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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 alapitványra 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 elsősorbari vasmegyei illetőségű egyén. 

További feltételek mindhárom alapítvány-
nál, hogy a kérvényező magyar 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 
igazgató. 

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. 

Igazgató. 

Kérelem az „OMGE." tagjaihoz. 
Alább fölsorolt urak jelenlegi tartózko-

dási helye előttünk ismeretlen, miért is azon 
kérelemmel fordulunk a t. tag urakhoz, hogyha 
az itt fölsorolt urak közül valamelyiknek jelen-
legi tartózkodási helyéről valaki tudomással 
birna,ugy azt velünk egy levelezőlapon közölni 
kegyeskedjék. 

Ifj. Aszta'os Nándor Kárász, Babocsay 
László Dubrava, Bajzáth István Pészak, Berger 
Géza előbb Csetény, majd Szent-Mihályfalva, 
legutóbb Szernye, Dobrin István Nagy-Récse, 
utóbb Tapolcza, Ernszt Mihály Pta-Ujfalu-
Alpár, utóbb Uj-Kécske, Fülöp Jakab és Társa 
Hantos-Szalárd, Goldberger Gusztáv Nagy-
Bajom (Budapest), Hirsch Ödön Nagy-Iklód, 
Hirschmann Nándor Zsitkócza, Jaulusz Izidor 
Forró-Encs, utóbb Budapest, Kovács József 
Pta-Bogarasi-Hidegkút, Krajcsovich Gyula előbb 
Lajosfalu, utóbb Kis-Báb, Lázár István előbb 
Brassó, utóbb Budapest, dr. Markbreit Gyula 
Tisza-Várkony, Nagy Béla Délegyháza, Nagy 
Jenő Budapest, Neuschlosz Fülöp Gerend, 
Pechy Pál Lajos-tanya, Pick Frigyes Vas-
Simonyi, Pintér Sándor előbb Magyar Bél, 
utóbb Tisza-Polgár, Posztóczky Iván Kis-
Jobbágyi, Sternthal Lajos előbb Puszta-
Kölcsér, utóbb Zsófia-Major, Straszer Izidor 
Budapest, Török Elemér előbb Pellérd, utóbb 
Felső-Alap, Varga László szigeti előbb Pta-Láncz, 
utóbb Arad és Pécska, majd Pécska, Zemlényi 
István Paks, Tolnám., Janisch Lajos előbb 
Budapest, utóbb Surány, esetleg Nagy-Komlós, 
Kovács Ödön Hédervár, Schön Aladár előbb 
Emőd, utóbb Pta-Bogaras, majd Pinczehely, 
legutóbb Pta-Varsány, Cséry Zsigmond Felső-
Zsolcza. Igazgató. 

A Darányi-ügy. 
Mult lapunk zárta után vettük a szöve-

gét annak a táviratnak, melyet a nyitramegyei 
gazdasági egyesület a „P. L." támadásának 
hatása alatt Darányi földmivelésügyi miniszter-
hez intézett. A távirat a következő : 

„Nagyméltóságodat párisi felköszöntője 
miatt a Pester Lloyd oly módon támadta 
meg, hogy a támadás országszerte kínos 
feltűnést keltett, mert magyar miniszter ellen 
a kormányt támogató többség sorából ilyen 
vehemens támadás még sohasem intéztetett. 
Midőn nagyméltóságodat a mezőgazdasági 
érdekek csatamezején ilyen brutális táma-
dás érte, mi sietünk kijelenteni, hogy nagy-
méltóságodnak a magyar föld, a magyar 
nép, a magyar mezőgazdaság érdekében ki-
fejezett tevékenységét hálás elismeréssel ki-
sérjük s tiltakozunk azon durva támadás 
ellen, melylyel nagyméltóságodat a Pester 
Lloyd miniszteri hivatásának hazafias hü 
teljesitéseért illetni merészelte. Fölötte el-
szomorítónak tekintjük, ha a földmivelő 
állam gazdatársadalmát oly gyengének nézik, 
hogy egy hatalmi gőgjében elkapatott érdek-
csoport megkísérli lehetetlenné tenni azt a 
minisztert, aki esküjéhez hiven, a magyar 
mezőgazdaság érdekében czéltudatosan dol-
gozik s akinek van bátorsága a gazdák jo-
gosult óhajtásait érvényre juttatni. Kérjük 
nagyméltóságodat, emelje magasra, mint 
diadalmas vezérünk ezután is a mezőgazda-
sági érdekek zászlóját s biztosítjuk, hogy 
Magyarország gazdaközönsége mindig mögötte 
lesz, mint ahogy [mögötte áll most, midőn 
miniszteri állásában megingatni akarják. Ezt 
a magyar gazdaközönség eltűrni nem fogja 
s ha kell, minden eszközzel megvédelmezi 
azt az agrárpolitikát, melyet nagyméltósá-
god az ország erkölcsi és anyagi erősbbitése 
érdekében lelkes kitartással" folytat.8 

A Délvidéki Földmivelők Gazdasági Egye-
sülete egyidejűleg a következő feliratot intézte 
Darányi miniszterhez: 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, V. ker., ALKOTMÁNY-UTCZA 31. sz. 

A V. Yermorel villefranchei gyár világhírű ^ ^ j í l l l l l U l l i a cséplési idényre mindennemű 

„Eclair" peronospora fecskendőinek kenőcsöket kőszeneket 
„La Torpilíe" ké̂ o^ó-«. olajokat ponyvákat 

„Excelsior" szénkénegező gépeinek és zsákokat 
kizáró lagos magya ro r s z ág i képviselete. l ege l sőrangu minőségben. 

_ la. aussigi Kézgálicz la. sálimált Kénpor Dr. Aschenbrandt-féle bordói és rézkénpor 
— ) ) és mindennemű szölövédekezési czikkek és anyagok bevásárlási forrása. 

M a i Mimi ink » 0 oldal. 
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, Nagyméltóságú Miniszter Ur! 

Kegyelmes urunk! 

Minél nagyobb örömmel értesülünk 
azon fényes sikerekről, melyeket Nagyméltó-
ságod Párisban a nemzetközi gazdakongresz-
szus alkalmával aratott, gyarapítván ezzel 
egyúttal a magyar név jó hirét és dicső-
ségét, annál inkább megbotránkoztunk azon 
igazságtalan és nevetséges támadás felett, 
melyet egy budapesti lap, megfeledkezve 
azon köteles figyelemről is, melylyel párt-
állásánál fogva a kormány tagjai iránt tar-
tozik, egy szükkörü klikk szolgálatában Ex-
ezellencziád" ellen intézni merészelt. 

Legyen Nagyméltóságod meggyőződve, 
hogy nemzetünk óriási többsége a legrokon-
szenvesebb érdeklődéssel kiséri fáradhatat-
lan működését. És pedig nemcsak a mező-
gazdasággal foglalkozók, kik már magukban 
véve is a többséget alkotják, hanem egy 
szűkkeblű csoport kivételével, az összes 
lakosság, mely minden nap közvetetlenül 
érzi, hogy boldogulása mennyire függ a 
gazdák jó vagy rossz sorsától és mely éppen 
azért nagyon jól tudja, hogy hazánkban a 
földmivelés fejlesztése nemcsak nincs útjá-
ban az ipar és kereskedelem fejlődésének, 
hanem annak szükséges előfeltételét képezi. 

Biztosithatjuk erről Nagyméltóságödat 
nemcsak egyesületünknek több mint tízezer 
tagja nevében, hanem azon visszatetszés 
észlelése alapján is, melyet a jelzett igaz-
ságtalan támadás mindenütt keltett. A ma-
gyar közönség elég értelmes arra, hogy 
midőn egyrészt czéltudatos, sikerdus köz-
hasznú tevékenységet, másrészt egy minden 
alapot nélkülöző támadást lát, Exczellencziád 
iránti bizalmában ós tiszteletében nemhogy 
meginogna, hanem fokozott lelkesedéssel 
üdvözli Nagyméltóságodban hazánk közgazda-
sági fejlődésének érdemdús előharczosát. 

Midőn ez érzelmünknek e sorokkal 
tiszteletteljesen kifejezést, adunk, maradunk 
kiváló tisztelettel Budapest, 1900. jul. 12-én 

Nagyméltóságod rendithetlen hivei: 
A Délvidéki Földmivelök Gazdasági Egyesülete 

Blaskovics Ferencz s. k. Kraushaar Károly s.k. 
h. elnök. titkár." 

Konstatálhatjuk, hogy ez a két irat nem 
kicsinált dolog, hanem a hangulat őszinte 
hatása alatt születtek meg, azokban tehát 
Darányi miniszter fényes erkölcsi elégtételt I 
bir, szemben a „P. L." támadásával, melytől 
az ártó szándékot elvitatni nem lehet. De ahelyett 
hogy árthatott volna, csak alkalmat szolgálta-
tott arra, hogy a gazdaközönség bizalma 
Darányi miniszter mellett megnyilatkozzék. 

Ez, az akaratlanul provokált kis demon-
stráczió méltán megillette a földmivelésügyi 
minisztert, aki tevékenységének elismerését 
látja benne, de szükség ennek latbavetésére 
nem volt. Mint a párisi felköszöntő hiteles 
szövegéből kitűnik, a miniszter a mezőgazda-
sági eszmék diadaláért ürítette poharát; ez 
bizonyára nem olyan passzus, amelyet bár-
mely politikai elv letéteményese is rekriminá-
czió tárgyává tehetne. Sőt, ha történetesen 
agráreszmékről esett volna sző abban a 
beszédben, ez sem volna talán olyan szörnyű 
bün egy agrárország füldmivelésügyi minisz-
tere részéről, hogy azért vezekelnie kellene. 
Tudomásunk szerint ugyanis a gazdatársa-
dalmi mozgalmakat ujabban az agrárizmus 
fejezete alatt szokták tárgyalni; ez a 
szó tehát nem elferdített, de helyes értelme-' 
zésében épen azon jogosult gazdatörekvések 
gyűjtő fogalmává vált, amely törekvések vég-
czéljára nézve a miniszter a gazdatársada-
lommal csakis szolidáris lehet, mert hiszen a 
végczél a mezőgazdasági boldogulás. Oly 
előkelő gyülekezet előtt, ahol ez a kifejezés 
csakis nemesebb értelemben kezeltetik, a föld-
mivelésügyi miniszter igenis felemelt fővel 
vallhatta volna magát agráriusnak is, amiként a 
kereskedelmi miniszter iparosnak vallja magát 
anélkül, hogy ezen bárki is fennakadna. 

De legyünk tisztában azzal, hogy a 
Darányinak imputált kifejezés pusztán táma-
dási ürügy volt, a dolog lényege az, hogy 

van egy klikk, amelynek a Darányi működése 
nem tetszik és ez elég erősnék érzi magát 
arra, hogy egy haszontalan, komolyan nem 
vehető ürügynek támaszkodva, a minisztert 
megrendítse állásában. Ebben az országban 
jól álljon a talpán még a földmivelésügyi 
miniszter is, habár tettképessége és sikerei 
vitán felül valók. Mennyire gyengébb oltalom 
alatt áll ily viszonyok között egy gazdatestület 
vagy épen egy-egy magános, a kormányokat 
buktató machinácziókkal szemben, azt könnyű 
elképzelni. Az összetartó, agilis ellenféllel 
szemben a magyar gazdatársadalom ugyancsak 
gyengén van szervezkedve s azok, kik sorom-
póba lépnek érdekképviseletében, nehéz kenyeret 
esznek. 

Kár volna eltitkolni önmagunk előtt 
gyengeségünket. 

Remegve gondolunk reá, mikor sodorja 
el űrállomásaikról egy titkos eredetű politikai 
vihar mezőgazdasági érdekeink kipróbált híveit. 
Mert csak egy kormány változás kell s akkora 
gazdaságpolitikai életben uj korszak kezdőd-
hetik, amelyet az élelmesebb fél saját szinére 
csinál meg. A gazdatársadalom, amely a leg-
nagyobb politikai hatalmat tartja kezében, 
döntő ütközeteknél nézőként szerepel manap-
ság s aktív szerephez legfeljebb akkor jut, ha 
a földmivelési kormánynak történetesen kedve 
jön a munkát megosztani veié, mint ezt jelen-
leg Darányi teszi. 

Jegyezzük fél a Darányi-ügy egyik intő 
tanúsága gyanánt, hogy a gazdatársadalom tö-
mörebb szervezkedése hijján a .mezőgazdasági 
eszmék diadalának" állandó biztosítékait birni 
sohasem fogjuk. 

És most közöljük hiteles magyar fordítás-
ban a Darányi miniszter párisi pohárköszöntőjét 
elrettentő példájául annak, milyen beszédet 
nem szabad mondani Magyarország földmivelés-
ügyi miniszterének. A hiteles szöveg ez : 

T Á R C Z A . 

Rabmadár.*) 
— Irta: Bársony István. — 

A bojári puszta gyepén ballagott kifelé 
a gulyával Keszi Gyuri, a legfiatalabb gulyás-
bojtár. 

Előtte, a füvet csipdesve-nyaldosva haladt 
a tinógulya. A vén kolompos-ökör rogygyanó 
hátulját húzogatva kapaszkodott át az árok-
parton ; azontúl kezdődött a jó füves tarló 
s kínálta őszi virágait a legelső jószágnak. 
A czirmos fiatal barom játékos ugrándozással 
lódult vezetője után : itt-ott összetűzött, más-
helyt összesimult. Legtöbb galibát csinált a 
csonkaszarvu Daru ; tán annak a tudatában, 
hogy úgysem igen árthat : minden szomszéd-
ját megdöfködte. Alig iá tudta Gyuri eleget 
odauszitani _ Rongyost, a kajlafülü kuvaszt, 
amelynek a beleragadt bogáncstól, tövistől 
örökké tépett, czafatos volt a bundája. 

Mentek, mendegéltek, ki a kis nádas irá-
nyába, ahol a homorú hajlatban még minde-
nütt buja gyep zöldéit s a vsdkörtefákon tul 
néhány hatalmas tölgy álldogált, árnyas dele-
lőt kínálva a gulyának maga alatt s száraz 
esucsgalyaira hívogatva a vándor vadgalambot. 

A tölgyektől két vagy háromszáz lépés-
nyire furcsa alkotmány látszott a pusztán. 
Egy górészerü valami, ami mintha a föld felett 

libegne. A délibáb szelíden hullámzó áradást 
hömpölygetett alája; attól a góré ház elvesz-
tette a talajt maga alól s felemelkedett. 

Az volt a csirke-rezidenczia, a vándorló 
tyúkól, amit kerekeken lehet tolni a pusztán, 
egyik tarlóról a másikra, oda, ahol sok a 
szöcske, meg a kalászból kivert mag. 

Messzire is lehetett látni a sárga tarlón 
a sok fehér, mozgó pontot, ami körülrajzolta 
a csirketaiyát. Mindenik mozgó pont egy-egy 
lakója volt a különös rezidencziának. A bojári 
nagyasszony igy szerette a baromfit, hófehér-
nek; könnyebb akkor észrevenni a pasztái 
gaz közt; nem ad annyi gondot a számon-
tartása. 

Szép őszi ragyogás rezgett a tájékon. 
A kerekes tyúkól környéke csendes volt. 
Egy-egy fiatal kakaska erőlködött néha, hogy 
ő majd kukorékol, de csak idétlen, rekedt 
nyiszorgás lett a próbálgatásból. Az ól ajtaja 
előtt heverő puli megszokta már az ilyen 
hangokat, tel sem vette; pedig ha az öreg 
kochinkinai kakas kezdett el kurrogni, arra 
talpon volt mindjárt s veszett csaholással 
rohant elő, kereste, merről készül lecsapni a 
héja. Mert hogy az ilyen kurrogás vesze-
delmet jelent. 

Az ól most üres volt. Azaz, hogy csirkét 
egyetlen egyet sem lehetett volna felfedezni 
benne. Nem kívánta a pipi az árnyékot; pedig 
idebent kellemesen hűvös volt, nagy kedv-
telésére valakinek, aki e pillanatban maga 
lakta a nomád-várkastélyt. 

A tyúkól mélyében, tul a csirke-ülésnek 
szánt léczeken s deszkákon, néhány bakarasznyi 

térségen, a tenyérnyi ablak mellett, egy liliputi 
„lakás" volt berendezve. A deszkafal mindenütt 
teleragasztva ócska divatképpel; az ablak 
mellett kis tükör, a fölé friss mezei virágból 
kötött bokréta borult, alatta pedig egy víz-
szintesen felszögezett, deszkadarabon töredezett 
fogú fésű látszott, meg néhány szines szalag. 
Átellenben egy pár szögről babos kendő, meg 
farka kötény csüngött le, olyképen felakasztva, 
hogy drapériának is bevált volna itt. A szög-
letben, friss szénából készített fekvőhelyen 
csücsült egy mezitlábos Jeány s durva, ügyet-
len öltésekkel próbálta összeférczelni szét-
feslett viganóját, 

Csóré Terka, a bojári csirkepásztor, a 
puszták rabmadara volt az. 

Itt lenni kint, szabadon s látni folyvást 
a végetlen síkságot. Vágyni valamerre messze, 
ahol az ég fehérhabos felhői leszállnak. 
Tűnődni naphosszat és várni az estét; a 
nagy fényesség után a nagy feketeséget. Tele-
képzelni a ragyogást a tündérmesével, az éj 
homályát bolyongó lelkekkel. Kérdezni titkon 
az elsurranó fecskét: merről jöttél ? utána 
nézni a libegő pillének s szivdobogva hivni: 
gyere vissza! . . . Mosdani harmattal, törül-
közni hajnali napsugárral. Vágyni minden 
után, ami ösmeretlen és nem érteni semmit 
sem ebből a nagy világból. Ébren égni hüs 
éjszakákon és borzongva szenderegni verő-
fényes nappal, Alomban látni Árgyilus királyfit 
s pirulva bújni el ébren a férfiszem tüzétől. 

Ebből állt Csóré Terka. Ez volt az élete 
a pusztai rabmadárnak, aki szabadon volt, 
mégis ide volt kötve, ehhez a tyúkólhoz. 
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.Uraim! Igen nehéz oly ékes szavú 
szónokok után, amilyenek a földmivelésügyi 
miniszter ur és Méline Gyula kongresszusi 
elnök ur, szót emelni; mégis szót emelek, 
hogy kifejezzem a kongresszus idegen tagjai 
nevében mély hálánkat azon fogadtatásért, 
melyben részesültünk. 

Mélyen köszönjük a köztársaság kor-
mányának, a franczia földmivelési miniszter 
urnák, az ideiglenes szervező-bizottságnak, 
melynek élén Méline Gyula elnök úr áll, 
mindazt a rokonszenvet, melyet irányunk-
ban tanúsítottak. Biztosítom önöket, uraim, 
hogy ezen napok mindnyájukra nézve feled-
hetetlenek lesznek s hogy önök minden 
várakozásunkat fölülmúlták, jóllehet nagy 
véleménynyel voltunk a franczia vendég-
szeretetről. Túlzás nélkül konstatálhatjuk, 
hogy a kongresszusnak jelentékeny sikere 
van s hogy ezen siker érdeme első sorban 
az elnök urat illeti, ki minden ország mező-
gazdái tiszteletének és bámulatának tárgya. 

