassa 
és a bekeblezési engedélyt megadhassa. 

5. Esetleges, ezen ügygyei kapcsolatos indít-
ványok. 

Budapest, 1900. junius hó 8-án. 

Gróf Dessewffy Aurél, 
elnök. 

Értesítés az OMGE. tagjaihoz. 
A nagyméltósága földmivelésügyi 

miniszter ur közbenjárásával a cs. és 

kir. hadügyminiszter ur a jégverés elleni 

károk meggátlása czéljából a viharágyuk 

töltésére szükséges robbanó lőpor be-

szerzését a budapesti, gyulafehérvári, 

SzarkeaztSség és kiadóhÍTaUl: 

Bnftapest (KSxtelett), íméi-út 35. u á n 

Köriratokat a szorkaMiS.éff küld viaua. 

kassai, komáromi és temesvári tüzérségi 

szertáraknál, a nagyszebeni, besztercze-

bányai és pozsonyi fiókszeriáraknál és 

továbbá : az aradi műszaki tüzérségi 

kezelési osztálynál kilogrammonként 76 

fillér mérsékelt árért engedélyezte. 

Értesítem tehát az „OMGE." t. 

tagjait, hogy a lőpor beszerzésére szük-

séges igazolványokat a titkári hivatalnál 

40 filléres levélbélyeg beküldése ellené-

ben szerezhetik be. 

Igazgató. 

Pályázat. . 
Az „Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület" aiapitó és évdijas tagjai ré-
szére tagsági oklevelet szokott kiadni. 
Ezen oklevél művészi kivitelére súlyt 
helyezvén, — ezennel nyilt pályázatot 
hirdet ezen oklevél rajzának elkészíté-
sére. A legjobbnak talált oklevél 400 
koronával fog dijaztatni. 

Az oklevél rajzának jelképeznie kell 

az egyesület alapszabályszerü működését, 

mely czélból az egyesület alapszabályai 

a pályázóknak rendelkezésére bocsáj-

tatnak. 

Az oklevél nagysága: 65/50 cm. 

A pályázatok folyó évi augusztus hó 
végéig az „Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület" Igazgatóságához Üllöi-ut 25. 

(Köztelek) nyújtandók be. 

Forster Géza, 
az OMGE igazgatója, 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BJJDAPEST, V. kei.. ALKOTMÁNY-VTCZA 81. sz. 

Az A d r i a n c e , Platt & Co. ne.w-yorki gyár 
világhírű 

A d r i a n c e fűkaszáló 
A d r i a n c e marokrakó- és 

A d r i a n c e kévekötőarató gépeinek 

A V ,Va rmo re i villefranchei gyár világhírű 

„ E c l a i p " peronospora fecskendőinek 

„ L a T o r p i l l e " kénporozó- és 

„ E x b e l s i o r " szénkénegező 
gépeinek 

kizárólagos magyarországi képviselete. 

fa. aussigi Rézgálicz la. sublimált Kénpor 
Dr. Aschenbrandt-féle bordói és rézkénpor 

és mindennemű szőlő védekezési anyagok és szerek bevásárlási forrása. 

Mai számunk 31 oldal. 
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Kitüntetett kiállítók, kiknek tar-
tózkodási helye ismeretlen. 

Az I. szegedi mezőgazdasági országos 
kiállítás érmeit és okleveleit a szövetségi iroda 
elküldvén, az alábbi kitüntetettek pontos czimét 
nem lehetett va bírálati jegyzőkönyvek alapján 
megállapítani. Felkérjük az illetőket pontos 
czimük közlésére, illetve az alább közölt czi-
mek kiigazítására : 

Balog Sándor. Beliczay Ignácz méhész, Mátyás-
föld, Budapest mellett. Banga Péter. Darvas Lajos és 
Imre, Kordács. Borner János, Fritz Péter, Budapest. 
Galli János, Bulka. Langhoffer Samu, Horka. Móra 
István. Osers és Baver Bécs. Ifj. Szalay Antal, Béred 
(Abaujm.). Tomajovszlcy Ede, Harsány. Veichinger 
János. 

Az alább felsoroltak részére ugyan elkül-
dettek az érmek és oklevelek, de azok rész-
ben hibás, részben elégtelen czimzés folytán 
visszaküldettek : 

Augusz Károly br., Szegszárd. Bajzáth Ignácz, 
Székelyhíd. Bács György, Bánffy-Hunyad. Dr. Eltcr 
Vilmos, Temesvár. Filtscher Gyula, Kassa. Hegedűs 
József Toida. Herbert Lipót, Ráhó, (Gömörm.). 
Hoffmann Lajos, Szabadka. Hoffmann Vilmos, Szabadka. 
Klein Zsigmond,Sajó-Szt. Péter.Lengvel Antal, Debreczen. 
Rácz György, Bács-Kula. Réthy János, Nagy-Kőrös. 
Simogrin Sámuel, Apcz-Szántó. Sztankó Gusztáv. Szepes 
up. Debreczen. Újhelyi Lajos, Simod up. Vaiszló. Walló 
János, Ó-tura (Nyitram.). Zeiler Géza, Kaposvár 
(Somogym.). Gróf Zichy Miklós Bodókő-Váralja. 

Végül felkérjük az egyes csoportok elnö-
keit és csoportbiztosait, hogy ha a fenti kiállí-
tók közül némelyiknek pontos czíméről tudo-
mással bírnának, azt a szövetségi irodával 
közölni szíveskedjenek. 

A főváros és az OMGE. 
(Panaszok a budapesti marhavásártéri vásárpénztár 

ellen.) 

Eulenberg Salamon székes-fövárosi 
törvényhatósági bizottsági tag a székes-
főváros f. évi márczius hó 14-én tartott 
közgyűlésén a polgármesterhez a buda-
pesti marhavásártéri vásárpénztár ügyé-
ben interpellácziót intézett, amelyben fel-
emiitvén azon panaszokat, amelyek a 
vásárpénztár ellen a tenyésztők, a keres-
kedők és a mészárosok részéről napon-
ként hallhatók, vizsgálat inditását kérte 
a bajok kipuhatolása és azoknak orvos-
lása végett. 

Halmos polgármester a székes-fővá-
ros f. hó 20-án tartott közgyűlésén a 
vásárpénzlár működésére felügyelő bizott-
ság jelentése alapján adta meg Eulenberg 
interpellácziójára a választ. 

A bizottság jelentése még a polgár-
mester válasza .előtt az egész magyar 
közönség előtt ismeretes volt, mert a 
jelentést napokkal előbb az összes napi-
lapokban bő kivonatban nagy applomb-
bal közöltette, bizonyára nem maga a 
főváros tanácsa, hanem a vásárpénztári 
részvénytársaság, mivel a kiküldött bizott-
ság jelentése, — daczára az állandó 
panaszoknak — csodálatos módon a 
vásárpénztár működésében semmi hiányt 
nem födözött föl, a panaszokat alapta-
lanoknak találta, sőt a vásárpénztár el-
járását a tenyésztők, kereskedők . és 
mészárosok részére a lehető legelőnyö-
sebbnek jelezte. 

Nem akarunk ezzel az alkalommal 

ismételten részletesen foglalkozni azok-

kal a panaszokkal, amelyek a vásárpénz-

tár ellen a gazdák, a kereskedők és 
mészárosok köréből felhangzottak és a 
melyeket a bizottság tárgyilagosan egy-
általában meg nem czáfolt, mivel azokra 
vonatkozó vizsgálati adatait egyedül a 
vásárpénztár vezetősége részéről szerezte 
be, amelynek — mint vádlott félnek — 
a felvilágosításai mindenesetre csakis a 
saját érdekének megfelelők lehettek. Mig 
ezzel szemben egyáltalában nem hallot-
tuk, hogy a felügyelő-bizottság akár a 
gazdák, akár a bizományosok, akár a 
mészárosok képviseletében hivatalosan 
beterjesztett panaszokra nézve, az ille-
tékes testületeknek a véleményét és fel-
világosításait meghallgatni érdemesnek 
tartotta volna. így tehát bármennyire 
tiszteljük is az illető felügyelő-bizottság 
tagjainak személyiségét egyenkint, a fel-
ügyelő-bizottság összműködésének ered-
ményét nemcsak felületesnek, de a vásár-
pénztár irányában részrehajlónak kell 
tekintenünk. Annál inkább feljogosítva 
érezzük magunkat erre, mert a bizottság 
jelentésében nem átallotta a hivatalos 
iratokban előtte fekvő adatokat is a 
vásárpénztár tisztara-mosásának érdeké-
ben lényeges részek kihagyásával föl-
használni. 

A felügyelő-bizottság j elentésének 
VIII. fejezete u. i. az OMGE.-nek azon 
leglényegesebb panaszával foglalkozik, a 
mely szerint a vásárpénztár „bizományi 
üzletekkel" foglalkozik s ezáltal nemcsak 
a magánbizományosok működését lehe-
tetlenné teszi, hanem a konkurrenczia 
kizárásával az árakra is illetéktelen be-
folyást gyakorol. 

Erre nézve a bizottság jelentésében 

a következőket olvashatjuk: 

„A mi a bizományi üzletet illeti, ennek 
czélszerüségét és szükségességét nemcsak a 
főváros ismerte el, hanem a vásárpénztár 
bizományi üzlete gyakorlásának ez időszerinti 
legfőbb ellenese, az orsz. m. gazdasági egye-
sület is, a mely s ez a legérdekesebb, de 
egyszersmind jellemző is a dologban, a fő-
városhoz 1891. márczius 19-én 515 sz. a. 
intézett átiratban egyenesen leérte olyan 
vásárpénztár létesítését, a mely saját alkuszai-
val, bizományosaival rendelkezik, a kik meg-
szabott díjért eladásokat és vételeket közvetíte-
nének. Akkoriban még meg volt győződve 
az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület, hogy 
„a mig akadna szolid pénzerő, a mely egy 
ilyen vállalatba kezdene, addig a bizomá-
nyosok között egészséges versenyt támasz-
tana' egy ilyen alapokon szervezett in-
tézmény.* 

„Minden tekintetben ugy is történt, mert 
a főváros az Orsz. Magyar Gazdasági Egye-
sületnek akkor kifejezett helyes véleményét 
helyesnek és egyedüli czélravezetőnek ismerte 
fel s meg is valósította." 

„Mindenesetre különös azonban, hogy 
most a nevezett egyesület ily súlyos követ-
kezetlenségbe esik a bizományi üzletnek a 
vásárpénztár szervezetéből való szükség-
képeni kihagyásának elvi hangoztatásával, a 
nélkül, hogy erről tárgyi okok öt meggyözöd-
tették volna." •< 

Ezzel szemben az Orsz. Magy. Gazd. 

Egyesület által 1891. évi márczius hó 

19-én 515. sz. a. a fővárosi tanácshoz 

a marhavásártéri vásárpénztár ügyében 

legelső isben intézett átiratának a vásár-

pénztár felállításának elveire vonatkozó 

következő részeit minden kihagyás nél-

kül szószerint közöljük: 
' „ügy a fogyasztó-, mint a termelő-

közönség érdekében szükségesnek mutatko-
zik a vásártéren egy oly közvetítő-intéz-
mény életre hivása, amely, mig egyrészről 
ugy az eladó, mint a vevő feleknek meg-
bízásait pontosan teljesítené, addig másrész-
ről kielégítené mind a két félnek a vásár 
természetéből kifolyó hiteligényeit. 

Ez irányban hosszas tanácskozásaink 
eredményképp van szerencsénk egyesületünk 
tiszteletteljes véleményét a követkézőkben 
a tekintetes tanács becses tudomására hozni. 

Szükségesnek vélnők egy kellő szerve-
zettel elátott vásárpénzlár felállítását. A 
vásárpénztár rendelkezzék hites alkuszokkal 
és bizományosokkal, akik élőre meghatározott, 
méltányos dijért az eladásokat és vételeket 
közvetítenék. , 

Ugyané pénztár állana rendelkezésére 
a hitelképes feleknek hiteligényeik kielégí-
tésére s a helyben könnyen hozzáférhető 
hitel által nagyban hatna közre a vásár-
forgalom emelkedésére. Ugy az alkuszok-
nak, mint a vásárpénztárnak igénybevétele 
azonban egyik félre sem volna kötelező. 

Viszont egyiknek felhasználása nem 
vonná okvetlen maga után a másik igénybe-
vételét. Ha valamely fél a pénztár hitelét 
igénybe veszi, a másik fél az egész ár-
összeget venné kézhez minden jutalék levo-
nása nélkül, vagyis a jutalékok csak annak 
a félnek képeznék terhét, aki akár a ki-
fizetésért, akár a pénz behajtásáért az inté-
zethez fordul. A vásárpénztár támogatására 
egy a vásárigazgatóság, a termélök, mészá-
rosok, és a pénztár képviselőiből alakított bizott-
ság állhatna rendelkezésre, mely az egyes 
felek hitelképességét illetőleg a pénztárnak 
felvilágosításait adná. 

Ezek volnának az alapelvek, melyek 
szerint egyesületünk egy ily pénztár felállí-
tását ugy a termelés, mint a fogyasztás 
szempontjából szükségesnek vélné. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy mig 
akadna szolid pénzerő, mely e minden esetre 
jövedelmező vállalatba kezdene, addig a 
mostani bizományosoknak, akik vevők, eladók, 
hitelezők stb. egy személyben, egészséges 
versenyt támasztva, magának a vásárnak is 
emelné forgalmát." 

A két idézet szembeállításából kiderül: 
1. hogy az Orsz. Magyar Gazd. 

Egyesület volt az első, amely a vásár-

pénztár jelentőségét a budapesti vásár-

forgalomra nézve először fölismerte és an-

nak felállítását már akkor kérte, amidőn a 

főváros urai még talán azt sem tudták, 

hogy a vásárpénztár mi fán terem? 

ennek következtében az Orsz. Magyar 

Gazd. Egyesület legilletékesebb az intéz-

mény szervezetének a megbirálására; 

2. bár az Orsz. Magyar Gazd. 

Egyesület olyan vásárpénztár létesítését 

kérte, amely saját alkuszaival, bizomá-

nyosaival rendelkezik, akik „előre meg-
szabott méltányos" dijért eladásokat és 

vételeket közvetítsenek, ezt azzal a föl-
tétellel javasolta, hogy ugy az alkuszok, 

valamint a vásárpénztárnak igénybevétele 
egyik félre (t. i. eladó és vevő) se legyen 
kötelező; \ . . 

3. teljesen önkényes a felügyelő-

bizottság jelentésének azon része, mely 

azt állítja, hogy minden ugy történt, amint 
azt az OMG-E. kérte, mert ez a fakul-

tatív vásárpénztár telálíitását sür-
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gette, holott a főváros kötelező vásár-

pénztárt állított föl. 

Már most ezekből kiviláglik, hogy a 
felügyelő-bizottság, csakhogy a vásár-
pénztár bizományi üzletvitelének helyes-
ségét megvédelmezhesse, nem átallotta 
jelentésében hallgatással mellőzni az.OMGE. 
azon határozott föltételét, hogy a vásár-
pénztár fakultative állitassék föl. Már 
pedig az nagy különbség, vájjon az 
obligatorius vásárpénztár bir-e bizományi 
üzletekkel, vagy a fakultatív pénztár, 
amelyet ki lehet kerülni, mig amazt 
mindenkinek legalább a leszámolásoknál 
és a szállítmányozásnál igénybe vennie 
kell. Természetes, hogy miután a le-
számolásnál és szállítmányozásnál a 
vásárpénztárt igénybe kell vennem, akár 
mint termelő, akár mint mészáros a 
vásárpénztárt fogom a bevásárlásnál 
igénybe vanni, hogy ne kelljen kétfelé 
fordulnom üzleteim lebonyolítása végett. 
Itt a különbség t. felügyelő-bizottság az 
OMGE. álláspontja és az önök felfogása 
között. Az OMGE. a vásáron érdekelt 
összes tényezők, u. m. tenyésztők, hizlalók, 
kereskedők és mészárosok érdekeit tartja 
szemelött a vásárpénztár működésénél, 
mig önök az OMGE. állásfoglalását egy-
oldalulag a vásárpénztár javára akarják 
magyarázni. 

Épen ilyen, az ügygyei ismeretle-

nek megtévesztésére alkalmas kijelen-

tése a felügyelő-bizottságnak az, hogy 
minden ugy történt a vásárpénztár 
felállításánál, amint azt az OMGE. 
kívánta. Ezzel szemben a valóság az, 

hogy semmi sem történt ugy. Az OMGE. a 

fakultatív vásárpénztár felállítását köve-

telte — a főváros obligatorius vásárpénz-

tárt állított föl. Az OMGE. a vásárpénz-

tár támogatására egy közös bizottság 

felállítását indítványozta — a főváros a 

maga felügyelő-bizottságán kivül, amely-

ben a vásárigazgatőn kivül egyetlen 

szakember sincs, más bizottságot nem 

szervezett. Az OMGE. 1896. évi julius 

hő 19-én 1548. sz. a. a tanácshoz in-

tézett átiratában a tervbe vett külön-

böző dijak ellen fölszólalt és módosítá-

sokat hozott javaslatba —• a főváros ezt 

figyelembe se véve, a vásárpénztár rész-

vénytársaság által javasolt dijakat in in-

tegrum a vásárpénztár szerződésében 

érvényesitetette. Az OMGE. a vásárpénz-

tár által alkalmazott hajcsárok kőtelező 

alkalmazása mellett az előbb idézett meg-

keresésében javaslatba hozta, hogy kü-

lön igazolvány mellett a magánbizomá-

nyosok állandó alkalmazottjai és a mészá-

rosok segédjei is a saját marháiknál 

hajcsárokul alkalmazhatók legyenek — 

a főváros ezt a jogos kívánságot egy-

szerűen mellőzve, a vásárpénztár hajcsá-

rainak kötelező igénybevételét állapította 

meg. Az OMGE-nek előttünk fekvő elő-

terjesztéséből még több hasonlókat 

idézhetnénk, amelyek legalább is azt 

bizonyítják, hogy a felügyelő-bizottság 

tagjai, mielőtt jelentésüket aláírták, még 

azt a fáradságot sem vették maguknak, 

hogy a vásárpénztár szervezésére vonat-

kozó előzetes érdekeltségi véleményeket 

átolvasták volna. 

Lehet-e és illő-e ilyen előzmények 

után a felügyelő-bizottságnak jelentésé-

ben az OMGE-t következetlenséggel vádolni, 

arról szinte fölöslegesnek tartjuk beszélni, 

mert az a bizottság, amely merőben 

nem ismeri, vagy nem akarja ismerni 

az OMGE. állásfoglalását, nem is lehet 

hivatva annak következetessége tekinteté-

ben véleményt mondani. 

Csakis az ilyen felületes és egy-
oldalú bizottság nyilatkozhatik azután az 
OMGE.-nek a vásárpénztár ügyében a 
főváros tanácsához intézett beadványáról 
akkép, hogy az aoban felsorolt panaszok 
és sérelmek „nemcsak helytállóknak, de 
még a való tényállásnak megfelelőnek 
sem tekinthetők, amennyiben részben idő-
szerűtlen rekriminácziókből, részben pedig 
igen nagy tévedésből állanak." Lehet, 
hogy az OMGE. előterjesztésében téve-
dések is foglaltatnak, elvégre csalhatatlan-
nak józan észszel senki sem tarthatja 
magát, még a vásárpénztár felügyelő-
bizottsága sem; az is lehetséges, hogy a 
panaszok részben időszerűtlen rekrimi-
nácziók, mert a megkötött szerződés 
pontjaiba ütköznek, de ezeket a pana-
szokat a szerződés megkötése előtt is 
idejében hoztuk a tanács tudomására, a 
midőn azok figyelembe nem vétettek; 
ámde egy országos testületnek hivatalos 
beadványát érdemlegesen szokás a mivelt 
államokban elintézni, vagy megczáfolni, 
még a főváros szuverén bizottságának 
is, nem pedig egyszerűen és indokolás 
nélkül a „való tényállással meg nem 
felelőnek" nyilvánítani és kibújni ezzel 
a bizonyítás kötelezettsége alól. 

Egyébként nem csodálkozunk a 
vásárpénztár felügyelő-bizottságának az 
OMGE. ellen elfoglalt ezen indokolatlan 
állásfoglalásán, ugyanaz a szellem intézte 
ezt a támadást is, amely legutóbb a 
főváros tanácsát az őrlési engedély 
visszaállítására szolgáló akczióra tüzeli. 
A főváros egynémely bizottságának klikkjei 
által becsempészett plutokratizmus harcza 
ez az agráriusok ellen, amely harczban min-
den eszközt jónak tartanak gyülölségük kife-
jezésére. Azonban mi is résen állunk. 
Becsületes igazainkat, becsületes fegyve-
reinkkel meg tudjuk és meg fogjuk védeni 
az igaztalan támadások ellen és az 
ország közvéleménye is tudni fogja, hogy 
az annyi áldozattal és dédelgetéssel 
nagyra növesztett és fentartott székes-
főváros az egész ország áldozatait néhány 
klikk kedveért és irányítása alatt csak 
hálátlansággal fizeti meg s ahelyett, hogy 
mint a sziv az egész ország szervezetének 
az egészséges fejlődést biztosító vért 
szolgáltatná, önzésével még a többi test-
részek működéséhez szükséges életnedve-
ket is elvonni akarja. 

Szilassy Zoltán. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Xsrpaly Kálmán. 

Takarmánymagvak termeléséről, 
n. 

A luezerna után egyik legfontosabb s 
legelterjedtebb takarmánynövényünk a vörös-
here, mely magtermelés szempontjából is nagy-
jelentőségű, úgyannyira, hogy e czélból még 
olyan gazdaságokban is meghonosították, ahol 
egyébként takarmányhozama miatt nem lenne 
érdemes azt termelni. — Éppen ugy, mint a 
luczernánál, a herénél is középsürü benőttségü 
s lehetőleg gyommentes területet válaszszunk 
magtermelésre, a mégis mutatkozó arankát*) 
s más alkalmatlan gyomokat igyekezzünk abból 
kiirtani. 

Kedvező csapadékos időjárás esetén a 
lóhere másodtermése bőven virágzik és jól 
köt, de sajnos, oly veszedelmes rovarellensége 
van, az Apion apricon nevü apró ormányos 
bogárban, amely termését rendszerint tete-
mesen csökkenti, sőt egyes vidékeken, igy 
különösen a meleg, homokos talajokban egészen 
tönkre is teheti. — Akinek fogatos permete-
zője van, az nagyobb területen is kellő siker-
rel védekezhet e csapás ellen Thanaton-oldat-
tal való permetezéssel, melyet első ízben 
kaszálás után azonnal, másodízben pedig a 
magnak hagyott here virágzása előtt kell foga-
natosítani. Ami kárt a letiprással okozunk, azt 
a megmentett termés bőven pótolja. Kicsiben, 
magszükségletünk biztosítására kézi perme-
tezőket is használhatunk, bár az aránylag igen 
költséges védekezés lesz! Leghelyesebb ilyen-
kor a meghagyott területen jóelőre keskeny 
utakat vágatni, melyekről a magnak hagyott 
herét jobbról-balról jól átpermetezhetjük, 
ügyelve arra is, hogy az utakon kihajtott uj 
termés is kellőleg be legyen permetezve, mert 
az Apion mindaddig, mig a here virágozni nem 
kezd, a zsenge hajtásoknak adja az előnyt s _ 
éppen azokon tehetünk legtöbbet tönkre. Fo-
gatos permetezők használása esetén is tanácsos 
a magherébe néhány pásztát vágatni és körü-
lötte is egy darabon meghagyni a különben 
talán feltört vagy legeltetett harmadtermést, 
hogy igy a rovarokat odacsalogatva, könnyeb-
ben elpusztíthassuk. 

Más számbavehető ellensége a vörös-
herének nincs s igy ha az időjárás a ter-
mékenyülést s a magvak fejlődését nem gá-
tolja, a termés mindég sikerülni fog. 

Az aratás ideje akkor érkezik el, ha a 
gubók nagyobb része megszáradt s az első 
virágokban fejlődött magvak szino a viola-
árnyalatot kezd mutatni. Egyenetlen fejlődés 
esetén sincs okunk az aratást elsietni, mert a 
virággombok nem könnyen törnek le s nem is 
peregnek szét, hacsak túlságos esőzés után 
hirtelen száradás és erős szelek nem érik. 
Aratása és minden további kezelése egyezik a 
magluczernáéval, csépelése is épen ugy tör-
ténik, azon külömbséggel, hogy magvai a poly-
vából nehezebben válván ki, a magfejtő kosáron 
többször kell átereszteni. Mint a luczernának, 
a vörösherének is kellemetlen kísérője az uti 
fü, mely bő magtermelésével sokszor annyira 
elrontja a legszebb termést is, hogy közön-
ségesen használt rostáinkkal azt kellően ki-
tisztítani lehetetlen. 

Igyekezzünk azért mindég tiszta magot 
vetni s a maghere közül a gyomokat amennyire 
csak lehet kiirtani. 

Kisebb magkészletet vetés czéljából elég 
jól megtisztíthatunk az útifűtől következőleg: 
mintegy 50 liter űrtartalmú edényt félig meg-
töltünk tiszta vizzel s ebbe az utifüves here 
vagy luczernamagból beáztatunk 4—5 litert. 
A felszínre vetődő szemetet eltávolítjuk s a 

*) Arankás lóherét legjobb a magtermelés köré-
ből kizárni. — M. 
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leüllepedett magvakat lehetőleg gyorsan fel-
kavarva, az edényt félig dült helyzetbe hozzuk. 
Az utifü magja valamivel könnyebb lévén, 
tovább lebeg a vizben s végre a heremag 
felületére rakodik; ekkor a vizet óvatosan le-
öntve, a felső réteget bádogkanállal leszedjük 
s az egészet mégegyszer megismételve, a magot 
annyira kitisztítjuk, hogy azt takarmányterme-
lés ezeljából bátran elvethetjük. Ügyeljünk, 
hogy a heremag soká , ne legyen a vizben s 
napos meleg helyen kiterítve hagyjuk azt meg-
szikkadni és vessük el azonnal. 

