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Ismered a gyümölcs- 
termelők tartalmas # A ' '  
havi folyoira- 
tát ? Ez a

Kiadóhivatal 
SOMORJA, 94.

Évre 24. -  K. Még 
ma rendelje meg! Ha

szonnal forgathatja még 
az is, akinek csak néhány fája van.

Szolgálat 
a közönségnek!
Gyapjú úri szövetek 140 cm. szé
les, egész öltönyre csak 62 Ke, 
női szövetek 115 cm. széles egész 
ruhára csak 34 Ké. Kérjen min
tákat és árjegyzéket. A kiállítással, 
olcsósággal és a minőséggel meg 
lesz lepve. — Gyapjú szövetárú 
jryár Dőlni Hamry, posta Vír, 
Morava. — Áru bizományba is.

MÉHÉSZEK! Nem elég, hogy méhestek legyen! 
Nem elég, hogy a méhesben méhek legyenek! 
Minden akkor lesz elég mindenből, ha tudáso
dat gyarapítód. Olyan könyvet olvasol, amelyből 
hasznodat látod. Ez pedig

országos hirií méhészünk, lapunk társszerkesz
tőjének megjelent könyve. Szerezd meg. Csak 
15 Ke. Utánvétellel vagy pedig a pénz előzetes 
beküldése után lapunk szerkesztőségében kapható.
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„Ressurrexít,. “

Kedvelt «Méhészetünk« hasábjain a jogos elégedetlenség 
szeizmográfjának sokat jelentő kilengéseiként észlelhetők uj- 
e'sztendő óta. azok a lelki rezgések, melyekkel «Spektator««, 
«—y —-l.«—«, «Frater Apiarius«, vonnak éles grafikont a testvér 
s mostohatest'véi hivatalos lapok lényege közt. — Alábbiakban 
ebihez akarok hozzászólni jómagam is.

A gazdasági világválság vékonypénziiségének jelenében lát
szólag az egymástfalás ideje szakadt ránk. Ennek jegyében szin
te mikroszkopikus vizsgálat alaposságával észlelhető, hogy 
megoldatlan ellentétek — majdnem minden téren — azokat is 
szembeállítják egymással kiknek egymásrautaltsága tagadhatat
lanul természetes.

A krisztusi eszmékben nevelkedett keresztény ember lelké
ben mindenkor az őszinte sajnálat érzetét keltette az ellentétek 
súrlódásának lélekvesztése. Mélységes fájdalommá lesz azonban 
ez az érzet, ha e jelenséget testvérek közit kell tapasztalnia. 
Még ennél is fájdalmasabb tehát, hogy a súrlódás oda is belo
pódzott, ahol kéz a kézben testvérek az egyazon téren, egy 
eszme szolgálatában, jobb s boldogabb jövőért ténykedők. 
Éppen e területen időszerű a «virágtalan virágos kert« (Paseka) 
bejárójának oromzatán diszlő mementója. J. Kollárnak: «Stuj 
nobo!« — E terület valóban nem lehet a szeretetlenség súrlódá
sának területe, melyet vadorzó módjára rohamozhatna meg
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bárki is, hogy önös kis pecsenyéjét vadászhassa ki belőle. Nem! 
Mert akkor tagadnunk kellene Samo Chalup'ka örök szép mon
dásának igazát: .

«. . . Pána maf je neprávosf: a vácsia byf pánom. Clcvek 
nad cloveka u nás nemá práva: Svaté nase heslo je: Sloboda a 
sláva!«

Már pedig a testvérietlenség súrlódásának jelensége nem az 
óhajtott békéhez, hanem a legleplezetlenebb önkényhez mutat 
utat. Az önkénynek a méhészet területéről éppen úgy el kell tűn
nie, mint a'hogy elsöpörte a rabszolgaság intézményét a rohanó 
fejlődés. Az idő elő'bb-utóbb meg fogja oldani minden testvér
nek az élethez, a fejlődéshez való egyedüli jogát abban a berek
ben is, amelyben most még a megnemértés, szeretetlenség, ön
kény lett úrrá. Az ö'sszméhészet szempontjából nem is lehet 
nagyobb érdek, minthogy az önzés, a szeretetlenség leleplezé
sére szolgáló hipokrízis uralma végre megdőljön!

A mostohán rideg és erőszakos tél helyébe az ébredő ter
mészet került; — a csirából kalászba érő élet kél; — a szeretet
lenség által keresztre feszítettnek halála fölött győzött a dicső
séges föltámadás örök igazsága: meg kell tehát szűnnie a testvé
rek között való súrlódás önkényben gyökerező okának; — meg 
kell érnie a jobb belátásnak; a testvéri kéznek kezet kell találnia, 
hogy győzzön is végre már az igazság. — Méhecskéink viaszá
ból készült gyertyák ünnepi fényénél, nyugodt lelkiismerettel 
csak akkor zenghetik az egymásra talált méhésztestvérek, egy 
szivvel-lélekkel az ünnepi zsolozsmát: «Surrexit Christus hódié, 
Alletuja, Lau's sit Deo, Deo no'stro!«

R. Ráby.

A méhész mint orvos, 
gyógyszerész

(Folytatás.)
Kedves emlékű nagyapáink társas életének sok kellemes 

epizódja, apró de jóizü tréfája fűződik az akkoriban trüsszen- 
tőporul használt kerti majoránna (Origanum Majoránna) Majo- 
ránka, Majoran-hoz. Ennek a fehér szirmú kerti virágnak, fű
szeres illata révén, a konyhaművészetben is szerepe van. El rém 
képzelhetnék a téli disznótoros vacsorák Ínycsiklandó készítmé
nyeit, kellemes majorannaillat nélkül. — Erre még az egy-két 
pohárka bor is jobban ízlik. — Júliustól szeptemberig virágozva 
elég jól is mézel. A növény szárított virágának s venyigéinek 
mézzel édesített teája igen jó izzasztó szer. — A majoránna óla-
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ját erős nátha és fogfájásnál, bedörzsölő szerül használják jó si
kerrel.

A festészet- s virágkultusznak minden vonatkozásban állan
dó themája a Pipacsmák (Papaver Rhoeas) Vlcí mák, Klatsch- 
rose. A népies gyógyászatban fájdalomcsillapító szerül használ
ják. Oldalfájás-, szegedésnél a pipacsmák virágait forró vízzel 
öntik le s ezt leszűrve s mézzel édesitve egy-egy decis adagok
ban, reggel, délben és este isszák. Tüdőkatharus, mandula- és 
torokgyulladásnál gargalizálásra is használják ezt a forrázatot. 
A skarlátpiros szinü pipacsmák májustól októberig virágzik. 
A méhek bőséges virágport gyűjtenek a vetéseidben termő’ 
pipacsmákról.

Fájdalom, hogy nemcsak a köznép körében, de más társa
dalmi körben is akad — tévesen anyának mondott — nő, ki a 
gyermeksirás ellen nyugalmat úgy keres, hogy gyermekét és 
lelkiismeretét mákfőzettel altatja el. Az ilyen — anyának, leg
alább édes anyának alig nevezhető nő megérdemelné a közép
kori nyilvános megveretést; mert gyermekének zsenge agyát 
a fejlődés csirájában tompítja hülyévé. A tudatlanság ily barba
rizmusa ellen eredménnyel küzdeni a méhész-népnevelők impo
záns táborának szent kötelessége. A kerti mák (Papaver somni- 
feruinO inak zabradny, Molhn-nak két ismert faját különböztet
jük meg: A fehér virágú kék (fekete) mákot (Papaver nigrum) 
és a piros vagy rózsaszín virágú fehér mákot (Papaver album). 
Mindkét faj júniustól augusztusig virágzik; belőlük méheink 
rengeteg jóizü virágport gyűjtenek. Mézzel készített vagy ezzel 
édesitett valamennyi tészta és süteménynek az emberi gyomorra 
és a belekre enyhítő és erősítő, áldásos hatása van! — A 
kerti mákból termelt «Opium« ismertetése nem tárgykörömbe 
való.

Sokan embertársaink sorából, kik szorulásban, vériiasban 
száraz betegségben szenvednek, a fájdalmasan vizelők, vese- és 
bélbajosok fűtői-fáig mászkálnak, jajonganak, orvostól orvos
hoz járnák, sőt — Uram bocsáss — csodadoktorokra költenek, 
csak egyet nem tesznek: nem veszik figyelembe a járás-kelésük
ben lépten-nyomon feléjük kínálkozó, rózsaszín vagy fehér- 
virágú, igénytelen kerekíevelü mályvát (Malva rotundofolia, M. 
neglecta) Slez okruhlolisty, Kásepappel-t. Pedig a virágzás ideje 
hosszabb a leghosszabb farsangnál is. Májustól októberig tartó 
virágzásuk alatt a méhek ezrei keresik fel nektár- és virágport

Facelia m agot
átvesz és átad az érsekujvári Méhészegyesület. — 
Érdeklődők forduljanak H o r v á t h  J á n o s  
elnökhöz, Nővé Zámky, Naszvadi utca 32. szám
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adó kelyiheit- — csak a szenvedő ember nem hederit rá; — ta
lán azért nem, mert — bölcs; nem hiszi, hogy bajában e sze
rényke növény főzete a legbiztosabb gyógyszer. Szegény em
ber! —- Milyen egyszerű pedig a 15—20 gr. szárított növény
nek 3 deci vízben való főzetét szűrve, mézzel édesítve, decis 
adagokban háromszorra (reggel délben este) bevenni.

(Folytatjuk.)

Kivonat Mauríce Maeterlínk 
„ A  méhek élete** című művéből

Irta: PEHARTZ IMRE.
Maeterlinck, a hírneves filozófus és költő, magyar fordítás

ban megjelent könyve nagy érdeklődést váltott ki a kis mezei 
bogarak életének illusztrálásával. Könyvében nem gyakorlati 
tanításra, inkább a kaptár, szellemének, a benne folyó titokzatos- 
események társadalmi és családi berendezés képét igyekszik 
megvilágítani.