Uraim! A mezőgazdák érdekei olykor 
ellentétesek; ez a tények logikája, ez az 
élet a maga realitásában; de én azt 
hiszem, hogy a különböző nemzetek mező-
gazdái közös érdekeinek erősebbeknek kell 
lenni, mint a különleges érdekeknek és azt 
tartom, uraim, hogy kerülni és eltávolítani 
kell mindent, ami bennünket elválaszt és 
keresni kell és ápolni kell mindent, ami 
bennünket egyesit. 

A Keleten az a szokás, hogy az 
emberek saruikat leoldják, mielőtt tem-
plomukba bemennének. Tegyük ugyanezt, 
kövessük ezt a példát, nekünk is van közös 
templomunk, közös oltárunk: a mezőgazdaság 
nagy ügye. A kongresszusok, uraim, a mező-
gazdák egyesületének és szolidaritásának 
eszméjét képviselik; mi most elmegyünk és 
szétválunk, hanem az egyesülés és szolida-
ritás eszméjének fönn kell maradnia közöt-
tünk. A nemzetközi mezőgazdasági kongresz-
szus illusztris elnöke arra kért bennünket, 
hogy hazánkba hazatérve, tovább dolgozzunk; 
arra kért bennünket, hogy ami jó magot itt 
a párisi kongresszuson összegyűjtöttünk, azt 
vessük el. Hát mi megfogadjuk elnökünknek 
a szavát. Visszatérünk hazánkba és folytatni 

fogjuk a munkásságot. Azonban legyen 
nekem megengedve, hogy illusztris elnö-
künkre, Méline úrra visszatérve, folytassam 
a hasonlatot és azt kivánjam, hogy ő meg-
érje az aratást is, a mezőgazdasági eszméJc 
győzelmét. Uraim, poharamat Méline elnök 
úrra emelem". 

TAKARMANYOZAS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

A melassze takarmányértékéró'l. 
ii. 

Térjünk ismét a melassze takarmány-
értékére vissza s hasonlítsuk azt néhány 
gabonafélével, vagyis azon takarmányokkal 
össze, melyekhez a melassze ugy összetétele, 
valamint táphatásánál fogva legközelebb áll. 
Átlag foglaltatik emészthető tápanyag százalé-
kokban : 

fehérje zsir szénhydrát 
a melasszéban 53 — 60 0 
az árpában 8 0 1 7 59'0 
a tengeriben 8 4 4 8 60.6 

A melassze tehát ugyanannyi emészt-
hető szénhydrátot, de kevesebb fehérjét tar-
talmaz, mint az árpa vagy tengeri, zsir pedig 
nincs benne. A takarmányok elméleti táp-
értékét tudvalevőleg tápegységekben szoktuk 
kifejezni, melyeknek kiszámításánál a fehérjét 
és zsírt 3-szor annyit érőnek tekintve, mint a 
szénhydrátot, 3-al szorozzuk s a szénhydráttal 
adjuk össze. Igy számítva tartalmaz: 

a melassze 75-9 tápegységet 
az árpa 88" 1 
a tengeri 100'2 

Elméletileg véve tehát 100 kg. melassze 
annyit ér, mint 86 kg. árpa vagy 75 kg. 
tengeri. 

Kevésbé kedvező eredményhez jutunk 
akkor, ha a melasszeban csak 2% valódi 
fehérjét tételezünk föl s ezenkívül még 
csak a czukrot (50°/o-ot) használjuk érték-
becslésére, mert akkor 100 kg. melassze 64 
kg. árpa vagy 56 kg. tengerivel tekinthető 
egyenértékűnek. Ez a számítási eljárás azon-

ban kétségtelenül igazságtalan a melassze 
iránt é. p. azért, mert mig az árpa s tengeri 
összes fehérjéjét és szénhydrátját értékeli, 
addig a melasszéban a jelenlevőnél kevesebb 
fehérjét vesz számításba s azon szénhydrá-
tokra, melyek a czukron kivül foglaltatnak 
benne s melyek a czukorhoz hasonló tápha-
tást fejtenek ki, semmi tekintettel sincs. Hogy 
ez az igazságtalan értékbecslés lábra kapott, 
csak ugy magyarázható meg, hogy ezelőtt 
senkinek se kellett a melassze s emiatt csak 
a czukor volt az, mely miatt a szakférfiak 
némi értéket tulajdonítottak neki. Ha azonban 
igazságosak akarunk lenni, be kell vallanunk, 
hogy a melassze elméleti takarmányértéke az 
árpa s tengeri takarmányértékének s/i részét 
közelíti meg. 

Nézzük most, hogy vagyunk a melassze 
valódi értékével, mert utóbbi nem vág min-
dig össze a takarmányok elméleti tápértéké-
vel. Nevezetesen a melasszeról azt mondhat-
juk, hogy valódi értékét csorbítja az, hogy 
hasmenést és elvetélést képes okozni, mely 
hibái ugy nagy káli-, valamint nagy czukor-
tartalmától származnak. Ugyanis az állati 
szervezetre nézve nem mintegy, hogy ugyan-
annyi czukrot répával vagy melasszeval kap-e, 
mert a melasszeban levő czukor nagyon gyor-
san szívódik föl, miután külön emésztést nem 
igényel s emiatt igen gyorsan s erélyesen hat, 
mig a répával etetett czukor apródonkint jut 
a vérbe s ugyanoly mértékben oxidáltatik is. 
E szerint tehát a czukor, mely a melasse 
legbecsesebb alkatrésze, egyszersmind egyike 
azon anyagainak, melyek valódi értékét csök-
kenteni képesek. Igen, de csak akkor, ha a 
melasszeetetést tulozzuk, mely hibát különö-
sen a régebbi kísérletezők követték el, é. p. 
főleg azért, mert az állat nagyon szereti a 
melasszet s mert nem ismerve a melassze 
czél szerű adagolási módját, gyakran annyit 
etettek vele, amennyit megevett. Mióta azon-
ban csak mérsékelt adagban s czélszerüen 
elkészítve etetik azt, nem lehet a melassze 
emiitett káros hatásairól hallani, sőt most 
gyakran dicsérőleg kiemelik a ganaj t lágyító 
hatását, mert főleg a csak száraz takarmány-
nyal élő lovak s a száraz szemmel hizlalt 
sertéseknél bizonyult előnyösnek. 

Mialatt ügyetlen kézzel öltögetett s 
összehuzogatta a jókora feslést, kikukucsált 
az ablakon, meg az ól deszkái közt fénylő 
vékony nyílásokon. 

Látta, hogy a tanya felől jön már a 
tinógulya erre. Itt hűsöl Keszi Gyuri, a nagy 
tölgyek alatt, még borulatban is, minden 
áldott napon. Pedig könnyebben érné a tarló 
végében a kőriserdőt. De mikor azon nem 
terem „vad körtij" I 

Elnevette magát a barna arczu leány s 
halkan dúdolgatta: 

„Egyszer egy királyfi, mit gondolt magába', 
mit gondolt magába', 

felöltözött szépen paraszti gúnyába, 
paraszti gúnyába 

Ugy ment a fonóba' . . 

Aztán megint csak kileselkedett s halkan 
kaczagva nézte, hogyan hajszolja Gyurka a 
kolompost a kis nádas felé; még a botját is 
Utána hájigálja. 

Ugy ment a fonóba, paraszti gúnyába, 
paraszti gúnyába, 

Egyszer egy királyfi) mint gondolt magába'. 

Már nem fejezhette be. Ahogy a picziny 
ablakra esett folyvást fürkésző szeme, olyan 
piros lett, mint a láng. A grófi puszta felől, a 
répaföld tájáról, jött valaki. Vadászpuska volt 
a vállán s mellette egy hatalmas sárga vizsla 
koczogott, türelmetlenül inalva előre időnkint, 
amig a gazdája füttye vissza nem parancsolta. 

Vagy kétszáz lépésnyire lehetett még. 
Eddigelé a szalmaboglya takarta el. Lassan 
lépgetett, mint a fáradt ember, vagy mint 
aki csakúgy unatkozva, czéltalanul ballag. 

A puszta rabmadara hamar felpattant, 
előkapta a 'félfésüt s belesuhintott vele sürü, 
szőke, naptól fakult hajába. Valóságos sörény 
omlott attól a vállára. Ugy járt a keze, mint 
a motóla. Meg megrázta a fejét minden fésü-
vonás után, még a nyakát is hátraszegte. Most 
látszott, igy állva, hogy milyen formás : elől 
domború, derékban hajlós. Kicsiny volta keze 
akár egy herczegkisasszonyé ; hisz nem ron-
totta dologgal, nem sanyargatta. Csak éppen 
hogy magot szórt vele néha a pipinek. Hanem 
félmeztelen nyaka, karja czigánynyá sült a 
napon. 

Egy egész perez sem telt, már belefonta 
legszebb szalagját a hajába ; azt a vérpirosat. 
A bokrétát is letépte a tükörről s a keblére 
tűzte hamarosan. Mire az urfl a tyukketrecz-
hez ért, már ugy ült a leány a friss szénán, 
peczkesen, feszesen, a sietés izgalmától piro-
san, mintha azt a .parasztgunyás" királyfit várná. 

Látta a bojtár, hogy megáll az úrfi a 
ketrecz előtt, hát csöndesen káromkodva 
kanyarodott el oldalt a gulyával, de csak 
nem ment messze; sőt amint a nádas sar-
kához ért, beeresztette a jószágot sürü csuhu 
közé, mert onnan nehéz kiverni, ott kell 
vele maradni, ha nem tetszenék is valaki-
nek. Titokban pedig elkezdte uszítani Ron-
gyost a nagy sárga vizslára: kusz-kusz ! 
te, kusz-kusz ! 

A lompos kuvasz valóságos anarkista 
indulattal viseltetett minden rangkülönbség 
iránt s gyűlölte azokat a megkülönböztetett 
lényeket, amelyek szintén négy lábon járnak s 
szintén csak ugatni tudnak, mégsem élnek 
olyan igazi kutyaéletet mint őkeme. 

Az első biztatásra vérbe borult a szeme, 
nekirohant az arisztokrata-ebnek s ugy bele-
harapott az irhájába, hogy a tekintetes úrfi 
rohanva rohant visitó ebe védelmére, 

Alig birta elverni finom vizslájáról a 
nekidühödött kuvaszt. De meg is bosszulta az 
orvtámadást. Ugy beledurrantott nagy felhábo-
rodásában a nyomorúságos anarkistába, hogy 
ott fordult fel, még csak nem is rúgott. 

Csakhogy erősen vérzett ám a sárga 
vizsla is és szűkölve, reszketve sunyított hátra 
a ténsurfi mögé. Azt nem lehetett igy hagyni, 
ebben a keserves állapotban. Valahogy nagy 
hevenyében meglocsolta a vadász egy kis 
vízzel, amit az itatóból merített s aztán indult 
vele haza. 

Amint az árkon tul volt s már semmi sem 
látszott belőle, Keszi Gyurka is kibujt a nádas-
ból s szegény Rongyosra rá sem hederitve, 
megállt a csirkeszállás előtt. 

A leány még akkor is ugy forgatta a 
nyakát, hogy hátha látná a kis hblakból 
az úrfit. 

— Hallod-e, Tercsi! 
Összerezzent a csirkepásztor-kisasszony, 

ugy fordult meg. Na mit akar már megint? 
Kelletlenség volt az arczán is, meg a 

hangjában is. Nem igen tudta eltitkolni, hogy 
rosszkor háborgatták. 

A bojtár elkomorodott rá. 
— Hát csak azt tudatnám véled, mondta, 

hogy elmegyek már innen. 
— El-e? 
— El ám. Katonának visznek. 
— Akkor ugy-e sokáig lesz oda? 



1106 KÖZTELEK, 1900 JULIUS HO IS 56. SZÁM. 10-ik ÉVFOLYAM. 

Ugyanis Németországban, ahol már igen 
kiterjedt mértékben etetik a meiasszet lovak-
kal, azt tapasztalták, hogy a kólika most sok-
kál ritkább, mert a melasszeval tartott lovak 
nem szenvednek szorulásban, a sertésre vonat-
kozólag pedig Marcker azt mondja, hogy a 
tőzegmelassze oly egyenletes és jó mechanikai 
összetételt kölcsönöz a ganajnak, aminőt kü-
lönben csak a legjobb táplálással lehet el-
érni. Ugyanis abban a sertésistállóban, ahol 
tőzegmelasszet etetnek, nyoma sincs annak a 
kellemetlen vajsavszagnak, mely jellemző a 
sertésürülékre, és pedig vagy azért nincs, mert a 
melasszeval tartott sertés beleiben nem tör-
ténik vajsaverjedés, vagy mert a tőzegmelassze 
megköti a ganaj szaganyagait. 

A melassze hashajtó s elvetélést okozó 
hatását tehát most már nem róhatjuk föl 
valami nagy hibájának, mihelyt kellő ügyelet-
tel vagyunk arra, hogy az állatok csak annyi 
meiasszet kapjanak, amennyit az ujabb ta-
pasztalatok jónak bizonyitottak s ha czél-
szerüen elkészítve etetjük azt. Egyébiránt ha 
megmaradunk is amellett, hogy ezek gyenge 
oldalai a melasszenak, másrészt meg oly elő-
nyét ismerjük, mely emiitett gyengéit busá-
san ellensúlyozza s ez az, hogy az állatok 
nagyon szeretik a meiasszet, sőt ha meg-
szokták, annyira megkívánják, hogy a takar-
mányt meg se akarják enni, ha később me-
lassze nélkül kapják. Ebből a szempontból tehát 
igen sok hasznát vehetjük a melasszenak; 
igy pl. akkor, ha oly szálastakarmányt kell 
etetni, melyet valami baj ért, mely pl. renden 
ázott vagy nyirkosán kazalozva kissé meg-
romlott, vagy ha rozsdás szalmát vagy nagyon 
fás vagy sásos szénát kell etetnünk. Az ilyen 
takarmányból igen sok izéket hagynak az 
állatok ha magában kapják, mig ha vizben föl-
oldott melasszéval locsoljuk le, akkor több-
nyire szívesen megeszik és még a jászolt is 
tisztára kinyalják. Továbbá igen gyakran meg-
történik az, hogy kevés szénánk termett s 
hogy emiatt sok szalmát kell a marhával etet-
nünk, mely esetben ismét a melassze az, 
melylyel a szalmát igen Ízletessé tudjuk a 
marha számára tenni. Végre nagyobb istálló-
ban mindig akad néhány rossz evő s különö-
sen olyan, mely nagyon válogat a takarmány-

— Oda kell lennem vagy három esz-
tendeig. 

— Ojjé! tán a világ se' áll addig. 
— Nekem addig egészen meg is áll. Azt 

kérdeném, hogy irassak-e neked? 
— 'Sz nem tudok én írást. 

Majd elmondja az öreg Kutas, a 
gazda, ha akarod. 

— Há én azt se' bánom. 
<— De azt se' bánod ugy-e, ha nem 

iratok. 
— Minek bánnám? 
A bojtár beleharapott a szájába, nem 

Szólt egy darabig. Nézle a leányt, aki közö-
nyösen állott előtte s bontogatta a hajából a 
szép piros szalagot, hogy eltegye megint. Kell 
az máskorra is. 

A kolompos betévedt valahogy a luczerna-
táblába, ment az egész gulya utána. A bojtár 
észrevette. 

Rázott egyet a vállán, megfordult. Kereste 
a szemével Rongyost, hadd segítene neki 
visszaterelni a jószágot. 

A szegény kuvasz ott feküdt vagy tiz 
lépésnyire tőle, a' vérében* 

Odament hozzá, megsimogatta. Aztán 
kiegyenesedett. 

— Nem iratok nó, dünnyögte indulóban, 
hanem aszondom, hogy kár vót a kutyámért. 

Nemsokára kurjogatva terelte a gulyát a 
kőriserdő felé. 

Á pusztai rabmadár pedig elkezdte újra 
dúdolgatni: 

Egyszer egy királyfi mit gondolt magába' 
mit gondolt magába1. 

ban. Ezek is szemlátomást abba hagynak 
finnyásságukkal, mihelyt melasszeval kapják a 
takarmányt. 

E szerint tehát a melassze értékbecslé-
sénél főleg három szempontra kell tekintettel 
lennünk, u. m.: 

1. táptartalmára, mely mint kimutattuk, az 
árpa, az árpa s tengeri láptartalmának fele s 
háromnegyede közé esik, de közelebb áll 
utóbbihoz; 

2. indirekt táphatására, mely abban áll, 
hogy szálastakarmányunk jobb kihasználására 
képesít, amennyiben t. i. az állatok a me-
lasszeval lelocsolt szálastakarmányból keve-
sebb izéket hagynak s igy jobban értékesitik 
azt; végre 

3. trágyaértékére, mely ha tisztán csak 
nitrogéntartalmára vagyunk is tekintettel, leg-
alább egy koronára becsülhető. 

Hogy mikép hat a melassze a különféle 
állatokra, arról talán más alkalommal fogunk 
megemlékezni, de már most is megjegyezhet-
jük, hogy e tekintetben semmi hátrány sem 
terheli, meit a melassze igen jó ló-, marha-
és sertéstakarmánynak bizonyult be. 

Csélkó István. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula, 

Minő kénport használjunk a szőlő 
lisztharmatbetegsége ellen. 
Dr. L. F. R. a következő kérdést intézte a 

aKöztelek szerkesztőségéhez : 
Kérem szíveskedjenek velem közölni, hogy a 

Jadoo Company müfoldgyár (Sopronban) által hirdetett 
nyers termés énpor milyenféle gyártmány s 18 kor. 
mm. ár — mellett loco Sopron — ajánlható-e ? Egy 
itteni régi czég kénvirágport ajánl loco Bpest 16 kor, 
és én inkább a régi ismert czég mellett vagyok, 
melylyel évek hosszú során át üzleti összeköttetés-
ben vagyok. 

A Jadoo Company árjegyzékéhez Schuster Gyula 
igazg. által irt értesítés van kapcsolva melyben meg 
van említve, hogy a kénpor még a peronospora 
ellen (!! ?) is használ. 

A fenti czég által ajánlt ; kénporozí készülék 
(4 kor.-ért) mivoltáról kérnék felvilágosítást. _ 

Már régen megállapított dolog, hogy a 
lisztharmatgombák ellen legbiztosabb véde-
kezést nyújt a kénpor. Ujabban ugyan más-
féle anyagokat is ajánlanak, mint jobbhatá-
suakat a kénpornál, de ezek értékének meg-
állapítására sem kellő számú tudományos 
kísérleteink, sem kellő tapasztalataink nincsenek, 
miért is minden értelmes gazda ma nagyban 
csakis kénport használ s az egyéb anyagokkal 
legfeljebb kicsinyben kísérletezik. 

Kénpor névvel sok mindenféle gyártmány 
kerül forgalomba. 