Tekintettel a gyakori kérdezősködésekre, 
megjegyzem, hogy ott, ahol a luezerna vagy a 
vöröshere kiválóan díszlenek s az ősz hosszú 
szokott lenni, a harmadtermés is . adhat eset-
leg jó maghozamot, amint ezt már magam is 
tapasztaltam; azért aki a magra jobban rá-
szorul mint a takarmányra, az szükség esetén 
tegyen kísérletet a harmadik vágással! 

Kedvező esős nyár után a tavaszszal ve-
tett lóhere néha igen erőteljesen fejlődik és 
bő virágzásnak indul. Az ilyenből is lehet 
magnak hagyni, mert az sokszor igen szépen 
termékenyül, az Apion rendszerint kevés kárt 
okoz benne s igy ha az őszi időjárás kedvez 
az aratásnak és betakarításnak, néha szép 
haszonra tehetünk szert, annál is inkább, mert 
az igy termelt mag csaknem egészen gyom-
mentes, mert az aranka az elpő évben is rit-
kán jelentkezik s még ritkábban hoz magot s 
az utifü és mohar sem alkalmatlankodnak az 
első évben. 

Ez az eljárás tehát főleg a tiszta mag 
nyerése ezéljából jöhet alkalmazásba, mert az 
ilyen mag mindég sokkal apróbb lévén, ke-
reskedelmi értéke csekélyebb. 

Megjegyzem azonban, hogy az igy ki-
használt lóhere körülbelül tönkremegy s a rá-
következő évben csak igen csekély takarmány-
hozamot ád, azért csak kivételesen és kellő 
megfontolással alkalmazzuk a magtermelésnek 
ezt a módját. 

Igen jövedelmező lehet a biborheremag 
termelése is, annál is inkább, mert ezt közbe-
eső termény gyanánt is beszúrhatjuk a for-
dába, anélkül, bogy másként kárát vallanánk. 
Ily czélból mindég őszszel vessünk biborherét, 
mert csak az őszi vetés terem korán magot, 
ugy hogy utána a talajt őszi gabona alá még 
kitűnően elkészíthetjük. A tavaszi biborhere, 
akár tisztán, akár védnövénynyel vetjük, mindég 
kétes sikerű. 

A kereskedők által forgalomba hozott s 
legtöbbször külföldi eredetű biborheremag igen 
gyakran tavaszi vetésből származik s igy a mi 
zordabb teleinket nem a legjobban állja ki, 
azért eredetileg vagy hazai származású magot 
vegyünk vagy csak kisebb készletet szerezzünk 
be s azt őszszel elvetve, igyekezzünk éghaj-
latunkhoz hozzászoktatni. 

Az őszszel vetett biborhere tavaszszal 
igen korán, néha már ápril végén kezd virág-
zani s virágzása soká, 2—3 hétig is eltart; 
ennek megfelelőleg magvai is egyenetlénebbül 
fejlődnek, habár a későbbi melegebb idő-
járással fejlődött virágok termése viszont ha-
marabb be is érik. Maggubói könnyebben le-
törnek és hamarább szétperegnek, mint a vörös-
here gubói, azért aratásával megkésni nem 
szabad. Ha a virággubók nagyobb ré>ze el-
száradt s a bennük levő mag eléggé meg-
keményedett, fogjunk hozzá legott az aratás-
hoz és ha ezzel talán megkéstünk, ugy igye-
kezzünk azt hajnalban a harmat felszáradása 
előtt végeztetni. 

A harmattal aratott biborherét pár órai 
szikkadás után gyűjtessük nagyobb markokba 
s pár nap múlva kévékbe kötve, rakassunk 
belőle kereszteket. Betakarítása és csépelése 
épen ugy történik, mint a vörösheréé vagy 
luczernáé. A biborherének különös rovar-
ellensége nincsen s épen igen korai íejlődése 
miatt az Apion sem mutatkozik benne. Növényi 
élősdiek közül az aranka ugyan megtámad-
hatja, de tavaszi fejlődése és érése olyan idő-

szakra esik, amikor az aranka még virágzani 
sem szokott s igy magjával a termést nem 
fertőzheti. Maghozama rendszerint nemcsak 
sokkal biztosabb, de mennyiségre is jóval 
felülmúlja ugy a luezerna, mint a vörösbere 
hozamát, amennyiben tat. holdanként 5—6 q. 
termés épen nem ritkaság. 

Kereskedelmi értéke 30—40 frt s:okott 
lenni métermázsánként. 

Utólag megjegyzem azonban, hogy sovány 
földbe biborherét senki ne vessen s a vető-
magot se nagyon kímélje, mert csak az egyen-
letes sürü állású biborhere után várhatunk jó 
eredményt. A gyéren kelt vetés télen át még 
jobban megritkul és tavaszszal elgyomosodik. 

Tapasztalataim szerint a biborhere hamar 
megszokja éghajlatunkat, de ismételt őszi vetés 
után magja jelentékenyen megkisebbedik, habár 
egyéb jó tulajdonságai megmaradnak. Az ilyen 
aprószemü, de másként tiszta magból keveseb-
bet kell vetni; átlag, a talaj és mag minősége 
szerint 1 kát. holdra, 20—25 snt néba 30 kilo-
gramm vetőmagot is kell számitanunk, hogy 
az erős kiritkulás ellen biztosítva legyünk. 

(Folyt, köv.) 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

A sötét istálló hátránya. 
Tudja mindenki, hogy a sötétben tartott 

növény sárga marad ; a zöld szint adó, klorofil 
képződéséhez világosság szükséges; ennek 
hiányában - pedig felnyurgul ugyan a növény, 
de erőtlen marad, elcsenevész, előbb-utóbb 
elpusztul. Ingenhaus, Saussier úttörő felfede-
zései ma már oly általános elterjedést nyer-
tek, hogy minden müveit ember tudja, meg 
van győződve arról, hogy sötétben növényt 
tenyészteni nem lehet. Annak is el van ös-
merve a szüksége, hogy az embernek is vilá-
gosságra van szüksége; tudjuk, hogy a sötét 
pincze vagy udvari lakások nem egészségesek, 
hogy ilyen helyeken az ember gyakori beteg-
ségeknek van kitéve, csak épen az állatoknál 
nem alkalmazzuk ezen ösmereteinket s eltűr-
jük, hogy azok — főleg téli időben •— telje-
sen sötét istállókban tartózkodjanak. Pedig az 
állatoknak épen olyan mértékben van szüksé-
gük a világosságra, mint az embernek vagy 
akár a növénynek. Ezen állításunkat az aláb-
biakban in. okoljuk. 

Világosság alatt e helyen csakis a nap-
tól eredő világosságot érijük, amely első sor-
ban is hatalmas befolyással van a szervezet 
anyagcserejére és idegműködésére, amennyiben 
élénkitőleg hat mindkettőre, holott a sötétség 
épen az ellenkező befolyással van. Igen sok 
erre vonatkozó kísérlet eszközöltetett már, 
melyek mindegyike egy és ugyanazon ered-
ményre vezetett. Még 1842-ben beigazolta 
Edward, hogy a vizben élő állatoktól, neveze-
tesen békaporontyok és halpetéktől megvonván 
a világosságot, azoknak növekedése nagy-
mérvben lassított. Három évtizeddel később 
Moleschott, kit e térén mindenesetre a fő-
érdem illet meg, bebizonyította azt is, hogy a 
világosság az idegrendszer élénkebb tevékeny-
ségét s az izmok téteményképességét szembe-
ötlőleg fokozza. A mikor ezirányban végzett kísér-
leteinek eredményét közzétette, azok a tudo-
mányos világban nem kis meglepetést szültek. Be-
bizonyította ezen kísérleteivel, hogy a világosság-
ban élő állatok nagyobb ideg-izgékonyságot mu-
tattak. Nagyobb izomtevékenységet voltakképesek 
kifejteni, mint az ugyanolyan korú, ivaru, 
tápláltságu, de sötéiben tartott állatok. Azt is 
ujolag bebizonyították ezen kísérletek, hogy az 
anyagcserét, tehát az állati test elemeinek, a 
sejteknek tevékenységét a világosság annyira 
fokozza, hogy a világosságban élő állatok egy-
tizenketted-, egynegyedrészszel több szénsavat 

távolítanak el szervezetükből, mint azok, melyek 
sötétben élnek. A szénsavnak nagyobb meny-
nyiségben, kilehelése valószínűleg azáltal erad-
ményeztetik, hogy világosságban tartózkodó 
állatok lélegzése élénkebb, gyorsabb, mint 
sötétben. Egyidejűleg azonban az is konsta-
táltatott, hogy világosságban nemcsak a szénsav-
kilehelés fokozottabb, hanem az élenyfelvétel 
is, a mely kettős körülmény eléggé bizonyítja, 
az egész szervezet fokozottabb anyacseréjét. 
Ebből azután az is következik, miként Fibini, 
Moleschott tanítványa számos kísérlettel iga-
zolta be, hogy sötétben az állatok több hust 
szednek magukra, mintha ugyanazt a takar-
mánymennyiséget a világosság behatása alatt 
fogyasztották volna, épen azért, mert az égés, 
az állati test anyagcseréje, a sötétség behatása 
alatt alá szállíttatott s igy a felvett takarmány-
nak nagyob'b mennyisége rakodhatik le hus, 
illetve zsir alakjaban. Ezt különben a gyakor-
lat is eléggé bizonyítja; a tulajdonos nem 
tudja ugyan a legtöbb esetben, hogy miért, 
de hizó istállóját rendesen sötétre építteti. 
A kísérletezések további folyamán kiderült az 
is, hogy az anyagcsere már akkor is fokozott, 
ha a világosság csak a testet, de a szemet 
nem érintette, még inkább fokozódott azonban 
akkor, ha a testtel együtt a szemeket is érte. 
Legmeglepőbb volt azonban kísérletezőknek 
azon tapasztalata, hogy a testről leválasztott 
hus a világosság behatása alatt több szénsavat 
párologtatott el, mint sö'étben. 

Bövid néhány év alatt számos búvár 
által tett hasonló kísérlet mindenike igazolta 
a fenti állítást, nem szabad tehát kétségbe-
vonnunk, el kell ismernünk, hogy az ideg-
rendszer íevékknységére a napsugarak élenki-
tőleg hatnak, az izomrendszer téteményképes-
ségét pedig fokozzák. Különösen a mindennapi 
életben is találunk erre példát. Például lázas 
betegek hőmérséklete sötétben körűbeiül Va 
fokkal alá száll, a mi csakis az anyagcsere 
csökkenésére vezethető vissza. 

Nem bocsátkoznánk mélyebben a részié-, 
tekbe, ba a tiszelt olvasó a fentiek után azt 
nem kérdezné : miért ? 

Igy azonban kénytelenek vagyunk — 
legalább röviden — a dolog magyarázatát 
adni. Az természetes, hogy a sötétség csillapi-
tólag hal az idegrendszerre s igy a szervezetre 
— illetőleg annak anyacseréjéra is. Ezzel 
azonban nincs megmondva a kellő magyarázat, 
kell hogy az észlelt változásokra más körül-
mények is befolyást gyakoroljanak. Csak-
ugyan bebizonyított tény ma már, hogy a 
napsugarak vegyilag is hatnak. Tény, hogy 
a szénsav kiválasztása legélénkebb kékes 
violaszín behatására, kevésbé élénk sárga-
szin behatására, mig vörösszin behatására 
ép oly mérvben alá száll, mint sötét-
ség behatására. Az anyagcsere élénksége 
pedig az állatiknál &p oly fontos, mint 
az embereknél. A sötétben élőember sápadtá, 
többnyire vérszegénynyé s ha jól táplált is, 
erőtlenné lesz. Éppen ugy van ez az állatok-
nál is, a melyek sokat állanak sötét istállók-
ban; erőtlenekké, betegségek iránt kevésbbé 
ellentállókká lesznek, utódaik pedig — sötét-
ben felnevelés mellett — erőtlenek és fejlet-

' lenek maradnak, végeredményben tehát él-
es enevésznek. 

Különösen a szemre van káros hatással 
az állandó sötétség és pedig sokkalta nagyobb 
mérvben, mint a tulélénk világosság. A szem 
jó látóképessége összes házi állatainknál, leg-
inkább azonban a lónál, csakugyan elsőrangú 
kérdést képez s annak hiánya minden házi 
állat értékéből többet-kevesebbet levon. Aligha 
csalódunk, a mikor azt állítjuk, hogy a lovak-
nál oly gyakran előforduló vakságnak egyik 
igen gyakori oka az istállók sötét volta; ilyen 
helyeken ugyanis nem csupán az istálló sötét 
volta veendő figyelembe, hanem az is, hogy 
akkor, a mikor a ló az istállóból kivezettetik, 
a sötétséget hirtelen világosság váltja fel; 
sötétség és világosságnak ilyetén módon való 
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hirtelen változása pedig a lehető legártalma-
sabb a szemre. 

A mondottak mindenesetre elég fontosak 
arra, hogy a gazda azokat figyelembe véve, 
gazdaságában haszonnal alkalmazza. Ezzel 
azonban nincs kimerítve a dolog, a napsuga-
raknak közvetett hatása csaknem fontosabb, 
mint a közvetlen. Vájjon miért van az, hogy 
a pincze levegője, melybe a nap soha sem 
süt, mindig kellemetlen, nyomott, talán pené-
szes vagy dohos szagú? 

Miért nevezik — méltán — egészségte-
lennek a pincze vagy az olyan udvari laká-
sokat, melyekbe a nap soha sem süt; miért 
állítják az orvosok, hogy éppen az ilyen lakások 
leggyakoribb fészkei mindenféle epidemiának, 
mindennemű betegségnek s miért mondja az 
olasz példabeszéd ,Dove non viene il sole, 
viene il medico" oda a doktor jár, a hová a 
napsugár nem fér; azért, mert a napsugarak 
fertőtlenítő hatása hatalmasabb, talán az ösz-
szes fertőtlenítő szerek hatásánál. Töltsünk 
meg két palaczkot valamely módon fertőzött, 
bűzös levegővel s az egyiket állítsuk a napra, 
a másikat sötétbe; ha 5—6 órai állás után 
összehasonlítjuk a két üveg tartalmát, tapasz-
talni fogjuk, hogy míg a napon állott üvegben 
a levegő egészen vagy csaknem egészen el-
vesztette szagát, addig a másik tartalma épen 
olyan bűzös, mint a ledugaszolás alkalmával 
volt. A napsugarak ezen óriási fertőtlenítő 
hatására pedig mindenütt szükség van, mert a 
legtisztábban tartott helyeken is rakódhatnak 
le anyagok, melyek az egészségnek ártalmára 
vannak. A betegségek fertőző csirái ott, a hol 
a napsugaraknak kitéve nincsenek, ott, a hol 
a sugarak vegyi hatásuknál fogva tönkre nem 
teszik azokat, tehát a sötétben, buján fejlőd-
nek, emberek és állatok pusztulását okozván. 
Különösen fontosak a jól szellőzött, világos 
istállók szarvasmarhák részére, a melyek között 
a gümőkór napról-napra jobban terjed s a 
mely betegségnek fertőző anyagát a világosság 
rövid idő alatt ép oly módon tönkre teszi, 
mint valamely gyengébben ható fertőtlenítő 
anyag. 

Az elmondottak után, azt hiszszük, a 
következtetéseket fölösleges volna levonnunk. 
A ki hitelt ad sorainknak, az körül fog tekin-
teni istállóiban s ha egyik-másikat sötétnek 
találja, hát kivéteti az ablakokból a szalmát, 
melylyel a cselédség azokat be szokta dugdosni, 
avagy magát az ablakot is nagyobbra vágatja, 
ha annak szüksége fenforog. Mi tehát állat-
tenyésztésünk érdekében csak arra szorítkozunk, 
hogy mégegyszer hangsúlyozzuk : több vilá-
gosságot. 

Kovácsy Béla. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. 

Gazdasági szeszgyárak gőz-
fogyasztása. 

Irta: Eaiclil Károly, kir. kazánvizsgáló biztos. 

Minden ipartelepnél, mely gőzerőre dol-
gozik, fontos a gözfogyaSztás ismerete, mert 
ez egyenes arányban állván a tüzelőanyag-
fogyasztással, az ipartelep önköltségével igen 
lényeges összefüggésben van; már pedig az 
önköltségnek pontos megállapítása az a-b-c-je 
minden ipartelep üzemének, mert e nélkül, a 
gyártott anyagok értékesítésénél sohasem tud-
juk, hogy veszteség vagy nyereséggel zárjuk-e 
üzemünket és ha ezt a meglevő szénfogyasztás 
alapján össze is állítjuk, nem tudjuk, hogy a 
gyártelep kihasználása okszerű-e, hol kellene 
azon csekély pótlással javítani, miáltal a 

/tüzelőanyagfogyasztásban igen lényeges meg-
takarításokat érhetnénk el. 

Kétszeres fontossággal bir az önköltség 
pontos megállapítása oly gyártási termé kéknél, 
melyek nagymérvű árváltozásnak vannak kitéve, 
mint pl. a szesz is; mert ha az egy hl. ter-
melt szesz önköltségét nem tudjuk, — mely-
nek pedig lehetőleg kicsinynek és állandónak 
kell lenni, — csak a végleszámolásnál tudjuk 
meg, mily haszonnal gyártottunk; de ez eset-
ben az időközben fellépő árváltozásokkal nem 
kalkulálhatunk és különösen a szesz alacsony 
árainál sohasem tudjuk a beszállításoknál, váj-
jon veszítettünk vagy nyertünk-e a gyártáson, 
mert ezt csakis az évi zárlat mutatja meg. 

De eltekintve ezen fontosságától, a gőz-
fogyasztás megállapítása oly ipartelepeknél, 
melyek ugyanazon anyagokat dolgozzák fel és 
kell, hogy egyenlő mennyiségű és minőségű 
terméket állítsanak elő, mint éppen a gazda-
sági szeszgyáraknál az eset, nagy fontossággal 
bir, mert csakis a gőzfogyasztás a biztos 
tükre az ipartelep raczionális üzemének, a 
gyári berendezés harmonikus összhangjának. 
Mert, hogy pl. burgonyából a középminőségü 
feldolgozandó anyagot feltételezve, 7 hl, nyers-
szeszt gyárthassunk, kell, hogy a gőzfogyasztás 
ugyanazon berendezések mellett lehető állandó 
légyen. 

A szénfogyasztások összehasonlítása a 
laikus közönség előtt nem nyújt elég tám-
pontot, mert itt nem csak a szén elgőzölög-
tetési tényezője veendő az összehasonlítás 
alapjául, hanem á gőzkazán-rendszer, annak 
befalazása, a tüzrostélyok szerkezete, a kémény 
mérete stb. 

Két egyenlő berendezésű szeszgyári telep, 
a szénfogyasztásra nézve, laikusok által csak 
akkor hasonlítható össze, ha egy minőségű szenet 
használ a tüzelésre. 

Mihelyt két egyenlő gyártelep különböző 
szenet éget, az összehasonlítást csak technikus 
egyén végezheti, mert ekkor az adatok eltérők 
lesznek és mert kétfajta szén, ugyanazon 
telep raczionális kihasználását tekintve, nem 
felelhet meg soha, mert egyik vagy másik 
elégetése nem lesz tökéletes, ha csak a két 
szénfajtá nagyon közel nem fekszik egymáshoz. 
Mert p l : barnaszénre berendezett tüzelés 
mellett, kőszén más eredményeket ad. De 
ugyanazon fajta kőszenek között is az egyik 
darabos, a másik porszén, az egyik kéntartalmú, 

— tehát összeállóbb salakot ad, mint a másik, 
— szóval annak megítéléséhez; hogy melyik 
szénnek melyik tüzelési berendezés felel meg, 
azt csak ebben járatos gépészmérnök ítélheti 
meg, ki nemcsak a tüzelő anyagok tulajdon-
ságait ismeri, de azt is megítélni tudja, meg-
felel-e a kazántelepnek a felhasznált szén? 

A pécsi kőszén pl. egyike az ország 
legkitűnőbb szeneinek, de gyártelepeknél csak 
ott használható előnyösen, hol a kazántelep 
elegendő nagy, mert ennek idő kell az elége-
tésre. Mihelyest a kazántelep kicsiny, hogy a 
tüzelést forszírozni kell, daczára a nagy 
melegfejtő képességének, nem felel meg, mert 
koakszolódik és mint ilyen, tökéletlen égést, illetve 
kihasználást ad; szóval, különféle szénfajták 
laikus közönség részéről nem hasonlíthatók 
össze és a gyártelep biztos megítélésére nem 
alkalmasak. 

Miután gazdasági szeszgyárak összes 
kazántelepeinél nagy túlnyomás-különbözetek 
nincsenek, úgyszólván valamennyi 6 athm. 
túlnyomással dolgozik, az egy kilogram gőz 
előállítására mindenütt, bárminő tüzelőanyag-
gal dolgoznak, ugyanazon kalória szükséges, 
ez tehát a legbiztosabb egység a gyártelep 
jóságának a megítélésénél. 

A gőzfogyaszlási próbát, — miként alan-
tabb látni fogjuk, kis körültekintéssel minden 
gyártulajdonos maga végezheti és esetről-
esetre személyesen meggyőződhetik, mily álla-
potban van a gyártelepe, mert ha a gőzfo-
gyasztás egy raczionálisan épített telepnél is-
meretes, ugy meglevő telepek megmérésével 
könnyen meggyőződést szerezhetünk, van-e a 
telepben hiba, mik azon körülmények, melyek 

a gőzfogyasztást és ennek megfelelőleg a 
szénfogyasztást emelik anélkül, hogy puhato-
lódzó eljárást kellene a telep átvizsgálásánál 
megejteni. 

Minden gyári üzemnél az a fő, hogy a 
szénköltség emelkedése esetén azonnal tisztá-
ban legyünk, hol van a hiba ? az erőtele-
pen-e (gőzkazán és gőzgép), vagy magában a 
gyárban ? 

Ezt megítélni minden tulajdonosnak mód-
jában áll akkor, ha gyártelepére nézve csak 
egy ízben, bármely ebben járatos műszaki 
közeg által próbát tartatott. 

Az első próbát, főleg régebbi gyártele-
peknél okvetlen mérnöknek kell megejteni, 
hogy megál'apittassék a telep berendezésének 
megfelelő gőzfogyasztás, felülvizsgálván előze-
tesen az erőtelepet és magát a berendezést. 

A többi próbát — a már előzetesen fel-
vett adatokra támaszkodva — megejtheti maga 
a tulajdonos is, folyton ellenőrizheti tehát ön-
magát és csak akkor fordul másodízben szak-
értőhöz, ha biztosan tudja, hogy oly hiba van 
telepén, melyen ő már segíteni nem tud. 

Aki ismeri a'szeszgyári üzemeket, annak 
feltűnik, hogy ugyanazon berendezések mellett 
a szénfogyasztás igen változó és sokszor igen 
lényeges eltéréseket mutat. 

A gyártelep tulajdonosa csak azt tudja, 
— mert fizeti — hogy nála a szénfogyásztás 
aránylag nagy, de hogy kutatná az okokat, 
melyek ezt előidézik, azt nem teszi. Egyked-
vűen — legtöbbször abban a tudatban, hogy 
ezen csak drága beruházásokkal segíthet, 
szomoruan tudomásul veszi a tényállást és 
egy szebb jövőre bizza a megoldást. 

7 hl. napitermelésü gazdasági szeszgyárak 
szénfogyasztása 10Va—22 métermázsa között 
váltakozik, átlagban 5'3 kg. elgőzölögtetésí 
véve fel alapul. 

Már ezen tény maga szomorúan illusz-
trálja a meglevő állapotokat; pedig ugy tudom, 
hogy a gazdaközönségnek, — mert a legtöbb 
gazdasági szeszgyár ezek kezében van — a 
legkevesebb oka van az amúgy is kartelszerü 
összekötetésben levő szénbányák részvényeit 
még dúsabb osztalékban részesíteni. 

Egy kis körültekintő eljárással, — igen 
gyakran befektetés nélkül — lényegesen 
apaszthatni a szénfogyasztást, mert minden a 
mit megtakaríthatunk, tiszta nyereséget képez. 
A gyárosnak kell a legelőrelátóbbnak lenni, 
mert mig a gyártmány a fogyasztó közönség 
kezeibe kerül, sok kézen megy át, melyek 
mind élni akarnak. A kereskedelem is meg-
követeli a szükséges hasznot és a meglevő 
ipartelepek közül az, a melyik legolcsóbban 
gyárt, a legnagyobb előnyben van. 

Hol lehet a gazdasági szeszgyáraknál a 
gyártási költséget leszorítani? 

Mindenesetre első a feldolgozandó anyag 
minősége. Az a gyáros, melyik nagyobb 
keményítő tartalmú burgonyát termel, az előny-
ben van. De ez nemcsak a gyárostól függ, a 
gazdától, hanem főleg a terméstől. Mig az 
üzemköltségek apasztása — természetesen 
bizonyos határig — tisztán tőle függ és ennek 
leglényegesebb tétele a tüzelő anyag. 

A régebben berendezett gyáraknál annyi-
val fontosabb e kérdés megvitatása, mert az 
uj gyárak ugy is a technika legújabb vívmá-
nyaival felszerelve, lépnek üzembe, hol az arány-
lag nagyobb befektetésü tőkével szemben a 
raczionális kihasználása minden néven neve-
zendő felhasznált és feldolgozás alá kerülő 
anyagnak a főczél, mely a gyár felállításánál a 
gyárosokat vezeti. Ezen gyárakkal lépést tar-
tani nehéz, de még nehezebbé válik, mentül 
inkább passziv magatartással nyugszunk bele 
a meglevő állpotokba. 

A gazdasági szeszgyárosoknak — tiszte-
let a kivételeknek — főhibája az, hogy csakis 
gazdák akarnak maradni, vagy legfeljebb 
ezzel kapcsolatban kereskedők, de gyárosok 
csakis azon mértékben, amennyiben szeszt 
gyártanak. 
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A sokoldalúság, mely a mai gazdát kell, 
hogy jellemezze, megköveteli, hogy figyelme 
ezen térre is átcsapjon és meglevő ipartelepét 
a gyáros szemével is mérlegelje, mert csak 
így érheti el a kitűzött czélt, t. i. nyersanya-
gának a legraczionálisabb értékesítését. 

