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Ülésnapok a Köztelken. 
1900. jun ius 6. d. u . 4 ő. Egyesületi 

tanács ülése. 

1900. jun ius 7. d. u. 4 ó. Az OMGE. 

igazgató-választmányának ülése. 

Meghívó 
az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 

igazgató-választmányának 
1900. évi junius hó 7-én (csütörtökön) d. u. 
4 órakor a .Köztelken" tartandó ülésére. 

Főtárgyai : 
1. Múlt ülés jegyzőkönyvének; bemutatása. 
2. Két hitelesítő tag kiküldése. 
3. Tagsági ügyek. 
4. Meghalt tagok bejelentése. 
5. ü j tagok felvétele. 
6. Jövő évi költségvetés megállapítása. 

, 7. Mult évi vagyonmérleg bemutatása. 
8. Mult évi költség-jövedelem-számla be-

mutatása. 
9. Igazgató javaslata a könyvkiadóvállalat 

leszámolása iránt. 
10. Igazgató javaslata a „Kis Tükör" 

előlege és a .Köztelek" régi kiadószámlájának 
törlése iránt. 

11. Hasonlókép a könyvkészletek egy 
számlán való elszámolására. 

12. Igazgató javaslata az egyesület kebe-
lében egy mezőgazdasági ipari szakosztály 
létesítése tárgyában. 

13. Építési bizottság jelentése a Köztelek 
építése tárgyában. 

,14. Esetleg beérkező ügyek. 

Gróf Dessewffy Aurél, 
elnök. 

Gróf Festetits György szobra. 
A gróf Festetits György emlékére eme-

lendő szobor czéljaira a magyar gazdaközönség 
áldozatkészségéből ezideig több, mint 8000 frt 
folyt be az OMGE. pénztárához, ugy, hogy most 
már a szobor-bizottság a létesítendő emlékmű 
tervét illetőleg tárgyalásokba bocsátkozhatott. A 
tárgyalások eredményeként Stróbl szobormüvészt 
kéri fel a bizottság az emlékmű tervezetének 
elkészítésére, aki az e végből szükséges1 hely-
színi szemlét julius hó folyamán már meg is 
tartja. 

Óhajtandó lévén, hogy az emelendő 
szobor a megboldogult Festetits gróf dicső 
emlékéhez méltó legyen, elhatározta a szobor-
bizottság, hogy a gyűjtéseket még nem zárja 
le, hanem a terv végleges megállapításáig 
alkalmat óhajt adni a gazdaközönségnek arra, 
hogy adakozásaival az emlékmű minél szebb, 
minél impozánsabb arányban való felépítéséhez 
hozzájáruljon. Felhívjuk tehát azon igen tisztélt 
gazdatársakat, aTcik még o, szoboralapra nem 
adakoztak, hogy adományaikat az OMGE. 
pénztárához mielőbb beküldeni szíveskedjenek. 

Festetits szobor-bizottság. 

Kitüntetett kiállítók, kiknek tar-
tózkodási helye ismeretlen. 

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

Ammon Antal, Budapest. Balog Sándor. Béliczay 
Ignácz méhész, Mátyásföld, Budapest mellett. Banga 
Péter. Bugye Antal, Bukovecz. Darvas Lajos és Imre, 
Kordács. Dorner János. Dlustus Alajos. Fritz Péter, 
Budapest. Oalli János, Bulka. Gállik Lajos; Budapest. 
Iváncsy Aladár, Budapest. Jancsovich Károly, Szeder-
háza. Kiss Ferencz, Budapest. Langhoffer Samu, Horka. 

SzorkeutSség 6s kiadóhivatal: 

Budapest (Kéltelek), tUül-it 25. szám 

Köriratokat a izerkesstfaig >«m küld yímm. 

Limbacher Károly, Karczag. Móra István. Nádassy 
Kálmán, Nádas v. Görösgál. Nyirájs Gyula. Osers és 
Bauer, Bécs. Ifj. Szalay Antal, Bered (Abaujm.). 
Tomajovszky Ede, Harsány. Veichinger János. 

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

Auberniann Péter, Temesvár. Augusz Károly br., 
Szegzárd. Bajzáth Ignácz, Székelyhíd. Bardth Gyula, 
Csongrád. Bács György, Bánffy-Hunyad. Elefánt Jakab 
T.-Sz.-Miklós. Dr. Eltér Vilmos, Temesvár. Filtscher 
Gyula, Kassa. Hegedűs József, Torda. Herbert Lipót, 
Báhó, (Gömörm.). Hergath Henrik, Nagy-Gáj. Hoffmann 
Lajos, Szabadka. Hoffmann Vilmos, Szabadka. Huber 
József, Budapest, Népszinház-u. 16. Klein Zsigmond, 
Sajó-Szt.-Péter. Lengyel Antal, Debreczen. Gróf Nádasdy 
Ferencz, K.-Nyék. Ragalyi Béla, Duna-Pataj. Mácz 
György, Bács-Kula. Béíhy János, Nagy-Kőrös. Simogrin 
Sámuel, Apcz-Szántó. Sztankó Gusztáv, Szepes up. 
Debreczen. Újhelyi Lajos, Sámod up. Vaiszló. Tomasits 
János, Baja. Dr. Talányi N., Köttöny (Pestm.), Vojdicsek 
Pál, Komárom. Walló János, Ó-Tura (Nyitram.). Zeiler 
Géza, Kaposvár (Somogym.). Gróf Zichy Miklós Bodókő-
Váralja. 

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

Iparpártolás. 
Egy következményeiben eleve meg 

nem Ítélhető üdvös mozgalom indult meg 

hazánkban, az iparpártolás jelszava 

alatt. Ez a mozgalom nem uj keletű, 

a kiegyezés óta jóformán minden év-

tizedben s különösen a kiegyezési tár-

gyalásokkal kapcsolatosan fel-felujult. 

Eddig a magyar ipar pártolásának a 

jelszava egy ártatlan reklám volt, kitűnő 

eszköze a népszerűség megszerzésének, 

hangzatos, de hatástalan, mert a magyar 

ipar támogatására komolyabban senki 

sem gondolt. 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK S Z Ö V E T K E Z E T E , BUDAPEST, V. kei., ALKOTMÁNY-UTCZA 31. 

Az Adr iance , Platt &Co. 

világhírű 

A d r i a n c e fűkaszáló 

Adr iance marokrakó- és 

A d r i a n c e kévekötőarató gépeinek 

r-yorki gyár áV .Vo rmore l villeíranchei gyár világhírű 

„ E d a i p " peronospora fecskendőinek 

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

„ E x c e l s i o r " szénkénegező 

kizárólagos m a g y a r o r s z á g i képviselete . 

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

mindennemű s zö l í í v édekcz í s i a n y a g o k és szerek bevásárlási forrása. 

Mai számunk 3 4 oldal. 
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Mindezen mozgalmakat az ismeretes 

magyar felbuzdulás rövid tartama jellegezte. 

A jelen mozgalom azonban, ha sejtel-

münk nem csal, komolyabb háttérrel s 

igy tartalommal is bir. 

A mozgalom kezdeményezője, szítója, 

irányitója nem kisebb egyéniség, mint 

maga a kereskedelemügyi miniszter. A 

kereskedelemügyi minisztert e mozgalom 

megindításánál bizonyosan nem azon 

olcsón megszerezhető, de ép oly gyor-

san hervadó babérok után való vágy 

vezérelte, mint az előző iparpártolási 

mozgalmak kezdeményezőit, hanem bi-

zonynyal az a szomorú tapasztalat, hogy 

a magyar ipar nemhogy tért hóditana, 

de régi nagyságából is vészit. 

A magyar ipar ép oly válsággal küzd 

ma, mint küzdött a magyar mezőgazda-

ság a gabonaárdepresszió idejében. A 

nemzetközi verseny, de különösen az 

osztrák ipar versenye, elősegítve a ma-

gyar kereskedelem részéről, egymásután 

pusztította ki a magyar gyártelepeket, a 

magyar kézműipart. S nem tartjuk feles-

legesnek ezen mozgalom keletkezésénél 

rámutatni a gazdakongresszusok ismét-

lődő állásfoglalására, amelyek a magyar 

iparososztály pusztulásának a hátrányaira 

reámutattak, amelyek a magyar ipar-

pártolás szükségességét hangoztatták. 

A kereskedelemügyi miniszter nem-

csak múló hangulat keltését czélozza, de 

erélyes kézzel s öntudatos politikával 

óhajt a cselekvés terére lépni. 

A magyar iparnak legveszedelmesebb 

versenytársa az osztrák ipar s ezen ver-

senyt csak fokozza azon körülmény, hogy 

a magyar kereskedelem teljesen az osz-

trák ipar érdekeit szolgálja s a magyar 

kereskedelem tulajdonképpen nem is 

egyéb, mint az osztrák czikkek egyszerű 

közvetítője. És ennél az állitásnál fel-

merül az a kérdés, hogy tulajdonképpen 

mi is volna a magyar kereskedelemnek 

a hivatása egyéb, mint az osztrák ipar-

czikkek közvetítése. 

A mezőgazdasági termények értékesí-

tési mizériáinak tárgyalásánál sokszor 

voltunk kénytelenek reámutatni a magyar 

kereskedelem tehetetlenségére, rövidlátó-

ságára, szükkeblüségére, magasabb kon-

czepczió hiányára, a mely hibák, a 

mely defektusok mellett a magyar ke-

reskedelem nem válhatott s nem válhat 

a magyar nemzeti termelés fejlesztésének 

szükséges és hasznos eszközévé. A szük-

séges ismeretek hiányán alapuló szük 

látókör következménye az, hogy a ma-

gyar kereskedelem megelégszik a pilla-

natnyi konjunktúrák kizsákmányolásával, 

egy tervszerű, a magyar termelés érdeké-

vel következetesen számoló üzletvitél 

berendezése helyett. 

Az iparpártolási mozgalom a magyar 

kereskedelem szervezetlenségét, egyoldalú-

ságát s általában a fentebb a mező-

gazdasági termények értékesítésénél ta-

pasztalható defektusait egy más világítás-

ban s egy más téren leplezi le. Ebből 

megtudhatjuk, hogy a magyar kereskede-

lem nemcsak a magyar mezőgazdasági 

termelés igényeit nem elégíti ki, de a 

magyar ipar termelését sem. A magyar 

ipari termelés nem egy hü és szolgálat-

kész fegyvertársat, de egy veszedelmes 

ellenfelet talál a magyar kereskedelem-

ben, amely ugyancsak pillanatnyi elő-

nyökért az osztrák ipar olcsó termékeivel 

özönli el a magyar fogyasztást. 

De a magyar kereskedelemnek a 

magyar ipar termékeitől való idegenke-

désén kivül a magyar ipar fejlődésének 

nagy akadálya, hogy az osztrák ipari 

telepek, az osztrák áruházak képviselői, 
kiküldöttjei, utazóik közvetlen kereshetik 
fel a magyar fogyasztót, közvetlen lát-
hatják el a magyar fogyasztást a nélkül, 
hogy ezen üzletekből származó jövedel-
mek után adóznának. Már magábanvéve 
ez az egy körülmény is jelentékenyen 
fokozza az osztrák ipar czikkek ver-
senyképességét a magyar iparczikkekkel 
szemben. 

A kereskedelemügyi miniszter finom 
tapintattal találta meg a lehető módját 
ánnak, hogy az osztrák ipar ezen irreális 
versenye a közösség fentartása mellett 
megakadályoztassák. A kereskedelmi meg-
bízottak (utazók) intézményének szabá-
lyozásáról kidolgozott törvényjavaslat igen 
ügyesen oldja meg a kérdést, amennyi-
ben a kereskedelemügyi minisztert fel-
hatalmazza, hogy egyes czégeknek belá-
tása szerint engedélyezze a jövőben a 
kereskedelmi utazók alkalmazhatását oly 
czélból, hogy ezen utazók a fogyasztóval 
közvetlenül is érintkezhessenek. Ki volna 
tehát a jövőben zárva az, hogy a ke-
reskedelemügyi miniszter külön enge-
délye nélkül bármely külföldi czég, de 
bármely belföldi czég is áruival házaltat-
hasson s közvetlenül a fogyasztóval érint-
kezhessél 

Az intézkedés czélja világos. — A 
kereskedelemügyi miniszternek módjában 
lesz ilykép a magyar ipari termelésnek 
azt az előnyt nyújtani, hogy az a fo-
gyasztóval közvetlen összeköttetésbe lép-
hessen, mig az osztrák ipar — nem él-
hetvén ezen kedvezménynyel — csakis 
a vidéki kereskedelem utján közelitheti 
meg a íogyasztót, ami viszont a vidéki 
városok kereskedelmének a fejlődését s 
igy e városok fellendülését fogja elő-
idézni. 

TÁRCZA. 

Burjánt kinevezik. 
— Irta: Bársony István. — 

Amikor a magyar-óvári gazdasági aka-
-démiát elvégezte, ugv érezte, hogy no most 
már megnölt s kibontakozott a szárnya; röpül-
het bátran, övé a világ. Kisujjában van a 
tudása annak, hogyan lehet járomba hajtani 
az anyaföld erejét; termőképességét hogy lehet 
kiaknázni. 

Gyönyörű tudomány! Felséges foglalko-
zás! Nem lehet vele ártani senkinek sem; de 
használni az egész világnak, azt igen. Boldo-
gok, akiket erre a pályára vet a sorsuk! Ó, az 
a mennyországi érzés odakint mindég, télen-
nyáron ! . . . Már mint az, hogy szabad em-
ber az ember; mozoghat, járhat-kelhet; hall-
gathatja a pacsirta dalát kikeletkor; szivrepesve 
nézheti, hogy ring nyár elején az. érő kalász. 
Aztán mily isteni gyönyör van abban, amikor 
aratás idején megkapja fáradsága jutalmát a 
gazda ! . . . 

Igaz, sokszor aféle lutri a gazdálkodás; 
van vele baj, bizonytalanság.; jár vele sok 
csalódás; akárhányszor vész kárba keserves 
hosszú fáradozás egyetlen vihar által; a sok 
eső baj, a kevés eső is baj; a jégverés kész, 
veszedelem; a nagy szárazság kész nyomorú-
ság ; jelentkezik a rozsda, az üszög, a drót-
féreg, a sertésvész, a láb- és körömfájás, a 
lépfene, a nyálkás lóbetegség (aminek a nevét 

sem illik leírni), a métely, aztán néhol az 
árviz, néhol egy-egy tüzeset a szérűskertben, 
amikor tele van már asztaggal s épen kez-
denék a cséplést. 

De ha semmi baj sincs ilyenféle, mennyi 
szorongást okoz a munkáskérdés; a czuczilis-
ták (akik az igaz, hogy régente még nem vol-
tak), az aratók, akik az utolsó perczben 
sztrájkolnak, pedig a buza nem vár; ha ide-
jében le nem vágják, nagy baj. S otthon a 
majorságban a jószág ellátása. Az igazi jó 
gazda bizony felkél hajnalban s maga ügyel 
rá: rendesen folyik-e az etetés. Ha nincs ott 
mindenen a szeme, ellopják az abrakot, ki-
lopják a szemevilágát; a pálinkás zsidóhoz 
vándorol a nyalató só; s még a legjobb eset-
ben is folyvást ügyelni kell rá, hogy ha már 
nem koplal s nem lát hiányt abrakban, takar-
mánvban az állat: meglegyen a gondozása 
egyébképen is; az almozással, az istálló kellő i 
szellőztetésével, a rendes tisztogatással, a 
lovak vakarásával stb. És mindennek a maga 
idejében kell megtörténnie, mert a gazdaélet-
ben is igaz az, hogy a rend a lelke az egész-
nek, enélkül nincs áldás. 

Tehát gond, teher, töprengés, sőt gyakran 
szorongás és aggodalom bőségesen akad. Talán 
több, mint akármiféle más pályán. És mégis, 
mégis! Aki egyszer már ebben van benne, 
cserélne-e azzal, aki folyvást a dohos szobai 
levegőt szijja s poros akták közt vájkál s 
akinek csak ritka kivételes alkalma van néha, 
hogy az Isten szabad ege alatt töltsön egy 
pár órát?! 

Az igazi vérbeli gazdaembert még a gon-

dolatára is kileli a hideg, hogy csak ünnepnap 
mehessen levegőzni, ekkor is csak ha jó ;dő 
van. Már pedig Burján igazi, rajongó gazda 
volt, aki rendithetetlen szerelemmel csüggött 
az ő foglalkozásán. 

Ezzel az idealizmussal, ezzel a lázas 
vágyával annak, hogy minden erejét s tehet-
ségét beletegye a munkájába, állott be gazda-
sági Írnoknak egy nagy uradalomba, miután 
az óvári bölcsességet mindet magába szivta. 

Mikor is volt az ? Mindegy no, régen 
volt. Bizoriy régen. Tizenötödik esztendeje már. 

Tizenöt év ! . . . Az emberi életkornak 
körülbelül egynegyed része. Sokan túlélik a 
hatvan évet; hisz' százéves ember is van. De 
a hatvanéves ember még mukkani se merjen, 
ha meghal, — annyit élt. Hányan nem élnek 
addig? 

Burján huszonkítéves volt, amikor kezdő 
I írnoknak kinevezték s most benne van a har-
' minczhetedikben. 