Ezek hatása és értéke elsősorban attól 
függ, hogy az áruban mennyi a tiszta kén s 
másodszor, hogy milyen finoman van elosztódva ? 

E tekintetben általában a legkevesebb 
kifogás tehető a forgalomba kerülő igazi kén-
virág (Flores sulfuris) ellen, mely nagyon kevés 
tisztátalanságot (leginkább arzént) szokott 
tartalmazni s a melynek finomsága is nagyon 
megfelelő. 

Sokáig a kénvirágot tekintették legjobb 
védekezési anyagnak. Nagyon ajánlható az 
most is, de néhány év óta mint ennél is 
jobbat ajánlják a finomra őrlőit ként (Farina 
sulfuris) azért, mert ennek szemecskéi szegle-
tesek (a kénvirágé gömbösek) s e miatt jobban 
tapadnak a lombozatra. Ez az egvedüli jó 
tulajdonsága a finomra őrlött kénnek a kén-
virággal szemben, ami miatt azonban csakis 
akkor adhatunk előnyt neki, ha az őrlőit kén 
tiszta és csakugyan finomra van őrölve. A jó 
szicziliai és római kénpor 97—99% ként tar-
talmaz. Hogy elég tiszta-e az őrlött kén ? azt 

a vegyvizsgálat állapítja meg, miért is, ha 
valaki métermázsaszámra veszi a ként, ne 
mulaszsza el az árut valamely vegykisérleti 
állomáson megvizsgáltatni, annál is inkább, 
mert nemcsak a hatás függ a tisztaságtól, 
hanem az árnak is a tisztasággal kell arány-
ban lennie. A finomság meghatározását kiki 
maga is elvégezheti egy egyszerű eszközzel, a 
Ghancél-féle sulfurimeterrel, a mely eszköz s a 
vele való bánásmód le van írva a ,Köztélek" 
multévi 87. számában : „A szőlő lisztharmat-
betegségéről" czimü czikkben. 

A mi a kérdeze'.t nyers kénkőport 
illeti, a Jadoo Company bemellékelt nyomtat-
ványa szerint ez az áru csak 45% ként tar-
talmaz s igy ugy a kénvirág, valamint a 
finomra őrlött kénpor mai árával szemben 
drága s hatása is csekélyebb lesz ezeknél. De 
hogy a szóbanforgó nyers kénpornak is lesz 
hatása a lisztharmat ellen, azt tagadni nem-
lehet. Hatást azonban csak attól a 45% tiszta 
kéntől várhatni. 

A kérdésttevő beküldte a Jadoo Company 
által kiadott: ,A szőlőbetegség (Oidium) leküz-
dése" czimü nyomtatott ismertetést. Ebben 
szószerint a következők olvashatók : 

„ A mondottak után őszintén és melegen 
ajánlom minden szőlőbirtokosnak az őrlött 
nyerskénkőpor használatát mint legjobb és 
kipróbált óvszert Oidium és Peronoszpóra 
ellen s igy aránylag csekély áldozattal tete-
mes kárt fog magától elhárítani." 

Nem fér meg e lap irányával az, hogy 
valamely megnevezett czég üzletét kicsinyes 
dolgok miatt talán más czégek előnyére rontsuk. 
Azért azt sem tesszük, hogy óvjuk a közön-
séget attól, hogy a hirdetett nyerskénport 
használja a lisztharmat ellen. Nem óvjuk azért, 
mert magunk is hiszszük, hogy e betegség 
ellen lesz hatása. Már most az a gazda dolga, 
hogy számítson s mondjuk, próbáljon. Ö lássa 
mikor jár jobban, ha kénvirággal és finomra 
őrlött tiszta kénnel védekezik vagy akkor, ha 
a hirdetett nyers kénport használja. 

De a közjó érdekében az ellen már 
határozottan fel kell emelnünk szavunkat, 
hogy a nyers kénpor olyan universalis szer-
nek hirdetessék, mely egy csapásra megvéd a 
lisztharmat és a peronoszpóra ellen. 

Nincs a nyers kénköpor név alatt forga-
lombahozott áruban semmi olyan anyag ami 
a peronoszpóra gombának kártékony mérge 
lenne miről a fenti árut forgalombahozó czég 
maga állit ki bizonyítványt akkor, a midőn 
árujának elemzését lenyomatja. Ez az elemzés 
szószerint a következőleg hangzik : 

Vegyelemzés. ) 
Altavilla-Irpina kénbányából származó 

ásvány Zampari mérnök ur megbízásából 
Vetei-e tanár ur által vegyelemeztetvén, követ-
kező alkatrészek lettek megállapítva : 

Kén 45-—o/o 
Mészeny-szénlet (Calcium carbonat) . . 30-—% 
Kesereny-szénlet (Magnesium carbonat) . 8'2G°/o 
Mészeny-kénsavsó (Calcium sulfat) . . . 5 8Ö°/o 
Kesereny-kénsavsó (Magnesium sulfat). . 1-60% 
Kesereny-kovat (Magnesium silicat) . . 1 70°/o 
Timany-Kovát (Alumínium silicat) . . 2-30% 
Mészeny-kovat (Calcium silicat) . . . 0-80% 
Kénvas 0'50% 
Viz l-20% 
Üledék és elpárolgás 2-90% 

Hogy melyik itt az az alkatrész a mely 
a peronoszpórabetegség ellen megóvna ? azt 
én nem tudom kitalálni s nehezen tudja azt 
az a czég is megmutatni, mely a fenti 
merész állítást nyomtatásban bocsájtja világgá. 

*) Megjegyezzük, hogy az elemzést mutató 
kimutatásban használt nyakatekert „magyarnak" 
gondolt kifejezések teljesen értelemnélküliek. Any* 
nyit egy Magyarországon üzleteket csináló czégtől 
meglehet Eváimi;-hogyha maga nem tud magyarul a 
német elemzéseit legalább magyarul tudó szakemberrel 
forditassa le. Vagy talán épen azt akarja a czég, hogy 
az körlevelei minél érthetetlenebbek legyenek ? 
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Hála Istennek ma már eljutottunk annyira, 
hogy gazdáink a szölö peronoszpóra betegsége 
ellen .általánosan rézvegyületekkel védekeznek. 

Gsábitó nagyon ez a biztatás, hogy 
olcsószerrel egyszerre lehet védekezni a nyers 
kénpor segítségével ugy a lisztharmat mint a 
peronoszpóra ellen. 

De maradjanak meg csak gazdáink a 
peronoszpóra elleni küzdelemben a régi ki-
próbált szereknél, a rézvegyületeknél s külö-
nösen ne tántorodjanak el akkor, mikor ilyen 
sokat ígérő, de komoly megfontolásnál annyira 
valószínűtlen állítással csábítgatják. A szőlő 
peronoszpórája kemény ellenség, ilyennel 
szemben csak egyszer is kiadni a régi kipró-
bált fegyvert: veszedelmet hozhat a gazdára. 

A kérdezett kénporozót nem ismerjük. 
M. Gy. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

Borjuk itatása sterilizált tejjel. 
(Egyúttal válasz több kérdésre.) 

A természetes szoptatás helyettesiíése a 
tej itatásával, illetőleg a mesterséges szopta-
tással ujabb idő óta mindjobban foglalkoz-
tatja a gazdaköröket. A tej raczionális kezelé-
sével kapcsolatban előtérbe lép a lefölözött 
tej helyes értékesítésének kérdése és ennek 
legalkalmasabb módjául kinálhozik ezen tejnek 
megetetése fiatal állatokkal, borjukkal és 
malaczokkal. Másfelől a gümőkór elleni véde-
kezés közben sokszor nagyon előnyös a gümő-
kórral fertőzött tehenek borjait egészséges 
tehenek tejével mesterségesen felnevelni. 

Hogy szopós állatok ilyen mesterséges 
. uton jól felnevelhetők, azt eléggé bizonyítják a 
külföldi példák, hol a felnevelésnek ez a módja 
nagyon el van terjedve és a legjobb ered-
ményekre vezet. Ha mégis nálunk ezzel szemben 
általában bizonyos tartózkodás tapasztalható 
s ha nevezetesen arra szokás hivatkozni, hogy 
a mesterséges itatás mellett a borjuk jó része 
megbetegszik, egy részük el is hull, ugy épen 
a külföldi példákra való tekintettel kétségtelen, 
hogy a nálunk eddig több helyen ezzel az 
eljárással elért kevéssé kedvező eredmények-
nek az oka, annak meg nem felelő végre-
hajtásában rejlik. 

A mesterséges felnevelés közben álta-
lában gondot kell ford tani arra, hogy a borjú 
a tejet a korának megfelelő adagokban és a 
test melegére felmelegítve kapja, a legnagyobb 
fontossággal azonban az egész eljárás közben 
a legskrupulózusabb tisztaság bir. Épen ennek 
az utóbbi körülménynek nem kellő méltatása 
az oka legtöbbször annak, hogy a tejjel 
itatott borjuk hasmenést kapnak, mely a? után 
visszatartja őket a fejlődésben vagy elhullá-
sukat is vonja maga után. Ha ugyanis a 
fiatal állat gyomrába kerülő tej betegségeket 
vagy erjedést okozó gombákat tartalmaz, akkor 
hurutot okoz, melyet a későbbi tejadagok 
folyton fentartanak, sőt fokoznak. 

Az eredetileg tiszta tej beszennyeződtetik 
a fejés közben, ha a tőgy felülete, a fejő egyén 
vagy az edény nem tiszta, majd később, ha a 
tej eltartására szolgáló edények tisztátalanok. 
A tejjvezelés közben természetesen betegségeket 
okozó mikroorganizmusok is juthatnak a tejbe, 
ugy az emterek kezeiről mint az istálló 
talajáról vagy az edények mosására használt 
vízből, ha az előzetesen nem volt tiszta. Ezen 
mikroorganizmusok között lehet a tuberkulózis 
baczillusa is, mely gümókóros tehenészetekben 
az istállóban mindenfelé nagy mennyiségben 
el lehet terjedve. 

De a tej már eredetileg is fertőzve lehet 
betegségeket okozó baktériumokkal, ha a tejet 
adó tehén valamely fertőző betegségben szen-
ved. Ezen betegségek sorában különösen fontos 

a tuberkulózis, melyről ismeretes, hogy a 
tőgyben is megfészkelheti magát, a midőn a 
tej esetleg rendkívül sok gümőkór-baczillust 
tartalmaz és pedig némelykor a nélkül is, 
hogy a tőgy megbetegedését külső vizsgálattal 
biztosan meglehetne állapítani. Az ilyen tej 
hosszabban élvezve megfertőzi a vele táplál-
kozó embert vagy állatot, amennyiben pedig 
nem túlságos tiszta tejjel kevertetik össze, 
az egész tejmennyiséget veszedelmessé teszi. 

Tekintettel tehát arra, hogy a tej már 
eredetileg fertőzve lehet, de utólagosan is 
szennyeződhetik és hogy a tejben foglalt 
gombák általában ártalmassá tehetik azt, 
teljesen indokolt az a követelmény, hogy. 
fiatal állatok^ felnevelésére csakis olyan tej 
használtassák fel, mely közvetlenül az itatás 
előtt netaláni ártalmas tulajdonságaitól meg 
lett fosztva. Erre a legalkalmasabb mód az, 
hogy a tejet a megfelelő hőfokra felme'egitjük, 
ezt közvetlenül köveielőleg a test melegére 
lehütjük és azután azonnal megitatjuk. 

Kérdés azonban, melyik az a hőfok, mely 
a tejben esetleg foglalt hasadó gombákat 
elöli, a nélkül, hogy a tej minőségét meg-
változtatná? 

A melegités általában nagy szerepet 
játszik a tejkezelé^nél nemcsak ebből a szem-
pontból, hanem abból a czélból is, hogy a tej 
jobban eltartható legyen, a minek különösen 
a tejnek nagyobb távolságra való szállítása 
esetén van nagy fontossága. Különösen ez 
utóbbi czél szemmel tartásával történtek sok-
felől kísérletek annak a kiderítése végett, hogy 
minő fokra és mennyi ideig tarló melegítéssel 
lehet a tejet teljesen sterillé vagy pedig 
rövidebb-hosszabb ideig ellarthalóvá tenni. A 
kísérletek eredményei kimutatták, hogy a 
tökéletes sterilizálásra 110—115° C.-nak negyed-
óráig tartó behatása szükséges ugyan, hogy 
azonban a tej nagyobb eltarthatósága már 
jóval alacsonyabb hőfokokra való melegítéssel 
is elérhető és utóbbi tekintetben főleg az 
u. n, pasztörizálás, felmelegítés alkalmas 
készülékekben 68—69° C.-ra, ért el a gyakor-
latban nagy elterjedést, mint olyan eljárás, 
mely ha nem is elegendő az abszolút sterilizá-
lásra, de mégis a tej eltarthatóságát jelenté-
kenyen növeli. Ezen mérsékelt felmelegítés is 
elegendő ugyanis a kifejlődött baktériumok 
elölésére; a spórák életben maradhatnak ugyan, 
amig azonban ezek kicsiráznak, addig a tej 
változatlan marad, maga a spórák kicsirázása 
és kö .'elkezményesen a tej megromlása pedig 
annál később következik be, minél kevésbé 
kedvezők a viszonyok erre a „csírázásra (pl. a 
tej hűvös helyen tartása). Önkényt értnető, 
hogy olyan gombák, melyek spórákat nem 
képeznek, a pasztörizálás közben .véglegesen 
elpusztulnak. 

Azok között a betegségeket okozó bak-
tériumok között,- melyek alkalmilag a tejet 
ártalmassá tehetik, legfontosabb a tuberkulózis 
baczillusa és azért közelről érdekel az a 
kérdés, hogy hogyan viselkedik ez a baktérium 
a felmelegítéssel szemben? 

Miután a tuberkulózis baczillusa nem 
képez spórákat, már eleve fel volt tehető, 
hogy elölésére aránylag, alacsonyabb hőfokok 
elégségesek és ide vonatkozó kísérletek ezt 
a föltevést tényleg be is igazolták. Ezek 
szerint ugyanis ezeket a baczillusokat a 
tejben elöli: 

55° C. meleg 4 óra alatt 
60° G. „ 1 „ 
65° C. „ 15 perez „ 
70° G. „ 10 , 
80° C. , 5 , 
95° C. , 1 „ 

Hasonló eredményre vezettek Bittér kísér-
letei is, ő ugyanis a tejet a tuberkulózis 
baczillusaival erősen fertőzött, majd különböző 
hosszú ideig 68—69°-ra felmelegítette és 
azután a betegség iránt nagyon fogékony 
tengeri malaczok hasüregébe fecskendezte. E 

közben kiderült, hogy olyan tej, mely előzetes 
felmelegítés nélkül a kísérleti állatokat meg-
betegítette, 68—69o-ra 20 perczen keresztül 
történt felmelegítés után nem volt többé 
ártalmas. 

Ezek szerint a legalább 20 perczig való 
pasztörizálás a gümöJcór baczillusaival esetleg 
fertőzött tejet ártalmatlanná teszi (ugyanez áll 
a hastífusz baczillusaival szennyezett tejre 
nézve is). Figyelmet érdemel egyébiránt még 
az a körülmény, hogy a tej annál könnyebben 
sterilizálható, minél tisztább volt, vagyis minél 
kevesebb baktériumot tartalmazott megelőzőleg. 
A tejnek lehetőleg tiszta kezelése tehát még 
akkor is nagyon szükséges, ha annak utólagos 
pasztörizálása van tervbe véve. 

Dániában törvény írja elő, hogy lefölözött 
tejet, illetőleg tejsavót csalc 85°-ra történt fel-
melegítés után szabad forgalomba hozni, mely 
eljárás a mondottak szerint teljes védelmet 
nyújt a gümőkóros tejjel való fertőzéssel 
szemben és a gyakorlatban azért is igen 
czélszerü, mert az emiitett fokra való felmele-
gítés megtörténte utólagosan kémiai vizsgá-
lattal ellenőrizhető. A tejnek ilyen felmelegítése 
Dániában nagyon el van már terjedve a tej-
termelők között,, akik azt annál szivesebben 
veszik igénybe, mert az ilyen tejből, illetőleg 
tejszínből előállított vaj jobban eltartható és 
állítólag jobb izü is. 

Nagyon kívánatos volna, hogyha ez az 
eljárás nálunk is meghonosodnék, nehogy a 
tej mellékterményeinek borjukkal és mala-
czokkal való etetése az emiitett elővigyázat nélkül 
a gümőkórt, ugy amint azt külföldön ismételten 
tapasztalták, ez állatok között nagy mérték-
ben elterjeszsze. A lefölözött tej, illetőleg a 
tejsavó etetése közben az elővigyázat annál 
indokoltabb, mert kísérletileg beigazolt tény, 
hogy a baktériumok főleg a czentrifugálás 
alkalmával a tej savós részében maradnak meg, 
különösen nagy számban pedig a gép dob-
jának belső oldalához tapadó lepedékben 
gyűlnek össse, melyet szintén a hig tejhez 
szokás keverni. — y.— 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

295. kérdés. Á mohar mily földet kiván 
s mi vethető utánna ? Mikor vethető, mennyi 
mag kat. holdankint s mennyi a hozam mag-
termelés czéljából és takarmánynak? 

K. F. 
296. kérdés. Minthogy ez évben takar-

mányrépám nagyrésze nem sikerült, tarlórépát 
óhajtanék vetni, buzatarlóban. Le volnék köte-
lezve, ha következőkre felvilágosítást kap-
hatnék. 

A tarlórépa elvetése után kiván-e s mily 
mivelést? Eltartható e a tarlórépa kupaezok-
ban s mennyi ideig körülbelül? Tehenekkel s 
hizómarhákkal etethető e s viszonyítva a takar-
mán\ répához, mily mennyiségban nyújtandó az ? 

8. A. 
297. kérdés. Régi disznóturásos legelőt, 

melyet az árviz évtizedeken át szelíd hullá-
mossá öblögetett, lehetne-e rétgyaluval simábbra 
egyenlíteni? Ezen hullámdombokba bele-
akad-e a rétgyalu, vagy keresztül siklik rajta? 
A talaj agyagos nehéz vályogtalaj. Kinél és 
mily árban kapható nehéz erős rétgyalu? 

298. kérdés. Október 1-től junius l-ig 
szalmafödél alatti padláson, amelynek alja 
ököristálló, a buza hektoliterenként mennyit 
bir beszáradni, vagyis 77 kgmos buza 75 kiló 
lehet e? B. E. 

299. kérdés. 1. Budapesten 8—10 . drb 
tehenet Mező-Telegdre feladva, lehetne-e és 
mily eljárás mellett mint tenyészállatokat ked-
vezményes fuvardíj mellett szállítani ? 2. Kell-e 
eziránt kérelmet beadDi és mikor? 3. Eleve 
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nyujtandó-e be a kérvény vagy csak a szállí-
tás alkalmával ? 4. Mibe jön a szállítás igy, 
ha a tehenek átlag 400 kgmosak lesznek? 

