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

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megje lenik minden szerdán és szombaton. 

kz országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
Ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési dij: 
Egész érre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

6 korona. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI 
Őszi luxuslóvásár. 

Az idei őszi luxuslóvásár szeptember hó 30., 
október hó 1. és 2-ik napjain tartatik meg 

az ,Országos Magyar Gazdasági Egyesület* 

védnöksége alatt a ^Tattersall* istállóiban. 

A luxuslóvásár díjazással lesz egybe-
kötve. Négyes fogatok részére 2, kettős és 

jueker-fogatok, valamini hátas lovak részére 

egyenként három 6—600 koronás dij, vagyis 

összesen 11 dij 2400 korom, összegben tűzetik ki. 

A bejelentési határidő szeptember hó 15-ikén 

lejárt. 

A vásár tervezete a „Tattersall* titkár-

ságánál Budapest, Külső-Kerepesi-ut kapható. 

Kereskedelmi tisztesség. 
A kereskedelmi miniszter egy tör-

vényjavaslatot dolgoztatott ki s ezzel 
három közérdek megoltalmazását vette 
tervbe. A kereskedelem tisztességtelen 
versenye ellen akarja megvédeni 1. a 
szolid kereskedőt, 2. a hazai ipart, 3. a 
vásárló közönséget. 

Ennek megfelelöleg: Tilos az áru 
minőségére, mennyiségére, árára, és be-
szerzési forrására nézve oly kitételek al-
kalmazása, melyek a valóságnak meg 
nem felelnek. Tilos tehát valamely árut 
akár finomabbnak hirdetni, mint amilyen 
annak igazi minősége, akár magasabb 
áron hirdetni, mint amilyen annak a 
belértéke. Ha ezt az első paragrafust 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

végrehajtják, akkor a fogyasztó közön-
ség ezentúl be van biztosítva az ellen, 
hogy a reklámokkal becsapják. Mert ez 
a paragrafus egyszerűen megtilt, elitéi 
és büntet minden olyan fogást, amely 
az áru minősége és ára tekintetében a 
közönség félrevezetésére alkalmas. Saj-
nos, csak a kitételt és az ábrát tiltja 
meg. Tehát a reklámot. Azt, hogy a 
fogyasztót a szóbeliség utján be ne 
csapják, a törvényjavaslat már nem is 
igyekszik megakadályozni. Aminthogy 
bajos is volna. Alkudni a nyerészkedő 
kereskedő ezután is fog, az áru bei-
értékét sokszorosan felülhaladó árakat 
ezután is kérhet és az áru minőségére 
meg származására vonatkozólag ezután 
is alkalmazhatja az élelmesség összes 
ismert fogásait, mindezt a szóbeliség utján. 
De irásos reklámjaiban szolidnak kell 
lennie. A reklám alapján megrendelt 
árut a kereskedő ezután is küldheti 
századvégbeli lelkiismeretlenséggel, az 
üzlet tulajdonképeni perfektuálásának eze-
ket a mozzanatait az uj törvényjavaslat 
nem hivatott figyelembevenni; hanem a 
reklámnak szolidnak kell lennie, külön-
ben a kereskedőt büntetés sújthatja. A 
szigorú végrehajtás esetén bekövetkezik, 
tehát az az ideális állapot, miszerint az 
ember újságból olvasva, kénytelen lesz 
elhinni, hogy nincs többé kopasz fej és 
eszerint nagyon csodálkozni fog a kopasz 
emberek fölött. A reklám legyen a való-
ságnak megfelelő. Helyes. Mit értsünk 
ez alatt? Ugy-e azt, hogy a kereskedő 
ne hirdessen olyan árut, amilyennel 
nem rendelkezik. A kereskedő tehát 
olyan árut is tart, saját igazolására. Azon-

SzerkesztSség és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelek), Ülltíi-út 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem kiild vissza. 

ban hol van megirva, hogy én csak-
ugyan azt kapom ? Ha kételkedem, 
kicsoda világosit fel? Ha megrövidültem, 
hol az a jogorvoslat, amely az uj tör-
vény intenczióit a gyakorlatban teljes al-
kalmazkodással érvényesiteni fogja a 
megkönnyebbítésemre? Mig erre nézve 
kézzelfogható útmutatásaim és garan-
cziáim nincsenek, addig a tisztességtelen 
kereskedelem megfékezését csak elvileg 
tartom megoldottnak. 

Elvileg pedig már borzasztóan tisztes-
ségesek vagyunk, csakhogy mit ér, ha 
a végrehajtás nem bir a tisztesség 
elveinek respektust szerezni! Ugy-e tiltva 
van a tápszerek hamisítása, ugy-e tiltva 
van a borhamisítás? S nincs-e azért 
hamisított élelmiszer és hamis bor? Vagy 
mást kérdek: engedett-e a hamisítás 
csak egy cseppet is szörnyű mérveiből? 
Dehogy engedett. Az ember mérget iszik 
és mit sem tehet, holott a háta mögött 
van a félremagyarázhatlan törvény. 
Amely törvénynek hiába szigorították 
meg a végrehajtási rendeletét, keresztül-
vinni nem tudják. 

Hát most több lett egy ilyen tör-
vénynyel. Tiszteljük benne a nemes 
intencziót s a tisztesség diadalra jutott 
elvét, de a fogyasztók ebben a törvény-
ben a kizsákmányoltatás ellen gyakor-
lati értékű garancziához nem jutottak. 
És pedig a rászedett ember jogorvosla-
tának komplikált volta miatt nem. Hanem 
erről más lapon beszélünk. 

Tilos azután a kereskedő verseny-
társának olyan kisebbítése, amely arra 
ártalmas lehet. Ehhez bátran hozzá-
tehetnék azt, hogy tilos a versenytársak 

Ai egyesületi taníos felügyelete alatt: 
Főszerkosztö és kiadásért felelős: Forster Géza az OMGE. Igazgatója. 

Felelős szerkesztő: Szllassy Zoltán az OMGE. szerkesztő-titkára. 
Társszerkesztő: Hull ily Barna az OMGE. titkára. 
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erkölcsi és anyagi károsítását czélzó 
nyomtatványok terjesztése, a milyen 
nyomtatványoknak tekinthetők például 
egyes revolver újságok. Ezek gomba 
módra ütik fel fejüket s készek egyes 
czégeket és vállalatokat bizonyos ál-
panaszok, gyanúk vagy bejelentések 
alapján gyanússá tenni és a sárga földig 
lerántani. Megrendelésre gyártott czik-
keiket a megrendelők tízezer számra 
küldik szét az országban, mérhetetlen 
károkat okozván a versenytársnak, mert 
ha ez napfényesen igazolja is magát, a 
renoméján esett foltokat sohasem tisz-
tázhathatja azon széles körben, amelynek 
szeme előtt őt a meggyanusitás érte. 
Tehát mikor a törvény kereskedőt keres-
kedővel szemben akar védeni, akkor jó 
lesz, ha kiterjeszti figyelmét erre a 
fogásra is, mint a tisztességtelen fegy-
verek legádázabb, legvisszariasztóbb s e 
mellett elterjedt kezelési módjára. 

Végre a javaslat a magyar ipart 
védi. Tilos ugyanis &z árun oly szárma-
zási hely megjelölése, amely a valóság-
nak meg nem felel, különösen pedig, ha 
az idegen származású áru, mint hazai 
termék van feltüntetve. És tilos oly 
összehasonlítás, amely a hazai termékek 
rovására történik. Ez a legerőteljesebb 
intézkedése a törvényjavaslatnak. Igazi 
szovinisztikus szellem hatja ezt át. Saj-
nos, sok hasznot ez a szép intenczió 
nem igen igér a magyar iparnak. 

Hiszen nem az a baj most, hogy 
a magyar ipartermékeket azért mellőzik, 
mert nem tudják róla, hogy az magyar. 
Sőt ugy áll a dolog, hogy a magyar 
iparos készítményét még jobban meg-
veszik, ha elhitetik róla, hogy az angol, 
német vagy franczia gyártmány. A ma-
gyar közönség ma még mindig az ide-
gent favorizálja, mert megszokta, hogy 
a nyugati czivilizácziő vezet még az 
ipari Ízlésben is. És a mi iparunk még 
nem képes emanczipálni magát e felfo-
gás alul. Azért az élelmes kereskedő 
inkább a magyar ipari czikkre ragasztja 
a külföldi bélyeget, mint megfordítva. 
Helyes, hogy a jövőre ez is tiltva van; 
ez talán többet ér annál a tilalomnál, 
hogy az idegen árut nem szabad magyar-
ként kiadni. Később, ha a kereskedelem 
a magyar firmákatnem rejti vékaalá, hanem 
büszkén hivatkozik reá, mint legjobbra, 
akkor végre a közönség is jobban meg-
barátkozik a magyar portékával. A kö-
zönség egy nagy tömegének Ítélkezését 
tényleg már a reklám-irodalom is erősen 
befolyásolja. És aztán igen tapintatos 
dolog, hogy idegen áru rovására történő 
kisebbítés nincs tilalmazva. Ezt a pro-
tekcziót a magyar ipar remélhetőleg há-
lás köszönettel kiaknázni igyekszik és 
rövid idő múlva az angol, franczia meg 
a német gyártmányokat ugyancsak le 
fogjuk nézni. 

Összegezve: a tisztességtelen ver-
senyről szóló törvényjavaslat tele van 
becsületes czélzátokkal. Habár mi, a fo-
gyasztás révén érdekelt gazdák a mi 
sajátlagos szempontunkból sok gyakor-

lati hasznot nem várunk tőle, ez nem 
akadályozhat meg abban, hogy Hegedűs 
Sándor kereskedelmi minisztert szívből 
üdvözöljük, aki a tisztesség elvének ér-
vényt szerez, vezettetve nemes szándék-
tól és jó magyar érzéstől. B. B. 

TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető : Cselfeó István. 

Próbahizlalás. 
„Mai időben a gazda csak ugy boldogul, 

ha czeruzáját folytonosan kezében tartva, 
mielőtt valamibe belekezdene, előbb kiszámítja 
kijön-e a remélhető legkisebb jövedelem s 
csak ha ez biztosítva van, fog terve keresztül-
viteléhez." E szavakat egy országos hirii 
gazdakapaczitás mondta nekem, mikor arról 
vitatkoztunk, hogy az adott körülmények 
között mi jobb: fajtatehenészet-e, vagy egy-
szerű haszontejgazdaság? Már tudniillik ha 
tejgazdaságot akarunk bevezetni, jobb-e magát 
egy fajtához tartani, avagy eltekintve a faj-
tától, szorosan az egyed tejelési képességét 
tartsuk-e szem előtt s mihelyest ez czélunknak 
többé meg nem felel, azonnal selejtezzük ki 
és — tekintet nélkül a fajtára —jobbtejelésü 
állatot állítsunk be helyette. 

És ezen gazdakapaczitásnak teljes igaza 
volt, — mi gazdák tudjuk ezt legjobban. 
Elmúlt már az az idő, mikor a birtokos 
valamely kedvencz témája kedvéért áldoza-
tokra, sokszor igen nagy kiadásokra volt 
képes; mikor számításon kivül hagyta, hogy 
az általa vitt művelési ágak mindegyike meg-
hozza-e a maga kellő jövedelmét, sőt szám-
talan eselben egyáltalán hoz-e neki birtoka 
oly jövedelmet, a milyent a benne heverő és 
beléfektetett tőke után jogosan elvárhatna. 

Ma a jelszó .mindent a zsebnek, semmit 
a szemnek", mert hiába, nincsen már meg az 
a tőke, melyre mint készre biztosan támasz-
kodhattunk, nagymérvben megszűnt a luxus 
utáni vágy ; de meg sokan is vagyunk már, 
annyian, hogy a miből csak néhány évtized 
előtt még egy lélek pompásan megélt, ugyan-
annyiból ma már három-négy embernek kell 
ugyancsak kuporgatni, hogy tengődhessen. 

És kire nehezedik ennek a megélhetési 
nagy gondnak a súlya leginkább; ki az, aki 
nemcsak a saját megélhetéséről gondoskodik, 
hanem számos más emberről is, kik neki ezen 
gond leküzdésében segédkeznek ? A gazda az, 
kire legtöbbnyire nagy vagyon kezelése és 
horribilis tőke jövedelmeztető forgatása van 
bizva s ki, ha nem áll feladata magaslatán, 
nemcsak saját boldogulását teszi tönkre, 
hanem nagy mellékszemélyzete létét is erősen 
koczkáztatja. 

Azért különösen, amely gazda nem tud 
számítani, az ne is fogjon valamely feladat 
teljesítéséhez, mert képtelen lesz azt ugy 
keresztülvinni, amint azt a fennebb hangoz-
tatott közös érdek megkívánja s nemhogy a 
rábízott tőkét okosan forgatni tudja, hanem 
azt folytonosan csak apasztani fogja s ami 
természetesebb, minthogy ezután a bukás 
kérlelhetlenül bekövetkezik. 

Ezen száraz s rendesen a pusztában 
üresen elhangzott szót képező bevezetés után 
áttérek arra, miként számítottam akkor, midőn 
kilencz darab agyongyötört, elcsigázott, csene-
vész magyar ökör hizlalásához fogtam oly 
czélból, hogy megtudjam, vájjon hizlalásom 
eredménynyel járt-e s akkor, a midőn oly 
kevés takarmánynyal rendelkeztem, hogy előre 
tudtam, miszerint a hizlalás folyama alatt 
többször leszek kénytelen takarmányt változ-
tatni s hogy a hizlalást alighanem oly takar-
mányanyagokkal fog íelleni befejeznem, a 
milyen takarmányokkal való hizlalás legalább 
is szokatlan. 

Midőn egy meglehetősen elhanyagolt bir-
tokot szeptember elején kezelésembe átvettem, 
még egyetlen egy barázdát sem találtam fel-
szántva, ökreim gyengék és rosszak voltak, 
elképzelhető tehát, hogy nagy gondot és még 
több dolgot adott, mig ezt a nagy mulasztást 
házi erőmmel helyre bírtam hozni. Ennek 
pedig a következménye az lett, hogy az ösz-
szes és sikeresen befejezett munkák után 
igásökreim oly rosszak lettek, hogy azokból 
kilencz darab a további gazdasági munkára 
teljesen képtelen volt. 

Előrelátva kevés takarmányomat, azokat 
mint selejteseket eladni akartam, de suly sze-
rint á kgr. legfeljebb 36 fill. lévén elérhető* 
mást gondoltam és egyéb állatokat is hizlalván 
elhatároztam, hogy ezt a kilencz darabot is 
hízóba állítom; egyrészt legalább megpróbálom, 
hogy lehet-e ilyen körülmények között ered-
ménnyel hizlalni, másrészt — mint fennebb 
emlitém — nem lévén elegendő hizlalási 
takarmányom, velük próbát is teszek arra 
nézve, hogy mennyiben van hatással a hizla-
lási folyamatra a takarmány többszöri változ-
talása s kivált lehet-e sikeresen hizlalni répa 
nélkül is. 

Erre az utóbbi körülményre egy eszme-
csere vezetetett rá. A fennebb czitált országos 
kapaczitással ugyanis egy alkalommal épen a 
hizlalásról beszélgettünk s elpanaszolván a 
hizlaláshoz szükséges répahiányomat, ő a kö-
vetkezekben felelt: „ A jő zsombolyai takar-
mányban oly áldásos táplálékkal birunk, hogy 
erősen meg vagyok győződve arról, miszerint 
ha hazánkban a répák túltermelése folytán 
beáll az általános répauntság (aminthogy be 
fog állani!), vagy a mivelési költség nagysága 
miatt lehetetlené válik a répatermelés, reá 
leszünk utalva és jól tudom, hogy a zsom-
bolyai takarmány teljesen kielégíti a répához 
kötött kivánatainkat." 

Mint mondtam, répám kevés volt, zsoni-
bolyai takarmányom bőven, hizlalni akarlam; 
mi természetesebb tehát, minthogy a fentebb 
jelzett hizlalási próbák keretébe a zsombolyai 
takarmánynyal való hizlalást is felvettem: 
ösmeretlen uton azonban haladni nem akar-
ván, mégsem mertem az egész hizlalási 
proczeszszust s az összes hizóállataimmal 
ezen takarmánynyal keresztülvinni, hanem 
szorítkoztam ezen 9 darab ökörre s csak azon 
időre, amikor majd a répa elfogyása folytán a 
szükség ezt nekem úgyis parancsolni fogja. 

Ezen kilencz ökröt, melyek közül a 2. 
számú súlyos beteg volt, az összes munkáim 
elvégezte után deczember hó 20 án állítottam 
hizóba, megkezdtem a hizlalást napi 2 kg. 
korpával, 40 kg. répával, a megfelelő buza-
törekkel abrakul és 9 kg. közép jó réti 
szénával. Beállítási sulyuk —• mint az az 
alábbi kimutatásból ki fog tűnni — 4197 kg. 
volt, vagyis egy darab átlagsulya 466'3 kg. 
volt. Minden hónap huszadikán a rendes idő-
ben lemázsálva őket, már az első hónapban 
4624 kg. volt az összsúly, vagyis 513'8 kg. 
átlagsuly, ami 47'5 kg. havi, vagy 1'58 kg. 
napi gyarapodásnak felel meg. 

Ezentúl a korpáról a negyedik hónapban 
a tengeridarára átmenve, ezt havonként 1 
kg.-mal emeltem ugy, hogy a hatod.k hónap-
ban, mint max;mumot elértem a 7 kg.-ot. 

A megfelelő törek és a 9 kg.-nyi széna 
4 hónapig állandó maradt, azontúl pedig 7—8 
kg.-ra redukáltam, miután hizóim gyarápödtuk-
kal csak ennyit voltak képesek enni. 

Bépával pedig ugy álltam, hogy január-
február hónapokban 40—35 kg.-jávai, márczius-
április hónapokban pedig 30—25 kg.-jával 
képes voltam nekik adni, április 20-án tul 
azonban — ha csak a többi hízóimat, igás 
ökreimet és tehenészetemet nem fosztottam 
volna meg tőle, — már ezen kilencz próba-
ökörnek nem jutott. Ekkor gondoltam tehát a 
zsombolyai csalamádéra s ekkor két hétig át-
menetileg 15 kg. répát és 15 kg. zsombolyai 
csalamádét, azontúl pedig a hizlalás végéig 
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25—15 hg. zsombolyait adtam felszecskázva 
és darával (persze mindig a kellő sóval is) 
keverve. 

A mázsálási és gyarapodási kimutatás a 
következő: 

XII/20. . 1/20.. 

után felmaradó 5089 kgrért 1323 frt 14 kr.-nyi 
összeget vettem be, végül, ha újból megjegy-
zem, hogy a kiállításkor csak 18 krt kínáltak 
á kgr, hamar kiszámítjuk, hogy hizlalásom 
milyen eredménynyel végződött. 

11/20. 111/20. IV/20. 

A zsombolyázott vagy máskép besavanyí-
tott csalamádé táphatása többnyire valamivel 
csekélyebb ugyan mint a takarmányrépáé, 
különösen ha nagyra növő tengerifajtát ter-
mesztünk, de ahoz nem fér kétség, hogy azzal 

VI/13. Szaporulat E l a d á s 

525 585 

— — .50 
— — 680 
— — 655 

— 1 181 

— — 168 . 
495 26 10 

Összesen 4197 4624 427 4842 218 5063 : 221 5298 

m, í egy állatra — ... 466'3 513-8 — 538-0 — 562 5 — 588"7 

— | egy hóra... — — 47'5 — 24-2 — 24-5 —• 

1301 0-91 5089 — 

— 601-7' 
13 

14-0 napra = 

Ebből látszik, hogy a mikor a januári 
1'58 kgr-os napi gyarapodási átlaggal szem-
ben a februári 0 80 kgr-nyi, a márcziusi 0'81 
kgr-nyi és az áprilisi 0"87 kgr-nyi állag áll,, 
akkor a takarmány változtatás és specziel a 
zsombolyai - adagolása mellett az átlag egy-
szerre 0'45 kgr-ra esik ugy, hogy már három 
olyan hízó is van, mely súlyából elenyésző 
csekélyei ugyan, — de mégis veszített. 

És itt bizonyodik be azután a hizlalás 
azon egyik legfőbb szabálya, hogy hizlalás 
közben takarmányt változtatni nem czélszerü 
ámbár ezen átlag apadásnak némi magyará-
zata az is, bogy a hizók hová tovább elérvén 
teljes stádimukat, gyarapodásuk is fokozatosan 
apadt; arra azonban, amire akartam, még 
sem tudtam ennek folytán feleletet kapni, 
hogy mennyiben felel meg a zsombolyai takar-
mány .hizlalási czélokra s csak annyit mond-

* hatok, hizóim ezt a répa elfogytával époly jó 
izüen ették, mint amazt, mig tartott. 

Miután pedig ez a dolog még most is 
nagyban érdekel, elhatároztam, hogy a jövő 
szezonban az egész hizlalási kampányt fogom 
néhány állattal zsombolyai takarmánynyal 
keresztül vinni; addig is pedig nagy örömmel 
venném, ha akadna gazdatársaim között olyan, 
aki e téren már tett kísérleteit e lapok hasáb-
jain köztudomásul adná, remélve, hogy erre 

s igen tisztelt szerkesztő ur szívesen tért 

Mert igen fontos dolog ám ez! Vannak 
vidékek, hol a napszámok megdrágulása, a 
talajviszonyok és egyéb körülmények folytán 
répát már is csak a legnagyobb költséggel 
lehet termeszteni s ismét a czeruzát véve a 
kezünkbe, ha a répát csak nyilt veszteség 
mellett tudunk termeszteni, akkor tanácsosabb 
lesz ezen tértől elfordulni s valami más tér 
felé fordítani figyelmünket. 

Visszatérve már most a fenebb közölt 
kimutatáshoz, folytatólag látjuk belőle, hogy 
az egész hizlalási időre vett átlagszaporulat 
nem épen kedvezőtlen. Ökreinket ugyanis két 
részletben adtam el, miután azokból három 
még fiatal tinó volt s igy hamarébb elkészült, 
mint a többi hat darab elöregedett ökör. Az 
utolsó hármat junius 2-án etetés, itatás után 
4 órával mázsálva, 10°/o engedménynyel á 26 
kr., az első hatot pedig junius 13-án, etetés 
itatás után 4 órával mázsálva, 6o/o enged-
ménynyel szintén 26 kr. Az utolsó mázsálásból 
kiszámítva, az utóbbi három ökör napiszapo-
rodása átlag a 1'06 kgrot, az első hat ököré 
pedig 0"76 kgrot tesz ki. 

Ha most megtudjuk, hogy a kilencz 
hizó összes szaporulata 1301 kg. volt s hogy 
azokért, vagyis eladása százaléksuly levonása 

Deczember 20-án ugyanis kaptam volna 
az első hat ökör 907 kgr. élősúlyáért á 18 kr. 
= 523 frt 26 kr., vagyis átlag egy ökörért 
87 frt 21 kr. Julius 13 án pedig azok 3464 
kgrnyi tiszta súlyáért kaptam á 26 kr = 900 
frt 64 krt, vagyis átlag egy ökörért 150 frt 11 
krt, az értéktöbblet tehát 62 frt 90 kr, mely-
ből 170 hizlalási napot számítva, egy napra 
esik 37 kr bruttó nyereség. 