«A méhek éiete«, mint egy önkívület lenül is nyugt-lanitó 
gondolatokat ébresztő mű olyan emberek számára, kik az elet je
lenségeket a társadalmi fejlődés lassankint kialakult stádiumát 
össze tudja hasonlítani a méhek már tökéletesebb társadalom 
berendezkedésükkel, ők már beérkeztek. Az ő munkájuk már 
végcél. A szorgos kis állatok élete tulajdonképpen illusztráló 
anyag világnézetének feltárásához. Könyvében végig az élni- 
akarás elméletén az éltető' ösztönös munka és szeretet fonalán 
vezeti sorait

A méhcsalád radikális törvényszerűségével a homályban 
csodálatos munkát végez, s már régi idők óta felhívta az embe
riség figyelmét az ő titokzatos munkájukra. Maeterlinck leve
szi a leplet róluk és igyekszik a méhek igazságos életberendezé
sének inusztrálásával a mi életberendezésünk megtalálásának 
kincsesházához vezetni az embert. Sorai közül szinte kiordít, 
hogy hallgassátok meg jól emberek, mit müveinek a méhek. — 
A világ zűrzavarába beleunt tudós, a méhek, a hangyák, a nö
vények közt keresett magának menedéket, nem mintha elfásult 
volna, a bölcs nem fásul el soha, de kissé belefáradva az embe-

KERESNEK Japán akácmagot vagy csemetét. Címet kérek, 
hol szerezhetők be.

OLÁH MIHÁLY jóslata beszerezhető a szerkesztőségben.. 
Aki rendelt, részére elküldve.
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rek faggatásába, kik soha oly egyszerű feleletet nem adnak, 
mint az állatok és a növények, azokra az egyedül érdekes kér
désekre, melyeket a természethez és a valódi örök törvényéhez 
intézni lehet. Egész boldogságát kertjében, apró kis bogarai 
közt találta meg. Virradattól szürkületig leste édes boldog ker
ti órák látható lelkét, dallamos hangját, elevenségük lüktetését. 
Megismerte életük kimeríthetetlen szervezetét. Önzetlen, buzgó 
munka morálját, örömeiket, fájdalmaikat, a család belső életé
ben az év nagy epizódjait, a család képződését, a raj kiválását, 
az új család megalapítása, az ifjú királynő születése, harcai és 
nászröpte, a hímek lemészárlása és a téli álom visszatérte.

(Folytatjuk.)

Vérfelfríssítés.
A régi híres méhészek gyakorlatában és az eddigi szak

könyvekben olvassuk és halljuk ajánlani a vérfelfrissités ke
resztül vezetését a méhészetben úgy, hogy beszerzőnk idegen 
vérü méhcsaládot, amely lehetőleg semminévü, még távoli ro
konságban sincs családjainkkal, sőt lehetőleg más fajú méhek 
legyenek. Ezt gyakorolták a régi méhészek, mint Dzierzon, 
Sötér, Ambrózy stb. Ami az eredményt illeti Ambrózy, aki 
krajnai mélheket szerzett ezen célból, határozottan panaszko
dik az eredmény felett, mivel családjai rendkívül rajzókká let
tek, ami nagyon hátrányosan befolyásolja a mézhozamot.

Az újabb irány a méhészetben, illetőleg a fajtenyésztésben 
teljesen elitéli a vérfelfrissitést, egyáltalán és különösen az: 
ilyen más-más tulajdonságokkal biró méhcsaládok keveredését 
anyák párosodása révén. Ennek a «vérfelfrissitésnek« a nyo
mait iparkodnak minden országban kiküszöbölni, ahol a faj- 
tenyésztést űzik. Azon gondolatmenetből indulnak ki, hogy 
minden vidéknek meg van a maga ősrnéhe, illetőleg csak meg 
volt, amely ezen vidék hordási, éghajlati stb. viszonyainak a 
legjobban megfelel és azokat a legjobban tudta kihasználni és 
közöttük a legjobban fejlődött. Ezen őscsaládok tulajdonságai 
vidékenként váltóztak. A fentemlitett vérfelfrissitések következ
tében ezen őscsaládok tulajdonságai más, a vidéknek nem meg
felelő tulajdonságú családokkal való keveredés révén elfajzot
tak, módosultak és a jó tulajdonságok indifferens vagy hátrá-

MÉZPERGETŐT, masszív kivitelben, jutányos áron készít 
tetszés szerinti méretben — SZABÓ MÁRTON, Nővé Zámky, Sz_ 
Anna u. 20. — Kérjen ajánlatot!
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nyos tulajdonságokká alakultak. A tapasztalat szerint egyes 
-családok a különböző körülményekre, tulajdonságaik változta
tásával reagálnak s ennek következtében más körülmények kö
zött nem felelnek meg, mint eredeti körülményeikhez hasonlók 
között, mindaddig, a-mig nem aklimatizáiódnak.

A fajtenyésztés célja kitenyészteni ezen ősméhet s azt el- 
.szaporitani a méhészek javára. Az örökösödési törvényből tud
juk, hogy két különböző nemű egyed párosodásából eredő 
nemzedék örökli ezen szülők tulajdonságait. Ha a két szülő 
tulajdonságai egyformák voltak azok megerősödve és hatvá
nyozva jelentkeznek az utódokban. Ha a tulajdonságok ellen
tétesek, akkor azok közül az uralkodó tulajdonságot öröklik 
azaz azt, melynek erősebb az átöröklő ereje, de nem megerő
södve, hanem erejéből veszítve. A legnagyobb hasonlóság tu
lajdonságokban a testvérek között van s ezért űzik mindenütt 
egy törzshöz tartozó közelrokon családok -párosításával a faj
tenyésztést s az elért eredmények igazolják ezen eljárás helyes
ségét. Itt is kikeresik fajcsaládnak és herecsaládnak azokat, 
amelyeknek jótulajdonságai egyezők. Ezen utón kiválogatva 
állandóan a legjobb tulajdonságú egyedeket a további szaporí
táshoz a törzs tulajdonságai állandóan javulnak, nemesednek.

Másik kérdés, hogy ezen utón nem lép-e föl a degenerá
ció. Hisz éppen ennek kikerülése volt a célja az idegen törzsek 
párosítása. Az elmélet azt mondja, hogy nem és ezt megerő
síti a gyakorlat is. Azon háziállatoknál, amelyeket az ember ki
ragadott eredeti természetes létfeltételeik közül, megfosztotta 
a természet a kiválasztás legerősebb eszközétől a létért való 
harctól náluk a tapasztalat szerint fellép a degeneráció, de csak 
mint természetes követelménye az ember munkájának. A ter
mészetes létfeltételtől megfosztott állatoknál generációról ge
nerációra gyöngült az egvedek ellenállása a természet erőivel, 
az időjárás viszontagságaival és a betegségekkel szemben. Az 
ember ezenkívül felhasználta válogatás nélkül a gyengült egye
deket is tenyésztés céljaira, ami által természetesen a degene
ráció csak fokozódott. Tény, hogy a méheknél is van bizo
nyos fokú degeneráció, de ez nem általános. Vannak gyenge 
'ellenállású és erőis ellenállású törzsek. Ha betegségre hajlamos 
•családokat használunk fel rokonpárositással továbbtenyésztésre 
ennek természetes következménye lesz a degeneráció. De ha 
-ezen célra.életerős, egészséges, ellenálló családot használunk fel, 
nem hogy generáció lépne fel, hanem ezen tulajdonságok az 
utódokban még hatvánvozódnak, amennyire ez lehetséges.

Ugyanezt megerősíti a tapasztelat is. Vannak törzsek 30—

MÜLÉP GARANTÁLT MÉHVIASZBÓL kg-ja 23 Ke. Viaszt 
10% levonás és kg-ként 4 korona munkadij ellenében veszek át. 
Áprilisi rendeléseket 21.60 Kc-val számoljuk — KEMÉNY IST
VÁN méhészete Bajka p. Dolny Várad.
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40 éve állandóan fajtisztán, tehát rokonipárositással tovább te
nyésztve, amelyeknél a degenerációnak a legkisebb nyoma sincs. 
Ilyenek a svájci eredetű Nigra, az osztrák eredetű «47«-es s más 
törzsek.

Nincs tehát a méheknél mit félni a rokonpárositástól, ha 
ezen célra túlnyomólag jó tulajdonságokkal biró, életerős, 
egészséges családot használunk fel. Sőt elérjük vele azt, hogy 
állandóan választva a legjobb családokat a tovább tenyésztésre 
a törzs jó tulajdonságai állandóan emelkednek.

Tynnsley kísérletei igazolják, hogy a méhanya túlnyomó- 
részben saját családjának heréjével párosodik. A méheknél te
hát nem természetellenes, sőt természetes a rokonpárositás.

A vérfelifrissi'tés jelszó volt a maga idején s nem a méh 
természetének vizsgálata vezette rá a méhészeket, hanem a 
szarvasmarhák tenyésztése. Pedig ami a szarvasmarhának jó, 
nem hinném, hogy jó lenne a méheknek. A kettőit nem lehet 
egy kalap alá vonni, mert oda el nem fér. Mindkettőnek má
sok a létfeltételei, más a természete. A méhészek ne beszéljenek 
vérfelfrissitésről és ami még fontosabb, ne űzzék azt, hanem 
lépjenek rá a fajtenyésztés igazi útjára, amely ma már jól ki 
van taposva s az eredmények igazolták az elméletet.