Tessék csak ezt egy kicsit meggondolni. 
Hol van a harminczhétéves embernek a fiatal-
sága, a reménysége? Igaz, ebben a korban 
még csupa java életerő lehet az ember; csupa 
szívósság, ruganyosság. De vájjon az olyan 

"is, aki nem a maga folytonos emelkedését 
látja, érzi, hanem abban savanyodik meg 
évről-évre, hogy ime, ugyanaz vagyok ma, 
mint tavaly, harmadéve, ötödéve; . . . ami 
tizévvel, . . . tizenöt évvel ezelőtt voltam?! 

Nincs annál könnyebb, mint három-
négy, akár öt esztendeig gazdasági írnoknak 
lenni; fiatalon, jó kedvvel felkelni hajnalban, 
esetleg lóra pattanni, vigan végezni a sok 
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S aminthogy az uj iparpártolási 

mozgalomnak ekép komoly tartalma ígér-

kezik lenni, már többé nem is oly ár-

tatlan színezetű, mint elődjei. — A tör-

vényjavaslat intézkedései erősen sújtják 

azokat az ipari áruházakat, amelyek oly 

nagy számban találhatók Budapesten s 

amelyeknek köszönhető elsősorban, hogy 

az osztrák ipari termelés olcsó termékei-

vel elözönli az egész magyar fogyasztást 

s ezeknek az áruházaknak az érdekelt-

jei, a tulajdonosai erélyesen tiltakoznak 

is a törvényjavaslat intézkedései ellen, 

amelynek éle elsősorban természetesen 

ellenük irányul. 

Ismeretes Németország akcziőja, a 

mely nem is idegen áruházak, de a 

német, nagyipari áruházak ellen irányul 

s azok versenyképességét a kisiparral 

szemben olykép akarja csökkenteni, 

hogy az áruházakra külön adót czéloz 

kivetni. Annál sürgősebb nálunk az in-

tézkedés szüksége az áruházakkal szem-

ben, ahol nem is magyar, de idegen 

nagyipari termelés pusztítja a mi kis-

iparunkat és vidéki kereskedelmünket. 

Érdekes látnunk az ezen kérdés kö-

rül felmerült ellentétet a kereskedők köré-

ben. A vidéki kereskedelmi kamarák 

egytöl-egyig mind örömmel üdvözlik a 

kereskedelemügyi miniszter kezdeménye-

zését, mig a budapesti kereskedők hatá-

rozottan állást foglalnak ezzel szemben. 

Ugyanoly összeütközésbe került a vidék 

kereskedelme a főváros kereskedelmével, 

mint az agrárizmus a merkantilizmus-

sal. A mint a' mezőgazdasági termények 

értékesítésénél kívánatosnak jeleztük a 

vidéki emporiumok keletkezésének az 

elősegítését, ugy a kereskedelmi és ipar^ 

mindenféle dolgot; beletanulni a gazdasági 
élet minden csinjába-binjába; örvendeni annak, 
hogy a princzipális megdicsér bennünket 
valami ügyességünkért; ambiczióval telni el 
az iránt, hogy kitűnő gazdának képezzük ki 
magunkat a gyakorlatban ős érezzük is ma-
gunkban, hogy immár azok vagyunk. 

De aztán elkövetkezik évek torán az az 
állapot, amikor mindez nem uj, amikor száz-
szor, ezerszer végeztük ugyanazt és már lehe-
tetlen, hogy a kisujjunkban ne legyén minden, 
Amikor csak egy gondolat izgat még kelleme-
mesen: hogy végre elérjük az önállóságot, 
már amennyire a más ember fizetett gazda-
tisztje elérheti. De ez is sok, mert módot ad 
rá, hogy megépítsük azt a kis meleg családi 
fészket, amire mindenki vágyva vágyik, ami 
valósággal főczélja ennek az egyébként sokszor 
üres és nyomorúsággal terhes életnek. 

Burján még rosszabbul járt, mint a 
többi, aki vele egy hajóban evez. Mert m.ár 
irnoksága második esztendejében belebolondult 
a jegyzőék leányába; egy egyszerű, jóravaló 
kis falusi ártatlanságba, akinek az üde arczocs-
káján s valamicske tűrhető műveltségén kivül 
nem volt egyebe. 

Ez a becsületes, hűséges érzése aztán 
le béklyózta, megbénította a szegény írno-
kot; Csimborasszókat tett az útjába, amelye-
ket elgördíteni nem bírt. 

Ha a tiszttartó ur valamelyik kisasszony-
leányában tudott volna maga iránt érdeklő-
dést kelteni ! . . . Hajh, kitudja, milyen gyö-
nyörűen, gyorsan érte volna el ezélját. Persze, 
agyonütni az idősebb tiszteket senki ledvéért 
sem lehet, hogy helyet csináljalak az ifjabb 

kamarák is ugyanezt hangsúlyozzák ipari 
és kereskedelmi szempontokból. 

De a vidéki városok legutóbbi Győr-
ben megtartott kongresszusa ugyanezeket 
az irány eszméket vallja, ugyancsak a 
"vidék kereskedelmének, iparának a fej-
lesztését hangsúlyozza. — Egyszóval : az 
irányadó gazdasági érdekkörök törekvései 
egy örvendetes harmóniát mutatnak. — 
Ezek a törekvések legtalálóbban egyszó-
val jellegezhetök s ez a deczentralizáczió-. 

A magyar iparpártolási mozgalom-
nak, amennyiben eredménye lesz, hasz-
nát első sorban a vidéki városok fogják 
látni, amelyek fejlesztése érdekében oly 
sokszor emeltük fel szavunkat; mert a 
magyar ipar s a magyar kereskedelem 
fejlesztésére és istápolására irányuló ezen 
törekvések találkoznak á magyar gazda-
társadalom rokonszenvével s annak a 
körében a legmelegebb fogadtatásra és 
támogatásra fognak találni. 

Nemcsak hazafias kötelességünk, de 
anyagi érdekünk sugalja azt, hogy a 
magyar, ipar pártolása , érdekében meg-
indult mozgalmat örömmel üdvözöljük, 
ahhoz csatlakozzunk, annak sikerét elő-
segítsük. — Jól tudjuk azt, hogy nem 
mindig a legolcsóbb beszerzési forrás 
egyúttal a legelőnyösebb is, de ha a 
magyar ipar pártolásáról van szó, akkor 
ezen tétel kétszeresen igaz. 

A magyar mezőgazdasági termelés-
nek legközvetlenebb s legtermészetesebb 
fogyasztója a magyar ipar kell hogy le-
gyen s ennek a fejlesztése érdekében 
még áldozatoktól sfem riadunk vissza, a 
minthogy áldozatot fog hozni a magyar 
mezőgazdaság akkor, hogyha az osztrák 
olcsóbb ipari termelést mesterséges támo-

nemzedéknék. De egy kis' jóakarattal lehet uj 
ispánságot rendszeresíteni a végső szükségben. 
Nagy uradalmakban, ahol a belterjes gazdál-
kodás fokozása még messzemenő eredmények-
kel járhat, kínálkozhat erre igen becsületes 
mód, aránylag elég könnyen. Csak lenni kell 
valakinek, aki akarja és tudja is megcsinálni. 

De ugyan ki törődött volna Burjánnal, 
akiről mindenki tudta, hogy a jegyző leányá-
nak udvarol, azt veszi el majd egyszer?! 

Bizony csak — „majd egyszer!" 
Azalatt lesz még sok jégverés és sok 

szárazság és rengeteg sok napszámfizetés, 
amire az olyan hovatovább szórakozottságra 
hajló öreg irnok, majd mindig ráfizet. 

Pedig ez a Burján a legmegbízhatóbb, 
legeszményibb ember volt a világon, aki a 
doJgát értette s szerette. Csakhogy mikor 
körmönfont mcdon kétszer is pretereálták, | 
akkor elkezdett megsavanyodni, elkeseredni és 
csak annál inkább rosszabbodott a kedve, 
mert a jegyzőéknél örökös volt a kikipattanó 
panasz, hogy ha Erzsikének ez a viszonya 
nem lett volna, már régen férjhez mehetett 
volna, hisz ketten vagy hárman kérték a kör-
nyékről. 

Erzsike akkor- volt tizenhatodik eszten-
dejében, amikor Burján elérte a huszonkettőt. 
Azóta van köztök, ami van. S azóta tizen-
négy évnél több telt el. Tizenhat meg tizen-
négy az annyi, hogy azt egy szegény leányzó 
a maga életkorának már be sem vallja. 

Mit szenvedtek ebben a hosszas, kegyet-
len várakozásban, azt le sem lehet irni. 
Ele'nte ketten búslakodtak (csak a viszonyok 
hetedik-nyolczídik évében kezdték el), azután 

gatás utján a magyar ipar a fogyasztás-

ból kiszorítja. A mennyivel drágábban 

fizetjük meg ipari szükségleteinket, annyi-

val fog a, haza határain belül gyarapodni 

az ipari fogyasztás. 

A magyar gazdatársadalom áldozat-

készsége azonban csakis akkor lesz 

hasznot hajtó, ha az ipari és mező-

gazdasági termelés között álló kereske-

delem szintén nemzeti alapokra helyezkedik 
s a hazai termelés • érdekeinek szolgálatát 
mindenek fölé helyezi, — mert csak a 

nemzeti alap az, amelyen a gazdasági 

erők fejlesztése, összhangja elképzelhető, 

csakis a nemzeti alapra helyezkedve 

képzelhető a magyar mezőgazdaság, ipar 

és kereskedelemnek a magyar haza javát 

czélzó és azt szem előtt tartó összhang-

zatos működése. B. Gy. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

Termelési kísérlet a nemesitett 
alcsuthi és székely tengerivel. 

Ö Három éven át foglalkoztam ezen két 
tengerifaj összehasonlító termelésével azon 
czélból, hogy megtudjam, melyik felel meg 
viszonyainknak legjobban, ugy szem, mint 
keményitőtartalomra nézve Mindkét fajból egy-
egy magyar holdat ültettem be, az egyenlő 
mnőségü következően munkált talajba: az 
előző évben zabot termett tábla könnyű fekete 
vályogtalaju földjét még az ősz elején jő 
érett istállótrágyával* megtrágyázva azonnal 8 
hüvelyk mélyre alászántattam; kora'tavaszszal 
a földet, amint felszikkadt azonnal erősen 
megfogaíoltattam, mivel az ősz folyamán esz-
közölt szántás alkalmával a talaj nagyon 
száraz volt és ennélfogva igen egyenletlen és 
gödrös felülettel birt. A tavaszi vetések be-

restelték egymás előtt és inkább magoknak 
tartották, ami fájt nekik. De az Erzsike szeme 
sokszor volt vörös a — náthától. Burján pedig 
mindjobban lecsüngette a fejét, ugy ment ide-
oda, hogy szinte félni lehetett a komorságától. 

Hova lett a fiatalság, hova az ambiczió, 
a vidámság, a remény ? I 

Amikor mindez jóformán elfogyott, akkor 
beütött végre a szerencse. Meghalt egy öreg 
ispán és minthogy a tiszttaitó urnák már 
régen nem volt férjhezadandó leánykája (vala-
mennyi konty alá került eddig), végre kinevez-
ték Burjánt ispánnak. 

Láttam, amikor megkapta a kinevezést. 
Nem is akarta hinni. De azért nem örült. 

Vagy legalább egy csöppet sem mutatta. 
Mintha azt gondolta volna magában: „Igen? 

I no jó; — így is jól van ; különben pedig min-
degy már, no!!" 

Elment aztán a menyasszonyához, meg-
vinni neki az újságot. 

A szegény ránczosképü idős leány, az 
egykori szépséges rózsabimbó, elkezdett pitye* 
regni. Nem a nagy boldogságtól; — hanem 
azért, hát ime, hogy itt kell most neki 
hagyni öreg szüleit, akik ő nélküle már el 
sem lehetnek. < 

És azon gondolkodott, hogy érdemes-e? 
Nem jobb volna-e az egészet abban hagyni; 
itthon maradni szépen. 

Láttam a Burján arczáD, hogy ha ilyes-
mit mondott volna a leány, nagyon hálás lett 
volna érte. 

Hiszen már úgyis mindegy. 
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fejeztével, április hó utolsó hetében a földet 
egyes Sack-ekékkel 4 hüvelyk mélyre felszán-
tattam, az ekék után nyomban fogasoltattam, 
fogasolás után pedig a földet tövisboronával 
járattam meg, hogy a gépvetés egyenletesebben 
legyen eszközölhető. 

A vetés sorvetögéppel lett végrehajtva 30 
hüvelyk sortávolságra; a tengeri a jó időben 
gyorsan és minden kifogás nélkül kikelt, csak-
hogy mig a nemesitett alcsuthi tengeri hajtásai 
haragos zöld szint mutattak, addig a székely 
tengeri tövei egytöl-egyig mind kissé halvány-
sárga szinüek voltak. Ezen különös sárgásszin 
a székely tengerinél egész az első kapálásig 
megmaradt. A harmadik levél megjelenésekor 
a tengerivel beültetett területet a sorokra 
keresztirányban nehéz vasfogassal erősen meg-
fogasoltattam és ezen fogasolás után 8 napra 
kézi kapákkal megkapáltattam és megritkittat-
tam, ugy, hogy a tengeritövek sorbani távol-
sága 18 hüvelyket tett ki. A kapálás befejezté-
vel harmadnap szép csendes esőt kaptunk, 
mikor is a székely tengeri sárgás szine leg-
nagyobbrészt eltűnt. 

Azon czélból, hogy kísérleteimmel be-
számolhassak, ezen tengerire igen nagy figyel-
met fordítottam. Május harmadik hetében 
reggelre egy kis deret kaptunk, mely a tengeri-
száluknak a leghegyét csipkedte meg, anélkül 
azonban, hogy bajt okozott volna. A töltöge-
tést egy lófogatu töltőekével végeztettem és 
utána fattyaztattam oly módon, hogy a két 
parczellán mindenik fajta tengerinek csak felét 
fattyaztattam le, másik felén pedig minden 
bokorban két szálat hagytam meg azon oknál 
fogva, hogy meggyőződést szerezzek magam-
nak a felől, vájjon hasznos-e a tengerinek 
ily módon való mivelése. A csőhányás idejében 
a székely tengeri a nemesitett alcsuthi tengerit 
11 nappal megelőzte, de a székely tengerinek 
azon parczelláján, ahol 2—2 tövet hagytam 
meg egy bokorban, cső nem mutatkozott, ellen-
ben az anyaszálakon 3, sőt 5 cső is volt lát-
ható, de mind igen apró és gyönge. A másik 
parczellán, ahol csak egy tövet hagytam meg, 
erősebb csövek képződtek. A nemesitett al-
csuthi tengerinek azon parczelláján, ahol az 
anyatő mellett még egy szál lett hagyva, 
ugy sA-részén a fattyuhajtásokon is volt egy-
egy cső, az anyaszállakon pedig 2—3 cső 
volt látható, mind eléggé kifejlődött; a másik 
parczellán, melyen 1 — 1 fészekben csak egy 
tő hagyatott meg, igen szép erős csövek' 
voltak láthatók, de itt már sok olyan szálat 
lehetett találni, amelyeken 4 kifogástalan cső 
fejlődött. 

Ami a szem fejlődését illeti, ez a kettős 
tövű székely tengerinél a lehető legrosszabb 
volt, igen sok cső meddőn maradt, az anya-
tövek mellett meghagyott fattyuhajtásokon 
mutatkozott csöveknek legnagyobb része telje-
sen elszáradt; az egytöves parczellán is igen 
sok volt a meddő tövek száma. A nemesitett 
alcsuthi tengeri azon részén, ahol két szál 
hagyatott meg egy bokorban, a mellékhajtá-
sokon mutatkozó csöveknek fele meddőn 
maradt, a másik fele közepes nagyságú, rit-
kás szemű, csöveket hozott ugy, hogy egy-egy 
csövön a szemek fele is hiányzott, de a meg-
levő szemek tökéletesen ki voltak fejlődve, 
szép egészségesek és a kellő aranysárga szint 
mutattak. Azon a parczellán pedig, amelyen 
csak egy-egy szál hagyatott meg, ott a csövek 
olyannyira ki voltak fejlődve, hogy alig lehe-
tett olyant találni, amelynek hegye nem lett 
volna szemmel benőve; a szem kivétel nélkül 
szép, egészséges, teljesen kifejlődött volt. A 
székely tengeri csövein ellenben igen sok oly 
szemet lehetett találni, amelynek felső része 
be volt horpadva ép olyformán, mint ez a ló-
fogu tengerin látható; a vetőmagnál tapasztalt 
szép élénk szinük is hiányzott, a mag szine 
halaványsárga, fehér apró pettyes alakú foltok-
kal tarkázva. Az alcsuthi nemesitett tengeri 
augusztus 20-ára teljesen beéredt; a tengeri-
szár finom, vékony szálú, dus, széles levélzetü, 

selymes fogással. A székely tengeri szára 
szinte vékony, de kevesebb, érdesebb, durvább 
bordájú levélzettel birt. 

A székely tengeri augusztus hó első 
hetében már tökéletesen meg volt érve, ugy, 
hogy szedése augusztus hó 10-én lett végre-
hajtva. A szárat külön rakattam, azért, hogy 
összehasonlító takarmányozási kísérleteket 
tehessek. 