Ugyancsak deczember 20 án a másik 
három ökör 1290,kgr. élősúlyáért kaptam volna 
á 18 kr. — 232 frt 20 krt, vagyis átlag egyért 
77 frt 40 krt. Junius 2-án pedig azok 1625 
kgrnyi tiszta súlyáért kaptam á 26 kr = 422 
frt 50 krt, vagyis átlag egy ökörért 140 frt 
83 krt, az értéktöbblet tehát 63 frt 43 kr 
melyből 160 hizlalási napot számítva, esik egy 
napra 39V2 kr. bruttó nyereség. 

Ha most felbecsülöm azt a takarmányt, 
a mit ezen állatoknak a hizlalási idő alatt 
adtam és ezt kivetem egy napra, lesz: korpa 
ós dara 20 kr, széna 8 kr, répa és zsombo-
lyai takarmány 9 kr = 37 kr a kezelési és 
egyéb költségeken kivül. Ami tehát annyit tesz, 
hogy az első hat ökörnél kb. plusz nélkül, a másik 
három ökörnél pedig körülbelül V k kr. .napi 
plusszal dolgoztam; vagyis felmaradt napon-
kint átlagban 1 drb után czirka 3A kr. hasz-
nom és a trágya; azaz körülbelül beteljesedett 
a gazdálkodók azon rendszeresen hangoztatott 
mondása, hogy „mai időben a gazda csak a 
trágyáért hizlal." 

Persze visszamenve most már soraim 
elejére, ha tekintetbe vesszük, hogy ez a 
kilencz darab ökör hizóba állításakor milyen 
lenyúzott, csenevész, úgyszólván teljesen 
selejtes állat volt; továbbá, hogy hizlalás 
közben takarmányváítoztatásnak is voltak 
kitéve, ami rendszerint sulyveszteséggel jár; 
ugyancsak, hogy az egyik ökör (a kimutatás-
ban 2. számmal jelzett) beteg is volt, a miért 
a többihez hascfhló arányban nem gyarapod-
hatott s igy az átlagot tetemesen lenyomta; 
végül ha figyelembe vesszük, hogy utánuk sok 
és általánosan legjobbnak elismert trágyát 
kaptam, — a végső konklúzió mégis csak az, 
hogy ez a csekélykének látszó jövedelem 
csakhamar tetemesebb összegre rug, mihelyest 
a hizlalásnak szorosan megadjuk mindazon 
kívánalmakat, amelyeket az a már évtizedes, 
kipróbált hizlalási szabályok szerint megkíván 
s akkor jogosan kimondhatjuk azt, hogy mégis 
csak érdemes hizlalni. 

Chriastélyi Béla. 

1-40 

« 3'16 napra = 
160 

0'13 napra -- í -ce — 

is lehet előnyösen hizlalni, sőt a besavanyított 
csalamádé nagyon jó szolgálatot tesz a hizla-
lásnál akkor, ha nem rendelkezünk más vize-
nyős takarmánynyal, mert a marhahizlalást 
mindig vizenyős takarmányra czélszerü alapí-
tani, miután a takarmányban foglalt viz elő-
nyösebben hat a súlygyarapodásra mint az 
ivóviz. Ugyanis a hizómarha nemcsak fehérjét, 
zsirt és ásványi anyagokat rak le testébe, de 
vizet is, az pedig be van bizonyítva, hogy az 
állat a takarmányban foglalt vizet nagyobb 
mennyiségben tudja lerakni, mint az ivóvizet, 
kétségtelenül azért, mert a takarmányviz 
apródonkint szívatván föl, állandóan higgitja a 
vizet, mig az ivóviz gyorsan jut a vérbe, de a 
vesék által gyorsan ki is választatik belőle. 

Valószínűen azért hat a takarmányviz 
máskép az anyagcserére is, mert mig az ivó-
viz jelentékenyen fokozza a fehérjeszétbontást, 
addig a takarmányviz nem teszi azt, minél-
fogva kevesebb fehérjét bont az állat szét, 
illetőleg többet takarít meg e lerakásra, ha 
vízszükségletét részben takarmányvizzel fö-
dözheti. 

Ezeknek az emiitett dolgoknak tulajdonit-
ható az, hogy a tulsok vizenyős takarmány-
nyal eszközölt hizlalás többnyire előnyösen 
hat ugyan a súlygyarapodásra, de vizenyős és 
kevésbbé Ízletes termékeket létesít és hogy a 
szomjat gerjesztő anyagok, minő péld. a 
konyhasó is, valamint a tápitalok, mint. péld. 
a langyos. vizzel föleresztett dára, korpa stb. 
hátrányosan h&tnak a hizlalásra. 

Hizlalásközben nem czélszerü ugyan 
vizenyős takarmányt változtatni, de ha kény-
telenek vagyunk reá, s ha fokozatosan esz-
közöljük, többnyire a gyarapodás lényeges 
megzavarása nélkül tudjuk keresztülvinni. A 
jelen esetben is kétségtelenül nemcsak a takar-
mányváltoztatás, hanem más is okozta a 
göbölyök egy részénél a súlybeli apadást, 
nevezetesen az, hogy a szokatlan zsombolyá-
zott takarmány savtartalma miatt némi has-
menést okozott s emiatt megkevesbítette az 
emésztőszervek tartalmát, de az ilyen zavarok 
csakhamar elmúlnak s a test és a gyomor s 
béltartalom súlya közötti régi viszony ismét 
helyreáll, mihelyt az állatok megszokják a 
savanyu takarmányt. 

Cselkó István. 
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NÖVÉNYTERMESZTÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

Őszi borsó és szöszösbükköny 
termesztése. 

V. E. ur következő kérdést intézte szerkesztő-
ségünkhöz : 

Gazdaságomban őszi borsót óhajtanék vetemé-
nyezni, hogy kora tavaszszal fejős teheneim és ökreim 
részére zőldtakarmány álljon rendelkezésre. Miután 
ezen takarmánynövény csak első kísérlet nálam, 
kérem szíveskedjenek velem közölni, vájjon mikor 
szokás a vetést eszközölni, mennyi mag szükséges egy 
1200D-őles holdba, magában szokták e'-az őszi borsót 
vetni avagy más maggal vegyesen, ezen esetben mennyi 
vetőmag szükséges az egyikből, mennyi a másikból. 
Kora tavaszszal, mely idő tájban lehet az őszi borsót 
kaszálni ? Esetleg lehetne-e kora tavaszszal is egy-
részét elvetni, hogy abban az esetben, ha az őszi 
vetés elvénül, legyen ismét későbbi takarmány is 
belőle ? 

Az őszi takarmányborsót rozszsal vagy 
őszi árpával szokás keverékben termeszteni s 
augusztus végétől, szeptember végéig vetik. A 
szerint a mint a termelésre szánt talajon a 
hüvelyesek gazdagon vagy mérsékelten dísz-
lenek, a keverékbe űrtartalom szerint 1/a rész 
vagy 2/3-rész borsó veendő s a keverékből 
kat. holdankint 1Ó0 kilogramm számitandó. 
Legezélszerübb sorba vetőgéppel 12 cm. 
távolra vetni. A keverékbe alkalmasabb rozsot 
használni, mert az őszi árpa gyorsabb fejlő-
désü lévén, tavasszal hamarább elvénül, nem 
ad olyan tömeg takarmányt s a téli .hidegtől 
is sokat szenved. Az őszi borsós rozskeverék 
elég korán használható, Ízletes zöld takar-
mányt szolgáltat; kedvező tavaszi időjárás 
esetén rendszerint május 10—15. Uján éri el 
azon fejlődési fokot, hogy használása elkezd-
hető. Igen ízletes, különösen a tejelválasz-
tásra felette kedvező hatású zöld takarmányt 
szolgáltat. 

Mindazáltal az utóbbi években az őszi 
borsós rozs keverék termesztése nagyon meg-
csökkent, még a nagy tehenészetekkel biró 
gazdaságokban is abban hagyják termesztését; 
ennek oka az, hogy az őszi borsó, ami szélső-
séges teleinket rendszerint igen megsínyli, 
mert fagyálló képessége csekély és különösen 
tavasz elején mikor napközben már enyhe 
meleg van, de éjjelenkint még 2—3° C.-ra 
száll a hőmérsék a fagypont alá: az őszi 
borsó szemlátomást ritkul ; ezért van, hogy 
ha nem is pusztul ki teljesen, nagyon szapo-
rátlan, terméshozama csekély, kat holdankint 
80—100 mmázsa zöltakarmánytermés már 
erős középtermésnek mondható. 

Tekintettel az őszi borsó gyenge fagy-
állóságára, olyan zöldtakarmányt adó hüvelyes-
sel kell helyettesíteni, mely a telet jól ki-
állja : ilyen a szöszösbülcJcöny (Vicia viliosa). 
Amióta az országos növénytermesztési kísér-
leti állomás által kezdeményezett s több éven 
át folytatott kísérletek a szöszösbükkönynyel 
igen kedvező eredményre vezettek: a szöszös-
bükköny termesztése évről-évre terjed s foko-
zatosan kiszorítja az őszi borsót és a közön-
séges őszi bükkönyt, mely utóbbi a téli hideg-
től ép ugy szenved, mint a borsó. A szöszös-
bükköny ugyan nem szolgáltat olyan jó izü 
takarmányt, mint az őszi borsó, azonban a 
telet biztosan kiállja, korábban fejlődik, ugy, 
hogy április végén már kaszálható, mely tulaj-
donságában egy takarmánynövény sem ver-
senyezhet vele, ezenkívül nagy tömegű takar-
mányt szolgáltat, ugy, hogy kat. holdankint 
200—250 q. zöldtakarmányra bátran számit-
hatunk. Az állatok a szöszösbükköny fogyasz-
tásához hamar hozzászoknak, különösen, ha 
zsengébb állapotban kezdik etetni, ami azért 
is ajánlatos, mert gyorsan fejlődvén, nem tud 
oly hamar elvénülni, mint ha kaszálásával 
megkésnek. Elvénült állapotban az állatok nem 

szívesen fogyasztják, de ez hasonlókép van 
minden más korai zöldtakarmánynövénynyel. 

A szöszösbükköny ugyancsak rozszsal együtt 
keverékben vetendő, a keverik aránya és a 
holdankint szükséges vetőmagmennyiség ugyanaz, 
mint az őszi borsós rozskeveréknél. Vethető 
szeptember végéig, de a korábbi vetés taná-
csosabb, mert a szöszösbükköny kezdetben 
lassan fejlődik s ha az ősz folyamán nem fej-
lődhetett eléggé, tavaszszal fejlődésében vissza-
marad s kaszálása is ennek arányában 10—12 
nappal megkésik. A gyorsabban felmelegedő 
homok és homokosvegyületü talajokon a késői 
vetéseknek ezen hátránya csak nagyon ked-
vezőtlen tavaszi időjárás esetén mutatkozik 
nagyobb mértékben. 

A leirtak alapján a magam részéről czél-
szerübbnek tartom a szöszösbükköny és rozs-
keverék vetését, mint a borsósrozsét. Vetőmag 
beszerezhető a magyar mezőgazdák szövetke-
zeténél, vagy bármely nagyobb budapesti mag-
kereskedő czégnél. 

A mi végül a takarmányborsó tavaszi 
vetését illeti, azt zabbal keverten nagyon 
ajánlhatom. Termesztésénél teljesen azon el-
járás követendő, mint a zabosbükkönyénél, 
melynél a zabosborsó 10—12 nappal korábban 
fejlődik s válik használhatóvá, szükséges azon-
ban, hogy oly korán vettessék, amint csak 
lehet, miért is termesztése esetén az őszi 
szántást elmulasztani nem szabad. A debre-
czeni m. kir. gazdasági tanintézet gazdaságá-
ban a zabosborsót évek óta igen jó ered-
ménynyel termesztjük. 

Eázsó Imre. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. 

Vizsgázott fiitó'k. 
A kalászosok mindinkább fokozódó ter-

melése következtében a gőzcséplőgépek any-
nyira el vannak terjedve, hogy nemcsak az 
uradalmak, hanem a közép- és kisbirtokok is 
el vannak látva ilyenekkel; sőt a nagyobb 
határral biró községekben több gőzcséplő gép 
van, olyanok birtokában is, a kik sem nem 
gazdálkodnak, sem nem gépészek, csak gép-
tulajdonosok, a kik a géptől várják megélhe-
tésöket. 

Különösen a géptulajdonosok és a kisebb 
gazdaságok nem lévén képesek okleveles drága 
gépészt tartani 4—5 lóerejü gépjükhöz, az 
olcsóbb és a törvény által gépvezetésre jogo-
sított vizsgázott fűtőket alkalmazzák a cséplés 
idejére. Sőt még nagyobb gazdaságokban is, 
a hol két garnitúra cséplőgép van, csak egy 
okleveles gépészt tartanak, a ki az egyik gar-
nitúrával végzi a cséplést, a másikat pedig a 
vizsgázott fütő vezeti. 

A vizsgázott fűtőnek tehát oly tapasztalt 
gépkezelőnek kellene lenni, a ki nemcsak a 
lokomobilt tudja vezetni, hanem ugy ennek, vala-
mint a cséplőnek munkába állításánál előforduló 
gyakorlati fogásokat s a munkaközben előálló 
kisebb szabálytalanságokat helyre is tudná 
hozni. Sajnos ilyet keveset lehet közöttük 
találni és ezek csakis olyanok, kik már a 
bizonyítvány elnyerése előtt gépész mellett 
huzamosabb ideig gyakorolták a gépfütést és 
figyelemmel kisérték ezalatt a gépész egyébb 
fontosabb teendőit is. 

Lássuk most már mi annak az oka, hogy 
a jó bizonyitványnyal biró vizsgázott fűtők a 
gyakorlatban oly kevéssé felelnek meg a czél-
nak, vagyis mily előzetes képzettség szükséges 
abhoz, hogy valaki a fenti czimet elnyerje ? 

Hogy valaki a fűtői vizsgát letehesse, 
ahoz egy évről szóló gépfütő gyakornoki 
bizonyítvány kell, amelynek előmutatása után 
oda állhat az e czélra kinevezett bizottság elé. 

Ezen bizottság azután kérdéseket intéz 
az illetőhöz a lokomobil kezelését illetőleg, 
vagyis hogy kell gőzt fejleszteni, a gépet 
indítani, járásközben gőzt és vizettartani és 
egyéb biztonsági dolgokról; de hogy a cséplöt, 
hogy kell munkára beállítani s annak belső 
szerkezete, hogy működik és ezeket (dob, 
szelelő-rosta stb), hogy kell a termények 
minőségéhez beállítani ezekről egy árva szót 
sem kérdeznek tőle. Hanem ha a lokomobilra 
vonatkozó fenti kérdésekre megfelel, megkapja 
a jó bizonyítványt. 

Például egy jó magaviseletű parasztember, 
vagy kovácslegény, aki írni, olvasni tud, de a 
gépkezelésről még fogalma sincs, eljön egy 
gazdaságba a gépész mellé fűtőnek, ott egy 
szezon alatt tüzel, a gépész utasítása szerint 
kezeli a gépet s esetleg eszébe vés egyes főbb 
mozzanatot, az év végén kér a gazdaságtól 
egy bizonyítványt, mely arról szól, hogy ő 
egy évig azon gazdaságban mint gépfütő-gya-
kornok szerepelt s magát ügyesen és szorgal-
masan viselte. 

Most már megveszi teszem fel Táborszki-
nak a „Lokomobilok* czimü müvét, azt 
télen át bemagolja és tavaszszal leteszi a 
fűtői vizsgát. 

No most már t. gazdatársaim hogy lehet 
azt feltételezni egy ily kevés, úgyszólván 
semmi gyakorlattal nem biró emberről — da-
czára a jó bizonyítványnak — hogy az egy 
cséplőgarniiurát hiba nélkül kezeljen? Mikor 
a mindinlább komplikáltabb uj rendszerű 
gépek néha a jártasabb okleveles gépőszt is 
próbára teszik. 

íme itt van az oka annak, hogy a leg-
több vizsgázott fütő a gyakorlatban a kivánt 
czélnak meg nem felel s a jó bizonyítvány 
révén, jó fizetésre elszegődik s a géptulajdo-
nos aztán vakarja a fejét. 

Ezen bajon csak ugy lehetne segíteni, ha a 
vizsgáló-bizottság követelne a vizsgázótól első 
sorban is több évi gyakorlatról szóló bizo-
nyítványt, azután a lokomobil kezelésére meg-
állapított kérdéseken kívül kérdést intézne 
hozzá a cséplő szerkezete és kezeléséről, a 
gépek munkába állításáról stb. s ha ezen és 
más gyakorlati kérdésekre megfelel, csak akkor 
adni nekik a jó bizonyítványt, hogy azáltal a 
gazdaközönség egy olcsóbb és mégis meg-
bízható gépkezelő osztályhoz jusson.*) 

K. J. 

Gőzeke szántás szalmatüzeléssel. 
Most két éve, hogy átvettem egy bánáti 

4000 holdas birtokot. Látva azt a nagymennyi-
ségű szalmakészletet, ami itt heverőben van 
s ame'yet 10 krért mm. sem lehetett eladni, 
azon gondolatra jöttem, hogy e nehéz kötött 
talajt, melyet ökör igával alig 4 hüvelykre 
lehet megszántani, — gőzekével, szalma-
tüzelés felhasználásával, mint e vidéken legr 
olcsóbb tüzelő anyaggal, fogom felszántatni. 

Gazdatársaim sokoldalú támadásának 
voltam kitéve e szalmatüzelési rendszer végett, 
okul adván, hogy nem fogok tudni elegendő 
gőzt tartani és hogy a szalma drága tüzelő-
anyag lesz stb. 

Mindezek daczára beszereztem egy 
Fowler-féle 16 lóerejü szálmát üzelésü beren-
dezéssel ellátott gőzekét, melylyel most a 
második éven szántok a szalmának lehető leg-
jobb kihasználásával. 

Mult évben 1899 ben felszántattam 7 és 
11 hüvelyk mélységben 855 kat. hold földet, 
melyből 595 hold 7 hüvelykes 6-os ekével és 
260 hold altalajturó ekével oly módon lett 
szántva, hogy a felső eketest 7 hüvelyk réteget 

*) Czikkiró nézete teljesen helyes. Nem ártana ez 
ügyben az OMGE.-ben mozgalmat indítani, mert tény 
az, hogy a cséplésnél a fontosabb munkát a cséplőgép 
végzi, tehát a gépésznek legalább is oly jól kell ismernie 
a cséplőgépet, mint a gőzgépet. 

Rovatvezető. 
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fordítva, az alsó altalajturó vas ugyan-e 
barázda fenekét 4 hüvelyk mélyen felszakítva 
hagyta a megszántott felső réteg alatt. E 
felette nehéz munka végzése mellett folytono-
san elegendő gőzt lehetett tartani a szalma-

A 855 hold szántására 3944 mm. szalma 
fogyasztatott el, miből átlag holdanként 461 ko. 
szalma esik. A kőszén tüzelésnél holdanként 
1 mm. Szén szükséges. 

1 mm. kőszén 1 frt 30 kr. 
4"61 szalma itt á 10 kr. 46 kr. 

szalmával holdanként kevesebbe kerül 84 krral. 
Már most tekintve, hogy e 4000 holdon 

átlag kalászos termény van 55000 — 18-as 
kereszt, melynek szalmasulya csak 65 kilóval 
számítva 35740 mm, melyből 300 hold után 
rozsszalma van 10,000 métermázsa, melyet 
előnyösebben felhasználni nem lehet, mint 
a szalma tüzelési rendszerrel. 

Az eddigi szalmatüzelési berendezésű gőz-
ekéknél a szalma oly módon lett a géphez 
juttatva, hogy egy megrakott szekér a gép 
után lett akasztva a megrakott szekérről egy 
fadeszka csatornába hányták be a szalmát és 
a tüzelő ebből szedve tüzelt/ A szalma pedig 
egyik szekérről, mely a géphez hozta, át lett 
rakva arra a szekérre, mely a gép után volt 
akasztva. 

44—48-as keresztet és ha ez ily arányban 
szaporodik, akkor a mély müvelés már magá-
nak megtermeli a tüzelő felesleget, a mire 
ezelőtt számítani nem mertem. 

Jalsoviczky János. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
• m t m r t l : l e u ; ftjita. 

Kísérletek nitrogéngyüjtő bakté-
riumokkal. 

II. 
A paszulyok termése. 

A földfeletti termés kémiai elemzése sze-
rint egy edényben termett növényzetben volt 
átlag: 

Száraz anyag Nitrogén 
gr. mgr. 

Paszulybaktériumokkal beoltva 61-43 1968 
Borsóbaktériumokkal „ 12'88 173 
Elfajtázott baktériumokkal „ 49-60 1472 
Be nem oltva 13-89 171 

Ha most a paszulybaktériumokkal beoltott 
növények földfeletti termésének szárazanyagát, 
illetve nitrogéntartalmát szintén 100-nak vesz-
szük, akkor az arány ez: 

109. ábra. Gőzeke szántás szalmatüzeléssel. 

Ezen fenti nehézségen és hogy két ember 
munkáját megtakarítsam, készítettem a gép 
hátuljára egy erős deszka saraglyát, mely. csuk-
lós szerkezeténél fogva fel és le hajtható; 
továbbá készítettem 4 db táblás széles szalma-
hordó szekeret oly módon, hogy azzal a kazal 
mellé állva egy ember megrakhatja annélkül, 
hogy segítségre lenne szüksége. Ezen szekér-
nek elől van egy leereszthető saroglája deszká-
ból, melyet, ha a szekér a géphez lesz erő-
sítve, leereszt a gépen lévő saroglya végére, 
miáltal a gép és a szalmás szekér között egy 
hid képződik, melyen keresztül egy ember 
képes a tüzelést ellátni fennakadás nélkül s 
ily módon a két gép mellől 2 ember munkáját 
takarítottam meg. 

Mellékelt 109. ábrán látható, amint a szalmás 
szekér utána van kötve a gépnek, melyről a 
tüzelés történik. Szalma elfogyása esetén a 
szekér le lesz csatolva és a megrakott szekér 
utána akasztva. 

Most már második évi tapasztalatom után 
mindazon gazdatársaimnak, kik azon helyzet-
ben vannak, hogy szalmatermésüket értékesí-
teni nem tudják és nagyobb, gőzekének meg-
felelő területtel rendelkeznek, ajánlhatom e 
módozatot. 