Más kérdés, hogy nem lehetne-e vérfelfrissitést űzni olyan 
módon, hogy saját családjainak vérét keverjük idegenből hoza
tott jóvérű anyától származó herékkel. Ezen kérdés eldönté
sénél a legfontosabb megállapítani, hogy a mi méheink jók-e, 
vagy nem. Ha jók, akkor minek azokat idegen tulajdonságok
kal gyöngíteni. Ha nem jók, hanem jó az idegenből hozatott 
anya törzse, akkor meg kár annak a tulajdonságait gyöngíteni 
ami anyáink felhasználása által. Ha mindkettő jó, akkor is van 
különbség a tulajdonságaik között és az eredmény a jó tulaj
donságok .gyöngülése. Ha az első generáció esetleg jobb is, 
a következel visszaüt s eredményt nem értünk el. Kár volt a fá
radságért, időért s áldozatokért.

Ami ezen sorok gyakorlati hasznát illeti: Ha van neked jól 
mézelő életerős, egészséges családod, melynek elődjei is ilyenek 
voltak, akkor szaporítsd el azt egész méhesedre, vigyázva, hogy 
az ettől nevelt anyák ezen család heréivel párosodjanak. Hogy 
ezt mikép éred el, az más lapra tartozik. Ha érdekel, majd ar
ról is eldiskurálunk.

MÜLÉPET szavatolt tiszta méhviaszból kg-ként 23 Kc-ért, 
10 kg-on felül 22 Kc-ért, 30 kg-on felüli megrendelésnél 21 Kc-ért 
szállít. Viaszt 5—10% levonás és 5 Ke munkadij ellenében veszek 
át. Mülépem kapható szüleimnél STEFKOVIC Károly nyug. taní
tónál is Galántán diószegi utón. Méhészeti segédeszközöket és 
pergetőket szállít; Árjegyzéket kívánatra dijmentve küld; 
STEFKOV1CS GYULA nagyméhészete, Ratnovce, posta Piesfan).
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A méz feldolgozása házilag
Egy idő óta mindenütt panaszlkodnak a méhészek, hogy mézüket, 

megfelelő áron nem tudják eladni. Hiábavalónak bizonyult minden kí
sérletezés, ami e cél elérése végett tétetett. Az évi méztermést egy vevőnek 
egyszerre és azonnali fizetés mellett még olcsó áron sem lehet eladni. 
Szóval sehogyan sem lelhet a nagyközönségre a mézet ráerőszakolni, 
ami akad itt-ott egy vevő, aki 3—5 kgr.-ot vesz, az nem jön számításba.

Régebben a méz ára a következő volt cikkekkel állott arányban 
— 1 kilogramm méz 2  korona, 1 kgr. vaj 2 korona, 2 kgr. cukor 2  ko
rona, 2 kgr. sertéshús 2 korona. Mit lehet venni ma 1 kgr. méz áráért? 
A fennti cikkeknek éppen a felét.

A méhészetemről vezetett könyv tanúsága szerint 185 privát vevőm 
volt, kiknek minden évben 5—10 kgr. mézet kellett küldeni. Ma máskép
pen áll a dolog, mert a beállott krízis következtében a házi asszony min
den nélkülözhető cikket, mint a csokoládé, mandula, mazsola és azokkal 
együtt a mézet is luxus cikknek minősíti és mint ilyen kimarad a háztar
tás költségvetéséből, kimarad még olyan háztartásoknál is, melyeket a 
gazdasági krízis még nem érint. Hogy a méz árai ismét megfelelő színvo
nalra emelkedjen, arra csak egy mód létezik, t. i. a mézet olyan cikké 
kell átváltóztatni, amelynek jelenleg is kelendősége van, mint pl. szeszes 
itallá. Én 1922-től 50 kgr. méznél többet nem adtam el, mert senki nem 
kért, én pedig nem kínálom. Egy alkalommal felkínáltam egy nagy ke
reskedőnek 50 kgr. mézet és dicsértem, hogy híres kárpáti csemege és 
gyógyméz is, mire a kereskedő elnevette magát és azt mondta, hogy ne
ki az mindegy, hogy a méz akármilyen, mert a vevőnek is mindegy, ő 
nem is ismeri, jó-e a méz, vagy rossz, de legyen az bármilyen, most nem 
veszi meg, mert tudja, hogy én nem adnám el neki olyan árért, mint 
amilyen árért ő adja el a közönségnek. Én azóta minden felesleges mé
zemet feldolgozom, készítek a mézből bort, mindenféle fajtáiban; továb
bá pezsgőt, konyakot (csak kiállításokra), szeszt, ezt is csak kiállításra; 
sört, limonádét, ecetet, többféle likőrt stb. Ezek mind olyan termékek, 
melyeket az acó befizetése után azonnal el lehet adni és ilyen formában 
a mézet 30 koronáért lehet értékesíteni kilogrammonként. Jólétiét,hogy 
az ehhez szükséges helyiség és eszközök nem állanak minden méhész 
rendelkezésére, de 50 százaléka mégis megteheti és kevés jó akarattal 
bele gyakorolja magát a vegyészeibe is.

Érdemes volna az egyesületeik által a pénzügyminisztériumnál ki
eszközölni!, hogy a méhész mézből készített borát az adó befizetése után 
zárt üvegekben eladhassa a háznál. Ha ez meg volna, a méa ára egészen 
más irány felé terelődne, mert ezáltal a méznek egy része nem kerülne a 
piacra. A jól készített és kezelt mézbort a legszakértőbb ember sem tud
ja megkülönböztetni a szőlőbortól, mert az felveszi a versenyt a szomo- 
ródi borral is. Én egy alkalommal 30 fokos bort készítettem és olyan fel
séges utóíze volt, mint az aszú bornak. Aki az ilyen bort megizleli, az 
többé nem tudja az izét elfelejteni. Különösen a hölgyek előtt nagy 
becsben áll, mert egy-két pohárkától már rózsapiros az arcuk és a be
szédjük is hangosabbá lesz.

A méz a konyhán is nagy szerepet játszik. Leányaim a mézes süte
mények gyártását valóságos művészi színvonalra emelték, aki látja eze
ket a süteményeket, csodálattal el kell ismernie, hogy ezeknek elkészíté
séhez nagy türelem és gyakorlat szükséges. Megfelelő eljárással minden
féle befőttet lehet mézzel elkészíteni, de lehet mézzel konzerválni körtét, 
cseresznyét, szilvát, barackot, de különösen a szőlőt, ez utóbbi évekig is 
eláll friss állapotban. Sok méhésznek nics fogalma a méz eme jó tulaj
donságairól.

A fennt említett dolgokat mindenki láthatta, aki 1923-ban Kassán és 
1925-ben Uzlhorodon megtekintette a méhészeti kiállításon az általam be
rendezett külön pavillont. A két kiállításon méz gyártmányaimból össze-
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■sen .5500 koronát árultam, mennyi mézet kellett volna eladnom, hogy a 
fenn ti összeget megkapjam? Ma a vija szkot sem lehet eladni megfelelő 
árért. Én azt is feldolgozom ipari cikké és Így 25 koronáis árt érek el. 
A viaszból oltó viaszkot készítek, amire mindlig van vevő, házi szükség
letre pedig gyógyszereket és pipereszappant, szóval egész vegykonyhám 
van. A méz gyógyításairó l szóló közleményeket valamelyik napilapban 
is kellene közölni, hogy igy tudomást szerezne értékükről magának az 
újságot olvasó nagyközönség is, mert a méhészeti szaklapokban azt csak 
a méhész olvassa, az pedig már úgy is tudja. Erre a propagandára pedig 
pénz is kell, azt pedig úgy lehetne előteremteni, ha minden önérzetes 
méhész, akinek eladó méze van, saját belátása és az eladandó méz meny- 
nylisége szerint pár koronát beküldenie erre a célra a kiadóhivatalba és 
talán ez eredményre is vezetne.

Saját tapasztalataimat a méz gyógyító erejéről e helyütt már nem 
közölhetem, mert az igen terjedelmes és untatnám vele az olvasót, hanem 
valamelyik méhészeti kiállításon képekkel .fogom azt illusztrálni.

DEZSŐFY JÁNOS.

Költésrothadás*
Irta: Székely Vilmos.

I. folytatás.

Már maga a betegség elnevezésében ki van fejezve, 'hogy 
ezen betegség a költés, azaz a fiasitá'snak betegsége.

A költés (keltés, Hasítás) betegségek eddig legrsmeretesébto 
fajai:

1. A veszedelmes költésrothadás. (Bacillois lárváé — Burri).
2. A savanyu vagy büdös költésrothadás (Bacillus pluton — 

W'hite).
3. A zsákköltés (Sackbrut — vagy mint eddig a svájciak, 

mint baktériummentes holtköltésnek nevezték).
Mind a három faja ezen betegségnek fertőző; és különösen 

az első kettő legtöbbnyire járványszerüen szokott fellépni. Ere
detükben továbbá a betegség lefolyásában és hatásában azon
ban mind a három egymástól teljesen különböző, mine'kfolytán 
a kezelésük és gyógyításuk is eltérő. Azért sorjában fogom 
ezeket a betegségeket elnevezni, hogy azokat megismerhessük.

1. A veszedelmes költésrothadás.
Ezen betegséget amerikai költésrothadásnak is szokták ne

vezni, mert ott fedezték fel először a betegség eredetét. A sváj
ciak ugyan ezen betegség felismerésének elsőségét Dr. R. Burri 
.svájci tanárnak ítélték.

Ez a betegség egyike a legveszedelmesebbje a Hasításnak, 
amelyek csak érhetik a méheket, mert még a tapasztaltabb mé
hész is csak nehezen veszi észre a betegség kezdetét.

T. i. könnyen elkerülheti a figyelmét, mert a sejtekben 
.először csak szórványosan elhalt álcákat lehet látni, pedig akkor
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már a baj behurcolkodott a 'méhcsaládba. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a petéből kikelt álca 6—7 napig mint nyitott Hasításként 
szerepel — és a megfertőzés napjától számítva a 6. napon hal 
el ezen álca vagy lárva a legtöbb esetben tehát az ilyen Ha
sítást a méhek be is fedelezik és csak akkor hal el a fiasitás. 
Dr. R. Burri azt állítja, hogy az idősebb nymifák (álcák) vagy 
maguk a méhek nem betegszenek bele ebbe a betegségbe. Azért 
mint mondani szokás is, hogy a költésrothadás a méhek «gyer- 
mekbetegségec.

