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Pályázati felhívás. 
Az .Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület az általa kezelt földmivesiskolai alapít-
ványi helyek közül pályázatot hirdet : 

1. A Bakó János-féle alapítványra évi 
ösztöndíj 240 korona. Ezen alapítványra ; 
pályázhat elsősorban borsodmegyei illető-
ségű egyén. 

2. A Nagy-Atádi gazdakör alapítványára 
évi ösztöndíj 240 korona. Pályázhat ezen ala-
pítványra elsősorban nagy-atádi, illetve somogy-
megyei illetőségű egyén. 

3. Gróf Batthyány féle alapítványra évi 
ösztöndíj 240 korona; pályázhat ezen alapít-
ványra elsősorban vasmegyei illetőségű egyén. 

További feltételek mindhárom alapítvány-
nál, hogy a kérvényező magyár honpolgár fia 
legyen, ki 16-ik életévét betöltötte, ami kereszt-
levéllel igazolandó, továbbá iskolai bizonyit-
ványnyal igazolandó, hogy a pályázó jól tud 
irni és olvasni. 

Pályázhat ezenkívül magyarországi föld-
mivesiskolába már felvett tanuló is, ha ezt az 
illető földmivesiskola igazgatója által bizonyítja. 

Kellő okmányokkal felszerelt, bélyegtelen 
kérvények folyó évi szeptember hó 10-ig az 
.Országos Magyar Gazdasági Egyesület" igaz-
gatóságához (Budapest, Köztelek) nyújtandók be. 

Forster Géza 

Az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" alapító 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 czélből 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 Üllői-ut 25. 
(Köztelek) nyújtandók be. 

Forster Géza, 
az OMGE igazgatója. 

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, 
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. 

Gazdaköri alapszabályok. 
A .Gazdasági Egyesületek Országos Szö-

vetsége súlyt helyezvén arra, hogy a vidéken 
minél nagyobb mérvben gazdakörök alakíttas-
sanak, hogy ezirányban az érdeklődők kezére 
járjon, egy alapszabály-tervezetet dolgoztatott 
ki, amelyet az ügy iránt érdeklődőknek, ha ez 
irányban az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület igazgatóságához fordulnak, az alapszabály-
tervezetet díjmentesen rendelkezésükre bocsájtja. 

A merkantilis akna. 
Többizben megemlékeztünk már a 

párisi nemzetközi gazdakongresszusról és 
arról az előkelő szerepről, melyet ott a 
magyarok, élükön Darányi Ignácz föld-
mivelésügyi miniszterrel betöltöttek. A 
kongresszus tiszteletére a franczia kor-
mány egy fényes diszlakomát adott, a 
melyen Darányi Ignácz Magyarország 
földmivelésügyi minisztere beszédet mon-
dott, amelyben hangsúlyozva azt, hogy a 
mezőgazdák boldogulása első sorban 
attól függ, mennyire képesek a saját 
ügyeikben önmaguk segíteni, a mező-
gazdák szövetkezésére és az agráreszmék 
diadalára ürítette poharát. Egész Magyar-
ország hálával és elismeréssel fogadhatja 
földmivelésügyi miniszterének azt a tényét, 
hogy Párisba elfáradott, ott előkelő sze-
replésével a magyar kormánynak, a magyar 
névnek és az egész magyar nemzetnek 
az összes mivelt nemzetek előtt diszt és ' 
dicsőséget aratott és a magyar nemzetet 
közelebb hozta egy lépéssel ismét a 
kulturnépek azon nagy családjához, 
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amelyeknek érdekei sokszor bár külön-
bözők, sőt ellentétesek, de a kultura nagy 
munkájában mindigazonosok és bebizonyí-
totta, hogy a magyar nemzet épugy a 
haladás utján van, mert a kultura álta-
lános munkájának keretébe a maga 
különleges működésével beleilleszkedni 
tud. Darányi azonban szerencsétlensé-
gére a magyar mezőgazdaságnak legelső 
munkása és legfőbb őre s azért minél 
nagyobb eredményt tud elérni a magyar 
nemzeti kulturmunka terén — mivel ez 
nála első sorban a mezőgazdaság érde-
keinek előmozdításában nyilvánul — annál 
inkább számithat arra, hogy mindazok, 
akiknek a mezőgazdaságot fojtogató 
helyzetből való kibontakozás érdekük 
ellenére van, annál elszántabban és el-
keseredettebben fogják támadni. 

Igy is történt. A „Pester Lloyd" 
nevü német újság, mely mindenkor a 
plutokrata merkantiíizmusnak inkarnátus 
képviselője volt s amely ezenfelül a 
liberalizmus jelszava alatt pusztán fele-
kezeti érdekeket, a szabadság örve alatt 
pedig pusztán osztályérdekeket melenget, 
a legnagyobb dühhel támadja meg 
Darányit elmondott pohárköszöntöjeért 
s egyenesen, mint a retrográd törek-
vések zászlóvivőjét stigmatizálja, aki 
elmondott beszédével nyilt ellentétbe 
jutott a liberalizmussal, a szabadsággal, 
a kormányzat általános irányával s aki-
nek ily módon szépecskén utilaput 
akarna a talpa alá kötni. 

Darányi miniszternek egyáltalában 
nincsen szüksége arra, hogy akár mi, 
akár más öt megvédelmezze ez ellen a 
támadás ellen s az esetről nem is azért 
irunk, mintha védelmi iratot akarnánk 
szerkeszteni a miniszter számára, hanem 
irunk a dologról azok miatt az általános 
tanulságok miatt, amelyek ebből az 
esetből levonhatók. 

Mindenekelőtt konstatáljuk, hogy 
azok a körök, amelyeket a P. L. képvisel, 
mint azt eddig is mindenki tudta, de a 
mit épen ők maguk legjobban tagadtak, 
a legnagyobb ellenszenvvel viseltetnek a 
mezőgazdasági érdekek fejlesztése iránt 
és a tőlük telhető minden eszközzel 
megakadályozni igyekeznek azokat az 
agrár-törekvéseket, amelyeknek czéljuk, 
hogy a magyar mezőgazdasági termelés 
a termelőre haszonnal járjon és a ter-
melő verejtékes munkája után megél-
hessen. A P. L. körei ellenségei a leg-
kiterjedtebb és legnagyobb nemzeti ipar-
nak : a mezőgazdaságnak, mert ez lehe-
tővé teszi, hogy a legkisebb ember is a 
mindennapi betevő falatjához jusson, 
holott a P . L. köreinek a bendője telhe-
tetlen és ezt a kis darabka kenyeret is 
a maguk részére akarnák lefoglalni. Mert 
mi egyébre mutat a P. L. mocskos 
czikke, midőn egy ország földmivelésügyi 
miniszterétől megakarja vonni a jogot 
arra, hogy egy tisztán mezőgazdákból 
álló gyülekezetben, a mezőgazdaság bol-
dogulására irányuló alapos és kimerítő 
munka utáni pihenőben, ezen munká-
latok sikerében való reményét kifejezze ? ! 

A P. P.-nak egyszerűen nem tetszik, 
hogy Magyarország földmivelésügyi mi-
nisztere igenis kötelességének tartja 
a magyar mezőgazdaság felvirágoz-
tatásán dolgozni és az e téren 
idehaza elért eredmények öntudatában 
az összes kulturnemzetek képviselőinek 
jelenlétében is bátran kimondja meggyő-
ződését, hogy a mezőgazdaság ügyeinek 
jobbra fordulását reményli, ha minden 
tényező teljesiti a maga kötelességét. A 
P . P.-ék tehát dühöngenek, mert meg-
ijedtek, hogy a földmivelésügyi miniszter 
mint eddig, ezután is be fogja szavát 
váltani és teljesíteni fogja kötelességét, 
melyet miniszterségével a mezőgazdaság 
irányában vállalt. 

A magyar mezőgazdáknak, tehát a 
nemzet túlnyomó többségének azonban, 
nagy megnyugtatására szolgálhat, hogy 
olyan földmivelésügyi minisztere van, 
aki nemcsak felismerte hivatásának fon-
tosságát és nemzetünk egész életére ki-
ható horderejét, nemcsak idehaza min-
den téren igyekszik a mezőgazdasági ér-
dekek előmozdítására, hanem példájával 
és szavával a külföldre is hatást gyako-
rolni képes és ezáltal hazánkat a kül-
föld előtt a tisztelet és elismerés pol-
czára emeli. Ez a P. P.-éknak nem tet-
szik, mert nekik mindenekelőtt való az 
ö aranyborjujok, a melyet körültánczol-
nak, de a melynek — mint a bibliai bál-
ványnak — napjai Magyarországon is le 
fognak tűnni. És mivel látják, hogy bál-
ványuk napjai immár meg vannak szám-
lálva, tehetetlen dühöngésüktől csak 
piszkos tajtékjuk mocskolódása telik ki. 

Valóban bámulnunk kell a P . L. 
szemérmetlen magaviseletét. Egy nagy 
lap, amely idegen nyelven jelenve meg, 
hazánk viszonyait a külföldön ismertetni 
és képviselni volna hivatott, vak dühé-
ben nem átallja egy nagy országnak 
vezető egyéniségeit is a legutolsó csár-
dában sem használható hangon és ki-
fejezésekkel aposztrofálni. Tudjuk na-
gyon jól honnét fuj a szél ; emléke-
zünk nagyon jól arra, mikor volt a 
P . P.-nak annyira nem tetsző Méline 
ur Francziaország miniszterelnöke, is-
merjük az ö bukásának is az okát ; de bár-
mily hibát követett is ő el, mint Franczia-
ország miniszterelnöke és mint franczia 
politikus bármiféle álláspontot foglal is el, 
ez senkinek sem ád jogot, legkevésbbé 
pedig egy Magyarországon megjelenő 
lapnak, hogy azon nemzet egyik vezér-
férfiát sértéssel illesse, amely nemzetnek 
épen most a nagy nemzetközi kiállítás 
alkalmával nemcsak vendégszeretetét, de 
minden tekintetben a legkitüntetöbb 
szívességét élvezzük. 

De persze a P . L.-nak mindegy, 
hogy Francziaország mikép gondolkozik 
rólunk ? Hisz Francziaországgal üzleti 
viszonyban nem vagyunk, a P . L.-ék 
spekuláczióikkal Francziaországban teret 
nem kereshetnek, nekik ott anyagi érde-
keik nincsenek, a nemzetközi udvariasság-

I nak tehát legelemibb követelményeit sem 
' veszik figyelembe. Nemzetünk tisztessége 

a külföld előtt nekik Hekuba, a betyár-
romantika meséinek elpusztultával a 
P . L. szerencsésen feléleszti a kanász-
modor feltámadásának hitét. Ehhez való-
ban nemcsak izlés, de lelkiismeretlenség 
is szükséges, melyet a P. L. , ugy látszik 
egyáltalában nem nélkülöz. 

Legvisszásabb azonban a P. L. 
magatartása a saját maga szempontjából. 
Az a lap, amelynek minden .száma hem-
zseg olyan frázisoktól, amelyek a töke-
gyarapitást, a gazdák szorgalmasabb és 
intenzivebb munkáját hangoztatják, amely 
frázisok untalan hangoztatják, hogy a 
gazdák maguk igyekezzenek bajaikban 
segítséget találni és ne akarják dolgaik-
ban a kormány segítségét, amely lap 
szerint a mezőgazdasági kormányzat 
gondoskodása tultengésben szenved, akkor 
amidőn a magyar földmivelésügyi minisz-
ter a világ összes gazdái előtt az 
önsegély szükségét hangsúlyozza s az 
összes gazdákat a serény munkára hivja 
föl és amidőn ezeknek sikerében való 
bizodalmát kifejezi, ugyanezt a minisztert 
a legkvaliflkálhatatlanabb módon megtá-
madja. Hát persze a P. L. csak az 
olyan törekvéseket becsüli, amelyek 
munka nélkül jövedelmezők. A gazda 
munkája neki nem azért kell, hogy -a 
munkás annak eredményét is lássa, 
hanem, hogy abból a P . L.-ék körei 
húzzanak hasznot, Az önsegély nekik 
elvnek jő, de olyannak, amely soha meg 
ne valósulhasson. A gazdák igyekez-
zenek bajaikon segíteni, de a kivívott 
eredményeket engedjék át a munka 
nélkül élősködő heréknek. Köszönjük 
szépen ezt a jóakaratot, eddig sem hit-
tünk annak őszinteségében, most pedig 
jogunk van egyáltalában nem hallgatni 
reá és legalább meg van az a szomorú 
elégtételünk, hogy amit éveken át hangoz-
tattunk a merkantilis körök önzéséről, 
munkanélküliségéről, szipolyozó rend-
szeréről, lelkiismeretlen kizsákmányo-
lásáról, azt a merkantilis körök hiva-
talos főorganuma önmaga igazolja. Kö-
szönjük, hogy erre megtanítottak, most 
legalább le nem tagadhatják. 

Az akna, melyet Darányi földmive-
lésügyi miniszter és az agrártörekvések 
ellen a P. L. elrobbantott, hátrafelé sült 
el. Az agrártörekvéseknek nem árthat, 
sőt csak használ, mert ismervén az 
alattomos ellenséget, védekezésünk ellene 
annál sikeresebb lehet és bizonyos, hogy 
ez az eset újból csak erősíteni fogja a 
gazdák között mindinkább élénkülő össze-
tartást, hogy a közös ellenség ellen hatá-
lyosabban védekezhessünk és közös czél-
jairikat nagyobb eredménynyel valósit-
hassuk meg. De legkevésbé sem árthatott 
az akna elrobbantása Darányi földmi-
velésügyi miniszterünknek, akinek nép-
szerűsége e jogtalan támadás következ-
tében csak emelkedett és a magyar 
gazdaközönség tudni fogja a módját 
annak, hogy az ö érdekei hü őrét 
és fáradhatatlan gondozóját megvédel-
mezze. Az az irány, amelyet Darányi inau-
gurált és minisztersége alatt követ, a magyar 
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mezőgazdaság évtizedes elhanyagolásának 
végét vetette és a jobb jövőt nem fogjuk fel-
áldozni a P . L. múltjáért, amelyben 
legfeljebb neki lehet öröme, de rajta 
leszünk, hogy az se soká tartsón. 

' Sz. Z. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kfilmfo.. 

A czukorrépa okszerű termesz-
téséről, különös tekintettel a kis-

termesztó're. 
Ö A termesztő részéről legfontosabb köve-

telméiiy, a fáradságot nem ismerő tevékenység, 
a kitartó szorgalom, továbbá az időszaki 
munkáknak gyors, de alapos alkalmazása. 

Legelőnyösebb a czukorrépát őszi buza 
után vetni, mert ez a tábla az előző évben 
vagy ugar volt, vagy trágyát kapott. Az ősziek 
tarlóját azonnal az aratás után le kell buk-
tatni, hadd keljen ki abban minden gyom-
mag, azután kezdjük meg a czukorrépa leg-
első munkáját, a mélyitő őszi szántást, de 
csak akkor, ha a talaj újólagos kigyomo-
sodásától már nem kell tartanunk. 

A szánfás mélysége 20—24 cm. (11—13 
hüvelyk); ha csekélyebb a szántás, a répa kellő 
kifejlődésére nincs meg a kellő talajmélység, 
ha pedig mélyebb a szántás, esetleg igen sok 
vadföldet hozunk felszínre, mely a növények 
fejlődését tetemesen akadályozza. 

Itt kezdjük meg egyúttal a répa leg-
gonoszabb ellenségével szemben az első irtó 
háborút is. 

Ez okból ajánlom, hogy az eke u'án a 
barazdában kis fiút vagy leánykát járassunk, 
ki bármilyen cserépedénybe szorgalmasan 
gyűjtögesse a cserebogár pajorját, a patát 
megsemmisítés végett. 

Ha tekintetbe veszszük azt, hogy egy-egy 
pata 50—100 db répát képes tönkre tenni és 
tudva azt, hogy minden 1 kg. répának az ára 
1J4 fillér, azt kérdezem, melyik az a munka, 
mely ily bőséges hasznot hajtana, mint ez ? 

Tavaszig azután hagyjuk nyugodni tala-
junkat, kitéve azt a fagy hatásának, hadd 
készüljön a reá váró nagy munkára, mely a 
következő sorrendben történjék : 

Tavaszszal először is vizsgáljuk meg, 
hogy eléggé szikkadt-e már a talaj; erről 
ugy győződhetünk meg legczélszerübben, ha 
egy botot földbe dugván, annak segélyével 
a földet felfeszitjük s megvizsgáljuk az alsóbb 
réteget. Hogy ha az összenyomott föld cso-
mósán összeáll, akkor még nem alkalmas 
a vetésre, mert több kárt, mint hasznot 
tennénk a nyirkos talaj legyuratása által. A 
czukorrépatalaj trágyázására legalkalmasabb-
nak tudom a csontlisztet (szuperfoszfát), melyből 
1 magyar holdra (1200..•-öl) 1 mm.elegendő, 
ha a nevezett mennyiség .17— 18°/o vizben 
oldható foszfort tartalmaz. 

Ezen mennyiség emelése ugyan emeli á 
hozamot is, de azért fölösleges kiadás lenne, 
mivel a hozam emelkedése már nem áll 
arányban a kiadással. Ezen csontliszt-super-
foszfátnak m.-mázsáj\ 11—12 K.-ba kerül. 

Legczélszerübb fentnevezett műtrágyát 
a répamaggal egyszerre vetni; de mivel a kis-
termesztőnek mütrágyaszóróval összetett répa-
vetőgépe nincsen s igy kénytelen a műtrágya-
szórást tökéletlenül kézzel eszközölni, azért 
nem vagyok képes elég melegen ajánlani a 
czukorgyáraknak, hogy a saját jól felfogott érde-
kükben ilyen mütrágyaszóróval összetett 
vetőgépet beszerezzenek, már csak azért is, 
mivel : a répa nem csak mennyiségben, hanem 
minőségében is — a czukortartalmat illetőleg 
— igen sokat nyerne. 

A csontliszt — ha kézzel szóratott a 
szántás felületére, nehezített boronával, jő 
mélyen keresztben, keskeny földön azonban 
hosszában boronálandó be. 

A földnek teljes lesimitása pedig szekér-
oldallal eszközöltessék, miként azt a zselizi 
uradalomnál is teszik. 

Ha még ezután is, bár kevésbbé hantos 
volna is a talaj, könnyű borona járjon a 
vetőgép előtt. 

A sortávolság 40 cm. (22 hüvelyk) legyen. 
A vetés sulynélküli vetősarukkal, a 

lehető legcsekélyebb alátakarással eszkö-
zöltessék. , 

A magot csak oly mélyen szabad elvetni, 
hogy a föld azt épen csak betakarja ; a mélyen 
vetett mag megfullad, hiányosan vagy épen 
nem kél ki. A vetőmaggal nem szabad taka-
rékoskodni ; főczélunk legyen minél zártabb 
vetést nyerhi. Hiányos vetésnél megesik s ez 
az egyezésnél ki is tűnik, hogy ott, ahol épen 
egy répának kellene lenni, oda nem jutott 
semmi, már pedig a hány répa hiányzik, 
annyi fél kg. répával kevesebb a termés. 

Lehet ugyan ezen némelykor segíteni 
répapalánták kiültetésével, de azt már elég-
szer tapasztaltam, hogy a palántázott répa 
csak ritka esetben ered meg, nagyon csapadék-
dus időjárásban; ellenkező esetben a kis ter-
melő kénytelen többszőr megöntözni a palán-
tákat, a mi pedig — különösen viz hiányában 
háládatlan munka. 

Vetőmagból legjobb 18-20 kgot 1 m. 
holdra számitani, mert mindig könnyebb az 
egyezés alkalmával a felesleges répapalántákat 
kiszedni, mint a hiányzó növőnykéket el-
palántálni. 

A vetőgép után magtakaró, azaz könnyű 
borona alkalmazandó az esetleg takaratlanul 
maradt magvak eltakarására ; ha a föld 
a boronálás után kissé megpirkadt, jön a henger. 

Kedvező időjárásnál 16—18 nap múlva 
a kikelt répasorok láthatók lévén, következik 
az első munka a sarábolás, melynek czélja a 
gazt kiirtani, a földet a répasorok között fel-
lazítani és igy a répa növényke gyökérzeté-
hez a levegőnek. szabad utat nyitni, hogyannak 
fejlődése elősegittessék. 

Ezen időtájban vagy még előbb jelenik 
meg a czukorrépáriak hatalmas ellensége, a 
répa orrmányos bogár, mely az egész vetést 
tönkretenni képes. 

Fődolog kilesni, hegy a föld mely részén 
jelenik meg az orrmányos bogár s akkor 
azonnal szedetni kell. 

Minden egyes összeszedett bogárnak a 
fejét le kell szakítani. 

Igen előnyös volna a közvetlen védeke-
zés szempontjából a gazdakörök megalakulása, 
hogy ezek a Moravek-féle permetező gépet be-
szerezvén, ezt átadnák kölcsönbe a tagoknak 
használatra. 

Ezen permetező-gép gyönge palántára 
2°/o, erősebbre pedig 3°/o chlorbarium oldatot 
permetez oly bámulatos sikerrel, hogy a kár-
tékony orrmányos répabogár ennek következ-
tében évről-évre kevesbedik, sőt végképen 
elpusztul. 

" sárabolás és a második kapálás után, 
hogy a répanövényke annál jobban erősödjék, 
okvetlen chilisalétrommal kell a répa sorát meg-
szórni, még pedig 1 m. holdra 20—25 kg. 
számítva; többet azért nem szórunk, mert 
nem állana arányban a kiadás a bevétellel. 