Ajánlhatom annál is inkább, mert ott, 
hol a szalmatermés eddig 30 kereszt volt, a 
gőzeke szántás után búzában adott ez éven 

Szárazanyag Nitrogén 

Paszulybaktériumokkal beoltva 100 100 
Borsóbaktériumokkal „ 20-97 8-79 
Elfajtázott baktériumokkal „ 80-74 74-80 
Be nem oltva ' 22-61 8-64 

A cserepekből kimosva a paszuly gyö-
kérzetét, valamennyi növény gyökérzetén (egy-
egy cserépben 8 növény volt) megolvasták a 
nitrogéngyüjtő gumókat s ebből kiszámították 
az egy-egy növényre eső átlagot. A megolva-
sásnál egyszersmind figyelembe vették a nit-
rogéngyüjtő gumók kifejlődését és alakját. E 
vizsgálatokról a következők tűntek ki : 

a) A paszulybaktériumokkal beoltott nö-
vényeknél egy-egy növény gyökérzetén átlag 
531 gumó találtatott. Csaknem valamennyi 
gumó 10—22 darabból álló gomolyba volt 
egyesülve. 

b) A borsóbaktériumokkal beoltott növé-
nyeknél egy-egy növény gyökérzetén átlag 
348 gumó találtatott. A gumók átmérője 2—4 
mm. között ingadozik, gomolyok csak elvétve 
találhatók, a gumók rendesen magánosak. Mig 
a paszulybaktériumokkal beoltott növényeken 
a gumók sávozottak (ami a normális paszuly 
— nitrogéngyüjtő gumók egyik sajátsága), 
addig itt a gumókon sávozottságnak nyoma 
sincs. 

c) Az elfajtázott baktériumokkal beoltott 
növényeknél egy-egy növény gyökérzetén átlag 

448 gumó találtatott. A gumóié sávozottak, 
tehát olyanok, mint a normális paszuly-nitro-
géngyüjtő gumók; s ezek a borsóbaktériumok-
kal beoltott paszulyok gyökérgumóitó), abban 
is eltérnek, hogy nagyságuk az 5 mm. vastag-
ságot eléri s hogy rendesen nagyobb gomo-
lyokba vannak egyesülve. 

d) A be nem oltott növényeken egyet-
lenegy gumó sem fejlődött. 

Mivel az egyes gumók igen különböző 
nagyságúak, a gumók összeszámolásán kívül 
kívánatos volt a gumók összes súlyát is meg-
határozni s arányba hozni a gyökérzet súlyá-
val. Ez megtörténvén, az eredmény a követ-
kező : 

Paszulybaktériumokkal ...) a 2-442 3-625 67-2 :100 
Borsóbaktériumokkal }• g: 0-792 2-450 32-2 : 100 
Elfajtázott baktériumokkal) g 1-318 2-401 54-9:100 

E szerint a paszulybaktériumokkal való 
oltás után a gumók súlya a gyökérzet többi 
súlyának 2/3-át eléri; a borsóbaktériumokkal 
való oltás után a gumók csak körülbelül 
Vb-át teszik ki a gyökérzet többi részé-
nek, mig az elfajtázott baktériumokkal való 
oltás után a felénél valamivel többet. Tehát 
ebből is azt látjuk, hogy az eredetileg a 
borsóból származó baktériumok az által, hogy 
most már 2 éven át a paszulyban éltek, e 
tekintetben is a paszulybaktériumok természeté-
hez közeledtek. 

A leirt kísérletekből Noble és Hiltner a 
következő végkövetkeztetéseket vonják : 

1. Ha a borsó gyökérgumóiból vett bak-
tériumoka paszulyba oltatnak, vagy viszont a 
paszuly gumóiból vett baktériumok a borsóba, 
ugy a beoltott növények gyökérzetén beáll 
ugyan a gumóképződés, de az ilyen gumók 
rendszerint képtelenek arra, hogy a nit-
rogént aszszimmilálják, a növekedést elő-
mozdítsák. 

2. A borsóbaktériumok beoltása után a 
paszuly gyökérzetén támadt gumók oly oltó-
anyagot szolgáltatnak, a melylyel beoltva a 
paszulyt, ezen a valódi paszulybaktériumok 
hatását megközelítő hatást fejtenek ki. Az eme 
elfajtázott baktériumokkal beoltott paszuly-
növények szárazanyaga elérte az igazi paszuly-
baktériumokkal beoltott paszulynövények száraz-
anyagának 80'74°/o-át, nitrogéntartalma pedig 
az utóbbiak nitrogéntartalmának 74-80o/o-át. 

Viszont a borsóbaktériumok azáltal, hogy 
a paszulynak voltak élettársai, eredeti gazdá-
juktól, a borsótól, oly mértékben idegenedtek 
el, mint a minő mértékben a paszulyhoz 
alkalmazkodtak. Hatásuk a borsóra meggyengült. 
Az elfajtázott baktériumokkal beoltott borsóban 
ugyanis csak 69-80%-a képződött ama száraz-
anyagnak és csak 49'26%-a ama nitrogén-
tartalomnak, a mely a borsóban akkor éretett 
el, ha igazi (eredeti) borsóbaktériumokkal 
oltatott be. 

Ezekben tehát ama véleményhez, hogy a 
gyökérbaktériumok idegen pillangósvirágú növény-
nemekhez alkalmazkodni képesek, pozitív bizo-
nyíték szolgáltattatott. 

A jövő vizsgálatai fogják eldönteni, hogy 
mint viselkednek majd a 99-i kísérleteknél 
nyert elfajtázott baktériumok (a már két éven 
át a paszulyhoz társult, de eredetileg borsó 
baktériumok), ha ezek megint egyrészt a 
paszulyba másrészt a borsóba oltatnak. 

# 
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SZŐLŐSZET, KERTSZET. 
Rovatvezető: Ángyai Dezső. 

Gyümölcsészeti alaphibák. 
Szép és nemes foglalkozás a gyümölcsfa-

tenyésztés, sőt azt is hozzátehetjük, hogy hasz-
nos és jövedelmező is, ha azt alapjában el 
nem hibázzuk. De annál keserűbb, ha az alap-
hibát elkövettük, egyik csalódás a másikat 
éri s mire szorgalmunk gyümölcsét kivánnók 
élvezni, hosszú s türelmes várakozás után, 
azon vesszük magunkat észre, hogy kártya-
várunk összedőlt s az összes fáradozásunk 
hasztalan s meddővé vált. 

Pedig az ilyen hiba nagyon hamar meg-
esik ; sokszor előbb, mintsem az ember gon-
dolná. Vagy a győmölcsnemet vagy a fajtát 
nem választja az ember jól meg, vagy nincs 
kellő tekintettel a talaj minőségére, amelybe 
azt ültetni akarja vagy pedig ültet derüre-
borura olyan minőségűt, ami épen keze ügyébe 
esik s a mi tán előbb korházba, mint kértbe való. 

A legnagyobb baj pedig az ilyen téve-
désnél az, hogy évek kellenek hozzá, mig az 
ember észreveszi s ujabb évek, mig kivágja 
s mással pótolni sikerül. Igy például tudunk 
esetet reá, a midőn egy gyümölcsös létesíté-
sénél mindenféle gyümölcsnem ültetve lett 
minden tekintet nélkül a fajtákra s a jó 
szerencse reményében vártak vagy tiz évet 
mig a fák termőre fordultak azaz csak fordul-
hattak volna; mert bizony önkáron kellett 
megtanulniok, hogy minden talajban minden 
gyümölcsnem nem való, továbbá, hogy a faj-
ták megválasztása döntő befolyással van ugy 
magára a fa tenyésztésére valamint termé-
kenységére is. 

Vannak egyének, kik előszeretettel ra-
jongnak a czifra nevű fajták után s a világért 
el nem ültetnék az olyan fajtát, amelyet va-
lami különleges és rendkívüli tulajdonságokkal 
nem öltöztettek fel. Az egyiknek a rendkívüli 
nagyság, a másiknak esetleg a szokatlan alak, 
a harmadiknak a szin imponál, de arra csak 
nagyon kevesen vigyáznak, hogy megfelelő-e 
a talaj s képes-e abban kellő termékenységet 
kifejteni. 

Ha minden talaj nem volna egymástól 
oly eltérő alkatú és összetételű, tán meg-
kisérlenők a gyümölcsnemek és fajták meg-
választását összeállítani; de igy midőn úgy-
szólván minden község és határ más és más 
összetételű talajjal bir, megint csak oly 
munkát végeznénk, a mit már sokan meg-
próbáltak, de a hasznosság dűlőjére vezetni 
képesek nem voltak. 

Legjobb tanácsadó e tekintetben maga a 
természet ujjmutatása. Nincs az a vidék, 
ahol egy vagy másik gyümölcsnem vagy fajta 
eminenter nem magaslanék ki a többi közül. 
Ezt kell követni s ezt kell tömegesen produ-
kálni. Ott például, ahol a Batul, Török Bálint, 
Pogácsa, Fűszeres pepin, Szürke renet stb. 
szépen diszlenek s évenkint meghozzák termé-
süket, hiábavaló erőltetés volna Szercsikát, 
Blenheimi renet, Kálvil vagy tudom is én miféle 
más fajtát akarni termeszteni. A természetet 
erőltetni nem lehet s igy az okos ember elsősorban 
leszámol a talaj és helyi körülményekkel s 
csak aztán fog a gyümölcsnem és válfajta ki-
választásához. 

Az még . előttem nem termés, ha egyik-
másik fajta mutatóul hoz néhány gyümölcsöt 
s azt esetleg meg is érleli. Az okszerű gyü-
mölcstermelő irány mindegyre az marad, hogy 
redukált kevés fajta és tömeges produkálás. 
Hogy példát hozzak fel előbbi állításomra, van 
kertemben néhány szabadkai szercsikám. Már 
vagy 5 éve, hogy meghozta első gyümölcsét. 
Nagyon örültem neki, mert aki azt nálam 
megízlelte, fölséges voltánál fogva nem győzte 
eléggé dicsérni. Magam is még ez évben ol-
tottam belőle vagy 12 darabot. Azonban azóta 
is évenkint szépen virágzik, imigy-amugy köt 

is; de fejlett gyümölcsöt azóta sem hozott. 
Próbáltam én azt trágyázni, kiváló gonddal 
nyesni stb., de mind nem használt semmit. A 
fája bár egészséges, de nálam teremni nem 
szeret s igy nem is erőltetem tovább. 

Mindebből tehát azt a tanulságot lehet 
leszármaztatni, hogy figyeljük és lessük el, hogy 
mily fajtákat kedvel talajunk, melyik díszlik 
vidékünkön leginkább s ezt aztán termeljük 
tömegesen és nagyban, ugy a jövedelem és 
haszon sem fog a gyümölcsészet után el-
maradni. 

Magam tapasztalatából beszélek. Ezelőtt 
mintegy 20- évvel összeszedtem mindenféle 
fajtát s azzal ugy benépesítettem kertemet, 
hogy a hány fa, annyiféle fajta volt. Gzélt 
azonban nem értem, mert azóta is a fajtákat 
minél kevesebbre kell redukálni s csak azo-
kat szaporítom, amelyek rendesen teremni is 
szoktak. 

Mindezzel azonban nem azt kívántam 
mondani, mintha a vaskalapos maradiság 
hive volnék s nem ismerném el, hogy a jó-
nak is van ellensége t. i. a jobb. Tegyünk 
bizony kísérleteket az ujabb fajtákkal, próbál-
juk meg őket termékenységre, de csak kicsiny-
ben, ne feledjük soha, hogy a kísérletezés 
nagyon bizonytalan és kétséges jövedelem, a 
melyre üzemünket fektetni nem szabad. Igy 
például nálam több kiválóbb fajta áll kiséri ez és 
alatt, melyek közül a Bismark alma, a Sárga 
Bellefleur s a Nemes sóvári minden valószí-
nűség szerint be is fognak válni, mig ellenben 
a fehér és piros kalvil, a tafota, az emiitett 
szercsika s némely rambourfélék aligha nyer-
nek elterjedést. 

Nem tudok továbbá egyetérteni azokkal 
sem, akik csupán a téli gyümölcsöt tartják 
valamirevalónak, mig a nyári mint teljesen 
értéktelen terményeknek tartják és elitélik. Ez 
szerintem egyoldalú nézet; mert nyári almáink 
és körtéink közt számos oly fajta létezik, 
melyek — különösen közeli piacznál — tisz-
tességes jövedelmet biztosítanak. Mások ismét 
mint teljes aszalványok dolgozhatók fel s igy 
fizetik ki magukat. A legkényesebb inyencz is 
például élvezettel eszi a nyári Kálmán-körte 
aszalványát akkor, a midőn friss s üde 
gyümölcshöz nem juthat. Előnyt adok ugyan 
magam is a téli gyümölcsnek és készséggel 
elismerem értékes voltát; ezzel azonban nem 
akarom a nyáriakat teljesen kizárni sőt 
szívesen adok ezeknek is helyet kertemben. 

A körtefélék helyes megválasztásánál 
különös súlyt fektetek arra is, hogy azok fája 
ne legyen nagyon törékeny s a gyümölcs a 
fán jól megállja a helyét. Ilyeneknek ismerem 
az Izambert Bosc kobak körtét. Erdei vajkörte 
Hardempont téli vajkörtét stb. mig ellenben a 
Napoleon vaj körte, — őszre kelve — ágai 
töredezettek s alig marad néhány gyümölcs 
rajta. 

De nem vagyunk jobban a gyümölcs-
nemek megválasztásánál sem. Itt is csak a 
magunk Ízlését követjük s eszünkbe sem jut 
megkérdezni, váljon mit szól hozzá a talaj vagy 
egyéb helyi körülmény. Például a talajunk 
erősen kötött agyag s mi mégis erőnek erejé-
vel kajszit vagy cseresznyét akarunk azon ter-
melni*), vagy pedig ha száraz meleg poziczióba 
szilvafélét ültetünk. Lehet-e aztán csudálkozni 
azon ha a kajszit gutaütés éri, a cseresznye 
nem megy semmire sem s a szilvafa makacs 
csökönyösséggel nem hoz gyümölcsöt? 

Erős meggyőződésünk s ezért bátran ki 
is merjük mondani, hogy száz eset közül leg-
alább is ötvenszer a gyümölcsnem és fajta 
helytelen megválasztása az oka azon panasz-
nak, amit a gyümölcsfákra előhozni szoktunk. 

Gyümölcstenyésztésünk egy további sar-
kalatos hibája az, hogy olyan facsemetéket 
ültetünk, amilyenekhez éppen hozzájutunk. 
Elültetünk minden szemétre való fát azon 

*) Az alany helyes megválasztása mellett: még 
ott is sikerülni fog. R. 

reményben, hogy az az uj helyén majd meg-
erősödik. Pedig ez az eset nagyon ritkán 
szokott beállani. Vesződünk vele évek hosszú 
során át s végre is azon meggyőződésre jutunk, 
hogy bizony kár volt azt elültetni. 

Az okszerűség ugy hozza magával, hogy 
jól megnézzük azt, amit ültetünk. A hibás 
gyökérszegény, rosszul nevelt s hasonnemü 
facsemeték elültetése valóságos idő és munka-
pazarlás, nem lesz abból életerős, egészséges 
és termékenyfa sohasem. Csak akkor lesz 
köszönet, öröm és haszon fáradozásunkban, ha 
kifogástalan szép példányokat ültetünk. Inkább 
fizessük meg jobban az egyes csemetéket s 
válaszszunk megbizható beszerzési forrást, 
mert itt csakugyan beigazul az, hogy az fizeti 
legdágábban, aki csupán az olcsót keresi. 

Liebháld Béni. 

Budapesti in. kir. állami mag-
vizsgáló állomás közleményei. 

Jobb hereféléink a rét-
gazdaságban. 

M. N. ur gazdatársunk egy beküldött 
hereféléjére vonatkozólag a következő kérdést 
intézte hozzánk: „Mellékelt here utaimon és 
természetes kaszálóimon vadon igen szépen 
díszlik. Ép e tulajdonságáért meg akarom 
kísérelni a mesterséges kaszálókon és legelő-
kön is. Mi a valódi neve e herének? Emiitett 
czélra felhasználva megtartja-e 3—4 évig évelő 
tulajdonságát ?" 

A beküldött hereféle nem más, mint kö-
zönséges vörös lóhere (Trifolium pratense 
Lmk.) mely növényt kü'önböző vidékek szerint 
styriai here, vörös here, steyer here, gombos 
here, fenyer, három levelű fenyer és gombos 
fenyer néven ismernek. Hazánkban mint kul-
túrnövény is nagy szerepet játszik s mint ér-
tékes takarmánynövény nagy elterjedésnek 
örvend. Bétjeinken pedig vadon is nagy-
mennyiségben terem s a széna minőségére, 
értékére igen kedvező befolyással van. Töme-
gesen fordul elő továbbá némely utak men-
tén, ami — különösen lóhertermelő vidékeken 
— egyebek közt a maglóher behordásakor a 
szekerekről lepotyogó magnak is tulajdonítható. 

A mezőgazdaságban tehát találkozunk 
kultivált és vadontermő vörös lóherrel, melyek 
közt azonban semmi botanikai külömbség 
nincs, minélfogva a botanika nem is tárgyalja 
külön. Némelyek azon külömbséget emiitik fel, 
hogy mig a kultivált vörös lóher bujább, erő-
teljesebb növésű és egyes részeiben puhább; 
addig a vadontermő kevésbbé erőteljes növésű 
és egyes részeiben amannál valamivel kisebb. 
Ez azonban nem elég jellemző külömbség 
arra, hogy ennélfogva két külön fajként tekint-
hessük. Külömben is a gazda számtalan eset-
ben meggyőződhetik ennek épen az ellenkező-
jéről: bizony nagyon gyakran láthatunk lóhe-
res tábláinkon is elég sok silány, nagyon is 
kicsiny növésű kultivált vörös lóhert; s viszont 
kedvező viszonyok közt a vadontermő is megnő 
akkorára, mint bármely kultivált. 

Bizonyos tulajdonságra nézve azonban, 
— de csakis rétgazdasági szempontból, — 
figyelemreméltó különbség van a kettő közt. 
A vadontermő vörös lóher ugyanis azon 
előnyös tulajdonsággal bir a kultivált fölött, 
hogy mig a kultivált igényesebb, — hogy ugy 
mondjam, mint minden kultur növény kénye-
sebb, — a növénybetegségekkel szemben 
kevésbé ellentálló, minélfogva réteken kevésbé 
tartós is: pl. kaszálókon már a 2-ik évben 
annyira kiritkul, hogy a 3-ik évre alig marad 
belőle valami, legelőkön pedig a legelő állatok 
folytonos rágása, taposása következtében még 
hamarább kivész; addig a vadontermő vörös 
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lőher, mint minden más vad növény kevésbé 
igényes, az esetleges kedvezőtlen időjárással, 
— téli száraz hidegekkel — és növénybeteg-
ségekkel szemben ellentállóbb, tehát tartósabb 
is: legelőkön még a 3-ik, sőt 4-ik évben is 
szépen díszlik, kaszálókon pedig még az 5 ik 
évben is kitart. 

Kérdésttevő ezek szerint a beküldött 
herefélét (vadontermő vörös lóher) ugy mes-
terséges kaszálója, — mint legelője növény-
zetének értékessebbé tételére felhasználhatja, 
mert ha diszlik és jól tenyészik természetes 
kaszálóin és legelőin, diszleni fog mesterséges 
rétjein is. 

Ha azonban hideg, nedvesebb természetű 
kötött nehéz talajjal biró rétje is van, arra 
tanácsosabb korcs lóhert (Trifolium hybridum 
L.) használni, mert a vörös lóher az ilyen 
talajt nem szereti, hamar kipusztul és ki-
pusztulásáig is nagyon satnya, igy hozama is 
silány; ellenben a korcs lóher ép az ilyen 
helyet kedveli jobban. Értékére, terméshozamra 
s egyéb tulajdonságokra nézve pedig nem áll 
mögötte annak. 

A holdankénti magszükséglet mennyisé-
gét nem állapithatjuk meg, mert nem tudjuk, 
hogy rétjei növényzetének körülbelül hány 
perczentjét teszik ki a herefélék. Ha azonban 
tudja, hogy kaszálókon a növényzet 20—25% je, 
legelőkön pedig 15—20%-je lehet hereféle, 
saját maga is megállapíthatja, hogy mennyit 
szórjon rá. 

Ezen mennyiségben nemcsak tanácsos, 
de sőt előnyös és szükséges, hogy több fajta 
alkalmas hereféle legyen képviselve. Az emii-
tetteken kivül ilyen hereféléink: gyökerező ló-
her (Trifolium repens L.) és a szarvas kerep 
(Lotus corniculatus L.), melyek igen jó és 
tartós évelő takarmánynövények. 

A gyökerező lóhernek igen előnyös tulaj-
donsága az, hogy a réteken való tartóssága 
nemcsak maghullatása, hanem gyökerező tulaj-
donságánál fogva is biztosítva van. Ezen tu-
lajdonsága abban áll, hogy a földre fekvő 
szar azon pontján, hol a levélhüvely van, 
hajtást illetőleg uj szárat hajt, egyidejűleg 
pedig gyökeret is bocsát a földbe, minélfogva 
itt önálló uj növény fejlődik. Legelőkön a 
legelő állatok rágása, taposása nemhogy hát-
rányára lenne, hanem még elősegíti bokroso-
dását, sűrűsödését. Hideg, igen nedves tala-
jokon is jól diszlik. 

A szarvas kerep pedig bármilyen talajjal, 
éghajlattal és fekvéssel biró rétjeinkre igen 
alkalmas. Egyike a legigénytelenebb hereféléink-
nek; s ugy legelőn, mint kaszálón nagyon 
tartós. Emellett jó és elég takarmányt szol-
gáltat. Szikes talajokon is nagyon jól diszlik; 
hol rendesen ott látjuk társaságában a bador-
kákat (Trifolium angulatum, Tr. parvillorum, 
Tr. strictum és Tr. fragiferum L.) melyek 
közül a Trifolium fragiferum évelő, a többi 
azonban csak egyéves. 

Megemlítendő még a baltaczim (Onobrychis 
sativa Lmk.). Ez a melegebb természetű 
meszes, márgás talajokat kedveli, de más 
talajokon is is jól tenyészik, hacsak nem 
nedves. 

A felsoroltak közül a szarvas kerep és 
baltaczim azon tulajdonságát akarom meg-
említeni, hogy ezek nem idéznek .elő a kérő-
zőknél felfúvódást (dobkórt), mint pl. a lőher, 
luczerna és vadrepcze stb. 

A badorka és vadontermő vörös lóher 
magja magkereskedőknél nem kapható, ha kap 
is tőlük a gazda; egész bizonyos lehet, hogy 
ezen mag nem azonos. Épen ezért, ha szük-
sége van vadontermő vörös lóherre legjobb, 
ha azt maga arattatja a rétről s maga 
állítja elő. 

Tordai György, 
aszisztens. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
374. kérdés. Televényes, kissé mély fek-

vésű, termőerőben meggyöngült, de azért még 
jó talajon mesterséges legelőt óhajtok létesí-
teni. Minő fükeveréket vessek. Mely időben? 
Milyen mennyiséget kat. holdankint? Kérdéses 
birtok Torontálmegyében fekszik és tavaszkor 
magasan áll a talajvíz, de ritkán boritja el a 
a talajt. B. L. 

375. kérdés. Egy kisebb családból álló 
nagyobb uri ház részére konyhakertet óhaj-
tanék alakítani. Kérdem hány • - ö l föld-
terület kell egy ily konyhakert beállításához 
meleg ágyakkal s bele értve 100 D-öl dinnye 
földet ? 