Ezen veszedelmes betegség terjesztője a «Bacillus larvae«, 
mely a lárva száján keresztül a dajka-méhek által nyújtott táp
lálékkal kerül a testébe. Az ilyen módon bejutott bacillus a lárva 
éltetői belébe kerül és ott marad — miután a lárvának nem lévén 
végbele — mindaddig mig az álcává át alakul — és akkor annak 
a belszerve is átalakuláson megy keresztül. — Ebben az idő
szakban kerül a bacillus az álca beléből a testébe (húsába) mi
kor a végbele kezd kifejlődni — és akkor kezdi el a romboló 
munkáját. Bő táplálékhoz jutván pár óra alatt rémisztő módra 
szaporodik el oszlás utján és ekkor hal el a lárva is. Tehát 
mint látjuk a lárva elhal rendesen a fiasitás befedelezése után. 
Az igy elhalt lárva a sejtjében oszlásnak indul — később pár 
nap múlva a sejtfedele behorpad. Az egészséges álca sejtfedelé- 
tőll könnyen megkülömböztethető, mert ez domború. Az elhalt 
álca sejtfedele sokszor a behorpadás után a közepe táján fel
szakad és alóla kífénylik a bábing szövése.

A sejtekben az elhalt álca hamar oszlásnak indul, alaktalan 
tömeggé formálódik összeesik, később ragadós, enyvszerü, nyú
lós péppé oszlik szét. Ez első időben sötétbarna színű, később 
fekete színűvé lesz. így festékük be a felnyílott nyílás is a sejt
fedélen. Ha az ilyen sejtbe egy gyufaszálat szúrunk és azt óva
tosan kihúzzuk, ragadós, gumiszerü fonálként jó hosszúra kihúz
hassuk. Ez a charakteristikus ismertető jele ennek a veszedelme^ 
betegséginek, amelyet minden méhész azaz ilyen esetben köny- 
nyen megállapíthat.

A szétoszlott hullák nem adnak semminemű különösebb sza
got, legfeljebb gyengén asztalosenyv szagára emlékeztető illa
ta van.

A szétosztott hujla, miután lárváról volt szó a sejtnek 
egész mélyében az alsó részén, kinyujtózkodva fekszik és a fent
em! i tett módon szétoszlik, végül kiszárad és a sejt falához 
ragad az álca bőre. A testéből a spórák, milliók számába menő 
spórák a bicillus lárváé szétszóródik a kaptárban. A méhek 
kezdik ki-ki hordani a huüamaradékokat és ezzel a munkával

— FELHÍVÁS: A jóslat szétküldését illetőleg aki azt meg 
nem kapta, beszerezheti a szerkesztőségnél.
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kezdődik is a nagybani fertőzése a többi családoknak, melyből 
nem menekül akkor meg semmi faja a mé'hekne'k.

Mit csináljunk, ha megállapítottuk, hogy méhállományunk- 
ban a veszedelmes költésrothadás ütötte fel fejét?

Természetes, hogy ilyen méhcsaládokat haladéktalanul el 
kell távolitanunk a többi méhcsaládoktól. Orvosolni az ilyen 
méhcsaládokat, bizony kevés remény kecsegtet, legjobb azt 
azonnal lezárni és lekénezni. Azután, ha öreg a kaptár vagy 
elégetni, vagy’ alaposan — ha a méheket, a fiasitásos kereteket 
elégettük — mindent jól «Desul«-lal vagy forró lúgos oldattal 
többször desinfikáljuk. Ugyanígy kell bánnunk az összes mé
hészszerszámmal és mindennel ami csak érintkezésbe jöhetett a 
beteg méhek kel. A viaszt azonnal kifőzzük, a maradt sonkoly- 
hulladékot elégetjük, a hamut is még mésszel leöntve elássuk. 
A nyert viaszt és mézet nehogy még egyszer méheknek adjuk, 
mert ezeknek a bacillusoknak 100—150" C hő nem árt és még 
életképesek, tehát igen óvatosnak kell lennünk. Legjobb ezeker 
csak ipari célokra felhasználni vagy eladni, de figyelmeztetni 
kell a vevőt annak eredetéről.

Mit csináljunk a többi méhcsaládjainkkal? Ezeket szorgos 
figyelés alá vesszük és minden egyes gyanús esetet azonnal 
jelentenünk kell az állami méhészeti megfigyelő állomásnak, 
mint ezt a cikkem elején irtani.

Igaz ugyan, van módja a kevésbbé fertőzött méhcsaládok 
megmentésére is, de ezt csak az esetben végezzük és úgy, 
ahogy azt a kapót lelet és utasítás szerint az áll. méh. megf. 
állomás vezetősége előírja. De óvatosak legyünk még akkor is 
nepróbáljuk semminemű boszorkányos mesterikedéssel, nem 
érünk vele úgysem célt, csak bajt magunknak és szomszéd mé
hésztársainknak. (Folytatjuk.)

FELHÍVÁS! Lapunk előfizetőinek kézbesítve 
lett a mézesrecepteket tartalmazó füzet. Tekintve az 
anyagi áldozatot, mit az egyesület minden esetben 
hoz tagjaival szemben, kéri most — csekély 3.50 Kí
nák a füzethez csatoit befizetési lappal leendő a z o n 
na l i  beküldését, valamint a hátralékos tagdijat.

SZERKESZTŐ.

FACÉLIA MAG beszerezhető MATISZ PÁL ny. erdész, 
Nitra, Csermák 74., VCEL. SPOLOK Cata á 10 Ke. PETRIK FE
RENC Cebovce okr. M. Kamfeíí: Kunka József Fajkürt pp. Kolta.
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A fülbemászók méhészeti jelentősége
A fülbemászók a bőrszárnyuak (Dermatoptera) rendjének 

egyik családját alkotják. Apró, hosszúkás, karcsú rovarok. Olló
jukkal, fürge mozgásukkal mindenkinek feltűnnek. A fülbemászó 
feje szivalaku, pontszemük nincsen, recés szemük gömbölyű. Ez 
alatt izül a fonálalaku csápjuk, amely 12—30 tagozatú. Mellső 
szárnyuk rövid, bőrnemü, a hátsók kártyásak, hossz- és haránt- 
iránvban összehajthatok. A potroh végén ollóaiaku függelékük 
van, ez a harci fegyverük, ez a békés szerszámuk és ezzel bont
ják ki szárnyukat is. Többnyire eldugott, sötét helyeken, kövek, 
Fakéreg stb. alatt élnek. Állati és növényi anyagokból és hulladé
kokból táplálkoznak. A kifejlett fülbemászó áttelel és tavasszal 
igen korán megjelenik a természetben. A nőstény áprilisban rak
ja petéit egy halomba. A peték 1 mm hosszúak és fehérszinüek. 
A fülbemászónak 24 faja fordul elő Európában, ebből Szloven- 
szkón hat faj ismeretes. Nálunk legközönségesebb a közönséges 
fülbemászó és a nagy fülbemászó.

A közönséges fülbemászó (Forficula auricularia L.) a bo
gárhoz hasonlít, mert teste keskeny, lapos és sötétbarna szinti. 
Feje vörösbarna csápja 15 izü, a csápok töve, a torának széle, 
valamint hátsó szárnyai szennyessárgák. Nevét abból az alapta
lan meséből kapta, mintha a földön fekvő ember fülébe szeretne 
bemászni. Egyike a haszontalan és kártékony rovarainknak. A 
nagyközönség nem kedveli s a gyermek is undorral dobja el a 
gyümölcsöt, amelynek kirágott odvábán fülbemászót lel. A ker
tész gyűlöli, mert benne virágainak és véleményeinek rongálóit 
látja. Kártékonysága abban nyilvánul, hogy édes gyümölcsökből, 
répából, sőt a kerti diszvirágokból, konyhakerti veteményekből 
él és azok megrágásával okoz károkat. Ha nagy számban lép fel, 
akkor a gyümölcsösökben és a veteményesekben jelentős káro
kat okozhat.

A másik, nálunk közönséges faj, a nagy fülbemászó (Labi- 
dura riparia Pali.). Az előbbi fajhoz hasonló, de nagyobb állat. 
Testének alapszíne szennyessárga, sötétbarna mintázattal. A csá
pok és a lábak sárgásfehér szintiek, az óllók hegye sötétbarna. 
Életmódja és kártétele az előbbiéhez hasonló.

A fülbemászók méhészeti jelentősége nem egészen tisztá
zott. Már régóta tudják a méhészek, hogy a közönséges fülbe
mászó örömest keresi fel és látogatja a méhek lakásait. Hess 
szerint sokáig azt hitték, hogy ez a kis rovar a méh’.akásokban 
a mézet keresi, mert az édességet, édes nedveket nagyon sze
reti. Azonban a kísérletek kiderítették, hogy nemcsak növények
kel él kizárólagosan, mint régebben hitték, hanem az állati táp-

FELHIVÁS! Az egyesületek vezetőinek figyelmét felhívom 
a szerk. üzenetekre.
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lálékot sem veti meg. így megfigyelték, hogy a rovarálcák is 
kedvelt eledelét alkotják. Éppen ezért lehetséges, hogy a méhek 
álcáira és bábjaira is leselkedik.

Sötér úgy véli, hogy semmi sem kezeskedik róla, hogy — 
legalább a gyengébb kaptáraiban — nem tesz kárt a fiasitás 
b'an is.