Október hóban a kétféle fajteDgerit kéz-
zel lemorzsoltattam; az alcsuthi nemesitett 
tengeri szemhozama egy 1200 •-öles holdon 
9 mm. 28 kg., a székely tengerié pedig 5 mm. 
73 kg. volt. A nemesitett alcsuthi tengeri 
97 kg., a székely tengeri pedig 127 kg. másod-
rendű tengerit adott, igy tehát a nemesitett 
alcsuthi tengeri elsőrendű termése 831 kg.-ot, 
a székely tengerié pedig csak 346 kg.-ot tett 
ki. A székely tengeri nem való a mi forró 
éghajlatunk alá, mivel magja épen azon idő-
ben van tejben, mikor a legnagyobb forró-
ságok bekövetkeznek, vagyis julius hóban; 
innen ered a sok hibás meddő cső és a meg-
lévő szemnek a fejletlensége. Daczára annak, 
hogy a székely tengerivel ily rossz eredmé-
nyeket értem el az első évben, a kísérletezés-
sel nem hagytam fel, hanem következő évben 
folytattam, de a második év még rosszabbul 
ütött ki, mint az első, mivel a hosszas száraz-
ság beálltával a székely tengeri teljesen el-
száradt úgyannyira, hogy még a vetőmagot 
sem kaptam meg; a nemesitett alcsuthi ten-
geri ugyanakkot adott 1200 •-ölön közép-
minőségü szemből 493 kg.-ot, melyből 171 kg. 
másodrendűnek lett minősítve, tehát mégis 
adott, habár csekély termést is. 

A kísérlet harmadik évében luczerna-
földben tettem próbát e két tengerifajjal; ebben 
az évben is szárazság uralkodot vidékünkön, 
de nem oly mértékben, mint az előző évben. 
A nemesitett alcsuthi tengeri adott egy 1200 
• -öles holdon 798 kg. tiszta magot, a székely 
tengeri 329 kg.-ot, tehát 469 kg.-mal keveseb-
bet, mint a nemesitett alcsuthi tengeri. Hozzá 
meg nem is lehetett, elsőrendűnek minősíteni, 
mivel a szemek horpadtak voltak. 

A székely tengeri csak hűvösebb ég-
hajtattal biró vidéken ad jó eredményeket, 
ahol elegendő a csapadék és ahol a mag ki-
fejlődésekor nincsen oly foríóságnak kitéve, 
mint itt minálunk. 

Hogy a nemesitett alcsuthi tengeri 
egyike a legjobb és legbőtermőbb féleségeknek, 
az kétséget sem szenved. 

Az emiitett két tengeriféleség után búzát 
vetettem kisérletképen; kikeléskor mindkét 
parczella egyforma volt, buza egyformán fejlő-
dött ős idejében elbokrosodott. November 
havában azonban a székely tengeri után vetett 
búzán sárga foltok mutatkoztak; a foltok 
helyén a buza gyökere el volt rágva. Meg-
vizsgálván a földet, bent a földben egy czenti-
méter hosszú, igen vékony hamuszínű kukaczo-
kat találtam ; a másik parczellán, ahol a neme-
sitett alcsuthi tengeri volt vetve, egyetlenegy fér-
get sem voltam képes felfedezni, pedig egyiket 
a másiktól csak egy ekebarázda különitetté el. 
Hogy ezen férgek, hogy és miként kerültek ide, 
arról fogalmam sincs, mert mindkét parczella 
teljesen egyforma mivelésben részesült. Tavasz-
szal ezen foltokat, amint csak a földre lépni 
lehetett, azonnal bevettettem tavaszi búzával, 
hogy a föld ezen része üresen ne maradjon; 
a férgek tavaszkor nem voltak láthatók és a 
buza szépen fejlődött. Daczára ennek az egy 
napon elvetett buza azon a parczellán, amely-
ben székely tengeri volt, 5 nappal későbben 
hányta ki kalászát, kalászhányás után ezen a 
parczellán a buza egész végéig mindég hal-
ványsárga szinü volt, szóval egészségtelen szint 
mutatott. Az aratás megtörténtével kitűnt, hogy 
a székely tengeri után vetett buza 19 kereszt 
és 5 kéve, a nemesitett alcsuthi tengeri után 
vetett buza 21 kereszt 2 kéve termést adott, 
szemben az előbbi 743 kg.-ot, az alcsuthi 
nemesített tengeri után vetett buza pedig 873 

kg.-ot adott és pedig szép aczélos búzát, mig 
a székely tengeri után vetett buza magja 
halaványabb szint mutatott. A tangeriszárra 
vonatkozólag annyit észleltem, hogy az alcsuthi 
nemesitett tengeriszárból kevesebb izéket hagy-
tak a marhák, mint a székely tengeri szárából. 

Diőssy Imre. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Koyácsy Béla. 

A bonyhádi szarvasmarha. 
Hazai szarvasmarhatenyésztésünkben mind-

inkább tért hódítanak a nyugati szárma-
zású szarvasmarhák, a magyar fajta rovására. 
Ezen körülmény helyes, avagy nem helyes 
voltának elbírálása jelen esetben nem képezvén 
czélomat, csupán a kisgazda szempontjából 
óhajtok e tárgygyal röviden foglalkozni. 

Az idegen fajták behozatala által tenyész-
tőink két czélt óhajtanak elérni, t. i. oly 
egyedek birtokába jutni, melyek jól telelnek, 
másrészt mint hizó marhák is számot tesznek. 
Szó sincs róla, hogy sok nyugati fajta meg-
felel ezen czéloknak és sok esetben bámulatos 
eredmények érhetők el velők. Általánosan 
ismeretes azonban azon hátrányos oldaluk is, 
hogy sokkal kevésbbé ellentállók, mint hazai 
szarvasmarhánk, másrészt jelzett tulajdon-
ságaikat csakis azon esetben képesek érvényre 
juttatni, ha eredeti tenyészkerületüknek meg-
felelő körülmények közé jutnak, ahhoz hasonló 
takarmányozás és ápolásban részesülnek. 
Hazai viszonyaink azonban nagyrészt eltérnek 
azon helyek viszonyaitól, honnan ezen marhák 
importáltatnak. 

Az alpesi fajták hegyi, — zamatos 
füvű legelőket igényelnek jeles tulajdonságaik 
fentartására, illetőleg fejlesztésére; a hollandi 
és aDgol fajták tengeri klímához és buja 
legelőkhöz lévén szokva, kétséges, hogy vájjon 
a mi aszályos Alföldünkön, avagy zord és 
szélsőséges időjárású Felvidékünkön képesek 
lesznek-e, a reájok fordított nagy költségek 
folytán méltán elvárható reményeknek meg-
felelni." 

Nem egy szomorú példa igazolja, hogy 
némely kitűnőnek hirdetett tejelő vagy hizó 
fajta korántsem elégiti ki a tenyésztőt, ki a 
nagy reklámok következtében mohón kapott 
minden alaposabb számítás nélkül egyik vagy 
másik fajtának tenyésztéséhez, hogy azután 
alaposan csalódjék. A ily módon beálló vesz-
teségért legkevésbé önmagát okolta, hanem 
többnyire a kereskedőt, vagy a külföldi te-
nyésztőt. 

Pedig hát sok esetben kitűnő egyedek 
importáltattak, de az uj otthon elütő viszonyai 
a jó tulajdonságok megváltozását eredményez-
ték. Már a talaj és klimatikus viszonyok közti 
különbség is elegendő a legjelesebb fajták 
degenerálására, melyhez nem csekély mérték-
ben járul még a takarmány minősége, közötti 
lényeges különbség is. 

A nyugati szarvasmarhák behozatala 
tehát, eltekintve egy-két, már többé kevésbbé 
megállapodott válfajtától, inkább csak kísérle-
tezésnek tekinthető, mit a nagybirtokos meg-
engedhet magának, de nem a kisbirtokos, 
kinek egy-két tehene úgyszólván egész üzleti 
tőkéjét képviseli s az azoktól nyert tej és 
egyéb termék gazdaságának és családjának 
fentartásához okvetlen szükséges. 

Ha az emiitettekhez még hozzáveszszük 
azt is, hogy a jelzett fajták mindennemű 
megbetegedésnek s ebből kifolyólag értékcsök-
kenésnek, illetőleg teljes megsemmisülésnek 
sokkal nagyobb mértékben vannak alávetve 
hazai fajtáinknál, nyilvánvaló, hogy csak jól 
megfontolva, az adott viszonyokat kellőleg 
mérlegelve, szabad a kisgazdáknak ajánlani a 
nyugati szarvasmarhatanyésztést. 
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Hazai fajtáink tenyésztésénék elhanya-
goltsága nagyrészt sokaknak azon téves néze-
téből ered, hogy nem birunk oly fajtákkal, 
melyek a kitűzött czélnak megfelelnének. Ez 
pedig nem áll. Nem áll és pedig azért nem, 
mert nemcsak egy kiváló fajtával birunk, ha-
nem többel is. 

Általánosan elfogadott tény, hogy hazai 
fehérszőrű marhánkkal, mint igás állattal, 
egyetlen más fajta sem versenyezhet, hazai 
viszonyaink között. 

Igen, de a mai fokozódó igényeknek meg-
felelő fajtától nemcsak erőtermelést várunk, 
hanem tej- és hustermelőképességet is. 
Igaz, hogy e két utóbbi követelményeknek a 
jelzett hazai fajta nem felel meg a kivánt 
mértékben. Teje sokkal értékesebb ugyan, mint 
bármely más fajtáé, de mivel a tejnek nem 
csupán minőségét fizetik, hanem főleg a 
mennyiséget, a magyar-erdélyi szarvasmarha 
tényleg nem szolgáltatja e tekiútetben a 
kivánt eredményt. Ezzel korántsem akarom 
azt mondani, hogy eredeti fajtánk tejelő-
képessége megfelelő eljárás utján nem volna 
fokozható, sőt ma már észlelhető vidékenkét 
javu'ás e tekintetben is, különösen Erdélyben, 
hol a közepes tejelőképességet s erőter-
melést egy és ugyanazon állatban feltalál-
hatjuk s a legjobb ökrök éppen ott találhatók, 
amely vidéken a legjobb tejelő tehenek vannak. 
S ha tekintetbe veszszük, hogy a tüdőgümő-
kórral szemben éppen a magyar marha mutat 
legnagyobb ellentálló képességet, méltán arra 
kell törekednünk, hogy tejelőképessége szintén 
a kivánt színvonalra emelkedjék. Ez annál is 
fontosabb, mert ha a kormány tényleg akcziót 
indit a tuberkulózis kiküszöbölésére, akkor a 
magyar fajta, mint legkevésbé disponált cso-
portja a szarvasmarháknak, ismét azon helyet 
fogja elfoglalni, mely kiváló tulajdonságai 
folytán méltán meg is illeti s a fertőzésmentes 
tejelő tehenészetek létesítése czéljából a 
tenyésztő ezen szarvasmarhához fog legszíve-
sebben nyúlni. 

A tejelőképesség fokozása azonban a 
nagy tenyésztő feladatát képezi első sorban, 
ki áldozatokat is hozhat e fontos czél elérése 
érdekében s a megfelelő tenyészállatok kiválasz-
tása is inkább mónjában van, mint a kistenyésztő-
nek. A tenyésztők ez utóbbi csoportja legtöbb eset-
ben nincs azon kedvező helyzetben, hogy kitűnő 
tenyészetekből szerezhesse be állatait, de igenis 
megteheti azt, hogy ily tenyészetekből borju-
kat vásárol s azokat felnevelvén, idővel szin-
tén jeles anyag birtokába jut. Aki azonban 
nem akar, avagy nincs módjában bíbelődni 
jelzett fajta javításával, annak sem szükséges, 
hogy idegenből szerezze be tenyészanyagát, 
mert ha jól körülnéz, feltétlenül találni fog 
az egyes specziális czéloknak megfelelő, rész-
ben eredetileg hazai, részben pedig már úgy-
szólván teljesen meghonosult fajtákat. 

Különben a kistenyésztő nem is tart-
hat minden egyes czélnak megfelelőleg külön-
böző fajtájú állatokat, hanem egy oly fajtára 
van szüksége, mely mind a három termelési 
iránynak megfelelni képes. Ilyen fajta volna a 
Tolnamegyében létesített s ma már bátran 
tájfajtának nevezhető bonyhádi marha. 

Volt alkalmam figyelemmel | kisérhetni 
a bonyhádi tehenészeteket s azt tapasztaltam, 

-hogy ezen fajta egyedei megfelelnek a kis-
tenyésztő minden méltányos igényének. 

Ezen fajta igénytelensége már magában 
véve is nagyon ajánló. A gulya úgyszólván 
tavasztól ősz végéig legelőn tartható s csupán 
este kerül istállóra, akkor is csak a fejős 
megejthetése végett. A hajnali második fejés 
után ismét legelőre hajtattak az állatok. És 
milyen lsgelőre! Száraz, kisült, apró füvü 
térségre, mely jóformán juhlegelőnek lett volna 
mondható. 

Az ezen tenyészetből származó üszők tel-
jesen megfeleltek a hozzájok fűzött remények-
nek, a bikaborjuk pedig részint mint apaálla-
tok, részint pedig kiherélve, mint ökrök érté-

kesíttettek. Ami ezen ökrök munkaképességét , 
illeti, az becsülelére vált volna a fehérszőrű 
hazai fajtának is, amennyiben a kötött agya-
gos, sokhelyt szikes talaj megmivelése ugyan-
csak próbára tette e fajta használhatóságát. 

Testének tömegesebb volta pedig igen 
alkalmatossá teszi hizlalásra ugy a tehenészet-
ből kiselejtezett teheneket, mint a 4—5 évig 
igázott ökröket, melyekben a hizlalásra fordí-
tott takarmány igen jól értékesül. 

Másrészt megfigyeltem egy kisgazdaság 
6 tehénből álló bonyhádi tehenészetét is, 
mely város közelében lévén, főleg a tejproduk-
cziót czélozá. 

Itt csakis tehenek tartatnak, melyek a 
helybeli s rendszerint idegen fajtájú bikák-
kal fedeztetnek. E tehenek télen-nyáron 
istállózva vannak s csupán annyi moz-
gást végeznek, amennyit az itatás egysze-
rűbb keresztülvitele föltétlen igényel. Daczára 
ezen folytonos istállózásnak, csak a leg-
ritkább esetekben fordult elő valamely kisebb 
baj s a tejproduktum teljesen megfele-
lőnek mondható. Helyszűke folytán a te-
nyésztésből származó borjuk nem neveltet-
nek föl, hanem egy hónapos korukig szoptatva, 
eladatnak, és pedig részint mészárszékre, hol 
mint kitűnő pecsenyeanyagot kapva-kapják, 
részint pedig tenyésztés czéljaira. Az évi 
átlagos tejhozam, tekintetbe nem véve a 
borjuk által szopott s naponként legalább 
8 literre tehető mennyiséget, 1415 08 ltr. Ha 
ehhez hozzászámítjuk a borjú szoptatására 
szükségelt mennyiséget, akkor a tej a test 
súlyának, mely átlagban 400 kgr.-ra tehető, 
csaknem négyszeresét képezi. 

A tej minősége kifogástalan s habár 
analytikai adatok nem állanak rendelkezésemre, 
merem állítani, hogy a nyugati fajták tejével 
e tekintetben is kiállja a versenyt. 

Takarmányozásukat, ami egész éven 
keresztül egyformán történik, t. i. az egyes 
évszakok specziális takarmányainak felkarolá-
sával, az alábbi táblázat tünteti ki : 

6 darab tehén napi takarmánya (2400 kg. 
élősúly) : 

• t 
Í 2 8 £ 

Megnevezés .2 <g .22,1 , >• •§ 

Alaptakarmány — 57 6 6 0 30 0 0 96 1:5-4 

1. Zabosbükköny 12-0 9 13 0 86 4 310'36 
2. Barna széna . 30 0 23'34 2"82 8'49 0"30 
3. Takarm.-répa 90"0 10 08 0'99 9000 09 
4. Csalamádé . ; 18'0 3 46 0-11 1 85 0"09 
5. Tav. szalma 

vagy törek. . 18 0 14 69 023 7-310:09 
6. Só . . . . . . 0-12 — — — — 

Összesen. . — 6070 5"01 30-96070 1:6 

A czukorrépa kiszedése után származó 
répafej elvermeltetik s ugyancsak a tehenek 
által lesz értékesítve, a midőn is a takar-
mányrépa megvonatik, avagy a répa azzal 
keverve lesz feltakarmányozva. 

A tej értékesítése a gazdaság közelében 
lakó fogyasztók utján történik s ha csak 6 
krt veszünk fel literenként, habár ennél 
jobban is értékesíthető, mégis egy tehén után 
169 korona 81 fillérnyi jövedelem mutatkozik. 
Ezen jövedelemhez még évenként 1 drb 
borjú s a nyert trágya is hozzászámítandó. 

Megemlítem még azt is, hogy daczára a 
folytonos istállón tartásnak, az ellési aktus a 
lehető legsimábban folyik le s a szülep eltá-
volodása is rövid idő alatt s egészen normálisan 
történik. 

Magától értetődik azonban, hogy némi 
mozgás nem lenne hátrányára a teheneknek, 
mit a kisgazda legelő vagy kifutó hiján leg-
könnyebben ugy adhat meg nekik, hogy 
naponként felváltva, kettőt-kettőt a major 
körüli könnyebb munkák teljesítésére, teszem 

fel takarmány, szalma stb. behordására alkal-
maz, mi annál előnyösebbnek mondható, mert 
igy esetleg egygyel kevesebb igás fogat tartása 
válik lehetővé, ez pedig főleg kisgazdaságban 
igen nagy előnynek mondható. 