Megjegyzendő, hogy a chilisalétrom 
14—15% nitrogént tartalmaz, melyet a talaj 
nem köt le, sőt már az erős harmatoktól is, 
feloldódik, miért is a répa növényke azonnal 
felvenni képes, ezáltal hathatósan elősegítve 
annak fejlődését. Chilisalétromnak az ára 
métermázsánként 11 frt vagy 22 kor. Körül-
belül 10—16 nappal a sarabolás után, a mikor 
már a növényke kellőképen megerősödött s 

3—4 levele van, de még az egyik a másikat 
nem gyöngíti, veszi kezdetét a czukorrépa ter-
mesztés egyik legfontosabb munkája, az egyezés. 

Az egyezés czélja az, hogy a répasoro-
kat kiritkitva, csak egy-egy répát hagyjunk egy 
helyen, egyikét a másikától 17—18 cm. vagyis 

—7 hüvelyk, távolságra, 

Megjegyzem, miszerint mindig az erősebb 
és több levéllel biró növénykét kell kiválasz-
tani a meghagyásra; ha az esetleg nem is 
felelne meg a fentjelzett távolságnak. 

E munka kivitele rendkívüli befolyással 
bir a répatermés hozamára, azért e munkát 
hanyagul keresztülvinni nem szabad, annál 
inkább mert ezen munkánál minden répa-
növényke kézbe kerül s ha egy répa helyett 
kettőt,ghármat hagyunk, vagy a hol meg kel-
lett voina hagyni egyet, ott meg kivágjuk, 
hogy várhatnék akkor a remélhető termést? 

Épen ez okból a legnagyobb lelkiis-
meretességgel s pontossággal hajtandó végre 
az egyezés és még a mi a fő dolog, kellő 
időben. 

A kiegyezett répa földjét, ha az laza, 
s igy a répanövénykék szilárd állása az egye-
zés által megzavartatott, okvetlen le kell hen-
gerelni még pedig lehetőleg keresztben. 

Ezen munka befejezése után, ha nem 
gyomos a föld, várunk 5—6 napig, mig a 
répa-növény megerősödik s ekkor veszi kezde-
lét a második kapálás. 

Ennek czélja az, hogy a répa növényke 
mellett a földet meglazítva elhuzzuk és friss, 
azaz nyirkos földet teszünk hozzá, miáltal a 
növényke gyökerének felső része a lazított 
földbe képes lesz harmat vagy hajszálgyöke-
ret bocsájtani, melyek által a légkörből kapott 
legcsekélyebb nedvességet is felhasználhatja a 
fejlődésére. 

Ha nem gyomos a répa, akkor 8—10 
nap múlva kapja a harmadik kapálást, de 
csak akkor, ha a czukorrépa levelei nem borít-
ják a sorközöket, mert ellenkező esetben a 
kapa rendkívül nagy kárt tesz azáltal, hogy 
folytonosan tördeli a répa leveleit. Ez pedig 
rendkívül nagy hátránynyal jár azért, mert a 
helyett hogy a répa gyökere terjedelmében 
s hosszában nyerne, kénytelen ezen táp-
anyagokat a letördelt levelek képződésére for-
dítani. 

Julius hó első — aug. hó második felé-
ben az esetleg kimagzott répanövények szára 
egész tövéig lesarlózandó azért, hogy a táperő 
ne ezen haszonnélküli szárba menjen, hanem 
inkább a gyökeret gyarapítsa; megjegyzem 
különben, hogy az ilyen kimagzott répa már 
is igen csekély czukortartalommal bir. 

A répa növekedése és fejlődése akkor 
szűnik meg, ha az alsó ós felső levelei száradni 
kezdenek; ez mutatja egyszersmint az érés 
idejét is. 

Ekkor veszi kezdetét a kiszedés, mely-
nél különösen a megkövetelt kellő tisztaságra 
és a répafejek mikénti levágására kell vigyázni, 

Ügyelni kell arra, hogy minden egyes 
répának a levélkoronája a zöldjéig vagy a 
klorofiltartalomig levágandó. 

Ha esetleg hideg, deres éjszakák állaná-
nak be, a kiszedett répa levéllel, esetleg földdel 
takarandó be, hogy a legkisebb fagy sem 
érhesse, fagyás esetén hamar beáll a rothadás, 
mely megsemmisíti a répa ezukortartalmát és 
igy a gyár át nem veszi a hanyag termesztőktől. 

Ugy amint a kistermesztők munkálják a 
czukorrépát, csak ritka kedvező időjárás mellett 
van némi csekély hasznuk, de ha megpróbálják 
s követik a most adott könnyen kivihető uta-
sításokat, akkor igenis a czukorrépa termesztése 
még a jelenlegi alacsony répaárak mellett is 
megfizeti a gazda fáradozását. 

Gazsó István. 
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ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Kovácgy Béla. 

R öztenyésztési czélokra csak 
tisztavérü állatokat használjunk. 

Ujabb időben az ország tevékenyebb 
gazdasági egyesületei állatkiállitásokat rendez-
nek, melyeket földmiveíési kormányunk is a 
legmesszebb menőleg támogat. Lépten-nyomon 
tapasztalható, hogy az illetékes faktorok ezen 
tevékenysége, különösen aszarvasmarhatenyész-
tés terén már ez idő szerint is szemmel 
látható üdvös hatást fejtett ki, mert módjuk-
ban van az állattenyésztési felügyelőknek az 
ezen kiállításokon bemutatott bikaanyag leg-
kiválóbbjait köztenyésztési czélokra kiválogatni. 
A legtöbb ilyen kiállítás ugyanis csak bikákat 
dijaz 8 alig van egy két olyan kiállítás, amely 
üszőket, teheneket is bemutat és dijaz. 

Nézetem szerint ezek a bikakiállitások 
helyén voltak a kezdet legkezdetén, ma azon-
ban, mikor az állattenyésztési felügyelőségek-
nek módjukban van már az ország összes 
tisztavérü tenyészeteit ismerni, a bikakiálli-
tások és díjazások ideje meglehetősen lejárt 
s elkövetkezett az üszőkiállitások és díjazások 
ideje. E merésznek látszó állításomat fogom 
a következőkben — ugy hiszem egészen el-
fogadhatóan — megindokolni. 

Nagyon sok állatkiállitást végig jártam 
már s csaknem mindenütt azt tapasztaltam, 
hogy nem annyira a nagytenyésztők; a 
tisztavérü állatokat tenyésztők kiállítása lett 
díjazva, hanem első sorban a kistenyésztő-
nek, a parasztgazdának a bikája. Általánosan 
az az elv lett hangoztatva — s részben 
helyesen is, — hogy a díjazással a kistenyésztőt 
kell buzdítani jobb anyag előállítására. Ebből 
azután az következett, hogy egyes paraszt-
gazdák a kiállításra szánt bikáikat, amelyek-
nek anyja talán fekete-tarka vagy fehér-
színű, apja pedig ki tudja micsoda szár-
mazású piros-tarka volt, jól kihizlalták mire 
az fényes szőrzetet, tetszetős testformákat 
kapott, tehát díjazva lett s esetleg köztenyész-
tési czélokra meg is vásároltatott. Az efféle 
parasztbikáknak a száma hovatovább szapo-
rodik, ellenben a szerényebb középbirtokos, a 
ki tisztavérü állatokat tenyészt ugyan, de nem 
hizlalja állatait s akinek bikája az előző kiállí-
táson talán épen gyengébb kondicziója miatt 
nem lett díjazva, lemarad a kiállításról s talán 
kiherélteti bikáit, hogy kihizlalva jobban érté-
kesítse azokat. Legutóbb láttam kiállításokat, 
a hol a kiállított bikák háromnegyedrésze 
parasztistállóból került ki. 

Nagyon helyes dolog a parasztbirtokost 
mindenképen arra buzdítani, hogy jobbat és 
tökéletesebbet termeljen, ebben az esetben 
azonban a kö* szempontjából helyesebbnek 
vélném, ha a parasztgazdának nem a bikája, 
de a üszője bocsáttatnék díjazás alá s ha köz-
tenyésztési czélokra nem parasztbikák, hanem 
amennyire lehetséges, csakis tisztavérü tenyé-
szetekből származó bikák használtatnának fel. 

A parasztbirtokos tisztavérü tenyésztést 
természetesen nem űzhet. Utalva van arra, 
hogy olyan bikákkal fedeztesse be meglevő 
tehenét, a minőt épen a község tart. Ö tehát 
mindig csak keresztezésből származó bikát 
bocsáthat eladásra és pedig többnyire egy 
olyan keresztezésből származót, a hol a szülők 
között igen lényeges a különbség. Az ő bikája 
tehát semmiféle biztosítékot nem nyújt arra 
nézve, hogy magához hasonló utódokat nemz, 
sőt bizonyos az, hogy az utódoknak egy igen 
jelentékeny része a bika anyjára vagy más 
ősére üt vissza. A köztenyésztés szempontjából 
tehát a parasztbikának még akkor sem lehet 
hasznos a működése, ha testalkata kifogástalan. 
Ilyen módon vidékenkint egyöntetű jelleget 
létesíteni nem lehetséges s határozott jelle-
geket nem is fogunk létesíthetni mindaddig, 
mig ösmeretlen keresztezésből származó bikákat 

fogunk köztenyésztési czélokra használni. A 
jelleg létesítésének egyetlen, de azután 
nélkülözhetetlen kelléke, a tisztavérü bikák 
használata. E nélkül csak ábránd az, hogy 
valamely vidéken határozott egyöntetű jelleg 
létesülhessen. 

Azt hiszem, az előtt a közönség előtt, a 
mely e lapoknak rendes olvasója, az atavizmus 
mibenléte nem szorul magyarázatra, tudja azt 
minden gazda, hogy még abban az esetben is, 
ha rendszeres nemesítő, javító keresztezést 
üz, az utódok egy része visszaüt az anya-
állatra s ha ezeket ki nem selejtezi, de tovább 
tenyésztésre használja, a nemesedésnek kívánt 
fokát talán boha el nem éri, vágy csak sokalta 
hosszabb idő alatt, mintha a visszafajtázotta-
kat kiselejtezte volna:' Hiszen a visszafajtázás 
nemcsak keresztezéseknél, de néha ősidők óta 
tisztavérben tenyésztett fajtáknál is előfordul. 
Láttam már fekete merinó bárányt, olyan he-
lyen, ahol ki volt zárva annak a lehetősége 
is, hogy akár az apa-, akár az anyaállat 
fekete lett volna. S ha előfordul a visszaütés 
a nemesitett keresztezésnél nemzedékek soro-
zatán keresztül, amikor tehát az apaállat 
tisztavérü, mennyivel inkább kell, hogy elő-
forduljon az olyan keresztezésnél, ahol maga 
az apaállat is egy ösmeretlen keresztezésből 
származik, ahol az apaállaton látható testalkat 
és tulajdonság annyira nmcs megszilárdulva, 
hogy azokot talán az utódok egyikén sem 
lehet feltalálni. 

Lehetne számos konkrét adatot ez állítás 
támogatására felhozni, azt hiszem azonban, 
hogy a fentiek alapján is kimondható, a mi-
ként különben jeles hazai és külföldi szakem-
berek már réges régen kimondoíták, hogy 
ismeretlen keresztezésből származó apaállatokat 
köztenyésztési czélokra csak végszükségből 
lehet használni. Miután pedig a parasztgazda 
istállójából csaknem mindég ösmeretlen ke-
resztezésből származó apaállatok kerülnek ki, 
azok sem díjazásra, sem köztenyésztési czé-
lokra nem bocsáthatók. 

Hanem igenis sokkalta üdvösebb volna az 
ország szarvasmarhatenyésztésére, ha a paraszt-
istállókból kikerült üszők bocsáttatnának díja-
zásra. A kisgazdára nézve mindegy, hogy üszőjéért 
avagy bikájáért kap-e 40—50 korona jutalmat, 
ellenben az ország szarvasmarhatenyésztésére 
nem mindegy. Alig hiszem ugyanis, hogy 
lenne az országban olyan parasztgazda, aki 
ismeretlen keresztezésből származó bikájáért 300 
koronánál magasabb árt kapott volna, sőt 
90°/o-a jóval olcsóbban adta azt el. Ekkora árt 
pedig — ha nem magasabbat — az ökörért 
is megkap, ha a bikát idejébe kiheréli, igaz, 
hogy egy fél vagy egész évvel későbben, de 
ennek fejében nem is kell az ökörborjut ugy 
hizlalnia, mint hizlalni szokta a bikát. Az 
ország szar?asmarhatenyésztése érdekében az 
üsződijazásoknak megvolna az az előnye, hogy 
az üszők felnevelése a jelenleginél nagyobb 
gonddal történne s lassacskán jobb tehén-
anyaggal rendelkezne a parasztgazda. Jelenleg 
ugyanis többnyire bámulva látja az ember, 
hogy minő hitvány tehenektől származnak le 
az aránylag elég szép bikák s ez onnan van, 
mert a paraszt azon reményben, hogy bikájá-
val a kiállításon pénzdijat fog nyerni, minden 
valamire való takarmányát bikájával eteti fel, 
az üszőnek pedig csak az izék s azon hulladék 
jut, amelyet a bikának nem tetszik elfogyasz-
tani. 

Akkor, a mikor néhány évvel ezelőtt föld-
mivelésügyi kormányunk megkezdte azon óriási 
akcziót, melynek segélyével az ország szarvas-
marhaállományát már ezideig is lényegesen 
megjavította, természetes, hogy nem használ-
hatott kizárólag tisztavérü egyedeket köztenyész-
tési czélokra, mert a keresztezési termékek 
felhasználásával sem tudta a szükségletet 
fedezni. Azóta aztfnban lényegesen változtak a 
viszonyok; azt hiszem, hogy ma már a szük-

Iséglet leglényegesebb része fedezhető volna 
tisztavérü bikákkal s ha még mindig nem — 

nagyon könnyen lehetne segileni a dolgon, 
mert bizonyára számos földbirtokos akadna az 
országban, a ki szívesen belemenne egyik 
vagy másik fajta tenyésztésébe, ha biztosíttat-
nék arról, hogy tisztavérü bikái köztenyésztési 
czélokra megvétetnének. Igy azután a kiste-
nyésztőket a netalán ezután is fentartandó 
bikadijazásokból ki lehetne Zárni s részükre 
üsző díjazásokat rendezni, a melyeknek, az-
ország szarvasmarha tenyésztése érdekében — 
megvagyok győződve — bizonyára nagyobb 
hasznuk volna. 

A fentiek után azzal lehetne engem 
vádolni, hogy czélzátosan a középbirtokos 
osztályt pártolom, mert a középbirtokosok egy 
jelentékeny része is keresztezést üz, mégis 
csak a parasztbirtokosság bikáit kívánom a 
köztenyésztésből kizárni. Igen, de tegyünk 
különbséget keresztezés és keresztés között. 
Az intelligens középbirtokos rendez.en a leg-
tisztább javító keresztezést üzi. Összeszed 
olcsó teheneket s alkalmaz azokra teszem azt 
egy tisztavérü szimménthali bikát. Az ezen 
keresztezésből származó üszőutódok javával 
pótolja mustra teheneit s ezekre ismét telivér 
szimménthali bikát bocsát. Egy ismert keresz-
tezésből származó olyan bikát bocsáthat tehát 
a köztenyésztési czél rendelkezésére, amely 
bika nemzedékek sorozatán javíttatott oda, ahol 
van s a melynek utódjai köízött az ősanyára 
való visszaütés csak igen ritkán fog előfor-
dulni. Ez a bika semmiként sem állitható 
párhuzamba azzal a parasztbikával, amely 
puszta véletlenségből jól sikerült ugyan, de a 
mely jól sikerült voltát csak nagyon kevés 
utódjára fogja átörökíteni. 

Azt hiszem gazdatársaim zömének helyes-
lésével találkozik azon javaslatom, rendezzünk 
ezentúl a kistenyésztők részére üsző díja-
zásokat. Kovácsy Béla. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
Rovatvezető; Angyal Dezső. 

A szőlő zöldojtása után. 
Nemcsak azért, hogy adott igéretemet 

beváltsam; de azért is, hogy egyik előző 
czikkelyem befejezés nélkül ne maradjon, el 
kell még egyetmást mondanom oly dolgokról, 
a melyek a szőlő zöldojtása utánra vonat-
koznak. 

A zöldojtás fő szezonja bevégződött s 
habár még most is (julius első harmada) akár-
hány zöldojtót találunk a szőlőkben; de ezek 
munkája már kétséges, amennyiben nehezen 
fognak megérni s csak nagyon is kedvező 
hosszú őszi időjárás mellett lesz a mostani 
— hogy ugy mondjam megkésett munkájuk — 
sikeres, de mindenesetre legalább is kétséges. 
Mert ha a zöldojtás nem érhetik meg, ugy 
azt lebujtani sem lehet s több mint valószínű, 
hogy egy kissé is szeszélyes téli időjárás mel-
lett, fele vagy még több is elfagy. Ezen meg-
koczkáztatott munkát pedig senkinek sem 
ajánlhatjuk már csak azért, sem, mert a szőlő-
munka ujabb irányával amúgy is nagy befek-
tetési költségeket igényel. 

Nem lehetett panasz az idei zöldojtás-
nál az időjárásra sem. Folyton szép derült és 
verőfényes volt az s igy magas megeredési 
százalékra is lehet számítani. Csak aztán az 
ősz emberelje meg magát, hogy a zöldojtások 
megérhessenek s legalább is november hóban 
azokat Jebujtani lehessen. Volt alkalmunk lát-
hatni már megeredéseket arasznyi hajtással; 
itt tehát a tenyészidő megvan s csak alkal-
mas időjárásra van szükség, hogy azok kifogás-
talanul meg is érjenek. 

Megvan a növényeknek ama természeti 
sajátságuk, hogy egyik-másik vesztett részüket 
uj növéssel visszapótlani törekszenek. Már 

' most ha a zöldojtás megtörtént, m a g a a 
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növény a végek levágása által nedvvissza-
szorítást szenvedett. Ezt visszapótlandó elkezd 
minden tartalékszemből hajtani s innét van 
az, hogy a tőke ojtás után 10—14 napra oly 
torzonborz külsőt mutat, hogy magukra ha-
gyatva az ojtási sikert támadják meg. Nagyon 
fontos az tehát a zöldojtásoknál, hogy a meg* 
történt beojtás után 10—14 napra újból meg-
tisztíttassanak vagyis a sok fölösleges hónalj-
hajtások, kacsok, gyökérhajtások s egyéb 
fakadások eltávolítva legyenek. Magukra ha-
gyott zöldojtások legtöbb esetben mitsem ér-
nek ; hajtásuk vézna és gyenge s megeredésük 
nagyon bizonytalan. 

Csakhogy ezen fölösleges hajtások el-
távolítása is gondos körültekintést kiván; mert 
megtörtént már nem egyszer, hogy azzal több 
kárt, mint hasznot tettünk s nagyon valószínű, 
hogy igaza is van Teleki Zsigmond szőlőnagy-
birtokosnak, a midőn a vesszők kellő meg 
nem érését nagyrészben az agyonkacsozásnak 
tulajdonítja. 

De ha ezen theória nem is állna, még 
sem tudnánk a hónaljhajtások egyszerű ki-
tördelésének hivei lenni; elmondjuk az okát 
is, hogy miért. 

Kívánatos völt és marad mindenkor, 
hogy alany és nemes rész között a megfelelő 
vastagodási arány a lehetőleg elömozdittassék. 
Már most ha az alany fakadásai annyiszor, a 
amennyiszer mutatkoznak, kitörve lesznek, a 
táplálónedv oldalirányba nem vonatik el, a 
véghajtás felé törekszik s igy nemcsak hogy 
az alany nem vastagszik, hanem a nemesitési 
helyen összetorlódik s ott csakis a bütyköt 
nagyobbítja. Kapunk tehát egy idomtalan alak-
zatot, melynél az alany mindenkorra arány-
talanul vékony marad. 

Hogy ezt elkerülhessük, a kacsokat ille-
tőleg hónalj hajtásokat tehát sohasem volna 
szabad tőből kitörni, hanem csupán 2—3 levélre 
visszakurtitani s igy az oldalirányba való táp-
lálkozást előmozdítani. Ezáltal a nemesitési 
bütyök sem fejlődnék oly rohamosan, de meg 
az alany is jobban vastagodnék s igy a nye-
rendő tőke — lebujtás után — erősebb és 
izmosabb gyökérnyakat kaphatna. 

Egy másik rossz szokás meg az, hógy 
mihelyt a nemes hajtás 40—50 czentiméter 
hosszú, azt bekurtitják azon gondolatban, hogy 
lebujtás alkalmával ugy sincs 2—3 szemnél 
többre szükségünk s ezért nem érdemes a 
hosszabb karókicserélés s a hajtás kikötése. 

Annyi bizonyos, hogy arra a méteres vagy 
még hosszabb nemes hajtásra szükség nincsen, 
azt visszakurtitani azonban még sem szabad; 
mert ismét odajutunk vissza, hogy ezzel csak 
a nemes rész vastagodását mozdítjuk elő. Már 
pedig erre szükség nincsen, amennyiben a 
nemes rész az amerikai alanynál amügy is 
rendesen vastagabb szokott lenni s minél 
hosszabb a nemes hajtás, annál nagyobb kilá-
tás van reá, hogy az alsóbb részen annál több 
szém fög jól kifejlődni ós éretlen nem marad. 
A nemes hajtást tehát mindig meghagyjuk s 
ha költségkímélés tekintetéből nem is cseréljük 
ki a karókat tanácsos marad, a nemes hajtást 
a szomszédkaróhoz átívelni. 