Ambrózy pedig azt Írja könyvében a közönséges fülbemá
szóról, hogy nagyon szeret a kaptáraiban tartózkodni, ahol 
nappal a repedésekben húzza meg magát s éjjel jön elő. Az 
édességet nagyon szereti, ezért a mézre is falánk, de a fiatal 
méhfiasitás után is áhítozik. Vigyázni kell tehát, hogy garázdál
kodásával kárt ne okozzon.

Zander egészen ellenkező nézeten van ezekkel a vélemé
nyekkel szemben. Ö úgy véli, hogy a közönséges fülbemászó az 
üres és a benépesitett kaptárakban szívesen megbuvik ugyan, de 
csak ártatlan vendég minden méhészetben.

A közönséges fülbemászót gyakran találtam különösen ősz 
felé a kaptárakban, de semmi különösebb kártételét nem sikerült 
megfigyelnem. Alkalmilag fogságban is figyeltem, de a méhek- 
kei szemben félénken viselkedett, csak akkor emelte fel ollóját 
íenyegetően, ha egy-egy méh véletlenül nekiütődött, de tüstént 
igyekezett védett helyre húzódni. Megfigyeléseim szerint a mé
hek közömbösek voltak vele szemben. Méztorkosságát sohasem 
sikerült megfigyelnem.

A nagy fülbemászó méhészeti vonatkozására vonatkozólag 
nem találtam irodalmi adatot. Ellenben igen érdekes tapasztala
tot közölt egyik méhésztársunk, névszerint Király Antal, aki 
egy rovart küldött is be meghatározásra. Levelében a követke
zőket írja: Az egyik dobozban egy farkollóval ellátott hosszú
kás «bogarat« küldöttem abból a célból, hogy ez a «bogár«-faj 
nyár és ősz folyamán este a kijárónyiláson behatol a méhek sű
rű tömege közé, a farkollójával egy méhet elfog és azt azonnal 
magával is hurcolja. Így igen sok méhet elpusztít. A továbbiak
ban kérdez, hogy mi lehetne ez ellen tenni és mi a neve ennek a 
bognárnak, ami nagy károkat okoz a méhesben. A levélben kül
dött és kérdezett rovar a nagy fülbemászó volt. Hogy a méhe- 
ket valóban elfogja-e, erre vonatkozólag tapasztalati adatunk

Kereflécek
5 6 7 8 9 10m/m vastag

25 m/m szélességben 15V2, 16V4, 17 1 /2, 19, 207a, 2274 fillér
40 m/m szélességben 24, 26, 28, 30, 32, 34 fillér.
Szállít utánvéttel ifj. B o h á k B á l i n t Kéty, okres Párkány

Méhésztársak! Hirdetésem csak egyszer jelenik meg.
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nincsen. Azok a szakemberek, akik a nagy fülbemászó életmód
ját ismerik, úgy vélekednek, hogy a kifejlődött méheket nem 
támadja meg, ami egyébként is nehezen képzelhető el. Én már 
régóta figyelem ezt a rovart is a méhesekben, de mindezideig 
nem sikerült megtalálnom, jóllehet másutt gyakran szemem elé 
került. Legutóbb éppen egy vízcsap kagylójában találtam egy
más mellett egy Ilimet és egy nőstyént. Az előbbi esettel kapcso
latban valószínűnek tartható, hogy az elhullott méheket hurcolta 
ki a kaptárból és azok tetemeiből lakmározott, mert az állati 
hulladékot is szereti. Bárhogyan áll is a dolog, mindenesetre a 
méhészeti jelentőségnek ismeretéhez és megítéléséhez még pon
tos megfigyelésre van szükség.

A fülbemászók irtása nagyon egyszerű. Minthogy a fülbe
mászó örömest húzódik sötét, meleg helyekre és az a szokása, 
hogy ha jóllakott, rejtett helyeket keres fel, ahol elrejtőzhetik, 
könnyen össze lehet fogni őket úgy, hegy mindenféle üreges 
tárgyakat, mint bodza- vagy napraforgószárakat, csontokat, pa
pirostekercset helyezünk el szerteszét ott, ahol leginkább fellép
nek és reggelre az abban rejtőzött bogarakat összeszedhetjük, 
vagy pedig könnyen összefoghatjuk azokat mohával vagy ten
gerihánccsal, vagy szalmával megtöltött és sötétebb helyekre 
különösen üres kaptáraiéba — helyezett edényekben

Összefoglalás.. A kis fülbemászó az üres és a benépesített 
kaptárakban szívesen megbuvik. Több méhész tapasztalata sze
rint a méhcsaládok mézéből torkoskodik, azonban azt senki sem 
tapasztalta, hogy a Hasításban észrevehető kárt okozna. A rnéz- 
tolvajlása sem jelentős. Ennélfogva nem méhészeti kártevő, ha
nem csak meghúzódó vendég a méhlakásokban. A nagy fülbe
mászó méhészeti kártétele még vitás. Dr. Koppán József.

Irodalom. 1. A.mbrózv B.: A méh. II. kiadás. Temesvár, 1905. 54. o. 
2. Dudieh E.: Rendszeres állattan. Pécs, 1927. 105. o. 3. Hess W.: Die 
Feinde dér Biene. Hannover, 1837. 72—73. o. 4. Kaio P.: A méhtartásnak 
a mógya. Egerben, 1816. 1364—:365. o. 5. Sötér K.: A méh és Világa. I. kö
tet. Kolozsvárt, 1895. 1106. o. 6 . Zander E.: Krankiheiten und Schádlinge 
dér erwachsenen Bienen. 3. Auflage. Stuttgart, 1930. 120. o.

Ungvár és vidéke méhész egye
sületének 1932. évi működése.

Titkári jelentés.
Az 1931. évről 1932. évre átvezetve 

139 tag, az 1932. év folyamán felvéve 
.38 tag, 1932 évi taglétszám 177 tag. 
Az év folyamán meghalt 2 tag, 1932. 
december 15-ig kilépését bejelentette 
8 tag, az 1933. évi tagjegyzékbe át
vezetve 167 tag.

Egyesületünk tagjai hozattak (záró

jelben az 1931. évi adatok): 26 (24) 
példány Vcela Moravská, 10 (16) pél
dány Cesiky Vcelár, 10 (6 ) példány 
Slovensiky Vcelár. 2 (4) példány Niva, 

j 45 (51) példány Néplap, 10 (13) pél- 
I dány Méhészetünk, 2 (2) példány Dér 
I Deutsche Imke.r c. lapot. 8 (5) púi -
I dány cseh méhész napi árt, 2 (2) pél- 
j dány szlovák méhész naptárt és 

8 (1) példány magyar méhész naptárt.
Tárgyalási nyelvünk szláv és ma- 

■ gvar volt. Közleményeinket cseh és
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magyar nyelven sokszorslttatva jut
tattuk tagjainkhoz.

85 (80) tagunk méhészetét tűzkár, 
betöréses lopás és a törvényes szava
tosság esetére 224.500 (224.500
188.500) Kc-ra biztosította.

Az arra jogosult tagjainknak a mé
hek őszi etetésére 11.000 (10.700) kg. 
adómentes cukrot kiosztottunk. Az j 
ellenőrző közegek egyetlenegy tag- | 
nál sem találtak kifogásolni valót.

Az 1932. évi január 31-én megtar
tott rendes évi közgyűlésen módosí
tott alapszabályainkat Podkarpatszka 
Rusz országos hivatala az 1932. évi 
június hó 25-én kelt 130.451-1V.-7 
1932. sz. alatt módosítás nélkül jóvá
hagyta.

Egyesületünk választmánya három
szor, még pedig január 24-én, május 
8 -án és szeptember 25-én tárgyalta 
és intézte a hatáskörébe tartozó I 
ügyeket.

Á május 8 -án és a szeptember 8 -án [ 
megtartott szépen látogatott taggyű
léseinken az időszerű méhészeti és 
szervezeti kérdések lettek behatóan 
megtárgyalva.

Podlkarpatszká Rusz méihészegye- 
sületeinek 1932. évi augusztus 28-án 
Ungvárott megtartott közgyűlésén 
egyesületünket Doktor, Földes, Kraj- 
nyák, Kvaipil, Madarász, Sedia, Szent- 
imrey és Veselka képviselték.

Egyesületünk 1932. november 21.— 
23-ig tagjainak hozzátartozói részére 
teljesen díjmentes mézessütemény 
tanfolyamat rendezett, melynek 26 
női és 1 férfi résztvevője volt. Képü
ket a májusi számunk fogja hozni. A 
tanfolyamot Vítek Józsefné szakba - 
nitónő (Cata, Szlovén,szkó) vezette 
kitűnő eredménnyel. E tanfolyam 
süteményeiből november 27-én kiállí
tást rendeztünk, mely vállalkozásunk 
teljes erkölcsi sikerrel zárult.

Császlóc község templomterének 
mézelőfákkal és bokrokkal való be- 
tásitása meg nem történhetett, 
amennyiben a befásiitandó terület 
nem lett kellőképen előkészítve.

A méhészeti esztendő ellen tag
jainknak nem lehet panaszuk. A méz- 
sem volt gond, mert a nagyobb méz
készleteket piaci árnál magasabb 
áron azonnali fizetéssel át veit te az 
országos szervezetünk Méziközpootja.

Egyesületünk úgy a taglétszámá
val, mint a Központunk munkájában 
való részvételével, tehát nemcsak 
körzetünk, hanem az egész ország i

méhészetének fejlesztésében Podkar- 
patszká Rusz vezető méhészegyesü- 
lete és remélem, hogy ezen elsőségét 
továbbra is megtartja.

Kalász Andor, titkár.

Pénztárnoki jelentés.

Bevételek: Maradvány az 1931. év
ről 5179.15 Ke, 1. Tagsági, biztosítási, 
lapelőfizetési dijakért és az előző évi 
hátráléként 3208.- Ke. 2. Kamatok 
1932. VI. 30-ig 268.95 Ke. 3. Mézes- 
sütemény kiállítás, süteményekért 
611.40. 4. Az Országos Központ segé
lye a mézessütemény tanfolyamra 
270.— Ke. 5. Maradvány az adómen
tes cukor kiosztásából 606.30 Ke. 6 . 
Az Országos Központ téritménye az 
alapszabályok módosításáért 85.— Ke. 
Összesen 10.228.80 Ke.