A borjuknak egy hónapos korukban való 
értékesítése nem előnyös s az illető gazdaság 
ezt csupán helyszűke folytán gyakorolja. Egy 
megfelelő kifutóval biró kisgazda nagyon he-
lyesen fogja cselekedni, ha a tenyészetéből szár-
mazó borjukat felneveli s az igy nyert üsző-
ket tenyészetének állandó kiegészítésére hasz-
nálja, a bikaborjukat pedig kiherélve, felneveli 
s mint jármos jószágot részint piaczon érté-
siti, részint pedig saját szükségletének fedezé-
sére fordítja. 

Ha azonban tenyészete tiszta vérű, igen 
helyesen cselekszi, ha 1 — 2 kiváló egyedet 
apaállattá nevel fel, melylyel tudvalevőleg 
magasabb árakat lesz képes elérni. 

A mondattakból korántsem következik, 
hogy a jelzett fajta csak a kisgazdaságok 
keretébe illeszthető be, sőt ellenkezőleg, nagy-
gazdaságok részére is jeles anyagot szolgál-
tat s egyes specziális czélokat szolgáló egye-
deknek keresztezés utjáni előállithatására is 
igen alkalmas. 

Nem ajánlható tehát eléggé kisgazdáink-
nak, hogy pénzüket inkább ezen, a hazai 
viszonyoknak megfelelő, azokhoz hozzászokott, 
jövedelmező fajtába fektessék, mint holmi 
kétes eredménnyel kecsegtető, talaji és égalji 
viszonyainkhoz nem szokott állatokba. 

Demeter Andor. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
kn tTHi t i : K«mj Ojila. 

Pusztuló árpavetések. 
Egyszerre két helyről küldtek beteg árpát, 

kérve a betegség megfejtését. 
Az egyik beküldő, L. E. Török-Becséről 

azt irja május 19-én kelt levelében, hogy ár-
pája tiszai ármentesitelt rétföldön van, tavasz-
szal igen szépen kelt, eleinte jól is fejlődött, 
de egy hét óta fejlődésében megakadt. Az alsó 
levelek elsárgultak s rajtuk penészszerű foltok 
mutatkoznak. A vízállás a Tiszán elég magas, 
ugy, hogy a talajvíz is magasan áll folyton. 

A másik beküldő, J. F., ki levelét Ná-
gocsról keltezi, ugyancsak május 19-éről; azt 
irja, hogy 550 holdnyi árpavetése napról-napra 
sárgul s kérdi, hogy mit tegyen? 

Mindkét árpa baja ugyanaz. Mind a ket-
tőt a késői fagyok károsították. L. E. május 
19-én irja is, hogy árpája egy hét óta, tehát 
azóta akadt meg fejlődésében, a mióta a fa-
gyos szentek olyan csúnya módon köszöntöt-
tek be. 

Mind a két helyről küldött árpa képe 
ugyanaz, habár a törökbecsei árpa siralmasabb 
benyomást tesz. Egyes levelek lapjai vagy 
egészen, vagy hegyükön el vannak sárgulva, 
más leveleken pedig halaványzöld vagy sárga 
foltok láthatók. De leginkább szembeötlik az, 
hogy a levelek hüvelye — a leveleknek a 
szárat átfogó része — egészen lilaszinü; külö-
nösen feltűnő e jelenség az alulról számított 
2-ik és 3-ik levélhüvelyeken. Ez a most emii-
tett színváltozás már maga arra vall, hogy a 
vetés a fagytól szenvedett, de a leveleken ész-
lelhető fentebb leirt sárgulások is első sorban 
azt a gondolatot keltik az emberben, hogy 
miként a rozsot és a búzát országszerte pusz-
tította — a fagy, ugy a szóban forgó árpa-
vetéseknek is a kései fagy ártott meg. 

Ha, lehúzva egyenként a levélhüvelyeket, 
a szárat kibontjuk, azt látjuk, hogy itt belül 
nincs az árpának semmi baja. Egyik-másik 
növényben már jól látható a kalász is, még 
pedig teljes egészségben. 
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Ha a két árpavetést még részletesebben 
vizsgáljuk meg, találunk azokon gombákat is, 
de csak kis mértékben. 

Az a penész, a melyről L. E. említést 
tesz, nem más mint a gabona lisztharmat gom-
bájának az, Erysiphe graminis-nek néhány gyen-
gén kifejlett foltja. Ez a gomba fellelhető a 
Nágocsról származó árpán is, de oly kis mér-
tékben, hogy a szabad szem észre alig veszi. 

Ugyancsak mindkét árpán találni néhány 
rozsdafoltot, melyek azonban még most oly 
jelentéktelenül mutatkoznak, hogy csakis a 
górcsői vizsgálat, a melynél a levél bőre alatt 
már láthatók a nyári spóracsomók (az uredo 
spórák), vezet rá arra, hogy az árpavetés rozs-
dás is. 

Habár a most emiitett két gombabeteg-
ség a törökbecsei küldeményben jobban mutat-
kozik, mint a másikon, azért azon sem feltűnő. 
A nágoesi árpa néhány tövén azonban van 
egy jól szembeötlő olyan jelenség is, mely a 
törökbecsei árpán nem található. Ugyanis van-
nak a nágoesi árpában olyanok, a melyek több 
levelén élénk vörösbarna foltok láthatók. (Lásd 
a 72. ábrát). E többnyire hosszúkás foltok 
majd a levelek egészséges zöld helyeiből, majd 

1 72. ábra. A Helminthosporium gramineum az árpa 
levelein. (Eredeti fénykép.) 

pedig már elsárgult, száradásnak induló részeiből 
rínak ki. Górcsővel vizsgálva a levelek vörös-
barna foltjait, egy gombára akadunk, melynek 
myceliuma a foltok felületén nagy, hosszúkás, 
4—5 válaszfallal ellátott plazmadus testeket, 
úgynevezett konidiumokat fűz le. E testek a 
górcső alatt szürkéseknek látszanak s csak el-
vétve akadunk barna szinüekre. Ez utóbbiak a 
már érett, az előbbiek a még éretlen konidiu-
mok, A gomba, melyről itt szó van, a Hel-
minthosporium gramineum Eriks., melyet Eriks-
son svéd botanikus mint az árpa specziális 
gombáját jelölt meg. 

A Helminthosporium gramineum termé-
szete még nincs tisztába hozva, annyit azon-
ban bátran kimondhatunk, hogy mint parazita 
sem a gabonarozsdával, sem a lisztharmattal 
nem állitható egy sorba, 

Ezzel rövidre szabva elmondtam mind-
azt, a mit a vizsgálat alá vett két árpaveté-
sen észlelhettem. Ez észleletek eredménye az, 
hogy az árpavetések pusztulását a kései fagyok 
okozták, de e mellett csekély mértéiben a veté-
sen parazita gombák is mutatkoznak. 

Már most felvetheti valaki ezt az ellen-
vetést: Ha csakugyan fagykárral van dolgunk, 
akkor az árpamintákat beküldött gazdáknak 
tudniok kellene, hogy náluk fagyott, s ha igy 
volna, akkor mindjárt arra gondolhattak, hogy 
a vetések pusztulását az észlelt fagy okozta. 

Erre azt felelhetem, hogy a vetések meg-
fagyhatnak, sőt részben elfagyhatnak (azaz ki-
veszhetnek) a nélkül, hogy a gazda a vizes-
hordókon, vagy a pocsolyákon a legvékonyabb 
jéghártyát is látna, vagy anélkül, hogy a hő-
mérő á fagypontra mutatott volna. 

Május derekán a vetések java fejlődésük-
ben vannak, erősen lombosodnak. Nagy a viz-
felvételiik, nagy a párologtatásuk. Ez a nagy 
párologtatás meleget igényel, s ezért, továbbá 
mert a levélzet, nagy felülete miatt, nagy mér-
tékben sugározza ki éjjel a nappal nyert hőt: 
általában azt lehet észlelni, hogy éjjel a vetés-
ben magában a levegő 4—5, sőt több fokkal 
is alacsonyabb hőfokkal bir, mint a vetéstől 1—3 
méternyire. Tehát az is lehetséges, hogy akkor, 
a midőn a gazda hőmérője (mely pláne rende-
sen védett helyen, az ablakra van illesztve) 
4—5 fokkal állott hajnalban a fagypont felett, 
tehát a midőn a gazda fagykárra nem is gon-
dolt, maga a vetés és a vetésben a levegő már 
a fagypont alá hűlt le. 

Végre tekintetbe kell venni azt is, hogy 
a fagy által szenvedett vetés képe rendesen 
akkor válik siralmassá, a midőn a fagyos na-
pok már elmultak. 

Emiitettem, hogy a Török-Becséről kül-
dött árpa nyomorultabbul néz ki, mint a nágoesi. 
Az előbbi helyén tehát a fagykár nagyobb 
volt, minek, eltekintve egyéb körülményektől, 
magyarázatát adja a törökbecsei árpa talajá-
nak nedves volta. A nedves talaj párolgása 
által maga is hűti a környezetet, másrészt az 
ilyen talaj felett nedvesebb lévén a levegő, 
erős dér képződhetik. 

Arra a kérdésre, hogy mit tegyenek a 
beküldők a fagytól szenvedett árpavetéssel? 
egy szóval felelhetni, a^zal, hogy várjanak. A 
beküldött árpáknak csakis leveleik betegek, a 
növények töve, kalásza egészséges. Ha tehát 
kedvező lesz az időjárás az árpára, ez any-

| nyira összeszedheti magát, hogy még tisztessé-
ges termést adhat. Ha azonban az időjárás az 
árpára kedvezőtlen lesz, megeshetik, hogy 
az elgyengült, fejlődésében visszamaradt veté-
sén elhatalmasodnak a rajtuk most csak kis 
mértékben mutatkozó paraziták, s ezek majd 
befejezik a fagyos szentek munkáját. 

Egyelőre tehát remélni kell s ha a re-
mény beteljesedése nem akar mutatkozni, csakis 
akkor rendeljék ki a beküldők a szóban-
forgó vetésekre az ekéket. Most még a vára-
kozással mit sem mulasztanak. 

Mezey Gyula. 

TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

Tejhulladékok értékesítése hízó-
sertésekkel. 

A tej földolgozásával foglalkozókat érde-
kelni fogja az, hogy sertéshizlalás által men-
nyire értékesíthetők a tejhulladékok ; miután 
pedig Canada és Németországban épen ebben 
az irányban történtek nagyobbszabásu kísérle-
tek, czélszerünek tartjuk, a „Milchzeitung" f. é. 
20. száma alapján azok főbb eredményeit 
következőkben közölni: 

A canadai kísérletek annak megállapí-
tását czélozták, hogy a darával tartott serté-

sekkel mennyi tejhulladékot czélszerü 100 kg. 
élősúlyra naponta etetni és hogy mennyi tej-
hulladék képes akkora táphatást kifejteni, mint 
a dara. E kísérletek eredménykép pedig azt 
találták, hogy a tengeri darával tartott serté-
sekre naponta s 100 kg. élősúlyra csak 3 kg. 
lefölözött tejet tanácsos számítani, míg a 
vegyes (rozs-, árpa- és borsó-) darával élők-
nél 5 kg. lefölözött tej volt a legmegfelelőbb 
napiadag. A tejhulladekok táphatását illetőleg 
pedig azt találták, hogy 1 kg. vegyes dara 
6 65 kg. lefölözött tejjel vagy 7"85 kg. savóval 
tekinthető egyenértékűnek s hogy eszerint a 
lefölözött tej és a savó táphatása között nincs 
nagy különbség, amiből a lefölözött tej maga-
sabb árát tekintve — az következik, hogy a 
sertéssel előnyösebb savót, nem pedig lefölö-
zött tejet etetni, vagyis hogy a lefölözött tej-
ből tanácsos előbb sovány sajtott, vagy fehérje-
nemü anyagot készíteni s csak a megmaradó 
savót takarmányul használni. 

Hasonló eredményhez vezettek a Német-
országban eszközölt hizlalási kísérletek is, de 
azzal az eltéréssel, hogy a tejhulladékok itt 
csekélyebb táphatást fejtettek ki és pedig való-
színűen azért, mert nagyon sok tejhulladékot 
etettek a sertésekkel. Ugyanis az árpadarával 
hizlalt kísérleti sertések 13 kg. lefölözött tejet 
vagy 15.5 kg. savót kaptak fejenkint s naponta, 
a tengeridarával hizlaltak pedig 5 kg. lefölö-
zött tejet vagy közel 10 kg. savót kaptak 
minden kg. tengeridarára naponta. A tejhulla-
dékok táphatása közetkező viszonyban állott e 
kísérleteknél a dara táphatásához: 
1 kg. árpa egyenértékű volt 8.84 kg. lef. tejjel, 
1 „ „ „ 8.66 „ savóval, 

1 , tengeri , „ 7.96 , lef. tejjel, 
1 „ „ „ „ 9.90 „ savóval. 

E számokból az tűnik ki, hogy 1. a le-
fölözött tejet a tengeridara, a savót pedig az 
árpadara tette hatásosabbá és 2. hogy mig az 
árpadarával tartott sertések a savót ép oly 
jól értékesítették, mint a lefölözött tejet, a 
tengeridarával tartottak a lefölözött tejet érté-
kesítették jobban. De miután a különbség itt 
sem fölötte nagy, most is azt mondhatjuk, 
hogy a sertések aránylag jobban értékesitik 
az olcsóbb savót, mint a drágább lefölözött 
tejet, és pedig valószínűen azért, mert a hízó-
sertések csekély fehérje, de nagy szénhydrát-
szükséglettel bírnak, a savót meg épen az 
különbözteti meg a lefölözött tejtől, hogy 
sokkal kevesebb fehérjenemü anyagot, de körül-
belül ugyannyi ezukrot és ásványi anyagot 
tartalmaz, mint az. 

A canadai s németországi kisérletekből 
végre különösen hangsúlyozandó tanulság 
gyanánt azt vonhatjuk le, hogy ' a hízósertések-
kel csak mérsékeltebb mennyiségű tejhulladékot 
czélszerü etetni, vagyis hogy annyi sertést 
czélszerü hízóba állítani, amennyi elegendő 
dara s 100 kg. élősúlyra naponta számított 
3—5 kg. tejhulladék etetése mellett összes 
tejhulladékunkat elfogyasztani képes. 

Cselkó István. 

Néhány szó az olajpogácsák 
vásárlásáról. 

Dr. Kosutány és dr. Liebermann urak 
, Hamis olajpogácsákról" irt czikkei — sajnos 
— meggyőznek bennünket arról, egyes keres-
kedők hogy élnek vissza a gazda jóhiszemű-
ségével és bizalmával. Ezért valóban köszö-
nettel tartozunk — de a szolid kereskedő 
világ is — különösen dr. Kosutány tanár 
urnák, hogy leálezázta azokat a kereskedőket, 
kiktől a beküldött hamisított pogácsák szár-
maztak. Valóban minden egyes esetben igy 
kellene a vegyelemzést végzett állomás vezetőjé-
nek nyilatkozni, mert akkor a gazdaközönség 
sok csalástól lenne megóva, miután tagad-
hatatlan, hogy rendesen azon árut vásároljuk 
szivesebben, amely olcsóbb, pedig de régi 
közmondás „hogy olcsó húsnak—hig a leve". 
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Magammal is megtörtént néhány évvel 
ezelőtt, hogy a pogácsaszükséglet fedezése-
kor a legolcsóbb ajánlatot vettem igénybe, 
eltekintve attól, hogy egy előttem ismeretlen 
czéggel kötöttem szerződést a szállitásra; de 
mily nagy volt meglepetésem, midőn az első 
pogácsát etetve, a jószágállomány, mely 
annak előtte mondhatom nagyon mohón ette 
a pogácsát, ez ujabb szállitmányu pogácsához 
hozzá sem nyúlt s kutatva ennek okát, láttam 
a törés felületén, hogy a pogácsa homokkal 
földdel vegyest volt préselve ! Ilyen pogácsát 
lehet olcsón szállítani. 

Hogy a gazda ily visszaéléseknek ne 
legyen kitéve, meg kellene az abraktakarmányok, 
•de különösen a pogácsaeladóktól kívánni, 
hogy minden egyes kocsirakományhoz hivata-
los vegyelemzést csatoljanak s egyáltalán, hogy 
teljes felelősséget vállaljanak, hogy a szállított 
pogácsa a hozzáfűzött követelményeknek meg 
is felel. Véleményem szerint, ha a vetőmagnál 
elérhető volt, hogy minden egyes zsákhoz 
hivatalos vizsgálat csatoltatik, ugyan így lenne 
ez itt is elérhető s akkor a gazda nyugodt 
lenne, hogy "jó abrakot kap; a tiszteséges 
kereskedő sem veszítene, mert könnyebben 
tudna áruján túladni s nem kellene a tisztes-
ségtelen versenytől tartania. 

E kérdésnek a megoldását ajánlom az 
arra hivatott körök figyelmébe s addig is, míg 
ez keresztül vihető, gazdatársaimnak — véle-
ményem szerint — jó tanácscsal szolgálhatok: 
pogácsavásárláskor ne mindig a legolcsóbb 
ajánlatot vegyék igénybe, hanem fektessenek 
több súlyt a kereskedő megbízhatóságára — 
tisztességére. K. S. 