Semmi körülmény között nem szabad 
azonban a kikötésnek elmaradnia, mert ebbeli 
hanyagságunkért nagyon könnyen és érzékenyen 
meglakolhatunk. Egy kósza szél, egy hirtelen 
jött vihar igen sok kárt okozhat s balgatag 
volna az, aki a már félig-meddig elért sikert 
ily könnyelműen megkoczkáztatná. 

A zöldojtások megérését nagyban elő-
moiditja a szőlőnek gazmentessége s mélyen 
való felkapálása. Szőlőt amúgy sem volna 
szabad csak ugy fölületesen és sekélyen ka-
pálni. Már a természete megkívánja azt, hogy 
a laza talajon át a gyökerek a körléggel érint-
kezhessenek s a légköri lecsapódást előnyükre 
kihasználhassák, annyival inkább szükséges ez 
akkor, a midőn a vesszők teljesebb fejlődését 
és megérését czélozzuk. 

Liebbald Béni. 

TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

A melassze takarmányértékéró'l. 
i. 

Ha végig tekintve a Németországban 
megjelenő gazdasági lapok utolsó 3—4 évfolya-
mának takarmányozási közleményein azt ku-
tatjuk, miről írnak legtöbbet, nagyon hamar 
tisztába jövünk azzal, hogy a melassze uralja 
ott a helyzetet, mert úgyszólván minden 
második közlemény a melasszéval foglalkozik. 
Ellenben ha hasonló szemlét tartunk hazai 
szaklapjaink megfelelő közleményei fölött, alig 
találunk egy-kettőt, melyeknek a melassze 
képezné tárgyát. Mig tehát a német gazdák 
nagyon bő informáczióban részesülnek a me-
lasszeról, nálunk alig tudnak róla valamit s 
azért nem tartjuk fölöslegesnek, ha mi is fog-
lalkozva vele, arról tájékoztatjuk a szives 
olvasót, mi oka annak, hogy mig azelőtt 
Németországban reá se hederítettek a melasz-
szera, most egyszerre ugy fölkapták, hogy azt 
lehetne hinni: nincs takarmány mely a melasz-
szeval mérkőzhetne. 

Hogy az állatok nemcsak megeszik, de 
nagyon szeretik a melasszet, már régóta 
ismeretes, de akik régebben megkísértették, 
azt is tapasztalták róla, hogy hasmenést és 
elvetélést okoz s ezért nem merték tovább 
etetni, sőt másokat is óvva intettek attól, 
hogy melasszet etessenek. A gazdák tehát 
először a melassze rossz tulajdonságaival ismer-
kedtek meg s ez főoka annak, hogy oly 
sokáig idegenkedtek tőle. Midőn azonban a 
czukoripar Németországban válságos helyzetbe 
kezdett jutni, mely a czukorrépatermelőket 
is fenyegette, kibúvót kerestek s azt részben 
mégis találták a melasszeetetés fölkarolásában, 
mert azzal tényleg sokkal többet javítottak a 
bajon, mint ahogy első pillanatra tetszik, 
mert a melasszeetetés fölkarolásával a czukor-
produkcziót apasztották meg. 

Ugyanis miután a német czukorgyárak 
ezelőtt nem tudtak, melasszen túladni meg-
kísértették azt, hogy nem lehetne-e belőle a 
nem jegeczedő czukrot kerülő uton kiválasz-
tani s ez csakugyan sikerült is, olyannyira, 
hogy az összes nyersczukortermelésnek mintegy 
10%-a melasszeból készült. Igy tehát egyszerre 
10%-al több czukrot termeltek a német czukor-
gyárak, anélkül, hogy több répát dolgoztak 
volna föl s ezt csupán csak azért, mert a 
melassze senkinek sem kellett. Ez kétségtele-
nül a répatermelés megszorítását vonta volna 
maga után, ha egyes kísérletezők ki nem derí-
tették volna azt, hogy a melasszeetetés iránt 
táplált ellenszenv félreértésen alapszik, mely 
ugy keletkezett, hogy a régebbi kísérletezők 
— nem ismerve etetési módját s azt, hogy 
mily mennyiségben kell etetni — kudarczaík 
által elhagyták magukat a további kísérletezé-
sektől riasztani s rossz hírbe hozva a melasz-
szet, másokat is elidegenítettek tőle. De ujab-
ban bebizonyult, hogy a melassze — elvitáz-
hatlan hibái daczára is — nagyon jó takar-
mány s hogy mindenesetre megérdemli, hogy 
előszeretettel forduljunk feléje. 

Amit most a német czukoripar és a 
német czukorrépatermelés válságos helyzetéről 
mondtunk, részben hazánkra is illik, mert 
a mi czukorgyáraink is nagyon sok czukrot 
állítanak elő melasszeból, ami nem történne 
akkor, ha gazdáink takarmányul használják. 
Igy tehát a melassze föletetése által nálunk is 
vagy a répatermesztés kibővítését, vagy a 
czukortermelés csökkenését, illetőleg magasabb 
czukorárakat s ebből kifolyólag magasabb 
répaárakat lehetne elérni. Eszerint tehát a 
melasszeetetés fölkarolásának nálunk is köz-
gazdasági fontossága van s emiatt közelről 
érdekel minket az, hogy mekkora takarmány-
értéket lehet a melasszenak tulajdonítani. 

J. Kühn szerint következő nyers össze-
tétele van a melasszenak: 
Szárazanyag 75'5—89 2, átlag 8 r 4 % 

N.-tartalmu anyag 4'0—10"5, „ 8"1 „ 
N.-mentes 58-6—66"8, „ 63 0 , 
Hamu „ 10-3 „ 

Ezen alkatészeb közül csak a. N.-tartalmu 
és N.-mentes anyagok érdekelneh minket 
közelebbről. 

A nitrogéntartalmú alkatrészek részint 
valódi fehérjék, részint amidanyagok, salétrom-
savas sók s egyéb jelentéktelen anyagok. A 
melassze valódi fehérjetartalma Hollrung 
vizsgálatai szerint a N.-tartalmu anyagok 2/s-
részére tehető, vagyis a fönt átlagosnak ki-
mutatott 8 1 % N.-tartalmu anyagból 5'3% 
tekinthető valódi fehérjének, mig a fönnmaradó 
2*5% más N. tartalmú anyagokból áll. Ezt a 
nézetet azonban nem minden író vallja, mert 
pl. Stutzer átlag mintegy 2% valódi fehérjét 
tételez föl a melasszeban. 

A N.-mentes anyagok túlnyomóan czukor-
ból állnak, de a többiek is szénhidrátok s 
úgyszólván teljesen emészthetők. A czukor-
tartalom kerekszámban 50°/o-nak szokott vétetni, 
de sok melassze csak 40—45% czukrot tar-
talmaz. Ez különben azon alkatrész, melytől a 
melassze pénzértékét szokták függővé tenni, 
mert pl. a 10%-al több czukrot tartalmazó 
melasszét ugyanannyival többre becsülik. Annak 
tehát, aki nagyobb mennyiségű melasszét 
vásárolva biztos tudomást akar értékéről 
szerezni, csak czukortartalmát kell meghatároz-
tatnia, mely vizsgálat vegykisérleti állomásaink 
jelenlegi díjtételei szerint 6 koronába kerül. 

De a melasszenak nemcsak takarmány-
értéke, de nagy trágyaértéke is van, mert a 
a melassze tartalmaz: 

l - l—1'6% nitrogént, 
5 - 6 % kálit, 
0'03—0 07% foszforsavat, 
0 25—0'05% meszet. 
A chi isalétromban körülbelül 160 fillérrel 

fizetünk 1 kg. nitrogént, a kálitrágyában pedig 
mintegy 25 fillérrel 1 kg. kálit. Ezen az alapon 
a melassze trágyaértéke jelentékenynek mond-
ható. E miatt régebben direkt trágyázásí 
czélokra használták is, de most már csak 
indirekt trágya értéke az, melyre reflektálunk 
s mely ugy érvényesül, hogy a melassze 
nitrogénjének nagyobb része, a káli pedig 
úgyszólván teljesen az állati ürülékekkel távo-
lodnak el. 

E trágya értéke különösen a czukorrépa-
termelőre nézve teszi a melasszeetetést 
fontossá, mert a czukorrépával sok növényi 
tápanyagot vonunk ki a talajból, melyek a 
visszakapott répaszelettel csak részben kerül-
nek ismét gazdaságunkba. De ha még elegendő 
melasszet is vásárolunk, akkor műtrágyák 
nélkül is vissza tudjuk azon növényi táp-
anyagokat szerezni, melyeket a répával a 
czukorgyárnak adtunk el. 

(Folyt, köv.) 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

Sertéstenyésztésünk és a vész. 
Nagy érdeklődéssel olvastam W. ur ,Ser-

s a vész" czimü czikkét a 
„Köztelek* 41-ik számában. 

Ezen érdeklődés természetes is. Állat-
gazdaságunk terén alig van ma aktuálisabb 
téma s ha hozsánnával fogadnánk, bárhon-
nan is, a remediumot, mely ezen közgazda-
ságunkat mélyen károsító veszedelmet elhárí-
taná, mennyivel inkább részesítjük figyelem-
ben, ha azt egy kiválóan elismert, elsőrangú 
tenyésztő ajánlja. 

Az érdekes czikk tényleg sok megszívle-
lendőt tartalmaz s annak tartalmát minden 
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tételében aláírom, de a vész megszüntetésére 
ajánlott eljárásával nem értek egyet, mert 
véleménvem szerint ezikkiró ur azt oly hypothe-
zisre állapítja, melyet a gyakorlat nem igazolt 
be. Gzikkiró ur szerint a tenyésztők a sertés-
vészt tovább tenyésztik azon helytelen eljárás-
sal, hogy vészen átment tenyészanyaggal sza-
porítanak, vagyis ő a vészen át nem ment 
sertésekkel óhajt tenyészteni, mert szerinte ily 
módon oly egyedeket volna képes létesíteni, 
melyek a ragálylyal szemben immunitást tanú-
sítanának. 

A hypothezis szép, de a tapasztalati 
tények ellene szólanak. 

Mióta Zola Emil „Rongon Maquart" czimü 
regénycziklusát megírta s Darwin átöröklési 
theoriáját Lombroso a szélsőségekig akarja al-
kalmazni, sok visszaélés történik Darwin 
tanával. 

A tudósok eddigelé csak bizonyos külső 
tulajdonságok, testi fogyatkozások, vérbeli bajok 
átörökölhetését látták beigazolva, de ezek 
részéről sohasem állíttatott s azt a tapasztal;, t 
sem tanúsította, hogy a baczilláris eredetű 
ragályok pl. kolera, pestis iránti inklináczió 
átörökölhető volna. 

A sertésvész tudvalevőleg Amerikából 
vette eredetét s habár Dániában, Német- és 
Magyarországban a legelőször megbetegedett 
állatok nem származtak vészes szülőktől, mégis 
befertőztettek, mert azt importált állatok be-
hozták, esetleg a vasúti kocsik vagy valamely 
más közvetítő médium. A ragályt okozó csirák, 
a mikrobák, itt létfeltételökhöz kedvező talajra 
találván az első években a járványos jellegű 
bajok általánosan ismert természete szerint 
nagy virulencziát tanúsítottak s ma a vész 
ismét a ragályos bajok ismert jellege szerint, 
daczára annak, hogy a tenyészállatok nem a 
vészmentes anyagból vétettek, már valamivel 
szelídebb alakot öltött s erős meggyőződésem, 
hogy egy évtized letelte előtt a vész nálunk 
már csak sporadice fog fellépni s pusztító 
jellegét elveszti. 

De igenis teljesen egyetértek t. ezikkiró 
úrral abban, hogy addig is tenyészállatainkat 
a vészszel szemben ellentállókká kell tennünk, 
lehetőleg erősítenünk kell szervezetüket, kö-
vetnünk kell a természet eljárását, mely úgy-
szólván már maga végez egy üdvös szelekcziót 
azzal, hogy csak azon állatokat hagyja élet-
ben, melyek a vészszel szemben ellentálló 
képességet tanúsítanak, illetve átragályoznak a 
nélkül, hogy a vész valamely nyomot hagyjon 
hátra. Igen természetes, hogy a tenyésztőnek 
ezen természetadta eljárást még fokoznia kell 
azzal, hogy a vészen átment s hibátlanul meg-
maradt állatok között újból mesterségesen 
szelektáljon s'ezen kipróbált, erős anyagot hasz-
nálja csak szaporításra; de semmiesetre sem 
a vészen át nem ment állatot, mert ez semmi-
vel sem bizonyította be ellentállási képességét, 
hogy ugy fejezzem ki magamat, a tüzpróbát 
ki nem állotta. 

Én tehát teljesen indokoltnak találom, 
ha nemcsak a hizlaló, de a tenyésztő is inkább 
keresi a vészen átment, a kipróbolt sertéseket, 
mert igy nem kell attól tartania, hogy drága 
tenyészállatát elveszítse, de sőt szaporításra 
egy kifogástalan, ugy a természet, mint a 
mesterséges szelekezió utján kipróbált példányt 
vesz, melyből bizonyára életképesebb generá-
cziót fog produkálni. 

Különben a jó ügy megérdemelne egy 
kísérletet. Én bízvást felajánlom vészen átment 
kanjaimat, kérjünk statisztikát a kísérleti gazda-
ságokból, hol pusztul el több százalék ivadék 
avagy apaállat, a vészen átment vagy a vészen 
át nem ment apaállatok után? 

Kornstein Hermán. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
285. kérdés. Egyik szőlőszeti folyóiratban 

a lisztharmat elleni védekezésre, a kénpor 
helyett — a kénmájoldat van melegen ajánlva, 
— mint amannál sokkal jobb s gyorsabban 
ható szer. Kérdem ezért igen tisztelt gazda-
társaimat, vájjon tett-e valaki már ezzel 
kísérletet? S ha igen, ugy szíveskedjenek 
közölni, hogy mi előnye van a kénmáj oldat 
alkalmazásának a kénporozás felett s hogyan 
s mikor kell azt sikeresen alkalmazni? 

N.-Berény. M. K. 

286. kérdés. Tavalyi luezernámban az 
őszkor megejtett alapos irtás daczára oly mér-
tékben elszaporodott az ökörfarku kóró, 
hogy attól kell tartanom, hogy kiöli a luezernát. 

Ezen gyomnövény irtását egyre folytatom, 
még pedig oly- módon, hogy nagy esők után a 
felázott földből ezen gazt gyökerestől kitépetem, 
de eltekintve attól, hogy ezen mivelet nem 
minden egyes növénynél vrzet sikerre, mert 
feltűnő mélyre ható gyökere gyakran elszakad, 
még azon növények is, melyeket sikerül fő-
gyökerével együtt kiirtanom, annyi oldal- és 
haj szálgyökérrel birnak, melyeket teljesen ki-
irtani merő lehetetlenség s melyek ugylátszik 
újból kihajtanak, ugy hogy az irtást követő 
néhány nap múlva csaknem több az ökör-
farkkóró mint irtás előtt volt. 

Kérek oly irtási módot közölni, mely-
nek segítségével végleg megszabadulhatnék 
e kártékony gyomnövénytől. 

Sárkeresztur. Dr. H. B. 

287. kérdés. Május hó 30 án egy buda-
pesti mészárosnak gő'bölyeket adtam el bodajki 
birtokomon szállítva. Az átadás, elszállítás és 
számlám kifizetése rendben történt. Tegnap levelet 
kaptam budapesti vevőmtől, hogy egy gőböly 
árát fizessem vissza, mert azt a müncheni 
vágóhídon betegnek (tuberkulosusnak) találták. 

Kérdem vájjon: 
1. Feltétlenül köteles vagyok a kérdéses 

gőböly árának visszatéritére ? 
2. Honnan igazolhatják, hogy a beteg 

gőböly épen az én istállómból került ki, 
holott a vevőm ezer és ezer darab gőbölyt 
s:á'lit Münchenbe? Az állatorvosi bizonyít-
ványban ugyan le van írva a gőböly, de 
szóval, sincs említve, hogy a leírás egy tőlem 
származó marhalevéllel egyezik. K. L. 

288. kérdés. Birtokomon tizenkét felépít-
ményesnek van háza. kik a telek után egyen-
ként 121/2 napot tartoznak évenként ledol-
gozni. E birtok 15 évig volt bérbeadva s 
mert a bérlő itt nem lakott, a gazdaságot 
kezelő gazda mindenkor beleegyezett, hogy a 
zsellérek e szolgílmányukat — mit ők máig 
is „robotnak" neveznek — télen jégvágásnál, 
trágyateritésnél szolgálják le. Most, hogy én 
azt a rendet akartam meghonosítani, hogy a 
szolgálmány necsak télen, de az év minden 
szakában egyenlően elosztva legyen ledol-
gozandó, zsellérjeim az ezirányban kiadott 
rendeletem teljesítését kereken megtagadták, 
mondván, hogy most midőn napszámért is 
dolgozhatnak, „robot'-ba nem jönnek. 

Minthogy pedig e szolgálmányok ledol-
goztatása eddig is több-kevesebb torzsalko-
dásra szolgáltatott okot, azt szeretném elérni, 
ha az évi szolgálmányok értékének megfelelő 
tőke, mely körülbelül 250 koronának felel 
meg, nekem megfizettetnék, mely esetben a 
telek az illető felépítményes tulajdonába jutván, 
semmiféle szolgálmányt adni többé nem volna 
köteles. 

Minthogy azonban zsellérjeim közül alig 
1—2 van abban a helyzetben, hogy a váltság-
dijat megfizethesse, szives felvilágosítást kérek, 
hogy mily lépéseket tegyek, mely a makacs 
nép megrendszabályozásához vezetne? 

F. F. 

289. kérdés. Egy 12 m. mély kútból, 
mely kut víztükre változatlan, szándékozom 
naponta: 

1000 hl. vizet 17 méterre 
1000 hl. vizet 12 méterre 

emelni. 
Víztartálynak rendelkezésemre áll 300 

hl. A minimális vizszükség 24 óra alatt 500 
hektoliter. 

Megfigyelés folytán azt tapasztaltam, hogy 
esztendőn át alig van nap, szél — azaz len-
gedező levegő nélkül. A minimális napontai 
500 hl. viz emelésére szándékozom amerikai 
szél motort alkalmazni. 

Kérem nagybecsű tanácsát mely szivattyú, 
mely amerikai szélkerék szükséges — • mi 
az ára ? 

Mennyiben lehet számítani biztos műkö-
désére ? 
m • ^ Sch. E. 

290. kérdés. Néhány beteg szőlőtőkét 
küldök, kérve a betegség okának felderítését 
és tanácsot az orvoslásra. Feltűnt e tőkék 
beteges kinézése, hervadó hajtásaik. Amint 
megvizsgálás végétt kiásattam, fehérszínű 
penész látszott a gyökérzeten, melyről a haj-
szálgyökerek hiányoztak. A beteg tőkék a ta-
lajból könnyen kihúzhatók s kérgük mindjárt 
leválik. Nagyon sok az ilyen beteg tőkém, 
melynek betegségét nem tudjuk, rovar után 
kutattunk, de nem találtunk. N. 

291. kérdés. Magtengerim kiválasztásá-
nál a szem és csutka közötti arány megálla-
pítása végett eddig sulymértéket használtam, 
de azt tapasztaltam, hogy gyakran a véko-
nyabb csutka nehezebb az aránylag vastagabb-
nál (a csutkaanyag strukturája szerint). Már 
pedig én térfogatra nézve akarok minél több 
szemet és minél kevesebb csutkát termelni. 
Kérdem : 

Van-e és hol olyan eszköz, amelylyel 
gyorsan, könnyűszerrel meglehetne határozni 
a tengericső, illetve csutka térfogatát. 

L. L. 
292. kérdés. Burgonyatermésünk egy 

részét hizlalásra akarván felhasználni, kérjük 
velünk közölni, hogy annak etetése egészben, 
vagy pedig zúzva előnyösebb-e és hogy mily 
mennyiség adandó belőle naponként? 

W. V. 
293. kérdés. Tavaszszal búzára vetett 

lóherém kiveszett; tanácsos volna-e kellő szán-
tás után őszszel a földet újra tisztán lóherrel 
bevetni ? 

Nem árthatna-e fagy és mely időben 
volna vetése legalkalmasabb ? és jó lehetne-e 
a termés ? T. Gy. 

294. kérdés. Mely gépgyárban szerezhető 
be egy lópermetező ? Naponként mennyi mun-
kát lehet ilyennel végezni? Mi az ára? 

Sz. Gy. 

Felelet. 
A szőlő lisztliarmatbetegsége ellen kén-

máj a kénpor helyett. (Felelet a 285. sz. kér-
désre.) A kénmáj használata a szőlő liszthar-
matbetegsége ellen, még egészen uj dolog; 
tavaly ajánlotta azt először Dr. J. Dufour a 
lausannei — Svájcz — szőlészeti intézet 
vezetője, mint általa már kipróbált szert. Dnfour 
tavaly ajánlott reczeptje szerint a kénmáj 
kenőszappannal (lágy káliszappannal) együtt 
használandó. 1 hektoliter vizben előbb 1 kgr. 
kenőszappant kell feloldani s ehhez 1k kgr. 
kénmájat adni. Az igy készült oldat azután 
peronoszpóra-fecskendpvel permetezendő az 
egész lombozatra. Ami a permetezések idejét 
illeti, arra nézve ugyanazok tartandók szem 
előtt, a mik a kénporhintésnél (Lásd a Közte-
lek f. évi 7. számában a „Minő szölöbetegség 
ellen s hogyan használandó a kén?" czimü 
czikket, továbbá a tavalyi évfolyam 65. számá-
ban a ,Lisztharmat a szölőfürtjein' továbbá 
87. számában ,A szőlő lisztharmatbetegségéről" 
czimü czikkeket). Dufour szerint a kénmájas 
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szappanoldat előnye a kénporral szemben az, 
hogy a kénpor csak melegebb időben, ha a 
levegő hőmérséklete 25 O o t ér el, fejt ki 
hatást, holott a kénmájas szappanoldat hüvős 
időben is hat. 