Kiadások: 1. Az Országos Központ
nak tagsági, biztosítási, lap előfizetési 
dijakra és a múlt évi hátralékokra
5451.25 Ke. 2. Mézessütemény tanfo
lyam 1555.75 Ke. 3. Postai kiadások 
1931 és 1932. évben 600.80 Ke. 4. 
Alapszabályok módosítása 85.— Ke. 
5. Takarítás 20 .— Ke. 6 . Irodai szük
ségletek 413.10 Ke. Összesen 8125.90 
korona.

1. Pénztárkészlet 1932. dec. 31-én 
2102.90 Ke.

Az egyesület követelései: 1. Tagsá
gi és egyéb dijakért 2259.— Ke. 2. az 
átvett cukorért 551.25 Ke. 3. Cukor- 
adóért 398.— Ke. 4. Mérlegért 210.— 
Ke. Összesen 3418.25.

Az egyesület tartozásai. 1. Az Or
szágos Központnak tagsági dijakra 
8 6 .— Ke. 2. Maradvány mint aktíva
3332.25 Ke. Az 1. és a 2. tételek ösz- 
szege 5435.15 Ke.

Mládek Ferenc, s. k., pénztárnok.

Ellenőri jelentés.

Boksay Péter ellenőrtársam magát 
kimentő felkérése folytán az egyesü
let 1932. évi gazdálkodását egyedül 
vizsgáltam felül. A pénztári könyv 
rendesen van vezetve és a pénztári 
mellékletek minden tekintetben rend
ben vannak. A gazdálkodás helyes. A 
hátrálékok erélyesen behajtandók. A 
felnientvény megadását ajánlom.

Kára Ferenc, s. k. ellenőr.
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U ngvór és v idéke  m éhészegyesü lete

1933. évii március hó 19-én vasár
nap délelőtt Ungvárott a Zivno-palo- 
tában tartotta az évi rendes közgyű
lését 41 tag részvételével.

Ktestű elnök 10 órakor üdvözli a 
megjelenteket. Röviden ismerteti az 
1932. méhészeti év történetét. Kegye
lete® szavakkal elparentálja Bi'lancsik 
és Plísek vo-lt tagokat. A közgyűlés 
felállással áldoz az elhunytak emlé
kének. Az elnök további beszédében 
kifejti, hogy csakis az egyesült erő
vel végzett egyesületi munka sikerül
het. Az 1933. évi programm megva
lósításánál az összes tagok segítő 
közreműködésére van szükség. Re
méli, hogy az teljes mértékben meg
történik. A közgyűlést megnyitottalak 
nyilvánítja. Az 1932. évi közgyűlés 
.jegyzőkönyvének hitelesítésére Mező 
és Doktor tagokat jelöli, a jelen köz
gyűlés jegyzőkönyvének vezetésére 
méhésztársat felkéri és felhívja a tit
kárt a multévi közgyűlés jegyző
könyvének felolvasására.

Kalász titkár felolvassa az 1932. évi 
január hó 31-én megtartott évi ren
des közgyűlés jegyzőkönyvét, mely 
magyar nyelven történt tolmácsollása 
után hozzászólás nélkül elfogadtatott 
és hitelesíttetett.

A tisztviselők jelentései, u. m. a 
titkári, a pénztárnoki és az ellenőri 
jelentés — leközölve Un gvár és Vi
déke méhész egyesületének 1932. évi 
működése cim alatt — hozzászólás 
nélkül jóváhagyattak. Elfogadtatott 
az ellenőri javaslat: a vezetőségnek 
és a választmánynak az 1932. évi gaz
dálkodásért a felmentvény egyhan
gúlag megadatott.

Az egyesület választmányának ja
vaslatára az egyesületből kilépett La- 
zarovics helyett a választmányba Ká
ra Ferenc választatott meg. Kára ja
vaslatára az 1933. működési évre el
lenőrökül Peoka Ján, törzskapitány 
és Safrankó József néptanító lettek 
megválasztva. A választmány javasla
tára az Orsz. Központ közgyűlésére a 
méhész egyesület képviseletére Antal 
Miklós, Aliskevic András, Földes Já
nos, Kalász Mária, Macik József, Csll- 
!ági Ferenc. Kvapil Ján és Veselka 
Rudolf küldettek ki.

Egyhangúlag elfogadva a választ
mány azon javaslata, hogy az év fo
lyamán Radváncon (orosz), Strypán

(cseh), Lekarto (szlovák) és nagyge- 
cön magyar jellegű méheslátogatás- 
sal egybekötött taggyűlések tartas
sanak. A javaslat végrehajtásával a 
választmány megbízva.

Kiesül, Kára Némecek felszólalásai 
után elfogadva a választmány a méh
anya tenyésztési tanfolyam megren
dezését célzó javaslata. ,Az egyesü
let az Országos Központ utján a dőli 
állami méhészeti intézethez fordul ez 
ügyben tanácsért és támogatásért. A 
választmány kapott utasítások szerint 
jár el. Tekintve azt, hogy Némecek 
méhészete Ungvártól távol és nehe
zen megközelíthető helyen van, a 
tanfolyam Dobej Mihály alelnök mé
hesén, Radváncon lesz megtartva.

Általános helyesléssel elfogadva a 
választmány azon javaslata, mely sze
rint 1933. december 4.—7.-ig rnézes- 
süteménytanfolyaimot, december 8 .— 
10.-ig mézessüteménykiállitást ren
dezzen Ungváron az egyesület. Felké
rendő az Országos Központ, hogy a 
mézessüteménykiállitással egyidejűleg 
országos mézkiállitást és mézvásárt 
rendezzen Ungváron. Elfogadva Kára 
indítványa is, hogy a tanfolyamon, 
résztvevők 25 Ke dijat fizessenek.

A méhlegelő javítás szükségességé
ről Kalász titkár beszélt. Kalász tit
kár megbízva Ungvár főváros illeté
kes tényezőivel a főváros fásítási 
ügyét megbeszélni, velüik megálla
podni és a szükséges mézelő fákat és 
bokrokat megrendelni. A vezetőség 
meghatalmazva, 'hogy az egyesület 
tehetsége szerint áldozzon a méhle
gelő megjavítására.

Schwartz a csaszlói zsidótemetőbe 
.kér mézelő fákat. Megengedve.

Kalász Mária az egyesületi mézper- 
getők és viasztőzök kölcsönzésére 
vonatkozó javaslatát (Kölcsöndijak 
>az egyesületi mézpergetők és viasz
főzők használatáért cim alatt közöl
ve) Aliskevic gymn. igazgató az idő
járásra vonatkozó kiegészitésével ma
gáévá tette a közgyűlés.

Több indítvány nem érkezett. Meg
kezdődött az eszmecsere, melynek 
folyamán Kalász titkár a jelenlevők 
között 50 tasak Aquilegia magot osz
tott ki. Lékó András felajánlott 50 
idíarab fehér akác csemetét és Csillag! 
Ferenc ugyanannyit a rózsaszínű 
akácból.

A közgyűlés az elnök köszönő sza
vaival 12 óra 30 perckor ért véget.

—ász..
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Kölcsöndijak az egyesületi mézper
getek és viaszfőzők használatáért.
Egyes egyesületi tagok a kiköl

csönzött méhész-egyesületi méaperge- 
tő'ket és via.szfőzőket aránylag hosszú 
id-eíg maguknál tartják, miáltal a töb
bi t-ag kárt szenved. Egyes tagok 
eme kikölcsönzött tárgyakat tisztát- 
la-nul, sok esetiben megrongálva adják 
vissza, valószínűleg abban a hiszem - 
ben, hogy azok tisztítása és megja
vítása a megőrzésükkel megbízott 
egyesületi funkcionárius kötelessége. 
Sajnos, Így van ez általában, minél
fogva nem il-es-z érdektelen, ha az 
ungvári méihés-zegyesület a méhész- 
egyeisületi tárgyaik visszatartásának 
megakadályozását és kifogástalan ál
lapotban való visszaadásukat célzó 
közgyűlési határozatát a közgyűlés
ről szóló tudósításból kiemeljük és 
külön felhívjuk rá a méhészegyesületi 
vezetők és az egyesületük vagyonát 
féltő tagok figyelmét.

A vonatkozó határozat szövege:
«Az egyesületi mézpergető vagy 

viiaszfőző használatáért 5 napig na-pi 
1 Ke, a hatodl-k naptól kezdve napi 
5 Ke és a tizenegyedik naptól kezd
ve na-pi 10 Ke köles öndijat fizet a 
tag.

A mézpergető v-agy viaszfőző át
vételekor a kikölcsönző tag 10 Kc-t 
letétbe helyez. A megrongálva, vagy 
tisztátlan-ul visszaadott tárgy a kiköl
csönző tag költségére lesz megjavít
va, vagy kitisztítva, mivel az egyesü
leti leltár megőrzésével megbízott 
méhész-egyesületi funkcionárius n-e-m 
•köteles azokat senki u-tán- javítani, 
vagy tisztítani. A kikölcsönzött mé
hészegyesületi mézpergető vagy viasz
főző visszaadásakor a letétbe helye
zett összegből le lesz vonva -a köl
csönzési díj, a javítási és a tisztítási 
költség és a különbözet visszatérit- 
tetik. Azon esetben, ha a letét nem 
fedi a fizetési kötelezettségeket, a 
kölcsönző tag köteles a kü-lönbözetet 
ráfizetni.