Továbbá, magas törzsű, féltörpe és egész 
törpe gyümölcsfák mily távolságra ültetendők 
egymástól? 8. S. 

376. kérdés. Egy 1000 holdas gazda-
ságban, melyben el van vetve: a) piaczi: 
100 h. buza, 100 h. rozs, 100 h. árpa, 
100 h. zab, 100 h. tengeri, 100 h. burgonya, 
b) takarmány: 100 h. luczerna, 100 h.takarm. 
répa, 100 h. keverék és 30. h. takárm. buza, 
utána tak. zöld tengeri, 30 h. takarm. rozs, 
utána zöld tengeri és 40 h. zöld tengeri; 

hogyan számithatni ki a piaczi növé-
nyekkel és takarmánynyal bevetett terület 
°/o-ját? A tényleges piaczi, termés 600 hold, 
takarmánytermés pedig 460 hold. S. D. 

Felelet. 
Mesterséges legelő létesitése televényes 

talajon. (Felelet a 374. kérdésre.) Termőerőben 
megfogyatkozott, de azért még jó, kissé mély 
fekvésű televényes talajon Torontálmegyében 
létesítendő mesterséges legelőjére a következő 
alkatrészekből álló fümagkeveréket ajánljuk: 

kilogramm 
I. Festuca pratensis (réti csen-

kesz).__ 15°/o = 8'0 
I. Dactylis glomerata (csomós 

ebir) 1 12% = 5'0 
I. Lolium perenne (angol perje) 7% = 3'4 
I. Alopecurus pratensis (réti 

ecsetpázsit)... ... 15% = 3'5 
II. Poa pratensis (réti perje)... 13% = 2'5 
II. Agrostis stolonifera (ta-

raczkos tippan).. 14% = 1-8 
II. Trifolium repens (gyökerező 

lóher) 8% = 0"8 
II. Lotus corniculatus (szarvas 

kerep) 10% = 2-3 
II. Trifolium hybridum (korcs 

lóher) 6% = 07 
A holdankénti vetőmagszükséglet 

összesen : 28-0kg. 
Az egy holdra (1600 •-51) vetendő alkat-

részeknek külön-külön a bevetendő holdak 
számával való szorzata mutatja, hogy az egyes 
alkatrészekből egyenként hány klgr. szükséges 
az egész területre; azok összege pedig nem 
más, mint az összes vetőmag szükséglet kilo-
grammokban. 

A szükséges vetőmagot nem tanácsos 
keverék alakjában szerezni be, mert megtör-
ténhetik, hogy drága pénzért nagyrészben egy-
éves rossz füvek magjából és arankás here-
féle rostaaljakból összeállított értéktelen fümag-
keveréket kap. Ajánlatosabb a keverék alkat-
részeit valamelyik megbízható magkereskedőtől 
külön szerezni be és azokat otthon maga 
kevertesse össze. De ne egy tömegbe az egé-
szet, hanem az I.-el jelzett könnyebb magva-
kat együtt, a II.-vei jelzett nehezebbeket pedig 
szintén együtt kevertesse össze és igy két 
részletben is vetendők ezek el, mert külön-
ben a külömböző sulyu, alakú, nagyságú és 
állományú magvak egyenlőtlenül keverednek 
össze, minélfogva egyenlőtlen lesz a vetés is. 

A vetés eszközölhető tavaszszal és ősz-
szel ; oly vidékeken pedig, melyeken későn 
tavaszodik s a nyár elég erős, vethetünk nyáron 
(julius—augusztus.) 

Fümagkeverék vethető védő növénynyel, 
vagy anélkül. Védőnövényül használható a 
tavaszi buza és árpa, továbbá a zab, őszi 
buza és rozs. Ezek közül az árpa és az őszi 
buza kevésbbé alkalmasak, mivel igen bokro-
sodnak. A tavaszi búzát és rozsot használják 
magot termelő védnövényekként; a zabot 
pedig szálas takarmányul lekaszálandó védő-
növényként (igy még a rozs is használható.) 

Torontálmegyei viszonyok közt a szóban 
forgó talajon a legajánlatosabb a fűmag-vetést 
márczius—április hóban eszközölni szálas 
takarmánynak vetett zab védőnövénynyel. A 
jól megmunkált talajra először a védőnövény 
s csak ennek alátakarása' után vethető a fü-
magkeverék, mely tövis boronával takarható alá. 

Tordai György. 
Konyhakert alakítása, (Felelet a 375. sz. 

kérdésre) Egy kisebb család szükségletének a 
fedezésére mintegy 5—600 m2 kert terület 
kell. Függ azonban ez a talaj minőségétől és 
attól, hogy minő zöldségfélét akar ott ter-
melni. Ha articsókát, spárgát v. dinnyét is 
termel, ebben az esetben ez a terület nem 
elég, az úgynevezett köznapi szükségletet 
azonban már kielégíti. 

Magastörzsü fákat a következő távolságra 
kell ültetni. 

Diót és gesztenyét 15 méterre, almát 
körtét és cseresznyét 8—10 m., meggyet 
szilvát és kajszinbaraczkot 6—8 méterre, 
őszi baraczkot 6 méterre, ugyanennyire a 
mandulát is. 

A féltörzsü fák ültetési távolsága ugyanaz, 
mint a magasé. 

A törpefákat egymástól, ezek alakja 
szerint, 5—6 méterre kell ültetni. Bz. 

A piaczi növények területi aránya. (Fe-
lelet a 376. kérdésra.) A piaczi és takarmány-
növények területi aránya a főnövények terü-
lete szerint állapittatik meg, tekintet nélkül a 
rendszerint csekélyebb termést nyújtó utó- és 
tarlónövényekre. 

A fenforgő esetben tehát a 60 hold 
takarmánybúzát, illetve rozsot termő terület a 
csalamádé területébe beszámítandó, mert való-
színűleg kevesebb csalamádét szolgáltat, mint 
a 40 hold csalamádét termő terület. 

E szerint tehát 60% esik a piaczi és 
40% a takarmánynövényekre. H. A. 

Veszedelmes engedékenység. 
Épen a mult számunkban ecseteltük be-

hatóan a budapesti tejpiacz mizériáit, reá 
mutatva arra, hogy a mienkhez hasonló 
dezolut állapotokat egész Európában nem lehet 
találni, mert oly szemérmetlen módon sehol 
sem űzik az élelmiszerek hamisítását általában, 
a tejhamisitást pedig különösen, mint mi-
nálunk. 

Az ellenőrzés igen lanyha s ez teszi 
lehetővé a napirenden levő nagyarányú 
hamisításokat, de igen nagy baj e mellett az, 
hogy a hamisítókkal a büntető ̂ Jiatóságok való-
sággal kesztyűs kézzel bánnak s oly enyhén 
büntetik a csalásokat, hogy ha nagyobb szigor-
ral nem fognak eljárni, a viszonyok javulását 
teljességgel nem lehet reménylenünk. 

Az élelmiszerek forgalombahozatalánál 
tapasztalt nagyfokú visszaélések és hamisí-
tások meggátlása czéljából a, kormány már 
1895-ben megalkotta a „mezőgazdasági ter-
mények, termékek és czikkek hamisításának 
tilalmazásáról* szóló törvényt, amely erélye-
sen végrehajtva teljesen alkalmas arra, hogy 
az élelmiczikkek hamisításának gátat vessen. 

A törvény jó, de sajnos nem hajtatik 
végre s az alatt a hat év alatt, mióta a tör-
vény érvényben van, a viszonyok úgyszólván 
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semmivel sem j avultak. S hogy ez igy van, 
annak okát az ellenőrző- s büntetőhatóságok 
lanyhaságában s okadatolatlan engedékenysé-
gében látjuk. 

Valóban érthetetlen az az eljárás, melyet 
a fővárosi hatóságok a tejhamisitókkal szem-
ben alkalmazni jónak látnak, s amelyet alább 
példákkal akarunk illusztrálni. 

A fővárosi tejpiaczon oly mérvben űzetik 
a tejhamisitás, hogy még a szokott lanyha 
ellenőrzés mellett is, napról-napra rajtakapnak 
néhány hamisítót a tiltott üzelmeken, akiknek 
megbüntetését az idézett törvény első fokban 
a kerületi elöljáróság hatáskörébe utalja. 

Az igazságnak tartozunk azzal, hogy el-
ismerjük, hogy egy-két előljáró komolyan veszi 
a dolgot s viszonylag szigorúbban bünteti a 
hamisitókat, de ezzel szemben a kerületi elöl-
járók túlnyomó többsége a legenyhébb bünte-
téseket szokta kiszabni. 

A szigorúbb büntetések megfellebezhetők 
a közigazgatási bizottsághoz, a mely a helyett, 
hogy törvényadta jogával élne s a lakosság 
érdekeit szem előtt tartva, az első fokú ható-
ságok rendszerint tul enyhe büntetését szigorí-
taná, oly engedékenységet tanusit, a mellyel a 
fenforgó viszonyok javítását teljesen lehetet-
lenné teszi. 

Hogy miképen torolja meg a közigazga-
tási bizottság a hamisításokat, arról tájékozást 
nyújt a legutolsó ülésében elitéltekről szóló 
alábbi kimutatás. 

Elitélte pedig a közigazgatási bizottság: 
Stern Manóné szatócsot vizzel való hamisított 
tejelárusitásáért 50 koronára; Hajdú Sámuelné 
kávémérőnőt ugvanesak vizzel hamisított tejért 
30 koronára. Klupp György ürömi lakost, 
lefölözött tejjel kevert tejnek teljes tej gyanánt 
való forgalomba hozatala miatt 10 koronára ; 
Turi Gábornét és Balkó Gergelyné tejkeres-
kedőt vizzel kevert vaj forgalomba hozatala 
miatt 6, illetve 5 koronára; özv. Huszár 
Sándornét, romlott vaj árusítása miatt 30 
koronára; Malos Mihályné lőréi lakost, liszttel 
hamisított tej forgalomba hozataláért 30 koro-
nára; Wadekker sütőmestert és szatócsot 
szérum olajnak jaffa-olaj gyanánt való árusí-
tásáért 10 koronára; Kóhn Jakab lisztkereske-
dőt romlott búzaliszt árusításáért 10 koronára, 
illetőleg megfelelő elzárásra. 

Tessék már most ezen, a legtöbb eset-
ben 30 koronán alól maradó büntetésekből — 
bárkinek is kiszámítani, nem-e fizeti ki magát 
a hamisítás igen jól s nem e valóságos buz-
dítás a hamisításra az ily enyhe eljárás. A 
hamisító néhány nap alatt helyre pótolja a 
büntetés lefizetéséből származó veszteségét 
s további hamisításai busás jövedelmet hajta-
tanak neki. 

A fent idézett törvénynek mások az 
intencziói s a hamisítókra oly büntetést szab 
ki, hogy ha azokat a gyakorlatban alkal-
maznák, sokkal kevesebb ok volna a jogos 
panaszra. 

Lássuk csak, mit mond a törvény ? 
18. §. Kihágást követ el és amennyiben 

cselekménye súlyosabb büntetés alá nem esik, 
két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, aki: 

a) mezőgazdasági terményeket, termékeket 
vagy czikkeket hamisít, 

b) hamisításra alkalmas anyagokat e czélra 
hirdet vagy e czélra forgalomba hoz, 

c) hamisított mezőgazdasági terményeket, 
termékeket vagy czikkeket forgalomba hoz. 

Kihágást követ el továbbá és a mennyi-
ben cselekménye súlyosabb büntetés alá nem 
esik, 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő az, aki: 

d) mezőgazdasági terményeket, termékeket 
vagy czikkeket, habár azok nem is hamisítot-
tak, oly elnevezés alatt vagy oly megjelöléssel 
árul, illetve hoz forgalomba, mely azokat ter-
mészetük és származásuk szerint valósággal 
meg nem illeti. 

Hogy mi értendő az élelmi czikkek hami-
sítása alatt, azt az idézett törvény világosan 
körülírja, nevezetesen a termények, termékek 
és czikkek hamisítása alatt azoknak minden 
utánzása vagy olynemü megváltoztatása ér-
tendő, mely a fogyasztó közönséget a termény 
eredete, összetétele vagy minősége tekinteté-
ben tévedésbe ejteni alkalmas. 

Világosan kijelöli a törvény azon eseteket 
is, hogy mikor alkalmazandó szigorúbb bünte-
tés s megállapítja, hogy (22. § ) a pénzbünte-
tésen felül az elzárás büntetése szabandó ki 
akkor, ha a kihágás ismételten követtetett el vagy 
ha az elitélt ily kihágás miatt már büntetve 
volt, azaz visszaesést tanúsított, , vagy ha a 
büntetendő cselekmény rendszeres foglalkozás-
ként követtetett el. 

Hogy mikép alkalmaztatnak ezen bünte-
tendő határozatok a praxisban, azt fentebb 
láttuk. Ez azonban még hagyján. — De a leg-
élesebb kritikát hivja ki a közigazgatási bizott-
ság azon eljárása, hogy a törvény határozott 
rendelkezéseit nem respektálja s azokkal ellen-
tétbe helyezkedik. 

íme a bizonyíték. 
Tusák Marcell fővárosi tejkereskedőt és 

a budapesti tejkereskedők egyesülete alelnökét, 
a mint azt az összes napilapok megírták, már 
többször büntették meg tejhamisitásért s leg-
utóbb újra rajta kapták, hogy teljestej fölirásu 
edényekcen lefölözött tejet szállított. — Az 
illetékes kerületi elöljáró a tejkereskedőt, akit 
már a törvényben megengedett legnagyobb pénz-
büntetéssel büntettek, tíz napi elzárásra és 100 
korona pénzbüntetésre Ítélte. 

Mi természetesebb, minthogy az elitélt 
tejkereskedő megfelebbezte az Ítéletet a köz-
igazgatási bizottsághoz, amely a tíz napi el-
zárás helyett, kétszáz koronát állapított meg és 
a tejkereskedőt összesen háromszáz koronára 
ítélte. 

Szabadjon tisztelettel kérdenünk, kik 
ennek az igazságos Ítélkezésre hivatott fórum-
nak a tagjai, akik egyúttal a főváros 600 ezer 
főnyi lakosságának közélelmezése fölött is őr-
ködni hivatva vannak. Ismerik-e vájjon annak 
a törvénynek határozmányait, a melyeknek 
végrehajtása másodsorban az ő kezükbe van 
letéve s ismerik-e azt az elemi igazságot, 
hogy a törvényt elsősorban annak végrehajtói 
tartoznak respektálni. 

Mert ha ismerik, ily monstrózus Ítéletet 
nem hozhatnak s az oly egyéneket, kik a 
jóhiszemű közönség kizsákmányolására alapít-
ják exisztencziájukat, a törvény teljes szigo-
rával kellene büntetniök. A jószivü engedé-
kenység s elnézés veszedelmes dolog az ily 
fajta emberekkel szemben. Nem a javulásra, 
hanem a még szemérmetlenebb hamisításokra 
ösztökéli őket. 

A szóbanforgó esetben alkalmazandó 
büntetést a törvény világosan megállapítja. 
Az illető tejkereskedő tejhamasitásért már 
több ízben büntettetett, sőt a legmagasabb 
pénzbirsággal is büntetve volt már. Az első 
fokú hatóság igen helyesen — bár nagyon 
enyhe elzárásra ítélte. Tehát már előző hami-
sításaival rászolgált a 18. §-ban megállapított 
büntetésre, vagyis az elzárásra s ismételten 
rajtakapatván a hamisításon, a törvény hatá-
rozott rendelkezése értelmében, a közigazga-
tási bizottságnak őt — mint visszaesőt, azaz 
már büntetettet, aki emellett egy, a fővárosi 
tejkereskedelem szanálása czéljából alakult 
egyesületnek alelnöke s a kinél az ily vissza-
élés tehát kétszeresen súlyosan esik latba — 
feltétlenül a 22. §-ban előirt büntetéssel kel-
lett volna sújtania. 

E helyett az elsőfokú hatóság által ki-
szabott elzárást pénzbüntetésre változtatta. 

Ez törvényellenesen kiszabott büntetés, 
tehát érvényben nem maradhat. 

Elvégre, ha a törvény nem is rendelné 
el imperative a hamisítók szigorú büntetését s 
nem állapítaná meg félremagyarázhatatlanul 
az elzárással való büntetést a visszaesőkre, 

még az esetben is az ítélkező fórumoknak az 
volna a kötelessége, hogy minden hamisítóval 
a legszigorúbban elbánjanak — legyen az ter-
melő vagy fogyasztó — s ne csak büntes-
senek, hanem a legszigorúbb büntetések alkaí* 
mazásával el is rettentsék a hamisitókat bűnös 
üzelmeik folytatásától. 

A visszaesőket könyörtelenül el kell csu-
katni, mert csak ez az egy mód teremthet 
jobb állapotokat. 

A közigazgatási bizottság azonban nem 
respektálja a törvény ezen világos rendelkezését. 

Felhívjuk a földmivelésügyi miniszter 
figyelmét e tényre, azon kérelmünk kapcsán, 
hogy szerezzen érvényt az általa életbelépte-
tett törvénynek s oldja fel az ily ítéleteket, 
amelyek egyenes arezulcsapásai az ő intencziói-
nak. Statuáljon példát a nótórius hamisítókkal 
szemben, vagy bocsássa teljesen szabadjára 
az úgyis kevéssé fékezett hamisításokat. Papí-
ron levő törvények nem érnek semmit, azokat 
végre is kell hajtani. 

A társadalom védtelenül ki van szolgál-
tatva a kétes existencziák általi kizsákmányo-
lásnak akkor, ha a hivatásukat túlságos és 
helyén nem való engedékenységgel kezelő 
hatóságok részéről nem részesül a kellő véde-
lemben. — Az ily hatóságokkal szemben a 
kormány hivatása érvényt szerezni szentesitett 
törvényeinknek, a mit megnyugvással akarunk 
ez esetben is erélyes földmivelésügyi minisz-
terünkre bizni. 

A kopár területek kihasználásáról. 
Nemrégiben alkalmam volt Sopronmegye 

egyik szorgalmas és ismert nevü bérlő gazdájá-
nál látogatást tennem, ahol oly érdekes dol-
gokat hallottam és láttam, hogy vétenék gazda-
társaim ellen, ha azokat mindnyájunk ked-
vencz orgánumában, a „Köztelek*-ben nem 
hoznám nyilvánosságra. 

Némi tájékozásul azonban a következők-
ben adom a szóbanforgó birtok-bérlet rövid 
leírását. A kb. 1800 magyar hold nagyságú ' 
birtoktest Sopronmegye déli részén fekszik; 
talaja 2/3-részben televény szegény vörös 
agyag, Ve-része kavicsos agyag, mig utolsó 
része pedig kopár, terméketlen kavicsterület, 
amely 300 holdat tesz ki. Ezen 300 hold jöve-
delmező kihasználásáról lőszen szó az alábbiak-
ban — és hogy tiszta képét nyújtsam a való-
ságnak, azt is megemlítem, hogy ebből 150 
holdnak az altalaja már nem egész kavics, 
mig a másik 150 hold olyannyira kavicsos, 
hogy abból a megye és az uradalom fedezte 
saját kavicsszükségletét. 

A kevésbé kavicsos terület akáczkafa-
tenyésztésre használtatik és pedig a követ-
kezőképen : a bérlet első évében 1878-ban 
5 hold lön elültetve 12000 darab lVa éves 
palántával eke után 70 cm. sortávolban. 

Ezen ültetési módszer év-év után foly-
tatódott, ugy hogy ma már kb. 100 hold 
különböző korú akáczültetvény van, amelyek 
közül a 10—12 éves már használat alá kerül. 
A szebb sudaras sorfáknak alkalmas fák, — 
ahol sűrűbben állanak — gyökerestől kivétet-
nek és taz utak vagy az egyes táblák szegélyeire 
kerülnek, ahol is nyeselési üzemben lesznek 
kezelve. Az esetleges szükségleten felülmaradó 
2000—3000 darab 2.0 krjával értékesíttetik. A 
következő évben a fenti területet letarolják s 
a lekerülő fából részint szerszámfa és szőlő-
karó, részint tüzelő anyag kerül a cselédség 
számára. Tekintve az ottani magas faárakat, 
a bérlő a sorfákért 400—500 frtot kap, mig a 
szerszámfa és szőlőkaró eladási ára 600—700 
frtot jövedelmez, ugy hogy a még pár év 
előtt terméketlen terület ma már 1200 frt 
bruttót nyújt. 

Említésre méltónak tartom azon körül-
ményt is, hogy mióta a vidéken az akáczfa-
tenyésztés lábra kapott, a környékbeli közsé-
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gek szegény lakosai akáezmagot szedne^ télen 
s igy kürülbelöl 2000 frt jövedelemhez jutnak. 

Az idő és körülmények azonban arra a 
tapasztalatra jutatták a kutató bérlőt, högy 
sürü akáezfaültetvénynyel kellő eredményt el-
érni nem lehet, azért tehát az akáczf'ákat na-
gyobb tóvolságban óhajtotta ültetni olyképen, 
hogy az ezen czélra megásott lyukakban ter-
mőföldet hordatott. Eközben egy pompás gon-
dolat más fordulatot adott az ügynek, neve-
zetesen azt, hogy a megásott lyukakba nem 
akáezfa, hanem diófa került. A lyukak 4-es kötésbe 
19 m. távra kerültek egymástól 1 m. mélység-
ben és 2 m. átmérői szélességben. A verem-
ből kiemelt felső réteg, mely érettebb volt, a 
kemény kavicsaltalajtói jól elkülönítve a lyuk 
fenekére került, mig tetejébe az árokból fel-
jutott föld jutott komposzttal keverve. Ez alatt 
az akáczfák szépen fejlődtek és jövedelmeztek, 
a mely körülmény arra szolgáltatott alkalmat, 
hogy a bérlő a diófák közzé ugy sorban, mint 
a sorok közzé 9 m. távolságra akáczfákat ülte-
tett s e szerint tehát egy sorban 9 m. távol-
ságban egymástól felváltva akácz- és diófa áll, 
a második sorban pedig 9 m. távolságra csakis 
akácz nyeselőüzemre berendezve. 

Az ilyeténképen elültetet' fök között még 
elég tér maradván, azt az ügyes bérlő tök-
termelésre használta fel olyképen, hogy a fa-
sorokban és közöttük 41/2 m. távolságra 70 cm. 
mély és 1 m. átmérőjű széles lyukakat ásatott, 
amely sertéstrágyával kevert jobb termőfölddel 
lön megtöltve. 

Tavaszkor minden fészekbe 3—4 tökmag 
lön dugva, amely müvelet után egy későbbi 
kapálás következett csupán, földporhanyitás 
és gyomirtás czéljából. Az első évi termés 
máriá kifizette az összes befektetett költségeket, 
amennyiben minden fészekben átlag 35 kgr 
tök termett. 