Kicsinyben kísérletezni a kénmájas szap-
panoldattal érdemes lesz ugyan, de a véde-
kezés súlypontját mégis tanácsosabb a kén-
porra helyezni. Nagyon szép és kívánatos is, 
ha a gazda az uj szerekkel kicsinyben kísér-
letezik. A kapkodás azonban, a midőn a gazda 
ha ujat hall, mindjárt hátat fordít a kipróbált 
réginek: határozottan elítélendő. 

M. Gy. 
Az ökörfarkkóró irtása. (Félelet a 286. 

sz. Jcérdésre.) Ökörfarkkórónak nevezik nálunk 
általában a Verbascumot, mely növénynemnek 
több faja honos hazánkban; de a mezőkön 
gyakrabban főleg a Verbascum thapsiforme és 
a Verbascum pUomoides található; mindkettő 
kétnyári növény. 

Pusztítására mást nem ajánlhatni, mint 
azt, a mit a kérdésttevő megtett, t. i. a tövek 
kiirtását, mit azonban nagy gonddal kell 
végeztetni. Legjobb, ha a munkások késsel 
vágják ki a növényeket oly mélyen, amennyire 
csak lehet. Később ügyelni kell »rra, hogy 
ami kivirágzott, az levágassák, mielőtt magot 
érlelne. Ha egyrészt a napszám drágasága 
miatt, másrészt a gyom nagy sarjadzó ereje 
miatt az irtás nem mutatkoznék gazdaságos-
nak, ugy nincs más hátra, mint ki.-zintása 
a luczernának akkor, ha a gyom azt annyira 
nyomja, hogy a luczerna érdemes kaszálást 
nem ad. 

Hogy az ökörfarkkóró oly nagyon elsza-
porodott, az a talaj szegénységére vall, miért 
a luczerna kiszántása után jól trágyázva kapá-
sokat lesz tanácsos termelni s több évig 
óvakodni kell attól, hogy a szóbanlévő földre 
évelő (többnyári) növény kerüljön. # 

Kártérítés gümőkóros állatért. (Felelet 
a 287. kérdésre) Miként e lapokban az utóbbi, 
időben többször jeleztük, az az eladó, kinek 
állatját németországi közvágóhídon gümőkór 
miatt elvonják a közfogyasztástól vagy pedig 
szabadszékbe utalják, köteles a vevőnek a 
teljes vételárt, illetőleg az utóbbi esetben az 
árcsökkenésnek megfelelő összeget megtérí-
teni. Önként értetődik, hogy a vevő minden 
esetben meggyőző módon büonyitaní tartozik, 
hogy a kifogásolt állatot tényleg attól a tulaj-
donostól vette, kivel szemben a kártérítési 
igényt támasztja. 

Az eladók a saját érdekükben is nagyon 
jól tennék, ha szigorúan ügyelnének arra, hogy 
csakis egészséges s nevezetesen gümőkórtól 
mentes állatokat adjanak el külföldre. Ennek 
igen egyszerű módja az volna, hogy a kül-
földre szánt állatokat a hizóba állítás előtt 
vagy pedig a hizlalás közben, de lehetőleg a 
hizlalási időszak első részében, a tuberkulin-
próbának vetnék alá s az eladás előtt állat-
orvos által megvizsgáltatnák, azután pedig 
csakis a nem reagáló s különben is minden 
tekintetben egészségeseknek látszó állatokat 
adnák el a külföldi vevőknek. 

—y— 
Szolgálmányok megváltása. (Felelet a 

288. sz. kérdésre.) A szóban levő viszony, a 
kérdésből kivehetők, teljesen magánjogi viszony, 
melyre sem az úrbéri, sem a telepitvényi 
megváltás, sem a majorsági zsellérbirtokokról 
szóló 1896 évi XXV. t.-cz. nem terjed ki. 
Ennélfogva, mint magánjogi követelés, a 
rendes birtok-bíróság előtt érvényesítendő a 
birtokos azon kívánsága, hogy a kikötött szol-
gálmányok egyenletesen az egész éven át 
teljesíttessenek. Természetes, hogy ennek a 
követelésnek jogerős szerződésen kell alapulni. 
A bíróság, ha a keresetnek helyt ad, az illető-
ket a szolgálmányok kívánt módon való teljesí-
tésére, ellenesetben a birtokból kimozditásra 
kötelezi, vagy pénzzé átszámított követelést a 
zsellérek ellen megítélvén, azt a zsellérek 
házából és bármi vagyonából behajtathatja. 

Amennyiben mégis az 1896. évi XXV. t.-cz. 
alá tartozó jogviszonyról lenne szó, akkor 
állami közvetítéssel való megváltásnak is helye 
van. A részletekre nézve az idézett törvény-
czikk ad útbaigazítást. 

Szélkerék vizemelése. (Félélet a 289. sz. 
kérdésre.) Kérdésttevőnek szüksége van 24 óra 
alatt legkevesebb 500 hektoliter vizre, amit 
szélkerékkel akar felszivattyuztatni. 

A szélkerekek tényleg kiválóan alkalma-
sak vizszivattyuzásra, amennyiben ez a munka 
nem kíván egyenletességet, azaz változó 
erővel — kisebb-nagyobb szélnél — végezhető 
és nincs időhöz kötve. Hogy azonban haszonnal 
is járjon, oly nagy víztartóra van szükség, 
mely legkevesebb két napi vízszükségletet be-
fogadhasson. A tapasztalat szerint ugyanis 
széldus, széljárta vidékeken évenként átlag 
250—280 szeles napra lehet számítani, kivé-
telesen felmehet ez 300—340-re is. Még a 
legjobb esetben is marad 120-160 szél 
nélküli nap, mikor a szélkeréi nem szivattyúz-
hat. Hogy tehát a szélcsendes napokon se 
legyen a vizszolgálatban fennakadás, szük-
séges oly nagy tartányokról gondoskodni, 
melyek ilyenkor kiürítve elláthatják az illető 
telepet vízzel. 

Kérdésttevőnek 500 h'. napi vízfogyasztás 
mellett csak 300 hl.-es tartánya van. Ez, hogy 
teljes szélcsend esetén se legyen fennakadás, 
kevés. Kell hozzá még legalább 200 hl.-es 
tartány. Ezzel sincs ugyan végleg megdldva a 
dolog, mert igy is csak egy napi vízmennyi-
ség raktározható el, már pedig szabály szarint 
legkevesebb két napi vízfogyasztásnak megfe-
lelő viztartányra van szükség. Egy esetben 
azonban kivétel tehető e szabály alól. Vannak 
ugyanis oly vidédek, hol mindennap rendsze-
resen megjön vagy a reggeli vagy az esteli 
szél, mely eltart néhány órán át, hol gyen-
gébben, hol erősebben. Ha kérdéstevő ilyen 
vidéken lakik, akkor a felállítandó szélkerék 
mindennap dolgozhat 1—2 órát s ha nem 
is szivattyúzza fel a teljes menynyiséget, 
mégis szállíthat annyi vizet, amennyi 
kivételesen szűken mérve elég. Csakhogy ezt 
ott, ahol a kiszabott — ez esetben min mum 
500 hl. — vízmennyiségre okvetlen szükség van, 
nem lesz tanácsos igy berendezni. 

Széldus vidékeken naponként 6 — 10 
munkaórára lehet számítani. Oly szélkerék 
választandó tehát, mely ezen idő alatt — 
megfelelő szivattyúval összekötve — fel 
tudja szállítani a kívánt mennyiséget. 

Az ujabb rendszerű amerikai aczélszél-
kerekek közül a 24 angol láb átmérőjű kerék 
közepes szélnél megfelelő szivattyúval körül-
belül 72 hl. vizet szállít 30 méter magasra, 
azaz a kut víztükrétől a legmagasabb pontig. 
Miután kérdésttevő nem jelölte meg, hogy az 
500 hl.- ert a 12 m. mély kútból 17 vagy 12 
méterre akarja-e emeltetni, 30 m. emelési 
magasságot vettem alapul. A 6 órai munka-
időben 432 hl. víz lenne emelhető, 7 óra alatt 
504. hl. 

A kérdésben jelzett, összesen 2000 hl. 
vizet is lehet szélkerékkel, a 44 angol láb 
átmérőjűvel emelni, mely óránként körülbelül 
270 hl. vizet emel fel 30 méterre. 

Ami a szélkereket illeti, az ujabban 
hozzánk is importált amerikai aczél szélkerekek 
ajánlhatók leginkább, melyeknek érzékeny és 
pontos szabályozója és kevés öc súlya lehetővé 
teszi még a gyenge szél kihasználását is. A 
fentjelzett 24 és 44 angol láb átmérőjű 
szélkerekek áráról adatok nem állnak rendel-
kezése. A 16 angol láb átmérőjű ily szélkerék 
ára Budapesten 700 frt (1400 korona). Ezen-
kívül a toronyállvány folyó métere rend-
szerint 40 frtba kerül, a hajtómű vezeték-
rudja folyóméterenként 4 frt. 

A hozzávaló — rendszerint kettős műkö-
désű szivónyomó szivattyú — szerelvényeivel 
együtt hozzávetőleg 200—250 frtba kerülhet. 

Egyébiránt a szélkerékkel egybekötött 
szivatytyu-telep árát vagy költségét nem lehet 

ugy megállapítani mint' pl. az eke, vetőgép 
slb.-ét. Ez teljesen az illető helyi viszonyoktól 
függ. Kérdésttevő forduljon ez ügyben Lakos 
Nándor hydrotechnikai irodájához (Budapest, 
VIII., Külső kerepesi-ut 1.) ki egyúttal impor-
tálja és szereli is a jelzett amerikai szélkere-
keket. Ott kaphat pontos költségvetést az egész 
telep berendézéséről. 

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy 
oly olcsón mint a szélkerék, semmiféle más 
erőgép nem dolgozik. Éppen azért, ha esetleg 
a berendezési költségek talán nagynak is lát-
szanak, ne azok legyenek irányadók, hanem 
az üzemköltségek, melyek tényleg minimáli-
sak itt. 

Ami ped g az üzem biztonságát illeti, az 
a mai aczél szélkeréknél teljesen kielégítő. A 
szerkezet erős és igazodik a szél erejéhez, 
tehát nincs kitéve tulerőltetésnek s az ezzel 
járó következményeknek. A kezelés és karban-
tartás rendkívül egyszerű. Fődolog a megfe-
lelelő víztartály és a szél; ha e kettő meg-
van s a kut győzi vízzel, üzemfennakadás 
úgyszólván elő nem fordulhat. 

i. S. P. 
Fehér penész a szőlő gyökérzetén. (Fe-

lélet a 290. sz. kérdésre.) A vizsgálat végett 
beküldött szőlőtőkék földfölötti részén gyengék 
a csapoknak metszett tavalyi hajtások, mi 
annak a jele, hogy a tőkék már tavaly is 
szenvedtek. A gyökérzetről a kéreg mindenütt 
leválik, el vannak feketedve s részben elpor-
ladva. Sok helyen a gyökerek felszínén fehér, 
szálas, penészszerű bevonat látszik, a kéreg 
alatt pedig fehér pornemü anyag, a mi miatt 
a fatest felszíne olyan, mintha bemeszel-
ték volna. 

A tőkék betegségét a gyökérzet nagy-
mérvű rothadása okozza, melynél erősen ki-
fejlődött a Fibrillaria xylothrica nevű gyökér-
gomba, mely részben fehér fonalak, részben 
mésznemü por képében mutatkozik a beteg 
gyökérzeten. 

Ugy az emiitett gomba, mint egyéb 
gyökérgombák a szőlőt akkor károsítják, ha a 
talaj nedves. Sokszor a kiültetett szőlő egy-
két évig szépen díszlik s csak később kezd 
hanyatlani, akkor, midőn a gyökerek leértek 
már a rendes rétegbe. 

A szőlő gyökérgombái ellen, melyeket 
általában gyökérpenésznek neveznek gazdáink, 
már sok mindenféle védekezésmóddal megpró-
bálkoztak, de kielégítő eredmény nélkül. Egyes 
esetekben a vasgáliczczal való trágyázásnak 
(tőkénkint 120—200 gr. vasgáliczot számítva), 
máskor a talaj megöntözésének 3°/o-os réz-
gáliczoldattal s végre máskor ismét annak 
mutatkozott hatása, ha a betegeskedő tőkék 
gyökérzete mellől szellőzés végett a talaj óva-
tosan kiásatott s a gyökérzet kénporral behin-
tetett, mire ismét betemették a tőkéket. 

Ezek a módok azonban nem adnak tel-
jesen megbízható eredményt, miért is általá-
nosságban más tanácsot nem adhatni, mint 
azt, hogy az olyan terület, melyen a gyökér-
penész jelentkezik, nyílt árkok vagy alagcsövek 
segélyévél csapoltassék le, mert a tapasztala-
tok szerint — a mint már emiitettem — a 
gyökérpenész csakis a nedves talajokban 
pusztít. M. Gy. 

A szem- és csutkaarány meghatározása 
magtengerinél. (Felelet a 291. sz. kérdésre.) 
Olyan eszköz, a melylyel a tengericső és 
csutka térfogatát könnyű szerrel meg lehetne 
határozni: nincs. A szem és csutka közötti 
arány meghatározása éulymértékkel történik 
és ha a magtengeri kiválasztásánál oly módon 
járunk el, hogy a magnak hagyott csöveket 
egyenkint mérjük le és egyenkint határozzuk 
meg azoknál a szem és csutka arányát: tel-
jesen megbízható eredményt érünk el és ha a 
legjobb arányt mutató csövekről nyert szemet 
használjuk továbbtermelésre, térfogat szerint 
és a legjobb eredményt érjük el. A szem és 
csutka arányának sulyszerinti pontos meg-
határozása csövenkint különösen az esetben 



1090 KÖZTELEK, 1900. JULIUS HO 14. 55. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. 

fontos, ha a tengerit nemesíteni kívánjuk s 
hogy a sulyszerinti meghatározással a legked-
vezőbb eredmény érhető el, bizonyítja az 
„alcsuthi pignoletto tengeri", a melynek nemesí-
tésénél a szem és csutka egymásközi arányát 
az .elite" csöveknél sulyszerint határozták 
meg, az egyes csöveket külön-külön vizs-
gálva meg. 

R. J. 
Marhahizlalás bnrgonyával. (Felélet a 

292. sz. kérdésre.) A burgonya leghatásosabb 
akkor, ha főzve vagy gőzölve etetjük; de ha 
nyersen akarjuk takarmányozni, akkor legjobb, 
ha a takarmányrépához hasonlóan fölapritva 
s mintegy 76-od annyi sulyu szalmaszecskával 
keverve adjuk az állatoknak. A naponkint 
etethető mennyiség középnagy marhánál leg-
följebb 25 kg. lehet, de jobb ha 20 kg.-nál 
nem adunk többet. Gsellcó. 

Lóhere őszi vetése. (Félélet a 293. sz. 
Jcérvésre.) A tavaszszal búzára vetett, de ki-
pusztult lóhere pótlására ez év őszén ismét 
lóherét vetni, nehézség nélkül lehet. Ezen 
czélból a herét augusztus hó második felében 
lehetőleg eső után, nyirkos földbe kell elvetni 
tisztán, védőnövényre szükség nincs. A vető-
magot sajnálni nem szabad, kat. holdankint 
10—12 kg. jó csírázó Jcépességü mag számí-
tandó. Ha augusztusban a lóhere elvettetik, 
az még az ősz folyamán annyira megerősödik, 
hogy a téli zord idő nem lesz ártalmára. 
A lóhere ez esetben is teljes termést szol-
gáltat vagyis a jövő év tavaszán és nyarán 
2 kaszálást, amely után kiszámítandó s utána 
őszi kalászos is vethető. 

Ha a védőnövény nélküli őszi vetés 
fagyálló képessége miatt aggodalmai volnának, 
védőnövénynyel is vetheti, védőnövényül takar-
mányrozs vethető, mely jövőre kora tavaszszal 
lekaszálandó. R, J. 

Fogatos permetező. [Felelet a 294. sz. 
kérdésre.) Fogatos permetezőt Ph. Mayfarth 
gyára készit Bécsben II. Taborstrasse, melylyel 
naponként 4—6 kat. hold permetezhető meg. 
Ára Bécsben 275 frt. I. S. P. 

Felvidéki kivándorlás 
A Zemplénmegyei Gazd. Egyesület, gróf 

Andrássy Sándor elnöklete alatt junius hó 
30-án tartott értekezletének a kivándorlás meg-
akadályozása képezte főtárgyát. 

Az értekezlet határozatilag kimondotta, 
hogy a katonakötelezettségnek ,és más állami 
kötelezettségnek eleget nem tett, továbbá kis-
korú egyéneknek kivándorlása megakadályoz-
tassék, illetve az egész kivándorlás törvényes 
uton korlátoztassék. Elhatározta továbbá a 
gyűlés, miszerint gazdakörök és minta-paraszt-
gazdaságok létesítésével a kivándorlást saját 
működési körében csökkentem igyekszik. 

Örvendetes, hogy a kivándorlás kérdésé-
vel ga dasági egyesületeink is foglalkozni 
kezdenek, melyek e kérdés gyakori vonatko-
zásait kétségtelenül legjobban ismerik is. S 
különösen Zemplén vármegye az, ahol a ki-
vándorlás ügye igen nagy aktualitással bir. 

A ki ismeri Zemplén és az ezzel nyugatra 
fekvő felvidéki megyék népeinek eladósodását, 
nyomorúságát, a nehéz termelési és értékesí-
tési viszonyokat és kulturális fejletlenségét, az 
bizonyára kevés bizalommal van a kivándorlást 
megakadályozó mindazon törekvése iránt, a 
mely az anyagi jólét emelésével kapcso-
latban nincs. 

A közvetlen anyagi segélynyújtásra 
azonban a szövetkezetek, gazdakörök, minta-
gazdaságok egyébként igen üdvös intézményei 
nem elég erősek s igy nem is mutathatnak fel 
radikális eredményt. 

Mert a szövetkezetnek ott van tere, a hol 
termelnek, a minta-parasztgazdaság pedig a 
megye dél részében igen üdvös példa és bizo-
nyára követőkre is talál, de a felsővidék népe 

nincs megérve a munkára, azt meg kell tanítani 
első sorban dolgozni, meg kell mutatni, hogy 
szorgalmas munkával a jó mivelóssel többet 
is ki lehet abból a földből hozni, mint a 
mennyit a most csak Isten nevében — szán-
tásnak csúfolt — karczolásba ugy ahogy 
beleszórnak. A szövetkezeti akczió utja előtt 
a kultura fáklyájával kell még itt-ott be-
világítani ! 

Ragadjuk ki a népet az eladósodás, az 
uzsora és alkoholizmus karmaiból, segélyezzük 
anyagi erővel, értve ezalatt az államsegély 
czimén adandó gazd. felszereléseket, vetőmag-
vakat, tenyészmarhákat stb., tanítsuk meg 
dolgozni és szoktassuk rá a munkára, ugy, 
hogy észre se vegye, különösen az ifjabb 
generácziónak a háziiparban való kiképzésé-
vel : ezek volnának itt a kezdő lépések. A nép 
kioktatása s vezetése alatt azonban nem egy-
két vándortanárnak pár órai előadását értjük, 
hanem hatalmas háziipari és faanyaggyári 
telepek létesítését, megteremtését és az itt 
termelt czikkek kedvező értékesítését. A 
nagy kiterjedésű erdőbirtokokat, melyek közül 
igen sok jelzálogkölcsökkel tul van terhelve, 
szedje az állam össze és létesítsen ott fürész-
telepeket, ahol a fanemek használti értékük 
szerint feldolgoztatnának s igy a vidék népe 
állandó, biztos keresethez jutna. Egyszóval oda 
kell hatni, hogy amit a természet megtagadott a 
mezőgazdaságtól, ezzel legyen pótolva. 

Egy hatályos állami akczióra van tehát szük-
ség, melynek keresztülvitele csak az első tekin-
tetre látszik nehéznek, de ha a kormány vezetői 
megvannak és meg kell hogy legyenek győződve 
arról, hogy mily hatalmas ellensége aki vándorlás 
hazánk nemzetgazdasági érdekeinek, akkor nem 
fog visszariadni a szükséges áldozatoknak meg-
hozásától, nagyon természetes az érdekelt és 
irányadó társadalmi körök alkalmas bevonásá-
val és oda fog törekedni, hogy a felvidéken 
megteremtsen egy uj hazát és beleöntse a 
népbe az uj haza rögéhez való ragaszkodást 
és szeretetet. 

Mert nemcsak az általános elszegényedés 
a kizárólagos okozója a tömeges kivándorlás-
nak. Ha a népben a hazaszeretet fogalma — 
a haza földjéhez való ragaszkodás ki volna 
fejlesztve és ápolva, ugy az a nép képas volna 
felvenni a harczot a nyomorúsággal és nem 
venné a vándorbotot oly hamar a kezébe. 

A népnevelés, mint azt a szomorú, de 
való tapasztalat igazolja, a lehető . legalacso-
nyabb fokon áll, képzett tanítót nem tarthat-
nak, igy nincs más hátra, mint egyesül két-
három község, ez fog egy irni olvasni alig 
tudó embert: ez a tanitó; két eklatáns példát 
hozok fel, 

A homonnai járás mislnia községében a 
tanítói tisztet egy elzüllött nap nap mellett 
részeg foltozó suszter végezte; szomszédom-
ban, Göröginye községben pedig a grófi ura-
dalom volt faragó bérese oktatja a gyerme-
keket az írás olvasás mesterségére. Már most 
szabad legyen kérdeznem, a történelmi dicső 
multunkból merített hazaszeretet, az édes 
szülőföldünkhöz való ragaszkodást kik és hol 
oltják a serdülő ifjúság lelkébe? tán csak nem 
a foltozó suszter vagy egy elcsapott béres, 
akinek magának is azon jár az esze, hogy 
összekuporgasson annyi pénzt, hogy Amerikába 
vitorlázhasson. 