E sorok írója már huzamosabb idő óta 
foglalkozván gazdasági szeszgyárak berendezé-
sének felülvizsgálatával, azt tapasztalta, hogy 
a különböző honi és külföldi gyárosok által 
berendezett szeszgyárak fölépülésük után az 
üzemnek átadattak, de raczionális műszaki 
felülvizsgálatnak sem a tulajdonos, sem a be-
rendező czég részéről nem vettettek alá.1 

Az igényeket az teljesen kielégítette, ha 
a berendező czég által garantált 90—92 fokos 
nyers szesz előállíttatott, de hogy minő gőzfo-
gyasztás révén, azt mindenütt homály fedi. 

Nem teszek szemrehányást a gazdaközön-
ségnek, mert ez laikus ebben a dologban, de 
csodálkozom az egymással versenyben álló be-
rendező czégek ezen eljárása felett, melyek 
— mintegy közös megegyezéssel — a kérdést 
elhallgatjuk ; — pedig mily fontos lenne tudni 
a gazdának vállalkozása kezdetén azt, hogy 
ezen berendezés X gyárostól ennyibe kerül, 
de ez 90—92 fokos nyersszeszt 5506 kg. gőz-
fogyasztással állit elő, mig amaz olcsóbb be-
rendezést ajánl, de 6500 kg. gőz kell 7 hl. 
nyersszesznek az előállítására! Ily esetben 
ott, hol olcsó tüzelőanyaggal van dolgunk, 
esetleg kalkulálhatnánk az olcsóbb berende-
zéssel is. 

A feldolgozandó nyersanyag változó minő-
sége itt nem játszik szerepet, mert a garanczia 
csak burgonya vagy tengerire adatnék meg és 
itt is 100 kg. keményitötartalomra lehetne 
vonatkoztatni a gőzfogyasztást és ez állandó. 
Vagy tágabb határt is szabhatnánk, ha azt 
mondanánk, hogy pl. burgonyánál 7 hl. nyers-
szeszgyártásra kétszeri czefrézésseli berende-
zésnél a garantált gőzfogyasztás X kilo-
gramm, mig háromszori czefrézésnél X1 kilo-
gramm. 

Ily garanczia mellett lehetetlen lenne a 
10—100%-os több gőzfogyasztás, mint az a 
gyakorlatban gyakran előfordul. 

Ha az újonnan épülő gyárak, közös 
erővel és akarattal mindezen álláspontra 
helyezkednének, nem lennének a gyárosoknak 
kiszolgáltatva, mert a gazdasági szeszgyár oly 
iparüzem, melynél a gyári berendezés ezen 
az alapon keresztülvihető. Mert pl. 7 hl. 
gazdasági szeszgyár burgonyára, berendezhető 
két vagy háromszori czefrézésre, hol az előbbi 
gőzfogyasztása tetemesen kevesebb, mint az 
utóbbié. 

E sorok írójának alkalma volt a f. évben 
gőz fogyasztási próbákat} megejteni és ezen 
a téren összehasonlító adatokat beszerezni, 
melyet a következőkben összefoglalva a nyil-
vánosság elé bocsájtok, mint oly megbízható 
adatokat, melyeket közvetlen mérések alapján 
nyertem. 

A kísérlet színhelye első sorban a pannon-
halmi főapátság kis-megyeri gazdasági szesz-
gyára volt,, mely a mai technika mindennemű 
vívmányaival ellátva valóságos minta-telepet 
képez, nemcsak az építést és a gyári beren-
dezést illetőleg, de a szénfogyasztást illetőleg 
is. E helyen újból bebizonyult a szakkörök 
előtt eléggé ismeretes tény, hogy a beruházási 
költségen csak annyiban takarékoskodjunk, 
hogy feleslegest ne szerezzünk be, de amit 
beszerzünk, az a technika mai vívmányainak 
megfeleljen. 

Fehér Ipoly, a pannonhalmi benczés-
rend főapátja, nemcsak kitűnő fizikus, de 
mély tudományával szemben minden legkisebb 
részletre kiterjedő, mintegy bonczolólag vizs-
gáló és e mellett műszaki ügyekben igazi 
gyakorlati érzékkel megáldott főpap — mint 
a kinek inicziativájából és úgyszólván személyes 
vezetése alatt épült föl a gyár, — szíves 
engedelmével közlöm a gyárra vonatkozó ada-
tokat, mert hasznos szolgálatot vélek tenni 

az érdekelt társtulajdonosoknak, miként kell 
helyes műszaki alapon állva aránylag olcíón, 
a mai kornak megfelelő tökéletes telepet 
létesíteni. Előre kell bocsátanom a gyári 
berendezést azért is, hogy e sorok olvasója 
összehasonlíthassa vagy más, vagy esetleg a 
saját gyári berendezésével, mert csak az 
esetben érdekelhetik a megejtett próbák alkal-
mával talált adatok. 

A szeszgyári épület egyben felépülve 
tulajdonkép 3 részből áll és homlokzatára 
ránézve, balszárnyán áll a 26 m. magas 
kémény. 

Balszárnya nyitott tetőszerkezet alatt 
magába zárja a gőzkazánhelyiséget és a bur-
gonyamosót. 

Középső része, a tulajdonképeni főző, vagy 
géphelyiség, melynek hátsó fele része emele-
tes, korláttal ellátott helyiség, honnan lenézve 
a fél földszint áttekinthető. Ezen helyiség pad-
lásrésze, az egész géphslyiséget bezárja. 

A főzőhelyiségből balról egy-egy ajtón át 
a kazánházba és a burgonyamosóba lehet 
jutni. A burgonyamosó u?y van felszerelve, 
hogy mosó része a burgonyamosóban, mig 
elevátor-része a főzőhelyiségben áll. 

A főzőhelyiségből jobbról nyílik egy 
élesztő kamara, ugyancsak egy ajtó az árpa 
áztatóba és egy ajtó az előcsarnokba vezet. 
A fél helyiség alatt, — a homlokrészen — 
souterrain van, melybe a bejárat a maláta-
pinczéből vezet. 

Jobbszárnya az épületnek magában fog-
lalja az élesztő árpaáztatót, ezen átmenve az 
erjesztő kamarát, az előcsarnokot, mely a fő-
bejárat, padlás és irodához vezet, az irodát, 
e mellett a szeszraktárt, külön külső bejárattal. 

A jobb szárny területe 150 ma és ez 
alatt van a malátapincze, hova a lejutás az 
árpaáztatóból vezet; innét a főzőhelyiség 
alatti souterrainbe juthatni, mely anyagraktárul 
szolgál és itt van elhelyezve a vizemelés czél-
jára felállított Whortington-rendszerü gőz-
szivattyu. 

Az egész épület a földből annyira ki-
emeltetett, hogy a souterrain-helyiségek abla-
kai a föld felett vannak; ennek folyománya 
volt az, hogy a burgonyamosó és gőzkazán-
helyiség — költségkímélés szempontjából — a 
földszinten hagyatott, mig az egy nívóban 
fekvő középrész és jobbszárny magasabban 
fekszik, a kazán- és burgonyamosóba tehát a 
főzőhelyiségből lépcsőkön kell lemenni. 

A főzőhelyiség fele és az épület jobb-
szárnya, tehát az összes souterrain-helyiségek 
felett a boltozás, nemkülönben az ezek felett 
levő földszinti boltozott mennyezet vastraverse-
ken nyugszik. 

A jobbszárny feletti padlás a főzőhelyi-
ség emeletével egy nívóban van és az egész 
épület asfalt-nemezpapirral van födve. 

A szeszgyár belső berendezése a kö-
vetkező : 

Egy 50 m2 fütőfelületü, 6 athm. túl-
nyomással bíró Gornwal-rendszerü gőzkazán, 
a megfelelő modern felszereléssel együtt, 
melynek táplálására egy Moore-féle gőz-táp-
szívattyu és egy közlőmüves tápszivattyú szol-
gál, melyek mindegyike a kazánházban, a 
kazánnal szem közti oldalfalon van felszerelve. 
Ugyancsak ezen helyiségben a főzőhelyiségből 
való lejárat lépcsőzete alatt van a moslék-
montejus szabadon állva, mindenütt hozzáfér-
hetően elhelyezve. 

A főzőhelyiségben a földszinten van 
felszerelve: egy 25 effektív lóerejü egyhen-
geres Rider-vezénymüvel ellátott kipufogós 
gőzgép, a czukrositó keverőkád kétszeri czef-
rézésre, édes és savanyu czefreszivattyuk — 
előbbi közlőmüves, utóbbi gőzszivattyu — a 
malátazuzó, az állandó szeszpároló készülék 
teljes felszereléssel, a szeszórával és szesz-
montejusval együtt és a légkompresszor. 

Ugyanezen helyiségben szabadon függő-
helyzetben van a Hentze — kétfőzése — 
felszerelve. 

A helyiség hátsó balsarkában álló vas 
csigalépcsőn az első emeletre felmenve, itt 
találjuk : a Hentze felső hengeres részének a 
kiálló felét az összes felszereléssel, a burgonya 
felvonó garatjának a beömlő részét és a 
melegviztartányt. 

Ezen magasságból, a vaskorláton át le-
tekintve, magunk előtt látjuk a gőzgépet, az 
egész önműködő lepároló készüléket konden-
zátor, szeszóra és szeszmontejussal és a gőz-
czefreszivattyut, mig felettünk a levegőben 
szabadon lógva és a padlás gerendázatára 
támaszkodva közvetlen a lepároló, felett a 
deflegmator látszik. 

Innen egy korláttal ellátott falépcsőn a 
padlásra menve, itt látjuk a hidegviztartányt, a 
deflegmátor kiálló felsőrészét, a légkompresszor 
vastartányát, és egy közlőmü-áttétet, melynek 
segélyével — sodronykötélerőátvitellel — a 
szeszgyártól 30 m. távolságban, de azzal paral-
lel fekvő pajtában, egy daráló és szecska-
vágó haj tátik. 

A főközlőmü, az épület közepén, annak 
hosszában, közvetlenül — már a mennyire a 
szijdobok engedik — az I- em. padozata alatt 
vezettetik és egyik vége átnyúlva a kazán-
házba, a tápszivattyut, mig másik vége az árpa-
áztatóba nyúlik és az élesztőhelyiség mecha-
nikai hűtő készülőkét és ezzel együttesen az 
élesztőszivattyut hozza működésbe. 

Az élesztő-erjesztő és árpaáztató helyi-
ségek felszerelése a rendes. Itt megemlítendő 
azonban, hogy az erjesztőhelyiség középső 
vasoszlopán, egy vasrácsdaru - csigamüvei, 
háromnegyed körben forgathatólag van el-
helyezve, melynek segélyével az erjesztőkádak 
nehéz vörösréz hűtő kígyóját a kádakba sü-
lyeszthetjük ott, hol arra szükség van. Ezen-
felül az árpaáztatókba a vízbevezetés alulról 
történik és egy keresztalaku lyuggatott cső-
betét segélyével — komprimált levegő felhasz-
nálása mellett — az árpa mosása a legtöké-
letesebben vitetetik keresztül. 

A malátapinczében van egy hordozható 
permetező-készülék, mely szintén komprimált 
levegő felhasználásával dolgozik és czélja az 
itt kiterített malátának az egyenletes meg-
nedvesitése. /, 

Az élesztő- és irodahelyiségek gőzfűtéssel 
vannak ellátva. 

A szeszgyár gőzcsővezetéke szabadalma-
zott forrasztásu aczélcsövekből áll, hideg és 
melegvizvezetéke gázcsövekből, a hidegvíz-
szivattyú szivó és nyomó vezetéke, nemkülön-
ben a két gőböly-istállóhoz vezető moslék-
vezeték öntött vascsövekből készült. Vörös 
rézcsövek a lepároló készüléknél és csak ott 
alkalmaztattak, hol a gyakori különböző irányú 
hajlítások ezt szükségessé tették. 

Megemlítem még, hogy a Hentze-féle 
pároló gőzvezető-csövébe redukcziós szelep 
van igtatva, mi által a Hentzében, a főző-
anyagnak megfelelőleg csak oly túlnyomást 
kaphatunk, mely annak megfelel és melyre a 
redukcziós szelep beállítható, bármily nyomás 
is legyen a gőzkazánban, mely fölszerelés fő-
leg biztonsági szempontból mindenütt, minden 
telepnél kívánatos lenne. 

A gyári berendezések igen szépen van-
nak szerelve, a csőhálózat lehetőleg szimmetri-
kusan fekszik, diszharmonikus csőgörbitések 
és csővezetékek a szemet nem sérlik sehol, 
minden helyiségbe meleg és hideg víz bevezet-
tetett .és ezen felül az erjesztő-helyiségbe 
külön még a komprimált levegő is bevezet-
tetett, mert állítólag az erjesztési proczesszus 
komprimált levegőt vezetvén az erjesztö-
kádakba — kedvezőbb lefolyást nyerhet az 
anyagkihasználást illetőleg. 

A moslék továbbítása a gyártól az is-
tállókig, melynek egyike 50, a másika kb. 150 
m. távolságban fekszik, nem gőzzel, hanem 
komprimált levegővel történik. A gőzmegtaka-
ritáson felül ezen rendszer előnye abban áll, 
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hogy hideg vizet is montejus-rozhatni át az 
istállókhoz és igy azoknak külön vízvezetékkel 
való ellátása feleslegessé válik. 

(Vége köv.) 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

A német husszemle-törvény. 
A német parlamentben a husszemléről 

folyt tárgyalások végre hosszas és heves küz-
delem után pozitív eredményre vezettek. A 
vitából, sajnos, több szerepe jutott a politikai 
motívumoknak, mint a közegészségügy kívá-
nalmainak. Habár ezen uj törvény korántsem 
nevezhető tökéletesnek, sőt nagyon is észre-
vehető hiányokkal rendelkezik, mindazonáltal 
egy fontos lépést jelez a közegészségügy terén. 

A leghevesebb vitát a 2. §. provokálta, 
melyet a következő szövegezésben fogadtak el: 

Oly állatok vizsgálata, melyek húsát ki-
zárólag a tulajdonos háznépe fogyasztja el, 
mellőzhető, ha sem a levágás előtt, sem 3. le-
vágás alkalmával nem észleltek betegségre 
utaló tüneteket. 

A hus-bevitelre vonatkozólag AiehbicMer 
módosításával a 4. §. következőképen hangzik: 
A vámbelföldre hus nem vihető be légmen-
tesen zárt edényekben, úgyszintén tilos kolbász-
nemüek bevitele is. 

Egyébként a hus bevitelére 1903. évi 
deczember hő 31-ig a következő rendelkezések 
intézkednek: 

1. Friss hus csak nagyobb tömegekben, 
szarvasmarhák csak felezve vihetők be. A 
hússal a mell- és hashártya, tüdő, sziv, vesék, 
tehenekben a tőgy is természetes helyzetükben 
és összefüggésükben meghagyandók ; ezen ki-
kötés esetleg később más szervekre is kiter-
jeszthető. 

2. Elkészített hus csak ugy hozható be, ha 
az elkészítés módja tapasztalat szerint az emberi 
egészségre nem veszedelmes. Sonkára, szalon-
nára és belekre nézve ezen rendelet kivételt 
tesz. Sózott hus 4 kgrot meghaladó mennyi-
ségben nem vihető be. 

1903. év deczember 31.-étől a husbevitel 
ujabb szabályozásnak vetendő alá. 

A husszemle-törvénynyel kapcsolatban a 
német törvényhozó testület még azon határo-
zatot hozta, hogy szükségesnek tartja a hus-
látási törvényt országonkint a helyi viszonyok-
nak megfelelő nyilvános és általános vágó-
marha-biztosítási törvényekkel kiegészíttetni, 
mely biztosításhoz állami segély is lenne 
igénybe vehető. Z. Á. 

Az állami lóbiztositás Bajor-
országban. 

Bajorországban folyó évi november hó 
1-től kölcsönösségen alapuló nyilvános ló-
biztosítás lép életbe. A biztosítás módozatait 
egy f. évi április hő 15-én kelt törvény hatá-
rozza meg. Ezen törvény szerint az országban 
lóbiztositó társaságok alakulnak, melyek az 
illető terület ló-tulajdonosainak kívánsága sze-
rint községekre vagy kerületekre terjeszked-
nek ki. A lóbiztositó-társaságok összessége a 
lóbiztositó-intézetet alkotja, mely a kártérítési 
összeghez annak felével járul hozzá, mig a 
másik felét ezen összegnek az illető lóbiztositó-
társaság szolgáltatja ki. Az országos lóbiztositó-
intézet alaptőkéje egy fél millió márka, mely-
hez évente az állam 40.000 márkával járul 
hozzá. Ugy az egyes társaságok alapítása és 
vezetése, mint a lovak megbirálása, betegsége, 
esetleg kiirtása alkalmával a törvény az állat-
orvosnak megfelelő hatáskört biztosit. 

A törvény 19. §-a szerint minden lótulaj-
donos köteles, mihelyt biztosított lova megbetege-

dik, azonnal az állatorvos segitségétigénybe venni. 
A biztosító-társaság választmánya a biztosított 
lovakat a társaság költségére is kezeltetheti. 
A ló tulajdonosa az állatorvos utasításához 
minden tekintetben szigorúan ragaszkodni tar-
tozik. Az állat kiirtását csupán állatorvosi 
véleményezés után hajthatja végre (20. §.) 

A lóbiztositó-intézet vezetése a királyi 
biztositó-intézet egy külön szakosztályából tör-
ténik. Az intézményről részletesebb adatokat 
nvujt dr. Haag Henrik miniszteri biztos által 
kiadott füzet: „Das Gesetz betreffend die 
Pferdeversicherungsanstalt vom 15. April 1900, 
erlautert von Dr. Heinrich von Haag, k. Mi-
nisterialdirector, Vorstand der Versicherungs-
kammer." Nálunk, ahol szintén aktuálissá kezd 
válni az állami állatbiztosítás kérdése, érdeklő-
déssel nézhetni az első ilynemű intézet műkö-
dése elő. 

Zimmermann Ágoston. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

254. kérdés. Bérletemben az utak mel-
lett ákáczfák vannak, de használatokról a szerző-
désben szó sincs. Szabad-e nekem azokat ki-
szednem vagy csak ágaikat nyeshetem le? 

L. Zs. 
255. kérdés. Lehet-e most Bukoviniából 

Magyarországba marhát importálni? 
R. L. 

256. kérdés. Egy búzatáblámon, mely 
még pár nap előtt a legszebb termést 
igérte, most a mellékelt beteg kalászok láthatók, 
melyek egyre szaporodnak s különösen a 
gyengébb helyeken egész foltokat alkotnak. A 
kalász felül, a bajusz hegyén kezd fonnyadni, 
mignem lassan fokozatosan lefelé szárad. 

Abban a táblában, a melyről a kalá-
szokat szedtem, azt hiszem 3-féle bajjal állok 
szemben. 

1. Egyes buzaszárak alul elszakadnak s 
itt égett barnaszinüek; ez tán a hesszeni légy 
kártétele. 

2. Egyesek szárának alsó része ibolya-
színű s a kalászok fehérednek ; ez tán az 
Ophiobolus gomba kártétele. 

3. Végre az első helyen említett baj, mely 
a legveszedelmesebbnek látszik. Kérdem is, 
vájjon ennél az egész kalász meg fog-e 
semmisülni ? 

B-i gazdaság (Fejérmegye). L. J. 
257. kérdés. Egy különben szépen fejlő-

dött zabvetésben két helyen szürke foltot vet-
tünk észre, mely ugy látszik szérű alakban 
terjed. A foltok szélén a levelek alsó lapján 
hernyókat látni nagy számban, melyeket nem 
ismerünk. Megkíséreljük petróleum-emulzióval 
védekezni. Kérjük megállapítani a bajt s a 
sikeres védekezésre útbaigazítást. 

Kalocsa. b. R. 
258. kérdés. Mi a helyes eljárási mód 

tehénfedeztetésnél? Vájjon egyszeri vagy 
többszöri fedeztetés a helyes eljárás és egy-
szeri fedeztetés elégséges-e arra, hogy a tehén 
biztosan fogamzon ? B. E. 

259. kérdés. Ártalmára van e a gyapjú-
nak, ha usztatás után mosás előtt való nap 
napfény éri s ha igen, mi részben van az 
ártalmára ? E. A. 

260. kérdés. A dinnye nagybani terme-
lésénél czélszerü-e a visszavágást, az úgyneve-
zett „herélést" eszközölni ? Mi módon történik 
ennek kivitele és hány nappal előbb érik be 
igy a dinnye ? A dinnyésem három katasztrális 
hold, a dinnye meglehetős szép. T. S. 

261. kérdés. Mely szerkezet legjobb a 
lóherefélék cséplésére? Hol kapható ez s mi 
az ára ? F. M. 

262. kérdés. Az 1897-dik évben egy 
garnitúra cséplőgépet vettünk, melynek mun-

kájával sehogy sem vagyunk megelégedve. Sok 
kutatás után az idei reparáltatás alkalmával 
arra a tapasztalatra jöttem, hogy talán a 
dobban vagy kosárban rejlik a hiba. Ezeknek 
méreteit tehát felvétettem, melyek következők : 

A dob átmérete 507 milliméter, a 
kosárból szinte egy körvonalat csináltam, 
melynek belső átmérete 588 milliméter. Kér-
dem, hogy a technikai számítás szerint a kosár 
dobméretének tényleg ilyennek kell lennie ? Ha 
nem, ugy jogomban áll-e egy uj kosarat kérni 
minden ráfizetés nélkül ? L. A. 

263. kérdés. A „Köztelek* 1898. évi 54. 
sz. nagy érdeklődéssel olvastam egy Kayser-
féle gabonatisztitó-gépről. Sporzon ur a leírá-
sát avval végzi, hogy .kívánatos lenne kísér-
leteket tenni a géppel minálunk stb," Hát 
mire valók nálunk a gépkisérleti állomások ? 
Kérem tudatni, mibe kerül egy ilyen gép és 
beválik-e? mert azt, hogy az adófizető 
gazda csupán annyit tudjon, hogy van gép-
kisérleti állomás — az nem elég. 

Br. J. I. 

Felelet. 
Mészkökemencze felállítása. (Második 

felélet a 234. kérdésre.) Hat éven át Erdélyben 
gazdálkodtam és nagy mennyiségű meszet 
égettettem trágyázási czélra, de költséges 
kemenczék nélkül, hanem úgynevezett tábori 
kemenczékben égettettem, következő eljárás 
mellett. 

Ásattam egy méter mély, 8 méter átmé-
rőjű gödröt. Ezen gödör belső részét félméter 
szélességben falalakban mészkővel raktam ki, 
középen szinte egy falat . húztam mészkőből 
egy méter széleset ugy, hogy két fűtő-üreg 
maradt a fenéken. Mikor a fal készen volt, a 
földszintjével egyenlő magasságig, akkor kezdtem 
föld fölött összerakatni a mészkövet olyformán, 
hogy a két üreg fölött egy boltivet képezett 
a kőrakás. Egy ilyen kemenczébe 150—180 
közönséges kocsikövet rakattam össze piramis 
alakban. Mikor ezzel készen voltam, az egész 
kőhalmazt, illetve égetőkemenczétbeföldeltettem 
és megkezdődött a tüzelés. Igaz, hogy ez 
nálam könnyen ment, mivel elegendő fa volt 
rendelkezésemre. Egy ilyen halmaz mészkő 
kiégetése 4 napot vett igénybe, ötödik napon 
a tüzelés be lett szüntetve, a tüzelő-lyukakat 
elföldelték, hogy a meleg ki ne menjen. Meg-
jegyzem még, hogy a tüzelő-lyukak előtt a 
gödör szélét rézsútosan le kell faragni, hogy 
a tüzelés annál könnyebben eszközölhető 
legyen. Egy kocsi mészkő után kaptam 4 és 
fél métermázsa kiégetett meszet. 

Dióssy Imre. 
Sertéshizlalás lefölözött tejjel. (Második 

félélet a 235. sz. kérdésre.) Nyár lévén, a tej-
jel való hizlalásnál óvatosan kell eljárnunk, 
mert a tej gyorsan savanyodik. Három éven 
át lefelőzött tejjel hizlaltam sertéseket, nyári 
időben. Az első évben, mikor a hizlalást meg-
kezdettem, ügyet sem vetve arra, hogy a tej 
savanyu-e vagy sem, azt hittem a sertéseknek 
mindegy. Sertéseim azonban napról-napra rosz-
szabbul ettek. Kutattuk a baj okát, csak negyed-
napra jöttem rá, hol a hiba, friss tejet adat-
tam nekik, amit azonnal jó étvágygyal ettek 
s igy tisztába jöttem a baj okával. Ezután 
tehát a lefölözött tejet, a mi az etetéstől má-
sik etetésig felmaradott, tejhütő-gépen leeresz-
tettem és a következő etetés idejéig edényes-
tül jégverembe tétettem. A hizlalás két első 
hetében egy drb sertésre egy etetésre 4 liter 
tejet, 2 kg. árpadarát adtam. Figyelmeztetem 
a kérdésttevő urat, hogy legalább is 14 napig 
semmi esetre se adjon sertéseinek tengeridarát, 
mivel az annyira megzavarja az emésztését, 
hogy hetekbe kerül, mig sertéseit újból jó ét-
vágyra birja hozni. Két hét eltelte után számit-
hat egy drb. sertésre naponként 1 kg. tengeri-
darát, 4 kg. árpadarához vegyítve és 8 liter 
tejet. Ezt fokozatosan teheti ugy, hogy minden 
héten félkilóval felmehet s igy 6 hét leforgása 
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alatt feljöhet 4 kg. tengeridarára, ehhez adva 
3 kg. árpadarát és 8 liter tejet. Biztosítom, 
hogy sertései mindég jól fognak enni és gyor-
san fel is hiznak. Sóról megfeledkeznünk nem 
szabad, az kőalakban mindég rendelkezésükre 
álljon a sertéseknek, valamint jó friss viz és 
fürdő is. 