Takarmány értékét per 100 kgr. 30 kr.-
ban számítva, ugy a fészkenkénti jövedelem 
10"5 kr. A fészek kiásása 4 kr trágya és 
kapálás 3 kr, összesen tehát 7 kr., igy pedig 
3"5 kr nettó jövedelem mutatkozot. A második 
évben, a verem meglévén '-+- csak a trágya 
és a kapálás képezte a kiadás tárgyát, össze-
sen a fentiek szerint 3 kit, igy tehát egy 
fészek már 71/2 krt eredményezett, holdja pe-
dig — 200 fészket számítva — nettó 13 frtot. 

A megérett tök október hóban fészedetik 
és répavágó géppel összeaprítva, árpaszecská-
val keverve, bevermeltetik s márczius hó első 
napjaiban mint jó takarmány kerül az álla-
tok elé. 

A midőn a fennebbiekben akartam hü 
képét adni a kopár területek egyik kihaszná-
lási módjának, csak örvendeni tudnék, ha 
gazdatársaim közül valaki használni tudná az 
ecsetelt körülmények felhasználásával termé-
ketlen területeit. 

Mihók Sándor. 

Idegen buza behozatala emeli-e a magyar 
buza fogyasztást ? A „Köztelek"-bm folyt ujabb, 
az őrlési forgalmat tárgyaló eszmecsere néhány 
megjegyzésre indít, melyek tán némi bizonyí-
tékot nyújtanak arra, hogy őrlési forgalmunknak 

gyakorlatilag nem tulajdonitható a búzaárak 
emelkedését eredményező képesség. A teória 
egy bizonyos hosszabb- időszak, egy esztendő 
statisztikáját veszi megfigyelése, számítása és 
következtetése alapjául; ezen egy év össz-
eredményéből leszármaztatja konklúzióit; melyek 
abban összpontosulnak, hogy az őrlési for-
galom négyszer annyi magyar huza fogyasz-
tását teszi szükségessé, mint amennyi külföldi 
buza hozatott be, ergó minél több idegen 
búzát irányit felénk az őrlési forgalom, annál 
keresettebbé és egyúttal értékesebbé lesz ami 
búzánk. Ezen teória csak akkor állana, ha pl. 
a malom minden számítás mellőzésével folyton 
járatná őrlőhengerét, folyton vásárolna a 
mindenkori őrlésnek ötödrész erejéig külföldi 
és ehhez négy annyi magyar búzát, akkor az 
idegen buza sokaságához képest többé-
kevésbe sürgősen, de folyton kerestetnék a 
magyar buza. De gyakorlatban, a malom 
kifogástalan szabad rendelkezési jogával élve, 
akkor vesz olyan és annyi búzát, mikor, 
milyen és mennyi neki tetszik és akkor őrli, 
mikor jónak látja. Hogy a külföldi búzát eset-
leg már augusztusban beszerezte, a magyar 
búzát pedig csak februárban vagy fordítva, 
ez nem tartozik a statisztikára, sem a teóriára. 
Hogy az augusztusban beszerzett nagyobb 
mennyiségű külföldi buza az őrlési forgalom 
daczára sem követeli a magyar buza sürgős 
keresletét, sőt hosszabb időre nélkülözhetővé 
teszi és igy árnyomasztólag is hathat, azt a 
teória az egész évi adatok összegezéséből n'em 
láthatja. A teória megállapítja, hogy a malmok 
a behozott külföldi buza mennyiségének négy-
szeresét kénytelenek fogyasztani magyar búzából, 
hogy az őrlési forgalom feltételének megfelel-
hessenek. Igaz, hogy kénytelenek, de nem 
fogyasztani hanem őrölni; fogyasztás és őrlés « 
közt olyan az eltérés, mint ima és átok közt. 
Ha 5 millió mm. búzát megőrlünk és ebből 
1 millió mm. lisztalakjában kiviszünk, marad 
4 millió mm. lisztben, ehhez importálunk 1 
millió mm. búzát, végeredménvkép maradö 
millió mm. és ezzel ott vagyunk, ahol a mádi 
kereskedő. Készietünk egy millió mmázsával 
fogyott ellenben 4/s millió mm. liszttel és Va 
millió mm. külföldi búzával összesen tehát ugyan-
csak egy millió mmázsával gyarapodott. Törököt 
fogtunk, a métermázsák milliói megmaradtak, 
közéjük azonban nagy bölcsen egy ötödrész 
silány külföldi búzát csempésztünk. Ez volna 
a nagyhangzásu őrlési forgalom jótékony ered-
ménye!? Ezen eredmény elmaradása nem-e 
öngyilkosságszámba meöne az őrlési forgalom 
eltörlése ? Jóllehet a mezőgazdaságnak absolut 
nem nyújt előnyt az őrlési forgalomként kezelt 
átmeneti forgalom, mégis kértem és kaptam 
is helyet a „Köztelek"-ben azon nézetem ki-
fejtésére, hogy kellő megszorítással és meg-
bízható ellenőrzéssel megadandó legyen az 
őrlési forgalom. Ezen egyéni, a .Köztelek állás-
pontjával és meggyőződésével ellenkező néze-
temet bár rövid kommentárral látta el a 
Köztélek szerkesztősége, de objektivitása jeléül ' 
helyt szorított számára ; annál nagyobb köszönet- í 
tel tartozom érte. Az általam felsorolt, a buzabe- j 
hozatalt szigorúan ellenőrző feltételeket azonban j 
a „P. L.' azon megjegyzésre méltatta, hogy 
azok a származási bizonyítékot (Identitats- i 

Nachweis) involválván megfontolást sem érdemel-
nek. Ezen rideg visszautasítás bár ném indo-
kolt, mert a buzabehozatal lehető legszigorúbb 
ellenőrzése nélkül közelebb állnánk a feltétlen 
vámmentességhez, mint az őrlési forgalomhoz, 
de mutatja, hogy a malmok az őrlési forgalmat 
nem is a szó igaz értelmének megfelelően, 
hanem az eddig divott értelmezés szerint 
óhajtják reaktiváltatni. Igy tehát megismer-
kedtünk a malmok kívánságával, mely egyhamar 
alig teljesülhet, mert a mezőgazda engedékeny-
ségének és nembánomságának érája a múlté. 

K. E. 
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Az OMGE. közleményei. 1419 
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Növénytermesztés. 
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A magyar kir. földtani intézet mnzenma a 
közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap és 
csütörtökön, délelőtt 10—l-ig. 

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

A m. kir. mezőgazdasági nrazenm gyűjteménye 
a 711. ker., Kerepesi-ut 72. stám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követS napon 
kivételével: 

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

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

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

Kitüntetés. Őfelsége a király dr. Bartóky 
József földmivelési miniszteri osztálytanácsos-
nak a gazdasági munkásügyek körül szerzett 
érdemeiért a harmadosztályú vaskorona rendet 
adományozta. Ez a kitüntetés, amelyet igazi 
rokonszenvvel veszünk tudomásul. Darányi 
földmivelésügyi miniszternek méltatását fejezi 
ki egy buzgó tisztviselőmunkatársának tevékeny-
ségével szemben. Nem kerülhette volna el azon-
ban Bartóky ezt a kitüntetést akkor sem, ha a ki-
tüntetéseket a gazdatársadalom keze osztogatná. 
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szöszösbükkönyt 
őszi bükkönyt 

JIL je lenleg főképen. 

¥ l u c z e r n á t -
lóheremagot 

f biborherét 
őszi árpát 

mustármagot stb. 
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Nemes czéloktól áthatott, komoly tevékenységé-
nek eredményei a gyakorlati alkotások terén is 
tiszteletet s elismerést szereztek nevének a 
többé-kevésbé beavatottak előtt s legutóbb 
is a munkás-segélypénztárra vonatkozó törvény-
javaslat méltatásánál volt alkalmunk rámutatni 
elvitathatlan érdemeire. Örömmel vesszük tehát 
most tudomássul általunk is eleitől fogva 
méltatott működésének legmagasabb helyről 
jött erkölcsi jutalmazását s üdvözöljük dr. 
Bartókyt abban a reményben, hogy a gazda-
sági munkásügyek rendezése érdekében ki-
fejtendő törekvéseihez ez a kitüntetés ujabb 
nemes ösztönt szolgáltatott. Bartóky Józsefet 
néhány év előtt Békés vármegye főjegyzői 
székéből hivták meg a földmivelésügyi minisz-
tériumba, hol azóta a legfontosabb kodifiká-
czionális munkákat végzi. Ö szövegezte meg a 
munkaadók és munkások jogviszonyát szabá-
lyozó törvényt, mely kiszedte részben a föld-
mives-szocziálizmus méregfogait s amelyről 
ma már a munkások is a legnagyobb elisme-
réssel nyilatkoznak. A föld-, dohány-, erdei 
munkások jogviszonyát szabályozó javaslatok, a 
munkás-pénztárról szóló törvény és egy egész 
sereg, az őszszel a képviselőház asztalára ke-
rülő javaslat, mind Bartóky József széleskörű 
tudásáról és vasszorgalmáról tesz tanúságot. 

Párisi kitüntetések. A gazdasági szak-
oktatásunk franczia világításban. A „ Journal 
d' agriculture d' Ille-et-Vilanie" és a „L' Uni-
vers" nevü tekintélyes politikai napilap leg-
utóbbi számaikban kiemelik azt a szép sikert, 
melyet Magyarország gazdasági szakoktatása a 
párisi világkiállításon elért és melylyel az 
első helyek egyikét foglalták el. Ugyané lapok 
említik, hogy Darányi földmivelésügyi miniszter 
által a gazdasági szakoktatás érdekében kül-
földi tanulmányi utakra küldött közegek közül 
dr. Tóth Jenő fogalmazó Bretagne-ban Ploel-
melben is több napig időzött, hogy ott a 
„Fréres de l'instruktion chreticumes" nevü kath. 
missio által fentartott népiskolákban rend-
szeresített és külföldön is elismert gazdasági 
szaktanitással megismerkedjék. Ezen alkalom-
ból a nevezett lapok látható elégtétellel teljes 
szövegében közlik azt a lekötelező modorban 
szerkesztett köszönő levelet, melyet Darányi 
földmivelési miniszter küldöttjének előzékeny 
fogadása fejében a nevezett missió fejéhez 
Abel priorhoz intézett. — A magyar selyem-
ipar is szép sikereket ért el a párisi kiállításon 
és nem várt diadalt aratott. A magyar gazdasági 
osztályban kiváltképpen a tolnai államilag 
kezelt selyemgombolyitó gvár, valamint a 
Berenger és Feissier franczia selyemgyáros 
czégek által bérbevett újvidéki és pancsovai 
selyemgombolyitó gyáraink által kiállított nyers 
selyem elsőrendű minősége általános elismerés-
ben részesült, mely abban nyilvánult, hogy 
nemcsak a szegzárdi selyemtenyésztési felügye-
lőség, hanem annak vezetője a 20 év óta oly 
önzetlenül és sikeresen működő Bezerédj Pál 
miniszteri meghatalmazott is külön-külön a 
„Grand-prix* legmagasabb kitüntetésben része-
sült. Selyemgombolyitó gyáraink fenn nevezett 
bérlői, a Berenger és Feissier czégek is ezüst 
érmet nyertek, mely kitüntetésnél nagyobbat 
csak azért nem kaphattak mert mint franczia 
czégek első izben jelentek meg magyar selyem-
mel a nemzetközi versenyben és a többi, 
évtizedek óta fennálló és az előző kiállításo-
kon ismételve kitüntetett legnagyobb több száz 
millió frank értékű forgalommal biró franczia 
selyemgyáros czégekkel kellett versenyezniük.— 
Magyar állami lovak kitüntetése. Hogy lovaink 
a kiállításon mily rendkívüli kitüntetésben ré-
szesültek, az a bíráló-bizottságnak hivatalos 
lajstromából kitűnik. Ugyanis e lajstrom 3., 4., 
41., 42. és 77. lapján fel van sorolva, hogy a 
magyar kormány össz kiállításért egy nagy 
aranyérmet nyert. Továbbá aranyérmet ítéltek 
oda: A bábolnai, fogarasi, kisbéri és mező-
hegyesi állami ménesnek. Ezeken kivül: 
Obaján, Kohejban, Montbar mének, Shagya 
VIII., Balzsam kanczák aranyéremmel, Furiosó, 

North-Star mének, Obaján, Shagya X., Ver-
neuil kanczák ezüst, Gazlau, Shagya, Nonius, 
Ürmény mének, Plútó, Fantasca, Durczás, 
Nonius kanczák bronzéremmel lettek kitüntetve. 
Sehampion aranyérmet és külön e czélra vert • 
nagy Sehampion aranyérmet. Kohejban mén 
és Shagya VIII. kancza nyert. 

Az Aradvármegyei Gazdasági Egyesü-
let választmányi ülése. E hó 8-án tartotta az 
Aradvármegyei Gazdasági Egyesület igazgató-
választmányi gyűlését. Az elnöki jelentés kiemeli 
az egyesület kebelében megalakult fogyasztási 
és értékesítő szövetkezetet, miáltal szükségessé 
vált az egyesület hivatalos helyiségének kibő-
vítése. A szövetkezet eddigi forgalma meg--
haladja a 40,000 koronát, mi biztató jelnek 
tekinthető a jövőre nézve. Az egyesület ujab-
ban 12 községben tojásértékesitő szövetkeze-
tet létesített, melyek a tenyésztőktől 45 tojást 
2 korona ár mellett korlátlan mennyiségben 
készpénzfizetés ellenében vesznek át. Ezen 
tojásgyüjtő állomások által reméli az egyesület 
a tojásos kofák üzelmeit megszüntetni és a 
kisteny észtőket ismét egy ujabb, jövedelmezőbb 
keresetforráshoz juttatni. Az egyesület borá-
szati szakosztálya szintén élénk tevékenységet 
fejt ki az utolsó három hónap alatt, igy a 
gyoroki borkóstoló ügyeit intézi, a viharágyuk 
ügyében és pinczészövetkezetek tárgyában a 
szőlősgazdákat több értekezletre hívta össze, 
melyeken Kosinszky Viktor szakosztályi elnök 
s az egyesület titkára tartott előadást. Végül 
bejelenti az elnökség a választmánynak, hogy 
a Pester Lloyd ismeretes támadásával szem-
ben Darányi Ignácz földmivelésügyi minisztert 
üdvözölte s őt bizalmáról biztosította, mire az 
üdvözlő sürgöny felolvastatván, az elnökség 
ezen tényét a választmány nagy lelkesedéssel 
vette tudomásul. Elhatározta a választmány, 
hogy a bécsi községtanács behozandó rend-
szabályával szemben — hogy a bécsi piaczra 
kerülő eladó állatok után a fogyasztási adót 
ne a vevő fizesse, hanem a felhajtó, vagyis a 
termelő, fizesse pedig minden körülmény kö-
zött akár eladja állatjait, akár pedig ha azo-
kat eladni nem tudja, — felir a földmivelés-
ügyi miniszterhez, őt felkérve, hogy hatna oda, 
hogy ezen sérelmes rendszabály életbe ne 
lépjen s egyszersmind átir az egyesület Arad-
vármegye törvényhatóságához, ezen felterjesz-
tés pártolását, illetve hasonló feliratnak a 
belügy- és földmivelésügyi miniszterhez való 
intézését kérte. A Gazdasági Egyesületek Or-
szágos Szövetségének felhívására elhatározta 
az egyesület községenként gazdakörök szerve-
zését, melyek az egyesülettel szoros kapcso-
latban fognak létesíttetni. A Gazdák Biztosító 
Szövetkezete vezérképviseletét Arad-, Békés-, 
és Csanádvármegyékre átvette az egyesület 
és a vezérképviselőség ügyeivel Laehne Hugó 
titkárt bizták meg. Most folynak a biztosító 
szövetkezet szervezési munkálatai, ugy hogy 
eddig az aradi vezérképviselőségnél már közel 
20 községi ügynökség szerveztetett. Végül az 
elnök javaslatára elhatározta a választmány, 
hogy szeptember hó második felében Laehne 
Hugó titkárt a világkiállítás tanulmányozása 
czéljából Párisba küldi ki. 

A szőlőkivitel érdekében. Darányi Ignácz 
földmivelési miniszter érdekes kísérletet tesz 
legközelebb, amelynek igen fontos czélja ván: 
a gyümölcs- s különösen a szőlő-export elő-
mozdítása. A miniszter nemrég felszólította 
Bohonczy Gida országgyűlési képviselőt és 
törökbecsei földbirtokost, hogy szállíttasson ki 
Berlinen és Hamburgon keresztül egy vaggon 
szőlőt az általa feltalált rámákban Londonba. 
Ha a kísérlet sikerül s a szőlő épen érkezik Ang-
liába a messze útról, akkor ezzel megoldódik a 
gyümölcs- s különösen a szőlőexport kérdése, 
mert eddig Hamburgba vagy Londonba szőlőt 
szállítani képtelenség volt; a szállítmányok mind 
teljesen megromolva érkeztek meg. Darányi mi-
niszter hivatalosan értesítette báró Malcomes 
berlini gazdasági attasét, hogy tegyen jelen-
tést a szállítmány Berlinbe és Hamburgba ér-

kezéséről s e helyeken lépjen érintkezésbe a 
magyar gyümölcs érdekében az illetékes té-
nyezőkkel. Londonba Stockinger konzul veszi 
kezébe az ügyet. 

Ujabb Halgazdaságok. A legközelebb uj 
halgazdaságok létesültek ÓSzivácz község 
határában a Ferencz-csatorna mentén, mely-
nek czélja kizárólag pontyivadék nevelése. A 
cziszterczita-rend erdőszállási uradalmában 105 
kat. hold vizterülettel szintén rendszeres tó-
gazdaság létesült. Kisebb tavak kisérletképen 
építettek halászat czéljára Mezőhegyesen és 
Csekonics gróf zsombolyai uradalmában. A 
süllőnek okszerű tenyésztése Wass Jenő gróf 
csegei 250 holdas és Sándor János mező-
kapusi birtokán 180 holdas vízterületen meg-
indult. Mindezen uj halgazdaságok benépité-
sére Darányi földmivelésügyi miniszter az 
állami költőtelepekről több millióra menő hal-
ikrát engedélyezett. 

Felhívjuk olvasóink szives figyelmét a 
„Ferrofix" czimü hirdetésre. Lukács és Társai 
czég érdeklődőknek készséggel szolgál minden-
nemű felvilágossitásal. 

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 
intézendök. 
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Az idei gyapjuaukcziók második sorozata 

f. év szeptember hó 19., és 20-án 
fog megtartatni. 

Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárve-
rési vállalat Budapest, Dunaparti 
teherpályaudvar" czimzett gyapjukülde-
mények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ing-yen 

raktározásban részesülnek. 
Bejelentéseket elfogad és mindennemű fel-

világosítással szolgál: 
Gyapjuárverési vállalat 

H E L L E R M . s TÁRSA, 
BUDAPEST, V., E l t t e t - t é r 13. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Bodapesti gabouattizstia, 

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

Napi jelentés a gabonaüzletről. 
1900. szeptember 14 

A magasabb külföldi jegyzések az itteni tőzsde-
játékra nem birt nagy befolyással. Csak a reggeli 
órákban 2 fillérrel magasabban állottak a határ-
idők a tegnap délutáni zárlatnál, mig a további 
üzletmenet folyamán mindinkább ellanyhult, ugy, 
hogy délfelé már 14-92 K. jegyez az októberi buza. 
Később valamivel feljavultak az árak s gyenge forgalom 
mellett 14-98 K. zárul. 

A készárupiaczon ma jnérsékelt forgalom volt, 
malmaink csak nehezen fizették meg a tegnapi árakat 
és gyengébb minőségű búzák 10 fillérig olcsóbb árakon 

Az árjegyzés 100 kg. 
Eladatott: 
Uj-buza 

i vonatkozik : 

200 mm. 81 kg K. 15-75 3 hóra 
100 „ 15-75 
200 . 80 „ „ 15-30 
300 , 80 , , 15-30 
100 „ 80 . » 15-25 
100 „ 15 25 
200 „ 80 „ „ 15-30 

79 , „ 
150 , 78' , ., 15-10 
200 , 15 10 
fcoo , 775 . „ 15-10 
150 „ 79 .. „ 15.05 
100 „ 79 „ „ 15-10 
200 „ 79 , „ 15.30 
200 „ 79 . „ 
100 , 79 „ , 15-40 
200 . 795 , m 15 10 

3000 mm . 795 kg K. 15-35 
1000 , 795 n , 15.45 
100 „ 79 , , 15 05 
100 , 79 „ „ 15-20 
100 -um . 795 k K. 15 10 3* hóra 
100 „ 78 . „ 15-10 
300 „ 15-10 
200 ,, 78 . „ 15-10 » » 

Rozs lanyha irányzatú, árak 10 fillérrel olcsóbbak , 
minőség szerint 13-40—13-55 K. fizettek bpesti pari-
tásban. 

Árpa még mindig nagyon elhanyagolt, közön-
séges takarmányárpáért 10-80-1 í-40 K. volt elélhető. 

Tengeri bágyadt, gyenge forgalom mellett 12-40 K. 
követelnek helyben. 

Zab változatlan csendes s helyben kocsira rakva 
10-60—11-40 K. jegyzünk. 

Határidők egy órai zárlata: 
Buza októberre 1900. 14.96-93 

áprilisra 1901. 15-78-82 
Tengeri májusra 1901. 9.90—92 
Rozs októberre 1900. 13.88—90—-
Zab októberre 1900. 10.42—46 

Szeszüzlet. 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e héten a forgalom gyér és 
korlátolt volt és nagyobb kínálatok folytán a szeszárak 
ugy azonnali, valamint későbbi szállításra 50 fillérrel 
olcsóbban zárulnak. Elkelt finomított szesz nagyban 
adózva 116—117 K., adózatlanul 46—47 K. helybeli 
finomitőgyáraktól. 

Élesztőszesz változatlanul kelt el és nagyobb 
vételek folytán adózva 116-50—117-50 K., adózatlanul 
46-50—47-50 K. jegyeztettek. 

Az adózott nyersszesz és denaturált szesz ára 
azonnali szállításra változatlan, későbbi szállításra 50 
fillérrel olcsóbban kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e héten gyéren yolt ajánlva és csak a finomitó-
gyárak vásárolták össze a környékbeli főzdéktől a 
szeszt jegyzésen alul és fix árban. Néhány tétel 2-40 
K. jegyzésen alul későbbi szállításra zárulva is lett. 

Vidéki finomitógyárak részéről finomított szesz 
.15-25—115-50 K. adózva és 45-25—45-50 K. adózat-
lanul volt ajánlva és néhány tétel azonnali szállításra 
ab állomás el is kelt. Későbbi szállításra 50 fillérrel 
olcsóbbak az árak. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 40*50— 
korona. 
Bécsi jegyzés 45- 45-60 korona kontingens 

nyersszeszért. 
Prágai jegyzés 114- — korona adózott és 

41- •— korona adózatlan szeszért. 
Trieszti jegyzés 20-50—21-— korona kiviteli 

szeszért, 90°/o hektoliterje. 
Vidéki szeszgyárak közül: Győr, N.-Tapolesány, 

Lőcse, Arad, Baja 25-50 fillérrel olcsóbban a többiek 
változatlanul jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Nagyban: Finomított 
116- 117-— K., élesztőszesz 116-50—117-50 K., 

nyersszesz adózva 114- 115-— korona, nyersszesz 
adózatlan (exkontingens) —•— •— korona, denaturált 
szesz 36-50—37-— korona. Kontingens nyersszesz 
—• —•— korona. 

Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve, budapesti vasútállomáshoz szállítva, készpénz-
fizetés mellett értendők. 

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása. 
• Vörös lóhere. Minthogy most már megbízható 

adatok érkeznek be az uj termésről, lehet már tájé-
kozódni aziránt, hogy a belföldi 'termés nagyjában és 
egészében sokkalta gyengébb mennyiség tekintetében, 
mint volt a mult évben. A folytonosan emelkedő ame-
rikai jegyzések beigazolják, hogy a tengerentúlról kez-
detben jött/amerikai jegyzéseknek alapjuk és a szilárd 
irányzatnak oka volt. A legutóbbi napok tetemes ár-
emelkedése pedig azt mutatja, hogy olyan árfolyamok 
kai kell majd számolnunk, aminőket már régen nem 
tapasztaltunk. Amerikai heremagvak napról-napra oly-
kép emelkedik, hogy jelenleg amerikai lóhermagért 
Budapesten 146-152 koronás ár vehető számításba. 
Külföldi importőrök .tudvalevőleg magyar termésű 
lóhereért jóval magasabb árakat fizetnek, mint az 
amerikaiért és igy ma honi termésű lóheréért körül-
belül 160—164 koronás árfolyam kalkulálható. 

Ilyen helyzetnél az európai piacznak hangulata 
továbbot is igen szilárdan maradt meg annál is inkább, 
mert Olaszországból és Oroszországból ujabban is 
kedvezőtlen hírek érkeztek a termésről. Termelőink az 
eladásba még nem akarnak belemenni és habár Erdély-
ben a spekuláczió .részéről 144—152 koronás árak 
ajánl tatnak, mégis csák kisebb kötések létesülhettek. 
Luczerna. Francziaországból emelkedő árakat jelente-
nek. Magyar áru ezidőszerint még kisebb tételekben 
kerül a piaezra és minőséghez képest 94—96 K.-nyi 
árak adatnak meg érette. Baltaczim termése ugy 
ség, mint mennyiség tekintetében mint hírlik 
sikerült, ajánlatok hiányában csöndes az ebbeli üzlet. 
Szöszösbükköny a külföld részéről is keresletre talál. 
Öszi borsó és őszi bükkönyre nézve továbbot is tetemes 
forgalomról számolhatunk be. 

A Mauthner Ödön czég e lap gazdaelőfizetőit 
kívánatra akár levélben, akár sürgönyileg teljesen 
költségmentesen értesiti az összes magféléknek napi 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a „Köztelek" részére. Budapest, 1903. szept. 13-án 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

B ú z a l i s z t 
Szám: 0 1 2 3 4 5 8 7 7Y« 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet üzteti jelentése. 1900. szept. 12. 

A hét második felében üzleti viszonyaink ked-
vezően alakultak, sőt az eddig annyira elhanyagolt 
vajüzlet is lendületet nyert, amennyiben nagyobb 
tételeket teavajból drezdai és berlini számlákra érté-
kesítettünk, ez által készleteink, melyek folyton nagy-
mennyiségű hozatalok folytán felhalmozódtak — meg-
apadtak. Többi üzletágra vonatkozólag feljegyezzük, 
hogy a husüzlet most már állandóan kedvező lett. 
Vadból leginkább nyúlnak van keletje, de szárnyasok 
is tartott áron nyertek elhelyezést. A tojásüzlet kül-
földi nagyobb jegyzésekre szilárd A gyümölcspiacz da-
czára a nagyhozataloknak is kedvezőnek mondható, 
bár áremelkedésről most sem adhatunk tanúságot, 

Eladtunk: nagyban vadfélét: nyulat 3-60—4 
korona darabonként; vadsertést egészben 70—80 
fillér kgként. Öz 1-40 fillér. Fogoly 2—2-20 fillér páron-
ként. Tojás I. alföldi 69—70, erdélyi 67—68 korona 
eredeti ládánként. 

Tejtermékek elsőrendű teavaj 1-5C—1-80, főző-
vaj 1-10—1-20 korona 100 kilogrammonként. 

Gyümölcsnemüekből leginkább szőlő kerül nagy 
tételekben eladásra. Oporto 32, saszla 40 —44, pasza-

.ti 56—64 korona 100 klgként. Rétesalma 16—20, 
fajkörték 36—40 fillér klgként. Görögdinnye vaggon 
rakományokban 16—24, sárga 2" * *—1 

el száz darabonként. 

Ár K.: 26;40 25 — 23.60 22.40 21.80 20.2018.40 15.4014.-
buzakorpa 

8-as takarmányliszt finom goromba 

20—24 koronával kelt 

Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

élelmiczikkekről. Budapest, 1900. szept. 13-ról. 
Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I rendű 108—116, II. r. 102—108, Ül. r. 96—102, eleje 
í.r. 100—104, II. r. 94—100, III. r. 88—94, borjúhús 1 q. 
iiátulja I. r. 132—140, II. r. 120-132, eleje I. r. 
112—120, II. r. 108—112, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 80—88, 
" - 72—80, eleje I. r. 68—72, II. r. 60—68, sertéshús 

szalonnával budapesti , vidéki , 
szaiunna nélkül budapesti — vidéki 86-90, 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
130—136, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 5.00—7.00, 
tisztított I. r. 1 kg. 1.50—1.90, sonka 1 kg. nyers, belf. 
hentesáru. 0.90—1:20, füstölt belf. csonttal 1.60—1.80, 
csont nélkül 0. 0.—, sonka füstölt prágai, csonttal 
2-08—2.20, csont nélkül 0. 0.—, kolbász 1 kg. nyers 
í.00—1.20, füstölt I. r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. , 
sózott 92-96, füstölt 96—110,sertészsír 1 q. hordóval 
118-120, hordó nélkül budapesti I. r. 114—116, szalámi 
1 kg. belföldi 300—320, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1. 1.20, tyúk belföldi I. r. 2.10—2.30, kappan hizott 
I. r. 0.00—0.00, sovány 2.20—2.40, rucza hizott I. r. 
3„60—4.80, sovány belföldi 1.60—2.40, liba fiatal újdon-
ság — .—, lud hizott I. r. 10. 12.—, sovány 
belföldi 3.60—4.40, pulyka hizott I. r. 0. -0.—, 
sovány belföldi 4. 4.80 korona. — b) Tisztított: csirke 
í. r. 1 drb 1.00—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.50—1.60, 
kappan hizott 1 kg. , 1 drb 0.00—0.00, rucza 
hizott 1 drb 1.80—2.80, 1 kg. 1.10—1.16, lud hizott 
1 ke. 1.16—1.20, 1 drb 3.80—5.60, magló 1 kg. —, 
1 , pulyka hizott 1 kg. 0.00—0.00, 1 drb 

, magló 1 kg. — 1 drb , ludmáj 
l*kg. 2.00-2.60, nagy 1 drb 0 70—1.40, ludzsir 1 kg. 
U60—2.— korona. 

Hal. Élö: (1 kg.) harcsa 1.30—2.—,csuka0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.40—2.—, márna 0.80—1.—. 
süllő balatoni , ezompó 1.40—1.50, pisztráng 
nagy —. .—, kecsege 0. 0.—, angolna , 
apró kevert 0.40—0.50. Lazacz rajnai 1 kg. —. .— 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.18—0.20, 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.56—0.60, teavaj 1 kg. 
1.50—1.80, főző darabos 1.00—1.40, szedett , 
olvasztott , margarin I. rendű , n. r. 

, tehéntúró I. r. 0.10—0.20, juhturó 0.90—1.00, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt üO—1.00, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 1.00—1.30 korona. 

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

Száraz főzelék. Lencse belföldi 1 q. —.00 .00, 
külföldi 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, szines 
12.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 5. 5.30, alföldi 
(1440 drb) 70. 71.—, erdélyi (1440 drb) 68. 70.—, 
szerb (1440 drb) —• •-, apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 
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Zöldség. Sárgarépa 100 köt. 0.00— 0.00, L r. 1 q. 
00.00—00.00, petrezselyem ujd. 100 köt. 0.00—0.00, I. r. 
1 q. 00.0C—00.00, zeller I. r. 100 drb 1.20- 2.20, kara-
lábé I. r. 100 drb 1. 1.40, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. , érett makói 1 q. 6.00-9.00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 16. 28.—, czékla 1 r. 100 drb 
t. 1.60, II. r. 0.80—1.—, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
8.00—14.00, kelkáposzta I. r, 100 darab 1.30—2.20, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 8 00—12.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 1.60—2.—, köttUt saláta 100 drb 0. 0.—, 
burgonya 1 vaggon sárga 380.0—420.0, fehér 000.00— 
000.00, rózsa 1 q. 3.60—4.20, fekete retek kicsiny 100 
drb 0.80—1.20, ugorka 100 drb savanyítani való 0.20-
0.36, savanyitott 1.20—1.40, nagy salátának 0.40-0.8., 
paradicsom érett i q. 6.00—10.00, belföldi 00.—rOO.—, 
?öld paprika 100 drb 0.12—0.80, tök főzni való 100 drb 
6. 14.—, zöldborsó hüvelyes 1 q. — .00 .00, kifej-
tett —.00 .00, zöldbab hüvelyes 1 q. 12. 16.—, 
kifejtett —.- .—, karfiol 100 drb 8.00—12.00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24,00—28.00, spárga 
1 kg. 0. 0.— korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. 10. 2 
rétesbe való 12.00—20.00, vajkörte nagy L r. 1 q. 
18. 40.—, közönséges kevert körtel q. 8.00—20.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. 13. 14.—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —. .—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. —. ;—.—, 
őszi 1 q. —. •.—, magvaváló 1 q. 14. 44.—, 
nem magvaváló 1 q. 14. 40.—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 30.00—36.00, közönséges kevert L r. 1 q. 
28. 34.—, meggy nagyszemü kem. 1 q. —.00—.00, 
apró szemű 1 q. —.00 .00, eper (szamócza) 1 kg, 
—• •—, málna 1 kg. "0. 0.—, szeder 1 liter 
0.00—0.00, görög dinnye nagy I. r. 10 drb 5\— 8-—, 
kicsiny 100 drb 8. 30.—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb 12. 24.—, II. r. 100 darab 8. 12.—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 90.00—100.00, apró kemény 
héjú I. r. 1 q. 40.00—44.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00——.00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0." 0.—, 
belföldi 1 q. —. ,—, narancs messzinai 100 darab 
0.00—0.0, apuliai 100 drb 6.00—10.00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.80—4.—, füge 
hordós 1 q. —.00 .00, koszorú 1 q. 46.00—48.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—84.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—120.00, szőlő passátutti 1 q. , 
1 q. —. .—, szerb szőlő 1 q. —. .— korona. 

Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 160.00—200.00, 
II. r. 1 q. 140.00—160.00, mák 1 q. 46.00—56.00, méz 
csurgatott 1 q. 80.00—104.00, lépes 1 q. , 
köménymag 1 q. —. .—, boróka 1 kg. —. .—, 
házi szappan szin I. r. 1 q. 50.00—50J00, közönséges 
II. r. 36.00—36.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
—• .—, vörös bor 1 hl. —. .—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —.——.— korona. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1900. szeptember 14-én. A székesfővárosi vásár-

, igazgatóság jelentése a ,Köztelek"i részére.) 
Felhozatott a szokott községekből 118 szekér 

réti széna, 85 szekér muhar, 30 szekér zsupszalma, 
3 szekér alomszalma, 1 szekér takarmányszalma, 
— szekér tengeriszár, 16 szekér egyéb takarmány 
(lóhere, zabosbüfeköny, sarjú stb.) 200 zsák szecska. 

A forgalom élénk. 
Árak fillérekben, q-ként, a kővetkezők : réti 

széna 320—560, muhar 400—520, zsupszalma 260—320, 
alomszalma 220-—260, egyéb takarmány , 
lóhere 400—460, takarmányszalma ,' 100 kévé 
tengeriszár •* , luczerna —, sarjú 360— 
460, szalmaszecska 340—400, széna , uj — 

, zabosbükköny 460—500. Összes kocsiszám 255, 
suly 331,500 kg. 

Állatvásárok. 
Badapesti ssurómarhavágár. 1900. szept. hó 13-án 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 560 db, eladatott db, 
galicziai drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 71 db, eladatott 
— drb, élő bárány — db, eladatott — drb; belföldi 
1 drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

drb, ölött bárány 10 drb, eladatott — drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

Borjuvásár hangulata vontatott volt. 
Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 58'— 98-— 
koronáig, kivételesen 102 koronáig súlyra, galicziai 

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

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 44—50 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Ölött borjú: 
belföldi koronáig, kiv. — - koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. •»— koronáig 
súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 

súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élö bárány —• •— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Bnöapesíi gazdasági és teayészsiarSiavásftr. 1900 
ávi szeptember hó 13-án. (A budapesti közvágóhíd és 
ciarhavásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 317 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 30 
db, közép 54 db, alárendelt 6 db. Fejőstehén : fehér 
— db, tarka 185 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
féhér — db, jármósbivaly 8 db, bonyhádi 34 db, 
hizlalni való ökör — db,üsző fehér — db. 

Jármos ökrök után is élénkebb volt az ér-
deklődés. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármon 
ökör 700—870, középmin. jármos ökör 640—690 pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly é. s. mm., K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 140—240 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 250—330, kiv. koronáig 

Bndapesti vágóiaarliavásár. 1900. évi szept. hó 
13-án. (4 budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) Felhajtatotí: 3925 di) 
nagy vágómarha, nevezetesen: 608 db magyar és tarka 
ökör, 612 db magyar és tarka tehén, 2091 db szerbiai 
ökör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, 232 db 
szerbiai tehén, 150 db bika és 232 db bivaly. 

Minőség szerint: 390 darab elsőrendű hizott, 
2909 db középminőségü és 626 db alárendelt min. ökör 

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

Változatlan felhajtás mellett a multhcti árak ma-
radtak, t. i. elsőrendű minőségek jó keresletnek örven-
dettek, ellenben közép- és silány marhák csak nehezen 
vo tak eladhatók, mivel idegen vevők ezeknek aránylag 
magas áraik miatt tartózkodtak a bevásárlástól. Bikái 
iránt a keresle,t jó volt. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 66- , kivételesen —• , 
hizott magyar ökör középminőségü 58-—-64'—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 50- 56-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 42—64-—, kivételesen tarka 
tehén —•—•—, magyar tehén középmin. 42—64-— (—), 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 42-
64 —, szerbiai ökör jobb minőségű 50- 64'—, kiv. 
— —, szerbiai ökör középminőségü 42—48—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
46— 68-—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 32. 44- , 
kiv. —•—, magyar legelőmarha I. rendű 50-60, 
I. rendű 42—48 koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1900. szept. 13-án. 
(<á budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). 

A felhajtás kissé emelkedvén, a forgalom 
élénk volt. 

Felhajtatott „összesen 560 db. Eladatott 321 db. 
Jobb minőségű, lovakból hátas 16 drb,"eladatott 4 db, 
300—420 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 12 db, 
eladatott 4 db, 280-375 K.-ért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 20 db, eladatott 9 db 260—400 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 50 db, eladatott 30 db 240— 
350 K.-ért, ponny — db, eladatott 0 db K.-ért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 80 db, eladatott 32 db 110—190 K.-ért. könnyebh 
félék (parasztló stb.) 300 db, eladatott 215 db 50—120 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 82 db, eladatott 
30 db 18—36 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 28 db, 
az állatkert részére vásároltatott 5 darab, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltátott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miaft 
% gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1900. évi szept. hó 14-én. 
(Klsó magyar sertéshizlaiő-részvénytársaság telefon je-
lentése a »Köztélek" részére.) Az üzlet kellemesebb 
volt. Heti átlag-árak: Magyar válogatott 320—380 
kgros nehéz 96—97 fii., 280—300 kgrammos nehéz 
95- 98'fil.,* öreg 300 kg. tuli fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 92—96 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4°/o 
engedmény szokásos. — Eleségárak: Tengeri 13 40 
— korona, árpa uj 12 40 kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány: szeptember7-én maradt 38960 darab. Fel-
hajtás : Belföldről 1562 darab, Szerbiából 2245 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3807 db. Főösszeg 42767 db. Állomány 
és felhajtás együtt — - drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 1091 drb, belföldre Budapest 
környékére 1079 drb, Bécsbe 222 drb, osztrák tar-
tományokba 776 drb, Ausztriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen j 

3180 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 3 darab, vággonokból kirakott hulla 
1 darab, borsókásnak találtatott 8 darab, összesen 
12 db. Maradt állomány 39587 drb. A részvény-szállá-
sokban 11515 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt 9/7. 2141 db. Felhajtás: Szer-
biából 2245 db, Romániából drb, összesen 4386 drb. 
Elhajtás: 1187 drb, maradt állomány 3199 drb ás 
pedig 3199 drb szerb és —db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től piáig 215 drb a fogyasztás aló! ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árvarései (40000 korona hees-
értékea falül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Szept. 15. Nagy-kanizsei atkviha- Lövinger 73750 
kir. jbiróság tóság Lajos 

Szept. 17. Budapesti atkviha- Dukai 213911 
kir. tvszék tóság Ignácz 

Szept. 20. Ar.-maróthi atkviha- Detrich 187434 
kir. jbiróság tóság Gyula 

Szept. 25. Debreczeni atkviha- Szikszay 47748 
kir. tvszék tóság Gyula 

Szept. 25. Váczi atkviha- Szalachy 238000 
kir. jbiróság tóság Sár&or 

Okt. 1 

41300 

Budapesti atkviha- Winter 273393 
kir. tvszék tóság Jakab 

Okt. 1. Szikszói atkviha- Ofner 
jbiróság tóság József 

Okt. 3. Pestvidéki atkviha- Magyar 129719 
kir. tvszék tóság festékgyár 

r.-társaság 
Okt. 4. Budapesti atkviha- Müller 560806 

kir. tvszék tóság Lajos 
Okt, 5. Budapesti atkviha- Stroh 169224 

kir. tvszék tóság Lajos 
Okt. 8. Budapesti atkviha- Schneider 133306 

kir. tvszék tóság Róbert 
Okt. 10. Újvidéki atkviha- Vászilievits 41744 

kir. tvszék tóság Baszil 
Okt. 13. Budapesti atkviha- Szűcs 285430 

kir. tvszék tóság Sándor. 
Okt. 16. Kassai atkviha- özv.Ruzicska 

kir. tvszék tóság Ferenczné 64544 
Okt. 16. Temesvári atkviha- Kosáriu 40700 

kir. tvszék tóság Miklós 
atkviha- Sehwartz 53398 
tóság Jasab 
atkviha- Krell 207048 
tóság István 

Őszi trágyázásra 
legsikeresebb 

a kőbányai szárított 

sertéstrágya, 
gyorsan ható, olcsó és használatban 

rendkívül előnyös. 

Már az első terméstöbbletböl a trágyára 

fordított kiadás teljesen megtérül és 

ezen felúl holdankint 6—10 frt tiszta 

hasznot eredményez. 1247/a 

Kimerítő prospektus ingyen és bérmentve. 

BMapsHiámi iráwáitiíár 
Bossányi Endre és társa. 

BUDAPEST, V. kerület. 
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Importált eredeti 

angol kosok 
F I C K O S W A I D - l i l 

BUDAPEST, 
¥111., Külső-Kerepesi-uf 1. sz. 

k MlM 

K i t ű n ő m i n ő s é g ű 

t ö l g y m a k k - o t 
nemkülönben mindenféle e rdészet i 

m a g o t ajánl a 

Magy. magpergető-gyár 
F a r a g ó Bé l a Z a l a - E g e r s z e g e n ; 
minden kiállításon k itüntetve, leg-

utóbb 
P a r i s b a n e z ü s t é r e m m e l . 

Vöröskalászos rozsdának ellentálló, fehér-
megyei csillagmajori bérgazdaságomltan ki-
próbált és lényegesen nagy eredményt fel-

mutatott 

m a g b u z á m a t 
ajánlom. Megbízásokat elfogad 

Engel Sándor, Székesfehérvár. 

M b l és gazdatisztei 
figyelmébe. 

Z I S K A J. utóda, 
Rostély György 

szerkovács-áruk, gabona-
mlnőségii, tizedes és szá-
zados Indmérleg-gyára. 

Alapíttatott 1872. évben. 
Budapest, VI., Eötvös-

utcza 59. sz. 
Eredeti Hengermalmi mirle-

m?g " tizedes mérlegek %"ak-
Javítások ol-

Hivdetések 

felvétetnek 
a kiadóhivatal-
ban, Budapest, 
Üllői-ut 25. sz. 

A Sack-fféle legújabb rendszerű 

sorbavető-gépek 
1897. évben a számos külföldi kitüntetéseken kivül a kisbéri nemzet-

közi vetögépversenyen első dijjal 
^• ÁLLA MI ARANYÉREMMEL ef| 
és a lévai nemzetközi vetögépversenyen a nagy üzemre való sorba-

vetögépek csoportjában szintén az első dijjal 
— A R A N Y É R E M M E L 

lettek kitüntetve. 

PROPPER SAMU 
m e z ő g a z d a s á g i g é p r a k t á r á b a n 

B u d a p e s t . V., Váczi-körut 52. sz. 
tartatnák készletben, a hol azok, valam'ni a legjobb szecskavágó-, és 
répavágógépek, kitünö takarmányfüllesztök s járgányok jutá-

nyos áron szerezhetők. 
Árjegyzékek és bárminemű felvilágosítások készséggel adatnak 

Ingyen és bérmentve. 7482 

Iparosok és malmok részére ajánlja a 

D R E Z D A I M O T O R G Y Á R " S f í E T 
* "Símírt* gáz-, benzin-, petrolenm- és acetylen-motorait i ó~X és locomobiljait 

VezérképvisalSsig: Gellért I^náoz 03 Társa, Budapestit, f/„ Taréi-ktrut 41. 
^BlpÚWMMM F I Ó K M Í H E L Y Ell D A P I Í T í N. IlIMfl TM I 

Legújabb és legjobb 

szabad. „HYDRA" vetőgéptölcsée* 
hajlékony aczéltömlőből, mely végét jelenti a vetőgéptölcséreknél eddig elő-

fordult kellemetlenségeknek. 

Szaiértöfc véleménye szerint a legczélszerübb és legtartósabb tölcsér. 
Hajlékony mint a gummi, ruganyosabb mint bármely más vetőgéptölcsér. 

Soha sem törik vagy szakad és ellentáll minden elgörbülésnek. — A tömlő fala 
teljesen zárt lévén, a vetőmag csakis a rendeltetési helyére juthat. 

Ezen tölcsérekkel felszerelt vetőgépek kaphatók : Nicholson gépgyár r.-t.-nál 
Budapest, VI., Külső Váczi-ut 5., Kühne E. ur gépgyárában Moson—Buda-
pest. — Ezenkívül a tölcsérek minden nagyobb műszaki üz'etben beszerezhetők. 