K. S. 

300. kérdés. A nyulszapuka kedvező 
viszonyok között hány évig használható, éven-
kint hányszor kaszálható és az őszi legeltetés 
nem bat-e hátrányosan tartósságára? 

A Kísérleti Közlöny egyik számában azt 
olvastam, hogy csak birkával értékesíthető. 
Eddigi tapasztalásom szerint a lovak nem 
eszik, de a szarvasmarha zölden épen ugy 
mint szárítót állapotban igen jól eszi. 

Sz. Gy. 

301. kérdés. Egy tábla zabos bükköny 
után búzát szándékszom vetni, de amennyiben 
földem kissé használt állapotban van, zöld-
trágyával javítani szeretném, vagyis a buza-
hozamot emelni óhajtván, tisztelettel kérdem, 
nem lenne-e késő és alkalmas lenne-e most 
amig lábon álló zabosbükkönyömre nagylevelü 
csibehurt (Spergula Maxima) vetni, — s azt an-
nak idején leszántani? Nem alkalmasabb 
lenne-e a bükköny leszapálása után földemet 
felszántva, a csibehurt elvetni ? 

Sch. E. 

302. kérdés. Czélszerü-e a gyökérfélék, 
nevezetesen petrezselyem, sárgarépa, pasztinák, 
zeller őszi vetése s ha igen, mikor kell azokat 
vetni ? Megjegyzem, hogy azok az ezévben 
„S7ékely tengeri" által elfoglalt helyre volná-
nak elvetendők s a tengeri augusztus végén, 
illetve szeptember elején kerülhet le, amidőn 
is a földet esetleg megtrágyázva 3 0 - 3 5 cm. 
mélyen megforgatnám. Lehet-e őszi vetés 
mellett nagyobb hozamra kilátásom, mint 
tavaszi mellett ? Nem kell-e a talajt télre 
polyva, avagy apró trágyával beteríteni? 

E. Gy. 

303. kérdés. Minthogy tudomásunk van 
róla, hogy az úgynevezett kopasz búzát a 
Dunántulon, főleg Somogymegyében, mint a 
rozsdának nagyon ellentálló féleséget termesz-
tik, kérjük gazdatársainkat, kiknek e részben 
tapasztalataik vannak, azt ezen lapok hasáb 
jai közölni, egyúttal azt is, vájjon ezen buza-
féleség az Alföldön és a Bánságban jó sikerrel 
termesztetik-e és ha igen, hol és esetleg hol 
volna ennek vetőmagva beszerezhető? K. A. 

304. kérdés. Én az ugarszántást mindég 
15—20 cm. mélységre szoktam végeztetni, még 
ha 6 ökröt kell is egy ekébe fogni, a többi 
szántást azután csak játszva végzem 2 
ökörrel is. 

Egy kartársam egész más nézeten van. 
0 az ugarolást csekélyen, a forgatást egy 
kissé mélyebben, a vetés alá való szántást 
legmélyebben végezteti. Kérek erre nézve 
felvilágosítást, melyik ugarolási mód helyesebb ? 

S. M. 

Felelet. 
A moliar termesztése. (Félelet a 295. sz. 

kérdésre.) A mohar a humozus homok- és közép-
kötött talajokat kedveli, az igen kötött agyag-
talajon nem érzi jól magát. A tavaszi hűvös 
időjárással szemben igen kényes, miért is csak 
május közepén vethető, ha a talaj eléggé felmele-
gedett, de minthogy a szárazságot rendkívül 
nagy mértékben bírja és 3 hónap alatt annyira 
kifejlődik, hogy kaszálható: vethető egész 
július végéig, tehát mint tarlóvetemény is 
fontos szerepet játszik. Sorvetőgéppel 11 — 12 
cm. sortávolra vetik, apró magjából 18—24 
kg. szükséges kat. holdankint; a vetőmaggal 
takarékoskodni nem czélszerü, mert fejlődése 
kezdetén a gyom könnyen elnyomhatja s ez 
ellen legjobban a sürü vetéssel védekezhetünk. 
Ha serteszőrökkel borított bugája megjelenik, 
kaszálható, h i a kaszálással késünk a szár igen 
megkeményedik és sokat vészit takarmány érté-
kéből. Szénatermése 20 -30 q. között ingadozik 

kat. holdankint és kitűnő lótakarmány. Magnak j 
czélszerü 24 cm. sortávolra vetni és egyszer 
megkapálni, igy gyommentes, szépen kifejlődött 
magot nyerünk, kat. holdankint 4—6 mmázsát. 
Kétévesnél idősebb mag csirázóképességét 
elvesztette, ezért a "magot csirázóképességre 
megvétel előtt tanácsos valamely magvizsgáló 
állomáson megvizsgáltatni. Szoktak utána búzát 
is vetni, de jobb tavaszi kalászost, mert a 
földet igen kiszárítja, igy a búzának nem a 
legjobb előveteménye. 

Tarlórépa termesztése és takarmányo-
zása. (Felelet a 296. számú kérdésre.) Ha buza 
után vetjük a tarlórépát, a buza lekerülte után 
a tarló azonnal felszántandó s fogasolás után 
a mag elvetendő. Apró magját 50—60 cm. 
sortávolságra vetik s kat. holdanként 2—3 kg. 
vetőmag elegendő. Vetés után hengerezni kell 
a kikelés gyorsítása czéljától, kikelés után 
teljesen azonos ápolást kiván amit a czukor-, 
vagy takarmányrépa; a sorokban 20—25 cmre 
hagyjuk meg. Fejlődéséhez sok nedvességet 
kiván, épen ezért nálunk igen ritkán sikerül. 
Takarmányértéke nincs olyan, mint a takar-
mányrépáé, nem is szabad belőle annyit etetni, 
1000 kg. élősúlyra teheneknek 20 kg., bikák-
nak 30 kg. adható. Tehenekkel többet etetve, 
a tej igen hig lesz és csípős ízt kap. Eltar-
tása is bajosabb mint a takarmányrépáé, január 
elejéig fel kell etetni, lehetőleg későn szedetni 
s apróbb kupaczokba rakatni. Tarlóba vetve 
120—130 q. termés kat. holdankint nagyon 
jónak mondható. 

Régi legelő elegyengetése. (Félélet a 
297. sz. kérdésre.) A rétgyalu sikeres alkal-
mazása attól függ, hogy mennyire hullámos a 
kérdéses talaj, ha Va—3A méter átmérővel 
és l k— 3 A méter magasággal biró kiemelke-
dések vannak rajta, a rétgyalu ismételt járatás 
és alapos megterheléssel megfelelő munkát végez. 
Ha a felület igen hullámos, az elrónázás a 
földtoló lapát igénybevételével végezhető, a 
használati utasítást megadja hozzá az illető 
gépgyáros. Ugy a rétgyalu, wiint a földtoló 
lapát megszerezhető Kühne Ede gépgyárosnál 
Mosonbán, vagy bármely más mezőgazdasági 
gépgyárosnál. 

A buza beszáradása szalmafödeles 
padláson. (Félélet a 298. sz. kérdésre.) Arra 
nézve, hogy a kérdésfes padláson a buza 
mennyit bír beszáradni, a viszonyok közelebbi 
ismerete nélkül nehéz határozott feleletet adni. 
Ha az a padlás nincs jól elszigetelve az 
istálló levegőjétől, vagyis ha az csupán szük-
ségből használtatik magtárnak s eredetileg 
nem ennek készült, a buza beszáradására nem 
igen számithatni, mert az istálló gőzei áthatol-
hatnak az elválasztó padolaton s ez esetben a 
beszáradásról szó sem lehet, vagyis a 77 kgmos 
búzából nem lesz 75 kg., hanem marad az 
77 kilós. " B. I. 

Tenyészállatok kedvezményes szállítása. 
(Felelet a 299. kérdésre.) 1. Ha kérdésttevő a 
budapesti marhavásáron tenyészteheneket vesz 
és azokat Mező-Telegdre óhajtja vasúton el-
szállítani, ugy a szállítási költségeknél kedvez-
ményt érhet el a m. kir. földmivelésügyi mi-
nisztérium által a tenyészközönség részére ki-
adott „tenyészállatoknak kedvezményes szállí-
tására jogosító igazolvány" alapján. 

2. Ezen igazolványt — amennyiben 
kérdésttevő igazolja, hogy tényleg tenyész-
állatok szállítására veszi igénybe — megkap-
hatja az illetékes, a budapesti kerület magy. 
kir. állattenyésztési felügyelőségnél. Jelenleg 
felügyelő.: Berzeviczy Zsigmond, lakik Bpest, 
II. Fő utcza 75. 

3. Miután ezen igazolványt az állatok 
fölrakása alkalmával, a vasúti állomás teher-
árupénztáránál keli benyújtania, tanácsos 
lesz az iránt akár írásban (levélben), akár 
személyesen nevezett felügyelő urnái ideje? 
korán kérelmeznie. 

4. A szállítási költségek felől pontosan 
csak az illetékes vasútállomás fogja kérdést-

tevőt fölvilágositani. Útbaigazításul azonban a 
következőket közölhetem: 

Egy 15 négyszögméter rakterületü vasúti 
kocsiba — a fönnálló szabályok szerint (1898. 
évi 20301. számú földm. min. rendelet, közölve 
a 175. számú Állategészségügyi Értesítővel is) 
berakható : 
Sovány, kisebbtestü marhákból 13 darab. 
Félighizott, középt^stü marhákból 10 , 
Teljesen hízott, nagytestű marhákból 8 „ 

Igy — hogy kérdésttevő hány darab 
marhát rakhat be egy kocsiba, az a vasúti 
kocsi rakterületének nagyságától és az állatok 
termetétől függ. 

Egy vasúti kocsirakomány szarvasmarha 
szállítása belekerül a mellékes költségekkel 
(szakértői vizsgálat, kocsi fertőtlenítése, hajcsár-
díj stb.) Budapestről Mező-Telegedre körülbelül 
80 koronába. 

Az említett igazolvány vasutkilométeren-
kint 316 fillér szállítási kedvezmény élvezetére 
jogosít. Egy darab tehén szállítási költsége 
tehát 6—8 korona körül fog mozogni. 

Dorner. 
Nyulszapuka termelése és takarmányo-

zása. (Felelet a 300. sz. kérdésre.) Kedvező 
viszonyok között a nyulszapuka 3—4 évig ki-
tart, az első 2 évben rendesen megkaszálható 
és azután legeltethető. Évenkint egy kaszálást 
ad, mely után ha kisarjadzása már elég erő-
teljes, legeltethető, legczélszeriibben szarvas-
marhával, mert a birka igen mélyen lerágja, 
a mi a sarjadzóképességnek ártalmára van. 
A hol tisztán vetik, 2 évnél tovább nem hagy-
ják meg, mert legelőként nem a legjobbban 
hasznosítható. Legeltetés czéljából tanácsos 
keverékben vetni angol perjével, árva rozsnok-
kal, vörös és juhcsenkeszszel stb., igy 5—6 
évig is igen jó legelőt ad. A legeltetést nem 
tanácsos a hó leestéig folytatni, legjobb októ-
ber közepén,elhagyni, igy a legeltetés nincs 
ártalmára tartósságának, különösen, ha késő 
őszszel és korán tavaszszal jól megfogasolják. 
A „Kisérletügyi Közlemények"-ben nem az van 
róla írva, hogy csak birkával értékesíthető, 
hanem első sorban ezzel, de a szarvasmarhá-
nak is igen értékes takarmányát képezi és puf-
fasztó hatása nem lévén, mint a lóhere és 
luczernának különösen növendék állatok szá-
mára igen egészséges, természetszerű takar-
mányt szolgáltat. 

B. I. 
Zöldtrágya buza alá. [Felelet a 301. sz. 

kérdésre.) A buzahozamot zöldtrágyázással 
nem fokozhatja, mert a zöldtrágyázással elő-
segíti a buza megdőlését; ezenkívül, minthogy 
az ily későn vetett zöldtrágya növény csak 
pár héttel a buza vetése előtt szántható alá, 
könnyen megtörténik, hogy a talaj üreges 
marad s ott a buza nagy része a tél folya-
mán kifagy. A csibehur különben nem alkal-
mas zöldtrágyanövény, mert 80—100 méter, 
mázsás termés már nagynak mondható belőle 
s ilyen késői vetésnél ennyi aligha teremne. A 
csibehur nem is nitrogéngyüjtő növény, ezért 
zöldtrágyázásra nem oly megfelelő, mint vala-
mely pillangós virágú takarmány növény. Talaj-
igénye is figyelembe veendő minthogy csak a 
könnyebb természetű homokos vegyületü tala-
jokon érzi jól magát, a kötött talajon nem jól 
díszlik. Bészemről a jelen esetben műtrágya 
alkalmazásával próbálnám emelni a buza 
hozamát s kat. holdanként 120 kg. 16%-os 
szuperfoszfátot ajánlok alkalmazni, vetőszántás 
előtt szórva azt el. 

Gyökeres növények őszi vetése. {Felelet 
a 302. sz. kérdésre.) A felsorolt növények 
közül: a murok (sárga) répa és pasztinák 
termesztetnek szántóföldi veteményként a pet-
rezselyem és zeller nagyon kivételesen, mint-
hogy utóbbiak kizárólag csak emberi táplálékul 
szolgálnak, a morokrépa és pasztinák pedig 
első sorban mint állati takarmányok jönnek 
figyelembe a szántóföldi termesztésnél. Sem a 
murokrépa, sem a pasztinák őszi vetése nem 
ajánlható, mert igaz ugyan, hogy őszszel vetve 



55. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, Í900. JULIUS HO 14. 1109 

eléggé megerősödnek a hideg idő beálltáig és 
a telet betakarás nélkül jól kiállják, tavaszszal 
pedig igen gyorsan fejlődésnek indulnak; a 
gyorsabb fejlődésnek azonban nem a nagyobb 
terméshozam lesz a következménye, hanem 
a nagyobb mérvű felmagzás, ami a tavaszszal 
vetett murokrépánál és pasztináknál is meg-
lehetős gyakori és ezen hajlandóság az őszi 
vetés után sokkal erőteljesebben mutatkozik, 
minthogy a felmagzást előidéző külső okok 
ezek között az időjárásban mutatkozó hirteleni 
átmenetek — a korai fejlődésü répákra mindig 
nagyobb mértékben hatnak. Igy a felmagzott 
répa mennyisége túlhaladja az őszi vetés 
után várható többtermést, ezért az őszi 
vetést nem tanácsolhatjuk. 

Kopasz buza termesztése. (Felelet a 
303. kérdésre) A kopasz vagy csupasz buza 
állítólag a rozsdának és a megdőlésnek jobban 
ellenáll, mint a közönséges magyar (szakállas) 
buza. Ezen tulajdonsága miatt terjed a Dunán 
tul és a Felvidéken. Hogy az Alföldön czél-
szerü volna-e termesztése vagy nem, azt csak 
termesztési kísérlet alapján lehetne biztosan 
megállapítani; tudomásom szerint az A'földön 
a csupasz búzát nem termelik és ennek okát 
akként magyarázhatjuk meg hogy hosszabb 
tenyészidővel bir, mint a mi közönséges ma-
gyar búzánk és igy a hőütésnek, megszorulás-
nak nagyobb mértékben van kitéve. A csupasz 
buza másrészt az Alföldön csakhamar átválto-
zik szakállas búzává s a mily gyorsan meg-
történik ez az átváltozás, oly mértékben saját-
jává lesznek az alföldi közönséges szakállas 
buza jellegzetes tulajdonságai, mig a régi 
tulajdonságok ezen arányban — a meg-
változott éghajlati viszonyok következtében — 
elvesznek. A csupass. buza vetőmag megsze-
rezhető Sopron-Kövesden, Oltócska Gézánál, 
Pamukon u. p.: Somogyvár Gaál József föld-
birtokosnál, a lábodi uradalomnál u.,p, Lábod, 
Somogymegye és a magyar mezőgazdák szö-
vetkezeténél. 

Hizóállatok értékesítésének 
időszakai. 

Néhány év óta folytonos a panasz az 
általános rossz üzletmenet miatt, az üzleti pan-
gás, a pénztelenség nemcsak fölfelé veti suga-
rait, de az „alsó tízezret" is nyomja. Az or-
szág alapkövének — az őstermelő gazdának 
— üres erszényét megérzi a vidék s az ország 
szive — a csillogó főváros is. 

Állatenyésztésünk tagadhatatlanul óriási 
arányokban fejlődött s minőségileg is sokat 
javult az utolsó évtizedben, mióta a földmive-
lésügyi kormányzat állattenyésztési szakosztálya 
kezdette meg hatalmas és eredményes műkö-
dését. Háziállataink tenyésztésében elértük a 
müveit nyugat „gondolkodó" és az uj Ame-
rika leleményes gazdáit, de állataink megfe-
lelő értékesítésében még nagyon hátra ma-
radtunk. 

Hizóállataink értékesítésének kérdése nincs 
megoldva és el nem tagadható, hogy válság-
gal küzd. Sok üdvös eszme keresztülvitele 
volna szükséges, hogy ezen a téren is elérjük a 
nyugati államok kitűnően szervezkedő tenyész-
tőit, kik hizlalt állataiknak megfelelő kelendő-
séget s piaczot teremtenek. Másrészt igaz az 
is, hogy nemcsak az eladókon/ a gazdákon 
áll az ügy megoldása, mert a honnét javulást 
várhatunk, azaz a vevők, a kereskedők, mészá-
rosok, hentesek maguk is érzik az idők mos-
tohaságát és jobb idők eljövetelét várják. Mert 
nemcsak a gazdák panaszkodnak, de a mészá-
rosok s a hentesek is. Az ő körükben is nagy 
az elégedetlenség s azt állítják, hogy az ő 
iparukra még nem jártak mostohább idők, 
mint manapság. Üzleti költségük, terhük 
nagyobbodik, üzleti forgalmuk pedig kisebbedik. 
A fővárosi iparosok a drága házbér, nagy adó, 
magas üzemköltség s sok más egyéb kiadá-

saik mellett évről-évre gyengébb üzleti nyere-
séggel kénytelenek — mint állítják — meg-
elégedni és a jelenlegi pénzviszonyok között 
nem is várnak valami nagy javulást. 