Dióssy Imre. 

Sokak előtt talán szokatlannak tetszik 
föntebbi tanács, hogy nyáron, midőn a tej 
gyorsan savanyodik, óvatosaknak kell a sertés-
hizlalásnál lennünk; mert mindenki tudja, 
hogy a sertéssel bátran lehet savanya (aludt) 
tejet etetni, miután az ép oly kevéssé ártal-
mas, mint a legfrisebb lefölözött tej. S czikkező-
nek mégis igaza van s nagyonis követésre-
méltó tanácsot ád akkor, midőn azt ajánlja, 
hogy az azonnal föl nem etethető lefölözött 
tejet be kell hűteni s lehetőleg a jégen kell 
tartani, mert a dolog ugy áll, hogy a sertés-
nek egyaránt hasznos az édes és a savanyu 
(aludt), de ártalmas a közbeeső, vagyis az 
olyan tej, mely sem édes, sem nem savanyu. 
Ezelőtt nem tudták ezt megmagyarázni, de 

i bakteriológiai ismereteink gyarapodása óta 
nyitjára jöttünk a dolognak. 

Ugyanis a léfölözött tej különböző 
baktériumokat tartalmaz, melyek eltérő irány-
ban kezdik szétbontani; az úgynevezett tejsav-
baktériumok csak a czukrot, mások csak a 
fehérjenemü tejalkatrészeket bontják szét sigy 
tovább. De oly anyagban, melyben különböző 
baktériumok szaporodnak, idővel mindig be-
következik az, hogy a gyorsabban szaporodók 
elnyomják a többieket. A tejben tehát mindig 
a tejsavbakteriumok válnak uralkodókká, mert 
a közhőmérsékletü tej ezeknek nyujlja a leg-
kedvezőbb életföltételeket. Mig tehát a le-
fölözött tej eleintén azért nem ártalmas, mert 
aránylag kevés baktériumot tartalmaz, később 
pedig midőn már megaludt, azért nem ártal-
mas, mert most már úgyszólván csak tejsav-
bakteriumok vannak benne, addig a közbeeső 
tej épen azért ártalmas, mert igen nagy 
számban oly baktériumokat is tartalmaz, 
melyek emésztési zavarokat képesek okozni; 
de ezek később elenyésznek a tejből, mert a 
tejsavbakteriumok elnyomják őket. Eszerint 
tehát azt mondhatjuk, hogy a lefölözött tej 
eleintén fokozatosan romlik, később pedig 
fokozatosan javul s igy csak ismételhetjük azt 
a föntebbi tanácsot, hogy a lefölözött tejet 
annyira hütsük le, hogy semmiféle baktérium 
se szaporodhasson benne, ha pedig ezt el-
mulasztottuk, vagy fölforraljuk a tejet, vagy 
addig hagyjuk állni, mig megalszik, mert mind-
két esetben megsemmisülnek az. ártalmas 
baktériumok. Cselló. 

BérlőrendeIkezésijogaélőfákfölött.(Fe?e-
let a 354. sz. kérdésre.) A bérlő jogosítva van 
a haszonbérelt területen álló fákat az okszerű 
váltógazdaság elvei szerint használni, tehát az 
állag kíméletével nyesetni, sőt, amennyiben ez 
indokoltnak mutatkozik, kellő pótlás mellett 
vágatni is. Kivételt képeznek természetesen a 
különös rendeltetésű ültetvények, pl. egy park 
fái. Ezek közül csak azok távolithatók el, a 
melyeknek eltávolítóját épen a park czéljának 
érdeke követeli. Szoros szabályok ezen tárgy-
ban természetesen nincsenek. 

Szai-vasmarlia import Bukovinából. (Fele-
let a 255. kérdésre.) A f. é. junius 5-én kelt 
ad 46696. III. sz. m. kir. földmiv. miniszteri 
rendelet (449. számú Állategészségügyi Érte-
sítő) értelmében Bukovinának Kimpolung kerüle-
téből (megfelel a magyarországi járásnak) szár-
mazó szarvasmarháknak hozzánk való behozatala 
— az ott uralkodó ragadós száj- és körömfá-
jás miatt — megtiltatott. Bukovinának ezen 
megnevezett kerületét kivéve, a más kerületeid 
bői származó szarvasmarhának hozzánk való 
behozatal azonban — ezidőszerint — tilalmazva 
nincsen. Kérdésttevőt azonban saját érdekéből 
figyelmeztetjük, hogy a behozni szándékolt 
szarvasmarhának egészségi állapotát alaposan 
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vizsgáltassa meg a szakértővel és föltétlenül 
ügyeljen arra, hogy a szállításnál a Magyar-
ország s Ausztria közötti kölcsönös állatforga-
lom szabályozása iránt kiadott 1899. évi 75500. 
számú földmiv. miniszteri rendeletben foglaltak 
betartassanak. Tanácsos lesz, ha a behozatal 
idején még arról is tájékozódik, hogy időköz-
ben egy ujabb forgalmi korlátozás Ausztria 
vagy tartományai ellen nem lépett-e életbe, 
mely a jelenlegi tilalmat esetleg hatályon kivül 
helyezi, tehát a forgalmat azon kerületből is 
szabaddá teszi, vagy pedig más kerületből 
tiltja be a behozatalt az ott ujabban föllépett 
ragadós állati betegség miatt. Az állatforgalmat 
illetőleg kiadott miniszteri rendeleteket — 
melyek iránt gazdáink s tenyésztőink okosan 
tennék, ha jobban érdeklődnének — kérdést-
tevő betekintheti 1. a község elöljáróságánál 
a .Földművelési Értesitő"-ben, 2. a vasúti 
állomásoknál (különösen azoknál, melyek 
marharakodásra engedélyezve vannak) az úgy-
nevezett „sárga lapokban", azaz az Állategész-
ségügyi Értesítőkben. 

D. B. 
Beteg buz akaiászok. (Felelet a 256. 

kérdésre) A B-i gazdaságból beküldött búzán 
egészen szép kalászok láthatók, csak az a 
feltűnő rajtuk, hogy tetejükön a bajusz össze-
vissza van csavarodva s ugyanitt a kalász 
sárgul. 

Egyes részeire szedve a kalászt, azt 
Játjuk, íiogy a buza már elvirágzott, de a mag 
még egészen apró a legtöbb virágban, sokkal 
apróbb, fejletlenebb^ semmint az ember a 
kalász külseje után ítélve, azt várná. 

A kalászok tetején a bajusz sajátságos el-
választása határozottan Thrip kártételre vall. 

A Thrips rovarok (melyek vörös álczáit 
sok helyen érlelő bogárnak hívják) a kalászo-
kat akkor támadták meg, mikor azok még a 
felső levélhüvelyban {.hasban") voltak s szú-
rásaik és szívásaik okozták azt, hogy a kalász 
legzsengébb részén, a tetején, a polyvák, 
különösen rajtuk a szálkák, eltorzultak s 
száradni kezdenek. Tekintettel azonban arra, 
hogy a magvak a kalász külsejéhez mérten 
feltűnően hátra vannak fejlődésükben, való-
színű, hogy a Thripsek a buza maghonát is 
szurkálták és szívogatták a virágokban. 

A Thripsek által okozott száradás nem 
igen szokott á kalász felső harmadánál tovább 
érni s igy attól nem kell tartani, hogy a kalá-
szok tövig száradnak ; az azonban nagyon 
valószínű, hogy a beteg kalászokban sok üres 
polyva és sok apadt szem lesz. Nagyon sokszor 
megesik, hogy a Thripsek által felső harmaduk-
ban tönkretett kalászok alsó részükben annál 
szebb magvakat fejlesztenek, mert az egész 
kalásznak szánt épitő anyag a kalász alsó 
részébe kerül. Ha azonban a Thripsek által 
mpgtámadott kalászok nagyrészt olyanok, 
minta vizsgálatra beküldöttek, akkor erre nem 
igen van kilátás, mert néhány mag most sem 
nagyobb, mint a minő a virágzás előtt a mag 
alapja, az u. n. maghon szokott lenni. 

A buza levelein a rozsda (a Puccinia 
Bubigo vera gomba) is mutatkozik, a szárak 
töve azonban teljesen egészséges, sem az 
Ophiobolus gombának, sem a hesszeni légynek 
nincsen semmi nyoma. 

Mezey Gyula. 
Szürke foltok a zabvetésben. (Felelet 

a 257. kérdésre.) A Kalocsáról küldölt valóban 
szépfejlődésü zab leveleinek nagy részén csak 
egyes hosszúkás zöld foltokat találni, a leve-
lek többi része sárgás. Ha az ilyen leveleket 
az ablak felé tartjuk, azt látjuk, hogy ezek, 
kivéve a még zöld sávokat, egészen áttetszők, 
mert az áttetsző részeken nem maradt meg 
más a levél szöveteiből, mint egy vékony 
hártya, a levél felbőre. 

Már a levelek kinézése elárulja, hogy a 
vetésfehéritő bogarak kártételével van dolgunk, 
annyira jellemző ezek pusztítása. De a külde-
ményben rá is akadtunk 3 darb fakószinü 
esetlen állatra, melyeken csak a fej tűnik 
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szembe s alig látszik meg a fej mögött az 
állat 3 pár apró lába. Ezek az állatok a vetés-
fehérítő bogarak, a Lemák álczái. A Lemák 
két faja pusztítja hazánkban az árpa- és a 
zabvetéseket u. m. a Lema melanopus és a 
Lema cyanella Mind a kettő kifejlett alakban 
(a bogár) kékszínű, azzal a különbséggel, hogy 
az elsőnek (mely sokkal gyakoribb pusztító 
hazánkban) nyakpajzsa vöröses, mig a második 
bogár egészen kék. 

Az álczák nemsokára majd a földbe búj-
nak, itt bábokká alakulnak, majd még e nyá-
ron bogarakká lesznek, melyek egy keveset 
pusztítanak, azután áttelelnek. Jövő tavaszszal 
a bogarak maguk indítják meg a pusztítást, 
melyet azután álczaivadékuk folytat. 

A vetésfehéritő bogarak álczáinak irtá-
sára a dohánylugoldat (thanatonoldat) nagyon 
jól bevált. Az oldat kétszázalékosra készí-
tendő (1 hektoliter vizre 2 kg. thanaton) s 
azzal a foltok, különösen a széleken permete-
zendők. A thanatont a Magyar Dohánykeres-
kedelmi Részvénytársaság (Budapest, Bálvány-
utcza 10) árulja, de csakis akkor szolgáltatja 
ki, ha a vevő hatósági bizonyitványnyal iga-
zoljarf hogy a thanatont rovarirtásra fogja 
használni. 

A vetésfehéritő bogarak a búzát, rozsot 
és a tengerit is megtámadják, de ezekben 
jelentékeny kárt nem tesznek. 

Mi a helyes eljárás a tehenek fedezte-
tésénél. (Felelet a 258. számú kérdésre.) A 
tehenek hágatásánál az a helyes eljárás (kéz-
bőli hágatást feltételezne), hogy midőn a tehe-
neken a folyatási vágy mutatkozik, azokat bika 
alá eresztjük s a rendes mozgás és megfelelő 
takarmányozásban részesülő bika már az első 
hágás alkalmával termékenyíti is a folyató 
tehenet. Nincs kizárva azonban, hogy a ter-
mékenyítés nem történt meg az első, de sőt a 
második, harmadik fedeztetésnél sem, amely 
állapot ha többször is előfordul, ugy havi 
folyatósságra enged következtetni, a bikánál 
ellenben, ha több alája bocsátott folyató tehén 
ismét folyat — tenyészképtelenségre. Arra, 
hogy vájjon a tehén termékenyült-e ? némi 
külső jelekből lehet következtetni, habár nem 
egészen bizonyosan is, ha t. i. a tehén hága-
tás után hátsó lábait maga alá szedve hátát 
felgörbiti, biztosra szokta venni a gazda tehene 
megtermékenyülését. 

A tehénnek folyatási időn kívüli behága-
tása, illetőleg próbálgatása semmi esetre sem 
czélszerü eljárás, mert a tehén — a legtöbb 
esetben, — ha az előző hágatás alkalmával ter-
méketlenül maradt, sem veszi fel a bikát, mig 
a folyatás rá nem jön s igy mindkét állatot 
csak eredmény nélkül izgatnánk, kínoznánk. 

Be kell várni tehát az esetleges ered-
ménytelen első hágatás után, mig a tehén ismét 
folyat s csak akkor kell a bikát rábocsátani 
másodszor, ha az első izben fedezett bika 
iránt kételyeink támadnának, egy jobban meg-
választott és hágóképes másik bikával tegyünk 
kísérletet. Bölöny D. 

Árt-e a nedves gyapjúnak a napfény ? 
[Felelet a 259. kérdésre.) A nedves gyapjúnak 
ártalmára van, ha a forró napsugarak érik, 
mivel az igy bekövetkező gyors száradás 
folytán a gyapjú durva fogásu és különösen a 
fürtvégeken merev és törékeny lesz, a mely 
körülmény természetesen értékét jelentéke-
nyen csökkenti. 

A juhokat ezért legalább az usztatás 
vagy mosás napján, fákkal beültetett, naptól és 
széltől védett legelökön kell járatni. 

A sárgadinnye metszéséről. (Felelet a 
200. sz. kérdésre.) Á sárga- vagy czukordinnye 
termését a harmadrendű indán hozván, met-
szés által ezek fejlődését sietettjük, miért is 
még nagyban termelésnél is helyeselhető a 
dinnyénél az egyszerű metszést alkalmazni, 
annál is inkább, mert ez könnyű és gyors 
munka. Egyszerű metszés alatt értvén amaz 
eljárást, hogy akkor, a midőn a dinnyepalánta 
4—5 levelét kezdi fejleszteni, egy éles késsel 
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a közepét ugy metszük ki, hogy a szikleveleken 
kiviil még két-három valódi levél megmaradjon. 
Ezek hónaljából elő tör ismét két-három inda, 
amelyek midőn 8—9 levelet fejlesztettek, 
hegyüktől'újra megfosztatnak, mire előtörnek 
a harmadrendű, vagyis termésthozó indák, 
amelyeket — szabadföldi termésnél — már 
nem szükséges a metszésnek alávetni és igy 
szabadon fejlődhetnek. Tekintve az idő elő-
haladt voltát, a palánták már bizonynyal meg-
haladták a 4—5 levelet és igy az első met-
szésnek most már alig veheti hasznát, ellen-
ben a másodikat még mindig alkalmazhatja. 
Azt sem lehet mégmondani, hogy a metszett 
dinnye mennyivel érleli meg előbb gyümölcsét, 
mint a metszetlen; mert hisz az érésre nagyon 
sok tényező van befolyással és igy meg kell 
elégedni azzal, hogy a metszett dinnyető, amint 
ez az előadottak után elég valőszinü, tényleg 
előbb fejleszt termést, mint a metszetlen. 

A. D. 
Lóherecséplő. {Félelet a 26 \ . sz. kérdésre.) 

Ujabban Kádár Gyula nagyváradi géplakatos 
készít egy lóherefejtő dobot, melylyel gyorsan 
lehet a magot a lefejtett gubókból kimorzsolni. 
Egyszerre lehet gubózni és morzsolni a fel-
találó állítása szerint. Mult évben több gazda-
ságban sikerrel alkalmazták. Kapható Kádár 
Gyulánál Nagyváradon. Ára 80 korona. 

A szerkezet részletesebb leírásába ezidő 
szerint nem bocsátkozhatunk. 

i. S. P. 
Cséplődob és kosár. {Felélet a 262. sz. 

Jcérdésre.) A jelzett méretek azt mutatják, hogy 
a dob és kosár helyes arányban vannak 

Ez különben nagyon természetes is, 
mert a gyárakban a cséplőgépek összeállítá-
sánál ilyen vastag hiba, minőt t. kérdésttevő 
feltételez, elő nem fordulhat. Az a gép szere-
lésénél azonnal feltűnne, ha nagyobb kosár 
vagy dob jönne a gépre, de meg ki is van 
zárva, hogy ez megtörténjék. 

Máshol tessék keresni a hibát, vagy ami 
még egyszerűbb, tessék a, dolgot a Nicholson 
gépgyárral tudatni, onnan egy szerelőt le-
hozatni a cséplés megkezdésekor s akkor 
közösen keresni a hibát, amit nem lesz nehéz 
megtalálni. 

Ha kérdésttevő jelezte volna miért nem 
volt megelégedve a gép munkájával, esetleg 
lehetett volna útbaigazítást adni, hol keresse 
a hibát. De igy általánosságban megtenni azt 
nem lehet. i. S. P. 

A Kayser-féle gabonatisztitó és osztá-
lyozógép. {Felelet a 263. kérdésre.) Az 1897. 
évben Szolnokon rendezett rostaverseny alkal-
mával kitűnt Kayser-féle gabonatitsztitógép 
egyik példányát a magyar-óvári gazd. akadé-
mia, másikát a debreczeni m. kir. gazd. tan-
intézet vette meg. Ez utóbbi azóta a debre-
czeni m. kir. gazd. tanintézet gazdaságában 
kitűnő eredménynyel dolgozik különösen vető-
mag kiválasztásánál. Rendszeres kísérletek e 
géppel nem végeztettek, mert az mindjárt 
rendes mukába állt, de a végzett munka ered-
ménye minőség dolgában messzire felette áll 
bármely más gabonaosztályozó vagy szétvá-
lasztó gép munkájának. A Kayser-féle gabona-
tisztitó és osztályozó gépet nálunk Kühne E. 
gépgyára hozza forgalomba. 

A kérdés másik része, t. i. hogy mire-
valók nálunk a gépkisérleti . állomások, már 
nehezebben válaszolható meg. Azt tudjuk, hogy 
vannak, de hogy mit csinálnak azt nem tud-
juk. Bizony nem ártana, ha néha életjelt ad-
nának magukról és egy-egy ilyen kérdésben 
pontos, részletes felvilágosítással szolgálnának. 

i. S. P. 

IRODALOM. 
Könyvpiacz. 

Uj megjelenésű könyvek nyilvántartása (1900. 
jtn'us hó). 
Budapesti magyar királyi állatorvosi főiskola. 
Bodnár Gáspár: Falusi tűzhelyek. — Képek a 

magyar földmives nép életéből 1.— 
Bohm Károly: Az értékelmélet feladata s alap-

problémája. — Székfoglaló értekezés. (58 1.) 1.— 
Rombay Dezső : Hogyan védekezzünk a szőlő 

ellenségei és betegségei ellen ? — A filloxera, 
. peronoszpóra, lisztharmat, szölőmoly, pajor, 
sárgaság. — 21 képpel. (92 1.) 

Ereblay Emil: Tyuktenyésztés. — A szöveg közé 

nyomott 49 ábrával. (8—r. 149 1.) 2.— 
A gazdasági baromfitenyésztésre vonatkozó általá-

nos tudnivalók. — Útmutatás a baromfitenyész-
tőknek arra, hogy mikép lehet a baromfiállo-
mányt nemesíteni, értékesebbé tenni s a 
baromfitermékek után remélt jövedelmet az 
értékesítő szövetkezetek alakítása által nagyobbí-
tani. — 15 képpel. (8-r. 40 1.) —"50 

Kovácsy Béla: Ujabb tapasztalatok az állat-
tenyésztés és tejgazdaság terén. (8—r. 32 1.) 1.— 

Zigány Zoltán : Gyakorlati utmutatá's a szederfa-
és selyemhernyó tenyésztésére. — 32 ábrával 
és egy szines melléklettel. (77 1.) 

Magyar statisztikai közlemények. — . üj folyam 
x XXIY. kötet. — A maqyar korona országainak 

mezőgazdasági statisztikája. — Harmadik rész. 
— A gazdaságok megoszlása jelleg és nagy-
ság szerint. — A kereskedelemügyi magy. kir. 
miniszter rendeletéből szerkeszti és kiadja a 
magyar kir. központi statisztikai hivatal (N. 
4—r. VI. 334 1.) Vászonba kötve 10 — 

Magyar horona országainak mezőgazdasági statisz-
tikája. — Negyedik kötet. — A gazdaságok 
megosztása jelleg és nagyság szerint. — A 
főldmivelésügyi magyar királyi miniszter rende-
letéből szerkeszti és kiadja a magyar kir. 
központi statisztikai hivatal. (N. 4-r. VI. 3331.) . 

Vászonba kötve 10.— 
Várady Lajos : A jégverés által okozott károk 

biztosítás és becslése. — Gyakorlati utmutatás 
a jégverés által okozott károk biztosítása, fel-
ismerése és becslésénél követendő eljáráshoz. 
(8-r. 180 t.) Keménykötésben 3.— 

Bavas Miksa : Az életbiztosításról. — Irta és a 
pozsonyi szabad lyceumban felolvasta : Havas 
Miksa. 

Heigel Lipót: Az állami egyenes adók és a 
kőzsfgi adópótlékokról. — A gazdaközönség 
számára a legújabb törvények és szabályok 
alapján irta: Heigel Lipót, m. kir. pénzügyi 

, fogalmaáó, földadó nyilvántartási biztos. 1.— 
Évi jelentés — a sárosmegyei gazdasági egyesü-

let 1899. évi működéséről szóló. — Szerkesz-
tette : Lukovits Aladár, Sárosmegye gazdasági 
egyesületének titkára. 

Leo, Ger. Assess. Victor: Die Anklagen gegen 
die Goldwáhrung und die „Vorzüge" des 
Bimetallismus. — gr. 8°. (87 S.) 2 márka 

Zolltarif für Spanien. gr. 4°. 1 m. 25 f. 
Bemer, Dr. Rhardt Walth.: Agrikulturchemische 

Nova! gr. 8". (17 S. mit Abbildungen.) 50 f. 
VLerzog Friedr.: Die Brieftaube. — Ihre Pflege, 

Zucht und Dressur, in kurzen Worten zusam-
mengefasst. 8°. (VIII, 140 S.) 1 m. 50 f. 

Meyer E. H.: Spargelbau und Konserwgemüse 
naeh Braunschweiger Methode. — Gr. 8° (IV., 
48 S.) 1 márka 

Wölfer, Landwirtschaftslehrer Dr.: Kleine Mittel 
und praktische Winke für Landwirte zur Er-
höhung der Reinertrage. — Gr. 8°. (01., 34 S.) 

1 márka 
Nostitz, Legát. R. Hans von: Das Aufsteigen des 

Arbeitérstandes in England. — Ein Beitrag 
zur socialen Geschichte der Gegenwart. — 
Gr. 8». (XXIII., 808 S.) 18 márka 

Heinrichsen, landw. Wanderlehrer, C.: Einfacfiste 
landwirtschaftliche Buchführung. — Inventur-
und Tage-Buch, schmal Fol. (lü u. 60 S. 2 márka 

NacJitweh, dipl. Ingen Doz. A.: Düngerstreu-
maschinen. Eine Darstellung der zur Zeit in 
der Schweiz, Deutschland und Österreich-
Ungarn gabrauchliehen Düngerstreumaschinen, 
ihrer Konstruktion und Wirkungsweise. — 
Gr. 8°. (VI., 53 S. mit 50 Abbildungen. 1. m. 60 f. 

Buhland, Prof. Dr. G. und A. von Gülpen: Ueber 
eine internationale Entente der grossen land-
wirtschaftlichen Verbande zur bessern Regu-
lirung der Getreidepreise. — Referate mit 
anschliessender Diskussion. — Gr. 8°. (64 S.) 60 f. 

Steuert, Prof. Dr. L.: Das Buch vom gesunden 
und kranken Haustier. — 2. Auflage. — Mit 289 
Textabbildungen und ein Anhang über Vieh-
kauf und Verkauf, Pflege der Ausstellungstiere 
Viehtransport und Versicherung. Gr. 8°. (XH., 
436 S.) Geb. in Leinw. 5 márka 

Statistik, österreichische, herausgegeben von der 
k. k. statistischen Central-Commission. — 55. 
Bd. 2. Hft. 

Zeitfragen, volkswirtschaftliche. — Vortrage und 
Abhandlungen, herausgegeben von der volks-
wirtschaftlichen Gesellschaft in Berlin. — 170. 
u. 171. Heft. 22. Jahrgang 2. u. 3; Heft. Gr. 
8". — 170., 171. Lotz Prof. Dr. Walther: Der 
Schutz der deutschen Landwirtschaft und die 
Aufgabe der künftigen deutschen Handelspolitik. 
— Vortrag. 2 márka 

BÖttner, Chefred Johannes : Gartenbueh für An-
fanger. — Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen 
und Pflegen des Hausgartens, im Oostbau, 
Gemüsebau und in der Blumenzucht. — Mit 
504 Abbildungen u. 8 Planen. — 4. Auflage. 
Gr. 80. (IV., 551 S.) Geb. in Leinwand 6 Mark. 

Strauch R.: Anleitung zur Aufstellung von Futter-
rationen und zur Berechnung derFattermischun-
gen u. der Nahrstoffverhaltnisse f. Rinder, 
Pferde, Schweine u. Sehafe. 12. Auflage 8°. 
(66 S.) 

Bode, Obergartner Alexander: Grundiüge des 
landwirtschaftlichen Obstbaues. — Gr. 8o. (VIII., 
76 S. mit Abbildungen.) 1 M. 50 Pf. 

Groppali (A.). — Les Finances italiennes; par 
Alessandro Groppali, docteur en philosophie, 
associé de I'Institut international de sociologie. 
— In — 8°, 40 pages. 

Yiard. — Les Cbambres d'agriculture; par Viard 
pére, cultivateur á Flagey — Echézeaux. — 
Petit in — 80, 26 pages. 50 cent. 

Cazaux (L.). — Le Greffage de la vigne. — 
Instructions générales; par L. Cazaux, profes-
seur départemental d'agriculture. — In — 16, 

Durand (L.) — La baisse rurale; la baisse 
ouvriére (principes, methodes et résultats); 
par Louis Durand, président de l'Union des 
caisses rurales et ouvriéres francaises. — In 
— 4°, 32 pages. 

Gremillet — Les reformes populaires • par 
Gremillet. — Premiere partié: la Misére et 
l'Assiette au beurre; Pour combattre les 
priviléges et les autres abus criminels; Appel 
aux représentants du peuple; Pétition popuiaire. 
— Petit in - 8», pages. EO cent. 