Itt a legnagyobb hiba és innét kell 
kiindulni az orvoslásnak, ha radikális kúrát 
ohajiunk. Fel kell az elsülyedt népet emelni 
abból a mocsárból, amelybe saját hibáján 
kivül esett, hozzá kell szoktatni azon tudathoz, 
hogy a pán „neki jóakarója aki segit rajta", — 
mert eddig az ő sötét tudatlanságát boldog 
boldogtalan a saját zsebjére használta ki, igy 
nem csoda, ha bizalmatlan minden kaputos 
ember iránt, abban ellenségét látja. 

Ezen a téren a képzett — hazafias 
tanítók végezhetnek missziót, akik előkészítenék 
,a talajt a hatalmas nagy munkára: a kiván-
dorlás megszüntetésére. 

Érdekelve van tehát a föld miniszter, 
épugv mint a keresk. miniszter, a közoktatás 
épugy mint a belügyminiszter s ha ők vállt-
vetve, kezükbe veszik az ügyet, igy a társa-
dalom is közre fog működni ahhoz, hogy a 
kivándorlás megakadályozásról rövid idő multán 
írnunk, beszélnünk már leend szükséges. 

Lukács Iván. 

Szemelvények. 
(A vörös posztó. Gabnaárak nemzetközi szabályozása.) 

A nagymalmok mumusa.) 

A nyári uborka - szezonban valóságos 
üdítő esőként hatott az a kis szenzáczió, 
amelyet a Darányi miniszter párisi pohár-
köszöntőjéből faragtak egyes, a kormányhoz 
közel és távol álló újságok. Vezérczikkűnkbeij 
foglalkozunk a nagy port vert tószttal, aminthogy 
azzal a főváros összes napilapjai foglalkoztak, 
persze külömböző kommentárokat fűzve hozzá. 
Ezek a kommentárok azért voltáig különösen 
érdekesek, mert azok az agrárius törekvéseket 
a legkülönbözőbb visszatükrözésben mutatták 
be. S a legtöbb tükör torzképet mutatott. 
A magyar sajtó orgánumainak egy része való-
ságos gyűlölettel van eltelve az „agrarizmus" 
fogalma iránt. Elég ezt a vörös posztót fel-
mutatni, hogy bárkit is felökleljenek. Ugy 
hirdetik, hogy az agrárius a reakcziónárius 
fogalmát fedezi. Ennélfogva hivatalból kell, 
hogy üldözze minden hithű szabadelvű. 
Ravasz ferdítésekkel politikai szükségnek hir-
detik az agrárizmus üldözését, mert azt 
csak nem lehet nyíltan . kimondani, hogy 
a részvényeinknek fáj a gazdák szövet-
kezése ; spekulánsainknak fáj a börze hábor-
gatása; érdektársainknak fáj az uzsora s a 
borhamisítás üldözése és elvesztése a mező-
gazdaság rovására fogva tartott privilégiumok-
nak. ízléstelenség volna e fájó pontokat meg-
nevezve, küzdeni a tele zsebért, tehátaharczi 
lobogóra a liberalizmus nagyhatású szavát 
irják fel. Sajnos, hogy ily kevés tisztelettel 
tudunk megemlékezni arról a hivatásról, mely 
az agrárius törekvések agyonfojtását tűzte 
czélul, de valóban nem érdemelhet tiszteletei 
az a harczmodor, mely az egyenesség bátor-
sága nélkül, megkerülésekkel s orvtámadások-
kal igyekszik sikerhez jutni. A nagy gazda-
közönségnek valóban több figyelemmel kellene 
már egyszer betekintenie a nagyhangzatu jel-
szavak leple alá, mert ha az ellenünk folyta-
tott harczmodor sikert fog elérni, ezt csakis 
a közönség legnagyobb fokú tájékozatlanságá-
nek köszönheti. 

Mikor a gazdák itt is, ott is kongresszu-
sokat tartanak, érintkezési pontokat keresnek 
és a szervezkedés szükségének ösztönétől ve-
zetve, a nemzetközi tömörülést hangoztatják, 
akkor nevetséges az agrárius törekvések elhatal-
masodásáról beszélni. 

Akinek jól megy dolga, ^z nem nyug-
talankodik, nem fárad értekezletekre vinni a 
maga igazát, hanem hallgat. A párisi nemzet-
közi gazdakongresszus ujabb bizonyítéka annak, 
hogy világszerte a gazdák maradlak leghátrább 
a szervezkedésben. És mert most már a spe-
kulácziónak egész nemzetközi szervezete 
ellenében kell a harczot felvenniök, ők is 
több irányban a nemzetközi szervezkedésnek 
érzik szükségét, igy első sorban a gabonaár 
szabályozásának érdekében. Igen érdekesek dr. 
BuhlandG. ismert német közgazdasági írónak e 
kérdést megvilágító fejtegetései. Ruhland a 
Freiburgban (Schweitz) gabnaárak alakulását 
vizsgáló nemzetközi iroda igazgatója, abból a 
felfogásból indult ki, hogy a gabna árának a 
munkabért (munkajáradékot) okvetlen liiztositania 
kell, ennélfogva igazságszerint a gabnaáraknak 
minden államban a termelési költségek alapul-
vételével kell szabályoztatniok. A gabnaárak 
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iiymódon való szabályozósát a gazdák nemzet-
közi szervezkedése utján véli elérhetőnek. 
Ez a nemzetközi trustszerü szervezkedés 
meglehetősen utópikus tervezet ugyan de 
mindenesetre rendkívül figyelemreméló a 
Ruhland tevékenysége, aki a komoly tanul-
mányokon alapuló érvek adatok egész 
seregével igyekszik bizonyítani az árszabá-
lyozás lehetőségét. Rendes közlönyt is tart 
fenn a gabna nemzetközi áralakulására vonat-
kozó tanulmányainak közlése czéljából, a 
melyből a gazdák mindenesetre hasznosítható 
tájékozást meríthetnek. Mutatványlapot kérhet 
Ruhlandtól (Freiburgban), akit érdekel a dolog. 

A budapesti malmokról már szinte azt 
hiszszük, hogy hatásra vadásznak, mikor 
következetesen foglalkoznak az üzem reduká-
lásával, az őrlendő lísztmennyiség kontigen-
tálásával s mig a gyászkeretekbe foglalt terve-
vetek a nyilvánosság elé jutnak, az alatt nem 
lankadó igyekezettel szerzik a kiviteli üzleteket. 
Ujabban az angol piaczon jelentékeny magyar 
li ztet sikerült elhelyezni, ami egészen rendén 
levő dolog, mert hiszen tapasztalat szerint az 
aezélos magyar liszt a külföldi piaczokon 
egyszerűen nélkülözhetetlen és csak a mai-
terezett liszt az, amely könnyen nélkülözhető. 
De hát akkor minek a kétségbeesés ördö-
geit a -falra festeni ? Könnyű átlátni, a malmok 
világgá bocsájtott redukálási tervezete csak 
súlyos bizonyíték akar lenni amellett, hogy 
h vámmentes szerb bu?a a magyar malom-
iparnak létfeltétele. Egy legújabb terv szerint 
már négy és fél millióban állapítanák meg a 
budapesti malmok az évi lisztkontingenst. 
Hogy a terv megvalósítása pillanatnyi vissza-
hatást idézne elő a gabnapiaczon, az kétség-
telen, de azért nincs okunk megijedni tőle, 
mert amit pillanatnyilag veszítünk a fővárosi 
malomfogyasztókban, azt megnyerjük, később 
a vidéki malomipar emelkedő fogyasztóképes-
ségében s végre a kisebb verseny foly-
tán könnyült osztrák malmok növekedő vásárló-
képessége sem a magyar gazda rovására 
menne, ha nagymalmaink csakugyan ilyen 
visszafelé elsülő fegyverrel lőnének czélba. De 
ezt bizonyára nem fogják megtenni s ezért 
nagymalmaink merész tervezetét azzal a tudatr 
tal fogadjuk, hogy azt csak az őrlési forgalom 
visszaállítása érdekében akarják latra vetni s 
utógondolatként a gabonaárak illetve a gazdák 
puhitása is szerepel talán, de ezen a vonalon 
a tőzsde atyai gondoskodása folytán máris 
abba a szerencsés helyzetbe jutottunk, hogy 
alig veszthetünk valamit. 

Félfüllel olyasmit hallottunk, mintha a 
özukorgyárosok kartelljében megbomlott volna 
egy rugó. Mindenesetre jó lesz résen állani. 

* B. B. 
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A m. kir. mezőgazdasági mnzenm gyűjteménye 
a VII. ker., Kerepesi ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követő napok 
kivételével: 

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

tárva van. 
A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsimegállóhely & 

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

Halálozás. Kobza Sándor állattenyésztési 
m. kir. felügyelő 46 éves korában folyó év 
jul. 9-én meghalt Kassán. Haláláról az Állat-
tenyésztési m. kir. felügyelői kar külön gyász-
jelentést adott ki. Nyugodjék békével! 

Katonák által okozott károk. Állandó a 
gazdák panasza, hogy a katonaság gyakorlat 
közben a megmunkált földön levő termények-
ben sok kárt tesz. E bajon segítendő, a föld-
mivelésügyi miniszter rendeletet küldött a 
székesfőváros tanácsához, melynek elvi kijelen-
tése tájékoztatóul szolgáljon a vidéki gazdák-
nak és hatóságoknak is. E rendelet a föld-
mivelésügyi miniszter a honvédelmi miniszter-
rel egyetértően adta ki, — melyben kijelenti, 
hogy szigorúan külömbséget kell tenni a kato-
nai csapatok által gyakorlat közben okozott 
mezei károk, valamint egyes katonai személyek 
által gyakorlaton kivül okozott mezei (erdei) 
károk között. Az igaz, hogy a gyakorló kato-
nai csoportot gyakorlataik szabad végzésében 
sem a mező- vagy erdőőr nem korlátozhatja, 
de a gyakorlat idejéről, mely a főváros terü-
letén tartatik, a kerületi elöljáróságok rövid 
utón (telefon utján) értesitendők; ezek azután 
az érdekelt földbirtokosokat kötelesek értesí-
teni, hogy a gyakorlat tartama alatt földjeiken 
tartózkodjanak. Az ilyenkor okozott lényeges 
kárt és veszteséget a katonai igazgatás lehe-
tőleg a helyszínén tartozik megfizetni, köteles 
tehát a mező- vagy erdőőr szintén olt tartóz-
kodni és a kárt lelkiismeretesen felbecsülni és 
a becslés eredményt a csapatparancsnokkal, 
valamint a netán ott levő tulajdonossal közölni, 
ha a becslésben ugy a csapatparancsnok 

valamint a tutajdonos kifogásolni valót nem 
találtak, ugy az okozott kár összege azonnal 
kifizettetik. Ha a mező- vagy erdőőr, valamint 
a tulajdonos nem volna jelen, ugy a csapat 
parancsnoka az okozott kárról az elöljárósá-
got értesiti, mely intézkedni köteles a kár 
azonnali megbecsülése felől. Tényleges kato-
nai szolgálatban levő, de gyakorlaton kivül 
kárt okozó katonai személyek az okozott 
mezei vagy erdei károkért személyesen fele-
lősek, ezekkel szemben a mező- vagy erdőőr 
ugyanazon eljárást foganatosít, mint bármely 
más polgáremberrel szemben. Ily esetben a 
mező- vagy erdőőr a kárt okozót és a kár 
nagyságát huszonnégy óra alatt köteles az 
elöljáróságnak bejelenteni, ki is azután az il-
letékes katonai parancsnoksághoz teszi át az 
iratokat. 

Földmivesiskolai tanulók felvétele. A 
csákóvári m. kir. földmivesiskolánál az 
1900/901. tanévre a beiratkozások folyó év 
augusztus hó 15-én veszik kezdetüket s tarta-
nak szeptember hó végéig. A tanév kezdete 
október hó 1-je. Felvételi föltételek a követ-
kezők : a) erős, egészséges testalkat és a véd 
himlőoltás igazolása, b) betöltött 17 éves élet-
kor, c) feddhetetlen erkölcsi magaviselet, d) 
keresztlevél, e) az írás, számolás alapelveinek 
teljes ismerete, valamint a magyar nyelvnek 
legalább részbeni birása. A belépő tanulók 
fizetési kötelezettsége egész évre 300 K., 
mely összegnek első felét (150 K.) a felvétel-
kor, másik felét pedig február hó első felében 
tartoznak az iskola házipénztárába befizetni. 
Kivételes esetben az igazgató engedélyt adhat 
a tápdijnak havonkinti előleges fizetésére. A 
felvett tanulók teljes ellátásban: azaz élel-
mezés, felszerelt lakás, fűtés, világítás és 
mosásban részesülnek és taníttatnak. A szegény, 
de szorgalmas tanulók közül néhányan stipen-
diumban részesülnek. A tanfolyam tartama 
két év. Rendes szünidők; a vasár és ünnep-
napok és szeptember hónap. Á fentemiitett 
bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok 
legkésőbb augusztus hó 15-ig a m. kir. 
földmivesiskola igazgatóságához Gsákóvárra 
czimezve küldendők, honnan az illetők fel-
vagy fel nem vételöket illetőleg rövid idő 
alatt értesittetni fognak. Részletesebb felvilá-
gosítással megkeresésre, szívesen szolgál az 
igazgatóság. 

A gyapjuárverésekről mult számunkban 
közölt vezető czikk alábbi két adata akként 
helyesbítendő, hogy a marczaü gyapjú ára 
580 K., a marczali báránygyapju ara pedig 
586 korona volt mmázsánként. 

Vasúti díjszabások felemelése. A munkás-
zavargások a béremelést eredményezték az 
összes kontinensen, mely béremelés természe-
tesen kihatással bír a fogyasztási és haszná-
lati czikkekre, illetve tárgyakra, amennyiben 
ezek megdrágultak. A vasúti üzem fentartásá-
hoz beszerzendő nyersanyagok jelesen a kő-
szén és a munkáskéz megdrágulása az angol 
vasúti igazgatóságokat arra kény szeritette, 
hogy azon veszteségért, melyet az üzem ily-
képen szenved, másutt rekompemálják magu-
kat. Fölemelték tehát a személy-podgyász-
és árudijszabást. A beviteli többlet biztosítása 

W s ü B á s l S ÍMS&B6%B+ — 5 továbbá pohánka, köles, raffiaháncs, 
* * - — kánporrézgálicz, nemkülönben minden-

mas^s— s 0 *JL" r r . . » „ féle gazdasági ezikkek 
j j p i l l l e g k i t ű n ő b b ftlinOSGfflS mint iegmegbizhatóbb és legolcsóbb beszerzési forrása 

tarlórépamag M a a t h n e r ÖMb 
cs. és kir. udvari szállító magkereskedése 

52 I B I I A l i 1 7 ® T I T R í VI. ker., Andrássy-út 23. sz. 
l a y i í í l r L a a t r a 5 VI I ker., Rottenbiller-u. 33. 

Árjegyzéket és különajánlatot kivánatra azonnal küld a czég. 



1092 KÖZTELEK, 1900 JULIUS HO 14 55 SZAM. 10-ik ÉVFOLYAM. 

volt a ezélja a román díjszabás egyszerűsíté-
sének, mivel a legtöbb áru a drágább klasszis 
szerint fuvaroztatok el. Az osztrák Lloyd gőz-
haj ój ár atainak felemelt tarifáiról csak nemrég 
adtunk hirt. A cs. kir. osztrák államvasutak 
augusztus 15 iki hatálylyal sok árut drágábban 
fog szállítani és a kedvezéseket, melyeket a 
szállításra adott, megszünteti. Hasonló a ten-
denczia a magyar vasúti szakkörökben is. A 
kedvezményeket redukálják és megszorítják. 
Csak oly áruezikkek fognak ezután részesülni 
kedvezésben, melyek, mint fontos közgazda-
sági avagy fogyasztási esetleg kiviteli czikkek, 
különös kedvezésben kell, hogy részesittes-
senek. 

iránt oly ifjak pályázhatnak, kik életük 16-ik 
évét már betöltették, de a 20 éves kort még 
el nem érték, ép, egészséges testalkattal bírnak 
és a közép vagy polgári iskola lV-ik osztályá-
nak sikeres elvégzésén kivül beigazolják, hogy 
szakavatott kertész vezetése alatt álló vala-
mely kertészetben, egyfolytában legalább két 
évet mint kertésztanulók töltöttek. Iskolai, 
orvosi éS| kertészetgyakornoki bizonyítványon 
kivül becsatolandó még a folyamodványhoz a 
szülői vagy gyámi belegyezést tartalmazó 
bizonyítvány, valamint külön hatósági bizonyít-
vány arról, hogy folyamodó büntetlen előéletű 
és kifogástalan magaviseletű. Szülői vagy 
gyámi bizonyítványnak azon kötelező Ígéretet 

TerményszállitásoK a hadsereg részére. A cs. és kir. közöshadseregbeli csapatok 
részére 1900. október 1-től 1901. szeptember 30-ig terjedőleg szükségélt és ajánlati uton fedezetet 
nyerő gazdasági termékekről ujabban következő kimutatást vettük: 

Széna q. 361-4 434 7061 99 9857 99 410 236 13705 112 1800,122 122 11390 122 485 
Alomszal. q. 1955 268 4361 61 5320 61 253 146 7880 69 1110 76 76 7040 76 300 

szalma q. — — — — 149 — — — 
Ágyszalma q. 418 385 181 119 1176 119 437 265 
Tűzifa köbm. 1464 781 162 294 — 348 986 750 

808 128 
543 445 

51 140 140 
60 510 610 

A fegyvergyakorlatokra bevonuló szabadságoltak, tartalékosok és póttartalékosok szükségletét 
a szállító szintén köteles az elfogadott szállítási árakért kiszolgáltatni. Szállítási'módozatok, 
bánatpénz és az összes feltételre nézve részletes felvilágosítást nyújt a kassai cs. és kir. 
6. hadtest hadbiztossága. 

Szőlőszállitmánjok a ni- kir. államvas-
utakon. A m. kir. földművelési miniszter az 
északi külföld osztrák-magyar konzulátusainak 
kezdeményezésére a kereskedelmi miniszterrel 
egyetértőleg felhívta a m. kir. államvasutak 
igazgatóságát, hogy a szőlőkivitel fokozása 
érdekében a szőlőküldemények csomagolási és 
berakási módjának kiváló figyelmet szenteljen. 
Észak-Németországba, Belgiumba, Németalföldre, 
Dániába, Skandináviába egyrészről, másrészről 
Északnyugat-Oroszországba rendelt szőlőkül-
demények csak azon esetben vétessenek fel 
szállításra, ha azok fagyapjuval kellően meg 
vannak védve, egyenlő nagyságú farekeszekbe 
vannak csomagolva, hogy kocsirakománynál 
lehetőleg az egész űrtartalom ki legyen hasz-
nálható. Az állomások főnökei, hol ily külde-
mények feladatnak, felhivattak, hogy ezen! 
intézkedés fokozatos végrehajtása érdekében 
lépjenek érintkezésbe a környék szőlőmivelői 
és kereskedőivel és figyelmeztessék őket az 
eddig szokásban volt kosarakbani szállítás 
hátrányaira, mely különösen abban nyilvánult, 
hogy a nyomás ellen semminemű ótalmat nem 
nyújt. Szólítsák fel őket, hogy szerezzenek be 
a csomagolásra egyenletes rekeszeket és vilá-
gosítsák fel őket arról, hogy a kocsi űrtartalmának 
teljes kihasználásával különösen közvetlen el-
rovatolással sokkal jobban mozdítják elő érde-
keinket, mivel szállítási költségek ugy a bel-
mint a külföldre sokkal olcsóbbak. 

A mezőgazdasági kiállítás Budapesten. 
A földmivelésügyi miniszter Párisban szemé-
lyesen is meggyőződvén a magyar mezőgazda-
sági, erdészeti és vadászati csoport-kiállitás 
általánosan elismert sikereiről, azon czélból, 
hogy azok is megtekinthessék és tanulmányoz-
hassák e csoportkiállitásokat, akik nem utaz-
hatnak Párisba, intézkedett, hogy a párisi ki-
állítás berekesztése után a magyar mezőgazda-
sági, erdészeti és vadászati csoportkiállüás 
tárgyai itt Budapesten együttesen kiállíttassanak. 

Pályázat. A budapesti m. kir. kertészeti 
tanintézetbe való felvételre pályázat hirdet-
tetik. A folyó évi szeptember hó 15-én kezdődő, 
hároméves kertészképző-tanfolyamra, ez alka-
lommal 10 növendék vehető fel. A felvétel 

is tartalmazni kell, hogy a felvett tanuló, a 
szükséges ruházattal és taneszközökkel fog el-
láttatni s hogy az évi 400 (koronányi tartás-
díjat, a szabályszerű időben és részletekben, a 
tanintézet pénztárába befizetik. Kik a m. kir. 
földmivelési minisztérium által alapított ingyenes 
helyekre óhajtanak felvétetni, a jelzett okmá-
nyokon kivül még szegénységi bizonyítványt is 
csatoljanak. Az egy koronás bélyeggel ellátott 
okvetlenül sajátkezüleg irt folyamodványok a m. 
kir. földmivelésügyi minisztériumhoz czimezve 
folyó évi augusztus hó l-ig nyújtandók be a 
m. kir. kertészeti tanintézet igazgatóságához 
(Budapest, I. ker. Gellért-hegy, Ménesi ut 45. 