Ez az utóbbi tanács elégséges annak, 
aki kevés pogácsát vásárol, de nem annak, 
aki sokat vásárol. Utóbbinak csak azt az 
egyet tanácsolhatjuk, hogy ne vásároljon 
pogácsát anélkül, hogy ne elemeztetné, mert 
a fehérje és zsír mennyiségének meghatároz-
tatása mindössze 8 koronába kerül, mihez 
még 1 korona postabér számitható a pogácsa 
beküldése alkalmával. E szerint tehát 9 
koronáért teljes megnyugvást szerezhetünk 
magunknak, mi pl. 100 q. vásárlása alkalmá-
val csak 9 fillérrel drágítja meg az olajpogácsa 
q-ját. Rovatvezető. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
RovatvezetőAngyal Dezső. 

Közeledik a szó'ló'-zöldojtás ideje. 
Az eddigi sok kísérletezés s próbálgatás-

nak mégis megvolt legalább az a haszna és 
eredménye, hogy manapság be kell látnunk 
azt, hogy a külömböző eljárás és nemesítések 
közt tán a zöldojtás az egyedüli, mely után 
elfogadható sikert várni lehet s ha nem is 
vezet kifogástalanul czélhoz; de az adott 
viszonyok között a várakozást még legjobban 
elégíti ki. A helyesen megejtett és elég szor-
gosan gondozott zöldojtások még legjobban 
forradnak (noha azért nem üszök-mentesek), 
elég életerős s termőképes tőkét adnak s élet-
tartósságuk is még aránylag a legkedvezőbb. 
Már most tehát azon van a sor, hogy a 
nemesítés ezen módjának minden legkisebb 
részleteit olyannyira tanulmányozzuk és puha-
toljuk ki, hogy ezen eljárásunk minél jobb és 
tökéletesebb legyen s valóságos vívmányt ér-
nénk el, ha a mutatkozó üszkösödést a mini-
mumra szállíthatnék le s egyebekben is minél 
tökéletesebbé tenni sikerülne. 

E törekvés pedig lényegében két részre 
oszlik, nevezetesen ugy az ojtás előtti, vala-
mint az ojtás utáni teendőre. 

Vegyük azokat egyenkint. 
A zöldojtásnak voltakép ott kezdődik a 

gyakorlati haszna, a midőn azokat olykép 
döntjük (homolitjuk) le, hogy az alanyrész a 
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földbe kerülvén, a nemesitési hely a kívánt 
sorban a föld színe fölött legalább is 
5—8 centiméter magasan jusson. így is elég 
dolgunk fog azért akadni a folyton fakadozó 
harmatgyökerekkel, melyeket megtűrnünk semmi 
szín alatt nem szabad, azonban mégis kevesebb 
mérvben, mintha a nevezett tőkenyak egészen 
elmaradna. Csakhogy ismét ezen nyak a mon-
dottnál magasabb ne legyen, a mennyiben ez 
a tőkefejjel egyenlő mérvben sohasem fog 
vastagodni, hanem mindenkor vékonyabb ma-
rad s igy hosszúságával a fejnek megfelelő 
támaszt adni képes nem lesz. 

Tudjuk ugyanis továbbá azt, hogy mielőtt 
a munkás az ojtást megejtené, ujjaival végig 
ropogtatja a zöld hajtást, hogy azon alkalmas 
helyet keressen, ahol az ojtást megejtse. így 
tehát az ojtás magassága nem mindig az 
egyéni akarattól, mint inkább a fejlődés elő-
haladottságától függ. Ojtunk tehát ott, a hol 
lehet, nem pedig a hol akarunk. 

Nem hiába nevezi a magyar szőlőmives 
az alanyfajokat vadtőkének; de sok tekintetben 
egyes természeti tulajdonságukkal ezen el-
nevezésre derekasan rá is szolgálnak. Hogy 
többet ne hozzunk föl, csak azt emiitjük meg, 
hogy annyi rejtett tartalékszemmel bír, hogy a 
leggondosabb metszés mellett is, egy egész 
sereg fakadás fog előtörni a tartalékszemek-
ből E tekintetben különösen a Rupestris 
Monticola szokott feltűnni, noha a Ripáriák és 
Solonisok sem igen szoktak visszamaradni. 
Saját tapasztalatomból mondok hamarosan egy 
esetet, mely állításomat fényesen igazolja. 
Tavaly egy hároméves Monticolát magam met-
szettem meg azon szándékkal, -hogy azon négy 
látható szemből ugyannyi vesszőt növeljek 
zöldojtás alá. Mire azonban a hajtások fél-
araszos nagyságúak lettek, éppen 29 fakadást 
olvastam meg a tövön. 

Már pedig a zöldojtásnál ennyire szükség 
soha sincsen. Ha azt az ember, eltekintve 
más czéltól, ledöntésre kívánja felhasználni, 
ugy három, de legfölebb 4 vesszőnek a meg-
hagyása teljesen elegendő s nem is lehet 
többre szükség, amennyiben az elhúzásnál 
tovább nyújtani amúgy sem lehetne. De nem 
is Volna még akkor sem tanácsos, ha sima 
vesszőojtások nyerése czéljából tennők azt. 
Az ilynemű erőltetés a tőkének könnyen éle-
tébe kerülhetne s még bőséges trágyázással 
sem igen lehetne megmenteni a kimerültség 
következtében való elhalástól. Számos tapaszta-
lati megfigyelés arra a meggyőződésre veze-
tett, hogy sima zöldojtások nyerésénél is 3 —4 
ojtás egy tőkén elegendő, mert mindig gondos-
kodni kell arról is, hogy a jövő évre 2—3 
vadhajtás tartalékul megmaradjon. 

Már most feltéve, de semmi szin alatt 
meg nem engedve, ha mindjárt a tőkében 
volna is annyi tenyészerő, hogy valamennyi 
fakadást egyenlő megfelelően felnövelhetné is, 
még akkor is meddő és haszontalan erőel-
pocsékolás volna azokat mind meghagyni, a 
tápanyagot fölöslegesen fogyasztani, szóval 
czéltalanul növeszteni. De meg nem is igy 
nyilvánul ez a gyakorlati üzemben, mert ren-
desen azt tapasztaljuk, hogy a túlságosan 
megoszlott táperő a fejlődést csak lassítja, 
egyik a másik rovására élődik s végeredmény-
ben nem fogunk a tőkén oly izmos, erőteljes 
s elegendő hajtást találni, mely a zöldojtás 
alanyául kifogástalanul beválna. 

Határozott hangsúlyozást érdemel tehát 
azon előkészítő munkálat, melyet ezidőszerint 
— a zöldojtási időszak beállta előtt — végez-
nünk mulhatlanul szükséges s a mely abban 
áll, hogy végig látogatjuk a beojtandó alany-
tőkéket, egyenkint szemle alá veszszük őket s 
3—4 legszebb s legerősebb hajtáson kivül 
minden egyéb fakadást könyörtelenül letör-
delünk. 

Ennyit a zöldojtás előtt; a legközelebbi 
czikkelyemben pedig elmondom, hogy mi a 
teendő a megejtett nemesitési műtét után. 

Liebbald Béni. 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
223. kérdés. Helyes-e amerikai alanyra 

ojtott 3—4 éves Furmint, Olaszrizling és 
Hárslevelű tőkéknek 3 esetleg négy 4—5 sze-
mes csapra való metszése vagy bármely körül-
mények között betartandó-e ezen fajtáknak 
előirt rövid metszéssel való mivelése? 

P. S. 
22i. kérdés. A BKöztelei' 39. számában 

Páll Béla ur tollából megjelent „Megjegyzések 
a czukorrépa jövedelmező termeléséről" czimü 
közleményt olvasva, , felkeltette figyelmemet 
az általa ajánlott vetőgép sarujára alkal-
mazható kis vashenger. Kérdem, e kis hen-
gerek hol szerezhetők be, mily árban s hogy 
kell azokat a gépsarukra alkalmazni"? 

T. G. 
225. kérdés. Jó szénagyüjtő-gépet óhaj-

tok beszerezni, de a helyi viszonyok miatt 
240 cm. nyomszélességnél szélesebb gépet 
nem használhatok. Hallomás szerint az ezen 
nyomszélességet meg nem haladó gyüjtőgépek 
takarmánygyüjtésre kevésbé és inkább csakis 
a tarló fölkaparására alkalmasak, amennyiben 
pl. a Tiger lógereblye csakis a fogak súlya 
által hat. 

Kérdem, van-e olyan 240 cm.-nél nem 
szélesebb lógereblye, amelyik takarmánygyűjtés-
nél kifogástalan munkát végez és hol szerez-
hető az be? Aczélszerkezetet főleg a kerekek-
nél és, kocsis-ülést kívánok. H. J. 

226. kérdés. A „Köztelel' f. évi 35 ik 
számának 709 ik lapján, a 200-ik kérdésre 
adott feleletben azt olvasom : „alármelyil jó 
fukaszálógép ára ma 24Ú korona." 

Kérem szíveskedjenek a Köztelekben eat 
az eladási forrást velem tudatni. Olyan áron 
venni óhajtanék. S. P. 

227. kérdés. Tehenészetünkből a bika-
borjukat választáskor átvéve, szóbeli egyezség 
alapján, élőkilogrammonként, bizonyos árban 
a szomszéd gazdaságnak eladtuk. Az átvevő 
a borjukat egyenként kívánja mázsáltatni, ezt 
elfogadtuk, de az 5 kilogrammon aluli és 
felüli súlyt nem akarja számításba venni. 
Szives választ kérünk, jogos-e a vevő kívánsága? 

M. M. 

Felelet. 
Amerikai alanyra ojtott szőlők metszése. 

{Felélet a 223. sz. kérdésre.) Az amerikai 
alanyra készült oltványokat tényleg hosszabbra 
kell metszenünk, mint a gyökérnemes tőkéket, 
azért alkalmazottjának metszési módját helye-
selnünk kell, annál is inkább, mert amint írni 
méltóztatott, ugyanott ezen módon kezelt ojt-
ványszőlők virulnak és bőven is teremnek. 
Az amerikai alanynak igen dus gyökérzete 
van s ezzel alkalmas helyen igen bőven vesz 
fel táplálékot, amelynek feldolgozására sokkal 
több lombozat kell, mint annak a jóval keve-
sebb tápanyagnak, amelyet hazai szőlőink fel-
vesznek. Ha az ojtványszőlőt a régi tarfej-
mivelés vagy rövid csaposmetszés mivelési 
rendszer szerint kezeinők, igen erős hajtások 
törnek elő az alany gyökérnyaknál levő részei-
ből, vagy a gyökerekből, az európaiból kelet* 
kezett tőkealap pedig, — amint sok esetben 
módunkban volt tapasztalni — elpusztul. 
Ugyanezen jelenség fordul elő hazai fajtákkal 
beültetett homokterületeknél is, ahol dúsabb 
gyökérzet képződvén, bővebb a tápfelvétel, 
azért ezek is szenvednek a régi rövid metszés 
mellett, sőt volt rá eset, hogy a rövid metszést 
igénylő fajták ilyen helyen csak szálvesszős 
mivelés mellett adtak kielégítő eredményt. 

Ezen metszési módok mellett azonban a 
talaj fokozott mértékben lesz igénybe véve, 
azért ha a kivánt erőben óhajtjuk szőlőnket 
tartani, bővebben kell azt trágyázni. Ez, 
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Szorító hengerek répavetö-géphez. (le-
lelet a 224. sz. Kérdésre.) A répavetéshez hasz-
nált szorító-hengerek közül a Kuffner-féle 
szorító-hengerek jól beváltak. Ezeket Kühne E. 
gépg, ára készíti. Velük a répamag pontosan 
IV2—2 cm. mélyre vethető, illetve szorítható 
le vetés után. Mindennemű sorvetögépre alkal-
mazhatók, de külön vetőcsoroszlya és esoroszlya-
kar szükséges hozzá. Kapható Kühne E. gép-
gyárában (Moson.) ifj. is. P. 

Szénagyüjtőgép. [Felelet a 225. sz. 
kérdésre.) Szénagyűjtőgépek nagy választékban 
állnak a gazda rendelkezésére. Az igaz, hogy 
a könyebb fajta ily gépek inkább csak a tarló 
felgereblyézésére valók, de ezekkel is lehet 
szénát gereblyézni, csak nem kell velük vastag 
rendeket húzatni. A Hollingsworth-rendszerü 
lógereblyékkel egyaránt jól lehet tarlót és 
szénát is gereblyézni. A gép szélessége 2 40 
méter. Kapható minden nagyobb gépgyáros 
vagy gépkereskedőnél. Tisztán széna gereblyé-
zésére, sürü, nagy rendeknéi az angol vas-
keretes szénagereblyék jó szolgálatot tesznek. 
Ezeken azonban kocsisülés nincs. Az ujabb 
„Deering"-féle lógereblyék teljesen aczélból 
készülnek s mindkét czélra jól megfelelnek. 

ifj. S. P. 
Fükaszálógép ára. (Felelet a 226. sz. 

kérdésre. . A jelzett feleletben irt 240 korona 
tollhiba, korona helyett forint értendő. 

Választott bikalborjuk eladása. [Felelet 
a 227. számú kérdésre.) Általánosan bevett 
szokás szarvasmarhák adás-vételénél az 5 
kg.-on alul vagy felüli súlyokat számításba 
venni. Nem nyugszik ez a szokás — termé-
szetesen — semmiféle jogos alapon, némi 
méltánylást azonban mégis azért érdemel, 
mert a szarvasmarhákat rendesen nagy híd-
mérlegen szokásos mérni, amely nagy mérleg 
nem is mindég hajszálpontosságu, de meg 
kavics, trágya vagy egyéb anyag hullhat épen 
mérés közben is rá s igy tévedhet a mérleg 
1—2 kg.-ot rendesen a vevő kárára. Ez a 
körülmény lehet alapja annak, fyogy a jelzett 
uzus kifejlődött. Hogy ezt az uzust a vevő a 
borjuk vételénél is érvényesíteni igyekszik, az 
természetes, bár ennek itt nemcsak jogi, de 
méltányossági alapja sincs, mert az 50—100 
kilós borjut nem szükséges nagy hídmérlegen 
mérni; alkalmas erre egy kisebb mérleg is, 
amelyen egészen pontosan meg lehet hatá-
roznia borjú súlyát s igy a vevő nincs kitéve 
csalódás-károsodásnak; ellenben ha az öt 
kilogrammon felüli suly nem fizettetik, az el-
adó elég érzékenyen károsodik, tekintve a 
borjuknak amúgy is csekélyebb súlyát. Ebben 
az esetben a vevő most már aligha fog el-
térni követelésétől, per esetén pedig a szak-
értők véleménye lesz valószinülég döntő. 
Jövőre az eladás alkalmával lesz megállapí-
tandó, hogy borjuk hogyan, minő mérlegen 
lesznek lemérendők. csy. 

IRODALOM. 

Könyvismertetés. 
Az állami egyenes adók és a községi adó-

pótlékról. Irta : Heigel Lipót m. kir. pénzügyi 
fogalmazó. Ara 1 korona. 

Ezen füzet az Erdélyi Gazd. Egylet 
könyvkiadó-vállalatában jelent meg. Ez már a 
40-ik füzet s valamint az eddig megjelent 
füzeteknek, ugy ennek is az a czélja, hogy a 
kisgazdáknak gyakorlati irányban hasznos 
tanácsot, helyes irányú útbaigazítást adjon az 
őket közelről érdeklő dolgpkban. 

Egy ilyen, minden gazdát nagyon közelről 
érdeklő dolog az adózás. És csakis méltánylást 
érdemel az Erdélyi Gazd. Egylet könyvkiadó-
vállalata, ha programmjába felvette a gazdát 
érdeklő különböző adóknak az ismertetését és 
az azok körül való különböző eljárásokat, mert 
ebben bizony főleg a kisgazda nagyon kévésté 

i jártas. Ezen ismeretek hiánya okoz a gazdának 
felette sok boszuságot s ráadásul sok 
anyagi kárt is. 

A munka két részre oszlik, az első rész-
ben tárgyalva vannak az egyenes adók, a 
második részben pedig a községi pótadók és 
egyéb szolgáltatások. 

Az egyenes adóknál tárgyalva vannak: 
1. a földadó, 2. a házadó, 3. a kereseti adó 
4 osztálya, 4. a nyilvános számadásra kö-
telezett vállalatok és egyletek adója, 5. a 
bányaadó, 6. a tőkekamat- és járadékadó 7. 
az általános jövedelmi pótadó, 8. a vasúti és 
gőzhajózási szállítás használatáért fizetendő-
adó, 9. a nyereményadó, 10. a fegyveradó és 
vadászati adó, 11. a hadmentességi díj, 12. a 
közadók kezelése. 

A községi pótadóknál: 1. a községi pót-
adó, 2. a törvényhatósági joggal felruházott 
városok pótadója, 3. a megyei pótadó, 4. az 
útadó, 5. a községi közmunka, 6. a katonai be-
szállásolási pótadó, 7. az iskolai adó. 

Mint e tartalomból látható, sok adónem 
van felsorolva, de ezekből részletesebben 
csakis azok vannak tárgyalva, amelyek a 
gazdát közelebbről érdeklik. 

E füzetből a gazda alaposan megismeri 
az adózás tárgyát, miképpen van az adó 
kivetve, mikor van helye adómentességnek, 
továbbá adóelengedésnek, leírásnak, hogy 
történik a jövedelembevallás, az adók ellen 
való fellebbezés stb. síb. Mind olyan dolgok, 
amelyek a gazda életében napról-napra elő-
fordulnak s a mit tudni nagyon jó. 