A m-ézpergetők kikölcsönzésénél a 
váratlanul bekövetkezett olyan rossz 
idő (vilhar, eső) mely a kaptáraik 
bontását és így a pengetést is lehe
tetlenné teszi, a kölcsöndij megálla
pításánál tekintetbe veendő és az 
olyan napokért nem kell kölcsöndija-t

számítaná, de a körülményt az elszá
molásnál fel kell tüntetni.

Az egyesületi tárgyak kölcsönzésé
ről az egyesületi leltár megőrzésével 
megbízott méhész-egyesületi funkcio
nárius pontos jegyzéket vezet, a be
folyt kölcsöndijakat a pénztárnokniak 
havonkin-t átadja és köteles a tár
gyak javítására és tisztítására átvett 
összegekkel is elszámolni. A hátrá-l-é- 
koka-t a pénztárno-k hajtja be.«

Ksz.

E gy e sü le ti éled

— A lévai méhész egyesület ez év
tavasz-i gyűlését március 12-én tartot
ta Léván a járásbíróság épületében. 
A vezetőség a jelzett progr-ammját a 
modern kaptár bemutatását megvál
toztatta s helyébe: szakelőadásokat
tartott. Az előadók Szá'szky Pál mt., 
az anyátliansáigról, Knop Mihály mt. a 
méhlegelőről tartott előadásukkal 
fölüditették a méhésztársaik figyel
mét. Dr. Valló János elnök ur meg
emlékezett Koráb Imre méhésztár
sunk elhunytéról, akinek érdemeit 
jegyzőkönyvileg javasolta bejegyez
tetni, amit -a gyűlés tudomásul vett. 
A megboldogult a lévai méihészegye- 
sü-let első alapítói közé tartozott, 
úgyszintén az egyesület első elnöké
nek tisztét ő töltötte be. — A jelen
levő méhésztársak többféle virág- 
magvak elosztásában részesültek, me
lyeket részben ajándékban, részben 
pár fillér ellenében mindenki kapott. 
A jelzett progr-ammváltoztatás azért 
történt, mert közben Szirmay körzeti 
m-éh-ész tanító ur jelezte a vezetőség
nek, hogy ez év június 11 -éré d. u. 2 
órakor eljön hozzánk és előadásában 
a méhek lakásának ismertetésével 
fog nekünk kedveskedni, tehát -ezzel 
kapcsolatban lesz <a modern kaptár 
bemutatása is megrendezve. A veze
tőség ez ügyben úgy határozott: 
•hogy a gyűlést Dr. Valló János 
elnök úr méhésztelepén fogja meg
rendezni. Tehát a gyülekezés június 
11-én d. u. 2 órára Léván Báti ut vé
gén a temető sarkánál történik, 
ahonnan együttesen az elnök ur tele
pére indulunk. Ezenkívül megalakult 
a mézértékesitési komissió, melynek 
teljhatalmú ügyvezetője Knop Mihály 
méhésztársunk lett. Sz. P.
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— A lévai méhészegyesiilet agilitá
sából kifolyólag a közös méhészérde
kek és a méznek minél szélesebb kö
rű propagálására felár 23-án egészsé
gi napot tartott. A cél érdekében 
mindent meg kell tenni. Gratulálunk 
a sikeres munkához! Szanky Pál mé
hésztárs tollal küzd a méz propagálá
sát illetőleg. Kívánja az egészségi na
pon kívül mézes nap rendezését is.

Szerkesztő i üzenet

Egyesületek elnökeinek: Az egye
sületek á'ltal megrendelt lapok tag
jaik részére némelyike visszajön az
zal, hogy címzett ismeretlen. Felké
rem az Elnökségeiket, hogy az aian- 
tiak pontos címét a szerkesztőséggei 
sürgősen közöljék: Dejcző Imre, Pár
kányi egy., Juhász Ernő P. K. Rusi, 
Andrej Petraskó gr. farár, P. R., Ko
vács József P. R., Brigan István Pár
kány, valódi keresztneve mi János, 
Mihály? I. Barkányi P. K. R., Kurucz 
Antal Vráble, Szvitelszky József P. K. 
Rus, Weisz Éliás P. K. R., Toítan Mi
hály P. K. R. Bereghy Jenő P. K. R., 
Stefan Pouznicky Trebisov, Ladislav 
Sarudy Trencín, Schönbauer Róbert 
P. K. R., Rintel V. Sturany

Egyesületek vezetőinek: A pénztár 
felhívása a hátralékos egyesületeknél 
azoknak szól, amelyek tényleg hátrá- 
lékban vannak.

Szászky Pál: Cikke helyszűke miatt 
csak májusban jön.

Z. Cikkedet anyagtorlódés miatt 
májustól kezdve folytatólag hozom. 
— Üdv.

Kalász A. Májusban jön.

k ö n y v ism e r ie ié s
1

A méhek betegségei.
Fenti címmel nem rég hagyta el a 

sajtót — a somorjai móhészegyesület 
elnökének Tocsek Miklós ny. tanító - 
nak — a Növényvilággiail kapcsolato
san.

A munka összeállításánál forrás
munkául Dr. Zander, Búr ra, Lemen- 
bérger s mások munkái szolgáltak.

A szerző részletesen ismerteti a 
méhek légzési szerveit, amelyek leg
könnyebben fertőzhették az atkáktól. 
Gyakorlati utón mutatja meg a ba

jok felismerését célzó tüneteket, me
lyek különösen mint külső jelek lát
hatók. Majd reátér azok okszerű 
gyógyít ás ám ak mód1 já na.

Majd az emésztő szervekben fellé
pő bajokat tárgyalja. Mindegyikre a 
gyógyítás gyakorlati szerét is adja.

Végül reátér a méhészek két legve
szedelmesebb betegségére a rossz és 
jóindulatú költésrothadásra. Bevezeti 
a méhészt a betegségeket okozó ba- 
oilluso'k világának megismerésére. A 
felismerés gyakorlati alapon tárgyal
va, annak leküzdését elősegítő módo
zatokat is ismerteti. A fertőzést, 
mint járványnak fellépését mivel aka
dályozhatjuk nreg. Ismerteti a beteg
séggel kapcsolatos eddig végzett kí
sérleteket.

Röviden igy fejezhetnék ki, megad 
könyvecskéjében mindent, amiből a 
mé beket szerető méhész, röviden 
megtanulhatja azokat a veszedelme
ket felismerni, amelyek méhesét ál
landóan környékezik. De nem csak 
megismerni, de ellene védekezni is 
megtanul.

A szerző tökéletes munkát végzett. 
Mondhatni a méhész-irodai ómnak 
olyan részét dolgozta fel egyszerű, 
érthető alapon, amelyre már rég 
szükség volt.

Érthető, magyaros nyelven irt fü
zet ára 3 Ke. Beszerezhető a Növény
világ szerkesztőségéiben Samorvn.

W. J.

— Hogy áll a dolog? Nyílt levél 
Zoliér úrhoz! Mélyen tisztelt Szer
kesztő úr! Bár nem kímélte a bics
kát a kaptárára mondott véleményem 
miatt, ezen sebeket behegeszti a 
Méhész Újság januárt és februárt 
számaiban megjelent «Őszinte vallo- 
más« c. cikke.

E cikk elolvasása után szinte 
könny tódult a szemembe, hogy 
öröm könny-e, vagy a keserűség 
könnye-e, nem tudom. De, hogy ér
zésemet a képzeletben jó összeha
sonlítással leírhassam, az érzésem 
olyan, mint azé az anyáé, ki elve
szett gyermekét kétségbeesve kere
si és ha sok-sok keresés után meg
látja messziről gyermeke alakját, 
szeme könnybe borul, amely könny 
az öröm könnye is és a keserűség 
könnye is.
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Én is örülök azért, hogy Ön is 
meglátta, hogy évtizedek óta miért 
pusztul el a méhészeteknek sokszor 
70 százaléka is. De keserűség fog el 
azért, hogy Ön nem ismeri el, hogy 
-a megtalált hiiba még egyáltalán nincs 
megoldva az Ön magas keretű, méz- 
ürko'ckás kaptárával.

Mert ne érveljen Ön a fatönkben, 
a szabadban élő méhcsaláddal, hiszen 
ettől 10— 20 kilogramm mézet sem 
lehet lepergetrti. Az Ön tönkre vo
natkozó érvei csak a szalma-kassal 
való mé-hészkedés mellett tanúskod
nak, ez pedig hozamnélküli méh tar
tás. Pergessen Ön ki a tönkből éven
te 20 kgr. mézet egy családtól, az
tán bizonyítsa be a tönkben élő méh
család életképességét. A teóriában 
van a hiba.

És ha Ön az oldalt elhelyezett ve
se sejtekkel akiarja a családot betelel
ni, úgy, hogy a fészek közepébe te
szi a két hizlalt lépet háromnegyed 
résziig befedel-ezve, igy a rablást egy 
100 családos méhészetnél szinte ki
provokálná.

De eltekintve ettől, ez a művelet 
csak teória lehet, mert . a középre el
helyezett két hizlalt lépet, hogy újra 
megtelhessen mézzel a főhordás alatt, 
át kell tenni újra a vese-sejtekhez, 
már pedig, ha télen ezeken a kere
teken telel a család és ha a középre 
helyezett összes, vagy a fiasitásos 
normális -keret megtelik fiasit ássál, 
a hizlalt lépeket levágják a méhek, 
az anya bepet-ézi és amikor a. kap
tárbontást tavaszkor az idő megen
gedi, bizony ezen b-efiasitott, hizlalt 
keretek el nem mozdíthatók, mert 
egy ilyen fi-asátás széttagolnia a le
hűlés folytán b-iztos csíra-telepévé 
válik a költésrothadásmaik. És itt meg
semmisül az az igazi megokolás, - 
a ZoiMer-teória — hogy a méhfészek 
egy üst, egy katlan, melyben a mé
hek mézet és virágport vegyítenek 
össze és ezt -a masszát 35 fok meleg 
alatt életté, — képletesen szólva - 
m-éhhé főzik. Nem főzhetik, ha az 
üst oldalán be nem foltozható lése
iket ütünk.