Laclaviere (A. C. E.) — L'Imprót des boissons 
et sa reforme (thése); par A. C. E. Laclaviere, 
commis principal des contributions indirectes 
á la direction de la Loire. — In — 8°, 159 
pages. 

Lapeyrade (P. A. J.) — Le Régime des sucres 
en Francé (thése); par Pierre Antoine Jűseph 
Lapeyrade. — In — 80, H4 pages. 

Perrand J. — La Taille de la vigne. — Etude 
comparée des divers sysfémes de taille; par 
Joseph Perrand, professour de viticWture & 
Villefranche 2-e édition revue et considérable-
ment augmentée. — In &o> 235 pages avec 
275 ígures 4 francs 50 cent. 

Roos (L.) et F. Chabert. — Analyse chimique des 
vms de l'Hérault (récolte 1898); par L. Roos, 
directeur de la station oenologique de l'Hérault 
— In — 80, 8 pages et tableaux. 

Fanon (L.) — L'Evolution du droit el la con-
science sociale; par L. Tanon, président á la 
Cour de cassation. — In — 18 jésus, 170 

_ Pa?es;r . _ . 2 francs 50 cent. 
Yillam (L.). — Les Viandes insalubres; par M 

Louis Villám, vétérinaire délégué du depar-
tement de la Seine. — In — 18 jésus, 106 

Waldeck-Rousseau. — Questions sociales, par 
Waldeck-Rousseau. — In — 18 jésus, VIH., 
382 pages. 3 francs 50 cent. 

Féolde (G.). — Accidents du travail et Assuránces 
contra les accidents; par G. Féolde, docteur 
en droit, ingenieur des arts et manufactures. 
— In — 80, 651 pages. 

Greverath (A.). — L'Agriculture en Indo-Chine • 
par A. Greverath, vice-président de la société 
de propagande coloniale. — In — 16, 166 
pages et carte. 

Bastard — Contribution á l'étude du crédit 
agricole. — Le Warrantage des pr.oduits 
agrxcoles (thése); par Alfréd de Bastard, avocat 
docteur en droit. — In — 8°, 238 pages 

Girard (A.) et M. E. Fleurmt. — Recherches 
sur la composition des blés tendres francais 
et étrangers. — In 80, 123 pages avec figures. 

Girard (A. C.) et E. Rousseaux. — Recherches 
sur les exigences du tabac en principes ferti-
lisants (premiere partié). — In — 8° 105 
pages. 

llubert-Valléroux (P.). _ Le Socialisme en 
tbéorie et en pratique. - In - 32, 68 pages. 

Colas (L.). — Etude sur le monopolé de l'alcool 
en Francé et á l'étranger (thése). — In — 8° 
215 pages. 

Boux (A.). — L'Assurance contre les accidents 
et la loi du Gavril 1898 (thése); par Antoine 
Roux docteur en droit, secrétaire de redaction 
du journal international des assurances l'Areus 
— In — 8°, 163 p. 

Berthelot (J.). Comptabilité agricole simplifiée 1 

pour les petites, moyennes et grandes exploita-
tions agricoles, comprenant une instruction et 
les modéles complets d'une comptabilité 
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entiérement établie pour une année. — In — 
£o, 40 pages. 

Déghilage (P.). — La Dépopulation des campag-
nes (les baisses; les Effets; les Remédes). — 
In — 18 jésus, 326 pages. 

ílélot (J.). — Le Sucre de betterave en Francé 
de 1800 á 1900. — Culture de la betterave « 
(Legislation ; Technologie). — In — 4°, 220 p. 
et 15 planches et dessins. 

Rocquigny (de). — Les Syndicats agrieoles et 
leur oeuvre; par le eomte de Rocquigny, 
délégué au service agricole du Musée social: 
— In — 16, VIII—412 pages et carte. 4 francs. 

Dorner Béla: Le Porc en Hongrie, 
E könyvek beszerezhetők Kilián Frigyes könyv-

kereskedésében (Budapest, IV., Váczi-utcza 28.). 

Francziaország mezőgazdasági viszonyai. 
Károly Rezső gazdasági tanintézeti tanár a 
földmivelésügyi minisztérium megbízásából a 
múlt évben hosszabb ideig tartó utazást tett 
Francziaországban, a mezőgazdasági viszo-
nyok tanulmányozása végett. Ezen tanul-
mányút alatt szerzett tapasztalatait most 
egy terjedelmes kötetben adja közre, mely 
Francziaország egész mezőgazdaságának is-
mertetését foglalja magában. A mü a 
következő fejezetekre oszlik: Mezőgazdasági 
termelés: 1. fekvés, éghajlati és földtani viszo-
nyok. 2. Birtok, népesség, munkás viszonyok. 
3. A termések fokozásának eszközei. 4. 
Gabonafélék és hüvelyesek termelése. 5. Ipari, 
kereskedelmi és gyöknövények. 6. Mesterséges és 
természetes takarmánytermelés. 7. Szőlőmivelés 
és gyümölcstermelés. 8. Ló- szamár és öszvér-
tenyésztés. 9. Szarvasmariiatenyésztés. 10. Juh, 
sertés és apró háziállatok. Mezőgazdasági intéz-
ményele : 1. Központi kormányzat éss szervei. 
2. Mezőgazdasági szakoktatás. 3. Kísérleti ügy és 
talajtérképezés. 4. Lótenyésztési intézmények. 

5. Gazdasági kiállítások és mintagazdaságok. 
6. Érdekképviselet és szövetkezeti ügy. Amint 
ebből a tartalomjegyzékkői látható, a könyv 
felöleli Francziaország egész meződazdaságá-
nak ismertetését és épen most, amidőn a 
párisi kiállítás alkalmából sok magyar gazda 
is kiutazik Francziaországba, előzetes tájéko-
zásnak is a franczia mezőgazdasági viszonyok-
ról mindenkinek kitűnő szolgálatot fog tehetni. 
A 200 nagy nyolczadrét-lapra terjedő, 40 képpel 
diszitett munka bolti, ára 5 korona. Megrendel-
hető lapunk szerkesztőségénél is. 

Tenyészsertések beszerzése és 
íhizott sertések értékesítése. 

A sertéstenyésztő gazdaközöns 5g köréből 
legutóbb ilyen irányú kérdéssel fordultak a 
lap utján a nyilvánossághoz. A kérdésekre 
ugyan szakavatott tollak megadták a választ 
is, de mindannak daczára maradt még az 
ügynek olyan oldala, mely megérdemli, hogy 
annak kellő megvilágítása végett vele ismétel-
ten foglalkozzunk. 

Mindkét ügy aktuális mostanában és a 
sertéstenyésztő gazdaközönséget kiválóan ér-
dekli, de magára az ügy érdemére sem közöm-
bös, ha ahhoz több oldalról szólanak hozzá, 
más szempontokból is megvilágítják. 

1. Az angol tenyészsertések beszerzése. 

Ujabb időben a magyar sertéstenyésztő 
gazdaközönség nagy mohósággal veti rá ma-
gát a nyugati kultursertések tenyésztésére és 
élénk kereslet indul meg az „angoF tenyész-
anyag után. A nyugati sertések tenyésztésének 
fölkarolása — különben nem most lobbant 
föl ötletszerűen — hanem most csak folyta-
tódik azon pár évi pihenő után, melyet az 
1895. évben kitört sertésvész járványa és az 
akkori körülmények között beállt kényszer-
helyzet parancsolt. Tudjuk azt, hogy a nagy-
testű „Yorkshire" sertés volt az, msly a mi 
sertéstenyésztési viszonyainkat rövid 10 év 
alatt (1870—1880 években) gyökeresen meg-
változtatta. Ezen sertés nagy hústermelő ké-

pessége, gyors növekedése, szaporasága és 
gyarapodóképessége miatt élénken elütött a mi 
mangaliczánk természete és tulajdonságaitól 
és az ujabban megismert fajta tenyésztésével 
járó nagyobb ós gyorsaiban gyümölcsöző ha-
szon felkeltette gazdáink figyelmét és nagy 
vetélkedés indult meg az általánosan csak 
„angolnak" nevezett sertések beszerzése iránt. 
Sok gazdát csak a yorskhire — kissé reklám-
szerüen — kíhiresztelt jő tulajdonságai és 
előnyei csábítottak és sokan nem számoltak 
ezen állat igényeivel,- melyek szintén nem cse-
kély fontosságúak voltak. A tehenészetek s 
egyáltalán a tejgazdaságok szaporodásával és 
az uradalmak gazdálkodásának intenzivitásá-
val áz angol sertéseknek tenyészföltételei is 
kedvezőbbek s általánosabban elterjedtebbek 
lettek s egyrészt ezen okból, másrészt pedig 
a húsárak emelkedése s a zsirárak esése 
következtében az „angol" sertések mindnagyobb 
elterjedést nyertek. Gazdáink csakhamar meg-
ismerték a Berkshirét, a Poland-chinát, az 
Essexeket, a Lincoln, Tamworth stb. angol ős 
amerikai fajtákat és az országban a manga-
licza rovására a nyugati fajták mind nagyobb 
tért hódítottak. 

Az, hogy sertéstenyésztő gazdaközönsé-
günk helyesen járt-e el vagy nem, azon eljá-
rása által, hogv a nyugati kultursertésfajtákat 
annyira fölkarolta? más lapra tartozik s annak 
taglalásába ezúttal nem is bocsájtkozunk. Van 
azonban egy másik'tétel, melynek megszivle-
lését és különös figyelembevételét nem lehet 
eléggé hangsúlyozni. 

A nyugati sertésfajtákat leginkább ura-
dalmak és a földbirtokos uri gazdaközönség 
vásárolta, tehát azok, kik elegendő tökével 
rendelkeztek arra, hogy e drága fajjószágot 
beszerezhessék és tenyészföltételeit megadva, 
tenyészthessék. Minden tenyésztő súlyt helye-
zett arra, hogy tenyészanyaga 1. elsőrendű 
áru, 2. hogy eredeti áru legyen, tehát arra 
törekedett, hogy azt eredeti hazájából, Angliá-
ból és Amerikából szerezze '̂ be. Tenyészállat-
importőrjeink egy része — mint tudom — 
tényleg eredeti á'latokat szerzett is be és 
csak később szerezte azokat a németországi 
tenyészetekből, mikor a vásárlók olcsóbb 
vételárakat kívántak és különféle okokból már 
nem ragaszkodtak többé oly mereven az im-
portált eredeti anyaghoz. 

A németországi tenyésztők számot vetve 
az angol Yorkshire, Berkshire és az amerikai 
Poland-China sertésfajok jó tulajdonságaival 
és kelendőségével, siettek azokat kisgazdasá-
gaikban pepíneriákban tenyészteni, törzs-
könyvező-, tenyésztő- és értékesítő szövetkeze-
teket alkotni és kellő reklám után nálunk is 
megismertetni és elhelyezni. Igen sok tenyésztő 
szerezte be tenyészanyagát a kitűnően „kínált" 
és hirdetések stb. utján széles körben megis-
mertetett németországi (pl. oldenburgi szövet-
kezet stb.) tenyésztőktől, mindannak daczára 
az akkor létesített legtöbb angol fajta serlés-
tenyészet alapanyaga eredeti hazájából impor-
tált fajjószágból alakíttatott meg és évek mul-
tán a vérfrissítések ismét ilyen apaállatok-
kal történtek. 

Ezen állapotok között köszöntött be 
hozzánk 1895. év tavaszán a sertésvész, 
melyet csak akkor konstatáltunk hivatalosan, 
midőn vele már az ország nagy része fertőzve 
volt. A betegség keletkeztének pontos ideje, 
helye, tehát a kiindulási pont, illetve az első 
fertőzött sertésfalka — daczára a puhatolód-
zásoknak, a szakértői vizsgálásoknak — nem 
volt megállapítható. Azt azonban szakértők 
állítják, hogy a betegség nyugatról kelet felé 
haladó útirányt követett és hogy Magyar-
ország is „nyugatról - történt behurczolás követ-
keztében" fertőztetett be. 

Azt nem állithatjuk határozottan, hogy 
honnét? és milyen sertésekkel hurczoltuk be 
a bajt. De azon körülmény, hogy akkor, 
midőn nálunk még a sertésvészt nem is 
ismertük, az Angliában, Amerikában (és éppen 

a legfőbb sertéstenyésztő vidéken: Illinois és 
Jowa államban) és Németországban már 
javában pusztított és mi annak daczára gond-
talanul importáltuk a tenyészanyagot, ma már 
okulásra kell, hogy intsen bennünket. Ezen 
körülmény fölemlitése jelen időben annál 
aktuálisabb, mert utóbbi időben — mint már 
említettük — a tenyésztő gazdaközönség bizo-
nyos mohósággal veti magát az előbbi évek-
ben abban hagyott sertés tenyésztésének folyta-
tására. Nem tagadható, hogy a mai állapotok 
erre kecsegtetők s biztatók. 

A földmivelésügyi kormányzatnak és az 
állategészségügyi szakközegeknek a sertésvész 
elterjedése ellen évek sora óta folytatott 
erélyes küzdelme — mintha némi eredménynyel 
jutalmazná a munkásságot, a vész állása a 
magyarországi fertőzött ' községek számát 
alapul véve, a vész uralgása tehát 1895-től 
fogva határozottan a folyó évben a legcse-
kélyebb. Ezen szám ugyan, az eddigi 
tapasztalatok szerint, a njári időben — az 
állomány szaporodásával s a forgalom meg-
növekedésével — emelkedni fog, de az 
eddigi emelkedés is mögötte marad az előbbiek-
nek. Szakértők és tenyésztők állítják, hogy a 
vész pusztítása is enyhébb az idén, mint az 
elmúlt években volt, a malaczivadék halandó-
sága csekélyebb, a veszteségi százalék (öreg 
s fiatal állományban) általában kisebb, a föl-
gyógyulási százalék magasabb. Ezen állapotok 
tehát a gazdák bizalmát a tenyésztés folyta-
tása iránt föllenditik, azon körülmény pedig, 
hogy a zsiradék esésével a sertéshúsárak 
emelkedtek és a konzum kereslete a hús-
sertések iránt élénkebb főkép pedig azon 
az ujabb időben mindjobban hangoztatott tétel, 
mély a magyarországi sertéstenyésztés föllendü-
lését és jóformán jövőjét* — a hússertéseit 
tenyésztésében, olcsóbb hizlalási módozatokban, 
kiviteli vágóhidak és sertéshus-kikészitö és föl-
dolgozó télepek létesítésében keresi — különösen 
a hussertésfajták tenyésztésének fölkarolására 
csinál hangulatot. 

Ezen körülményre s ennek közgazdasági 
vonatkozásaira talán még lesz alkalmunk 
visszatérni, most csak azt jegyezzük meg, 
hogy ezen állításunkat, tudniillik azt, hogy 
ujabb időben a hússertések tenyésztése ismét 
tért hódit nálunk (már t. i. ott, hol azt a 
tenyésztési előföltételek s az értékesítési viszo-
nyok különben is indokolják), a statisztikai 
adatok is támogatják. Magyarország külkeres-
kedelmi állatforgalmában a sovány-sertés-
behozatal igy állott: 

Ausztriából 1898. évben 242, 1899. 
évben 505, 1900. évf. I. negyedében 78 darab 
sovány sertés. 

Ezenkívül közvetlenül Német- és Olasz-
országból is jött be soványsertésanyag. 

(Megjegyzendő, hogy a statisztikai adat-
gyűjtés nem terjeszkedik ki a behozott állat 
eredeti származási helyének kimutatására, mert 
annak csak a legközelebbi —tehát a tranzitó-
országot jelöli meg. így olyan sertés, mely 
Német- vagy Angolországból Ausztrián át jön 
be hozzánk, mint Ausztriából behozott állat 
van az adatgyűjtésnél legtöbbször kitüntetve.) 

Világos tehát, hogy a 80-as évek 
importáló láza ismét föltámadott. Ha akkor — 
mert az el sem volt az akkori viszonyok 
között kerülhető — ezt tenyésztési szem-
pontból helyeselhettük, annál inkább tartjuk 
ma aggályosnak, midőn viszonyaink gyökeresen 
megváltoztak. Ma már nálunk is vannak elő-
kelő színvonalon álló tenyészetek, honnét meg-
felelő minőségű fajjószágot, sokkal olcsóbban és 
kevesebb aggály nélkül szerezhetünk be. El-
tekintve attól, hogy az amerikai és angol 
sertések épen nem mondhatók trichinamen-
seknek — sőt mint tudjuk különösen az 
amerikai sertések elég nagy százaléka bizonyul 
trichinásnak — nemcsak azon veszélylyel állunk 
szemközt, hogy a mi, eddigelé tricbinamentes 
sertés-állományunkat fertőzzük meg, a nyugati 
import anyagával, de ezenfölül még azt sem 
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tartjuk kizártnak, — hogy az Angliában, 
Amerikában, Németországban jelenleg is uralgó 
sertésvészt az onnét származó tenyészjószággal 
virulens alakjában hozzuk be falkáinkba. 
(Mint tudjuk, mult hóban Ausztria egyik ura-
dalmába direkte Angliából hozott 10 kan s 
10 koczából álló értékes tenyészjószág szállít-
mány — heveny sertészvész miatt elkoboz-
tatott s kényszerszurásra bocsájtatott. 

Indokolt tehát elővigyázattal lennünk az 
ilyen importoknál és szem előtt tartanunk azt, 
hogy sertésfalkáink immunitását a szoros el-
különítéssel és mis sertésekkel való érint-
kezéstől való megóvással tudjuk csak föntar-
tani. Igaz, hogy a nálunk levő tenyészetekből 
származó fajjószággal is behurezolhatjuk a 
bajt, melyet lappangó alakjában a leggyakor-
lottabb szakértő szeme sem födöz föl 
az állaton. De ma már ezen esetben sem oly 
nagy a baj, mint az első pillanatban látszik. 
Újra fölemlítem régebben hangoztatott tételemet 
— s meggyőződésből hangsúlyozom, hogy a 
mi klímánkhoz szokott s edzettebben nevelt 
sertés ellentállóbb a sertésvész iránt, mint az 
intenzive nevelt s a vasúti szállítás viszontag-
ságai által különben is meggyengített, kényesebb 
külföldi sertés és több a valószínűség egy 
magyar tenyésztésű és észszerűen nevelt és 
különben is ép szervezetű nyugati sertés élet-
ben maradásához még egy hevesebb alakban 
föllépő sertésvész esetére is. Nem számltom 
különben a sertés vételárában mutatkozó nagy 
különbséget, mely különbség annál előnyösebb 
az itteni tenyésztésű fajjószágra, mert a vételár, 
vasúti szállítás, állategészségügyi vizsgálatok 
és a koczkázat, emennél aránytalanul kisebb 
összeget tesz ki. 

Egy más kérdés azonban az, hogy ná-
lunk a sertéstenyésztők nem fektetnek súlyt 
arra, hogy a venni szándékozók az eladó 
jószág hollétéről tudomással bírjanak, az el-
adók részéről gyakran felmerülő panasz, hogy 
az eladó állatok értékesítése nehéz, a venni 
szándékozók pedig viszont — és talán több 
alappal — arról panaszkodnak, hogy nem 
tudják, hol vásárolhatnak s hói kapnak meg-
felelő anyagot. Több üzletszerűség és nagyobb 
hangú kínálatra volna elsősorban szükség. A 
dolog ma ugy áll, hogy ha valaki nyugati 
tenyészsertéseket keres megvételre, annak a 
szaklapok hirdetései utján sokkal könnyebben 
tudunk ajánlani egy csehországi vagy egy 
német tenyészetet, mint egy magyarországit, 
mert azokat jobban ismerjük, illetve mert az 
jóiban van kínálva, azt pedig minden egy-
szerű kereskedő tudja, hogy az értékesítésnél 
a kínálat a fődolog. 

Kövessék tenyésztőink az amerikai tenyész-
tők példáját, kik értenek ahhoz, hogy áruik-
nak kelendőséget biztosítsanak és a venni 
szándékozóknak a megvételt mintegy oktrojál-
ják a reklám és hirdetés által. Szaklapokban, 
czikkekben, sikerült képekkel ellátott brosúrák-
ban, lapok hirdetéseiben hívják föl a figyel-
met tenyésztett s eladásra szánt állatokra és 
a kisebb tenyésztők vidékenként egyesületekké, 
szövetkezetekké tömörülve, erősítik magukat. 
Sok esetben tisztán az tart vissza egy venni 
szándékozót a vételtől, hogy neki megfelelő 
anyag hollétéről nincs tudomása. 

Mily kevés uradalom vagy birtokos az, 
ki sikerült állatait — mondjuk egy hatalmas 
apaállatát — fényképen örökíti meg ? Mi még 
azt sem tudjuk ma, hol? melyik megyében? 
melyik uradalom ? vagy birtokos milyen ser-
tést tenyészt ? Sertéstenyészeteink mai állásá-
ról fogalmunk sincsen. Mióta a 70-es években 
kiadott „Állattenyésztők kalauza" czimü könyv 
megjelent, nincs más tájékoztatónk, pedig ezen 
katalógusnak adatai ma már elévültek. Ha 
sertéstenyésztő uradalmainkról és egyáltalán 
sertéstenyészeteinkről akarunk tájékozást sze-
rezni, sajnálettal valljuk be, hogy adatokat 
gyűjteni egypár állatkiállitási kataloguson 
kívül — máshonnét nem tudunk — az OMGE. 
kebelében működő országos törzskönyvelő-

bizottság törzskönyvei sem tájékoztatnak kellő-
leg, mert az 1895. év előtti bejegyzések mó-
dosultak, sok tenyészet a vész miatt meg-
szűnt, töröltetett, akik pedig azóta ismét a 
tenyésztők sorába léptek — azok igen nagy 
része teayészetét a törzskönyvbe be nem 
jelentette. 

Bátor vagyok — miután ezen állattenyész-
tési ággal behatóan foglalkoztam — azon 
nyílt kérdést fölvetni, hogy ki az, ki elő 
tudja sorolni a magyarországi nagyobb (pl. 
50—100 anyakoczával) sertéstenyésztőket és 
meg képes jelölni, hogy ezekben hol? milyen 
fajtájú sertést tenyésztenek? 

Tegyük föl, hogy valaki nálunk a külön-
böző angol sertésfajtákból óhajt tenyésztésre 
való vagy hizlalni való süldőket beszerezni 
(akár keresztézéseket is) ki volna képes arra, 
hogy a kellő tájékozás és kiválogatás végett 
az illetőnek több tenyészetet ajánljon; van 
pl. időszak, midőn a bécsi vagy budapesti 
konzumra húsos süldőket (frischlingeket) keres-
nek, lehet-e ilyen körülmények között a nagy-
hentest arra utasítani, hogy itt s itt kaphat 
megfelelő minőségű s mennyiségű anyagot? 
Ezen kérdést, azaz a tenyészsertések értékesí-
tésének kérdését tehát rendezni kell és pedig 
nemcsak a mangaliczáknál, hanem a húsos 
fajtáknál is, annális inkább, mert nem csaló-
dunk, ha azt állítjuk, hogy ezen fajtáknak és 
az ezekből előállított keresztézeseknek a jövő-
ben nagyobb szerep jut, mint eddigelé, és 
gondoskodnunk kellene arról, hogy a kereslet 

— a magyar határon belül — kielégíttessék 
s ne szoruljunk ebben is a külföldre, hol 
ujabban „a magyar élősertések behozatala 
eliőli hermetikus elzárkózást „hangoztatják." 

I I . Hizott sertések értékesítése. 

A másik kérdés a hizott sertések értéke-
sítése iránt állíttatott föl. 

Erre nézve részben ugyanazok állanak, 
mint az az előbbiekhez elmondatott és mint 
azt már e lap hasábjain többször tárgyaltam. 
Azon időszakot, mely a hizott sertés értékesí-
tésére a legkedvezőbb, egy másik alkalommal 
szándékozom ismertetni, mott röviden csak 
azt jelzem, hogy az értékesítésnek többféle 
módozata ajánlható. 

1. A legegyszerűbb — s legkényelmesebb 
— az, ha az a tenyésztő ottani vidéken 
ismerős sertéskereskedőnek ab istálló adja el 
állatait, ugy azonban, hogy azoknak az ólból 
(szállásból) való elhajtása ufán azok egészségi 
állapotára vonatkozólag felelősséget nem vállal. 

2. Ha az- ottani vidék állategészségügyi 
viszonyai és egyéb körülmények azt meg-
engedik, ugy jól jár el akkor ís a tenyésztő, 
ha vásárra hajtva értékesiti állatait. 

3. Téli idrben és valamely nagyobb 
város közelében sokan járnak el ugy, ha a 
sertéseiket leölve szállítják be egy város 
piaczára, vagy vásár csarnokába, esetleg az 
ország határán tul — biztos vevőnek — 
exportálják. 

4. Amennyiben arra a viszonyokat ked-
vezőknek tartja, eladhatja élő állapotban 
Budapesten vagy Bécsben bizományi uton, el-
küldvén ügynöke vagy bizományosa czimére, 
Kőbányán, Bpest-Ferenczvárosban (konzumálás 
czéljaira) vagy Bécsben a Szt.-Marxi sertés-
vásáron. 

5. Ha megbízható kereskedővel van össze-
köttetésben vagy ismeretségben, alkalmas időben 
az állatok aggálytalan egészségi állapotának 
biztos tudatában, nagyon előnyösen értékesít-
hetők a hizott sertések Csehprszágban vagy 
Ausztria más helyein. 

6. Leghelyesebb s a mai gazdasági vi-
szonyok között legjobban teszi a gazda, 
ha sajátmaga szerez üzleti ismereteket, iparkodik 
teljes tájékozást szerezni az állatforgalmat 
illető állategészségügyi rendeletekről s okos 
módon magamagát begyakorolva, minden köz-
vetítés kizárásával, sertéseit vasútra rakva 

maga is velük indul Bpest vagy Bécs stb. 
piaczaira. 