A munka nyelvezete egyszerű, világos 
könnyen érthető. E füzet birtokában a gazda 
az adózási ügyekben egy nagyon jó és meg-
bízható tanácsadót bír. Miért is a gazdák 
figyelmébe ajánljuk. 

Gazdasági egyesületek mozgalma. 
Az aradmegyei gazdasági egyesület f. 

hó 2&-án tartott II. igazgató választmányi 
ülésén Lachne Hugó titkár által előterjesztett 
elnöki jelentésből a következőket emeljük ki: 
Az egyesület 45 község részére 42 darab 
tenyészbikát és 56 darab mangalicza kant köz-
vetített másfél éves kamatmentes részlet lefi-
zetésre 15—30% árkedvezmény mellett összesen 
29700 korona értékben. Az apaállatkiosztás 
az idén késedelmesen történt meg, miért is 
az egyesület elnöksége megkereste Arad vár-
megye alispánját, hogy a községi apaállat-
vizsgálatok a jövőben ne mint eddig, tavaszkor, 
hanem minden év őszén tartassanak meg ugy, 
hogy azok deczember első felében be legyenek 
fejezve és a községek a földmivelésügyi 
minisztérium nyújtotta kedvezményeket jobban 
kihasználhassák. Továbbá tárgyalások folynak 
az állattenyésztési felügyelőséggel, hogy az 
egyesület és a felügyelőség eljárása a községi 
apaállatok beszerzése körül egyöntetűvé tétessék 
és ismételten hangsúlyozza az elnöki jelentés 
a vármegyei állattenyésztési szabályrendelet 
reformjának szükségességét. Feliratot intéztek 
a földmivelésügyi miniszterhez, melyben 1560 
da.ab nemes baromfinak a kisgazdák közt 
való cserekiosztás czéljaira rendelkezésre 
bocsájtását kérelmezik. Úgyszintén felirt az 
egyesület a pécskai téli gazdasági iskola állan-
dósítása iránt, melyet teljesen saját vezetése 
alá kíván helyezni. Megemlékezik az elnöki 
jelentés még a létesítendő gazdasági fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezetről, melyre eddig 
73 — ötven koronás üzletrész jegyzése történt 
3650 korona értékben. Végül a seprűbornak 
mint szinbornak a forgalomba hozatala ellen 
a szőlőszeti és borászati szakosztály javas-
latára a földmivelésügyi miniszterhez felterjesz-
tést intéznek. Élénk vitára szolgáltatott alkal-
mat a dohánytermelők és kertészek közti 
jogviszony szabályozásáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalása. Vásárhelyi László kijelenti, hogy 
ha a törvényjavaslat jelenlegi formájában tör-

vénynyé válik, akkor a termelő és kertész 
közt oly helyzet fog kifejlődni, mely közöttük 
az ellenséges állapotot rendszeresiti, sőt 
ezután lehetetlenné lesz téve a gazdára nézve 
a részes dohánykertész alkalmazása, mert 
végtére is — úgymond — dohányt termelni a 
gazda nem köteles s ha az abból várható 
haszon nem fog arányban állani az általa 
okozott kár és kellemetlenséggel, akkor a 
termelést abbahagyja; vagy ha számítását 
megtalálja benne, akkor más munkaerővel 
fogja a feles kertészt pótolni. Általánosságban 
sem fogadja el a javaslatot, és kívánja annak 
irányát megváltoztatni, hogy a cselédminőség 
a dohánykertészre is alkalmaztassák korlátolt 
munka és hatáskörrel. 

Ez ügyben elhatározta a választmány, 
hogy a javaslatra tett kifogásait memoran-
dumba foglalva a földmivelésügyi minisz-
ternek megküldi. A birtokosok és gazdatisztek 
közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 
törvényjavaslatot szintén tárgyalta a választ-
mány s itt is több módosítás keresztülvitelét 
fogja a földmivelési kormánynál kérelmezni. 
Végül elhatározták, hogy junius 29-én Kisjenőn 
díjazással egybekötött állatkiállitást rendeznek, 
ugy szintén egy később meghatározandó na-
pon Németh-Pereg községben egy második ily 
kiállítás rendezését vették tervbe. 

A viharágyuk kérdéséhez. 
Valóban ritkán nyílik mód és alkalom 

érdekesebb természettudományi kísérletekkel 
foglalkozni, mint a most oly nagyon felkarolt 
viharágyuk hatását tanulmány tárgyává tenni. 

Arról van szó, hogy mechanikai uton 
nyúljon bele az ember a természetben készülő 
processzusokba, megakadályozandó, hogy a fel-
hők jéggé merevüljenek. Rengésbe — moz-
gásba hozzák a levegőt, hogy a minden nö-
vényt felüdítő esőként is lehullható víz-
cseppek meg ne sűrűsödjenek pusztulást 
okozó jégesővé. E czél élírésére vaktölté-
sekkel lőnek a levegőbe. A mozsarak, melye-
ket a viharlövöldözés kezdeményezője Stiger 
Albert windischfeistritzi polgármester magas 
tölcsérekkel vesz körül, — midőn elsülnek, a 
tölcsérből egy rengő léggyürüt lövelnek fölfelé 
és ez a léggyürü a viharágyu helyes szerkeze-
téhez képest jó magasra, vagy alacsonyra száll, 
száll mig felhőt nem ér, ezt felbizgatja és el-
hárítja a jéggé kondenzálást. 

A viharágyuzás propagálója, Stiger, ma 
hires ember, mert lövöldözéseinek már a mult 
években kimutatta sikeres voltát, bebizonyította, 
hogy a hol a lövöldözés kellő időben kezdő-
dött, ott az eredmény, illetve a jégesőnek el-
hárítása mindig beközetkezett. Stiger most fel-
ügyelője a stájerországi Greinitz-féle vashámo-
rok környezetében elterülő szőlőkben folyó 
lövőkisérieteknek. Az említett gyár szintén fog-
lalkozik viharágyuk előállításával. Vezetője 
Suschnig látva, hogy a viharágyuk körül Olasz-
országban, hol a percussió, hátultöltő, gyuta-
csos és más eféle komplikált elsütési módokat 
alkalmaztak volt, szörnyű balesetek történ-
tek, érintkezésbe lépett a közös hadsereg 
legelsőrendü lövőtechnikai szaktekintélyeivel 
egyrészt, másrészt a robbantás terén leghirne-
vesebb korifeusokkal és viharágyuit olyan 
elsütési módszerrel látta el, mely minden vesze-
delmet kizár. t. i a helyesen alkalmazott gyújtó-
zsinórral. Rengő léggyürüinek 1200—1500 mé-
ter magasban még meg lehetett állapítani jég-
felhőbontó erejöket, az erre vonatkozó kísér-
leteket a bécsi aeronautikai — katonai inté-
zetben a legdicséretreméltóbb pontossággal ej-
tették meg. 

A katonai szakhatóságok nem tűrvén 
semmi néven nevezendő túlzást, az igen fon-
tos horderejű léggyürünek precziziálását a fenti 
számokban adták és minthogy tudtunkkal, de 
meteorologiai intézetünk érdemdús igazgatója 
is oda nyilatkozik, a jégfelhők alacsonyan 
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járnak 1400 méter, 1000 méter, magasságtan, 
gyakran ennél is sokkal alacsonyabban, jó meg-
nyugvást találunk abban, hogy p. o. a Greinitz-féle 
viharágyukkal sikeresen lehet megostromolni 
a jégfelhőket. 

Hazánkban is folynak különféle vihar-
ágyukkal próbák. Természetes, hogy örömmel 
tölt el bennünket, midőn hangsúlyozni halljuk, 
hogy e viharágyuk hazai találmányok.. 

Hát hiszen ez nagyon szép dolog, csak 
az a baj, hogy nincs szerencsénk e talál-
mányokkal. A sovinisztikus öröm közé itt is 
ott is üröm vegyül: Széhesfehérvárott szörnyű 
baleset történt e hazai találmánynyal megejtett 
próbák folyamán. Egy másik hazai feltaláló 
pár nappal később kísérletezett, meghívott 
közönség előtt és irtóztató módon összeégette 
magát. Egy harmadik hazai viharágyuról azt 
jegyzik fel, hogy ereje alacsonyabban hat, 
azaz nem hat fel a jégfelhők régiójáig, ezt 
jóval tulliczitálja egy másik hazai találmány, 
melyről egyik komoly szaklapunkbaan azt 
láttuk feljegyezve, hogy 3500—4500 méternyi 
magasságban uszó zivatarfelhők ellen akar 
védekezést nyújtani. 

E troppo Sanl' Antonino! 
Ilyen magasra ható léggyürük még nem 

kerekedtek ki hangcsövekből és az ilyen 

73. ábra. A Greinitz-féle E jelű viharágyu. 

szuperlativák kétféle hatást szülnek. Az egyik, 
hogy a beavatottak ajkaira mosolyt idéznék, 
a másik, hogy diszkreditálják a különben is kissé 
tamáskodó közönségünk előtt a viharágyuzás-
nak nagyon üdvös ügyét. 

Két szerény kívánságunk volna avégből, 
hogy holmi eltévelyedések miatt porba ne 
essék hazánkban a jégverés elleni védekezés-
nek igen czélirányos ügye. 

Egyik kívánságunk abban kulminál, hogy 
a rendőrség ellenőrizze ezentúl a próbalövése-
ket, mert a vértanú feltalálók egy cseppel 
sem viszik előre a jégverés ellen való véde-
kezést. 

A másik kívánságunk pedig az, hogy az 
üdvös ügygyei foglalkozó komoly szaklapok 
ellenőrizzék figyelmesebben azon „communi-
qué"-ket, melyek a viharágyuk légörvény-
gyürüinek szállóképességéből hasábaikba bele-
kerülnek, nehogy olyan számok szerepeljenek, 
melyek már a valószínűtlenség bélyegét hord-
ják magukon és az által többet ártanak az 
ügynek, mint amennyit közleményökkel hasz-
nálni akartak. V—y. 

Nemzetközi fogatos kapálógép-
verseny. 

Az OMGE. mint a Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetségének központja a Nyitra-
megyei gazdasági egyesülettel május hó 31-én 
nemzetközi kapálógép-versenyt rendezett a 
gróf Károlyi Lajos-féle tótmegyeri uradalom-
ban. Daczára, hogy az idő e versenynek 
nem kedvezett, az mégis nagy érdeklő-
dés és a gazdaközönség tömeges résztvétele 
mellett folyt le. Megjelentek a nyitravármegyei 
gazdákon kivül Pest, Pozsony, Bars megyék-
ből is számosan, sőt a Nagy-Alföld és a Fel-
vidék is szép számban volt képviselve. A ver-
senyen hét gyáros különböző szerkezetű, egy-
és többsoros kapálógéppel vett részt. 

A biráló-bizottság, Bolla Mihály minisz-
teri osztály-tanácsos elnöklete alatt a követ-
kező tagokból alakult meg: Bosnyák Károly, 
Czocher Géza, Emödy József, Forster Géza, 
Jeszenszky Pál, Karkoványi Ákos, Komáromi 
Károly, Meskó Pál, Madarassy Jenő, Nick Ede 
és ifj. Sporzon Pál. 

A bizottság a versenyre bejelentett 
gépeket először szerkezetileg vizsgálta meg. 
A szerkezeti vizsgálat befejezte után minden 
egyes gép munkába állíttatott és pedig a 
többsoros kapálógépek 14 hüvelyk (36 9cm.)-re 
vetett czukorrépában, az egysoros kapálógépek 
pedig 18 hüvelyk (47'1 cm.)-re vetett takar-
mánytengeriben és 22 hüvelyk (57'9 cm.)-re 
vetett burgonyában dolgoztak. 

Egysoros fogatos kapálógépek közül a 
versenyen részt vettek : 

1'. Cernovszky répakapája. 
2. Cernovszky tengerikapája. 
3. Cernovszky burgonyakapája. 
4. Sack R. szőlő-ekegerendelyre szerelt 

sorközmivelője. 
5. Sack R. egyetemes ekegerendelyre 

szerelt töltögető-ekéje. 
6. Sack R. egyetemes ekegerendelyre 

szerelt sorközmivelője. 
7. Clayton & Shuttleworth által bejelen-

tett „Planet jr." egyetemes kapálógép. 
E hét gép közül a bíráló bizottság a 

bírálati lapok értékszámai alapján a követ-
kező sorrendet állíthatta fel: 

1. Clayton & Shuttleworth „Planet jr." 
egyetemes kapálógépe 78 értékszámmal. 

2. Sack Rudolf egyetemes ekegeren-
delyre szerelt sorközmivelője 73 értékszámmal. 

3. Cernovszky répakapája 71 érték-
számmal. 

4. Cernovszky burgonyakapája 64 érték-
számmal. 

5. Sack Rudolf szőlő-ekegerendelyre sze-
relt sorközmivelője 63 értékszámmal. 

6. Sack Rudolf egyetemes ekegerendelyre 
szerelt töltögető ekéje 60 értékszámmal. 

7. Cernovszky tengerikapája 59 érték-
számmal. 

A fenti sorrenden kivül a biráló-bizottság 
Cernovszky répakapáját(a sorrendben a 3-ik) mint 
különlegesen a répakapálásra szerkesztett foga-
tos kapáló-gépet még külön elismerésben is 
részesítette és mint kiválóan jó répakapát 
ajánlja a gazdaközönség figyelmébe. 

A többsoros fogatos kapálógépek közül a 
versenyen résztvettek: 

1. Cernovszky háromsoros kapáló-gépe. 
2. Cervinka & Co. négysoros egyetemes 

kapáló-gépe. 
3. Zimmermann & Co. ötsoros egyetemes 

kapáló-gépe. 
4. Sack Rudolf hatsoros egyetemes ka-

páló-gépe. 
5. Sack Rudolf négysoros sorközmivelője. 
E gépek közt a bizottság a birálat után 

az alábbi sorrendet állapította meg: 
1. Cervinka & C. egyetemes kapáló-gépe 

92 értékszámmal. 
2. Sac]c Rudolf hatsoros egyetemes kapáló-

gépe 84 értékszámmal. 

3. Zimmermann & Co. egyetemes kapáló-
gépe 77 értékszámmal. 

4. Cernovszky kapálógépe 65 érték-
számmal. 

5. Sack Rudolf sorközmivelője 62 érték -
számmal. 

Mint az értékszámok összegei mutatják, a 
versenyen résztvevő gépek jó munkát végeztek. 

A versenyen résztvevő gépeken kivül még 
egy u j egyetemes kapálógép szerkezeti elvét 
mutatta be feltalálója, Kemény János. A bizott-
ság a gépet, miután csak szerkezeti elvét lát-
hatta, további kipróbálás és tanulmányozás 
végett a debreczeni m. kir. gazdasági taninté-
zet gazdaságába ajánlotta küldeni. 

Ugyancsak bemutatásra került a Planet-
féle kézi répakapa is, mely nagy érdeklődést 
keltett a nagyszámban megjelent kisebb gaz-
dák körében. 

A verseny eredménye általában jónak 
mondható, a mennyiben sikerült ugy a több 
— mint az egysoros kapálógépek közt kiválóan 
alkalmas és a magyarországi gazdasági viszo-
nyoknak is teljesen megfelelő gépeket találni. 

A kedvezőtlen időjárás ugyan gátolta és 
hátráltatta a bizottság működését, de annál 
inkább kitüntette a versenyző gépek használ-
hatóságát, amennyiben azok még kedvezőtlen 
viszonyok közt is legnagyobbrészt teljesen jó 
munkát voltak képesek végezni. 

A versenyt rendező egyesületek nagy 
köszönettel tartoznak a tótmegyeri uradalom 
tulajdonosának, gróf Károlyi Lajosnak, aki 
nagy előzékenységgel bocsátotta rendelkezésre 
a versenyterületet és fogatokat s aki a nagy-
számban megjelent vendégek elhelyezéséről és 
ellátásáról is gondoskodott, de köszönet illeti 
meg az uradalom tisztikarát is, mely a verseny 
rendezése körül elismerésre mé'tó buzgalmat 
fejtett ki. 

A verseny eredményéről a „Köztélek' 
egyik legközelebbi számában fogunk részle-
tesen beszámolni. i. S. P. 

VEGYESEK. 

Hal számnak tartalma: 
Oldal 

Az OMGE. közleményei 867 
Iparpártolás. - 867 
Gazdasági egyesületek mozgalma 874 
A viharágyuk kérdéséhez. - 874 
Nemzetközi fogatos kapálógép-veraeny 875 

Tárcza. 
Burjánt kinevezik.... - 868 

Növénytermelés. 
Termelési kísérlet a nemesitett alcsuthi és szé-

kely tengerivel - 869 
Állattenyésztés. 

A bonyhádi szarvasmarha 870 
Gazdasági növénytan. 

Pusztuló árpavetések— 871 
Takarmányozás. 

Tejhulladékok értékesítése hízósertésekkel 872 
Néhány szó az olajpogácsák vásárlásáról. 872 

Szölőszet, Kertészet. 
Közeledik a szölő-zöldojtás ideje. 873 
Mvél«zekrény 873 
Irodalom. - - 874 

Kereskedelem,tőzsde 878-879 

A m. kir. mezőgazdasági mnzenm gyűjteményei 
a VII. ker., Kerepesi wí 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követS napok 
kivételével: 

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

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

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

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

Más napokon, hétfő és péntek kivételével, dél-
előtt 10—l-ig, egy korona személyenkénti belépő dij 
lefizetése után tekinthető meg. 
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A „Köztelek" legközelebbi száma 
a pünkösdi kettős ünnep miatt junius 
hó 9-én fog megjelenni. Az elmaradó 
számot a mai és a legközelebbi szám 
tartalmának megbövitésével kárpótoljuk. 