így ezen telelést mód lehetetlenné 
Válik. Nem is szólva a fönt leirt fé- 
sze'kbőviitéss-el járó óriási munkáról, 
-mely a teleltetésnél semmiféle előnyt 
nem nyújt az eddigi egységes, méz- 
üri és fészekben! egyenlő méretű 
kaptárakkal szemben.

Az a remény, hogy a magas ke
retben nagyobb mézkoszorut nye
rünk — csak ábránd, mert ha egy 
méter magas keretet Is csinálunk, 
úgy járunk, hogy az léctől-íécig be 
lesz petézve, mint a 64-e-s keretnél, 
mert csak a raj és az új lépékre he
lyezett törzs csinál 3—4 centiméter
nél nagyobb mézkoszorut. A fészek 
mögötti méztér pedig csökkenti 
ma-jd a hozamot és be áll az az eset, 

- mely már a fekvő kaptáraknái 
régen elismert hiba — hogy a hátra 
-eső részt a család nem is foglalja el 
és meg sem rajzik.

Azon a hibán, hogy kicsi a felső 
mézkoszoru, az én szabadalmam sok
kal biztosabbnak Ígérkezett segíteni, 
mint az Ön magas, széles, vagy bár
milyen kerete.

De itt jön az én őszinte vallomá
som, mert ez bizony keserű tapasz
talatokon alapszik, m-ert amikor én 
azt a javukat 3'karom méheimnek, 
hogy a fej-ük felett ki-hizlal-tatott lep- 
részekbe a téli 10 kgr. mézet rezel- 
válják, amit meg is tesznek íz -első 
-évben, miig új a lép, de a tavaszi 
szaporodási ösztön és a herék utáni 
vágy arra ösztönzi a méheket, hogy 
-a fészek fölötti hizlalt lé-prészeket ie- 
vágják és herefiasitást nevelnek rop
pant előszeretettel, az én keserűsé
gemre.

Így van ez uram!
Igaz, hogy a reményt nem adom 

fel. Most csinálok felülre olyan sej
teket, amelyek le rág hatatlanok, ha 
sikerülni fog, akkor meg '.esz 1933- 
iban a méhészek legforróbban óhaj
tott vágya: a rizikó nélküli telelő
méhcsalád lakása.

Hogyha müsej'teket nem is fogad
nának el a méhek, amit minden mé
hész kétségbe von, azért ezen esz
méim megvalósítható, úgy, hogy ia 
mézürt alulra teszem, igy a felső a 
legmagasabb ponton levő hizlalt lép- 
rész-ekbe kerül a téli méz legelőször, 
ami a 35X35-ös befiasith-ató fészek
ből és a fönt elhelyezett téli méz- 
készletből kimarad, az jön alulra le
raktározva a mézür-be. Ha pedig a 
-m-üs-ejt részét behordják mézei, úgy 
a méztér hivatása helyén marad, 
vagyis fönt.

Ez jövőben a reménységem.
Ipolynyék, 1933. február 27.

AZ ASZTALOS.
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P r ím a  IcerefiéceScef,
száraz lucfenyő-deszkát, minden méretben, 
napi áraknál o l c s ó b b a n  szállít

F rom mer Oszkár gőzfűrésze, Sered.

Méhészeti cikkek és garantált vegytiszta műlép
nagy raktára  : R IT T IN G E R  FERENC, Lucenec-Losonc, 
M asaryk n. 4 .  — Á rjegyzék  kívánatra ingyen!

Állandó raktáron tartok mülépet
bármily mennyiségben. Rendelésre utánvétellel küldök 25 Ke ár

ban. PECHARTZ FERENC nyug', intéző,
Nővé Zámky, Jeruzsálem utca 22.

ELADOK RAJOKAT akác előtt 100 Ke akác után 80 Ke
árban. A rajok egy darab kiépített nagy boconády kerettel lesz
nek eladva. Ugyancsak eladok törzscsaládokat rakodó kaptárak- 
ban. Fészekben 14 nagy Boconádi keret méztérben 9 vagy II 
keret hizlalt. A kaptárak fel vannak szerelve vándorlásra és ete
tésre szükséges minden kellékkel. A kaptárak akár szalma akár 
deszka kivitelben. A méztéri keretek 19 cm. magasak. Arak ab 
Vasúti állomás Velky Lég értendők. Bővebb felvilágosítást ad: 
K. HRUSOVSKY, Bratislava, Dr. Jesensky utca 74.

VIASZT MÜLÉPRE 25X40 Ke 5__, esetleg kisebb méretre
6.— Ke 10—15% levonás ellenében azonnal kipréselem, valamint 
10 drb. Balogh-féle bélelt kaptárt olcsó árban eladok, esetleg 
mérték után is készítek. — Ifj. DECSI VINCE, méhész CSICSö, 
Malom utca 155., okr. Komárno.

A lap m egtartó ja  e lő fize tő n e k  te k in te tik .
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A szlovenszkói méhészegyesiiletek országos központjának hivatalos szlovák

>tpM „ S I o v e n s k y V c e I á r“
Dr. Kolónián Novacky ügyvéd szerkesztésében. Igazi méhészvér lüktet so

draiban. Megjelenik minden hó 1-én, A központ tagjainak, a tagdíj fejében 
*küldi. Nem tagoknak 24-— Kcs. Amerikába l -— dollár. Megrendelhető Fr. 
Urbánek a Spol. v Trnave, vagy a Méhészetünk utján.

címen most került ki a sajtó alól fömunkatársunk Pogány A. kántor rende
zésében a minden idők legkedvesebb karácsonyi énekeinek füzete. Ez a gyűj
temény két misét is kitöltő karácsonyi énekek füzére org >na kísérettel, beve
zető és befejező pásztorellával. Minden ének elején 3, végén külön-külön 
dallamos pasztorella. Az énekek vegyes- és férfikarra irvák s egyszerűbb 
kar által is könnyen, precízen adhatók elő. Az énekek eddig csak kéziratban 
őrzött remekei jó nevű karnagyoknak. Tartalmazza: Kyrie, Örvendjünk mind
nyájan, Lelküpk kincse, Jézus, Pásztortársak keljünk fel, Csendes éj, szentelt 
éj, Szivünk drága kincse, Tündöklő angyalok ékes kara, Föl nagy örömre, 
Menyből földre szállt, Kis Jézus Néked hálát adunk, stb. — E karácsonyi 
énekek nemcsak a hivatásos kántoroknak, a főtiszt, papságnak lesz öröme, 
de utat fog találni a katholikus családok olthonába is, hogy a misztikus ka
rácsonyi ünnepkör lelki fényét emelje! Az Ízlésesen kiállított „Karácsonyi 
pásztormíse" ára 25 Ke és a portó. Megrendelhet 1 a szerzőnél: POGÁNY  

A. kántor, Suránky, pp. Asakert', via Nitra.

MAYERBERG ISTVÁN, TRNAVA
Zbozná u. 44/55. 
Telefon szám 79.

Drót és vaskerítések, kapuk és 
mindennemű lakatosmunkák . 
k é s z í t é s e .

fűi
Mérlegek és sulyok javítása hite
lesítéssel. — Autogén heggesztés. Drót ágy-sodronyok.
Állandóan raktáron tartom a következő méhészeti cikkeket: kaptá- 
rakat, mézpergetőket, müléppréseket, füstölőket, továbbá műlép 
garantált eredeti méh-viaszból. — Gabonaszabályozó hengerek 

készítése és javítása.
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Boczonádi Lapja

MÉHÉSZET
olcsóbb és legtar- 

bp szaklap, Elö- 
1929. évre 

vny szd- 
kiild a

A Újpest,
Széchenyi utca8 szám, 
hová az előfizetési díj 
is postautalványon kül
dendő De beküldhető 
az Pálka László Zilina 
(Zsolna) czinire is. —

Műlépj
garantált méhviaszból kg-ként 24 j 
Ke. 10 kg-on felüli rendelésnél 
ingyenes csomagolás és szállítás, jj ! 
Viaszt 10°/o levonás és kgr-ként j 
5 Ke munkadij ellenében veszek 
át. Viaszt lehetőleg április 15-ig 
kérem beküldeni, mivel a később 
beérkező viaszok elintézése kése
delmet szenvedhet. Mülépeni Ba- 
nyár és Farkas kereskedésében 
Főtér, (barátok épülete) is kapható.

Bresztovszky L.
tanító, Nővé Zámky

Jubileum  té r .
(Gázgyár mögött)

A VAJDASÁGI 
MÉHÉSZET .

a Senta és vidéke s több méhészkor- , 
nek hivatalos lapja, Sentán SHS (Bács- j 
ka) Ősz Szabó Dániel ismert nevű .4 
méhész szerkesztésében jelenik meg.

Előfizetése egy évre 32'— Kcs, 
mely összeg a „Méhészetünk" 

utján eszközölhető.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Senta SHS (Bácska) 
Vojislava Jlitya (Kard) u. 7

„MÉH" a magyar 
méhészek lapja

Budapest V., Arany János ucca 1. 
Megjelenik minden hó 1-én. Egész 
évi előfizetési dij az ingyenes nap
tárral együtt Csehszlovákiában 30— 
Ke, Magyarországon 4.— P, Jugo
szláviában 50— dinár, Romániában 
150 lei. A legolvasottabb szaklap, 
25 éve szolgálja önzetlenül — egye
dül a méhészekre támaszkodva — a 

méhészet ügyét.

mézelöfák, cserjék és virágok 
nagyon jutányosán vásárol
hatók. Nemes őszibarack 
csemeték 60 fajtában méhe
kért is! Árjegyzék ingyen! 
KÖTT KERTÉSZET PÉCS

Nyomatott Vadász Ferenc könyvnyomdájában Érsekujvárotf.