Az általános üzleti pangás mellett a 
vendéglősök, korcsmárosok, a kereskedők s 
más iparosok takarékoskodnak, a munkás-
osztály gyengébb keresménye mellett kiadásait 
az élelemnél is összevonja, az uri osztály 
pedig a nagyobb fényűzés és sokféle más 
egyéb kiadások mellett, háztartását rendezi 
be szűkebb viszonyokra s igy mindig oda 
lyukad ki a dolog, hogy a lakosság élelmezése 
rosszabbodik és a húsfogyasztás csökken. 
Budapesten is ugyanazon állapot állt be, mint 
Bécs, Berlin, Páris s más nayy városoknál: 
hogy a lakosság szaporodása folytán az éven-
kmt elfogyasztott husmennyiség növekedik ugyan, 
de nem tart lépést a lélekszaporodás arányával, 
azaz röviden: az elfogyasztott husmennyiség-
nek egy-egy lakosra (lélekre) eső mennyisége a 
múlthoz képest kevesbedett. Nagyon helyesen 
állítják tehát azt, hogy egy ország vagyonos-
ságának fokmérője — az ott elfogyasztott hus 
mennyisége.*) 

Ha igen sokban igazat is kell adnunk 
ezen tétel helyességének, ugy mégsem lehet a 
húsfogyasztás csökkenését tisztán a népesség 
szegényedésének rovására írnunk. Többennem 
nézik az ügyeket ilyen sötéten s azt, hogy a 
nagyobb városok húsfogyasztásának mennyi-
sége nem tart lépést a lakosság növekedésé-
vel, annak vélik betudni, hogy a népesség a 
szarvasmarha-, juh- és sertéshúsfogyasztást 
elhagyja, de az olcsóbb lóhúst, baromfit, vad-
húst, halakat, és kenyérterményeket karolja 
föl jobban, mert ezekhez időnkint olcsóbban 
jut, tehát élelmezésére kevesebbet költhet. 

Dr. Keleti azonban, ki Magyarország 
közélelmezésével tudományos fiziológiai alapon 
foglalkozott, közrebocsájtott adataival szintén 
az előbbeni tétel helyességét látszik igazolni, 
mert érdekes könyvének adataiból világosan 
kitűnik, hogy az ország egyes vidékein a 
lakosság húsfogyasztásának mennyisége szoro-
san összefügg a népesség vagyonossági álla-
potával.**) 

A belfogyasztás aránya tehát amint a 
vevőknek, épugy az eladóknak — tehát a tenyész-
tőknek — is igen lényeges kérdés, mert 
nagyobb arányú húsfogyasztásnál az élőállatok 
iránti kereslet s a forgalom élénkül, a vásárló 
magasabb árakat kénytelen fizetni, a gazda 
tehát á hangulathoz alkalmazkodva, állatait 
jobb árakkal értékesítheti és mint a kereske-
dők mondják, ezáltal is megtalálja számítását. 

Ezúttal nem taglaljuk azon kérdést, hogy 
az élőállatok értékesítésének viszonyait a bei-
fogyasztáson kivül, még milyen körülmények 
befolyásolják. Azok, kik ezen ügygyei foglal-
koznak, tudják azt, hogy az állatpiaczok mér-
lege is nagyon érzékeny. Egy forgalmi korlá-
tozás (sőt a német pénzkamatláb esése is a 
transzváli háború kitörése következtében) az 
exportállamoknak akár csak időleges elzárkó-
zása, egy rossz tengeri- vagy burgonyatermés, 
egy állati betegség Kitörése, egy jelentékenyebb 
vidéki állatvásár betiltása, vasúti vagy hajózási 
kalamitások, mind-mind hátrányosan befolyá-
solják az élőállatokkal való kereskedelem 
szabad menetét s ilyenkor a vevők a vételtől 
tartózkodóbbak, gyengébb árakon és szűkebb 
határok között vásárolnak, a kereslet csökken, 
a kínálat nagyobbodik s az áru fölhalmozó-
dása következtében beáll az árdevalváczió. 

*) Ezen állítást statisztikai adatok is támogatják. 
M. Block statisztikája szerint Franoziaország hús-
fogyasztása volt 1789-ben fejenkint 20 kilogramm, 
1838-ban fejenkint 13 kilogramm. Hivatalosan közre-
adott adatok szerint Budapest húsfogyasztása volt 
) 874-ben féjenkint 63 kilogramm, 1895-ben fejenkint 
59'6 kilogramm. 

•*) Mig Pest, Jász-N.-Kun-Szolnok, Csongrád, 
Baranya vármegyék lakossága évenkint kb. 60 kg. 
hust és 40—43 kg. szalonnát s zsirt fogyaszt el 
fejenkint, addig Árva, Turócz, Liptó vármegyék lakos-
ságának évi húsfogyasztása alig rug 20 kg.-ra és szalonna-
s zsirfogyasztása csak 7-5 kg.-ra tehető. 

A jelen czikkben csak a belfogyasztás 
ingadozása által az egyes állatnemek értéke-
sítésénél előálló hullámzást akarván föltárni, 
hogy a tenyésztőknek azon időpontot jelöljem 
meg, midőn állataiknak — rendes körülmények 
közölt — kedvezőbb értékesítésére, nagyobb 
kelendőségére számithatnak és viszont meg-
jelöljem azon időszakot, melyben — ismétlem 
rendes körülmények között — a belfogyasztás 
csökkenése s nagyobb fölhajtások következté-
ben az értékesítési viszonyok kedvezőtlenebbek. 

I . Szarvasmarhák értékesítése. 

A megfigyelésen alapuló tapasztalat azt 
mutatja, hogy a hizott szarvasmarhák keres-
lete az év bizonyos szakaiban erősebb, máskor 
viszont gyengébb, igy, hogy az időszakokat 
határozottan jelezhessük, az értékesítésre ked-
vező s kedvezőtlen időszakokat jelelünk meg. 

Kedvező időszakok. 

a) Márczius, április, május hónapok. 
Ha jó tengeri-, répa-, burgonyatermés 

üt be, a szeszgyáraknak jó kampányra van 
kilátásuk, a gyári marhahizlalás is nagyobb 
arányokban folyik. Jó répa- és takarmány-
terméssel az uradalmak is nagyobb számú 
ökröt állítanak hízóba, sőt ma már az értel-
mes parasztgazda is arra törekszik, hogy 
takarmányát hússá változtatva adja el. A 
szeszgyári és az uradalmi téli hizlalásból ki-
kerül vásárérett anyag tavasz elején jön 
piaczra és megindul a kínálat elsőrendű hizó-
marhában melyet a piaczok kereslete rend-
szerint el is fögad és elhelyez. Ezen három 
hónap az elsőrendű áru főszezonja a budapesti 
és bécsi vísárokon és miután az exportőrök s 
a külföldi vevők ilyenkor jelennek meg a 
vásárokon, a forgalom elsőrendű áruban ilyen-
kor legélénkebb, az export ilyenkor indul meg 
s jó mi.őségü áruval legjobb árakra is ezen 
időben van kilátás. 

A nagyvárosok lakossága a hizott szár-
nyasok, a vadak s a halétkek fogyasztása éa 
a nehéz, zsíros téli étkezés után ezen hónapok-
ban tér át jobban a szarvasmarhahus fogyasz-
tására s a kereslet jó minőségű marhahús 
után nemcsak nálunk, de Ausztriában s Német-
országban is ilyenkor legélénkebb. 

b) Szeptember, október hónapok. 

Kedvező időjárással és jó legelővel a 
tarlókon, legelőkön följavitott legelőmarha 
(Weidevich) ilyenkor k;rül piaczra. A buda-
pesti állatvásárokra ilyenkor özönlik nagy 
arányokban Szerbia dus hegyi legelőm följavi-
tott szarvasmarha különféle fajtája. Szerbiának 
híres marhatenyésztő vidékei: Zajcar, Svilajnatz, 
Paracin, Pozarevatz, Ubb, Uzice ezrével 
ontják jellegzetes állataikat kereskedelmi for-
galomba, ugy hogy sokszor a budapesti állat-
vásári fölhajtásnak 70%-át szerb marha 
képezi. 

Az üzletmenet a nagyarányú felhozatalok 
daczára is élénk marad s a nagy kínálat — 
rendszerint — elfogadást talál. A marhakeres-
kedőknek ugyanis szeptember hónap az „aratás 
időszaka". 

Az apróbbtestü olcsóbb marhát a sok 
„kisebbpénzü" ember is élénken veszi s viszi 
az ország különböző részeibe vagy Ausztria 
piaczaira, hol — s leginkább Bécsben — a 
finom husu, kevés faggyuju, aprócsontu 
(tehát kedvező vágósulyu) szarvasmarhát a 
konzervgyárak, virslikészitők, kisebb mészáro-
sok élénken keresik s Beinlvieh (csontozni 
való marha) elnevezés alatt ismerik. 

Szeptember hónap beálltával véget ér a 
nyaralási időszak, a nagyvárosok lakossága 
visszatér a vidékről a fővárosba. Az iskolák 
megnyíltával a tanulóifjúság, októberben a 
magasabb iskolák, egyetemek megnyíltával a 
.hallgatók" nagy serege tér vissza a főváros 
falai közé s szaporítja a husfogyasztó lakos-
ság számát. Szepte.iber s október hónapokban 
tehát a lakosság megnövekedésével, a városi 
húsfogyasztás is nagyobb arányokat ölt s az 
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élénkülő kereslet folytán a másodrendű hizott 
jószág értékesítése kap lendületet. Ezen időben 
az idegenforgalom is élénkebb a fővárosban s 
ez annyiban járul hozzá a húsfogyasztás emel-
kedéséhez, mert az idegenek, illetve vidékiek 
pénz hoznak és költenek, azaz a sok fölrán-
duló egyén nagyobb fogyasztást, a sok vidéki 
pénz pedig nagy forgalmat okoz. 

A marhahúsnak ezen élénkebb fogyasz-
tása rendszerint a hidegebb idők beálltával 
tart, midőn a lakosság ismét másféleképen 
táplálkozik s a marhahúst elhanyagolni kezdi. 
Ezzel karöltve hanyatlik természetesen a 
hizottmarha kelendősége és ára is. 

Kedvezőtlen időszak. 

a) Deczember, január hónápolc. 
Ezen időben a felhajtás is gyérebb s 

elsőrendű hizómarha aránylag legkevesebb 
kerül piaczra. A marhahús fogyasztása a hide-
gebb idő beálltával megcsappan s a mészáros 
ilyen időben „holt szezonban" dolgozik. A 
lakosság a sertéshús, sertéshuskészitméiiyek, 
hizlalt szárnyas és vadhús nagyobb fogyasztá-
sára tér át s ezáltal a marhahusfogyasztás 
rovására más'éle ételek nyernek tért, különö-
sen a vagyonosabb társadalmi osztály étrend-
jében. 

A gyérebb kereslet folytán az elsőrendű 
hizómarha lanyhább vételkedv mellett, nyomott 
árakon talál rendszerint elhelyezést. 

b) Junius, julius, augusztus hónapolc. 

Amint a tavasz előrehaladtával az idő 
melegedik s a nyár felé hajlik, a városi 
lakosság fokozatosan a szárnyasok fogyasz-
tására tér át s a marhahusfogyasztás ennek 
megfelelőleg csökken. Ezen csökkenés tető-
pontját éri el a nyár elején, midőn a 
tanuló ifjúság a várost elhagyva, vidékre 
távozik s a nyaralási időszak beköszöntével a 
szülők családjaikkal elhagyják a főváros forró 
levegőjét. 

Ezen időszakban az elsőrendű hizómarha 
iránt vontatott és igen lanyha kereslet szokott 
lenni és ha a vásári fölhajtás kissé meg is 
haladja a szükségletet s a kinálat nagyobb a 
gyenge keresletnél, az árak hamarosan alá-
esnek. Az osztrák exportőrök egy része ezen 
alkalomra vár és ha a külföldi piaczok árai 
kedvezőbben alakulnak, megkezdik vásárlásai-
kat, mert nyomott itteni és magasabb kül-
földi árakkal az exportálásban megtalálják 
számításaikat. 

Kedvező időjárással, azaz a nyaralási 
szezon egyes időszakaiban, midőn ugyanis a 
tartós „kánikula" több s több egyént üz ki a 
fővárosbői a vidékre, a fővárosi piaczok 
hanyatlását némileg rekompenzálja a vidéki 
mészárosok részéről tapasztalható élénkebb 
kereslet, de csak a másod- s harmadrendű 
áru után. 

A nyári melegben a pangó üzletmenet mel-
let a szeptemberi élénk vásárok reménye kecseg-
teti a kereskedőket s a jövő prognosztikonja 
ezen szólás-mondásban hangzik : 

„Vom heissen Sommer, zum kühlen Wetter 
Geht das Geschaft nicht a'ger, ja besser!" 

Semleges időszak. 

November és fobruár hónapok. 
Ha novemberben a hideg időszak későn 

állit be s a zsíros sertéshús fogyasztása még 
nem ölt nagyobb arányokat, akkor a marha-
húsfogyasztás, tehát a kereslet is — a nagyobb 
s tartósabb hidegekig — még elég élénk 
marad. 

Ha azonban az erősebb hidegek a hónap 
elején köszöntenek már be, ugy a lakosság a 
sertéshúsra s vadra, halra veti magát s a 
marhahús iránt csupán a konzervgyárak érdek-
lődnek. Ily körülmények között tehát ezen 
hónapban az értékesités milyensége nagyrész-
ben az időjárástól van függővé téve. 

Február hónapban a marhahús iránti 
kereslet összefügg az akkori téli időjárással 
és a farsang milyensége s tartamától. A le-
folyt tél időjárásával ugy van ezen kérdés 
kapcsolatban, hogy hosszantartó erős tél után 
a lakosság ráun a ziiros ételekre és az első 
enyhébb februári napsugárnál azzal fölhagyva, 
a marhahússal való érintkezésnek ád előnyt. 

Rövid s enyhe télen azonban a sertés-
hús fogyasztása kisebb arányokban történik, 
télutóra az anyag nagyrészben fogyasztásra 
vár, fölhalmozódik, erősebb kinálat mellett 
értékében megcsökken, olcsóbb árakkal lesz 
beszerezhető s igy — az különösen alsóbb-
rendű népség körében — nagyobb arányokban 
kerül fogyasztás czéljaira vásárlásra a szarvas-
marhahús kellendőségének rovására. 

Érdemes a följegyzésre azon viszony, 
melyet a budapesti s bécsi állatvásárokon az 
első- s másodrendű hizómarha értékesítését 
illetőleg tapaszlaltak. 

Azt tudjuk, hogy a nálunk fölhi^lalt első-
rendű hizómarhát nem mi fogyasztjuk el, mert 
azzal hizlalóink s kereskedőink a bécsi, berlini, 
müncheni stb. piaczokat keresik föl és nálunk 
a kereslet csak a közép- és másodminőségü 
hizó után élénkebb s ebből kifolyólag ezen 
minőségnek az értékesítése előnyösebb. Azok, 
kik egy májusi hizóállatvásárt a bécsi s buda-
pesti piaczon láthattak, észlelhették azon 
óriási különbséget, mely a fölhajtott áru minő-
ségére nézve e két vásárt egymástól elvá-
lasztja. A bécsi vásár egy hizóállatkiállitás a 
miénkhez képest. Bécs gazdagabb lakossága 
jobban tudja méltányolni a különböző marha-
húsok közötti különbséget s az ottani mészá-
rosok, szállodások inkább vannak abban a hely-
zetben mint a mienk, hogy a drágábbb s ki-
válóbb minőségű hust beszerezzék. Ezen 
állapot még hatványozva áll a müncheni és 
berlini, általában a németországi gazda-
gabb városok vásárain, hova a mi leg-
elsőrendübb hizójószágunk kerül. Egy ilyen 
kitűnően fölhizlalt s előkészitett állatban 
fölhalmozódott érték jobban elbírja a szállítás, 
vám stb. költségeket s igy már ezen okból is 
ilyen állatokat exportálnak, melyeknek el-
szállítása a távoli piaczokra — a magas 
költségek daczára — még mindig jövedelem-
mel jár. 

Szarvasmarha - exportunk Németország 
felé évről évre nagyobb az állatok darab-

számát s értékesebb az állatok minőségét 
tekintve. 

Mig 1890 ben 239 db hizómarhát vittünk 
ki, addig 1892-ben 4,457 darabot, 

1896-ban 16,695 
1897-ben 20,472 
1898 ban 24,409 
1899 ben 31,888 

De nemcsak a darabszám emelkedett a 
kivitelnél, hanem és — talán jobban — a 
kivitt állatok értéke. Mig azelőtt egy-egy 
darabnak átlagos értéke 400 koronát tett ki, 
ugy mostanában az 600 koronára is rug. 
Kereskedőink az elsőrendű hizottmarháik 
nagy részével, tehát már nem Bécs piaczát, 
hanem a külföldét kénytelenek fölkeresni, hogy 
azokat megfelelőleg értékesíthessék Legnagyobb 
fogyasztó piaczaink Bécs, Csehország (hatalmas 
gyárvárosaival) Morvaország — ma már 
szintén inkább a közép- s másodminőségü 
hizókat részesiti nagyobb keresletben, sőt a 
silányabb minőségű legelőmarhát (Beinlvichet) 
sokszor jobban elkapkodja. Mig tehát az első-
rendű hizottmarha az osztrák s a mi piaczainkon 
értékében visszament, addig a középminőségü, 
vagy az ennél még silányabb áru értékében 
és keresletben emelkedett. 

A bécsi piaczon gyakran előfordul, hogy 
a legelőn jól elkészült vJsárérett legelőmarha 
(Weidevich) és a jobbminőségü, istállón hizlalt 
jószág igen élénk kedvvel fogadtatik, azelőtt 
nem hallott magas árakon kerül eladásra, mig 
a elsőrendű áru elhanyagoltatik és régi becsé-
ből és becsértékéből vészit 

A Beinlvich elnevezés alatt ismert apróbb-
testű marhát azelőtt csak konzerv- és kolbász 
(virsli) készítő gyárak vásárolták (innét el-
nevezése is a csontozni való marha, mert a 
hus a csontokról levakarják) mig ma ezen 
minőséget a konzum keresi s a gyárak czéljaira 
öreg mustra ökrök, bivalybikák s kisorolt öreg 
rostoshusu tenyészbikák maradnak. 

Nálunk a szerbiai vágómarhát mészáro-
saink általában jobban kedvelik, mint a honi 
tenyésztésüeket. A szerbiai marhát (már azért 
is, mert II. s III-adrendü hízónak van dekla-
rálva, tehát ára alantabb mozoghat) azért ked-
velik, mert olcsóbban vehetik, mert husa 
finomabb szövetű, vékonyabb csontozata mel-
lett vágósulya kedvezőbb, kevesebb faggyúja 
van stb. egyszóval jövedelmezőbb a kimérése. 
Ezen Il-odrendü hust valamivel olcsóbban 
mérhetik ki, a fogyasztó közönség pedig in-
kább ezt keresi, mint az elsőrendű hízótól 
származó hust, melyet nagyobb drabokban 
mérnek csak ki, tehát szállodások, restaura-
tőrök vesznek leginkább. Ezek pedig a na-
gyobb rezsiköltségek, az üzlethelyiségek 
pazarabb — modernebb — berendezése, nagy 
adók, nagy konkurrenczia stb. mellett e pénz-
világban, pangó üzletmenet mellett nem képe-
sek megfelelő forgalmat teremteni, megfelelő 
üzleti haszonnal dolgozni, tehát kénytelenek a 
primisszima és drágább marhahús helyett az 
olcsóbból vásárolni, hogy számításaikat meg-
találják. Mig tehát az olcsóbb minőségű hizó-
marha iránt a kereslet élénkül, addig a drágább 
minőség lanyhább fogadtatásban részesül, 
korlátoltabb mennyiségben kerestetik s ezen 
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minőség kevesbedő fogyasztása miatt a silá-
nyabb minőség javára az ár is fokozatosan 
csökken. 