7. Végül — bizonyára legczélszerübb és 
a mai modern viszonyokhoz legméltóbb el-
járás volna — ha egyes vidékek kisebb te-
nyésztői értékesítő szövetkezeteket alkotnának s 
így biztosítanák maguknak termeivényeik s 
tenyésztett állataiknak mindenkori biztos és 
legegészségesebb értékesítését. 

8. Egy másik és a legkedvezőbb értékesí-
tési módról, hogy t. i. egy kiterjedt sertés-
tenyésztő vidék fölhizlalt anyaga hogyan tű-
nik el egy füstölgő gyárkémény alatt elterülő 
épülettömkeleg labirinthusaiban és hogyan 
kerül ki onnént mint oderbergi, augsburgi, 
krakkói, illetve debreczeni, kassai, szombat-
helyi stb. módra készített ízletes hurka, ko'bász 
vagy mortadella alakjában és hogyan oszlik 
meg az üzleti nyereség a kisgazda és a 
nagyobb tenyésztő között a beszállított sertések 
számának arányában? azaz egy szövetkezeti 
alapon nyugvó sertéshusföldolgozó telepnél való 
értékesítésről — ma természetesen még beszélni 
nem lehet. Ma még zárlatokkal, elkobzásokkal, 
élőállatok exportálásával bajlódunk, azt a 
másik értékesítést talán egy mozgékonyabb 

üzletszerűbb tenyészközönség é r i — azaz te-
remti meg. Dorner Béla. 
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A m. kir. mezőgazdasági mnzeuni gyűjteménye 
a VII. ker., Kerepesi ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket kővető napok 
kivételével: 

naponkint d. e. 9 órától (1. n. 1 óráig. 
Hétfői és az ünnepeltet követé napokon a muzeum 

zárva van. 
A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi víllamos-ko csimegáll óhely a 

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

A magyar kir. földtani intézet múzeuma a 
közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap és 
csütörtökön, délelőtt 10—l-ig. 

Más napokon, hétfő és péntek kivételével, dél-
előtt 10 —l-ig, egy korona személyenkénti belépő díj 
lefizetése után tekinthető meg. 

Megbízatás. A földművelésügyi miniszter Takács 
Zsigmond vajai lakost Szabolcs Vármegye nyírbátori és 
Evva Pál nagytárkányi, valamint Kozma Mihály bodrog-
vécsi lakost Zemplén vármegye bodrogközi járásra 
nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. 

Az OMGE. közgyűlése. Az OMGE. 
Üllői-uti székházának átépítése ügyében 

f. h ó ,26-ári dl u. 4 órakor rendkívüli 
közgyűlést fog „tartani. Mivel az alapsza-

bályok értelmében a közgyűlés határozat-

képessége 50 egyleti tag jelenlététől van 

függővé téve, ezúton is fölkérjük egyesü-

letünknek kivált a fővárosban lakó tag-
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jait, hogy a közgyűlésen minél nagyobb 

számban megjelenni szíveskedjenek, hogy 

az OMGE. erkölcsi tekintélyének és anyagi 

helyzetének emelésére szolgáló ezen fon-

tos ügyben határozatot hozni és annak 

megfelelöleg az építési munkálatokat 

mielőbb megkezdeni lehessen. 

A buza ára. Az alábbi sorokat vettük: 
„Ma az országban a gazdák körében egyebet 
se lehet hallani, mint panaszokat a budapesti 
tőzsde kinövései ellen, ahol nem reagálnak 
sem amerikai, sem londoni, vagy párisi, sem 
pedig az argentiniai hirekre. Budapest halad 
olyan tempóban, a milyet épen a kulisz meg-
követel. Amerika nap-nap mellett jelzi, hogy 
rossz termésre számit, jelzi ezt az emelkedő 
árakkal is és erre a válasz Budapesten' az, hogy 
itt meg szállnak lefelé a gabonaárak. Ameriká-
ban a búzaárak ma már csaknem magasabbak 
mint Budapesten, pedig hát az árak különbö-
zetét legalább eddijr normális viszonyok mel-
lett -- Amerika és Budapest között nagyon is 
föltaláltuk. A mi tőzsdénk olyan frázisokra 
épiti a terveket, hogy Magyarországon annyi 
gabona lesz az idén, „miat a szemét" 42—45 
millió métermázsa buza stb! Nagyon korai 
még ez a vérmes szémitás, mert lehet, hogy 
35 milió métermázsát sem takarítunk, különö-
sen, ha az a sok megdőlt buzavetés, amely 
a napokban feküdt le, talpra nem áll és a 
rozsdát is átveszi szárára és kalászára. A 
külföld valamennyi piaczán a gabonaárak 
javultak ; az amerikai buzaárjavulás jelenté-
keny, pár hét alatt közel 10 centre rúgott 
bushelenkint. A délamerikai árak is 3—5 
centtel, az oroszcrszági árak 4—5 kopekkel 
javultak. London is megletősen jelezte az 
amerikai ultimátumot tőzsdéjén, Páris és Ber-
lin is akczeptálták a terméskilátásokról meg-
jelent rublikácziókat és csak egyedül Ausztria 
és Magyarország esnek kivétel alá." 

E hó 20-ikán vettük ezeket a sorokat, 
amelyek híven visszatükrözik a gazdaközön-
ségnek a gabnatőzsde magatartása iránt táplált 
bizalmatlanságát. 21-ikén azonban lényeges 
változáson estek át a gabnapiacz árkonjunk-
turái, amennyiben az Amerikából megindult 
hausse hatása alatt végre nálunk is pattant 
egy abroncs s a határidő-üzletben a buza és 
rozs ára jelentékenyen szökött. Az árj avulás 
kitesz októberi búzában mmázsánként 45 fillért, 
rozsban 28 fillért, tengeriben 6 fillért. Alig 
szükséges megjegyeznünk, hogy a többi európai 
piacz sokkal erőteljesebben reagált ugy, hogy 
a budapesti tőzsde ma is elől áll a tartózko-
dásával. Az európaszerte gyenge termés-
kilátásokon kivül az áremelkedésre minden-
esetre közrehatott a chinai forrongás is, amely 
legalább arra alkalmas ezidőszerint, hogy a 
gabnatőzsdéket idegessé tegye s a hausse-
pártnak előnyös pozicziót biztosítson. Mindezek 
szerint az árjavulásnak kedvező sánszai 
vannak, anélkül, hogy azok végső kifejlődése 
előre megítélhető volna, vetekedvén azok egy 
ideges menyecske szeszélyességével. Hogy 
mily kitapogathatlan a tőzsde legikája, láthat-
juk már abból is, hogy a kész áru olcsóbb, mint 

az októberi buza, ami aratás előtt önmagában 
véve abszurdumnak látszik. Magyarázatot 
füz azonban ehhez a malmok magatartása, a 
melyek mindent elkövetnek, hogy a búzaára-
kat alacsonyan tartsák, miután e hó végéig a 
kikészitési eljárás czime alatt vámhitellel be-
jött búzamennyiségnek megfelelő lisztet vagy 
exportálniok kell. vagy a vámot kell* meg-
fizetniük. E terminusra lebonyolítandó nagy 
lisztexporthoz ugyancsak szükség volt a puhi-
tásra, amely ly el oly eredményt sikerült elérni, 
hogy a szerb búzát behozni már egyáltalán 
nem volt érdemes a budapesti piacz paritása 
mellett; ez tehát Budapestet kikerülve jutott 
a legtávolabbi nyugat piaczaihoz. Egy napilap 
akadémikus értékűnek jelzi a beállott csekély 
árj avulást, ami a visszatartott csekély készle-
tekre való tekintettel igaz is, de annál ke-
vésbé érthető, miért szolgáltatta ki a tőzsde 
oly nehezen ezeket az akadémikus értékű elő-
nyöket ? Bizonyára azért, mert a kiböjtölő 
politika a spekulácziónak hasznára volt s az 
idevarázsolt 70,000 mmázsa hitvány szerb 
búzára is bizonyára nem azért volt szükség, 
hogy a terméskilátások által indokolt árjavu-
lások a termelők előnyére érvényesülhessenek. 

A kénpor kedvezményes szállítása. A 
földmivelésügyi miniszter a lisztharmat elleni 
védekezéshez szükséges kénporküldemények 
kedvezményes szállítása ügyében a gazdasági 
egyesületekhez, gazdakörökhöz stb. a követ-
kező leiratot intézte: „Értesítem a Czimet, 
hogy közbenjárásom folytán a kereskedelem-
ügyi miniszter ur arról értesített, hogy az 
olyan kénporküldeményekre, melyek kizárólag 
a lisztharmat (oidium) nevü szőlőbetegség 
ellen vannak rendelve és az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület, a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete vagy valamely a rendeltetési 
hely szerint illetékes és erre feljogosított vár-
megyei, illetve vidéki gazdasági egyesület, 
továbbá törvényhatósági városok polgármesterei, 
Budapest székes főváros, illetőleg a kerületi 
elöljáróságok, illetve a törvényhatósági köz-
igazgatási bizottságok utján a vármegyei al-
ispánok által kiállított Igazolványok alapján 
kerülnek feladásra, a m. kir. államvasutak 
vonalain tetszés szerinti mennyiség feladásá-
nál az A. osztály díjtétele, vagyis ugyanazon 
viteldijkedvezmény alkalmaztassák, mely a 
filloxera és peronospora viticola ellen való 
védekezésre használt szénkéneg, kékgálicz, 
vasgálicz stb. küldeményekre az említett vona-
lokon a m. kir. államvasutakon érvényben 
levő helyi árudijszabásban foglalt XIX. számú 
kivételes díjszabás szerint rendszeresítve van: 
A m. kir. államvasutak igazgatóságát egyide-
jűleg utasította a nevezett miniszter ur, hogy a 
szóban levő küldemények után ezennel ren-
delkezésre bocsátott viteldijkedvezmény életbe-
léptetése iránt intézkedjék. Miről a Czimet 
tudásvétel és a szőlősgazdáknak minél széle-
sebb körben leendő tájékoztatása végett érte-
sítem. Budapest, 1900. junius 12-én, Darányi s. k. 

Mozgalom a kivándorlás ügyében. A 
Zemplénvármegyei gazdasági egyesület elnök-
sége élén gróf Andrássy Sándor e. elnökkel 
ismét tanújelét adta annak, hogy Zemplén 
vármegye azon részének lakossága érdekében, 
amelyik szegény sorsa miatt kivándorolni kény-

telen, buzgón munkálkodik. Ezt igazolta be a 
folyó hó 20-án Homonnán tartott értekezlet, 
amelyre az egyesület 5 járás főszolgabiráján 
kivül a járás tekintélyesebb lakóit is meghívta, 
akik 80-an voltak jelen az értekezleten. Az 
értekezlet csak előértekezlete volt a folyó év 
őszén Sátoralja-Ujhelyen tartandó nagy érte-
kezletnek, a melyre az érdekelt miniszterek 
képviselői is meg lesznek hiva, mely értekez-
leten épen ugy, mint a szomszédos Bereg-
üng és Máramaros vármegyékben a hegyvidéki 
szegénysorsu lakosság állapotának javítása 
érdekében kíván az egyesület akcziót megindí-
tani. Az előértekezlet foglalkozott a hegyvidék 
állattenyésztésének emelése és fejlesztése ér-
dekében, a lakosságnak okszerűbb gazdálko-
dásra való szoktatása érdekében az ipar fej-
lesztése érdekében, a szövetkezetek alakítása 
érdekében teendő lépések megbeszélésével és 
főleg azzal, hogy miként lehetne a nem jogo-
sult egyéneknek kivándorlását megakadályozni. 

Az uj szeszkontingens A pénzügyminisz-
térium hirdetményt tesz közzé, melyben fel-
hívja mindazokat, akik a folyó évi szeptem-
ber 1-én kezdődő 1900—1901. évi termelési 
időszakban uj mezőgazdasági szeszfőzdét szán-
dékoznak üzembe helyezni és azt kívánják, 
hogy ez a szeszfőzde-kontingensben részel-
tessék és ez iránti igénybejelentésüket ezideig 
meg nem tették: hogy ebbeli igényeiket leg-
későbben az 1900. évi juninus 27-ig annál a 
pénzügyigazgatóságnál, melynek kerületében a 
szóbanforgó uj mezőgazdasági szeszfőzdét 
üzembe helyezni szándékoznak, jelentsék be 
és egyúttal tegyenek kötelező nyilatkozatot 
arra nézve, hogy az üzembe helyezni szándé-
kolt szeszfőzde gyári berendezőt hazai gyárak-
tól fogják beszerezni, továbbá a törvényszerű 
biztosítékot az illetékes pénzügyigazatóságnál 
legkésőbben további 15 napon belül, vagyis 
ez évi julius 12-ig tegyék le. Később beérkező 
vagy nem szabályszerű bejelentések nem vétet-
nek figyelembe. 

Allatforgalnű korlátozások. A cs. kir. 
osztrák belügyminiszter folyó évi junius hó 
16 án kiadott rendeletével s azonnal kezdődő 
érvényességgel a következő intézkedéseket lép-
tette életbe: A ragadós száj- és körömfájás 
uralgása miatt tilos a hasított körmű állatok-
nak Ausztriába való bevitele Moson várme-
gyének Ausztriával határos nezsideri járása 
egész területéről. II. A sertésvész uralgása miatt ' 
tilos a sertéseknek Ausztriába való bevitele 
Bereg vármegyének Ausztriával határos szoly-
vai járása, Sopron vármegyének nagy-martoni 
járása, valamint Trencsén vármegye trencséni 
járása egész területéről. III. A sertésorbáncz 
uralgása miatt tilos a sertéseknek Ausztriába 
való bevitele Nyitra vármegyének Ausztriával 
határos szeniczi járása egész területéről. IV. 
A sertésvésznelc osztrák területre történt 
behurczölása miatt a sertések Ausztriába való 
bevitele jelenleg a következő magyarországi 
területekről tilos: Baranya vármegye baranya-
vári, pécsi és siklósi járásaiból, Bihar vár-
megye központi és mezőkeresztesi járásaiból, 
Csongrád vármegye tiszáninneni járásából, 
Fejér vármegye székes-fejérvári járásából, Heves 
vármegye egri, gyöngyösi ős hevesi járásaiból, 
Eger és Gyöngyös r.-t. városokból, Moson 

Tarlórépamag, pohánka, köles, muharmag, raffiaháncs, kénpor, réz-
gálicz, nemkülönben mindenféle gazdasági czikkek 

mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb beszerzési forrása 
a j á n l h a t ó 

^ ^ ^ ^ ü l I S t h i l E ^ i r Q f l j l CS" éS kÍr" u d v a r i s z á l l i t ó magkereskedése 
™™ D l i n A e r f i T r l i l VI. ker., AndrAssy-Ht 33. szám. immmmr D U U H r E i S I 1 S . I 1 ) V11. ker., Botteubiller-u. 33. 

Árjeg-yzéKet és különajánlatot Kívánatra azonnal fctild a eaég. 
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vármegye nezsideri és rajkai járásaiból, Somogy 
vármegye barcsi, csurgói és nagyatádi járásai-
ból, Sopron vármegye kismartoni járásaiból és 
Kismarton r.-t. városból, Szabolcs vármegye 
kisvárdai járásából, Torontál vármegye török-
kanizsai járásaiból, Vas vármegye felső-eőri, 
kőszegi és vasvári járásaiból és Kőszeg r.-t. 
városból, Zala vármegye kanizsai, novai, 
pacsai, és zala-egerszegi járásaiból, Nagy-
Kanizsa és Zala-Egerszeg r.-t. városból, 
továbbá: Nagyvárad, Szeged és Székes-Fejér-
vár önálló törvényhatósági joggal felruházott 
városok terülétéről. 

A 16 uj szövetkezet közül megalakult 
Zemplénben : az alsó-hrabóci, b.-kereszturi, 
szinnai, tolcsvai, homonnai, varannói, ó-liszkai, 
m.-laborczi, izbugya-radványi; Beregben: a nagy-
dobronyi, bukóczi, f.-vereczkei, vezérszállási; 
Szabolcsban : a nagy- és kis-bákai, szalókai, 
Máramarosban : a b.-vereczkei. A napokban 
még a következő szövetkezeteket alakítják 
meg: Szabolcsban: a pazonyit, paszabit, 
ibrányit, b.-olaszit, bökönyit; Zemplénben : a 
bátyúit, botrágyit, demkófalvait; Máramarosban: 
a husztit és a kövesligetit. 

A jelentés felolvasása után néhány át-

Iíatonai szállítások. Az alább megnevezett lovas örsök számára 1900 november hó 1-től 
1901 október 31-ig terjedő idő alatt felmerülő következő ló tápszükséglet szállítandó: 
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Zab q. 
Széna q. 
Alomszalma q. 

Szállítási 
nyújt a kassai m. kir. IV. számú csendőr kerületi parancsnokság. 

Szövetkezeti gyűlések. E hó 21-ikén tar-
tották meg Perbenyiken a Felső-Tiszái Vár-
megyék Hitelszövetkezeti Szövetségének, mint az 
Országos Központi Hitelszövetkezet képviselő-
ségénekféléves nagygyűlését. Mailáth József gróf 
szövetségi elnök elnöklésével. Mintegy 63 szövet-
kezet képviselője volt együtt. Mailáth gróf 
megnyitó beszédében örömét fejezte ki azon, 
hogy a szövetkezet ügye aránylag rövid idő 
alatt nagy érdeklődést tudott kelteni; mig a 
mult évben a felső-tiszai szövetségnek még 
csak 25—30 szövetkezete volt, ma már ez a 
szám megkétszereződött, sőt ez év befejezté-
vel a szövetkezetek száma 80 lesz. Ez a ro-
hamos szaporodás örvendetesen mutatja, hogy 
a szövetkezeti eszme terjed. És épen ez az 
eredmény kényszeríti arra, hogy helytelenítse a 
központ tervét, a melylyel a jobb megyék-
szövetkezeteit, igy a szabolcsit most el akarja 
a kerületből venni és ismét a rosszabb vár-
megyéket akarják a kerületbe vonni. Magyar-
ország valóságos ujjászülését, megmentését 
várja a szövetkezetek eszméjének teljes érvé-
nyesülésétől. Azután tovább fejtegeti a szö-
vetkezetek félreismert intenczióit, liberális 
czéljait, a mivel a legkülönfélébb elemeket 
együvé hozza, minden faji, felekezeti és rang-
béli különbség nélkül. 

Ezután Blasek Jenő titkár fölolvasta a 
féléves jelentőst, amely elmondja, hogy ma 
már a n.-kaposi és ungvári fillérbankon kivül 
(ez utóbbi is már az átalakulás küszöbén áll) 
nincs a szövetség kerületén belül szövetkezet, 
amely a régi hazaihoz tartozván, az Országos 
Központi Hitelszövetkezet, illetve a Felső-
Tiszai Vármegyék Hitelszövetkezeti Szövet-
ségébe is át ne lépett volna. A szövetség 
alig féléves működése alatt két izben vizsgál-
ták meg az összes, a mult évben működő 
szövetkezeteket, számszerint hatvanhármat. Ezek 
közül negyvenkettőnél mérleg is készült. Az a 
negyvenkét szövetkezet, amely már teljes mér-
leget készített: az abauji hat szövetkezetnél 
335 tag, 29,653 K. 68 fii. befizetett üzletrész 
mellett 1634 K. 33 fii. tiszta jövedelmet, a 
beregi 8 szövetkezetnél 1385 tag, 9964 K. 
befizetett üzletrész mellett 714 K. 30 fii. 
tiszta jövedelmet, a szabolcsi 11 szövetkezet-
nél 2633 tag, 83,498 K. 66 fii. befizetett 
üzletrész mellett 3534 K, Ö3Nfil. tiszta jöve-
delmet, az ungi 3 szövetkezet 468 tag, 
152,067 K. 24 fii. befizetett üzletrész mellett 
6812 K. 48 fii. tiszta jövedelmet és a zemplén-
megyei 14 szövetkezet 2423 tag, 91,024 K. 
62 fú. befizetett üzletrész mellett 8188 K. 
98 fii. tiszta jövedelmet mutat föl. 

meneti intézkedésre szorítkozó indítványt 
fogadtak el s elhatározták, hogy átírnak a 
törvényhatóságokhoz, helyezzék el az árvapén-
zeket részben a szövetkezeteknél. A gyűlés 
végeztével Mailáth gróf elnök nagy ebédet 
adott, amelyre a szövetkezetek összes kép-
viselői hivatalosak voltak. 

A somogymegyei hitelszövetkezetele szövet-
sége Pallavicini Ede őrgróf elnöklésével szin-
tén 21-ikén tartotta meg közgyűlését Kapos-
várott. Az intézőbizottság megválasztása után 
Pirkner földm. oszt. tanácsos, Darányi miniszter 
kiküldöttje a tojásértermelésről és értékesítésé-
ről szakelőadást tartott. A miniszternek ezután 
köszönetet szavaztak. Széchenyi Imre grófnak 
a gazdák biztosító szövetkezete tárgyában tett 
indítványát elfogadták. A gyűlésen 59 hitel-
szövetkezet képviseltette magát. A közgyűlés 
után az őrgróf társas ebédet adott. 

A gazdaközönség figyelmébe ajánlható 
Kramer Lipót termény- zsiradék- és gazdasági 
czikkek kereskedése Budapest, F., Akadémia-
utcza 10. sz. a., ahol az aratási és cséplési 
idényre minden e szakba vágó szükségletük 
megbízhatóan és előnyösen beszerezhető. A 
czég egy levelező-lapon kifejezett kívánságra 
szívesen szolgál díjtalanul és bérmentve rész-
letes árjegyzékkel. 

Mezőgazdaság. Általánosan ismert tény, 
hogy háziállataink szervezetére a tavaszi vál-
tozó időjárás, az' istállóetetésről a zöldtakar-
mányra való átmenet nem marad befolyás nél-
kül és különösen növendékmarha, sertések, 
juh&k, baromfiak stb.-nél gyakrabban mint 
bármikor járványszerü betegségek lépnek fel. 
Igen ajánlatos tehát ezek ellen idejében alkal-
mas praservativ-szereket alkalmazni, mint a 
minőknek a Kwizda-féle korneuburgi marha-
táppor, Kwizdá-féle restitutions-fluid, Kwizda-
féle sertéspor, Kwizda-féle hashajtó juhoknak, 
Kwizda-féle baromfipor tyúkok, kacsák, ludak-
nak stb. stb. éveken át beváltak. 

NYILTTÉR*) 
Megjelent az .Országos Magyar Gazda-

sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom, 
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. 

Szuperfoszfátot, 
kénovM-ká l i t . k é i M T M - t n m n t i 

kovasavas-kalit, 
(dohánytrágy ásásra) 

£ kénport, % 
(legfinomabb — 7 8 % Chancel oidium ellen) 

rézgálicot, 98|99l, 
l e g o l C H ó b b a n s z á l l i t a 

„ H D N ® A r I A " 
MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

B U D i l P B S T E N , 

V. KER. FÜRPŐ-UTCZA 8. SZÁM. 

A szőlők védelme a 
peronoszpora ellen. 

Nagy veszedelme újra ültetett szőlőink-
nek a peronoszpora, mely óriási károkat okoz 
évenként a védekezésben járatlan magyar 
termelőknek. A peronoszpora ellen a réz-
gálicz-oldatokkal szoktak védekezni. A réz-
gálicz oldatot mészszel kell közömbösiteni, 
különben elégeti a szőlők leveleit. Ezt a kellő 
arányú keverést nehezen tanulták meg szőlős-
gazdáink és igy esett, hogy sokszor hiába 
való volt a peronoszpora ellen való véde-
kezésük. 

A rézgáliczot is orgzágszerte hamisítva 
hozták forgalomba és igy a sok munk 
mellett nem egyszer haszonnélküli munka 
miatt káruk is volt. a gazdáknak. Ezeken 
a bajokon segit a dr. Aschenbrandt-
féle „bordói-por'-, a mely poralaku szer-
ben a peronoszpora ellen való tökéletes 
védekezés minden kelléke meg van. 

A magyar-óvári gazdasági akadémián 
végzett kísérletek szerint kezelése könnyű, 
(csak bele kell egyszerűen a vizbe szitálni) 
a leveleket solia sem pörköl i , a levélzetre 
k i tűnően tapad, az eső nem mossa le 
oly könnyen, mint a rézgálicz és mészkeve-
réket. A dr. Aschenbrandt-féle „bordői-
por"-nak ezen jó tulajdonságai mellett azon 
előnye is meg van, hogy használata olcsóbb, 
mint a rézgálicz és mészkeverék alkalma-
zása. A dr. Asclienbrandt-féle „bordói-
por" ólomzárolt zsákokban védjegygyei 
szállíttatik. Ara 50 kgos zsákban á kg. 
76 fillér; 10 kgos zsákban á kg. 80 fillér; 
5 kgos zsákban ákg. 80 fillér. Megrendelhető 
a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezeté-
né l " és a „Borászati Lapok" kiadó-
hivatalánál Budapesten. Ez utóbbi ingyen 
küldi meg bárkinek, aki egy levelezőlapon 
hozzá fordul, a peronoszpora ellen való 
védekezésről szőlő népies füzetet. 
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f 1899. évi forgalom: 26,480 bál. % 

Felh ív juk 
a t. oz . g a z d a k ö z ö n s é g 

f igye lmét 

Éra,/ 
melyek idei első sorozata 

f. év jiilins hó 4-étol 7-ig tartatik meg. 
Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárve-
rési vállalat Budapest, Dunaparti 
teherpályaudvar" czimzett gyapjukülde-
mények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen 

raktározásban részesülnek. 

Bejelentéseket elfogad és mindennemű fel-

világosítással szolgál: 

G y a p j u i r r e r é s í i v á l l a l a t 

HELLERM.s TÁRSA, 
— X BUDAPEST, V„ ErrséM-tér 13. 0 

jövő v á m p o l i t i k á j a 
és 

uJ v á m t a r i f á n k . 
Az Országos Magyar Gazd. Egyesület 

vámügyi bizottságának megbízásából 

irta: 

R U B I N E K G Y U L A 
az 0. M. G. E. ügyvezető titkárja. 

Nagy kvart alak 3 2 0 lap. 