Szerk. 
Esküvő. Buday Barna az Orsz. Magy. 

Gazd. Egyesület titkárja, a BKöztelek" társ-

szerkesztője, junius hó 4-én vezeti oltárhoz 

Ó-Fehértón Szabolcsmegyében Buday Mariskát, 

Buday Ferencz nyíregyházi ügyvéd leányát. 

Amidőn kedves kartársunk családi fészket 

alapit magának, ezúton is a legteljesebb 

boldogságot kívánjuk neki s tudjuk, hogy a 

„Köztelek" olvasói, akiknek tollával eddig is 

annyiszor szerzett okulást és élvezetet, őszintén 

osztoznak örömünkben s ezen örömnapját 

azokkal az őszinte jó kívánságokkal osztják, 

amelyeket nemcsak a jó barát, hanem a közélet-

nek hivatott és lelkes munkása a legszélesebb 

köröktől méltán megérdemel. Adja az Ég, 

hogy az a megelégedett boldogság, mely 

kollegánk szivét életének e legfontosabb perczé-

ben be fogja tölteni, állandó kísérője marad-

jon, hogy közpályái működésének terheit a 

családi szentség boldogságában kipihenve, 

működését lankadatlan erővel folytathassa a 

mezőgazdasági ügyek előbbrevitele terén. 

Fagykárosultak figyelmébe. A földmive-
lésügyi miniszter utasította a szőlőszeti és 
borászati felügyelőket, hogy ott, ahol a szőlő-
ket az idei késői fagyok érték, a fagy által 
megtámadott szőlőtőkék további helyes keze-
lésére s a bajok orvoslására a szőlőbirtoko-
soknak a megfelelő útbaigazításokat és szak-
tanácsokat adják meg és világosítsák fel a 
szőlőbirtokosokat, minő eljárást kell követniök 
arra nézve, bogy az elemi csapások által oko-
zott károk rendkívüli eseteiben a közadók 
kezeléséről szóló törvény rendelkezései értel-
mében járó adóelengedés iránt való igényeiket 
miként érvényesítsék. Ugyanezen alkalommal 
utasította a földmivelésügyi miniszter a szőlő-
szeti és borászati felügyelőket egyszer s min-
denkorra, hogy elemi csapások bekövetkezése, 
vagy a szőlőnek akár állati, akár növényi el-
lenségei föllépte és elterjedése esetére külön 
rendelet bevárása nélkül a szőlőbirtokosoknak 
a védekezésre vagy az orvoslásra szükséges 
eljárások megmagyarázásával és demonstrálá-
sával valamint általában megfelelő útmutatá-
sok és szaktanácsok megadásával segítségére 
siessenek. 

A „Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle" 
3. füzete a következő tartalommal jelent meg: 
I. Értelezései. Dr. Taláts Sándor; A dunai 
hajózás a XVI. és XVII. században. (I. közle-
mény.) I. A Duna régi folyása és szabályo-
zása ; két tervrajzzal. II. Hajózás és hajóépí-
tés. III. A bécsi „Larnpecheramt" hajói a 
Dunán. — II. Adatol. A sempthei molnárok 
1646-iki czéhszabályai. Utasítás a hadi élel-
mezési főbiztos részére 1567-ből. Báttaszék 
1721-iki törvénye. Fortunato Pratti kamarai 

épitész-mérnök 1715-iki utasítása. Erdélyi posta-
rendtartás 1634-ből. Vásárszabadalmak jegy-
zéke. A Királyi Könyvekből összeállította: 
dr. Illésy János. (IV. pótközlemény.) — Vegye-
sel. Pór Antal: Adatok a XIV. századi beván-
dorlókról. Sörös Pongrácz : A komáromi rév 
és vám 1373—1490 ig. T. K.: Bölények 
Nádasdy vadaskertjében 1551-ben. T. K: Lu-
binai tányércsinálók 1643-ban. T. K.: A 
Rákóczyak regéczi üveghutája. — IV. Gazda-
ságtörténeti értesítő. Közgazdasági Szemle. Aka-
démiai Értesítő. Ethnographia. Katholikus 
Szemle. Sitzungsberichte der kais. Akademie 
der Wissenschaften in Wien. Archív für Reli-
gionwissenschaft. 

Utasítás a jég elleni védekezéshez. A 
földmivelésügyi miniszter megbízásából az 
országos meteorologiai és földmágnességi in-
tézet „Utasítás a jég elleni védekezésre vihar-
ágyukkal" czim alatt egy kis füzetet adott ki, 
mely röviden ismerteti mindazon tudnivalókat, 
melyek a viharágyukkal való védekezés szer-
vezésénél és a viharágyuk kezelésénél szüksé-
gesek. A kis füzet a gazdasági egyesületek, 
szakiskolák és szakközegek utján több ezer 
példányban osztatik szét s azonkívül ingyen 
megküldetik mindazoknak, kik azért egyszerű 
levelezőlapon akár a földmivelésügyi minisz-
térium IV. 3. b. ügyosztályához, akár az em-
iitett intézethez (Budapest, II. Fő-utcza 6. sz.) • 
fordulnak. 

Északamerikai lisztkivitel. Amerikában 
a gabonát olcsóbban szállítják, mint a lisztet. 
Ezen körülmény abban leli magyarázatát, 
hogy a gabona nyerstermény, melynek csak 
mintegy 70%-a dolgozható fel; a liszt pedig 
gyártmány és mint ilyen értékesebb. Az 
értékkülönbözet nagyobb a nyersterményeknél 
előálló veszteség hányadánál is. Ezen díj-
szabási különbözet alapján az amerikai mal-
mok sikra szállnak a gabonakivitel ellen;mert 
mint kiszámították, az elmúlt évben mintegy 
82 millió bushel búzát vittek ki liszt alakjá-
ban; a kivitt gabona súlya pedig 137'6 millió 
bushel volt. Ha utóbbi mennyiséget lisztté fel-
dolgozva szállították volna a vasutak, 18 millió 
dollárnál nagyobb bevételt értek volna el. Ki-
mutatták azt is, hogy a rendkívüli olcsó 
gabonakiviteli tarifák következtében az angol 
molnár az amerikai buza feldolgozásával 100 
fontonként 17a/2 ctssal előnyösebb helyzet-
ben van, mint az amerikai. Nem csoda tehát, 
hogy ily tarifapolitika mellett kész gyártmány-
kivitele nem oly mérvű, mint a nyersanyagé. 
Minthogy a felszólamlások nem használtak az 
„Interstate-Gommerce-Commisionhoz" fordul-
tak panaszukkal; mely ennek jogosultságát 
elismerve, elrendelte, hogy lisztért legfeljebb 
2 ctsal magasabb díj szedhető, mint a 
gabonáért. Igy aztán el lehetünk rá készülve, 
hogy az amerikai gabonaversenyen kivül az 
amerikai liszt versenye is érzékenyen fogja 
kivitelünket befolyásolni. 

A gabonaárak előrelátható változásáról. 
Következő sorokat vettük a földmivelésügyi 
minisztériumból: „A „Köztelei" május 26 iki 
számában oly értelmű közlemény jelent meg, 
mintha a földmivelésügyi miniszter a mult évben 
arra figyelmeztette volna a gazdaközönséget, 
hogy várjon a gabonaeladással, mert a ga-

bona ára, különösen a búzáé, emelkedni fog. 
E közleményre nézve szükségesnek tartjuk ki-
jelenteni, hogy aföldmivelésügyi miniszter az árak 
várható alakulásáról soha semmiféle alakban sem 
véleményt nem nyilvánított, sem a gazdaközön-
séget gabonájának eladásában, tehát tisztán a 
gazda körülményeitől és belátásától függő 
kérdésben semmi irányban sem igyekezett be-
folyásolni, sőt ilyirányu publikácziókat elvi 
szempontból jövőre sem szándékozik tenni. A 
közlemény valószínűleg összetévesztette a kér-
dést a földmivelésügyi miniszternek harmad 
éve több izben hangoztatott abbeli tanácsá-
val, melyben főleg a kisgazdákat arra intette, 
hogy a várható termésükkel való tőzsdei 
spekulácziókkal, mint egyáltalán nem nekik 
való ügyletekkel ne foglalkozzanak/ 

Részünkről is konstatáljuk, hogy a föld-
mivelésügyi miniszter direkt alakban a gazdá-
kat nem figyelmeztette a gabonaeladással való 
tartózkodásra s a szóban forgó közlemény 
szerzője ezt a figyelmeztetést csak mint 

. konklúziót merítette a termésstatisztikából. 

Lisztfeivitelünfe előmozdítása érdekében 
a kereskedelmi miniszter ezévi. január 1-től 
visszavonásig különböző szállítási kedvezéseket 
ád. Nevezetesen a Szuezen tul fekvő, valamint 
északafrikai kikötőkbe fönnállott kedvezéseket 
az összes vámkülföldi kikötőkbe indított liszt-
küldeményekre kiterjesztette. Mindazokról a 
vidéki malom-állomásokról, melyek Fiúmétól 
távolabb vagy ugyanabban a távolságban vannak 
mint Budapest, mérsékelt díjtétel alkalmaztatik 
a m. kir. államvasutak egész vonalára. 
Ezekről a vidéki malom-állomásokról eddig a 
budapest—fiumei 80 filléres engedmény volt 
érvényes; az uj mérsékelt díjtételek további 
kedvezéseket foglalnak magukban, hogy a 
budapesti és vidéki malmok közt Fiúmén át 
kivitelre kerülő lisztforgalomban paritás létesít-
tessék. Ezen kivül arra az esetre, ha Fiúmén 
át egy év alatt legalább 30,000 tonna liszt 
szállíttatik el, a budapest—fiumei tételnek 
megfelelő 106 fillérnél alacsonyabb mérsékelt 
díjtételek kivételével, a többi díjtételekből 100 
kg.-kint 6 fillérnyi supperrefakcziát adnak. Oly 
lisztküldemények után, melyek a m. kir. 
államvasutak vonalai s a vonatkozó magyar 
vasutak mentén fekvő malom-állomásokról 
Oderbergen, Marcheggen, L/m. Bruckon s egyéb 
szárazföldi kiviteli útirányokon át a nyugati 
vámkülföldre szállíttatnak s a m. kir. állam-
vasutak vonalain legalább 200 kilométer távol-
ságot befutnak, 100 kgr.-kint 20 fillér, 200 
km.-nál kisebb, de legalább 50 km. távolság 
után pedig aránylagosan kisebb refakczia 
folyósittassék. Végül pedig az Adria a hajóin 
szállított lisztküldeniények után a hajózási 
viteldijakból megfelelő visszatérítést ád. 

Mezőgazdasági alkalmazottak fegyver-
gyakorlata. A földmivelésügyi miniszter érte-
sítése szerint a cs. és kir. közöshadügyminisz-
ter folyó évi február hó 24-én 699. sz. alatt 
kibocsátott körrendeletével akként intézkedett, 
hogy a mezőgazdák és mezei gazdaságnál 
alkalmazott egyének a fegyvergyakorlatra 
lehetőleg oly időben hivassanak be, a midőn 
ők a szántás-vetés és aratás munkálataira 
való tekintettel ezeknél a munkáknál a leg-
könnyebben nélkülözhetők s az illető hadtest-

Mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb 

magvak beszerzés i f o r r á s a 
ajánlható 

m j r M _ _ jl. _ _ _ _ _ jffei. J _ _ cs. és k i r . u d v a r i szá l l í tó magkereskedése M a u t n n e r O t t ó n Budapesten, VI., Andrássy-ut 23. 
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parancsnokságokat egyúttal utasította, hogy a 
tényleges állományban beállott fogyatékok 
fedezése végett, különösen aratás idejében, 
amennyire csak lehetséges csakis oly fegyver-
gyakorlatra köteles tartalékosok, illetőleg pót-
tartalékosok hivassanak be, a kik a mező-
gazdasági munkások sorába nem tartoznak, 
amennyiben pedig a mezei munkával foglal-
kozó ily nem tényleges állományú legénység-
nek behivatása az emiitett okból mégis el-
kerülhetlenül szükségessé válnék, ezeknek a 
fegyvergyakorlatok alól leendő fölmentése 
iránt benyújtott indokolt kérvényeik mindannyi-
szor figyelembe vétessenek. 

Magyar-óvári szarvasmarliatenyésztési 
egylet borjulegelőjének megnyitása. Folyó hó 
15-én tartotta meg a Magyar-óvári szarvas-
marhatenyésztési egylet a hédervári uradalom 
támogatásával a vidék szarvasmarhatenyésztés-
fejlesztése érdekében létesitett borjulegelőjének 
megnyitását. 

Az idei felhajtás szám tekintetében mö-
götte áll ugyan a mult évben felhajtott 140 
drbnak, de minőség dolgában különösen 
a fajtajelleg egyöntetűségét illetőleg máris 
nagy javulás konstatálható, amely körülmény 
évről-évre annyival is inkább lesz észrevehető 
és várható, mert az egylet tagjai, akik kivétel 
nélkül kisgazdákból állanak, máris kezdik is-
merni, sőt a birálat alkalmával egyesek közü-
lök egyenesen rámutattak egyik-másik állatnál 
előfordult fajta-jellegtől eltérő szabálytalan-
ságra. 

Számban való megapadás azon körül-
ménynek tudandó be, hogy az egylet szabá-
lyait a mult évhez, amikor is tinó és 2 éves-
nél idősebb állat is vitetett legelőre, akként 
módosította, hogy csakis 'Vs— 2 éves üsző 
fogadtatik el. 

Az egylet saját legelővel nem rendelke-
zik, hanem e czélra az uradalom az állatok 
számának megfelelő nagyságú legelő-területet 
enged át duna-szegi rétjéből darabonkiat 14 
korona fübérért, azon hozzáadással, ha netán 
a legelőt az állatoknak árvizveszedelem miatt 
a lekötés vagyis október 30-ika előtt el kellene 
hagyniok, ugy minden ki nem használt hétért 
a fenti 14 korona összegből kártéritésképen 
40 fillért az uradalom visszatérít. 

Felhajtás alkalmával minden állat az 
egylet által folyó szám szerint füljegyzővel 
lesz ellátva s nyilvántartási jegyzék szerint az 
uradalom erre kirendelt alkalmazottjának át-
adva. 

Ha a legeltetési idény alatt az állatok közül 
a legelőn elhullana, ugy az elhullott állat az 
uradalom, az egylet, valamint a tulajdonos 
becslője által megbecsültetik s a tényleges 
értékének — amely azonban 120 koronát meg 
nem haladhat — része az egylet pénz-
tárából a károsult fél kezeihez rögtön lefizet-
tetik s a kár a kölcsönös állatbiztosítás elve 
szerint Ve-részben az uradalmat, Vo-részben 
az egyletet és 2/5-részben a biztosítás kereté-
ben levő állattulajdonosokat állataik szám-
aránya szerint terheli. 

Legelőre nem egyleti tagok állatai is 
vétetnek fel, de ezek sem dijjazás, sem bizto-
sításban nem részesülnek. 

Olcsó lőpor a jég elleni védekezéshez. 
A földmivelésügyi miniszter közbenjárására a 
közös hadügyminiszter megengedte, hogy a jég 
ellen viharágyukkal való védekezéshez szüksé-
ges lőport a gazda közönség a katonai szer-
tárakból mérsékelt áron, kilogrammonkint 76 
fillérért szerezhesse be. Ezen kedvezményes 
áru lőpor a budapesti, gyulafehérvári, kassai, 
komáromi és temesvári tüzérségi szertáraknál, 
a nagyszebeni, beszterczebányai és pozsonyi 
tüzérségi fiókszertáraknál és az aradi műszaki 
tüzérség kezelési osztályánál szerezhető be, ha 
az arra feljogosított egyesületek, intézetek vagy 
hivatalos közegek igazolják, hogy a lőpor véde-
kezési czélokra fog felhasználtatni. Ilyen igazol-
ványok kiállítására fel vannak jogosítva a 
gazdasági egyesületek, az országos meteorologiai 

és földmágnességi intézet igazgatósága, a vin-
czellériskolaá igazgatóságok, valamennyi szőlé-
szeti és borászati felügyelők, a kik különben 
közvetlenül is tehetnek megrendeléseket. Mivel 
pedig a kedvezmény csak abból a czélból en-
gedélyeztetett, hogy azzal a jég elleni véde-
kezés a gazdaközönségnek megkönnyittessék, a 
közigazgatási hatóságoknak tétetett kötelessé-
gévé, hogy a lőpor mikénti felhasználását 
szigorúan ellenőrizzék s az azzal való vissza-
élés azonnal a kedvezmény megszüntetését 
vonja maga után. 

Lapunk mai számához az általánosan 
előnyösen ismert Biehn János aszfalt- és vegyi-
termékek gyárának a valódi aszfalt fedlemezeJcre 
vonatkozó prospektusa van mellékelve, melyre 
olvasóink szives figyelmét felhívjuk. 