A kiselejtezett rostoshusu bika, selejt 
igásökör, legelőn hizlalt „riska" marha, 
silány, paraszt jószág, mely azelőtt lenézett s 
olcsó áron vesztegetett „csontoznivaló" vágó-
marha számba ment, hovatovább oly fogad-
tatásban részesül, mint a szeszgyári moslékon, 
vagy gazdaságokban finom darán s ropogós 
répán „följavitott csiraökör* vagy a durvább-
husu .tarkatinó." 

A pénztelenség világa tehát még ezen 
téren is mutogatja magát. 

Az optimisták azonban nem fogadták el 
ezen tételt, sőt azt vallják, hogy épen ezen 
jelenség mutat reá fokozatos cziviíizácziónkra. 

L'.ebig nagy mondása : A szappanfogyasz-
tás nagysága a fokmérője egy nemzet czivili-
zácziójának" szerintük ma már nem állja meg 
helyét. 

Az amerikaiak viszont azon tétel helyes-
ségéhez ragaszkodnak, hogy: „azon nemzet 
legműveltebb, mely legtöbb húskészítményt 
(sonkát, szalámit, kolbászt, „vegyes fölvágottat") 
fogyaszt el étkezésénél". 

Tény az, hogy nálunk s más külföldi 
nagyvárosokban ezen ételnemüek fogyasztása 
hatalmas arányokban megnövekedett ezen 
körülmény tagadhatatlanul korlátozza, sőt meg 
akadályozza a marhahusfogyasztás fokozatos 
emelkedését. 

Ma már a társadalom magasabb rétegei-
ben is szerepet játszik az éikezés ezen rendje 
(hideg vacsora, hideg reggeli) és az alsóbb 
néposztály is átpártol, ha a marhahús ára 
magas s ezen ételnemüekhez olcsóbban jut. 

Bécsben különösen még egy körülmény 
játszik nagy szerepet ebben a tekintetben, 
a város egyes városrészeiben (különösen a 
csehek között) ugyanis a lóhusfogyasztás ölt 
nagyobb arányokat és okoz hatalmas versenyt 
a hizómarhák husa kelendőségének. 

Dorner Béla. 
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A m. kir. mezőgazdasági muzentn gyűjteménye 
a VII. ker., Kerepesi ut 72. stám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követS napok 
kivételével: 

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

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

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

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

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

Kitüntetés. Ö Felsége a király Dorner 
Károly uradalmi jószágigazgatónak a mező-
gazdaság terén szerzett érdemei elismeréseül, 
a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét adomá-
nyozta. 

.Halálozás. Magyar-gyerőmonostori Kábós 
Kálmán folyó hó 12-én 69 éves korában meg-
halt Nagy-Iklandon. 

Értekezlet a tőzsdén. Mint már meg-
írtuk, a tőzsdetanács e hó 14-ikén értekezletet 
hivott össze annak a kérdésnek a megvitatá-
sára, hogy czélszerü volna-e a szerb,. illetve 
az idegen búzát a batáridőüzletből kizárni. 
Az értekezleten az OMGE.-t Forster Géza, 
Baross Károly és Szilassy Zoltán képviselték, 
akik valamennyien az idegen búzának a határ-
időüzletből való kiküszöbölése mellett szólal-
tattak fel. Az értekezlet még e hó 17-ikén is 
folyik ugy, hogy annak eredménye felől csak 
legközelebb számolhatunk be. 

Szövetkezeti tanfolyam megnyitása. A 
földmivelésügyi miniszter megbízta a „Hangya" 
ért. és fogyasztási szövetkezetet, hogy a hitel-
és fogy. szövetkezetek alakítására, azok veze-
tésére és felügyeletére alkalmas egyének 
kiképzése czéljából tanfolyamat tartson. Ezen 
tervbe vett szövetkezeti tanfolyam f. hó 16-án 
vette kezdetét a „Közte'ek" nagytermében. 
Az ország különböző vidékeiről mintegy 40 
hallgató jelent meg, akiket Ivánka Oszkár az 
orsz. közp. fogyasztási és értékesítési szövetk. 
alelnöke üdvözölt. Megnyitó beszédében leg-
első sorban megemlékezett a földmivelésügyi 
miniszterről, ki belátva ezen tanfolyam szük-
séges voltát, nemcsak erkölcsileg, hanem 
anyagilag is támogatta ezen tervet, ezután 
megemlékezett az alelnök a szövetkezés ügyé-
nek egy önzetlen buzgó előharczosáról és 
támogató vezéréről Károlyi Sándor grófról. 
A fogyasztási és értékesítő szövetkezetek szer-
vezését, vezetését stb. érdeklő ügyeket Balogh 
Elemér a „Hangya* vezérigazgatója ismerteti, 
a hitelszövetkezeteket érintő dolgokat pedig 
Ónody Zsigmond ur, az Orsz. Közp. Hitel-
szövetkezet fő-ellenőre adja elő. A tanfolyam 
előreláthatólag 12—>14 nap fog tartani. 

Ménlovak eladása. A földmivelésügyi 
miniszter felhívja mindazon tenyésztőket, kik-
nek birtokában három és fél évet betöltött, de 
a nyolczadik évet meg nem haladt korú ménló 
van és azt eladni óhajtják, hogy ebbeli szán-
dékukat annak kitüntetésével, hogy a ménló 
mély vármegyében, mely városban, községben, 
vagy pusztában áll, továbbá az eladási árt is 
hozzá (1 koronás bélyeggel ellátott beadvány-
ban) legkésőbb folyó évi augésztus hó 10-ig 
jelentsék be. Az eladandó mének a bejelenté-
sek mérvéhez és a bejelentők lakhelyéhez 
képest, ugy a mint a mult évben, ismét egyes 
központokon fognak bizottságilag megszemlél-
tetni és a vételár tekintetében létrejött egyez-
kedés után azonnal megvásároltatni és átvé-
tetni. 165 czentiméternél alacsonyabb mének 
tekintettel a méntelepekben már meglevő 
anyagra, nem vásároltatnak, kivéve, ha az 
egyed kitűnő minősége a megszerzést kívána-
tossá teszi. A megvásárolt mének vételára azon 
m. kir. adóhivatalnál fog kifizettetni, melyet az 
eladó a vásárlás alkalmával kijelölend. 

Ösztöndijak az állatorvosi főiskolán. A 
budapesti m. kir. állatorvosi főiskolára a jövő 
1900/901. tanév elején legkevesebb hét gim-
náziális vagy reáliskolai osztály elvégzéséről 
szóló bizonyítvány alapján történhetik a be-
iratkozás, mig a középiskola hatodik osztályá-
ból és a polgári iskolából nem vétetnek fel 
többé hallgatók. Jeles vagy legalább általános 
jő osztályzatú gimnáziumi vagy reáliskolai 
érettségi bizonyítvány alapján beiratkozó hall-
gatók évi 600 koronás állami ösztöndíjban 
részesülhetnek. Az eziránti folyamodványok a 
földmivelésügyi m. kir. miniszterhez czimezve 
és az érettségi bizonyítvány másolatával, vala-
mint vagyontalansági bizonyitványnyal felsze-

relve, lehetőleg folyó évi julius hő végéig nyúj-
tandók be az állatorvosi főiskola rektori hiva-
talában. 

Az ökörfarkkóró virágjainak értékesí-
tése. Detsinyi Frigyes ur (Bpest V., Marokkói-
utcza 2 ) alábbi levelet intézte hozzánk, mely-
ben az ökörfarkkóróra, mint hasznosítható 
gyógynövényre hívja fel a figyelmet. 

„Miután a Verbascum tapsus rendkívül 
becses, de annál kényesebb gyógynövény, an-
nak teljes kipusztítása nem volna helyén, egy-
részt azért, mert honunkban csak szórványo-
san fordul elő, főleg pedig azon oknál fogva, 
mert az ökörfarkkóró szitakórónak teljes kipusz-
títása, a virágnak árát rendkívül megdrágítaná 
és lehetetlené tenné annak kivitelével ezentúl 
még foglalkozni. A Verbascium plomoides nem 
oly becses és válfaja a Verbascum tapsus 
minőségének. Gyűjtése és szárítása rendkívül 
kényes természetű, azért ki annak értékesí-
tésével foglalkozni szándékozik, szívesen adok 
felvilágosítást a virágnak eltartisáról is, mert 
csak legcsekélyebben megbarnult virágnak ér-
téke teljesen elvész". Nagyon természetes, ez 
a figyelmeztetés mit sem változlathat a 
„Köztélek" mult számában adott azon tanács 
czélszerüségén, hogy az ökörfarkkóró gondosan 
irtandó ott, ahol csak mint gyomnövény jöhet 
tekintetbe. Külön kalkuláczió dolga, hogy 
ennek gyógynövényként, droguista czélra való 
termesztése, kifizeti-e magát, de mindenesetre 
érdemes érdeklődni a kérdés ezen része 
iránt is. 

A takarmágymagvak értékesítése. A 
takarmánymagvak termesz'ése mindnagyobb 
tért foglal a magyar mezőgazdaság terén s 
mivel ez Magyarországon általában jól szokott 
sikerülni, a külföldnek is mindnagyobb mérték-
ben fordul erre a figyelme. Ezt az élelmes 
bel- és külföldi kereskedők igyekeznek a ma-
guk nyereségére kihasználni, amit annál 
könnyebben megtehetnek, mert ezeknek a 
magvaknak az árai sokszor igen jelentékeny 
hullámzásnak vannsk alávetve és erről a 
gazdaközönség tudomást nem szerezhet, mert 
a jegyzéseket nem ismeri. Ezt aztán élelmes 
kereskedők arra használják föl, hogy tavasz-
szal foglalóval megveszik a magvakat olyan 
feltétellel, hogy a napi áron vásárolják meg. 
Ámde mi ez a napi ár ? Az, amit az illető 
kereskedő, vagy ügynöke a gazdának mond, 
mert a valódi árat csak a nagy összekötte-
tésekkel biró nagykereskedő tudja igazán. 
Épen most erre nézve egy eklatáns példát 
idézhetünk. A biborhere iránt a külföld keres-
lete erősen emelkedik. Tavaszszal egyes keres 
kedők a gazdákat lefoglalózták s most az u. n. 
napiáron 16—18 frtért veszik át a biborherét, 
holott a valódi ára 26—28 frt. A gazdának 
tehát elsőrendű érdeke, hogy a takarmány-
magvak áráról gyorsan és.. megbízható forrás-
ból értesüljön. Mauthner Ödön czége, amely 
Európa összes nagyobb piaczairól naponkint 
távirati tudósításokat kap és igy a valódi 
árakról mindig tájékoztatva van, a gazdáknak 
kérésükre mindenkor sürgönyileg teljesen díj-
mentes felvilágosítást hajlandó adni ebben a 
tekintetben, hogy a gazdák eladásaiknál a 
vevővel szemben tájékoztatva legyenek és más-
részt hogy ezáltal a tiszteségtelen versenyt e 
térről kiküszöbölje és a gazdákat., a kizsák-
mányolástól megóvja. Mauthner Ödön czége 
egész reputácziója biztosítja azt, hogy a 
gazdák tőle mindenkor teljesen megbízható fel-
világosítást fognak kapni, amiről különben 
mindenki meggyőződhetik, ha midőn árujára 
valahonnét ajánlatot kap, előbb kérdést intéz 
hozzá. Az árkülönbségek fogják az ajánlat 
realitását beigazolni. Mindenesetre üdvözöljük 
öt ez újításáért, melylyel az árjegyzéseknél 
élőforduló annyi visszaélés kiküszöbölésére a 
gazdáknak segédkezet nyújt. 
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NYILTTÉR.*) 

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

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: 

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

Nagy kvart alak 320 lap. 

—..' Ára 10 korona. • 
Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Quttmann és Wahl budapesti termény-

bizományi czég jelentése.) 

Budapest, 1900. julius 14. 
Az időjárás e héten abnormalisan alakult. Nyári 

meleg idő helyett erős légáramlatokkal és gyakori 
esőzések által megszakított érzékenyen hűvös időnk 
volt. Zivatarok szintén gyakrabban fordultak elő és igy 
nemcsak az aratás és cséplési munkálatok előre 
haladását gátolták, hanem félős volt az is, hogy a 
gabona minősége szenvedni fog. Hogy ez mennyire 
történt, egyelőre még nem tudható és e tekintetben be 
kell várni a közel jövőt. Külföldön szintén hideg, esős 
idő volt, az aggodalom azonban ott sokkal kisebb; 
mert Nyugat- és Keleteurópában egyaránt az aratás 
később kezdődvén, a kedvezőtlen időjárás egyelőre 
kevebb veszélylyel is járt. 

A külföldi piaczok hangulata továbbra is csen-
des. Az amerikai jelentések kevés érdeklődést keltenek; 
a készletek az amúgy is csekély keresletet egyelőre 
fedezik, a fogyasztás különben az európai termelőorszá-
gok jó terméskilátásai folytán állandóan tartózkodó. 
Az árak ennélfogva nagyobbára változatlanok és a 
forgalom csekély. Amerikában a hangulat eleinte szilárd 
volt, később ellanyhult, majd ismét gyorsan emelkedett, 
mert a megjelent hivatalos termésjelentés ki nem elé-
gitett. Különösen a tavaszi búzával bevetett területe-
ken nagy a visszaesés. Az üzlet későbbi folyamán újból 
lanyhulás állott be, ugy hogy az árak a multhéthez 
viszonyítva lVa c. csökkenést tüntetnek fel. A látható 
búzakészletek a Bradstreets jelentése szerint 540,000 
husii, gyarapodtak. Angliában a forgalom korlátolt volt 
és az árak alig változtak. Ugyanezen viszonyok ural-
kodtak a franczia piaczokon is. A többi cóntinentális 

piáczokon az üzlet mérsékelt a fogyasztás ismét tar-
tózkodó, az árakban azonban alig mutatkozik jelentő-
sebb változás. 

Nálunk kenyérmagvak erősebben csökkenőek 
voltak, mig takarmányczikkek változatlanul tartottak. 
A forgalom egyébként az összes czikkekben korlátolt. 

Az üz'eti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük : 

Buza lanyha irányzatban indult. A kinálat tar-
tósan jó, habár nem sürgető, a malmok ennek ellenében 
azonban tartózkodóak maradtak és csak mérsékelt be-
szerzéseket eszközöltek ; az irányzat igy tehát csendes 
maradt, mig később kedvezőbb lett a hangulat és az 
árak is változatlanul tartottak, A hét vége felé újból 
visszaesés állott be, a mihez az olcsóbb határidőpiacz 
is hozzájárult egyenlegképp 2) fillér csökkenés mutat-
kozik. Az összforgalom 120,000 mm. Ezenkívül néhány 
nagyobb tétel szerb buza is kelt el kiviteli czélokra. A 
hetihozatal összege 119,000 mm. 

Rozs, (ó-áru) csak kevés jön a piaczra és a 
kereslet is csekély maradt. Csak kis mennyiségek 
találtak 12-70—13-20 K. budapesti paritásra és a hét 
vége felé néhány kocsi rakomány 13-40 K.-ig 3 hóra 
ab Bpest vevőre. Nyírvidéki áru debreczeni paritásra 
•11-60 —11-80 K. kolt el. Uj rozsban még kevés üzlet 
van. Az aratás és cséplési munkálatok a kedvezőtlen 
idő folytán késnek és jgy prompt-készáru alig kerül a 
piaczra. Az eladott árumennyiség leginkább szállítási 
czélok részére köttetett és julius-augusztusi szállításra 
20 fillérrel olcsóbban köttetett az októberi határidőnél, 
üj nyírvidéki árú nyírvidéki állomásokon átvéve 
12-30-12-10 fizettek. 

Árpa (ó-áru) (takarmány- és hántolási czélokra) 
szintén kevés adatott el, az irányzat állandóan lanyha; 
a mult héthez viszonyítva árak változatlanok maradtak. 
Minőség szerint jegyzünk 11-60—12. jobb minőségek 
hizlalók által szükséglet eseten 12-40 K.-ig fizettettek. 
Üj-árpa gyárosoknál lanyha hangulatban 10-90—11.10 
K, ért el ab Budapest készpénzfizetés mellett. Szokvány-
árpa szeptemberi szállításra 11-10 K. köttetett; Szerb 
szokványáru elvámolva ab Budapest julius-augusztusi 
szállításra 10-90 K. 3 hóra adatott el. 

Zab elég bőven érkezett, a kereslet azonban 
cseuély maradt. Az árak változatlanok voltak és kb. 
4500 mm. forgalom mellett 10-40—10-70, prima- és 
elsőrendű minőségű áruért, mely azonban csak elvétve 
kerül piaczra, 11-20 K. fizettek helyben készpénz-

Tengeri a vidékre való szállítási czéljából mérsé-
kelten van forgalomban és ab Budapest a határidő 
jegyzését éri el. Barcsi számlára valamint a Danán 
felfelé való elszállításra állomásokon átvéve volt némi 
forgalom, tiszavidéki állomásokon- ellenben alig 
kereslet. 

Olajmagvak: Káposztarepczében (uj) a héten 
változatlanul maradt és helyben, budapesti paritásra 
24-50—26-— K. jegyez. Augusztusra 27- 26-80 K. 
fizettek és zárul 26-70—26-80 K. Bánáti repcze alig 
van kínálva és igy csak csekély a forgalom; ab 
Budapesti és budapesti paritásra kb. 25 K. jegyzünk. 
Román áruért a követelések leszállittattak és Budapest 
kb. 25-50 K. kalkulál. Hibás román áru 24-50 K. kelt 
el helyben. 

Hüvelyesek : Bab e héten is üzlettelen maradt, 
az árak csak névlegesek. Törpebab Gyöngyösön 16-—, 
Félegyházán 16-—, gömbölyű Mohács 14-—, Zombor-
Baján 14-—, barnabab Kalocsán 14-—, tarkabab 
Nagy-Károlyon 10.—. Kendermag helyben 20 koronáig 
jegyez. Bükköny 14. 14-50 K. Muharmag 14—15 
koronát jegyez helybeli paritásra, minden 100 kilo-
grammonként. 

Napi jelentés a gabon aözletről. 
1900. julius 10 

26000. mázsa buza fuvaroztatott fővárosunkba, 

A határidőpiacz folytatólag lanyha irányzatú és 
reggel 3 centig alacsonyabb Amerikára 14.90 K. kezdték 
adni az októberi búzát. Midőn ezen alacsony kurzusnál a 
conlisu az eddig elért hasznot bezsebelni jónak látta; 
nagyobb fedezésekre ismét 15—15-02 jegyez, mig zár-
latkor 14-96. Felmondatott mindössze 2000 mázsa. 

Tengeri még mindég szilárd az aránylag gy enge 
kínálattal szemben, különösen állomási áru iránt na-
gyobb az érdeklődés, mely ott alig szerezhető be 12 
frton alul. Helyben vaggonba rakva 11-70—80 köve-
telnek. 