;ám) hol minden további felvilágosítás is 

A kivitelre rendelt gyorsan romló áruk 
gyors elszállítása. A m. kir. államvasutak 
igazgatósága a kivitelre rendelt élőállatok, 
friss hus, zöldség, gyümölcs, stb. czikkek 
szállítására nézve az összes fővonalakon külön 
menetrendet szerkesztett, melyben azon 
vonatok vannak fölsorolva, melyekkel szóban 
levő küldemények továbbittassanak és mely 
vonatok aztán a szomszéd vonatokkal csatla-
kozást nyernek. Daczára ezen gondos körül-
tekintő figyelemnek, számtalan panasz merült 
fel, hogy az állomások a vasúti igazgatóság 
ezen kellő méltánylást érdemlő intenczióit 
figyelembe nem veszik. A kivitelre rendelt 
árukat nem továbbítják a kijelölt vona-
tokkal, hanem más tehervonatokkal,' sőt 
úgynevezett kezelő vonatokkal melyek köz-
tudomás szerint- minden állomáson hosszabb 
ideig — néha órák hosszát — tartózkodnak. 
Természetesen az igy továbbított áruk legna-
gyobb része elromlik útközben és-'a vasutak 
ellen számtalan kártérítési kereset lesz beadva; 
a termelő illetve a szállító bizalma csökken a 
külföld előtt és kimondhatatlan károk követ-
kezménye lehet. A panaszokat orvoslandó, az 
államvasutak igazgatósága az összes állomás-
hoz megfelelő rendeletet intézett és a bajok 
orvoslására figyelmüket különösen felhívta. 

N Y I L T T É R . * ) 

Szuperfoszfátot, 
kénsavas-kál i t . k é » a v M - « u i o i i , 

kovasavas-kálit, 
(dohánytrágjráisáara) 

£ k ó n p o r t , Sg 
(legfinomabb — 78%> Chaneel oldium allan) 

pézgálicot, 98 |9n 
legolcsóbban szállít m 

^ „ H O A R , ^ 

M Ű T R Á G Y A , K É N S A Y É S Y E G Y I I P A R 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
B T J D i L F E S T E I T , 

V. HESt. F Ö Ü 0 Ő - U T C Z * 8. 8 Z Á H . 
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P1899 évi forgalom: 26,480 bál. 

Fe lh ív juk 
a t . c z . g a z d a k S z ö n s é g 

f i g y e l m é t 

Éra,/ 
melyek az év folyamán több sorozatban, 
nevezetesen julius és szeptember hónapok-

ban tartatnak 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 
Bejelentéseket elfogad é 

világositással szolgál: 
Gyapjnárverési vál lalat 

H ^ L L E R M . s TÁRSA, 
BUDAPEST, ?., MM-tér 13, < 

S Z A L O H M . 
Pörkölt szalonna príma. 3 oldal 125 kilo 

bármily mennyiségben azonnal kapható 

S t e i n e r A p m i n 
gabona- és termény-kereskedőnél 

O R O S H Á Z Á N . 
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Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az JJjlaki Uradalom 
Üzleti berendezése a ,Köztelek" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 
Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel : 55 
krajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

jövő v á m p o l i t i k á j a 
és 

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

vámügyi bizottságának megbízásából 
irta: 

RUBINEK G Y U L A 
az 0. M. G. E. ügyvezető titkárja. 

Nagy kvart alak 320 lap. 

— ^ ^ ^ ^ Á r a 10 k o r o n a . • . - v— 

Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában. 

Eladatott: 

Tiszavidéki: 400 m! tm. 805 kg K. 15-90 
500 , , 80 . » 15-74 
500 .. 785 >t „ 15.40 
300 . 78. „ „ 15 70 
100 , 775 _ , 15.20 

.100 „ , 76 „ » 14-85 
H.-m.-vásárhelyi: 2860 » 765 , , 15-35 
Bihari; 200 , 77 „ „ 14.80 
Makói : 2400 . 77 „ . 15.45 
Pestmegyevidélei: 200 mr a. 80 kg. 

, 78 .„ 
K. 15-50 

100 , 
a. 80 kg. 
, 78 .„ , 15-50 

100 , 79 , 
1400 . „ 1545 
100 , , 76 , , 14-80 

Felsömagyarorszá gi 100 , 76 „ , 14 90 
100 , . 76 „ „ 14-80 

Ó becsei : 2200 e , 738 m „ 14.80 
Erdélyi: 2000 . 79 . „ 15.20 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guitmann és Wahl budapesti termény-

bizományi czég jelentése.) 

Napi jelentés a gabonaüzletről. 

1900 julius 10. 
5 centig alacsonyabb amerikai jegyzések, derült 

időjárás, nagycbb áruhozatai lanyhitólag hatott a mai 
üzletre. A határidőpiaczon jóval a tegnapi zárlaton 
alul 15-52 K. kezdték az októberi búzát adni, mely 
a délelőtt folyamán további'árveszteséget szenvedett, 
ugy hogy dél felé már 15-44 koronát jegyez, mig zár-
latkor ismét 15-48. Most már nagy feszültséggel várják 
a vasárnap megjelenő miniszteri jelentést, melynek 
mégis több hitelt hajlandók adni, mint a különféle és 
egymástól elütő privát híreszteléseknek és becslé-

A készárupiaczot ma nagyban befolyásolta az 
aránylag magas fuvarozás és p. kimutalás szerint ma 
34000 m. buza érkézéit Budapestre. ^Mindazonáltal itt. 
alig került kb. 16000 q. buza forgalomba eleinte 10 
fillérig, később meg telj es 20 fillérrel olcsóbb árak 
mellett. Tengeriből 13000 q. mondatott fel átvételre. 

Rozsban gyenge a kinálat, alantasabb minő-
ségűek 20-30 filléit veszítettek árban és 12-70—90 K. 
keltek, mig jó finom áru 13-40 készpénzben ab itt értei. 

Árpában nincsen semmi forgalom, az esőzések 
késleltetik a teljes érést. 

Tengeriben szilárdan tartott árak mellett vala-
mivel élénkebb a kereslet s minőség szerint 11-70—80 
K. fizettek helyben vaggonba rakva; különösen kerek 
nagyszemü tengerit tömő czélokra keresnek. 

Zab változatlan inkább egy csekélységgel olcsóbb 
10—10-50 jegyzünk helyben. 

Határidők egy órai zárlat 
Buza októberre 1900. 15.66—68-— 
Tengeri juliusra . 11.42—44 

„ aug.-ra „ 11.48—50 
májusra 1901. 9.66—68 

Zab októberre ' 1900. 10.48-50-
Rozs októberre „ 13.74—74 

Az árjegyzés 100 kg.-ra vonatkozik: 

S A szeszüzletben e héten az üzletmenet korlátolt 
§ volt és gyér kereslet folytán csak kisebb tételek 
í kerültek forgalomba változatlan árak mellett. Elkelt 
| finomitott szesz nagyban adózva 116-50—-117-50 K., 
j adózatlanul szabadraktárra szállítva 46-50—47-50 K., 
t kicsinyben 2 koronával drágább az ára. Élesztőszesz 

jobb kereslet mellett adózva 116-50—117-50 K., adó-
I zatlanul 46-50-47-50 K. kelt el nagyobb tételekben 
í julius—augusztusi szállításra. 
j Az adózott nyersszesz 25 fillérrel drágább, a 
; denaturált szesz nagyobb kinálat folytán 50 fillérrel 
! olcsóbban jegyeztetik. 
! Vidéki finomitógyárak által finomitott szeszt 
! adózva 116 — 117 K. ajánlottak és ez áron néhány 
j kisebb tétel zárulva is lett. Szabadraktárra finomitott 
j szesz 45 K. volt ajánlva ab állomás. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
\ nyersszesz e héten gyéren volt ajánlva és miután 
; a vételkedv is korlátolt volt ugy csak néhány kisebb 
| tétel kelt el 40 koronáig. 

A kontingens w/er*neent óra Svdapsftsn 40" 
40 50 korona. 

t*nm —-——44-40 korona, kcrauawM 
a»«M siK!í4rt, 

Prágát jeftyzÉs 112.75—113-— korona adózott ti 
40.25—40̂ 50 korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 20'— korona kiviteli esssxért 
90°/o hektoliterje. 

Kivite re több kocsirakomány finomitott szeszt 
vásároltak, mely Dél-Törökország felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan jegyez-
nek, N.-Tapolcsány, Losoncz 50 fillérrel drágábban. 

Budapesti car tatárait « mun * m.u. > n»«> 
116-50—117-50 korona, 3íps*í5sze« 116 50—117-50 K., 

adózni 114 50—115-50 korona, nyersízasis 
(exkontingens) —• —-—korona, denatarfelt 
50—37-— korona. Kontingens nyersBEegi 

Az árak 10.000 iiteríokonkéní hordó nólkol 

Vetőmagvak. (Mautimer Ödön tudósitása.j 
A lefolyt héten is jó kereslete vo'.t a valódi 

bajor eredetű tarlórépamagnak, a legutóbbitudósitásuak 
ellenére luezernamagnak is élénk kereslete állojt'be. 
Csillagfiirtne c is volt némi kelete. A vörös lóhere for-
galma az amerikai piaczokon továbbra is szilárd volt, 
ehhez lényegesen hozzájárult az amerikai kormánynak 
jelentése, mely szerint a lóhere termesztése ez évben 
jelentékenyen csökkentetett. A termésre való kilátások 
odaát az eső daczára sem javultak, az árak folyton 
emelkednek. 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a „Köztelek* részére. Budapest, 1903. julius 12-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

10 25.10 23.60 22.40 21.90 20 4018.8015.4014 

korona 11.20 

A központi vásárcsarnok árujegyzésenagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet üzteti jelentése. 1900. julius 11. 

Forgalmunk a mult héthez képest kissé fellendült. 
A megcsappant hozatalokkal szemben jobb vásárlási 
kedv állott be, melynek hatása alatt az áruk magasabb 
árakon voltak elhelyezhetők. Különös élénk kereslet 
tárgyát képezte a rózsaburgonya, mely külföldi vásár-
lások folytán 5-40—5-60 koronás áron nyert gyors 
elhelyezést. 

Húsfélék változatlanok, az eladások nagyrészt 
helyi vágású húsra szorítkoztak. 

Vadból szarvas és őz került eladásra az első 
100, az utóbbi 160 filléres árban kilónbint. 

A baromfivásár szilárd. Elkelt rántani való 
csirke 140- röO, sütni való 1-60—200, magló liba 
4—4-60 koronás áron páronkint. 

Vágott baromfinak tartott az ára. Liba minőség 
szerint 1-30—1-50 filléren kel el kg.-onként nagyban. 

A tojásüzlet alig változott, la alföldi tojás 
57—57-50, erdélyi 56—57 koronával kelt el eredeti 
ládánként. 

A vajüzlet javult. A régi készletek teljesen 
elfogytak. Ia teavaj 160—18 főzőVaj 140—150 filléren 
kelt. Túró iránt szintén mutatkozott érdeklődés, ára 
20—24 fillér kilónkint. 

A gyümölcsüzlet javult. A hozatalok nem voltak 
tulnagyok. Prima áru keresett. Eladtunk: baraczkot 
50—70, nagyszemü meggyet 40—50, közönséges meggyet 
és cseresznyét 14—24 fillérért kilóját. Ribizke nagy-
szemü 24—28, apró, minőségileg kifogásolt 16—20, és 
sárga dinnye 8)-100 fillér kg.-onként. 

Hivatalos árjegyzés 

Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 
I. rendű 106—112, H. r. 102—104, HI. r. 98—100, eleje 
I. r. 94—100, H. r. 90-92., OI. r. 80—88, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 104—108, II. r. 85- 104, eleje I. r 
96-100, II. r. 76—96, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 92—100, 
H. r. 88—90, eleje I. r. 82—84, H. r. 76—80, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 100—108, vidéki , 
szalonna nélkül budapesti 90—104, vidéki , 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki H. r. 1 q. 
120—130, malaez élő, szopós I. r. 1 drb 5.00—8.00, 
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. 0—, kolbász 1 kg. nyers 
I.00—1.20, füstölt I. r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. , 
sózott 104 —108, füstölt 108—116, sertészsír 1 q. hordóval 
110—112, hordd nélkül budapesti I. r. 1Ó6—108, szalámi 
1 kg. belföldi 260—320, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1.00—1.40, tyúk belföldi I. r. 2.30—2.40, kappan hizott 
1. r. 0.00—O.Ou, sovány 0.00—0.00, rucza hizott I. r. 
4.40—4.60, sovány belföldi 1.80—2.40, liba fiatal újdon-
ság —. .—, lud hizott I.'r. 10.00-11.00, sovány 
belföldi 3.00—480, 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—1.50, 
kappan hizott 1 kg. , l 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—2 60, nagy 1 drb 0.70—1.70, ludzsir 1 kg. 
1.80—1.90 korona. 

Hal. Élő : (1 kg.) harcsa 1.80—2.00, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.80—2.00, márna 1.10—1.20. , 
süllő balatoni , czompó 1.30—1.40, pisztráng 
nagy 14. 14.—, kecsege 2. 3.—, angolna , 
apró kevert 0.50—0.60. Lazacz rajnai 1 kg. 10.——11.— 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
1.40—1.80, főző darabos 1.00—1.50, szedett , 
olvasztott , margarin I. rendű , H. r. 

, tehéntúró I. r. 0.16—0.24, juhturó 0.90—1.C0, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt yO—1.02, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 1.00—1.30 korona 

Liszt és keiiférnemüek. Kenyérliszt 1 q. , 
kenyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0.27—0.27, barna 
0.22 —0.22, rozs 0.22—0.23 korona. 

Száraz főzelék. Lencse belföldi 1 q. —.00 .00 
külföldi 34.00—56.00,' borsó hazai héjas 20.00- 24.00, 
koptatott 26.00—30.00, külföldi héjas 20.00—22.0U, 
bab fehér apró 1.2.00—18.00, nagy 14.00—20.00, Bzines 
12.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.10—4.16, alföldi 
(1440 drb) 57. 58.—, erdélyi (1440 drb) 55. 57.—, 
szerb (14*0 drb) —• —•—, apró (1680 drb) E2—54, 
meszes tojás korona. 

Zöldség- Sárgarépa 100 köt. 0.00 - 0.00,1. r. 1 q. 
00.00 -CO.OO1, petrezselyem ujd. 100 köt. 0.00—0.00, I. r. 
1 q. 00.00 —<6.00, zeller I. r. 100 drb 1.00 1.20, kara-
lábé I. r. iOű drb 1.40—1.80, vöröshagyma ujd. belföldi 
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-70.—, 

100 köt. 10—14, érett makói 1 q. —.00 .00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 16. 22.—, czékla 1 r. 100 drb 
1.40—1.80, II. r. 1.00—1.40, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
12.00—20.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 1.60—3.00, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
I. r. 100 drb 1.60—2.40, kötött saláta 100 drb 0.80—2.00, 
burgonya 1 vaggon sárga 600.0—700.0, fehér 000.00— 
000.00, rózsa 1 q. 5.00—5.80, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.00—1.60, ugorka 100 drb savanyítani való 1.20 — 
1.80, savanyitott 2.20—2,40, nagy salátának 4.00—14.00, 
paradicsom olasz 1 q. 00.00—00.00, belföldi 00. 00.—, 
zöld paprika 100 drb 1.00—2.40, tök főzni való 100 drb 
6P 18.—, zöldborsó hüvelyes 1 q. 14 00—16.00, kifej-
tett 20.00—24.00, zöldbab hüvelyes 1 q. 10. 16.—, 
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. 16.——36.—, 
rétesbe való 20.00—40.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
— . — , — , közönséges kevert körte 1 q.114.00—36.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. —-.—. nem 
magvaváló vörös 1 q. —. >—, ringló n 
1 q. —. .—, , baraczk kajszin 1 q. 30. 
őszi 1 q. —.•—i .—, magvaváló 1 q. —.- .—, 
nem magvaváló 1 q. —. .—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 
—. .—, meggy nagyszemü kem. 1 q. 40.00—60.00, 
apró szemű 1 q. 10.00—24X0, eper (szamócza) 1 kg. 
—. .—, málna 1 kg. 0.80—1.00, szeder 1 liter 
—.— —, görög dinnye nagy I. r. 10 drb , 
kicsiny 100 drb —. .—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb —. .—, II. r. 100 darab —, .—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 00.00—00.00, apró kemény 
héjú I. r. 1 q. 00.00—CO.OO, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00 .00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0.--—0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
5.20—6.80, pugliái 100 drb 5.00—8.00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 3.00—4.00, füge 
hordós 1 q. 32.00—34.00, koszorú 1 q. 44.00—46.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00-—84.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—120.00, ssőlő 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. 30.00—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 
0. r. 48.00- 52.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
—. .—, vörös bor 1 hl. —. .—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. .— korona. 

Budapesti takaranteyváMir. (IX. kertUat Misim--
-ma, 1800 julius 13 A ssékenfövárosi vásáriRszgatóséf 

» „RörteUk" régiére). Felhosatoü a txokott 
* Ííc-kbő! 133 giekér réti széna, 0 szekér moh*', 

35 szekér ssiipsz&lma, 5 szakér süomsi-piroa, 0 ssató* t»-

A forgatom közepes *>»» fil.-ben ij-Wnt a fcövei-
kttOk: réti szén* 400—580. muhxr , ignj> 
ÜSBISDR 260—320, iíomsza'tHB 24C—280. egyéb Iskar-
rafasy , töiiere — , taks»mány-

ia , 100 kéve tengehez. , ixisszetns 
500 - 520, »arju — szalmsssecsk* 360—400, s 

, MbofbSkkPCT 460—560. C 
? 281,400 kg 

AliatYfcsBi-oii. 

Budapesti szurómarliavásár. 1900. julius hó 12-én. 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott : belföldi 553 db, eladatott — db, 
galicziai drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 7 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. 

A vásár hangulata vontatott volt. 
Arak a kővetkezők: Élő borjuk : belföldi 48 - 85 

koronáig, kivételesen 90 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 44—50, 

koronáig, kiv. — koronáig drbkint, — 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi koronáig, kiv. koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. — koronáig 
súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi — i — koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány —• •— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti gazdasagi és tenyészmarhaYásár. 1900. 
övi julius hó 12-én, (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a '„Köztelek* részére. 
Felhajtatott: 297 db, "úgymint : jármos ökör elsómin. 34 
db, közép 128 db, alárendelt 20 db. Fejőstehén : fehér 
— db, tarka 84 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —*, 

fehér — db, jármosbivaly 10 db, bonyhádi 21 db, 
hizlalni való ökör — db, üsző fehér — db. 

Jármos ökrökre a mostani időszakhoz képest a 
kereslet gyenge. Fejős1 tehenek ára néhány nagyobb 
vevő megjelenése folytán darabonkint 10—20 koronával 
emelkedett. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
ökör 692—750, középmin. jármos ökör pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly é, s. mm., — - — K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén -, tarka 
kevert származású tehén 140—240 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 240—340, kiv. koronáig 
darabonkint. 

Badapesti vágómarhavásár. 1900. évi julius hó 
12 én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a KKöztelek" részére.) Felhajtatott : 2200 db 
nagy vágómarha, nevezetesen : 751 db magyar és tarka 
ökör, 449 db magyar és tarka tehén, 712 db szerbisi 
ökör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, 109 db 
szerbiai tehén, 101 db bika és 78 db bivaly. 

Minőség szerint: 446 darab elsőrendű hizott, 
1518 db középminőségü és 236 db alárendelt min. ökör 

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

Vágómarhából 600 dbbal kevesebb volt felhajtva, 
mint a mult héten, idegen vevők részéről meglehetősen 
jó kereslet mutatkozott, miért is az árak — bikák 
kivételével — métermázsánként átlag '3 koronával 
emelkedtek. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 63- 68-—, kivételesen —•- , 
hizott magyar ökör középminőségü 54- 64-—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 48- 54-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 42—68-—, kivételesen tarka 
tehén —•—•—, magyar tehén középmin. 42— 68-— (—), 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 42-— 
68- , szerbiai ökör jobb minőségű 54" 64'—, kiv. 
66—, Ezerbiai ökör középminőségü 46—52-—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
44—68-—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 34.-48'—, 
kiv. 50—koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1900. jul. 12-én. 
(4 budapesti vásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" 
részére). 