— " Á r a 10 k o r o n a . - — 

Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában. 

KERESKEDELEM,TŐZSÜE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Outtmann és Wahl budapesti termény-

bizományi czég jelentése.) 

Sápi jelentés a gabonattzletről. 
1900 junius 22. 

Készáruban ma ismét nagyobb mennyiségek 
kerültek eladásra, melyek malmunknál jó felvételt 
találtak arra való tekintettel, hogy magasabb külföldi 
jegyzések következtében újra nagyobb kvantum lisztet 
helyezhettek el Londonban. A jó vételkedv mellett a 
tegnapi 30 filléres emelkedést ma további 20 fillér 
követte és így mindössze 65000 métermázsa buza kelt 
el. Nem igy volt a határidőpiaczon. Midőn a tegnapi 
9 centtel magasabb s New-Yorkba 48 filléres emel-
kedéssel feleltek, este 16-20—22 K zárul az októberi 
buza, melynek további felhajtását a külföldi piacztól 
tették már függővé, mert azt most már komolyabban 
igyekszenek megítélni. New-York ma meg is hozta -
2V2 centig magasabb kurzusokat, de ez ugylátszik ne 
elégíthette ki a „Spielere"-ket, mert amidőn az elí 
2000 mm. buza 16-22 K kelt el 4—6 fillérenként lemor-

Tengeriben a jobb kínálat mellett a kereslet 
tartózkodó, mely részben az eladók tulköveteléseire 
vezethető vissza. Helyben kocsira rakva 11.30—40 
fizettek jó magyar áruért, mig ab állomás alig talál-
ható vevő. 

Árpában gyenge a forgalom, az árak változatla-
nok 11.20—12.40 K. 

Rozsban — mindazonáltal, hogy a határidő emel-
kedett — az árak változatlanok, sőt inkább alacso-
nyabbnak mondhatók, mert csak nehezen érhető el 
még vaggonáru is.'Ab itt 12.70—13.20 K, érhető el érte. 

Zab valamivel, szilárdabb és jobb vételkedv mel-
lett 10.00—10-50—10-60 jegyzünk helyben kocsira rakva. 

Határidők egy órai zárlat 

Buza októberre 19C0. .16.04-06-— 
Tengeri juliusra , 11.34—36^— 

Rozs októberre „ 13.82—84 
Zab októberre „ 10.46—48 

Szeszflzlet. 

(Goldfmger Gábor ixeczgyfiri képviselő 

4 szeszüzletben e héten az üzletmenet valamivel 
gyérebb volt és a forgalom csak kisebb tételekre 
szorítkozott változatlan árak mellett. Elkelt finomított 
szesz nagyban adózva 116-50—117-50 K., adózatlanul 
46-50—47-50 koronán helybeli gyáraktól. 

Élesztőszesz gyérebb kereslet mellett adózva 
116-50—117-50 K, adózatlanul 46-50 -47-— K. lett 
vásárolva felső-magyarországi konzumensektől. 

Az adózott nyersszesz és denaturált szesz ára 
változatlanul jegyeztettek. 

Vidéki fmomitógyárak által finomított szesz 
adózva ab állomás 115. 115-50 K. volt ajánlva és 
több tétel ez áron el is kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz gyéren volt ajánlva és miután a kereslet 
kielégítő, a kínált tételek szilárád árak mellett találtak 
vevőre. 

A kontingens nyerstsest ára Budapesten 40-
40 50 korona. 

Bécsi jegyiéi 43-80—44-20 korona, íontingen 

R o z s l i s z t 

Szám: 0 0/1. I. II. II/B III. WR. 

Prágai jegylés 113-— korona adózott ét 
40.50 korona adózatlan sieszért. 

Trieszti jegyzés 19-50—20-— korona kiviteli szeszért 
90% hektoliterje. 

Kivitere néhány kocsirakomány finomított szeszt 
vásároltak, mely Dél-Törökország felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül : Losoncz 25 fillérrel 
drágábban, a többiek változatlanul szilárdan jegyeznek. 

Budavsii tárlatárak « hiten: Ci»<omito»t «it,ts 
116-50 - 117 50 korona, é>ratösze<!7 11650 -11750 K., 
ayísrmesx udózvs. 114 50 -115-50 korona, nyemzess 
íáéíati*!" 'exkontingens! — —•— korona, denaturált 
sss»z 36 50- 37-— korona. Kontingens nyersszesz 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve budapasti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-
tés mellett értendők. 

Vetőmagvak. (Mauthncr Ödön tudósítása.) 

Általában változatlan az üzlet helyzete a mult 
hét óta. Magától értetődik, hogy ezen időszakban csak 
jelentéktelen forgalomról lehet szó; a keresett magvak 
leginkább a zöldtakarmánynak valók, első sorban 
köles. A tarlórépamagra nézve Bajorországból gyenge 
termést jeleznek és ez alkalommal helyén valónak 
tarljuk a gazdákat figyelmeztetni, hogy csakis szavatolt 
eredeti bajor termést vásároljanak, mert minden más 
eredetű kisebb répatermést nyújt és az ilyeBp árut 
6—8 forinttal alább kínálják, mint a bajort. ™ 

Muharmag már elfogyott, a vö ös lóheremag 
iránt Amerikában nyilvánuló szilárd hangulatot ujabb 
jelentések is megerősítik és mint hirlik ott az uj 
termésre való kilátások továbbra is kedvezőtlenek. 

Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a „Köztelek• részére. Budapest, 1900. junius 21. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

Ár K.: 26 80 25.40 23.80 22.40 22.— 21 — 1 
Takarmányliszt K o r 

Ár .-kor.: 15.40 

Ár : Kor. 23.80 22.8 0 22.10 21-— 1 8.80 16.20 21.60 

K kö l e sk á sa : 

Szám 0 1 2 3 4 

Ár: Kor. 26.— 25.— 24.— 22.50 21.— 

Rizstakarmány Árpadara Takarmánydara 

10.20 K. 10.60 K. 9.60 K. 

Rozskorpa 

4 központi vásárcsarnok árajegyzése nagyban 
(en groa) eladott éleimiszikkek árairól. 

Sagysr gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-

téae üzleti Jelentbe. 1900. junius hő 20 áró! 
Forgalmunk a hét első felében szük keretben 

mozgott. Az árak a sürgős kínálat következtében ala-
csonyabbak. Nagyobb árveszteséget a gyümölcsfélék és 
konyhanemüek szenvedtek. 

Eladásaink : Prima alföldi tojás 54—56 K, erdélyi 
53—54,koronával kelt eredeti ládánként. 

Élőbaromfiak; rántani való csirke 1-20—1-30 K, 
sütni való 1-60—2-10 K, maglóliba 3—3-80 K, hizott 
liba 6—9 korona, páronként. 

Tejtermékek : teavaj 190-2-10 K, főzővaj 
1-60—1-70 K kelt el kgonként. Turó teljesen elhanya-
golva 0-20—0-24 koronával nehezen helyezhető csak el. 
Ózbak 1-40—1-6Ó fillér kgként egészben véve. 

Gyümölcsfélék: fekete lágy cseresznye 16—20fillér, 
befőzni való 40—60 fillér. Pöszméte IC—12 fillér kgként. 
Sárga dinnye minőség és nagyság szerint 80—1-50 
fillér darabja. 

Uj rózsa burgonya 5'60—6 K, sárga 10—12 
korona 100 kgként vaggontételekben. Levesrák 6—7 
korona száza. 

Hivatalos árjegyzés 

li-röt. 
Ilus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I. rendű 108—116, II. r. 100—108, ül. r. 96—100, eleje 
I. r. 100—108, II. r. 96—100, Hl. r. 80—96, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 104—112, II. r. 85- 104, eleje I. r. 
96-100, U. r. 88—96, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 84—100, 
II. r. 80—84, eleje I. r. 80—84, II. r. 74—80, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 100—104, vidéki , 
szalonna nélkül budapesti 88—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. 1.60—1.80, sonka 1 kg. nyers, belf. 
hentesáru 0.90—1.20, füstölt belf. csonttal 1.04—1.50, 
csont nélkül 1.20—1.70, sonka füstölt prágai, csonttal 
0 . 0.—, csont nélkül 0. Ö.—, kolbász 1 kg. nyers 
1.00—1.20, füstölt I.r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. , 
sózott 104—108, füstölt 108—112, sertészsír 1 q. hordóval 
112—114, hordó nélkül budapesti I.r. lv.6—110, szalámi 
1 kg. belföldi 260—320, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1.00—1.50, tyúk belföldi I. r. 2.20—2.40, kappan hizott 
1. r. 0.00—0.00, sovány 0.00—0.00, rucza hizott I. r. 
4.40—4.80, sovány belföldi 1.80—2.40, liba fiatal újdon-
ság 0. 0.—, lud hizott I. r. 10.00—11.00, sovány 
belföldi 2.80—4.60, pulyka hizott I. r. 0. 0.—, 
sovány belföldi korona. — b) Tisztított: csirke 
I. r. 1 drb 1.00—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.40—1.70, 
kappan hizott 1 kg. , 1 drb 0.00—0.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.60, 1 kg. 0. 0.—, lud hizott 
1 kg. 0. 0.—, 1 drb 3.60—6.00, magló 1 kg. —, 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 0.00—0.00, 1 drb 

-, magló 1 kg. , 1 drb , ludmáj 
1 kg. 2.40—3.10, nagy 1 drb 0.70—1.80, ludzsir 1 kg. 
1.60—2.00 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.50—2.00, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.80—2:00, márna 0.00—0.00. 
süllő balatoni , ezompó 1.30—1.50, pisztráng 
nagy , kecsege 0.00—0.—, angolna , 
apró kevert 0.30—0.70. 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. 
1.60—1.90, főző darabos 1.20—1.60, szedett , 
olvasztott — , margarin I. rendű —, II. r. 

, tehéntúró I. r. 0.20—0.24, juhturó 0.92—1.12, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt aO—1.02, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi, 0.8Ó—1.20 korona. 
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tiszt és kenyérnemfiek. Kenyérliszt 1 q. , 
kenyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0.27—0.27, barna 
0.22—0.22, rozs 0.23—0.23 korona. 

Száraz főzelék. Lencse belföldi 1 q. —.00 .00. 
külföldi 36.00—56.00, borsó hazai héjas 20.00- 24.00, 
koptatott 26.00-30.00, külföldi héjas 20.00—34.00, 
bab fehér apró 14.00—18.00, nagy 14.00-16.00, színes 
12.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.10—4.16, alföldi 
(Í440 drb) 55.00—56.00, erdélyi (1440 drb) 54.00—54.00, 
szerb (1440 drb) —• •—•, apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. O.OO-'O.OO, I. r. 1 q. 
10.00 —12.00, petrezselyem ujd. 100 köt. 0.00—0.00, I. r. 
1 q. 50.00- 54.00, zeller I. r. 100 drb 0. 0.—, kara-
lábé I. r. 100 drb 2.C0—2.80, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. , érett makói 1 q. —.00 .00, fok-
hagyma I. r. 1 q. —. .—, czékla 1 r. 100 drb 
2.40—3.00, II. r. 1.00-2.40, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
40.00—40.00, kelkáposzta I. r. 100 da<-ab 2.00—4.00, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 1.40—3.00,kötött saláta 100 drb 1.60—3.00, 
burgonya 1 vaggon sárga 110.0—110.0, fehér 000.00— 
000.00, rózsa 1 q. 5.40—7.00, fekete retek kicsiny 100 
drb 0.60—2.00, ugorka 100 drb savanyítani való 

, savanyitott 3.60—4.80, nagy salátának , 
paradicsom olasz 1 q. 40.00—70.00, belföldi , 
zöld paprika 100 drb 2.00-2.00, tök főzni való 100 drb 

•—, zöldborsó hüvelyes 1 q. 10 00—14.00, kifej-
tett 20.00—30.00, zöldbab hüvelyes 1 q. , 
kifejtett —. .—, karfiol 100 drb -.00 .00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00 - 34.00, spárga 
1 kg. 0. 0.— 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. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. —. .—, 
őszi 1 q. —. .—, magvaváló 1 q. —. .—i 
nem magvaváló 1 q. —. , szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 

.—, meggy nagyszemü kem. 1 q. 30.C0— 50.00, 
apró szemű 1 q. 24.00—28.C0, eper (szamócza) 1 kg. 
—. .—, málna l 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 
hf ju I. r. 1 q. 00.00—00.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00 .00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
5.00—8.—, pugiiai 100 drb 5.00—8.00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.60—2.80, füge 
hordós 1 q. 32.00—36.00, koszorú 1 q. 40.00—44.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—84.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—112.00, szőlő passatutti 1 q. , 
1 q. —. .—, szerb szőlő 1 q. —. .— korona. 

Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 160.00—220.00, 
n. r. 1 q. 140.00—160.00, 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 
II. r. 48.00— 52.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
—. .—, vörös bor 1 hl. —. .—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. .— korona. 

Bnaapeatí takarmányvásár. (IX. kertSlet Mester-
atcsa, 1900. junius 22 A székesfővárosi vásérigazgatősás 
jssmlése a ,&öttéltk* részére). Felhozatott a szokott 
r^iígekből 113 szekér léti széna, — szekér maisat)-, 

22 szekér zsupszalma, 8 szekér alomszelma, 0 szekér 
aarmányiz üma 0 »?ekér íe»geriszár, 4 székéi: egyéfc 
íakarmány (zabosbükköny,lóhere stb.) 300 KEik wecska. 
A forgalom lanyha fil.-ben v-léní a követ-
kezők: réti exetu* 380- 600, jnBhs* , istp-
awalms 260-320. *lcnjÉzaíma 240—280, egyéb Safesí-
m&ny , lóhere , íaksmánj-
•wIjf* . 100 téve tengemz. . tcczerna 
480-520, aarjo , nisümsEzccsk? 340—380, fíéES 

, aj , zabosbSkkoDj 440—480. Qhesi 
assuissám 150, »tsi> 210,000 tg. 

Allatrásárok. 
Budapesti szurómarhavslsár. 1900. junius hó 21-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 1026 db, eladatott —- db, 
galicziai 1026 drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 17 db, eladatott 
— drb, élő bárány — db, eladatott — drb; belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

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

Vásár meglehetős élénk volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 58-88 

koronáig, kivételesen 91 koronáig dbonkint, — • 
koronáig, kivételesen koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú 42—50, 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, ——— 
korináig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú 

belföldi koronáig, kiv. koronáig súlyra, 1 

galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli —— koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék. koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány —• *— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• -•— koronáig párja. 

Budapesti gazdagági és tenyészmarhavásár. 1900. 
évi junius hó 21-én. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a „Kőztelek' részére. 
Felhajtatott: 294 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 26 
db, közép 88 db, alárendelt — db. Fejőstehén: fehér 
— db, tarka 102 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 46 db, 
fxizlalni való ökör — db, üsző fehér — db. 

Vásár meglehetős élénk volt. 
Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 

Skör 730—860, középmin. jármos ökör 600—720 pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör —, Jármos 
bivaly é. s. mm., 560—580 K-.ig páronkint. 
iobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., 
íMskötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért éí 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén ,, tarka 
kevert származású tehén 130—220 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 220-310, kiv. koronáig 
darabonkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1900. évi junius hő 
21 én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
•elentése a „Köztelek' részére.) Felhajtatott: 2688 db 
aagy vágómarha, nevezetesen: 1034 db magyar és tarka 
íkör, 556 db magyar és tarka tehén, T60 db szerbiai 
Skör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, — db 
szerbiai tehén, 56 db bika és 119 db bivaly. 

Minőség szerint: 719 darab elsőrendű hizotf, 
1675 db középminőségü és 294 db alárendelt min. ökör 

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

Vágómarhából a felhajtás 116 darabbal volt 
kevesebb, idegen vevőknek nagyobb számban való 
megjelenése a vásár kezdetén az üzletnek élénk írány-
zatott adott, a vásár végefelé azonban a mult heti 
árakat alig lehetett elérni. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 61- 67--, kivételesen 70' , 
hizott magyar ökör középminőségü 54' 62.-—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 48- 52-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 42—66 —, kivételesen tarka 
tehén _•—•—, magyar tehén középmin., 42-66 — (69), 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 
66- , gzerbiai ökör jobb minőségű 50- 62 —, 
—•— szerbiai ökör középminőségü 42-—48 —, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű •—, szerbiai bika 
46—66'—, kivételesen 67.—, szerbiai bivaly 32.-44 — 
Itiv. •—, magyar legelőmarha I. r. 48. 56.—, 11. r. 
42—46 koronáig n.étermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1900. jun.21-én. 
(4 budapesti vásárigazgatóság jelentése a .Köztelek 
részére). 

A felhajtás emelkedett, a forgalom élénk volt. 

Felhajtatott összesen 747 db Eladatott 397 db, 
Jobb minőségű lovakból hátas 25 drb, eladató t 8 db, 
300-400 K.-ért, könnyebb kocsüó (jukker stb.) 15 db, 
eladatott 6 db, 400-540 K.-ért, nehezebb kocsiló 
S ó s ) 20 db, eladatott 4 db 340-460 K.-ért, igás 
kocsüó (nehéznyugoti faj) 100 db eladatott1 40 db 200-
970 K -ért Donnv 3 db. eladatott 1 db 60 K.-ért; 
közép minSségü lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb ) 180 db, eladatott 60 db 120-174 K.-ért könnyebb 
félék (parasztló stb.) 350 db, eladatott 260 db 58-116 
I-értT alárendelt minőségű lovakból 54 db, eladatott 
18 db 16-44 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 80 db, 
az állatkert részére vásároltatott 3 darab, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott - db ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott - db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai gertésvásár. 1900r évi junius hó 22-én. 
(Elsó magyar sertéshizlaló-részvénytársaság tel®'?n 

lentése a .Köztelek' részére.) Az üzlet lanyha volt. Heh 
átlag-árak: Magyar válogatott 320-380 kgros nehéz 
95-97 fii., 280- 300 kgrammos nehéz 95-üb 
fii öreg 300 kg. tuU 90-92 fii., vidéki sertés 
könnyű 90-95 f. Szerb f. Román — — — 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4°/o 
engedmény szokásos. - Eleségárak: Tengeri uj 11-80 

korona, árpa 12-80 kor. Kőbányán átvéve Helyi 
állomány: junius í 15-án maradt 43779 darab Fel-
hajtás : Belföldről 2083 darab, Szerbiából 2416 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból - - darab. 
összesen 2699 db. Főösszeg 46478 db. Állomány 
és felhajtás együtt -— drb. Elhajítás: budapesti fo-
^a'ztásra (I-X kerület) 1102 drb, belföldre Budapest 
környékére 1Ö03 drb, Bécsbe 730 drb osztrák tar-
tományokba 109 drb, Ausztriába - db. Német biro-
dalomba - darab egyéb országokba - darab, összesen 
2961 db A szappajígyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 2 darab, vaggonokból kirakott hulla 
7 darab, borsókásnak találtatott « darab, összesen 

leszállásokban maradt VI/15. 4107 db. Felhajtás: Szer-
biából 2416 db, Romániából — drb, összesen 6523 drb. 
Elhajtás: 2241 drb, maradt állomány 4282 drb és 
pedig 4282 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 158 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélökra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (49000 korona becs-
értéken felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

abadkai atkviha- Szudarovics 80292 Junius 26. 

Junius 26. 

Junius 30. 

Julius 2. 

Julius 3. 

Julius 9. 

Julius 10. 

Julius 13. 

Julius 23. 

Julius 26. 

Julius 27. 

Julius 28. 

Aug. 17. 

Okt. 3. 

Szentesi 
kir. jbiróság 
Kolozsvári 
kir. tvszék 

Élesdi 
jbiróság 
Homonnai 
kir. jbiróság 
Budapesti 
kir. tvszék 
Szentendrei 
kir. jbiróság 

Segesvári 
kir. jbiróság 
Debreczeni 
kir. tvszék 

Szabadkai 
kir. jbiróság 
Budapesti 
kir. tvszék 
Marosvásárhel 
kir. tvszék 

kir. jbiróság 
Pestvidéki 
kir. tvszék 

atkviha- Héjjá 53770 
tóság Lajos 
a tkvi ha- Sigmond 988139 
tóság testvérek 
a tkvi ha- Berzeviczy 43266 
tóság Béla 

a tkvi ha- báró Fiáth 62439 
tóság Miklósné 

atkviha- Fodor 330.80 
tóság Gyuláné 
atkviha- Nedelkó 40037 
tóság Péter 

atkviha- br. Szent- 1U8000 
tóság kereszty Pál 

atkviha- Ujfalusy 112520 
tóság Endre 

atkviha- Szudaro- 80292 
tóság vics Márk 

atkviha- Schindler 333731 
tóság Károly 

i atkviha- özv. Gazda 40593 
tóság Józsefné 

atkviha- Ányos 66336 
tóság Miklós 

atkviha- Magyar 129719 
tóság festékgyár 

r.-társaság 

Kiadóhivatali üzenet. 

Felkérjük mindazon tisztelt előfizetőinket, 
a kik a folyó évnegyedre az előfizetési díjjal 
hátralékban vannak, hogy azt a julius—szeptem-
beri előfizetési összeggel együtt folyó hó végéig 
beküldeni szíveskedjenek, mivel julius hó első 
napjaiban az összes hátralékosoknak beszün-
tetjük a lap küldését. 

^Elsőrangú hazai gyártmányi 

PantM szín: 

ELSŐ MAGYAR 

1 M S Í G I GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T . 

Magyarország Itgnagysbh é* •gyedüll 

g a z d a s á g i g é p g y á r a , | 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

§0F összes 
gazdasági gépeket gyártja. 

I f i Rendelések megtétele előtt kirjak minden ||| 
M szakbavágc kérdéssel bizalommal hozzánk I I 
U fordulni. 

Részletei árjegyzékkel fi 
9 ét mktzcrfl feMlágositíssal dljmeititu ázol- | | 
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Földbirtokosok, ^ ^ x í 
9 gye imébe . 

Austria-Magyarországon általam* bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

ponyva-kölcsönző Intezetem 
ajánl igen csekély kölcsöndij mellett 96 Q mtr. és 48 • mtr. nagyságú telitett 

kazal ponyvákat, 
vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására szolgáló ponyvákat, 

továbbá 12 • mtr. nagyságú, behordáehoz alkalmas szekérponyvákat, 

miáltal saját ponyvának beszerzése megtakarittatik. ügyszintén 

zsákok is kölcsönöztetnek 
igen olcsó árak és előnyös feltételek mellett. Ugyanitt legolcsóbban szerezhe-
tők be uj és használt 726 

t e l í t e t t p o n y v á k , 
valamint sze l iér-poi iyv í i l i 7 korona és 9 korona, továbbá uj és használt 

- * s á k o k - — 
minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 

W T M i n d e n 5 0 - k a l o l c s ó b b m i n t b á r h o l . ~ m 

Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron megvétetik. 

NAGEL ADOLF 
B u d a p e s t , V . A r a n y - J á n o s - u f c z a 1 2 . 

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

Knuth Károly 
m é r n ö k és gyáros . 

QYAB I?S ffiODA: 

B U D A P E S T , 

T ű . ker. , Cíaraf-nteu 8—S. n i i 

Elvállal: Központi-, víz-, lég- és gőzfűtések, lég-
szesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőz-
tetések, closettek, szivattyúk, vizerömíivi «s!8-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
róleum váladékból nyert gázok értékesítését 
czélzó készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 
Tervek, költségvetések, Jövedelmi előirányzatok 

gyorsan készíttetnek. 

I.í,egj»bb ntfnSséfB két|ytf-«ink raktirw. 

Importált eredeti 

angol kosok 
kaphatók: 

P I C K O S W A L D - n á l 

BUDAPEST, 
VIII., Kü/sö-Kerepesi-ut 1. sz. 

T f f l l 1 a f l a . n ? 167drb csak4kor. 201. 
gyönyörű aranyozott óra, 3 évi jótállással, aranyozott lánczczal, 1 prima bőr-

zsebtárcza, 1 gyönyörű férfl gyürü utánzott nemes kővel, 1 igen finom zsebkés 
prima angol aczél pengével, 1 nyakkendőtű, 1 garnitúra doűble arany kézelő és 
inggómb, 1 zseb toilette tükör, 5 remek jux tárgy, igen mulattató tárgyak, 
1 prima nickel Írókészlet, 3 drb angol levelezési tárgy, 1 pár elegáns hölgy-
broche, 1 pár bouton simili brilliánssal és 140 különböző háztartási czikk. Ezen 
/gyönyörű 167 dib órával együtt, mely egymaga megéri a pénzt, utánvét mellett 

csak 4 korona 20 fillérért rövid ideig kaphatók. ' 

Waarenhaus P. Lust, Krakan, Postfach L[l. 
Meg nem felelők azonnal vissza vétetnek. 1070 

Q u p e r f o s z t a t o k • « 
F S m # I ^ ^ S S ^ J S ^ ""állati és 

J- ásványi eredetűek, 
legolcsóbb 

foszforsavas trág-yaszer minden talajra. 
Gyors hatásért kezesség, legnagyobb eredmény. 

Nélkülözhetetlen az őszi vetéseknél, 
semmi más foszforsavakkal nem pótolható. 

Ajánlok továbbá: 

Cson t l i s z te t , Ch i l i s a l é t r omo t , kénsavas a m m o n i á k o t , 
k á l i s ó t , k a i n i t o t , k ü l ö n l e ge s m ű t r á g y á k a t kapás és 
kalászos növények alá, t l i e m e n a n i szab. szuper foszfá t-

gypszet 
herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; 

t a k a r m á n y m e s z e t stb. 
bárhova ve rsenyképes á r o n szá l l í t a legsz igorúbb 

t a r ta lom-szava to l ás m e l l e t t 

Kénsav- és A SS áT* HST "P® A TSkM Ludenburg-Themenau 
' agyár <«>• KS -ár9L -HM. és Lissek Rostok m. 

Központi iroda: P r á g f a . , Heinrichsgasse 27. 

Mc Cormick Harvesting Machine Company. 
Chicagói aratőgépgyár. 

Kévekötöaratógép. IHarokrakőaratégép. 
Fükaszáíógép.Szénagyüjtö-gereblye. 