Nagybani e ladás: Pforzheimi fémtömlögyár társ. 
Magyarországi vezérképviseltjénél F O D O R Ö D Ö N műszaki irodájában 

1399 Budapest, VII., Kertéaz-utcza 41. 
Leírások kívánatra készséggel küldetnek. 

MN. Kskér nemzetközi TeUgéprenear első dij: Muri May <N». 
Lérai aemxetköii veíögépverseay első dij: aur Hinnie m i érea. 

IMS. Hódmezővásárhelyi vetőgéprerseny «l*í dij: uuty t(M. 
Marosvásárhelyi vetőgépverseny ellő' díj: arany érem. 

1890. Szegedi kiállítás első dij: legnagyobb elismerés. 

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
H l « r . K A J O I I i V . 

snabfti. kiváltható kspa-
cmtklyékkal ellátott 

• t t és hegyei talaj!»•* egyaránt alkalmas 

ZALA-DRILL 
eerwlMiiét toribbá szab. „Perfeots* ölesé és igen jé, ktonyt vetMpét, 
toeakb sseriwseta Saek-rendszerii sezélekélt, beróná!!, Járgányait, nlw^lMM, 

rostált és mindenféle (cal&sági gépsü. 
jtotó Jr." m. m m répakapa és töltögeti, i it frL 

árjegyiék ingyen és bérmeatss. 

M̂AGWRHON ELSŰ LEGNAGYOBB Éí,tEbJOBB~HlRNEVÖ ORAÜZIETE iV-

QRAUSWETTER JÁNOS 
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Elsőrendű 

vető-, nyeles- és fürtös-makkot, 

W e i s z F e r e n c z S z i s z e k , H o r v á t o r s z á g . 

Pinzgaui tenyészállatvásár 
díjazással Gráczban 

K e p l e r s t ras se, a dé l i v a s ú t k ö z e l é b e n 
1900. s z e p t e m b e r 23 é s 2 4 - é n . 

Kiállításra és díjazásra kerülnek elsőrendű tenyész-
bikák, fiatal bikák, tehenek, üszők, és tenyészborjuk, 
ugysziDte ezen fajból egy-egy csoport tenyész- és haszonállat, 
körülbelül 200—250 drb, tehát gazdag választék. Közelebbi 
felvilágosítást az egyleti titkár, Begnin Frigyes nr, Men -
delalpe bei Stainz, Steiermark. 
1 3 3 2 Z u c h t r e r e i n f ü r d a s P inzgaue r Rlnd In S t e i e r m a r k v á l a s z t m á n y a . 

A diószeghi óriás-buza 
első évi utántermését (hozama a f. évben 15 q. kat. 
holdanként) ajánljuk vetőmagul 

100 kg.-ként 18 koronáért Macs állomásra, vevő 
zsákjaiban szállítva. 

U p a d a m i i n t é z ő s é g , 
1477 Macs per Debreczen. 

Hirdetmény. 
A bábolnai ménesintézet tulajdonát képező 

bolthelyiség és lakásnak 1900. évi november hő 
1-töl számított egymásutáni három év tartamára le-

endő bérbeadása czéljából 

a bábolnai ménesbirtok igazgatóságánál f. évi szeptem-

ber hó 29-én zárt Írásbeli ajánlatok utján nyilvános ver-

senytárgyalás fog tartatni. 

Bérelni szándékozók felhivatnak, hogy 1 koronás 

bélyeggel ellátott és a felajánlandó évi bérösszegnek 

10%-át kitevő bánatpénzzel felszerelt Írásbeli ajánla-

taikat 

/. évi szeptember hő 2g-én d. e. g óráig 
fent emiitett igazgatóságnál Bábolnán (posta, távírda és 
távbeszélő állomás) nyújtsák be. Elkésve beérkező, vagy 
kellőleg fel nem szerelt ajánlatok figyelembe vétetni nem 
fognak. 

A részletes bérleti feltételek a magy. kir. gazdasági 
főigazgatónál (Budapest, földmivelésügyi minisztérium) 
vagy a bábolnai ménesbirtok igazgatóságánál á szokásos 
hivatalos órák alatt tekinthetők meg. 

Budapest, 1900. szeptember hó 6-án. 

i489 M- kir. földmivelésügyi miniszter. 

Sertéstenyésztők figyelmébe. 
A. 13652. szánt alatt szabadalm. 

SOMOGYI GÉZA-féle 
állatok emésztését elősegítő por 

mindenféle 
sertésbetegségek 

ellen 
sikeres hatássál bir. 

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

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

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

F igye lmezte tés . 
A por, melyet az étellel együtt bevesz a sertés, a gyomorból megemésztés 

a vékonybelekbe kerül, a hol az tovább emésztődve annak alkalmas részei 
a bél szivó edényei (bolyhai) által felszivatnak s a tápláló szervek erein keresztül 
a vérbe vitetnek és számtalan véredény által szétterjednek a test minden részébe; 

tehát az, hogy a por tartalma szerint belsőleg hat, mert ha talál-

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

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

Azonban, ha betegségbe megy át, két napon át 8 deka 4 evőkanállal etetendő. 
A por kevés hig étette keverendő. 
El ismerő leveleka legnagyobb uradalmakból vannak. 

Kapható mindenütt. 
V 4 kg. doboz 90 fillér (45 kr.), V s kg. doboz 1 korona 80 fillér (90 kr.) 
341 Készitő SOMOGYI GÉZA, Arad. 

Pályázati hirdetmény. 
A magyar királyi államvasutak Gyulafehérvár állomásán levő pályavendéglő 

bérletére ezennel zárt ajánlatu pályázat hirdettntik. 
A bérlet 1901. évi január hó 1-vel kezdődik és tart ezen időponttól számított 

3 éven át vagyis 1903. évi deozember hó 31-ig. 
A bérleti feltételek a magy. kir. államvasutak aradi üzletvezetőségének I. 

osztályában a rendes hivatalos órákban megtekinthetők vagy kívánatra postán meg-
küldetnek, miért is ajánlattevőkről feltételeztetik, hogy azokat ismerik és egész ter-
jedelmükben kötelezőknek elfogadják. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott és .Ajánlat a gyulafehérvári pályavendéglő 
bérletére" feliratú borítékba zárt ajánlatok lepecsételve 1900. évi október hó 3-án 
déli 12 óráig alulírott üzletvezetőség általános igazgatási (I.) osztályánál nyújtan-
dók be. 

Bánatpénz fejében 100 azaz egyszáz korona készpénzben vagy állami leté-
tekre alkalmas értékpapírokban legkésőbb f. évi október hó 2-án déli 12 óráig a 
magy. kir. államvasutak aradi üzletvezetősége gyüjtőpénztáránál Aradon leteendő. 

Az értékpapírok számitandók a budapesti illetőleg a bécsi tőzsdén legutóbb 
jegyzett 14 napnál nem régibb utolsó napi árfolyam, de soha névértéken felül. 

Takarékpénztári betétkönyvek letét gyanánt nem fogadtatnak el. 
Ezen feltételektől eltérő vagy nem a kitűzött határidőre beérkezett ajánlatok 

nem vétetnek figyelembe. 
Az ajánlatok közt a választás szabadon a bérösszegre való tekintet nélkül 

történik. 
Aradon. 1900. évi szeptember hó 5-én. 

A magyar kir. államvasutak aradi üzletvezetősége. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Bérlet megszűnés 
folytán 370 darab f iata l féstts gyapjas anyabirka, 
230 darab i ly fajta tokjd, 300 drb ily fajta bárány 
és 30 drb kos, továbbá TO drb fiatal, hasas mangolicza 
anyadiszné, 16 darab mangolicza kan és 250 darab 
8 hónapos malacz 1432 

szabad kézből eladó. 
Eladó továbbá 6 0 0 métermázsa őszi rozsszalma. 

Gregus Gyula bérlő 
Ö k ő r d i p u s z t á n , Kis-Kőrös vasútállomástól félórányira. 

Ügynökök nem dijaztatnak. 



73. SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1900. SZEPTEMBER HÖ 15. 1433 

Hazai ipar 

FUCHS ÍS SCHLICHTER 
Budapest, VI., Jász-u. 7. 

Hazai Ipart 
pártoljuk. 

Cs. és kir. 12. sz. szekerész ezred. 

HIRDETÉS. 
Az 1900. évi október hő 2 -án és 3 - ik napján, min-

denkor reggeli 7 órától kezdve 

Nagy-Szebentien, a Herman-ta 
(a nagy gyalogsági laktanya előtt) körülbelül 185 d r b kincs-
tári, többnyire tehervonási czélokra felhasznált, 

kimustrált lovak 
i el 

A lovak a legtöbbet Ígérőnek azonnali készpénz fizetés 
ellenében és a megfelelő skálaszerü bólyegilleték megtérítése 
után fognak átadatni. 

Nagy-Szeben, 1900. év szeptember havában. 
1403 A cs. és kir . 12. számú szekerész ezred 

eladó bizottsága. 

Lóárverés! 
Folyó év október hó 2., 3. és 4-én alólirt katonai 

hatóság által Budapesten a vonatlaktanya nagyudvarában, 
VI., Angyalföld, Aréna és Lehel-utcza sarkán körülbelül 

300drb ló fog azonnalikészpénz 
fizetés mellett árverés utján 

eladatni. 
Az árverés mindenkor reggeli fél 9 órakor veendi 

kezdetét. 
A cs. és kir. 4. számu Yonatosztály 

1444 parancsnoksága. 
( U t á n n y o m á s n e m d i j a z t a t i k . ) 

Hirdetmény. 
maevar vasúti ' "' " " 

A reexpeditio k 4 „ „ -
Temesvár—Józsefvárosban létesített tárházai részére). 

Az országos raktárházak részvénytársaságnak Temesvár-Józsefváros állomáson 
létesített tárházaiban betávolt és onnan tovább szállított gabona, hüvelyek, olaj-
magvak, olajpogácsa, olajpogácsaliszt és őrlemények után a reexpeditió kedvez-
ménye az osztrák-magyar és délnyugot osztrák-magyar vasúti kötelékeket illetőleg 
ugyanazon feltételek mellett engedélyeztetik, mint a minő feltételek mellett a reex-
peditió a fent emiitett állomáson régebben fönnálló tárházakban betárolt küldemé-
nyekre alkalmaztatik. 

Budapest, 1900. augusztus hó. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, 

a részes vasutak nevében is. 

ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET 
felügyelete alatt álló 

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

gazdasági könyvek jelentek meg: 
fűzve kötve 

kor. fiU. kor. fill. 
Cselkó és Kossutány Takarmányozástan 4.< 
Cserháti Sándor Talajismeret 
Hilgard-Treitz Szikes talajok._ 
Domokos K. Gazdasági építészet l-ső rész 
Száhlender Gyula Gazdasági építészet 

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

Hidépitészet 
Molnár István Gazdasági gyümölcstermelés 4.— 
Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 10,— 
Rázső Imre Czukorrépa-magtenyésztés 2. .— 
Dr. Baross János Idegenek birtokbeszerzése 6. .— 

Megrendelések az 

Orsz. Magy. Gazdasági Egyesölet pénztári MvataMoz 
Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám ^Köztelek) 

intézendők. 
A műveket bérmentve küldjük; s minden megrendelés 

után 2B°/o engedményt adnnk. 

3.20 
1.60 
4.80 

, 5.20 
, 5.20 

5.20 

5.20 

2.— 

6 — 

6 — 
4.80 

12.— 

^ M i l i l i Q l i M i t M I E W I ^ O H y 
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1900. párisi nemzetközi kiállítás jury tag. 

g a z d a s á g i g é p g y á r a M o s o n f o a n 
(Alakult 1856.) 

ajánlja a jelenlegi idényre : rostáit, magtár szelelőit és 
konkoly választókat. — UJ ! ..Diadal-' rosta és Kayser-

féle centrifugális gabonaosztályozó. 

„. , I IUKOÁKIA DRILL. ' merítő rendszer, 
„!HO§OMI D R I L L " toló-vető rendszer, 

sorvetült: w J I J B I L E U M D B I L L « kisgazdáknak. 
Leg jobb Sack-rendszerft ekéit, egyes, kettős és hármas ekéit, 
a hires rendkívül kedvelt Laacke - fé le boronált, rétre és szántó-

földre, és hengereit. 

A s z ü r e t i i d é n y r e : b O P S a j t Ó i t 
különböző nagyságban és 

S z ő l ő z t í z ó i t l e g j o b b m i n ő s é g b e n . 

Főraktár : Budapest, VL, Váczi-körut 57|a. 

( J Á N Z é s T A E S Á 
Petróleummal és adómentes 

benzinnel hajtott m o t e r e k 

gazdaság czé/jaira 
(BÁNKI ét 0S6NKA umt. mulb^ 

Mechwar t - f é l e gőzekék é s 
petro leumekék. 

Hengerszékek, kőjáratok ét teljes 
malomberendezések. 

T u r b i n á k . — V i l l a n * * v i lág í tás i 4m 
i 'észlates árjegyzékeinket k ívánatra megküldjük. erőátviteli " ' " 

I I O T T l i i t F . J . R . gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2., Scbönbrunnerstrasse 182. 
Hotter-fela Absorblnol 

uiuib. Erősiti' a megtámadolt'és gyenge 
mát *z izmokon és megóv minden fyulla-
dástól; különösen bevitt epebajnál, csülök-
daganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, 
csomóknál az inakon, vastag bokánál, dal-
iatoknál, a hol ilyenek feUépnek. A térdek 

.-I. meggyógyítja a negését megszünti 

^Hotten-féle^Agril táppora ^ 
Kitűnő pótlék a takarmányhoz az állat ereje 

Ss egészségének fentartásár. • ^into 
máj-, hólyag- éB idegbajná 

/i tégely 6 
Jllilmulhat 

HOTTEE-FELE HOLITETIMSEHOOB 
- 2 frt, i/a tégely 1 frt 20 kr. 

Ml holttetem eltávolítására régi 

mos bizonylat siierint si 
sonló szerek által hatásúi 
érettek. R̂aktárak â  BJélTy"® 
Főraktár̂ BirDAPEsílM̂ ír!'KTOAI EML, 

mi. VI.', VÍciCferet 17? él 
IQBOE JÓZSEF arigy«8rtár« Bitily-aten 18. 

ledörzsölések után a legnagyobl 
kra és vontatásra képesiti. A tul 
"vet kozményeiijél, bénulás, szag 
revedéinél meglepő sikerrel al 

HOTTia I. Í3 n. SZ. BISZHÓP08A 
1 kiló 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-

EOTTEE-FÉLE KOLIKA ELLESI SZES 
1 üveg 1 frt 60 kr. 

aknái mindennemű kolika és hugy fel-s hugy fel-

SZIVATTYÚK M É R L E G E K , 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és 

iparezélokra. 
Legjobb gummi- é< kender tömKk. 

Mindenféle csöveit. I 

legújabb javított rendszerű tizede*, 
das és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermái legi k. mérlegek házi használatra, barsmmérle-
gek. Commaiidit-társasájj szivattyú- és mórleuyártásra. 

A r J W . é k . k TÍJ f U R V M S WJati L, WaMschgasse 14. w. 
ingyen és bérmentve. " • U i l l l \ Ü J l l l O , I I l l l l , Sohwarzenbergitraue 6. 

Tiz darab 
e l s ő r e n d ű f i a t a l 

bonyhádi f a j t ehén 
eladó a Felső-Margitszigeten, Budapesten. 

E 10 tehén naponként 120 liter 
tejet ad, miről a vevő meggyőzödhetik. 

Kokn Samu, Budapesten, 
1482 Rottenbiller-utcza 60. sz. 

Sikár gyűkér-t 
a legnagyobb mennyiségben vásárol 

Ungar Manó 
B u d a p e s t , V I I . , C s ö m ö r i - ú t 6 . 

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

m o t o r - ^ l o c o m o t i U g y á r 

vezérkép viselőj a 

Síd. 3 f f o c f i e g g e r , 

a városi vasutal szemben .,Iosefstaútersfrasse". 

Petrolenm-, Btii i i- , SfiritBi- iis fe 

motorok és lokomobilok. 
Tii- és riManásl veszély Kizáiva! Azonnali mntöaiépesséí! 

Legjobb és legolcsóbb 
erőgépek! 

Alkalmas gazdasági czé-
lokra ! 

Teljes cséplögarniturák 
Hofherrés Schranztól! 

Legmesszebb menő szava-
tosság! 

Kedvező fizetési módo-
zatok! 

1087 
Árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek. 

Faragó-féle 

C s ü d s ö m ö r - k e n ő c s . 
Biztos hatású szer, csüdsömör, hám és nyeregtörés ellen. 

Faragó-féle 

V e r s e n y f l u i d . 
Izom, Ízület-rándulás, valamint rokkantság esetében 

kitűnőnek bizonyult. 1258 
Mindkét szer, több nagyobb uradalomnál, valamint 
kisebb gazdáknál kipróbálva; már több év óta igen 

jó eredménynyel használtatik. 
Kapható a feltaláló és készítőnél 

F A R A G Ó Ö D Ö N 
gyógyszerésznél 

Tét -Komlős Békés-megye. 
1 nagy tégely Csüdsömörkenőcs 2 korona. 
1 kis „ „ I „ 
1 üveg Versenyfluid 3 deciliter 2 „ 
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t Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyárakban stb. kitűnően bevált f 
évek éta 

| Poroellán-Email-Feslékűnh (Feí) 
f mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-

ződés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszertt felü-

I letet nyújt, mely t e j és vajkezelési helyiségek, géphá-
zait, konyhák, riirdőszobák, fo lyosót , istállók, 
kiesetek stb. részére felette czélszerü. 

Bessemer festéhflnk(védjegy fiilft) \ 
t feltétlenül megkiihaté roisdafédit szer mindennemű 1 

vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, I 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitiinü korcsmáié szer. Tar- I 
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, 1 
mint minium és olajfesték. 

Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyérrosék 

)Lutz Ede és Társa, Pozsony., 
KA IN IT 

n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 
Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 

hivatalánál (Budapest Köztelek). 
Arak: 

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

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

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

átvitelénél fizetendők. 

Gépész 
I és gazdatiszt nrak! 

kfémesztergá?yos"kr' 

igó-utcza 9. szám. ElSkészl-
atfogadok.- 'Ifeft 

B i r t ok , 
hold. Nógrádmegyében, 10 

I é?6 é\ olTtostaőSót"1' etedó! 

400 waggon 

STAHEL é. LENNER 

TRIEURGYÁR, 1̂ *35̂ 5-528. 
Ajánljuk 

t r i e n r j e i i k e t 
minden gabona tiss-

titására 
i kilő nyerstermény 
beküldése mellett 

Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcsert-
Htek. Kívánatra képes iijegyzékkel szolgálunk bér-
Msntrs. Jutalék mellett szolid eUnuitók alkalmazást 

G a z d a s á g i kö t é l á ruk , 
tornaeszközök, függő-ágyak és mindennemű 

h á l ó k i p a r t e l e p * . 
Ponyvák, zsákok, ruhateritö kötelek fehér 

kenderből, 
dohányzsinegek 

I kiváló minőségben, és rebzslnórok, 

kendertömlők és hevederek. 
Valódi angol lawn-tennls, football és 

halászati készletek gyári raktára S E F F E R A N T A L 
B u d a p e s t , (Központi városház épület) 
Károly-utcza I., bolt szám 12. Gondos ki-

szolgálat. Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Kwizda Ferenc János 
I kerületi gyógszerisz Korneuburg, Bécs mellett. | 

Haszonbérlet. 
Egy körülbelül 

4 0 0 0 ka t . h o l d a s u r a d a l o m 
a Torontálmegyei Ellemér, Aradácz- és Ma-
gyar-Szt.-Mihály községek határában, vasút 
és Tisza • mellett, tulnyomélag legjobb 
minőségű szántóföld, közte 300 hold 
friss törés 3 majorral, 1424 

n é h á n y é v r e b é r b e a d a n d ó . 
Bővebb felvilágosítást ad Karátsonyi 

Andor, Beodrán (Torontálmegye) és dr. 
Farkas <*eiza Bpest, IX., Lónyay-u. 16. 

RENDSZERES 

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

termeiig-tiszti-művek 
gabonaraktárak (silos) részére. 

G raepe lHugó 
gép- és rostalemezgyár, malomépitészet 

Marshall, Sons & Co. L r n t d 
angoSországi gépgyár vezórügynöke 762a 

BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi-at 46. szán. 
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Vasöntvények fr fr fr ^ fr fr 
„Ferrofíx" segélyével 

^ ^ 4 4 4 4 forraszthatok! 
S z a b a d a l m a k a z ö s s z e s k u l t u r á l l a m o k b a n . 

J^eFFofk 

* hatóvá és öntött vasnak minden másnemű 
érczczel, mint réz, aczél, stb. való összekötte-

= tését lehetővé teszi. 

, , oly egyszerű a használatban, hogy bárki 
is n Wi n lr«TnÁn-iT_fnrrn«vfíc>in7 í[Tarflnthpn̂  ért 

*|
 m

 ff , , segélyével eszközölt forrasztások oly tartó-
ra sak, hogv hivatalosan is megejtett znzási 

9 J V l X U l A í V és szakitási próbák szerint a törés sohase 
— a forrasztás helyén történt. 

„J^FFOfix 99 egy rég érzett hiányt pótol és igy nélkülözhetetlen 
minden gépüzemnél, jyá -aknái, gazdaságokban, 
vasutaknál, hajókon, hol valamely géprész törése 
folytán üzemzavar állhat be. 

JM ^ F F ofíx" 

^CFF 0 f Í X 

> a használatban lendkivül olcsó, mert egy 
eredeti doboz — á r a 20 k o r o n a -
4000 • cm. törlési felület forrasztásá-

: hoz elég. 

» a legtöbb technikai üzletben és vaskereskedés-
ben kapható'. Mindennemű felvilágosítást egyéb-
ként készségesen megadnak az osztrák és ma-

r gyar szabadalom tulajdonosai: 

Lukács és Társai Budapes t , VI., P o d m a n i c z k y - u t c z a 4. 
Ömlesztő szer gyanánt ajánljuk a borax helyett a „BORFIX" alkalmazását. 

Prospektusok bérmentve. 1418 

A budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs.: 
n a r v u n s r h a , bor ja . Juh, kecske, bárány és sertések 

i SST b i z o m á n y i e l a d á s á v a l *T£8j§ 
f o g l a l k o z i k . 

A büományába küldött állatokat — kisérő nélkül lehet feladni. 1 tulajdonosnak az 
eladásnál nem szükséges jelen lenni. A feladott áJlatokra a feladási-vevény ellenében 

megfelelő alölegot nyújt hatóságilag megállapított kamatláb mellett. 
Vasúti küldemények czimzendök: 

Tásárpénztár, Budapest, Ferenczváros. 
úvé)-. Küreönr, t«lefonczim : .VÁSÁRPÉNZTÁB—BUDAPEST. * SS 

J Leopold Adolf bőrgyára 
Tata- Tóvárws. 

Tesz mindennemű állati bőröket, szerződésileg is. 
|| Készít szarvasbőrt, mosó-, tőrlő bőrt, cseres, fehér j 
| Irhát, ezekből állandó raktár. Elvál la l minden e szakba 

vágő munkákat. 6446 

m^wmwmwwwwwmwwm. 