A forgalom élénk volt. 
Felhajtatott összesen 787 db. Eladatott 401 db, 

Jobb minőségű lovakból hátas 15 drb, eladatott 1 db, 
400 K.-ért, könnyebb kocsüó (jukker stb.) 8 db, 
eladatott 0 db, K.-ért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 25 db, eladatott 8 db 220—280 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 60 db, eladatott 27 db 200— 
3i,0 K.-ért, penny 4 db, eladatott 1 db 120 K.-ért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 140 db, eladatott 42 db 120—180 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztié stb.) 450 db, eladatott 300 db 74—110 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 85 db, eladatott 
22 db 18—44 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 42 db, 
uz állatkert részére vásároltatott 2 darab, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-

Sőbányai íurtésvásár. 1900. évi juMus hó 13-án. 
(Első n.íimur etrtéshizla,ó-részvénytársaság telefon je-
lentése a „Köztelek" részére.)Azüzletkellemesebb volt. Heti 
dtlat-áiah Magyar válogatott 320—380 kgros nehéz 

94—95 fii.. 280 -̂300 kgrammos nehéz 9 á - f e 
fii., öreg 300 kg. tuli 89 -90 fii., vidéki sertés 
könnyű — f. Szerb 92-94 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4% 
engedmény szokásos. — Eleségárak: Tengeri uj 12-20 
—•— korona, árpa 12;80 kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány: julius 6 án maradi 45603 darab. Fel-
hajtás: Belföldről 1537 darab, Szerbiából 843 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 2380 db. F ő ö s s z e g 47983 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (1—X. kerület) 1649 drb, belföldre Budapest 
környékére 1180 drb, Bécsbe 543 drb, osztrák tar-
tományokba 490 drb, Ausztriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
2862 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 0 darab, vaggonokból kirakott hulla 
1 darab, borsókásnak találtatott 12 darab, összesen 
13 db. Maradt állomány 44107 drb. A részvény-szállá-
sokban 11355 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt V1I/6. 4953 db. Felhajtás: Szer-
biából 843 db, Romániából — drb, összesen 5796 drb. 
Elhajtás: 2375 drb, maradt állomány drb és 
pedig drb szerb és — db román. Az egéss ségiigyi 
szemlénél jan. 1-től máig 180 drb a fogyasztás alol ki-
vonatott és íeehnikai ezélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (4'K'rOf! korona becs-
é r t ék « » fef i i i . ) 

(.Kivcmat a hivatalos lapból.) 

a tkvi ha- Sátory 159174 
tóság Imre 
a tkvi ha- Russó és 125532 
tóság Gomp czég 
a tkvi ha- Friedmann 201168 
tóság Ignácz 

a tkvi ha- SchWler 333731 
tóság Károly 

Julius 28. Marosvásárhelyi a tkvi ha- özv. Gazda 40593 
kir. tvszék tóság Józsefné 

Julius 30. Szatmár-némeli a tkvi ha- Kolozsváry 71309 
tóság Károly 
a tkvi ha- dr. Föld- 154578 
tóság yáry László 
a tkvi ha- Beteg 45238 
tóság Ferencz 

kir. tvszék 
Julius 30. Toidai 

kir. tvszék 
Julius 30. Maros-Iudasi 

kir. jbiróság 
Julius 30.̂  Técsői 

kir. jbiróság 
Julius 30. Bpest I—III. 

jbiróság 
Julius 31, Aradi kir. tvszék 

Váczi 
kir. jbiróság 
Budapesti 
kir. tvszék 

Julius 3i 

Aug. 3. 

Aug. 6. 

Aug. 16. 

Aug. 17. Zirczi 
kir. jbiróság 

Szept. 15. Nagy-kanizsei 
kir. jbiróság 

a tkvi ha- Joódy 40980 
tóság Illésné 
a tkvi ha- Koviís 74836 
tóság Kraits Erzsébet 
a tkvi ha- Purmann 43800 
tóság Antónia 
a tkvi ha- Szalatsy 238000 

'a tkvi ha- Schmidt 213472 
tóság i Ödönné 
a tkvi ha- Ányos 66336 
tóság Miklós 

a tkvi ha- Lövinger . 7-3750 

a tkvi ha- Magyar 1 
tóság festékgyár 

r.-társaság 

| Elsőrangú hazai gyártmány. 

ELSÖMAGYAR 
1AZDASÁGI GÉPGYÁR 

RfSZVÉHY-TÁRSULAT 

B U B A P E S T . 

M«|y«r»r»i*g ífgnagytbfe H *jyed3!l 
| gazdasági gépgyára, 

inoty i gazdálkodáshoz szükséges 

BJffiT Ss s zos 
g a z d a s á g i g é p e k e t g y á r t j a . 

L fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 

«ak»zwB WvHágasItással (Sljmeatetu szol- | 

0 » 

|S*M»fc«vÍ8ékg 
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Földbirtokosok, " 
Austria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

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

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

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

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

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

MT Minden 50°/°-kal olcsóbb mint bárhol. 
Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron megvétetik. 

N A G E L A D O L F 
Budapest, V. Arany-János-utcza 12. 

T E L E F O N . N a g e f Adoíf,°Budapest. 

k budapesti marhavásártón vásári -pénztár részvénytárs.: 
szarvasmarha, bor ja , Juh, kecske, bárány és sertések 

p H " b i z o m á n y i © S a i f á s á v a l 
f o g l a l k o z i k . 

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

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

Yásárpénztá r , Budapest , Fe rencz város . 
Levél-, sürgöny, telefonczim : „VÁSÁRPÉNZTÁB—BUDAPEST.' 35 

Cjuperfoszfátok •« 
r S » e y 1 "*™™^iiMti és 

M I M i n , | " ~~ ásványi eredetűek, 
legolcsóbb 

f o s z f o r s ava s t r á j j j a s z c r minden t a l a j r a . 
Gyors hatásért kezesség, legnagyobb eredmény. 

Né lkü lözhetet len az őszi vetéseknél , 
semmi más foszforsavakkal nem pótolható. 

Ajánlok továbbá: 
Csontlisztet, Chilisalétromot, kénsavas ammoniákot, 
kálisót, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, themenaui szab. szuperfoszfát-

gypszet 
herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; 

takarmánymeszet stb. 
bárhova versenyképes áron szállit a legszigorúbb 

tartalom-szavatolás mellett 
Kénsav- é* gk €2, áP1 H3Í "19? A TMZ Ludenburg-Themenau 

miitrágyagyár » V » 1 U ég Li í8ek Restok m. 

Központi iroda: Frágfa, Heinrichsgasse 27. 

fe 

Importált eredeti 

a n g o l k o s o b 
kaphatók: 

1*1 C K O S W A I D - n i l 
BUDAPEST, 

Vili, Külsö-Kerepesi-ut 1. sz. 

Gyümölcs és szAlftbor készítési 

Gyümölcs és szölö sajtók, 
folytonosan ható kettői emeltyű szerkezettel, é« 
nyomerö szabályzóval. A munkaképesség 20"/, nagyobh 

•int bármely más sajtónál. 

Szölö és gyümölcs zúzók 
é a b o g y ó x n o r s s o l ó l e . 

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. 
Szőlő és gyümölcs őrlők, Aszaló készülékek gyümülos éa fS-selék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépék, legújabb 
vessző permetezői-, gyártatnak és szállittatnsi jótállás mellett 

M A Y F A R T H P H . és T Á R S A 
cs. és kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vas«nt6de és 

erözhámor. BÉCS, II., Taborsti'asae 71. 
" * ' ' ' nel. A szegedi 1 

i. - Árjegyzéket 
e. - Képviselők é« ylsziatelál 

19709/900. szám. Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

A gőzhajók szaporított járatainak uj menetrendje a fiume-ancona és a fiume-velenczei 
vonalon. 

Folyó évi márczius 15-től kezdve a gőzhajók egész éven át hetenkint kétszer 
közlekednek, csatlakozásban a Budapest-Fiume közt forgalomban levő gyorsvonatok-
kal, melyek az utasokat a hajók kikötőhelyéig, illetve onnan továbbítják. A flume-
velenczei vonalon az egész éven át fenntartott heti két járaton kivül — az épités 
alatt levő uj termes gőzhajó' elkészültekor — nappal történő utazással egy heti 
harmadik járat fog a nyári hónapok tartama alatt berendeztetni, melynek menet-
rendjét utólagosan kihirdetjük. 

A fiume-anconai vonalon már márczius 15-től kezdve egyik járat nappal, a 
másik járat pedig éjjel történik, s mindkét járatnak csatlakozása van a Rómába, 
Nápolyba, Bariba, Brindisibe Bolognába induló, illetve az onnan érkező vonatokhoz. 
A vonat Anconában a hajó kikötő helyétől, illetve kikötő helyéig közlekedik. 

A gőzhajók menetrendje I. Fiume-Ancona közt: 
a) Nappali utazás : Fiúméból ind. minden hétfőn reggel 7 ó.-kor 

„ „ Ancónából „ » szerdán „ 7 „ 
b) Éjjeli utazás: Fiuméből , » csütörtök este 8 , 

, , Ancónából „ „ szombaton , 8-30 „ 
II. Fiume-Velencze közt: 

Fiúméból indulás minden kedden és szombaton este 8 órakor 
Velenczéből „ „ hétfőn és csütörtökön „ 7.30 , 

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

Menetdijak: 
A gyorsvonatok használatára jogosító menetjegyek árai a hajóátkelési díjjal 

II. I. 
b) A gőzhajókon Fiúméból Velenczébe vagy Anconába vagy viszont: 

diszterem, hálóhelylyel együtt K. 16 — 
I. oszt. , „ „ 12.— 

III. „ (fedélzet) „ . 6.-
Utazási tartam 10 óra. 

A gyorsvonatok használatára jogosító c) közvetlen menetjegyek árai a hajó-
átkelési dijával együtt: 

I. oszt. II. oszt. 
Budapestről Rómába v. viszont 76 frc. 05 cm 55 frc. 65 cm 

Nápolyba , 104 „ 45 „ 75 „ 55 , 
„ Florenczbe „ 75 , 80 . 55 , 45 „ 

Genuába „ 9á , 50 „ 67 „ 25 „ 
Milanóba „ 71 , 95 , 52 „ 85 „ 
Turinba „ 92 , 25 „ 67 „ 10 „ 
Nizzába , 117 , 20 , 84 „ 40 , 
Marseflleba , 142 , 25 » 101 , 35 „ 
Lyonba „ 132 „ 15 „ 94 , 25 ,, 

Továbbá kaphatók ezen útirányon át Olaszországba szóló combinálható mér-
sékelt körutazási jegyek is. Menetjegyeket kiadnak és közelebbi felvilágosítással 
szolgálnak a magy. kir. államvasutak állomásai, valamint a városi menetjegy irodái 
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Hazai Ipar 

a 

Hazai Ipart 
pártoljuk. 

Budapest, VI., Jász-

ALAKULT 1856. gazdasági gépgyára 

K U H H E E. "i?®.?™— 
^ S í t t S T L Budapest, VI., Váczi-üörut 57|a. 

„ O s b o r n e " - f é l e 

fűkaszáló gépeit 
szénaforgatóit • 

marokrakó 
és kévekötő 

aratógépeit, 
melyek hazai földön is ismételve legelső 

dijakkal kitüntettek. 
Saját készitményü szénagereblyélt 
legjobb kőrisfából. Egy és többbsoros 
k a p á l ő g é p c k (Columbia cultivátor 

66 korona). 
J M o s . és motoros cséplőgépek rostát, Molrozót 

Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

H O T T J E R F . J . R . Szt. József-gyóg? szertár a sz. Józsefhez BECS, M / 2 . , S c h ö n b r a n n e r s t r a s s e 182. 
Hotter-fele Absorbinol 

ÉlláTolümíndfiinemü ktaöTÍtfrésS" 
esttapadékot, a nélkül, hogy a szőrt t. 

Hotter-ITele Agril tappora 
vak és szarvasmarháknak, 1 osomag SO 1 
Kittinö pótlék atakarmányhoz az állat r,re 
i egészségének fentartására ; minden vesí 
aj-, hólyag- és idegbajnál alkalmaiadó. 

HOTTEK-FÉLE HOLTTETEMEENŐOS 
/1 tégely ára 8 írt, 1/2 tégely 1 frt a« 
ilülmulhatatlanholttetem eltávolítására légi I 

ban és drogériákban. 
Wraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI H 
Egger f Naiotí 
TOKOK 10 

Eggei Lói 1 
íosi-Mmt 17. 

HOTTEK-FÉLE TKAEM0-FLUID 

EOTTER I. ÉS n. SZ. DISZNÓPOBA 
1 kilő 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-

E0TTEE-FÉ1E KOLIEA ELLENI SZEB 

Szivattyúk 
minden neme, házi, nyilvános, jnezőgazdasági éí 

iparo7:élokra. 
Legjobb gummi- és kendler tSmlSk. 

Mindenféle csöve: S. 

M E R L E G E K , 
legújabb javított rendszeri! tizedes, száza-

tfos és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérle-
gek. Commandit-társaság szivattyú- £s mérleggyártásra. 

Árjegyzékek 
ingyen és bérmentve. ¥ . GAflVENS, Wien, 14. H. 

Schwarzenbergstrasse 6. 

A. M a r i e n f e l d i 

motor- locomoGUgyár 
vezérképviselője 

Síd. SfCocfíegger, 
BÉCS, 7III/2. Josefstadterstrasse 64. 

a Yáro ' i yasu' . íal s z e m b e n . . J o s e f s t a d t e r s t r a s s e " . 

Petroleum-, Benzin-, SjiritB- ÉS üái-
mótorok és lokomobilok. 
Tű!- és robíanási veszély Kizárva! Azonnali nratóaíépessée! 

Legjobb és legolcsóbb 
erőgépek! 

Alkalmas gazdasági czé-
lokra ! 

Teljes cséplögarniturák 
Hofherrés Schranzlól! 

Legmesszebb m e n ő s z a v a -
tos ság ! 

Kedvező fizetési m ó d o -
z a t o k ! 

1087 
bérmentve küldetnek. 

Kwizda Ferenc János 
i. és kir, oszt.-magy., román kir. és bolgár fejed. udv. száUití 

kerületi gyógyszerész, Korneu lbnrgr Bécs mellel 
ezüst-érem, 

tejelőképesség fokozása oéljiból. Egy doboz 1 kor. 40 flll. fél doboz 70 flU. Valódi csak a fönti védjegygyei és kapható minden gyógyszertárban és droguakereskedésben. Főraktár: 
Tőrük József gyógyszertára Budapest, VI. Király-u. 12. 
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I Terjed rohamosan a PERONOSPORA! 
^ Az idei év nyara rendki ül kedvez a peronosporának, óriási károkat okoz országszerte. 

J L m á s o d i k é s h , a r m a d i k p e r m e t e s é s s e l 
y azonban kel lő gondossággal sokat menthetnek meg még a szőlőtermelők. 
" A védekezéshez olyan anyagot használjanak: 

P amely biztosan hat, amely gyorsan szárad, amit az esö nem mos le. 
A 2-ik és 3-ik permetezésnek ilyen helyes anyaga a 

H | W g " d r , A s c h e n b r a i i d t - f é l e b o r d ó i p o r . I M I 

Ez az anyag sokat hivatott megmenteni a z 1900-ik é v s z ü r e t é b ő l és használata az elfagyott szőlők gyenge 
P | hajtását védi meg, a jSwő év t e r m é s é r e . 

H J L d r . i L s o K o n b r a n d t - f é l e „ b o r d ó i - p o r " 
kJ lisztfinomságu, fehér por. 

Hatása biztos, kezelése egyszerű, oldatának pontos elkészitése 8 — I O perczig tart, gyorsan szárad, az eső 
le nem mossa, a permetezőt soha cl nem dugítja. 

M A dr. Aschenbrandt-féle „bordói -port" 
* s z i t á ln i ke l l a v izbe . "GOl 

Tehát nem szabad rostán átereszteni, nem szabad a szákból a vizbe önteni, sem pedig a vizet a porra önteni. 
Finom liszt szitán kell a bordói-port, iassan és óvatosan a vizbe szitálni. 

+ i L s o l d a t l & é s s i i é s e 
j* | ugy történik, hogy egy kádba 40 lit. vizet öntünk, a vizet ny i r f a seprővel (tehát nem kapával, ásóval, karóval stb., 

hanem nyirfa seprővel, mert ez a legjobb) kever jük . 
A kád fölé tartjuk a szitát és az előre lemért, egy hl. oldatra szánt port a folytonosan kevert viz felett, óvatosan, 

lassan, hogy egyszerre sok por ne ömöljön a vizbe, a szitába öntjük. 
( M T A második és harmadik permetezésnél a mai rossz időjárás mellett a körülmények szerint egy 

^ hl. vizhez 3 - 3 % kg. dr. Aschenbrandt- fé le „bordói -port" adunk. SMS 
A por lassan és óvatosan szitáljuk a vizbe. 
A szitálásnak legalább 3—1 perczig ke l l tartanni. 
Ha a szitálást fenti óvatos módon és a viz folytonos keverése közben végezzük, ma jdnem k i van zárva, 

p l hogy a vizben durvább üledék maradjon. 
|yl De a munkás óvatosságból mégis nyúljon a kádba, kaparja fenekét körül és ha találna üledéket, nyomkodja szét és 
p | nyomja ismét keresztül a szitán. 

Ezután a folyadék keverése közben lassan öntünk még 60 1. vizet a kádba, és kész egy hl. kitűnő 
fü| permetező anyagunk a kivánt erősségben. 

|| Az egész egyszerű müvelet 8—10 perczig tart, de pontosan kell keresztül vinni. 

j j j i L p e r m e t e s é s . 
Az oldatban a dr. Aschenbrandt-féle „bordói po r " hab a lak jában oszlik el és ha az oldat nyugszik, leszáll. 

I á Akkor tehát, amikor a permetezőket megtöltjük, az oldatott a ny i r f a seprővel mindig kever jük fel . A permetezőket 

^ | megtöltjük és permetezünk. A dr. Aschenbrandt-féle „bordói-por"-ral készült oldat a permetezőket sohasem dnigitja be. 

* p o r b e s s e r s é s e . 
ÉÉ A dr. Aschenbrandt-féle „bordói -por" megrendelhető: 
N a „BORÁSZATI LAPOKis kiadóhivatalában Budapest (Köztelek); a „Magyar Mezőgazdák 
+ Szövetkezetéss-nél Budapest (Alkotmány-utcza 31. szám); a vidéki megbízottaknál. 

K A dr. Aschenbrandt-fele „bordó i -por" a vasutakon k e d v e z m é n y e s d í j t é t e l l e l szál l í t tat ik. 

J L p o r o l d á r a : 
5 kg. zsákokban __ á kg. 80 fillér. 

10 „ „ ... — á kg. SO fillér, 
60 „ , ; á kg. 76 fillér. 

Az idő halad, a gyártás korlátolt, tessék sietni a megrendeléssel! — 

Egyúttal megemlitjük, hogy ugyanitt megrendelhető a szőlő L I S Z T H A R M A T - B E T E G S É G E (0ID1UM) ellen 
szolgáló leghathatósabb szer a dr. Aschenbrandt féle 

— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r é s k é n p o r . 
Ára Budapesten: 

5 kg.-os zsákbai - á kg. 
... á kg. 
... á kg. 

56 fillér. 
56 fillér. 
53 fillér. 

• • < # « 
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| J ^ | Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazda 

M \ Forcellán-Bmail-Festékünh (PeO 
1 ^ S / mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-
t / ^ H z ö d é s lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felü-
S MfflSk letet nyújt, taely tej és vajkezelési helyiségek, gíphá-

é f « zak, konyhák, fürdőszobák, folyosók, Istállók, 
• I kloaetek stb. részére felette czélszerü. 

|\ Kimerítő ajánlattal és prospectussál ss 

^ j L u t z E d e é s T 

óságokban, szeszgyárakban stb. kitttnően bevált 
s. óta 

Bessemer festékűnk(védjegy üllő) 
mint feltétlenül megbízható rozsdavédő szer mindennemű , 
vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitűnő konserváló szer. Tar- 1 
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, 
mint minium és olajfesték. 

ívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

á r s a , P o z s o n y . , 
w 

\ Kapha tó 
1 J egész éven á t l e g e l s ő pendi i f i a t a l 
m J nehéz 

erdélyi igás ökör 
• | Papp Antalnál, 

| ?f | p \ Szamosujvárt. 
* ' 'vfSílÉ A készlet egész éren át állandóan 
W M f 8 0 0 — 1 0 0 0 d a r I l b - 990 

S z á m t i s z t 
kerestetik azonnali belépésre Őnagyméltósága Gróf Széhenyi 
Sándor ilr uradalmai számára. 

Évi javadalmazás ÍOOO korona készpénz, tel jes el-
látás, egy szobás lakás, ftttés és világítás. 

Megkívántatik mezőgazdasági ismeretek mellett több cvi. 
gyakorlat, gazdasági könyvvitel és levelezésben'teljes jártásság, 
a magyar és német nyelvnek szó és írásban tökéletes ismerete. 

Megfelelés esetén fizetés emelés nincs kizárva. 
Kérvények, egyszerű bizonyitványmásolatokkal, melyek 

vissza nem küldetnek, 

Gróf Széchenyi Domonkos úr 
czimére 

Nagy-Dorogra (Tolnamegye) küldendők. 1094 

Eg-y Budapes thez köze l l évő k ö r ü l -
b e l ü l 

70 holdnyi kitűnő szőlőgazdaság 
ha l á l e se t miatt bé rbeadó . 

Bővebb értesítést ad 

Dr. Szigeti Sándon ügyvéd 
Budapest, V., Klotild-utcza 22. 

S z á m t i s z t 
kerestetik azonnali belépésre Őnagyméltósága Gróf Széhenyi 
Sándor ilr uradalmai számára. 

Évi javadalmazás ÍOOO korona készpénz, tel jes el-
látás, egy szobás lakás, ftttés és világítás. 

Megkívántatik mezőgazdasági ismeretek mellett több cvi. 
gyakorlat, gazdasági könyvvitel és levelezésben'teljes jártásság, 
a magyar és német nyelvnek szó és írásban tökéletes ismerete. 

Megfelelés esetén fizetés emelés nincs kizárva. 
Kérvények, egyszerű bizonyitványmásolatokkal, melyek 

vissza nem küldetnek, 

Gróf Széchenyi Domonkos úr 
czimére 

Nagy-Dorogra (Tolnamegye) küldendők. 1094 

Eg-y Budapes thez köze l l évő k ö r ü l -
b e l ü l 

70 holdnyi kitűnő szőlőgazdaság 
ha l á l e se t miatt bé rbeadó . 

Bővebb értesítést ad 

Dr. Szigeti Sándon ügyvéd 
Budapest, V., Klotild-utcza 22. 