Árpában csak a jövő héten lesz rendes üzlet, 
ma csak szórványosan kínálták és takarmány czélokra 
11—11-10 K. érhető el 3 hóra ab itt. 

Rozs gyenge forgalmú, az árak lanyhák s ab itt 
11*20—50 K. jegyzünk minőség szerint. 

Zab élénkebb vételkedv mellett változatlan 
10—10-40—11.50 fizetnek Budapesten átvéve. 

Határidők egy órai zárlat 
Buza októberre 1900. 14.96 -98 
Tengeri aug.-ra 11.76—78 

, májusra 1901. 9.42—44 
Zab októberre 1900. 10.34—36 
Rozs októberre „ 13.32—34— 

Az árjegyzés 100 kg.-ra vonatkozik: 
Eladatott: 

Tiszavidéki: 100 1 ntm. 805 kg K. 15-30 
200 . 80 ' , , 15-30 
100 .. 79 „ » 15.— 
100 . 78 „ „ 15-10 
100 „ 78 , , 15.— 
200 , 758 „ 14-95 

1400 . 75« , , 14-10 
Pestmegyevidéki i: 200 n un. 78 kg. K. 14-40 

250 „ 775 , . 14-70 
200 . 765 < „ 14-20 
100 » 76 „ „ 14-20 

Kalocsai 2500 . 745 B , 14 20 
Erdélyi: 150 , 80 . » 14.80 
Bácskai: 150 „ 725 „ 13-80 

1800 . 722 < , 13-80 
Szt-Tamási 2400 . 732 , , 14-05 
Monostori 310 . 775 , , 1410 

100 » 77 „• * 14 10 
100 . 745 , „ 14-10 

Szentesi: 2500 . 785 „ „ 15.20 
Dunavidéki 1200 » 74 

90 . 732 , , 14--
Baktárból 300 . 77 , 14-10 

1000 . 762 , „ 1410 

A sseszüzletben e hétnek elején az irányzat 
változatlan élénk volt és ugy finomitott, valamint 
élesztőszeszben több tétel el is kelt azonnali és julius— 
augusztusi szállításra. Adózott nyersszeszben a kinálat 
élénkebb volt és több zárlat valamivel drágább áron 
eszközölve is lett. 

Elkelt finomitott szesz nagyban adózva 117-50 K„ 
adózatlanul 46-50—47-50 K. helybeli finomitógyáraktól. 
Élesztőszesz szabadraktárra szállítva nagyobb tételek-
ben 46-50-47-50 K. kelt. 

Denaturált szesz nagyban 36—36-50 K. 
Vidéki finomitógyárak részéről finomitott szeszt 

adózva 115—116 K., adózatlanul45—46K. volt ajánlva 
és több tétel ez áron el is kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz e hétnek elején gyérebben volt ajánlva 
és 40 K. kelt el azonnali szállításra. 

A kontingens nyersstetz ára Budap'st-n 40-
40 50 korona. 

Béssi jíjyiSs 44-60—45-— korona, kontingeai 
Eyaiísseszért. 

Práitai jegyzés 113.-—113-25 korona adózott él 
40.50—40.75 korona adózatlan szeszért. 

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

Eivite're e kétnek elején néhány kocsirakomány 
finomitott szeszt vásároltak, mely Dél-Törökország felé 
lett szállítva. 1 • 

Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan jegyez-
nek. N.-Tapolcsány, Losoncz, Lőcse 25 fillérrel 
drágábban. 

Budapesti tárlatárak 1 Mtm: Finomitott itesi 
116-50-117-50 korona, éiesitőszeaz 116 50-117-50 K., 
nymsszesz adózva 114 50—115-50 korona, nyersszesz 
sdózafltB (exkontingens) —• -—korona, denaturált 
cxecz 36-——37-— korona. Kontingens nyersszesz 

Az árak 10.000 líterfokonként hordó nélkül bér-
mentve bod&paBti vasútállomáshoz szállítva készpénzfiza-
'és mellett értendők. 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet üzteti jelentése. 1900. julius 14. 

A hét második felében forgalmunk nem volt 
ugyan nagy, de kedvező állapotnak tüntethetjük fel, 
hogy az érkezett küldemények általában jó elhelyezést 
nyertek. Az áralakulás normális volt. 
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Szilárd jelleget öltött a hus üzlet. Hasonlóan 
kedvezően alakult a vad üzlet. A baromfipiacz szilárd, 
az érkezett nagyobb tételek magasabb áron voltak 
elhelyezhetők Tojásnál az árak tartottak, első rendű 
áru, napi áron felül kelt el. Gyümölcsben a hozatalok 
nem voltak tulnagyok, ennélfogva élénk kereslet mellett 
jobb árak voltak elérhetők. Különösen sárga dinnye 
iránt mutatkozott fokozódott érdeklődés. Zöldségfélék 
elhanyagoltak vol'ak s nehezen értékesíthetők. Rózsa-
burgonya, mely a hét első felében élénk kereslet 
tárgyát képezte, most már nagyobb kinálat folytán 
olcsóbb áron kelt. 

A vajüzlet folyton javul s kedvezőnek mondható. 
Régi készleteink teljesen elfogytak és a friss külde-
mények is azonnal elhelyezést nyertek. Turó keresett 
s minthogy a hozatalok közepesek voltak — mult 
héthez képest 10 fillérrel drágábban kelt el. 

Jegyzéseink: Szarvas 1-00, őz 1-60 kor. egészben 
kgonként. 

Tojás: la alföldi 59—60, erdélyi 57—58 korona 
eredeti .ládánként. 

Élő baromfi: apró csirke 1-40—1 50, sütni való 
1.50—2-10, liba magló 3'80—4-10 kor. páronként. 

Tejtermékek. Első rendű teavaj 1-80-2, főzővaj 
1-40—1-50 kor., tehéntúró 20—28 fillér kgonként. 
nagyban vásárolva. 

Gyümölcsfélék: Sárga baraczk nagyság s minő-
ség szerint 26—50, meggy, nagy szemű 40—50, közön-
séges, apró 16—20, cseresznye 24—30, ribizke 20—26 
fillér kgként. Sárga dinnye 1-00—1-20 kor. kgként. 

Hivatalos árjegyzés 

Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 
élelmiczikkekről. Budapest, 1900. julius 12-ről. 

Has és hústermékek. Marhahús 1 q. hátuljL 
I rendű 112-120, II. r. 108-110, III. r. 104-106, eleje 
I r 104—108, II. r. 100-102, III, r. 84—92, borjúhús 1 
hátulja I. r. 116-128, II. r. 108-116, eleje I. 
100—112, H. r. 96—100, bárány i darab hátulja , 
eieie , birkahús 1 q. hátulja I. r. 80-84, 
II. r 72-76, eleje I. r. 72-76, II. r. 64-68, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 100—108, vidéki —: , 
szalonna nélkül budapesti 88-100, vidéki — — - , 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki U. r. 1 q. 
120—130, malacz 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 o —, csont nélkül 0. 0.—, kolbász 1 kg. nyers 
1.00—1.20, füstölt I. r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. ——•-. 
sózott 104-108, füstölt 108—116, sertészsír 1 q. hordóval 
110—112, hordó nélkül budapesti I. r. 106—108, szalámi 
1 kg. belföldi 260—320, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1 00—1.30, tyúk belföldi I. r. 2.00—2.30, kappan hízott 
I r 0 00—0.00, sovány 0.00—0.00, rucza hízott I. r. 
3 80—4 40, sovány belföldi 1.80—2.40, liba fiatal újdon-
ság lud hizott I. r. 10.00-11.00, sovány 
belföldi 3.00—4 60, pulyka hizott I. r. 0. 0.—, 
sovány belföldi-.-—.— korona. — b)Tisztított: csirke 
I. r. 1 drb 1.00—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.40—1.50, 
kappan hizott 1 kg. , 1 drb 0.00-0.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60-2.60, 1 kg. 0. 0 . - , tud hízott 
1 ke. 0. 0.—, 1 drb 3 60—6.00, taagló 1 kg. —, 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 0.00—0.00, 1 drb 

, magló l kg. . 1 drb -- . . ludmáj 
1 kg. 2.40-2.60, nagy 1 drb 0.70—1.70, ludzsir 1 kg. 
1.60—1.90 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.40—1.60, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.80-2.00, márna I.19-I.2O. 
süllő balatoni , czompó 1.30-1.60, pisztráng 
n a g y kecsege 1.50—1.60, angolna —, 
apró kevert 0.50-0.60. Lazacz rajnai 1 kg. 10.—-H-— 
korona. ^ t . t e r m é k e k T e j 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 , II. r. 

, _ tehéntúró I. r. 0.20—0.28, juhturó 0.90—1.00, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt 90—1.02, ementáli belföldi 
lföO—1.60, grói belföldi 1.00—1.30 korona. 

tiszt és kenyérnemliek. 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. — -t>0 .00 
külföldi 34.00—56.00, borsó hazai héjas 20.00- 24.00, 
koptatott 26.00-30.00, külföldi héjas 20.00-22.00, 
bab fehér apró 12.00—18.00, nagy 14.00-20.00, színes 
12.00—20.00 korona. 

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

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. 0.00- 0.00,1. r. 1 
00 00 —00.00, petrezselyem ujd. 100 köt. 0.00—0.00, I. .. 
1 q. OO.OC-OO.OO, zeller I. r. 100 drb 1.00- 1.20, kara-
lábé I. r. 100 drb 1.20—1.80, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. 14-16, érett makói 1 q. - .00 .00 fok-
hagyma I. r. 1 q. 18. 22.-, czékla Í r. 100 drb 
1 40—1.80, IL r, 0.80—1.40, fejeskáposzta I. r. 100 drb 

10.00-18.00, kelkáposzta r. 100 darab 2.40-3.00, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00 00-00.00 fejes saláta 
I r 100 drb 2.20-2.40, kötött saláta 100 drb 0.60-1.80, 
burgonya 1 vaggon sárga 000.0-000.0, fehér 000.00-
000X)0, rózsa 1 q. 4.80-5.20, fekete retek kicsiny 100 
drb 0.80-1.20, ugorka 100 drb savanyítani való 1.00-
1.60, savanyitott 2.00-2.40, nagy salátának 4.00-14.00, 
paradicsom olasz 1 q. 00.00- 00.00, belföldi 00 - - 0 0 - , 
zöld paprika 100 drb 0.80-2.60, tök főzm va ó lOO drb 
5 _ _ 2 0 - , zöldborsó hüvelyes 1 q. 12 00-15.00, kifej-
tett 20.00—24.00, zöldbab hüvelyes 1 q. 10.—-:14.—, 
kifeitett - . . - , 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. 06.—, 
rétesbe való 24.00-36.00 vajkörte f ^ J ^ ' 60 00 

.—, közönséges kevert körte 1 q. 20.00—60.00, 
szÚva magvaváló nagy I. r. 1 q. — . — 7 •—. 
magvaváló vörös 1 q. —•- ~ ' " T > * e 7o r< 

- q .—. baraczk kajszin 1 q. 20. 70.—, 
szi 1 q. 40. 100.—, magvaváló 1 q. —.— -•—. 
em magvaváló 1 q. szőlő fehér mézes 
semege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 

_ _ Z , meggy nagyszemü kem. 1 q. 50.00-60.00, 
apró szemű 1 q. 16.00-24X0, eper (szamócza) 1 kg. 
_ _ málna 1 kg. 0.60-0.80, szeder 1 h " 

görög dinnye nagy I. r. 10 drb — — -
kicsiny 100 drb - . . - , sárga dinnye nemes I. 
100 drb - . . - , H- r. 100 darab —,———•—> 
dió nagy papirhéju lq.00.60-00.00, apró kemény 
héjú I. r. 1 q. 00.00—00.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00 .00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0.——0.— 
belföldi 1 q. - . . - , narancs messzmai 100 darab 
5 20—6 80, pugliai 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, szőlő passatutti 1 q. • 
\ q . - . - - . - , szerb szőlő 1 q. - . . - korona. 

Főszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 160.00-220.00, 
0 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. • 

hárî szappan sz£ " T 7 7 J f ^ W j ^ házi szappan szín 1. r. 1 q. do.uu—ov.w, 
II. r. 48.00- 52.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
_ . vörös bor 1 hl. - . — . - , házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. .— korona. ^ ^ ^ ^ ^ 

ití»». fsoo^u'ius* n " T S e s f í v á r o l * vásárigtzgatósáf 
jíentése a .KözteUk' részére). Felhozatott a wokotl 
«3»é«ektől 225 siekér réti széni, 0 szekér mohar, 

28 szekér sssupszalna, 6 rzekér alomszalma, 0 szekér ta-
iar!r,fE75£a.m* 0 ssekér tengeriszár, 55 szekér egyéb 
„krrintsy (zabosbükköny,lóhere stb.) 400 »sik 
& foriaiom közepes, fil.-ben q-ként a 
keíök: ráti szén* 360—580, muhar -, .»»*-
„ítiDt 260—320, aiomszflKiü 220—280, egyéb takar-
a ia Y - - lóhere , takarmány-
o m * , 100 kéve tsssgerisí. .lucwwns 

420 - 520. ssnu üzateasiecska 340—380, irtna 
Z - , zabosbükköny 400-520. O ihb i 
ajriiaim 318, suiy 461,100 kg, 

A lMvásárok. 

angol keresztezés —, eladatott — db, romániai - — , 
durvaBzőrü — db. , „ ,, 

Birkávásár lefolyása vontatott volt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 38-48.—K. 

páronkint, 46-49 (51)K.-ig 100 kiló élősúly szerint,feljaví-
tott juhok 3 2 — 3 6 — K. páronkint, 42-44 K.-ig 100 
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok — - — K.-ig 
páronkint, K.-ig 100 kiló élő suly szerint 
kiverő juhok 24-28 K.-ig páronkint. 38-40 K-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K. páronkint, kecske — K, 
raczka juhok 28-34'— K. páronkint, 38—42\K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai 26-34 K. páronkint, angol 
keresztezés - K. páronkint, romániai - K. páronkint. 

Bécsi vágómarhavásár. 1900. julius hó 16-án. 
(Tass Jenő tudósítása a ,Köztelek" részére.) 

összes felhajtás 5094 db. Ebből magyal 3872 db, 
galicziai 489 darab, bukovinai —, német 735 db, 
hizott 3694 db, legelő 1400 db, fiatal db, ökör 
3232 db, bika 740 db, tehén 505 db, bivaly 265 db. 

A felhajtásba az árviz következtében vissza-
maradt 300 db galicziai ökör beszámíttatott. A mult 
hetinél mintegy 1000 darabbal kisebb felhajtás az üzlet 
megszilárdult és a prima ára 2, közép minőségeké 
2 -3 koronával emelkedett métermázsánként. 

Arak: prima magyar 68—76-— (78-—), szekunda 
62—67, tertia 54—61. Galicziai prima 74" 77"— 
i ) szekunda 66—72,„tertia 56—65. Német príma 
76-80-— (82 ), szekunda 68—75, tertia 60—67. 
Legelőmarha : szerb és magyar 50"—60 —. rosszabb 
minőségű 50-60"-. Bika és tehén 46-71 ( - - - ) 
és bivaly 40- 50 —. Az összes eladások, élősúlyban, 
kilogrammonként, fillérekben. 

Bécsi sznrómarhavásár. 1900. julius 12-én. Fel-
hozatott: 3725 borjú, 1261 élő sertés, 1251 kizsigereli 
sertés, 178 kizsigerelt juh, 93 bárány. 

Az üzlet valamennyi áruban lanyha volt. 
Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 72—98, 

prima ICO—108, primissima 110—112 ( ), élő borjú 
56—76, prima 78—90 ( ), primissima 94—104 (—), 
fiatal sertés 60-80, kizsigerelt sertés, nehéz 84-90, hízó 
sertés, süldő 84-98 ( ), kizsigerelt jub 72-90 
pr. kiló fillérekben, bárány páronkint 10—24 (—) korona. 

Bécsi sertésvásár. 1900. julius 17-én. (SchleifeU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köt-
tetek1" részére). 

Fehajtás: 3193 lengyel, 5310 magyar, össze-
10557 drb. 

A vásár szilárd volt. 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül prima 88—90 fillér, kivételesen 92 fillér, közepes 
72—86 fillér, könnyű fillér, süldő 68—86 fillér. 

Bécsi juh vásár. 1900. julius hó 12-én. Felhajtá* 
1323 db juh. 

Üzlet változatlan. 
Arak: juh 48—54 per kiló fillérekben, kiv. 

raczka 42' 46-— per kiló. 

Budapesti sznrómarhavásár. 1900. julius hó 16-án. 
A. székesfővárosi közvágóhíd is marhavásár tgazgatósa-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 873 db, eladatott 873 db, 
galicziai - - drb, eladatott - drb, tiroli - drb, el-
adatott - drb, növendék élő borjú 16 db, eiadatott 
< - 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. 

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

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 56--86- — 
koronáig, kivételesen 88 koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. — koronáig súlyra, tiroli — • — koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, . koronáig 
jjiv. koronáig súlyra, növendék borjú 46, 
— - — koronáig, kiv. koronáig drbkint, ——— 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Olött borjú: 
belföldi koronáig, kiv. koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. — 
koronáig drbonkint, élő bárány — • •— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• koronáig párja. 

Budapesti jnhvásár. 1900. julius hó 16-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a »Köztélek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 859 darab, 
eladatott 859 drb, feljavított juhok 135 drb, eladatott 
135 drb, kisorolt kosok 125 drb, eladatott 125 darab, 
kiverő juh — drb, eladatott — drb, bárány — drb, 
eladatott - db, kecske 6, eladatott 6 db, boszniai 
— eladatott — db, szerbiai 314, eladatott — db. 

lE/sőrangu hazai gyártmányi 
m Ú 
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A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendö amerikai 

„Deering"-féle fükaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
szénagyiijtőgépeket 

(lógereblyéket) van szerencsém a t. 
gazdaközönségnek akként ajánlani, hogy 
hogy minden általam szállított ilyen gép-

1 használhatóságáért és jó munkájáért, 

Szükséglet esetén kérem a 
léseket ezen gépekre neker 
feladni, mivel azokat korlátolt számban 
hozatom Amerikából, megtörténhetne, 
hogy késői rendelményeket legnagyobb 
sajnálatomra már nem lennék 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 c z í - k ö r ú t 5 2 . s z á m . 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kívánatra készséggel szolgálok. _ 

Lapunk bekötési táblája 
I fs?t $ 8 k í - é r t (p©rt,émest£2@ii) 

kapható kiadóhivatalunkban 
H e l y e s b í t e t t h a j ó j á r a t j e g y z e k : . 

„ADRIA" m. kir. tengerhajózási részvény-társaság. 
Vexérügjnökséffe s HOFFMANN S. és V., Badapest. 