- A . P á r i s i v i l á g - k i á l l i t á s o n jelenben működött birálő bizottság az amerikai 

= ! D e e r i n g , - f é l e . = 

Chicagói kaszálógép és aratógép gyárt 
méltatta v a l a m e n n y i ilyen kiállító g é p g y á r a k közöt t 

( N T a l e g n a g y o b b k i t ü n t e t é s r e , Tfefl 
annak Ítélvén a legtöbb elsőrendű dijakat. Ugyan is a nevezett gyár gépeinek Ítéltetett oda , mint 

legmagasabb kitüntetés a „ G R A N D - P R I X " 
é s a zonk í vü l m é g 

3 a r a n y és 1 egy es-üst é r e m is. "Sffl 
Ezen tény, valamint azon s z á m o s g y ő z e l e m is, 

melyeket a D e e r i n g - f é l e g é p e k s z á m t a l a n 
v e r s e n y e k e n a r a t t a k versenytársaik felett, a föld-
teke majdnem minden országban, fényesen igazolják, 
hogy e z e n g é p e k e téren valóban a l e g e l s ő 
helyet f og l a l j ák el az egész világon. 
A Deering Chicagói arató- és kaszálógép-

gyár kizárólagos képviselete: 

PROPPER SAMU 
B U D A P E S T , 

V . ker., Váczi-korut 52. szám. 
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K I S H I R D E T É S E K 
izaklrodalom terményei, 
ég adók hirdetményei 

C , a k o l y l e r e l e k r e y M a s z o l n n k , m e l y e k k e l •á la .a^ra s z t thaége s l e v é l b é l y e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k a i d e u e k . 

Török Eleméi-
gazdatiszt urat kérjük, hogy 
czimét a kiadóhivatallal tu-
datni szíveskedjék. 

Önálló gazdatiszt, 
elméleti és gyakorlati képzett-
séggel. 
Ajánlatok „Önálló" jelige alatt 
intézendők, Budapest, V4^-

Tejgazdasagt 
szakiskolát végzett nős egyén, 
ugy a kulcsári teendőkben mint 
a tehenészet kezelésében teljes 
jártassággal̂  bír, 3 év̂  óta, 
kori brtépésré. Czim a BETÖLTENDŐ ÁLLAS, 

^ ^ A mikosdi ^ 

töltendő! Xelyre^akis inté-
zetet végzett egyének 
kfvüf'a néiete™ií bírják ugy 
szóban, mint Írásban. Évi fize-
tés készpénzben 1200 korona, 
terményekben 9 q. rozs 0 q. 
buza, 8 q. árpa , naponta 6 liter 
git'iS, fÜtés szükséglet szerint 
lakás, mely áll három szobától 
s meUékMylségekbő̂ éŝ egy 

séĝ Mlkosd 'pê á̂tebérYnté-
zendők. 1450 

Önálló gazdatiszt, 
elméleti és gyakorlati képzett-
séggel. 
Ajánlatok „Önálló" jelige alatt 
intézendők, Budapest, V4^-

Tejgazdasagt 
szakiskolát végzett nős egyén, 
ugy a kulcsári teendőkben mint 
a tehenészet kezelésében teljes 
jártassággal̂  bír, 3 év̂  óta, 
kori brtépésré. Czim a BETÖLTENDŐ ÁLLAS, 

^ ^ A mikosdi ^ 

töltendő! Xelyre^akis inté-
zetet végzett egyének 
kfvüf'a néiete™ií bírják ugy 
szóban, mint Írásban. Évi fize-
tés készpénzben 1200 korona, 
terményekben 9 q. rozs 0 q. 
buza, 8 q. árpa , naponta 6 liter 
git'iS, fÜtés szükséglet szerint 
lakás, mely áll három szobától 
s meUékMylségekbő̂ éŝ egy 

séĝ Mlkosd 'pê á̂tebérYnté-
zendők. 1450 

Gőzeke-gépész 

sőnló̂ nünőŝ gben már hosz-
szabb ideig működött és erről 
jő bizonyítványokkal rendelke-
zik. Ajánlatok Csillag Béla, 
Hajdudorog-a intézendők. 1478 

Tanintézetet 
rendelkező̂  irod^^ndökben 
jártas gazdatiszt, állást keres. 
Ozim a kiadóhivatalban. 1457 

BETÖLTENDŐ ÁLLAS, 
^ ^ A mikosdi ^ 

töltendő! Xelyre^akis inté-
zetet végzett egyének 
kfvüf'a néiete™ií bírják ugy 
szóban, mint Írásban. Évi fize-
tés készpénzben 1200 korona, 
terményekben 9 q. rozs 0 q. 
buza, 8 q. árpa , naponta 6 liter 
git'iS, fÜtés szükséglet szerint 
lakás, mely áll három szobától 
s meUékMylségekbő̂ éŝ egy 

séĝ Mlkosd 'pê á̂tebérYnté-
zendők. 1450 

Gőzeke-gépész 

sőnló̂ nünőŝ gben már hosz-
szabb ideig működött és erről 
jő bizonyítványokkal rendelke-
zik. Ajánlatok Csillag Béla, 
Hajdudorog-a intézendők. 1478 

Műkertész, 
lészetben teljes jártassággal bir, 
38 éves, állást̂  keres, ̂ szőlő-

BETÖLTENDŐ ÁLLAS, 
^ ^ A mikosdi ^ 

töltendő! Xelyre^akis inté-
zetet végzett egyének 
kfvüf'a néiete™ií bírják ugy 
szóban, mint Írásban. Évi fize-
tés készpénzben 1200 korona, 
terményekben 9 q. rozs 0 q. 
buza, 8 q. árpa , naponta 6 liter 
git'iS, fÜtés szükséglet szerint 
lakás, mely áll három szobától 
s meUékMylségekbő̂ éŝ egy 

séĝ Mlkosd 'pê á̂tebérYnté-
zendők. 1450 

Gazdasági ^ 

lfánag7yakomokeTÍiát Sí^gén; 
. Elvétetik a lángi uradalom 
nagylángi gazdaságában. Köze-
lebbi felvilágosítást adanagy-
látigi gazdiság intézősé: e, Fe-

Műkertész, 
lészetben teljes jártassággal bir, 
38 éves, állást̂  keres, ̂ szőlő-

BETÖLTENDŐ ÁLLAS, 
^ ^ A mikosdi ^ 

töltendő! Xelyre^akis inté-
zetet végzett egyének 
kfvüf'a néiete™ií bírják ugy 
szóban, mint Írásban. Évi fize-
tés készpénzben 1200 korona, 
terményekben 9 q. rozs 0 q. 
buza, 8 q. árpa , naponta 6 liter 
git'iS, fÜtés szükséglet szerint 
lakás, mely áll három szobától 
s meUékMylségekbő̂ éŝ egy 

séĝ Mlkosd 'pê á̂tebérYnté-
zendők. 1450 

Gazdasági ^ 

lfánag7yakomokeTÍiát Sí^gén; 
. Elvétetik a lángi uradalom 
nagylángi gazdaságában. Köze-
lebbi felvilágosítást adanagy-
látigi gazdiság intézősé: e, Fe-

Szent-imrei 
földmives iskolát kitűnő siker-
rel végzett̂ 7 éves, rom. kath. 

Ml̂ UásVkerpŝ GazLSgnak 
minden ágában, állattenyész-
tésben, fatenjfésztásben, szőlő-
koriatí tehetséggel birok. Ozim 
a kiadóhivatalban. 1456 

A Császári! 
bérgazdaság, Nyir-Császári u. 
vitelben jártas, mérlegképes gazdaságig (teám tartót̂  ̂ kereŝ  
pályázataikat a fizetési'igények 
megjelölésével. , 14B4 

Gazdasági ^ 

lfánag7yakomokeTÍiát Sí^gén; 
. Elvétetik a lángi uradalom 
nagylángi gazdaságában. Köze-
lebbi felvilágosítást adanagy-
látigi gazdiság intézősé: e, Fe-

Szent-imrei 
földmives iskolát kitűnő siker-
rel végzett̂ 7 éves, rom. kath. 

Ml̂ UásVkerpŝ GazLSgnak 
minden ágában, állattenyész-
tésben, fatenjfésztásben, szőlő-
koriatí tehetséggel birok. Ozim 
a kiadóhivatalban. 1456 

A Császári! 
bérgazdaság, Nyir-Császári u. 
vitelben jártas, mérlegképes gazdaságig (teám tartót̂  ̂ kereŝ  
pályázataikat a fizetési'igények 
megjelölésével. , 14B4 

ÁLLÁST KERESŐK. 
Gazdatiszti 

feív'égzItt' gazdáŝ 'ki 'SgwdL 
ság minden ágában kellő jár-
tassággal bir és több évi gya-
talban. ' 1276 

Szent-imrei 
földmives iskolát kitűnő siker-
rel végzett̂ 7 éves, rom. kath. 

Ml̂ UásVkerpŝ GazLSgnak 
minden ágában, állattenyész-
tésben, fatenjfésztásben, szőlő-
koriatí tehetséggel birok. Ozim 
a kiadóhivatalban. 1456 

A Császári! 
bérgazdaság, Nyir-Császári u. 
vitelben jártas, mérlegképes gazdaságig (teám tartót̂  ̂ kereŝ  
pályázataikat a fizetési'igények 
megjelölésével. , 14B4 

ÁLLÁST KERESŐK. 
Gazdatiszti 

feív'égzItt' gazdáŝ 'ki 'SgwdL 
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ban bizonyos összegű Jőve-
niri k. ivi,'st;k e lap kiadóhiva-
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bármikoú belépésre. Pzim â 

F. é. okt. 1. 
belépésre keresünk gazdasági 
tanintézetet végzett, pár évi 
gyakorlattal bíró, nőtlen segéd-
tisztet. Évi javadalmazás 600 
korona és mosison kivül telj, s 
ellátás. Uradalmi intézflíéir. 

Grófnál 
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I40CT' czim alatt kér a 
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^ Tizezer ^ 

^n ISálát változtatni óhajtan̂  

tota^íslkfg^ritttez^tórsui 

Ma.jorgazda, 
Javadalmazás készpénz 400 kor! 

kgb°sóa; 8Whp-öikkí.ümp0SfÖld! 
200 öl konyhakert, két darab 
marhatartás ûradalmi takar-

Sû %irók̂ pál̂ ẑ atnakf Szláv 
Bizonyitványmásolatok nem 
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Botosispán, 
esetleg gazda vagy magtáros 
állást keres azonnal vagy új-
évi belépésre, ki nagyobb 
gazdaságban, mint majorgazda 
13 éven át működött, mely idő 
alatt ̂ "ünő P™xlŝ  és bizo-Az esztergomi 

mélts. Fökáptalan uradalmai-

be''^|'a^oí^egjénekpá^ 

lízorf'^k é̂letkoruk 24. 

tes hadi szolgálatuknak, eleget 

tejgazdaság . S í szerzett 
metettel bir és igazolni- tudja, 
előnyben részesül. 

Kereszt-levél és egyéb ké-
pesítésről szóló bizonyítvány 
másolatával felszerelt folyamod-
ványt a „Méltóságos Fökáp-
czjmezni és mielőbb beadni. 

Az alkalmazandó egyén 
gazdasági gyakornok̂  czimmel 

masnâ találtatik, mint irnok, 
véglegesítetik. 

Évi járulék: 800 korona, 
mény dorongfa, 3 kiló̂ yertya', 
- szorgalmi jutalék. 

Megfelelő szolgálati időre 
nyugdíj élvezete. 1479 

Gazdatiszti, 
esetleĝ  istállómesterl ̂  állást 

vá t̂ókal̂ SztUeî k mostffel-
évig. Ozim a kiadóban. 1430 
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esetleĝ  istállómesterl ̂  állást 

vá t̂ókal̂ SztUeî k mostffel-
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Mükertész, 
tón^Tártassággal Mrf"iegíal 
fíüsbtérmfs^szo6klev?leffelál' 
október ̂ SéSr-vtíó®8' belé̂  

Az esztergomi 

mélts. Fökáptalan uradalmai-

be''^|'a^oí^egjénekpá^ 

lízorf'^k é̂letkoruk 24. 

tes hadi szolgálatuknak, eleget 

tejgazdaság . S í szerzett 
metettel bir és igazolni- tudja, 
előnyben részesül. 

Kereszt-levél és egyéb ké-
pesítésről szóló bizonyítvány 
másolatával felszerelt folyamod-
ványt a „Méltóságos Fökáp-
czjmezni és mielőbb beadni. 

Az alkalmazandó egyén 
gazdasági gyakornok̂  czimmel 
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Kezelőtiszti 
állást keres a gazdaság minden 
ágában jártas, 17 évi gyakor-
lattal, földmives 

naősfgazSitiszt.égCzim k̂J-â ó-j 
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Gazdatiszt, 
akadémiát kitűnően s vinczellér 
képeidét iŝ  végzett, 43 é̂ves,' 

tat'átrn^alkafmMást^keres. 
Megkeresések Závodszky Gyula 
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végzett, katona kötelezettségé-

FOTencẑ JáMálma1,™. p0J4sz-, Tehenészgazda, 
évie|yakorlatavan, kerestetik. 
Bizonyitványmásolatok, fizetési 
igények megjelölésével Burger 
Pál Kölapos, posta Nyiregy-
háza küldendők. Az állás okt. 
1-én elfoglalandó. 1488 
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Állást keres 
& ; beszél és ír magyarul, 
németül és egy keveset szlávul; 

Jt.Uuii.H- vérzett, töbh évi 
praxisát grófi és nagy bér-
urdalnakban szerezte, ugy a I mezőgazdaság minden ágában, 

I son jártas, szeréuy igényekkel 
! megfelelő állandó állást óhajt 
1 elnyerni. Czim a kiádóhivatal-
' ban. 1465 

Gazdatiszt 
kerestetik a bőnyi bérgazda-
ságba Bőny, (Győrmegyei. Ja-
fűtés "és2 világitás?rMeagkiván-
tSdása magy81' ^ németBí!% 

Ispáni 
állást keres egy sok évi tapasz-
talattal biró̂ gazdâ jelenleĝ a 
lésnél mint kezelö̂ van ̂ alkal-
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I son jártas, szeréuy igényekkel 
! megfelelő állandó állást óhajt 
1 elnyerni. Czim a kiádóhivatal-
' ban. 1465 

Gazdatiszt, 
14 évi praxissal, a gazdaság 
minden ágában jártas, 32 éves, 

Gépész 
dasági gépek kezeiéi 
ívig már gőzekét is 

Hükertész, 
L a kertészet minden ág 
Iméleti s gyakorlati tapa 

segédtiszti állást' f 
l-re, esetleg okt. 15-« 
megkeresések a kiad 

referentiákkal birő, jó bizonyít-
ványokkal ellátott gazdatiszt, 
nagyobb gazdaságban nov. l-re 
esetleg azonnal is állást keres'. 

belépésre állást kerei 

Földmives isko lát 
5s 4 középosztályt végeztem, 5 
agy helyen mint segéd, majd 
mint kezelőtiszt töltöttem. A 
o-azdasáfi'bani teendőkön kívül 

lpáni«íásr^ 

nős, családtalan, 
gazdaságokban 

ALLATOK, 

Eredeti 
Rambouillet 

kosok 157 
mindenkor nagyobb 

mennyiségben, dus 
választékban kaphatók 

g r á f H e r b e r s t e i n 
Albert 

uradalmi igazgatóságánál 
Strilek, 

Morvao r s zág . 

A csákányi 
alom(j>an f ^ 

Páva 
a kiadóhivat 

Skót juhászkutya 
nöstónyjeT°14Z kcfronával̂ szep-

Szarnál*-
kivitel. 

Kivitelre 

állandóan veszek 
nagyobb számú 

szamarat, 
3—7 éves korig, 105 cm. 
magasságtól felfelé, egész-
séges, hibátlan, erős és 
élénk állatokat. Ajánlatok: 
Aivaz, Budapest - Rákos-
falva, Külső Kerepesi-ut 
62. szám kéretnek. 1470 

Igen sí 
tarka simi 
(3) éves 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

úgyszintén lesrprlm&bb 
lekötni való és 

j á r m o s ökröket 
legjutány osabb árakon aján-

Kle in és Spitzer 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megren delések egyezség szerint 

VEGYESEK, 

ELADUNK 

kölcsön adunk 
uj és egyszer használt vli-

katlan 
T A K A R Ó 

PONYVÁKAT, 
mindenféle nagyságban, uj 
és használt mindennemű 

T E R M É N Y 

Z S Á K O T 
repczeponyvákat 
a legjutányosabb árak, il-
letve kölcsö'ndijak mellett 
KOHN ÉS STEIN 
zsák é s ponyva gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla-u. 5. 

Eladó 
napos, kitűnő házőr 
lety lánczra is V, 
Bővebbet Stefanoví 
krászdijában Kassa. 

Gőzeke eladó. 

vebbet a kiadó-

Egy köves 
te'tikThaŝ náTCdl jó ka 
6, legalább is 36" átmér 

A t. ^z. gazdaközönség 

hídmérleg! 
8 drb 1500 kiló hordképes-
ség'ü, erős. vaskoriáttol ellátott 

marhamérleg! 
ségü és 9 drb 500 kiló hord-

képességü 
tizedes mérleg 

az összes sulyokkal együtt 
minden mérleg hitelesítve! 

Becserélek! ócska marhamázsákat uj 
hídmérlegre 7»g5̂ uJ marha-
HT Javításokat pontosan 
eszközlök! ~m 
D É N E S I M A N Ó 

BÜDAPEST,1 Í T D S Í 

l v i t i n i ő m i n ő -
ségű 

Biborhere-
mag r 
továbbá 

Szentjánosnapi 
rozs, 

Őszi borsé, 
Őszi bükköny, 
Szöszös bükköny 
Káposztarepczc, 

jutányosán kapható 

HALDEK 
magkereskedésében 

B U D A P E S T , 
Károly-körut 9. 

Zsákok 
I 

közíéseketCZdiiaz 
tervezett vagy szüksé-

közvetítóseé™— 
jelige" alatt „Ki 
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G0ZEKÉKET, 
GftZ-UTIHENGEREKET 

és 

GÖZ-UTIMOZDONYOKAT 
i legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FOWLER & Co. 
Telefon42—50. BUDAPEST KELENFÖLDa rr"' 

I roda , raktár , j av í tóműhely . 

Közlekedés vasúton és v i l lamos vasúton. 

50"« t e r m é s t ö b b l e t 
érhető el, ha a talaj 99%-os darabos égetett maró mészszel vagy 72°/o-os 
szénsavas égetett mészporral trágyáztatik. A legnagyobb uradalmaknál 
kitűnően kipróbált trágyázási módszer. I. rendű referencziák! Fenti czikkeket 
valamint mindenkor friss, szép fehér építkezési meszet bármely 
1327 vasútállomásra bérmentve legolcsóbban szállít 

ELSŐ BAKONY -SZENTGÁL I MÉSZTELEPEK 

KLEIN MÁRKUS FIAI Szentgál (Veszprémmegye.) 
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Actiengesellschaft 7 fa 
Stahlwerke M l l l ^ É J Ő 

Weissenfels 
e z e l ő t t Goeppinger & Co. F y M ^ ^ ^ ^ a S + f r ^ r 

Weissenfels, Oberkrain. ^ É j ^ ^ ^ j L á ^ S ^ M 
Szab. a c z é l h o r d ó k . \ 
A hordóban levő folyadék nem vészit f y^pfiL / 
súlyából kiszivárgás, felszívódás és (, iKS! ll1 1 

apadék által. Nincs tűzveszély. 
Petroleum, benzin, festékáruk, spiritusz, Kapható minden f Mnóz*» oŝ ég 

olajok, alkaliák stb. részéra. vaskereskedésben f > kir^Vasor^-Uradalmak figyelmébe! 
Urmánczy .János topliczai gulyájában nevelt 

48 darab 3Va éves magyar erdélyi ökörtinó 
40 „ th éves „ „ ökörtinó 
32 „ 1 Va éves „ „ ökörtinó 

továbbá 1 5 d a r a b 1 , S , 3 é v e s b i v a l y t i n ó kerül 
e l a d á s r a . 

Az állatok m e g t e k i n t h e t ő k i f j . É l tető A l b e r t u r 
g a z d a s á g á b a n , M a g y a r - R é g e n , vasútállomás Szász-
Régen. 

Értekezhetni levél utján: U r m á n c z y János , Top l i c a , 
Maros Torda-megye; egy nappal való előleges sürgöny értesítés 
esetén személyesen Magyar Régenben. 1439 
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K a l m á r Vi lmos 
B u d a p e s t , 

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

képviselője ajánl: 

Thomasfoszfátlisztet (Thomassalak), ® ® 
„MarteUIn" dohány trágyát, KalnitoL 

in A műtrágyák béltartalmáért szavatolok, m m 

L e g ú j a b b sze rkeze tű kitűnő t r á gya s zó ró g é p e k 

a l e g o l c s ó b b á ron . « 

K n u t h K á r o l y 
— jm*.— m é r n ő k é s g y á r o s . 

C J S 3 B P 3 S J B U D A P E S T , 
f r n ' K M r ' ' «aray-ntesa 6—S. Mám. 

W m ^ z J ^ ^ ^ ^ ^ ^ M Elvállal: Központi-, viz-, lég- és güzfUtések, lég-
-1 « • « - *» Vízvezetékek, csatornázások, szellüz-

K S i l l Í S h H f u B ^ Í I i h I tele8ek' elesettük, szivattyúk, vizerümfivl emeíi-
^ / S ^ ^ ^ - s ^ ^ i S9 oépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 

'MS^^'MPM-WK^mZSMMm róleom váladékból nyert gázok értékesítését 
czélzó készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 
Tervek, költségvetések, jövedelmi elilrágyzatek 

i B ^ f e a g ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ? ^ ©arsan készíttetnek. 
i mjslit nlnóséffl kii0>|-oiÍT«k raktárra. 
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• Lapunk bekötési táblája 
f f r t m k r & r t (p&rtóMteses) 

1 kapható kiadóhivatalunkban. 

A J Á l T L O K i 
G E P D L A J A T , Kocsikenöcsöt, Petroleumot, 

u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát-
saytalanltott repceolajat, stb rányfestékeket, fedéllakot, 

disznózsírt, szalonnát és szalonnáról lerázott sót. A n í p v á T 

F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , MIÜTRAG I AT 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. Olasz szaponáriát tiszta vastag flyfike-

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. rekbSI Srfilve. 
M T mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, lx tázott szíves ajánlatokat. 

K R A M E R L I P O T , v t « 
T e l e f o n . S ü r g S n y c z i m i „ C E R E S " B u d a p e s t . 

Árjegyzékkel és részletes Mltfa ajánlatokkal kívánat 

Lucérnát,ldlierét,nimaQYatat 
minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket 

V 8 " V e t ő m a g o t 
a legjutányosabb áron és garantált jó mi-

nőségben. 
Lczernát és egyéb magvakat és kérek min-

BUDAPESTEN, 
sr., A k a d é m i a - u i c z a 1 ® . s z . 

T e l e f o n . 
ra szolgálok. 

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