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

sen saját üzemünk szerint. Ezen idényben szolgálhatunk tiszta manillakötőzsineggel, 
melyet chicagói gyárunkban gyártottat. 

Képes árjegyzékekért és utmutatásokérftessék az alul jelzett czimhez fordulni: 

Mc Cormick Harvesting Machine Company. 
WILLIAM J. STILLMAN. igazgató. 

B u d a p e s t , "V . , Y á c z i - u t 3 8 . s z á m . 
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A L A K U L T 1856 . 

K Ű H N E Z. 

g a z d a s á g i g é p g y á r a 

M O S O N B A N . 

a nyári idényre ajánlja elismert fgUílapeSt, V I . . VáCZl-kÖrUt 57 a. 
szerkezetű, és kivitelű eredeti amerikai ^ > 1 1 

„ O s t > o r n . e < s - f é l e 

fűkaszáló gépeit 
szénaforgatóit 

marokrakó 
és kévekötő 

aratógépeit, 
melyek hazai földön is ismételve legelső 

dijakkal kitüntettek. 
Saját készitményü s z éuage reb lyék 
legjobb kőrisfából. Egy és többbsoros 
k a p á l ó g é p e k (Columbia cultivátor 

66 korona). 

M i m és motoros GséDlőgéDeic rosták, Molyozól. 
Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

GANZ és TÁRSA 
Petróleummal ós adómentes 
benzinnel hajtott motorok 

gazdaság czóljaira 
(BÁNKI it CSONKA umb. r*nt/mr*). 

Mechwart-féle gó'zekék és 
petroleumekék. 

Hengerszékek, kőjáratok é t te l jes 

malomberendezések. 
T u r b i n á k . — V i l l a m o s v i l á f i t á v i 4a 

Részletes árjegyzékeinket k ívánatra megküldjük. e r ő á t v i t e l i b e r e i d e t é i e k . 

arany-, 19 ezüst-é, 
\30disz. éselismerő oklevél' 

Cs. és kir. szab. 
mosóvíz lovak számára. 

Kvizila-féle 

A szab.̂ horza-szalagok szürke, barna, fekete és fehér 
4-féle nagyságban készülnek és'pedig külön a jobb 
III. a ballábab számára. 

A bokán a-tól lb-ig i 

:mt. nagysághoz illik az 

I l l u s t r á l t á r j e gyzék 

Kwizda szab, gummi vádő:észüSékeirö! a lovak lábaira 
ingyen és hérraentvc. 

FŐRAKTÁR 

SC¥-#§zda F e r ^ w c z J á n o s 

gyógyszerész, K O R N E U B U R G , Bécs mellett. 

SZIVATTYÚK MÉRLEGEK, 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és 

iparczélokra. 
gjobb gummi- és kender tömlők 

Mindenféle csövek. i 

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

A , , , ™ w (JARVENS, Wien, ingyen és bérmentve. 

H O T T E R F . J . R . Szt. József-gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2., Sehönbrnnnerstrasse 182. 

F e h é r M i k l ó s 
ffépffjira 

Budapes t , I X . , Ü l l ő i-ű t 2 3 . szára. 

lokomobilokat és cséplőgépeket különböző gyárt-
mány és nagyságban, ajánlja jól felszerelt gépmű-
helyét gépek javítására és malomszerelvények gyár-

tására. 

Mérsékelt árak, kedvező fizetési feltételek. 

630 Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Hottor-fel® Absorbinol 
J/i palaczk írt «.—, Vi palaczk frt 3.1 
Eltávolít mindennemű kinövést és 2 

testtapadékot, a nélkül, hogy a szőrt tt 
tenné. Erősíti a megtámadott ős gy 
inakat, eltávolít és tönkre tesz mindéi 
mőt az izmokon és megöv minden gyulla-
dástól ; különösen bevált epebajnál, csülök-
daganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, 
csomóknál az inakon, vastag bokánál, daga-
natoknál, a hol ilyenek fellépnek. A térdek 
remegését megszünteti és meggyógyítja ! 

Hotter-féle AgrU típpora 
lovak és szarvasmarháknak, 1 osomag 80 ki 

Kittinö pótlék atakarmányhoz az állat ereji 

Ajánlja a m. k i r . államvasutak gépgyárá-
ban készült gőzcséplő garnitúrákat, Compound loko-
mobilokat stb., raktáron tart mindennemű gazdasági 

gépet, földmivelési eszközt, továbbá 
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S e r t é s t e n y é s z t ő k figyelmébe. 
A 13653 . s z ám a l a t t s z abada lm . 

S O M O G Y I G É Z A - f é l e 
á l l a t o k e m é s z t é s é t e l ő s e g í t ő p o r 

mindenféle 
sertésbetegségek 

ellen 
sikeres hatássál bír. 

A 1 3 6 5 2 . s z . m a g y , k i r . s z a b a d a l m i o k i r a t n a k k i v o n a t a . 
Jelen találmány tárgya egy eljárás, áll a táppor előállítására, melyet 

állatok, különösen sertések ugy folyékony, mint szilárd táplálékába beleke-
verve, annak emészthetőségét megkönnyíti. 

M nt a tapasztalatok bizonyították, ezen tápporral ellátott táplálék az 
állat szervezetére igen jótékonyan hat, a mennyiben annak ellenállóképességét 
betegségek ellen már aránylag rövid használat után nagy mértékben növeli. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
A por, melyet az étellel együtt bevesz a sertés, a gyomorból megemésztés 

után a vékonybelekbe kerül, a hol az tovább emésztődve annak alkalmas részei 
a bél szivó edényei (bolyhai) által felszivatnak s a tápláló szervek erein keresztül 
a vérbe vitetnek és számtalan véredény által szétterjednek a test minden részébe ; 
innen van tehát az, hogy a por tartalma szefint belsőleg hat, mert ha talál-
mányom rendszeresen használva lesz, sikeres eredménynyel jár és bármely 
állatnál alkalmazható. 

H a s z n á l a t i u t a s í t á s . 
Ha az állat nem eszik és nem emészt, hetenként 2-szer 3 deka H/a 

evőkanállal adandó naponta. 
Ha az állat gyengélkedik, az első két nap 5 deka 2Vs evőkanállal naponta. 

Azonban, ha betegségbe megy át, két napon át 8 deka 4 evőkanállal etetendő. 
A por kevés hig ételbe keverendő. 

E l i s m e r ő l e ve l eka l egnagyobb u r a d a l m a k i b ő l v a u n a k . 
Kapható mindenütt. 

V 4 kg. doboz 90 fil lér ( 4 5 kr , ) , V a kg. doboz 1 korona 8 0 fillér ( 9 0 k r . ) 

341 Készítő SOMOGYI GÉZA, Arad. 

H i r d e t m é n y . 
Magyar vasúti kötelék. — A czukorrépa díjszabás (II. rész 5. füzet) uj kiadása. 

A magyar vasúti kötelék forgalomban 1900. évi augusztus hó 1-én II. rész 
5. füzet megjelöléssel uj díjszabás lép hatályba, mely magyar vasutak állomásairól 
magyar czukorgyári állomásokra teljes kocsirakományokban szállítandó czukorrépa, 
valamint vissza szállítandó friss és savanyitott répaszelet és mésziszap küldemé-
nyekre közvetlen mérsékelt díjtételeket tartalmaz. 

Az uj díjtételek a régiektől annyiban térnek el, hogy a tizedestörtek egész 
számjegyekre kerekíttettek föl. 

Az uj díjszabás, mely által az 1899. évi január hó 1-től érvényes hasonló 
czimü díjszabás hatályát veszti, folyó évi julius hó vége felé példányonkint 80 fillérért 
lesz megszerezhető a magy. kir. államvasutak díjszabás elárusító irodájában (VII., 
Csengery-utcza 33. sz.) 

Budapest, 1900. junius hó 15-én. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, a részes 

vasutak nevében is. 

It Budapest fővárosi Marékpenzür 
— 

Bef i ze te t t a l a p t ő k e : 

9 . 0 0 0 . 0 0 0 k o r . , n é v r e s z ó l ó 1 5 , 0 0 0 d b 6 0 0 k o r . n 

T a r t a l 
Rendes tartalékalap 
Külön „ 
Rendkívül „ I I L T 

Haszonbérlet. 
1 9 0 1 . é v i n o v e m b e r 1 - t ő l kezdve Diősjenö köz-

ség határában (Nógrád-megyében) haszonbérbeadó egy 

1529 kat. hold kiterjedésű birtok, 
melyből 8 3 6 h o l d s z á n t ó f ö l d , 1 6 6 l i o l d rét, 

a többi l e g - e l ő é s e r d ő . Bővebb fölvilágosítást ad 

maga a tulajdonos A l m á s y E d e úr B o r o s t y á n -
k ő n (Vas-megye) vagy S p e t t V i n c z e ügyved úr 

B u d a p e s t e n (IV. Kecskeméti-utcza 14. sz.) 1053 

RENDSZERES 

MALOM-berendezásek 
és egyes M A L O M G É P E K , 

termény-tisztító-művek 
gabunaraktárak (silos) részére. 

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

Marshall, Sons & Co. Lmtá 
angolországi gépgyár vezérli gynöke 7 6 2 6 

BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi-ut 46. szám. 
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\ K a p h a t ó 
% i egész éven át l ege l ső p endü f i a t a l 
f\ M n e h é z 

| y f erdélyi igás ökör 
' M ^ É A n t a l n á l , 
I i . ' ^ Szamos újvárt. 
h í ^ P A készlet egész éven át á l landóan 
l l l l f "^ 800—ÍOOO darai). 90 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

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

képviselője ajánl: 

Thomasfoszfátlisztet (Thomassalak), ® ® 
„Martellin" dohány trágyát, Kainitot. 

mmmmm A műtrágyák béltartalmáért szavatolok, —m—mm 

Eladó szlavóniai birtok. 
Eszéktől Vt ki lométernyire, a djákovári utón az 

Igali-féle branyevinai egy tagbeli birtok, mely 387 kat. holdnyi, 

eladatik. Bővebb felvflágoíitássaUzolgáí k ° " "IOOT 

Igali Svetozár Barba, (Baranya-megye). 

L e g ú j a b b szerkeze tű k i t űnő t r ágyaszó ró g é p e k 

a l e go l c s óbb á ron . « Eladó szlavóniai birtok. 
Eszéktől Vt ki lométernyire, a djákovári utón az 

Igali-féle branyevinai egy tagbeli birtok, mely 387 kat. holdnyi, 

eladatik. Bővebb felvflágoíitássaUzolgáí k ° " "IOOT 

Igali Svetozár Barba, (Baranya-megye). 

Lapunk bekötési táblája 
1 fpt £ 6 kpépt (portómenteien) 

kapható kiadóhivatalunkban. 
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Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

DREZDAI M O T m m Á R , *£SflSSr 
* eu8mer?k gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait í ő ~X és locomobiljait. 

Minden kiállításon 
Nagyszerű njitások 

HUmezögsszzdákf igyeEméfoe! ! 

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és kerités-gyára 

Budapesten, V I I I . , Ü l l ő i - u t 48. szám 
jutányos áron szállít: 

sodrony-kerítéseket, 
magtár-ablakrostélyobat, 

s z i k r a f o g ó k a t , k a v i c s - é s f o l d -
r o s t á k a t , h e r e f e j f ő - é s t o k -
l á s z o l ó a c z é l s z & w e i e k e t gömbölyű 
és négyszegletes a c z é l s o d r o n y b ó l , 

v á l a s z t é h e n g e r e k e t 
(Sortircylinder) cséplőgépekbe, valamint régi 
hengereknek uj sodrcmy-köpenynyel való 

ellátását, 

t a k a r m á n y - é s f r á g y a k o s a -
r a k a t , ő k ő r s E á j k o s a r a k a t i 

rostákba vald s z i t a b e t é t e k e t stb. stb. 
P o n t o s és gyors k i s z o l g á l á s ! 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve II 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő 

„Deering"-féle fükaszálógépeket, 

marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 

és aczélból készült 
(lógereblyéket) van szerencsém .. 
gazdaközönségnek akként ajánlani, hogy 

' hogy minden általam szállított ilyen gép-
nek használhatóságáért és ji munkájáért, 
nemkülönben anyagának jóságáért el-

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

natosítani. 

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

B U D A P E S T , V . , V á c z i - k ö r ú t 5 2 . s z á m . 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kivánatra készséggel szolgálok. __ 

g y ü m ö l c s é s s z ő t ö b o p k é s z í t é s i g é n e k . 

Gyümölcs és szölö saj tók, 
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, él 
nyomerő szabályzóval. A munkaképesség 20% nagyobb 

mint bármely más sajtónál. 

Szölö ós gyümölcs z ú z ó k 
é s b o g y ó z n o r s s o l ó l s . 

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. 
felék aszalásra, "ryümölcs-vágó és hámozó ([épek, legújabb szerkezetű szab. SnmükSdS „Syphonla" gyümölcs és szőlö-veiszd permetezik, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett 

tüntetre 400 r̂anĵ 'ezlist' 
•z.ipizcUsájji kiállításon IS! aí°any trrn" ' í jT^él k ^ 

és viszont elárusítók felrétetnek. 

H i r d e t m é n y . 
A magyar kir. állam-

vasutak Gyulafehérvár ál-
lomásán lévő pályaven-
déglő bérletére ezennel 
zárt ajánlatu pályázat hir-
dettetik. 

A bérlet 1901. évi .ja-
nuár hó 1-vel kezdődik 
és tart ezen időponttól 
szánjitott 3 éven át vagyis 
1903. évi december hó 
31-ig. 

A bérleti feltételek a 
magy. kir. államvasutak 
aradi üzletvezetőségének 
I. osztályában a- rendes 
hivatalos órákban megte-
kinthetők vagy kivánatra 
postán megküldetnek, 

miért is ajánlattevőkről 
feltételeztetik, hogy azo-
kat ismerik és egész ter-
jedelmükbenkötelezőknek 
elfogadják. 

Az 1 kor. bélyeggel 
ellátott és „ajánlat a gyula-
fehérvári pályavendéglő 
bérletre* feliratú borítékra 
zárt ajánlatok lepecsételve 
1900. évi julius hó 3-án, 
déli 12 óráig alulírott üz-

letvezetőség általános 
igazgatási (I.) osztályánál 
nyújtandók be. 

Bánatpénz fejében 100, 
azaz egyszáz korona kész-
pénzben vagy állami le-
tétekre alkalmas érték-
papírokban legkésőbb f. 
évi julius hó 2-án, déli 
12 óráig a magy. kir. ál-
lamvasutak aradi üzlet-
vezetősége gyüjtöpénztá-
ránál Aradon leteendő. Az 
értékpapírok számitandók 
a budapesti, illetőleg bé-
csi tőzsdén legutóbb jegy-
zeit 14 napnál nem régibb 
utolsó napi árfolyamon, 
de soha névértéken felül. 

Takarékpénztári betét-
könyvek letét gyanánt 
nem fogadtatnak el. 

Ezen feltételektől eltérő 
vagy nem a kitűzött ha-
táridőre beérkezett aján-
latok nem vétetnek figye-

Az ajánlatok közt a vá-
lasztás szabadon a bér-
összegre való tekintet nél-
kül történik. 
A magy. kir. államvasutak 

aradi üzletvezetősége. 

K w i z d a F e r e n c J á n o s 
os. és kir. oszt.-magy., román kir. és bolgár fejed. udv. szállító, 

kerületi gyógyszerész, Koruenbnrgr Bécs mellett 

a tojelökópesség 
fél doboz 70 flll. Valódi csak a fönti védjegye 
minden gyógyszertárban és droguakereskedésl 
Török József gyógyszertára Budapest, VI. Király-u. 12. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
HBB gazdák és hizlalók használatára. « « 

Irta K . Kuffy Fái. 
A -a portómentes küldéssel I forint 10 kpajczár. 

STAHEL » L E N N E R 

TRIEURGYÁR j Katona József-utcza* 8. 

Ajánljuk 

t r i enr je inke t 
minden gabona tisz-

títására 

Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcseré-
lünk. Kivánatra képes árjegyzékkel szolgálunk bér-

mellett szolid elárusítók alkalmazást 

Magyar kir. államvasutak. Igazgatóság. 

H i r d e t m é n y . 
A ma°y.. kir. államvasutaknál rendszeresített kezelőnői és pénztárkezelő 

női állásokra régebbi folyamodások folytán már előjegyzett s szakképesítéssel 
is biró je. öltek száma oly nagy, hogy ezen állások aránylag csekély számánál 
fogva a beállható szükséglet évekre fedezve van. 

Miután az e tekintetben közzétett figyelmeztetéseink dacára ugy a, nagy-
méltóságú kereskedelemügyi m. kir. ministerhez, mint az államvasutak igaz-
gatóságához folyamodványok még mindig nagy számmal érkeznek, újból 
figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy mindaddig, a mig a már előjegyzésben 
lévő jelöltek elhelyezést nem nyernek, a kezelőnői állásokra való további ki-
képzés beszüntettetett, minélfogva a beérkező kérvények minden érdemleges 
tárgyalás nélkül a folyamodóknak egyszerűen vissza lógnak adatni. Ha pedig 
a már előjegyzett jelöltek elhelyezést nyernek, a további üresedések nyilvános 
pályázat utján fognak betöltetni. 

Ily körülmények között az illetőknek saját érdekében is áll, hogy a 
céltalan kérvényezég költségeitől és fáradságától magukat megkiméliék. 

Budapest, 1900. junius 13-án. 
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i Gazdaság i ü z e m e k b e n , u r a d a l m a k b a n , t e j gazdaságokban , s zeszgyárakban stb . k i t ű n ő e n b ev á l t i 

I Porcellán-EmaiS-Festékflnk (Peí) 
f mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-

ződés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felü-
lt nyújt, mely te j és vajKezelési helyisésefc, géphi-

. __Ji, Konyhák, fürdőszolteát, folyosók:, istállóit, 
I kloactek stb. részére felette czélszerü. 

Bessemerfestékünk (védj egy fillö)1 
mint fel tét lenül megbizható rozsdavédő szer mindennemű I 
vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, I 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitűnő konserváló szer. Tar- I 
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, 1 
mint minium és olajfesték. 

Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

)lAitz Ede és Társa, Pozsony., 
KÁDÁR UYULAszá 

T. CZ. Van szerencsém a nagyérdemű gazdaközönség és géptulajdonosok 
becses figyelmét felhívni a szabadalmazott gyors lóhere- és luczerna-
mag cséplő és gubózó gépemre, mely nemcsak magas munkaképes-
ségénél fogva múlja felül az eddig létező összes ilynemű gépeket, hanem azon 
előnyénél fogva is, hogy vele a cséplés és gubózás egyszerre végezhető, de 
egyedül a gubózást is kitűnő sikerrel végzi. •• 

Ezen szabadalmazott lóhere- és luczerna-mag cséplő c(ob, mely minded 
cséplőgéphez alkalmazható, két részből van készítve, illetve a rászerelt csa-
varok segélyével két' különböző hengerpalástot lehet képezni és pedig az etető 
nyílásnál levő: hengerpalástnak nagyobb átméret szükséges, mert itt több gubót 
vesz be. Mig a kiömlő nyílásnál levő hengerpalást szűkebb átmérőjű paralellra 
állitható, mi a kifejtés főtényezője'. -

. Találmányomnak nemcsak meglepő munkaképességéért szavatolok, hanem 
azért is, hogy bármely eddig létező heremag-fejtő ellenében kétszerannyi magot 
fejt majdnem félannyi erővel. Hogy ezen találmányom mily előnynyel működik 
a gazdászat terén, az számos elismerő levelekből, melyeket a nagy-
érdemű gazdaközönségtől kaptam, világosan kitűnik. 

Megrendeléseknél szükséges a dob hossza és körmérete, úgyszintén a Megrendelesekiiél s: 
nagy törekrosta hossza. Ál teljes 

Teljes tisztelettel 
160 korona. 

E L I S M E R Ő L E V E L E K : 

T. Kádár Gyula géplakatos mester 
•Nagyváradon. 

A küldött újonnan szabadalmazott 
uj gyors lóheremagfejtőj ét, a mai napon 
használatba vettem minden átalakitís 
nélkül, a cséplőgépbe használtam, ugy, 
hogy a cséplést és gubózást,egyszerre 
teljesiti, úgyannyira jól sikerült, hogy 
a heremagot egyenesen zsákba kap-
tam ; ezt óhajtom Önnek tudomására 

Tisztelettel 
Szt.-Jobbi gazdaság kezelösége. 

Ezenkívül birtokomban vannak 

Ssgjítadi lat. Síért, Ujtilm mieskei gwtoíga. 

Tekintetes K á d á r G y u l a urnák, 
, Nagyváradon. 

Van szerencsém ezennel tudomá-
sára hozni, hogy a fenti gazdaság 
részére Öntől vásárolt lóheremagfejtő 
dobbal teljesen megvagyok elégedve, 
mert mig egyfelől azáltal tesz kitűnő 
munkát, hogy egyenesen dolgozik, s 
nem kell külön legubózni, addig más-
felől érdeme az, hogy tisztán s gyorsan 
dolgozik s a magot mind kiveszi. 

Kelt Micske puszta, 1897. okt. 15. 
Tisztelettel 

Jáncsó Lajos kápt. urad. gazdatiszt. 
z alant felsorolt birtokosok és gazda-

ságok elismerő levelei, melyek mind a szabadalmazott lóheremagfejtő gépem 
használhatósága mellett bizonyítanak. A többek között felemlítem és kívánatra 
megküldöm : Szunyogh Szabolcs nagybirtokos Eisztár, Schwartz Gyula nagy-
birtokos Gyapoly, Puszta-Alcsi gazdaság, gr. Csekonics Endre uradalma Hosszu-
Pályi, Uradalom Ó-Siska, Uradalom Margitta, Uradalom Székelyhíd, Farkas 
Ferencz Csehtelke, Szacsvay Ákos Kigyik, Lfcbtenstein Menyhért Balmaz-
újváros, Diamand Béla Nagyvárad, stb. 

Magyar kir. államvasutak üzletvezetőség'Aradon. 
14946/900. sz. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
A magyar királyi államvasutak alólirott üzletvezetősége nyilvános pályázat 

utján biztosítani kívánja a vonalain, alkalmazott azon hivatalnok és hivatalnok 
gyakornokai részére szükséges egyenruha darabok készítését, kik a fennálló 
egyenruházati szabályzat értelmében szolgálatközben egyenruhát viselni tartoznak 

Az ezen hivatalnok-gyakornokok által rendszerint viselendő egyenruhada-
rabok következők: 

1. Nyári zubbony, 2. tavaszi és őszi zubbony, 3. téli zubbony, 4. nyári 
' nadrág, sötétkékes, szürke vagy drap színű posztóból, 5. Tavaszi és őszi nadrág, 
6. Téli nadrág, 7. Tavaszi és őszi felöltő, 9. Nyári sapka, 10. Nyakra való, 11. 
Keztyü, 12. Karkötő. 

Az 1—8 tét. alatt felemlített ruha darabok készítéséhez megkívántató felső 
kelmék szállítása a magy. kir. államvasutak igazg. által biztosítva lévén, tartozik 
azon czég, ki az 1—8 tét. alatt felsorolt ruha darkbok elkészítésével megbízatni 
fog, a szükséges felső kelméket jelen pályázati hirdetmény kiegészítő részét 
képező részletes feltételkben megnevezett honi gyárban 'és árban beszerezni. 

Ezen ruhadarabok elkészítésére és szállítására vonatkozó részletes feltéte-
lek megszerezhetők az alólirott üzletvezetőségnél a hivatalos órák alatt, mely 
feltételek aláirottan az ajánlattal együtt következő felirattal ellátva: 

,Ajánlat a hivatalnoki egyenruha darabok elkészítése iránt" 1900. évi 
julius hó 10-ike déli 12 óráig, az alólirott üzletvezeteséghez benyújtandók vágy 
posta utján beküldendők, hova is bánatpénz képen mely esetleg óvadék gyanánt 
is fog szolgálni 200 frt készpénzben vagy értékpapírokban 1900. évi julius hó 
9-én déli 12 óráig beküldendő. , • 

Az alólirott üzletvezetőség fenntartja magának a'jogöt, hogy a beérkezett 
ajánlatok közül — tekintet nélkül az egység árakra — választhasson és fogad-
hasson el. 

Aradon, 1900. juüius hóban. 
A magyar kir. államvasutak üzletvezetősége Arad. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

i Budapeat. * sh J 
Főraktár: Koronaherczeg-utcza 17. «z. 

Gyár: (Motor-erővel) IV., Károly-laktanya. 
i Állandó nagy raktár mindennemű állatorvosi ét gudá- I 

tuti nUszerekből, a legújabb előírás szerint. Olosó 
és jutányos árak. 

Javítások és müköszörülések elfogadtatnak. 
Képes Srjetryzélc Ingyen. 

H A I H P E L J Ó Z S E F 
gép- és lánczszivattyugyára 

WIEN, 1117., Hellwagstrasse 10. 
ajánlja szab. 

l á n e z s z i v a t t y u i t 

rétek, konyhakertek, diszkertek és fais-
kolák vizeinek levezetéséhez. Munkaké-
pesség óránkint 200—800 hectoliter. 

L ó j á r g á n y 
1—4 kertcsőnek egyszerre való hasz-
nálatához. Nélkülözhetetlen mély ku-
682 taknál. 
Használt lánczszivattyuk és járgányok 

állandóan raktáron vannak. 
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

Actiengesellschaft 
Stahlwerke 

Weissenfels 
ezelőtt Goeppinger & Co. 

Weissenfels, Okiam 
Szab. a c z é l h o r d ó k . 
A hordóban levő folyadék nem veszít 
súlyából kiszivárgás, felszívódás és 

apadék által. Nincs tűzveszély. 
Petroleum, benzin, festékáruk, spiritusz, Kapható m i nden 

olajok, alkaliák stb. részére. TaáeresWéski. 

A gadya.6 ' 

Amer ika i szabadalmazott 

aczéllánczok 
forrasztás nélkül. 

Árjegyzéket ingyen és bérmentve. 