Eg-y Budapes thez köze l l évő k ö r ü l -
b e l ü l 

70 holdnyi kitűnő szőlőgazdaság 
ha l á l e se t miatt bé rbeadó . 

Bővebb értesítést ad 

Dr. Szigeti Sándon ügyvéd 
Budapest, V., Klotild-utcza 22. 

Magyar királyi államvasutak. Igazgatóság 
92781. CII. szám. 

Hirdetmény. 
Rajna—westfali—osztrák—magyar vasúti kötelék. 

(Az V. pótlék életbeléptetése a II. rész I. füzethez.) (Közös füzet.) 
A fenti kötelékben 1896. évi január hó 1-től érvényes II. füzethez f. é. julius 

hó 1-én az V. pótlék lép életbe. 
Ezen pótiék az egyéb különleges határozmányok megváltoztatását és kiegészí-

tését, állomások felvételét a kilométermutatóba, valamint egyéb helyesbítéseket 
tartalmaz. 

Ezen pótlék a részes vasutaknál 12 fillérért megszerezhető. 
Budapest, 1900. junius 19-én. 

A magy. kir. államvasutak, a részes vasutak 
nevében is.," 

RENDSZERES 

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

t t e rmény - t i s z t í t ó -művek 
gabonaraktárak (silos) részére. 

GRAEPELHUGÓ 
gép- és rostalemezgyár, malomépitészet 

Marshall, Sons & Co. Lmtd 
angolországi gépgyár vezérügynöke 762« 

BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi-at 46. szám. 
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nemzetközi vetőgépveraeny első dij: áHuni araiy érM. 
IMti nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzemre ailny érem. 

1«M. Hódmezővásárhelyi vetögópverseny ellő dij: arany érem. 
Marosvásárhelyi vetögépverseny első dij: arany érem. 

1899. Szegedi kiállítás első dij: legnagyobb elismerés. 

WEtSER J. C. gazdasági gépgyára 
w a g y : k m i z § á ) [ . 

Ajánlja: 
M a f y a r e r i i i f 

legújabb éi 

vetőgépét, 
lubud. kiváltható k*pa-

csuklyókkal ellátott 
sfk és hegyen talajhoz egyaránt alkalma* 

ZALA-DRILL 
eervetlfiptt, továbbá szab. „PerfeoU' olcsó és igen jó, könnyű veWfépét, 
legjobb sxerkeietfi Sack-rt dszerii aozélekélt, berónál!, járgányait tzénuyfilHÜt, 

restált és mindenféle gazdasági gépeit. 
„ritMt jr." rsx. kézi-toló répakapa és töltögeti, ü 10 frt. 

Árjegyzék ingyen és k irment ie . 

Eladó szlavóniai birtok. 
Eszéktől 17 kilőméternyire, a djákovári uton az 

Igali-féle branyevinai egy tagbeli birtok, mely 387 kat. holdnyi, 
két majorja a szükséges gazdasági épületekkel el van látva, 
eladatik. Bővebb felvilágosítással szolgál 1067 

Igali Svetozár Barba, (Baranya-megye). 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendö amerikai 

„Deering"-féle fükaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
^KzlirKf6' szénagyiijtőgépeket 

(lógereblyéket) van szerencsém a t. 
gazdaközönségnek akként ajánlani, hogy 
hogy minden általam szállított ilyen gép-
nek használhatóságáért és jé munkájáért, 

Szükséglet esetén kérem _ „ 
léseket ezen gépekre nekem már most 
feladni, mivel azokat korlátolt számban 
hozatom Amerikából, megtörténhetne, 
hogy késői rendelményeket 
sajnálatomra már nem lennék 

natositani. 
ik képes foga-

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 e z i - k ö r ú t 5 2 . s z á m . 
- Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kívánatra készséggel szolgálok. _ 

I Xieopold Adolf bőrgyára f 
Tatm- Tőwáros. 

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

vágó munkákat. 6446 

K w l i d a Ferenc János íi-;,é68 b o \ £ U j í d 
rül̂ ti gyóffszeresz Korneabarg, Bi 

Lapunk jfciaüonivataláöan megrenaelüeto. 

A sertés javitásaés hizlalása 
H l gazdák és hizlalók használatára. m m 

I r ta K . R u f f y Pá l . 
Ara portómentes küldéssel I forint 10 kraicaár. 

Hirdetmény. 
„Nyugotmagyar-osztrák vasúti kötelék." 

Fedvénylap kiadása a II. rész 4. díjszabási füzethez. 
A nyugotmagyar-osztrák vasúti kötelék 1900. évi 

január hó 1-től érvényes II. rész 4. füzetéhez fedvény-
lap adatik ki, a mely a díjszabás 20. lapján 22. folyó-
szám alatt vas- és aczél stbre foglalt közvetlen díjtéte-
lek eltolt szövegét pótolja. 

Budapest, 1900. junius hó 11 én. 
A m. kir. államvasutak igazgatósága, egyszersmind 

a többi köteléki vasutak nevében is. 
(Utánnyomás nem dijaztatik .̂ 

H a s z o n b é r l e t ke resés . 
Kitűnően képzett, gyakorlott, előkelő család-

ból származó porosz gazda, Magyarországból nősül-
vén, itt megtelepedni óhajt és bérletet keres. Vas-, 
Bars- és Nógrádmegye előnyben részesül. 

Kívánalmai 400—1000 kat. hold jó minőségű 
föld, lakház, épületek, teljes fundus instructus, jó 
közlekedési útvonal. 

Kellőleg körülirt ajánlatokat, a bérlet árával 
megjelölten „ J . S . Í O O O . " alatt a lap kiadó-
hivatalába kér. 1128 

Lapunk bekötési táb lá ja 2 korona 
72 f i l lérért (portőmentesen) kapható 

kiadóhivatalunkban. 

Mindennemű tejgazdasági eszközt 
Ss gépet szállít, tejgazdasági telepeket 
és tejszövetkezeteket rendez be u 

Separator Részvény-Társaság 
ezelőtt Pfanhauser A . 

Budapest, VII., Erzsébet-körut 45. 
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P r a k t i k u s , l ego lcsó ' b ' b é s l eg -pon . tosab ' b 

z s s i r m e g h a t á r * o z ö 

a tej- és tej termények részére 
a d r . N. Gerbei* 

c»r ACID-BUTYROWIETERE. -aa 
Több mint 7000 drb használatban. — 25 elsőrendű kitüntetés. 

A világ Ieghiresebb és legnagyobb tehenészetei dolgoznak vele. 
Teljes készülék (legolcsóbb rendszer). 

próbához 
Márka 85.— : 68.t-" 98.— 125.— 145.— Lipcséből csomagolással együtt. 

Képes árjegyzékeket ingyen küld 
D r . N. G e r b e f ' s IVIoIkerei Zürich (Schweiz ) . 

Óvakodjunk az utánzatoktól. 
Csakis az olyan butyrometerek van- /£ _ 

nak ellenőrizve, a legczélszerübben és / / ' ^ 
törvényileg védve, melyeknek a nyaka y V y , 
rovátkolt s az itt látható felírással van- ^ 
nak ellátva. Utánzások törvényileg üldöz-
tetnek. Ismételadók, kik egyszerre több 100 drbot vesznek, külön enged-
ményben részesülnek. 

Sertéstenyésztők figyelmébe. 
A 13653. szám alatt szabadalm. 

SOMOGYI GÉZA-féle 
állatok emésztését elősegítő por 

mindenféle 
sertésbetegségek 

ellen 
sikeres hatássál bír. 

A 13652. sz. magy, kir. szabadalmi okiratnak kivonata. 
lílen találmány tárgya egy eljárás, áll a táppor előállítására, melyet 

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

ItTnt 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. 

Figyelmeztetés. 
A por, melyet az étellel együtt bevesz a sertés, a gyomorbél 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 szerint belsőleg hat, mert ha talál-
mányom rendszeresen használva lesz, sikeres eredménynyel jár és bármely 
állatnál alkalmazható. 

Használati utasítás. 
Ha az állat nem eszik és nem emészt, hetenként 2-szer 3 deka lVa 

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 híg ételbe keverendő. 
Elismerő levelek a legnagyobb uradalmakból vannak. 

K a p h a t ó mindenüt t . 
V 4 kg. doboz 90 fillér (45 kr.), kg. doboz 1 korona 80 fillér (90 kr. ) 
341 Készítő SOMOGYI GÉZA, Arad. 

Haszonbéri hirdetmény. 
Gró f Berchtold Lipót ő Méltósága Sopronmegyében 

csepreghi járásban fekvő peresznyei uradalomhoz 
tartozó H Á R O M G A Z D A S Á G mindösszesen 

1185 kat. hold szántóföld 
jövő évi szeptember hő l -től egymásután következő 

12 évre haszonbérbe adatik. 
Bővebb felvilágosítást ad 

Gróf Berchtold Lipót uradalmi ii 
P e r e s z n y e , Sopronmegye. 

Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

DREZDAI MOTORGYÁR 
1 S e r t ^ gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait J ^ X és locomobiljait. 

Nagyszerű újítások Minden kiálUtá.on 

szabadalmazott 

kel kitüntetve. 

mérlegsserkexetth. 
A MafeadalmaEett FalrfcaBfce-mérlisgek százados rondszerttak, Mé-

sAyes fémmérőksrral bírnak s a h i « ra tett terhet Min«ea ; « > t t R 
•ffyeafgen mérlegelik. 

Tar t éuár , »<mt*Má* é « fcBnmyfl keieléiA&mél fogra agy 
hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert l e t k i l i a i k k mérlegek. 
Bazdasági-, szakép-, KMriha-, zsák- ém raktári 

m é H e g j e i m k a t 
a ezéla&k magfeleifi szerkezetüknél fogva külSnifstn a gazdik, «aate-

t&tfgk M uradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakboa, 
melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tize-
des mérlegek árainál nem magasabbak, a hi-
telesítés, csomagolás és loeo vasútra Való fal-
adás költségei már banfoglaltatnak. — fiaztfa-
sági egyesületi tagok árkedvezményben részesül nak. 
Gyártásunk állani! felügyelet alatt áU. Hegreaáe-

szintéc központi irodánk szolgál. 

és GÉPGYÁR FészYéay-társasáft 
BUBAFEST, AcC-ássy-nt >4. 6yár: KBteg Váazl-ut ISS. 

fllRMTÜm felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAPEST, 

faim-w* mn-jUK mwém. 

KÁDÁR GYULA szab. 
X. ex. 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 ázon 
előnyénél fogva is, hogy vele a cséplés és gubózás egyszerre végezhető, de 
egyedül a gubózást is kitűnő sikerrel végzi. 

Ezen szabadalmazott lóhere- és luezerna-mag cséplő dob, mely minden 
cséplőgéphez alkalmazható, két részből van készítve,, illetve", a rászerelt csa-
varok segélyével két különböző hengerpalástot lehet képezniés 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 előnynyermüKödi'k 
a gazdászat terén, az számos elismerő levelekből, melyeket a nagy-
érdemű gazdaközönségtől kaptam, világosan kitűnik. 

Megrendeléseknél szükséges a dob hossza és körméreté,':úgyszintén a 
nagy törekrosta hossza. Ára teljesen felszerelve 160 Korona. 

Teljes tisztelettel 

Kaflár Gyula szab. ffvorslóhere-maö:feitő-ffépffyára Nagyváradon 
E L I S M E R Ő L E T E L E K : 

T. Kádár Gyula géplakatos mester 
Nagyváradon, 

A küldött újonnan szabadalmazott 
új gyors lóheremagfejtőjét.a mai napon 
használatba vettem minden átalakítás 
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.-iobbi gazdaság kezelőságe. 

Ezenkívül birtokomban vannak, 
ságok elismerő levelei, melyek mind 

StgjTáraii lat, szert, káptalan nitihi gtrinigit. 
Tekintetes Kádár Gyula urnák 

Nagyváradon. 
Van szerencsém ezennel tudomá-

sára hoznj, hogy. a fenti gazdaság 
részére Öntől vásárolt lóherema|fé$tő 

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 

lanosó Lajos kápt. urad. gazdatiszt, 
iz alant felsorolt birtokosok és gazda-
szabadalmazott lóheremagfejtő gépem 

használhatósága mellett bizonyítanak. A többek között felemlítem és kívánatra 
megküldöm : Szunyogh Szabolcs nagybirtokos Esztár, 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 Akos Kigyik, L chtenstein. Menyhért Balmaz-
újváros, Diamand Béla Nagyvárad, stb. 
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11 KIS HIRDETESEK 
szállít lepjitányosablnn'Stán-
vételes küldéssel Szekeres Já-

birtok 1901. januártól bérbe 
Gáborné Szatmár-0seke° 1132 szállít lepjitányosablnn'Stán-

vételes küldéssel Szekeres Já-
Kiadó bérlet. 

donáTké Józ(fe|,ar®k5se^ 

és' vas nttól <25 bpe r cz n yír e° 8 ̂ uj 
épületekkel̂  12̂  holdas kert 

szonMrbe'kiadó. Bővebb tefc 
világosítást nyújt : Kenéz Z. 

Lancaster-fegryver, 12-es, Springer-féle béosi gyárt-
80*£rtiért"eladó ™ f ? a n o t t T t ™ ' ' 
30 frtért eladó, ckm'a kiad hiva-
talban „Fegyver" jelige alatt. 

Kiadó bérlet. 
donáTké Józ(fe|,ar®k5se^ 

és' vas nttól <25 bpe r cz n yír e° 8 ̂ uj 
épületekkel̂  12̂  holdas kert 

szonMrbe'kiadó. Bővebb tefc 
világosítást nyújt : Kenéz Z. 

FALB , S í ok m.TUrkeVe ^'fóSö FALB Szabadalmazott 

Kosárbetétek 
gözcséplögépek számára, 

szükséges leTélbélycget vagy levelezőlapot küldenek. 

kaphatók a feltalálónál, tel-
jes felelősség "mellett, hogy 
tiszta cséplést lehet vele 
végezni a legrosszab eset-

A kosárbetétek ára i : 
* lóerejü géphez 60 kor. 
« » „ TfO „ 
8 „ . SO » 
10 . „ 90 „ 
Megrendelés esetén a ko-
sár szélességének mérete 

beküldendő 

Szent-Mihály naptól kezdve. 
Czimem Peczár Ferencz, János-
major, Felsőszikola,. u. p. 
.Jfonaadony, Fehérmegye. 1185 

I Földmives, 
tejgazdasági és szeszfőzői isko-
lákat végzett, göz gépkezelői 
szakvizsgát tett, 31 éves férflu, 
aaT8Tkaeresgokfabkert1l.1SPá1122 

Jó családból 
való, érettségizett fiatal ember, 
a ki két évig a hallei egyetemen 
a gazdaságot hallgatta, magán-
gyakornoki állást keres, oly 
zsidó tulajdonos vagy tiszttartó 
mellett, a kinél vallása köve-

15-én » í e>- BeoseT le ve-
leket Kláber Emil, Halle a/S 
Ceutschland, Griinstrasse 12. 
jyimre kért páĵ ázó. ,1121 

üzemű1 altBIdf gazdaságokban. 
nőtlen gazdász, ki önállólag 
^ r működött; jelenlegi állását 
állásért* aíonnaieíeem™geyhatía! 

A L L A T O K , 
Eredeti 

Rambouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
gro f H e r b e r s t e i n 

Albert 
uradalmi jgazgatóságár J 

Strilek, 

500 drb. 
napos, fehér, 

van eladó, 
legelőre álkalmas, kin 

Oz 

Tanintézetet 

melyben megnősülhet. ̂ totó 

mostani és későbbi szállí-
tásra készpénzfizetés mel-
let jó árakban 1116 

megvétetik 
szolid bécsi czég által 

H. E. Fattinger 
vadhús nagykereskedő 

W i e n , IV., Freihaus. 

használva a gazda 100 ke-
resztnél biztosan 6 koronát 
megtakarít buza kötéllel 

szemben. 
1. szám ezre 14 korona 
2. szám ezre 12 
3. szám ezre 10 " , 

a palánkai vasúthoz szál- i 
litva. Tessék prospektust 
és gazd. kötéláru árjegy-
zéket kérni. 

ELADUNK 
kölcsön adunk 

uj és egyszer használt viz-

T AKARÓ 

PONYVÁKAT, 
"éí hlsznál'̂ T d4írb'M' U3 

T E R M É N Y U 

Z S Á K O T 
repczeponyvákat 

KOHN ES STEIN 
zsák és ponyva gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béia-u. 5. 

mennyiségű 
szerződési 
mennyiség, 
feltételek ki 

' t r iSS! ! mennyiségű 
szerződési 
mennyiség, 
feltételek ki Sfe'C'lS 
mennyiségű 
szerződési 
mennyiség, 
feltételek ki :tim tetve'̂  van,t ké-
ho^Blztoí- jeiige alatt. 1077 

aron 
őszi-és homokbükkönyt, 
csibehur- és pohánkamagot, 

u j rozsot, 
csupasz- és sörárpát 

egyéb gazdasági magot és. I 
mintázott ajánlatot kér 

W C L F S O M A 
mag- és' terményügynő 
külföldi czégek képviselő, _ 
Budapest, VI I , Kerepesi-ut 10. sz. | 

K i t ű n ő minő-
ségű 

Biborhere-
mag 

jutányosán kapható 

HALDEKl 
magkereskedésében 

Budapest, 
Károly-körut 9. 

Vízhatlan toMaii 
repcze, 

gabona 
és kazal 

ponyvák, I 
miieifajta zsáMat, 

iáUit LŐnnaTés legolcsóbban 
j Leop. Langer, Brünn, I 

Zollhausglaois 5. 

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

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

'14 
szappangyára 73C 

T R 1 E S T , 
| V i a L i m i t a n e a 1. 

Kiváló szállitióképes és 

közléseket dí jaz 

Schember C. és Fiai 
*' kl*i edéVpagUhr!dmér'°8 

Budapest. Andrássy-ut 15. 
Ajánlják általánosan ismert, 

Magy. kir. államvasutak. 
101983/900. szám. 

Hirdetmény. 
Vesztegzár és behozatali 
tilalom elrendelése a török-

bolgár határon.' 
A keleti vasutak igaz-

gatóságától vett értesítés -
szerint a bolgár egészség-
ügyi tanács határozata foly-
tán junius hő 28-tól kez-
dődőleg 11 napi vesztegzár 
rendeltetett el a hebíbt-

schevoi kórházban az 
európai Törökországból 

jövő utasokra és pod-
gyászra. A podgyász fer-
tőtlenítése gőzzel történik, 
a Vonatokban lévő élelmi-
szerek pedig megsemmisít-
tetnek. 

Csak a keluti express-
vonatok közlekedhetnek 
szabadon oly feltétel mel-
lett, hogy utasaik bolgár 
területen ki nem szállanak. 
Európai Törökországból 

származó áruknak Hebibt-
schevora és azon tul való 
bevitele tilos. 

Budapest, 1900. junius 
0-án. 

Az igazgatóság. 

Magy. kir. államvasutak. 
100889/900. sz. 

Hirdetmény. 
Tárgy: A pozsony-lipót-

vári vonalon közlekedő 
5012. sz. vonat forgalmá-
nak Pöstyénig való kiter-
jesztése tárgyában. 

A pozsony-lipótvári vo-
nalon közlekedő, Pozsony-
ból este 6 óra 15 perczkor 
induló 5012. sz. személy-
vonat forgalma f. é. julius 
hó 10-től kezdve a 'lipót-
vár-pöstyéni vonalrészre is 
ki 'fog terjesztetni. 

Nevezett vonat Lipót-
várról este 8 óra 41 percz-
kor fog tovább indulni és 
Pöstyénre este 9 óra 14 
perczkor érkezni. 

Budapest, .1900. junius 
30-án. 

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem dijazt.) 
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G Ö Z E K É K E T , 
6ÓZ-UTIHENGEREKET 

ás 

6ÖZ-UTIM0ZD0NY0KAT 
• hftikélatMebli uarkezettal te legolcsóbb árak mell.tt Kiflit 

JOHN FOWLER & Go. 
T.1.I..M-50. BUDAPEST KELENFÖLD'",;^."" 

Iroda, raktár, jBTitómflhslj. 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

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

képviselője ajánl: 

T h o m a s f o s z f á t l l s z t e t (Thomassalak), ® # 
„Martellin" dohány trágyát, Ealnitot. 

mmmmmmm A műtrágyák béltartalmáért szavatolok, mmm^m 

L e g ú j a b b szerkezetű kitűnő trágyaszóró g é p e k 

a legolcsóbb áron. 40 

• m m Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás, ^ m b 

berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállít: 

Wftrner J. és Társa 
Budapesten, Külső váczi-ut 54—56. sz. 

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

•avtalanitott repczeolajat, stb. 
d i s z n ó z s í r t , s z a l o n n á t é s s z a l o n n á r ó l l e r á z o t t s ó t . 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

A J Á N L O K : 

Kocsikenöcsöí, Petroleumof, 
Zs&kolcat, takaró- és szekérponyvákat, kát-

rányfestékéket, fedéllakot, 

M Ű T R Á G Y Á T 

at 
minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket. 

BS" Yetőmagot "»l 
Olasz szaponáriáf tiszta vastag gyöke- a legjutányosabb áron és garantált jó mi-

rekbSI Srölwe. | nőségben. 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luozernát és egyéb magvakat és kérek min-

tázott szíves ajánlatokat. 

BUDAPESTEN, 
V . k e r . , A k a d é m i a - u t c z a ! • . s z . K R A M E R L I P Ó T , 

S ü r g S n y c z i m i „ C E R E S " B u d a p e s t . 
Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra tu l fá lck . 

T e l e f o n . 

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