H o n n a n H o v á Gőzös neve 1900. julius 
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15-26 
15-25 

21—81 

25/VIL-̂ /VIII. 

f, 

Hull̂ ewoastle o/T 
Gibraltar1) London 
Rotterdam 
Barcelona Valencia*) 
®»ngerl̂  Pernambuoo, Bahia 

Algier1) Glasgow* 

15-26 
15-25 

21—81 

25/VIL-̂ /VIII. 

f, 

Hull̂ ewoastle o/T 
Gibraltar1) London 
Rotterdam 
Barcelona Valencia*) 
®»ngerl̂  Pernambuoo, Bahia 

Algier1) Glasgow* 

f § j ~ M 

15-26 
15-25 

21—81 

25/VIL-̂ /VIII. 

Liverpool Fiume-Triest Fabian 1-10 
LÖndoneWCaStle °/T" . Andrássy 

5_'l5 
' Rio de Janeiro, Santos 
Liverpool Fiume Jrfeszt 

Triest-F ume 
S p S ^ L . ) 5-12, : 

fflasgo™* Széchenyi 10-20 
Slverpoof. Fllminian 15-25 

21-31 
KOM1?09 | Triest-EÍume Zrtoyi(0' L ' ) 25/VIL—5 

1. Ha a gőzös elindulása előtt 8 nappal elegendő rakomány be nem jelentetett, az igazg-a-
tőság fentartja magának a jogot e kikötőket nem érinteni. 

A *-gal jelölt viszonylatokban a gözös Fiuméből kiindulva Trieatet is érinti. 
Középtengeri szolgálat. Fiume-Malta-Sziczilia-Mnrseille-i vonal. JövS nó 5-én Tisza, 12-fin 

lV-én̂ Szapáry, ISén̂ TiSzíí! 29-énVî á̂  indû ífar̂ ^̂ ^ 8 y, 8 á A a, 
Tyrrheniai vonal. Az elüö gyorsgőiös „Buda" minden szerdán délben és pedig jövö hó 4 , 

11., 18. és 26-án indul Marseilleböl-Genuába. Minden csütörtökön este 8 őrakor Genuáből-Nápolyba 

Kapható 
egész éven át l e g e l s ő r e n d ű f i a t a l 

nehéz 

erdélyi igás ökör 
Papp Antalnál, 

Szamosujvárt. 
A készlet egész éven át állandóan 

800—ÍOOO darab. 990 

>8. szv. 1900. szám. 

A földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák rendelke-
zése folytán a nagykörösi, verseczi, békéscsabai, bajai és 
dorozsmai m. kir. méntelep osztály részére 1900. novem-
ber l-től 1901. október hó 31-ig szükségléndő kenyér, 
zab, széna, esetleg muhar, ágy és alomszalma, kőolaj és 
keménytüzifa szállitásanak biztosítása végett 

1900. augusztus 23-án délután 
I órakor 

alulirt parancsnokságnál Írásbeli zárt ajánlati árlejtés fog 
tartatni. A közelebbi feltételek a nyilvános helyeken kifüg-
gesztett hirdetményekbőr kivehetők, vagy alulirt parancs-
nokságnál, valamint a fentnevezett méntelep osztályoknál 
megtekinthetők, ahonnan a föltételeket tartalmazó hirdet-
mény fölhívásra megküldetik. 

Nagy-Kőrös, 1900. junius hóban. 

Nagykőrösi magy. kir. állami méntelep 
1160 Parancsnokság. 

Magyar királyi államvasutak. Igazgatóság 
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 l-től érvényes II. füzethez f. é. julius 
hó 1-én az V. pótlék lép életbe. 

Ezen pótlék 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 Í9-én. 

A magy. kir. államvasutak, a részes vasutak 
hevében is. 

Budapest-jobbparti üzlet vezetősége. 

Hirdetmény. 
Értesítjük a t. cimü közönséget, hogy Budapest keleti pályaudvartól— 

Hatvanig a jelenleg közlekedő személyszállító vonatokon kivül, folyó évi julius 
l-től kezdve még egy uj helyi személyvonat 314 szám alatt fog forgalomba 
helyeztetni. Ezen kivül ugyanezen vonalrészen ugyan-e naptól kezdve, a je-
lenleg csak Gödöllőről—Budapest—keleti pályaudvarig közlekedő 313. helyi 
személyvonat már Hatvanból fog közlekedni. 

I 1 o m á s o k személyvonat 

Budapest k. p. u _ 
Kőbánya f. p. u. ... . 
Rákos 
Rákos-Keresztur m. r. h. 
Munkás-Otthon 10. sz. őrh. f. a 
Rákos-Csaba m. r. h. ... 
Péczel 

Gödön!*1 I III III I III' II! III 
Besnyő (m. h.) 
Besnyő-Kolostor 32. sz. örh. (f. i 
Bagh 35. sp. örh. (f. m h.) ... 

Érk. 

Aszód .. 
Héviz 40. sz. őrh. (f. iri, h.) 

j Héviz Györk 39. sz. őrh. (f. m. h.) — 
* Xura 

Érk.Hatvan 
Az állomások neve mellett balróL álló idő adatok felülről lefelé s a jobb-

ról állók alulról felfelé olvasandók. 
Budapest, 1900. junius hó. Ü ü l e t v e z e t ö s é g . 

Utánnyomás; nem dijaztatik. 
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l Terjed rohamosan a PERONOSPORA! § 
k i idei év nyara rendki/ül. kedvez a peronosporának, óriási károkat okoz országszerte. ^ 

f i J L m á s o d i k é s h . a r r s i a d i l s p e r m e t e s é s s e l 

' J azonban ke l l ő gondossággal sokat ment l ietnek ineg még a szőlőtermelők. Éjjb 
Wf A védekezéshez olyan anyagot használjanak: ^ 

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

j jWg" d r . A s c h e n b r a n d t - f é l e b o r d ó i p o r . # 
| f j 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 L ^ 
||| hajtását védi meg, a j ö v ő é v t e r m é s é r e . p | 

H J L d r . i L s © h , e r i b r a s i d t - £ é l e „ b o r d ó i - p o r " K 
'^Á lisztfinomságu, fehér por. 

Hatása biztos, kezelése egyszerű, o ldatának pontos elkészítése 1Q perczig tart, gyorsan szárad, az eső |R| 

l|l l e nem mossa, a permetezőt soha el nem dug í t ja . Éji 

M A dr. Aschenbrandt-féle „ bo rdó i - po r t " ^ 

KI" s z i t á ln i ke l l a v izbe . || 
L i Tehát nem szabad rostán átereszteni , nem szabad a szákból a vizbe önteni, sem pedig a vizet a porra önteni. 

• Finom lisztszitán keli a bortlói-port, lassan és divatosan a vizbe szitálni. " 
# A s o l d a t k é s z í t é s © p 

f 1 ugy történik, hogy egy kádba 40 lit. vizet öntünk, a vizet n y i r f a seprővel (tehát nem kapával, ásóval, karóval stb., J 
j|| hanem nyirfa seprővel, mert ez a legjobb) k e v e r j ü k . p | 

A kád fölé tartjuk a szitát és az előre lemért, egy hl . o ldatra szánt port a folytonosan kevert viz felett, óvatosan, „ 
4 lassan, hogy egyszerre sok por ne ömö l j ön a vizbe, a szitába ön t j ük . ^ 

w A második és h a r m a d i k permetezésnél a ma i rossz idő já rás mel let t a k ö r ü l m é n y e k szerint egy j 
hl. vízhez 2—S'/a kg . dr . A schenb rand t - f é l e „ bo rdó i - po r t " adunk . B S i |(§ 

L v - A por lassan és óvatosan szitáljuk a vizbe. M 
• A szitálásnak l ega l ább 3 — 4 perczig ke l l tartanni . gj| 
f y Ha a szitálást fenti óvatos módon és a viz fo lytonos keverése közben végezzük, m a j d n e m k i van zárva, v 
* hogy a vizben du r vább ü l edék marad j on . 
|yj De a munkás óvatosságból mégis nyúljon a kádba, kaparja fenekét körül és ha találna üledéket, nyomkodja szét és ig l 
P l nyomja ismét keresztül a szitán. M 
. Ezután a f o l yadék keverése közben lassan öntünk még 60 1. vizet a kádba , és kész egy hl . k i tűnő |gf 

® permetező anyagunk a k ivánt erősségben. 

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

4 JEL p e r n a e t e s é s . + 
Az oldatban a dr. Aschenbrandt-féle „bordó i p o r " hab a l a k j á b a n oszlik el és ha az oldat nyugszik, leszáll, f 

Akkor tehát, amikor a permetezőket megtö l t jük , az oldatott a n y i r f a seprővel mind ig k e v e r j ü k fe l . A permetezőket f p 

jj. J megtöltjük és permetezünk. A dr. Aschenbrandt-féle „bordói -por " - ra l készült oldat a permetezőket sohasem dug i t j a be. I 

p J L p o r b e s s e r s é s e . ^ < 
íjjM A dr. Asehenbrandt-féle „ b o r d ó i - p o r " megrendelhető: ÉÉ 

^ a „BORÁSZATI LAPOK" kiadóhivatalában Budapest (Köztelek); a „Magyar Mezőgazdák 
§H Szövetkezetéinél Budapest (Alkotmány-utcza 31. szám); a vidéki megbízottaknál. p| 

4. 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 . + 

* ü p o r o l d á r a : | | 
l l | 5 kg. zsákokban ... ... . . . á kg. 80 fillér. 4 

m 10 „ „ ... ... ... á kg. SÓ fillér. I S 
j | 60 „ ... „ . ... ... á kg. 76 fillér. M 

= Az idő halad, a gyártás korlátolt, tessék sietni a megrendeléssel! = ^ 

y Egyúttal megemlitjük, hogy ugyanitt megrendelhető a szőlő L I S Z T H A K M A T - B E T E G S É G E ( O I D I U M ) ellen M 
|P| szolgáló leghathatósabb szer a dr. Aschenbrandt féle 

| | — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r é s k é n p o r . j § 
Ára Budapesten s 

H 5 kg.-os zsákban ' 1 á kg. 56 fillér. H 
m 10 , ; • --'j'á kg. 5 6 fillér. 
H 50 „ á kg. 52 fillér. j p j 
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Intézői állás. 
Herczeg Sulkowski József M . « kegyelmességének 
pankotai uradalmában egy 

gazdasági intézői állásra 
pályázat hirdettetik. 

• Ezen állásra kizárólag több évi gazdasági gyakorlatot 
beigazoló oly egyének pályázhatnak, kik a magyaróvári gazda-
sági akadémiát jó sikerrel elvégezték. 

Tehenészet és tejgazdaságban gyakorlatilag jártas egyé-
nek előnyben részesülnek. 

Á bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok folyo hó 
30-ig alólirott jószákormányzósághoz beterjesztendők. 

Herczeg Sulkowski J. M. jószágkormányzósága 
i i 44 A r a d . 

O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S Á G I E G Y E S Ü L E T 
felügyelete alatt álló 

K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T 
kiadásában a következő 

gazdasági könyvek jelentek meg: 

Cselkó és Kossutány Takarmányozástan 2.40 3.— 
Cserháti Sándor Talajismeret 1.60 
Hilgard-Treitz Szikes talajok —.80 /.— 
Domokos K. Gazdasági építészet l-ső rész 2.40 
Száhlender Gyula Gazdasági építészet 

ll-ik rész 2.60 3.— 
Szüts Mihály Mezőgazdasági becsléstan 2.60 3.— 
Cserháti Sándor Okszerű talajmivelés 2.60 3.— 
Acsádi Jenő Mezőgazdasági Ut-, Vasút- és 

Híd építészet 2.60 3.— 
Molnár István Gazdasági gyümölcstermelés 2.— 2.40 
Beíwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 5.— 6.— 
Rázsó Imre Czukorrépa-magtenyésztés 1. .— 
Dr. Baross János Idegenek birtokbeszerzése 3. .— 

Megrendelések az 

Orsz, Magy. Gazdasági Egyesület pénztári hivatalához 
Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám (Köztelek) 

intézendök. 
A műveket bérmentve küldjük; s minden megrendelés 

ntán 25°/o engedményt adunk. 

197C9/900. szám. Magy. kir. államvasutak. 

a és a fiume-velenczei 

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 fiume-
velenczei vonalon az egész éven át fenntartott heti két járaton kivül — az építés 
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.) 

Menetdíj a k : . . . , . , , 
A gyorsvonatok használatára jogosító menetjegyek árai a hajóátkelési dijjal 

együtt: 
a) Budapestről Fiúmén át Velenczébe vagy Anconába vagy viszont: 

gyorsvonaton I. oszt. és a gőzhajón I. oszt. K. 34.— 
II. , 26.-

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 „ 92 , 50 „ 67 , 25 „ 
Milanóba „ 71 , 95 , 52 „ 85 „ 
Turinba „ 92 , 25 „ 67 , 10 , 
Nizzába , 117 , 20 , 84 , 40 , 
Marseüleba , 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 
és jegykiadóhelyei és a Cook Tamás és Fia czég összes utazási irodái. 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága 

Magy. kir. államvasutak. 
104,461/G/III. 

Hirdetmény. 
a) Uj személy- és podgyász-
dijszabás életbeléptetése a 
kecskemét-tisza-ugbi h. é. 

vasúton). 
Ezen h. é. vasúton f. é. 

augusztus hó 1-én uj sze-
mély- és podgyászdijsza-
bás lép életbe, melylyelaz 
1896.évideczemberhó 1-én 
életbelépett díjszabás érvé-
nyen kivül helyeztetik. 

Az uj díjszabás a magy. 
kir. államvasutak dijsza-
bás-elárusitó irodájában 

(Budapest, Csengery-utcza 
33.) 20 fillérért kapható-

Budapest, 1900. jul. 10. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaz-
tatik.) 

Gazdasági kötéláruk, 
tornaeszközök, f ü g g ő - á g y a k és mindennemű 

h á l ó k i p a r t e l e p e . 
onyvák, zsákok, ruhateritö kötelekfehér 

kenderből, 
dohányzsinegek 

J kiváló minőségben, é3 rebzsinórok, 
H kendertömlők és hevederek. 
I Valódi angol lawn-tennis, football és 
I halászati készletek gyári raktára 
[SEFFER ANTAL 

B n d a p e s t , (Központi városház épület) 
Károly-utcza l„ bolt szám 12. Gondos ki-

szolgálat. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

H O T T E R F. J. R . S z i József-gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XH/2., Sehönbrunnerstrasse 182. 

Eltávolít minden] 

jlönösen bevált epebajnál, csülök-
il, patabütyköknél, vastag- térdnél, 
1 az Inakon, vastag bokánál, daga-

Hotter-féle Agril táppora 
ftk és szarvasmarháknak, 1 csomag ! 
:itünS pótlék a takarmányhoz az állat 
agészségének fentartására ; minden 
]-, hólyag- éa idegbajnál alkalmasai 

FOraktár : BUDAPESTEM: Dr. BUDAI ELÜL, 
városi gyógysz. Városházié" -
JggM.J. Naiorgyógysz. T. 

HOTTER I. ÉS n. SZ. DISZNÓPOKA 
1 kitt 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-

HOTTEB-FÉLE EOLIKA El 

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 ínstructus, jó 
közlekedési útvonal. 

Kellőleg körülirt ajánlatokat, a bérlet árával 
megjelöltén „ J . S . 1 0 O O . " alatt a lap kiadó-
hivatalába kér. 1128 
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K I S H I R D E T É S E K 

Á L L A T O K , 

Eredeti 
Rambouillet 

kosok 

g r ó f H e r b e r s t e i n 

Két 

L ó - " 
á r v e r é s . 

gróf 
Széchényi István ur 

mában, lótenyész-

4 drb öreg félvér kan 
1 v 3^2 éves „ her 
4 „ V-k éves „ kan 
4 .. V , éves „ her 
4 ., 212 éves „ kan 
ménesbeli ló f. évi 
augusztus 12-én d. e. 
10 órakor megtar-
tandó önkéntes ár-
verésen eladatni fog. 

"t0buza6 kötéllel 

F m 

aiüflif-
rtmm 
r . r i r y . f í i : - ' . ' , ' ; 
K i V í f . í & . « R f 

Szalonna. 
Pörkölt 

prima, .3 oldal 125 
kilo ' bármily mony-

Steinen Ármin 

i u s i a w B i - u m 

e S á f o ^ t a t o t g t r 
W O L F S O M A 

Budapest,Vli.Kerepesi-ntlO.sz. 

s é g t t 

Biborhere-

HALDEK 
Budapest, 

Károly-körut 9. 

JttMDl 
fnolÉbti. 

r - t ? * 
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Az e z r e d é v e s o r s z . k i á l l í t á son á l l ami e z ü s t é r e m m e l k i tűnte tve . = 

# A Leszih-féle újból javított és 30-szor kitüntetett 

„VICTORIA" terményrostákat' 
Leszih Miksa o i a i Szilágyi ésDiskant "fóti!?, * i® w 

§ 2 (Leszik-féle ház) HliSKOLCZON (alapítva 1863-ban.) 
í5 í 

A P r á g a i r o s t a v e r s e n y e n a l e g e l s ő é s l e g m a g a s a b b k i tünte tés t , ,V i c to r i a < ( t e r m é n y r o s t á n k n y e r t e . 

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

Egy és több vasú egyetemes 
a c x ó i & k ó i m és 

( a l a j n i i v e l é 

eszközeim 

GŰZMIVELÉS 
Nagyobb területek szántását gözekével 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

m é l y r i g o l o z á s t s z ö l ö - t e l e p i t é s e k h e z . 
Érdeklődök kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. 

Wm r > r r n M r í gőzszántási vállalkozó __ 
U L r r t K ft U , B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D . 

H l W l i K T f e g K g " " S a S S B ^ 
m mmm&mamm <*„«*,.„„ 

Ö n m ű k ö d ő v i z i z á l l i t ő 
berendezéseket közeli források felhasználásával 

szállít 

Antal 
cs. és kir. udvari szállitó 

Weisskirchen (Morvaország). 

Szivattyúk és fecskendők 
minden fajtában. 466 

Prospektusok és költségvetések 

ingyen és bérmentve. 

olcsó ár, e l ső rendű m i n ő s é g és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb hírnévnek és kelendőségnek 
örvendenek. 

/"'Eperjes,\ Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

S S B á c h e r R u d o l f 
\ érem. B ^ W V l S W f i i ( ^ W ^ ^ Í B W S á i ® V I . ke r . , ftagymező-utcza 68. sz. 

M a g y a r o r s z á g i vezérkópv i s e l ő : S z ü © s Z s i g m o n d . 

A z 

, U n i G u m S r i l l ' 
e g y e t e m e s sorbsvető^ép sokoldalú használ-
h a t ó s á g á n á l , czélszerü szerkezeténél fogva e g é s z 

E u r ó p á b a n 

a legjobb hírnévnek: és 
a legnagyobb 
Ö r v e n d , ezeknélfogva az összes eddigi 

között az 

első helyet foglalja el. 
Árjegyzék és bővebb felvilágosítással 

szolgál: 

M e l i c h a r F e r e n c z ~ *k,r 
V I . k e r . , N a g y m e z ő - u t c z a 6 8 . 

I I 
i f 
P& 