NYILTTÉR*) 

Szuperfoszfátot, 
kénsavaa-kálit. kénaavas-ammont, 

kovasavas-kálit, 
(dohány trágy ázásra) 

K kónport, ti 
(legfinomabb = 78% Chancel oidium ellen) 

rézgálicol, 98|99% 
legolcsóbban s z á l l í t a 

MŰTRÁGYA, KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

B U D A P E S T E N , 

V. KER. FÜRDŐ-UTCZA 8. SZÁM. 

jövő v á m p o l i t i k á j a 
és 

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

vámügyi bizottságának megbízásából 

irta: 

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

Nagy kvart alak 320 lap. 

— ' Ára 10 korona. - — : — 
Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában. 

11899. évi forgalom: 26,480 bál. % 

L 

Felhívjuk 
a t. oz. gazdaközönség 

figyelmét 

_ „Qyapjuár-<eré«l villalat Budapest, Dunaparti teherpályaudvar" jzlmzett gyapjuküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes díjkedvezményben, valamint Ingyen 
Bejelentéseket elfogad és mindennemű felvilágosí-

tással BZOIOTU : 
' Gyapjuár verési vállalat 

H E L L E R M . s T Á R S A , 

BUDAPEST, V„ EriséM-tér 13. 

Felhívás 
tejfölözőgép versenyre! 

Nyilt levél az összes tejgazdasági gép-
gyárosokhoz és azok képviselőihez! 

Tudomásomra jutott, hogy az újonnan meg-
alakuló falusi tejszövetkezeteknél és egyes 
tejgazdasággal foglalkozó birtokosoknál kü-
lönböző rendszerű tejfőlöző gépeket arra 
való hivatkozással ajánlanak és adnak el, 
hogy az illető fölözőgépek ép olyan töké-
letes módon választják a zsírt a tejből, 
mint az a l fa separatorok. Szükségesnek 
vélem a gazdaközönség érdekeinek szem 
előtt tartásával e tekintetben felvilágosítást 
nyújtani. 

Hivatkozhatnék ugyan az 1899. évben 
legutóbban Angolországban megtartott ver-
senyre, hol az a l fa separator messze felül-
multa az összes használatban lévő fölöző 
gépeket. De, hogy a t. gazdaközönségnek 
alkalma legyen az a l fa separator ver-
senyképességéről és felfi lmulliatatlan-
ságáről meggyőződést szerezni, tisztelettel 
felhívom az összes fölözőgép gyárosokat és 
azok képviselőit: vegyenek részt egy Buda-
pesten rendezendő fölözőgép versenyben, 
hadd lássa a t. gazdaközönség, mely géppel 
minő eredményeket és minő kihasználást 
lehet elérni. 

Hogy pedig a versenytől való tartózkodást 
semmi kifogással megokolni ne lehessen, 
kijelentem, hogy a főlözőgép-verseny összes 
hivatalos ésrendezésiköltségeit viselni 
fogom, a verseny tehát a t. fölözőgép el-
adóknak költséget nem fog okozni, to-
vábbá, hogy a földmivelésügyi miniszterhez 
beadványt intéztem, melyben szakközegének 
s megbízottjának a versenyre való kikülde-
tését- kértem. Egyúttal kötelezően kijelen-
tettem, hogy a kiküldendő közeg intézkedé-
seinek magamat alávetem. Ennélfogva tisz-
telettel felkérem a fölözőgép gyárosokat és 
képviselőit, szíveskedjenek a versenyben való 
részvételüket velem tudatni, hogy a kellő 
intézkedéseket megtehessem. 

PFANHAUSER ALFR£D mériöfc, 
976 az Alfa-Separator Részvénytársaság 

igazgatósági tagja. 

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

Szőleink ujabb veszedelme az o i d i u m 
(lisztharmat), mely mint az országút szürke 
pora rakodik le a zöld részekre, kiválólag 
pedig a szőlő b ogyő j á r a és elrobasztja a 
termést. A szőlő o i d i u m betegsége ellen 
azonban lehet védekezni. K é n p o r t szoktak 
fujtatni a tőkékre, amely a bajt megöli. 
A tiszta kénport azonban igen sokszor hami-
sítják és hatása függ az időjárástól. Ha 
nincsen legalább 25° C meleg, nem hat, szél 
lefújja, eső lemossa, hiába poroztunk. Ezen 
a bajon segit a d r . A s chenb r and t- f é l e 
r é z-kénpor , melyet igen finoman porozunk 
a tőkékre s amely megfelelő összetételénél 
fogva igen jól oda t a p a d a szőlőre és igy 
hatása az i d ő j á r á s t ó l s o k k a l függet le-
n e b b mint a t i s z t a k é n p o r é . Ritkábban 
is kell vele porozni, kevesebb is fogy belőle 
s igy ha nagy róztartalmánál fogva kissé 
drágább is mint a tiszta kénpor, használata 
annál mégis előnyösebb. A d r . Aschen-
b r and t- f é l e „ r é z - k é n p o r " ólrnozott zsá-
kokban, védjegygyei szállíttatik. Ára 50 kgos 
zsákban á kg. 52 fillér; 10 kgos zsákban á kg. 
56 fillér; 5 kgos zsákban á kg. 56 fillér. Megren-
delhető a „ M a g y a r M e z ő g a z d á k Szövet-
k e z e t é n é l " és a „ B o r á s z a t i L a p o k " 
kiadóhivatalánál Budapesten. Ez utóbbi ingyen 
küldi meg annak, aki hozzá levelezőlapon 
fordul, az o i d i u m e l l e n r á l ő védekezés-
r ő l sző lő nép ies f ü ze t e t . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti termény-

bizományi czég jelentése.) 

Kapi jelentés a gabonaüzletről. 
1900 junius 1. 

A mai határidőüzlet egyetemben a készáru piacz-
czal gyenge forgalom mellett ment végbe, csak ímmel-
ámmal köttetett holmi változatlan árákon. Az októberi 
buza alig változott, mig délfelé egy kis esőre — niely 
állítólag kártékony befolyással lehet a vetésekre, — 
egy csekélységgel megszilárdult. Kifejezett irányzat 
azonban nem konstatálható. 

Készáruban, mint már fentebb emiitettük, alig 
kerül 7—-8000 q. buza forgalomba, a malmok nehe-
zen kötik meg az üzletet s inkább 10 fillérrel alacso-
nyabb árakon voltak hajlandók vásárlásokat eszközölni. 
Ma volt már az első juniusi felmondási nap, mely 
alkalommal mégis 40000 m. buza került szállításra, 
mig tengeriből nem volt felmondás, A napihozatal 
mérsékelt és 13000 m. tesz ki. 

Az árjegyzés 100 kg.-ra vonatkozik: 

Eladatott: 

Ti laridéki : 100 mtm.81 kg K. 16-25 3 hóra 
, 16-25 . . 
, 16-30 „ „ 
, 16-10 , , 
, 16-10 

1750 

100 79 .6-50 
,, 16.25 

100 „ 78 , , 16— , , 
100 mm. 78 „ K. 15-80 3 hóra 
400 „ 78 „ „ 16-— „ „ 
100 . 78 . , 15-80 . . 
100 . 78 , , 15-80 , , 
100 „ 78 . , 15-80 , ' „ 
100 , 77 , , 15-90 , » 
100 . 76 , „ 15-90 . , 
200 , 77 . , 15.90 . „ 

i : 500 mm. 79 kg. K. 15-90 3 hőra. 
— 15-60 , „ 

15-70 , , 
16— » , 
15.60 , „ 
15-70 „ „ 
15-70 „ „ 

Fehérmegyevid.: 1300 , 78 . , 16-10 , , 
Bácskai: 150 „ 75 . „ 15-65 „ , 

200 , 74 , » 15.50 , , 
150 . 74 , . 1550 , » 

Árpában vontatott forgalom és mérsékelt kíná-
lat mellett az árak változatlanok; takarmányárpáért 
1.20—60-ig fizettek, mig a sörgyárak távoltartják még 

magukat a vételektől. 

Rozsban az üzlet kedvetlen minőség szerint 
13.20—14 K.-ig érhető el. 

Tengeriben jobb kínálat mell ett az árak gyengén 
tartottak, szokványáruért helyben 11.—11.20 K. jegy-
zünk. Különösen uszályárut kínálnak, mig ab állomás 
már kevés áru van. Zab változatlan. 

Határidők egy órai zárlat 

Buza októberre 1900. 16.04 -06 
Tengeri juliuzra , 11.16—18 

Szssz&slat. 

8mts. (Qoldfinger Gábor resízgyári k&pvicsifl 

A szeszüzletben e héten az üzletmenet élénk 
volt és nagyobb tételek változatlan szilárd áron jöttek 
forgalomba. Elkelt finomított szesz nagyban azonnali 
szállításra 116-50—117-50 K. adózva, adózatlanul 46-50— 
47-50 K. helybeli gyárak által. 

Vidéki finomítógyárak által finomított szesz 
nagyban 114-50—115 — K. adózva és 44.50—45 — K. 
adózatlanul kelt el azonnali, valamint juliusi szállításra. 

Élesztőszesz szilárd és jó vételkedv mellett 
adózva 116-50—117-50 K., adózatlanul 46-50—47-50 K. 
kelt. 

A denaturált és adózott nyersszesz ára válto-

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz e héten gyéren volt kínálva és csak néhány 
kisebb tétel került forgalomba, 38. 38.50 K. azonnali, 
valamint későbbi szállításra. 

Béeti jegyzér 42- 42 40 korona, kontingeim 
nyernxewért. 

Prágai jegyzés 112-—112 Vs korona időzött «l 
39-71 •— korona adózatlan szeszért. 

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

Kivitelre e héten több kocsirakomány finomított 
:t vásároltak, mely Üszküb felé lett szálli'va. 

Vidéki szeszgyárak közül: Losoncz, N.-Tapolcsány, 
Temesvár Va koronával drágábban, a többiek változat-
lanul jegyeznek. 

Budapesti r&rlatárak i hiten: Finomított ízen 
116-50—117-50 korona, éíesztőszesz 116-50-117-50 K., 
nyeriBzesz adózva 114-50—115-50 korona, nyersszesz 
ídózatíac (exkontingens) —• korona, denaturált 
ssiosz 37- 3750 korona. Kontingens nyeraszesz 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkttl bér-
mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 

Tekintve az előhaladott évszakot, az üzlet ezidő-
szerint mái csendes. A forgalom javarésze muharmagra 
és kölesre szorítkozik, amelyekből nagyobb mennyi-
ségek keltek el. Élénk keresletre találtak a zöldtrágyá-
zásra és zöldtakarmányozásra szolgáló növények magvai, 
különösen tavaszi borsó, csillagfürt, pohánka, lófogu 
tengeri stb. Luczernából is kelt valamelyes, épugy 
takarmányrépából. 

Jegyzések nyers áruért 100 kgonkint Budapesten 

Luczerna, franczia . . 128—132 , 
Luczerna, magyar . . . 106—110 , 
Muharmag 17—18 „ 

R o z s l i s z t 

Szám: 0 0/1. I. II. II/B III. WR. 

Ár : Kor. 24.20 23 ;.20 22.50 22-— 1 9.20 16.60 21.40 

K ö l e s k á s a : 

Szám 0 1 2 3 4 

Ár: Kor. 26.-- 25.— 24.— 22.50 21 — 

Rizstakarmány Árpadara Takarmánydara 

10.20 K. 10.60 K. 9.60 K. 

Rozskorpa 

Áraink 1Q0 kgonként, helyben, elegysulyt tiszta-
sulynak véve, zsákkal együtt értendők. 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a ,Köztelek' részére. Budapest, 1905. május 31-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

Ár K.: 27.40 26.— 24.20 23.— 22.40 21 2019.3016.2014 80 

A központi vásárcsarnok ánijegyzáse nagybsn 

(en gros) eladott élelaaiczikkek árairól. 

téaek üzleti jelentése. 1900. május hó 30-áról. 

Forgalmunk a hét élső felében közepes volt. 
Nagyrészt tojást, élőbaromfit, vajat és zöldségféléket 
adtunk el. Az irányzat, tojás kivételével, mely folytonos 
élénk kereslet tárgyát képezte s magasabb árakon 
kelt el, lanyha. A husüzlet szintén csendes. 

Eladásaink: 

Élő baromfikból elkelt csirke, nagyság szerint ' 
1-20—1;80, fiatal liba 1-8Ö—3'00 koronáért páronként. 

Őz 140 — 160 fillér egészben s kgonként. 

Tejtermékeknél az irányzat kedvezőbb lett. 
Hozatalatainkat nagyrészt változatlan árakon külföldön 
helyeztük el. Ia teavaj 2—2-20, főzővaj 1.40—1.60 K., 
turó 20—24 fillér kgonként nagyban. 

Zöldségfélék elhanyagoltak, eladtunk tököt 
40—60 kalarábét 3.00—4.40, ugorkát 20—30 koro-
náért százát. Spárpa bőséges hozatalok folytán szintén 
veszített árából. Minőség szerint elhelyeztünk: I. 
rendűt 1-00—1-20 K., közepeset 60—70 fillérért kilóját. 

Újdonságok : Dinnye, nagyság szerint 2—10 K. 
drbja. Eper 160—180 fillér kilója. Baráczk 70—80 
fillér darabja. 

Hivatalos árjegyzés 

Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 
I. rendű 108—112, II. r. 100—108, III. r. 96—100, eleje 
I. r. 96—100, II. r. 92—96, EL r. 68—92, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 94—100, II. r. 90-94, eleje I. r. 
84-90, H. r. 76—84, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 86—92, 
II. r. 76—86, eleje I. r. 74—80, II. r. 64—74, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti , vidéki 94—100, 
szalonna nélkül budapesti 80—92, vidéki 72—90, 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
124—130, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 5.00—7.00, 
tisztított I. r. 1 kg. 0. 0.—, sonka 1 kg. nyers, belf. 
hentesáru 0.90—1.20, füstölt belf. csonttal 0.90—1.50, 
csont nélkül 1.20—1.70, sonka füstölt prágai, csonttal 
1.70—2.00, csont nélkül 2.20—2.20, kolbász 1 kg. nyers 

, füstölt I. r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. , 
sózott 104—108, füstölt 96—120, sertészsír 1 q. hordóval 
116—120, hordó nélkül budapesti I. r. 112—116, szalámi 
1 kg. belföldi 260—300, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
0.90—1.40, tyúk belföldi I. r. 2.20—2.40, kappan hízott 
1. r. 0.00—0.00, sovány 0.00—0.00, rucza hízott I. r. 
0.00—0.00, sovány belföldi 2.20—2.40, liba fiatal újdon-
ság 0 0.—, ludjiizott I. r. —. —.00, sovány 
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belföldi 0. 0.—, pulyka hízott I. r. 0. 00.—, 
sovány belföldi 4.0—4.80 korona. — b) Tisztított: csirke 
I. r. 1 drb 1.20—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.50—2.20, 
kappan hizott 1 kg. , 1 drb 2.00—4.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.80, 1 kg. 1.12—1.20, lud hizott 
1 kg. 1.04—1.16, 1 drb 4. 6.50, magló 1 kg. , 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 0.00—0.00, 1 drb 
— ; , magló 1 kg. , 1 drb , ludmáj 
1 kg. 2.40—3.20, nagy 1 drb 1.00—2.00, ludzsir 1 kg. 
1.60—2.00 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.60—1.80, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.60—2.00, márna 0.00—0.00. 
süllő balatoni , czompó 1.50—1.60, pisztráng 
nagy , kecsege 0.00—0.—, angolna , 
apró kevert 0.60—1.00. Lazacz rajnai 1 kg. 0. .— 
korona. 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
1.70—2.20, főző darabos 1.20—1.60, szedett 1.20—1.60, 
olvasztott , margarin I. rendű , II. r. 

, tehéntúró I. r. 0.16—0.24, juhturó 0.92—1.12, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt 80—92, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 0.80—1.20 korona. 

Liszt és kenyérnemüek. Kenyérliszt 1 q. , 
kenyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0.26—0.26, barna 
0.22—0.22, rozs 0.22—0.22 korona. 

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

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.20—4.24, alföldi 
(1440 drb) 57.00—58.00, erdélyi (1440 drb) 56.00—57.00, 
szerb (1440 drb) —• •—, apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. , I. r. 1 q. 
6.00—8.00, petrezselyem ujd. 100 köt. , I. r. 
1 q. 36.0C-40.00, zeller I. r. 100 drb 14.0-28.0, kara-
lábé I. r. 100 drb 2.00—10.0, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. , érett makói 1 q. —.00 .00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 28.00—36.00, czékla 1 r. 100 drb 
0 . 0.—, II. r. 0. 0—, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
—.00——.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 4.00—5.00, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 1.00—1.60, kötött saláta 100 drb , 
burgonya 1 vaggon sárga 600.0-640.0, fehér 400.00— 
480.00, rózsa 1 q. 5.40—6.60, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.20—2.40, ugorka 100 drb savanyítani való 
——, savanyitott 3.60—5.20, nagy salátának , 
paradicsom olasz 1 q. —.00 .00, belföldi , 
zöld paprika 100 drb 4. 8.—, tök főzni való 100 drb 
—• •—, zöldborsó hüvelyes 1 q. 20. 24.—, kifej-
tett , zöldbab hüvelyes 1 q. 100—120, 
kifejtett , karfiol 100 drb —.00 .00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00—34.00, spárga 
1 kg. 0.80—1.20 korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —. —.—, 
rétesbe való 00.00—00.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
—. .—, közönséges kevert körte 1 q. 00.00—00.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. .—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —.——.—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. —. .—, 
őszi 1 q. —. .—, magvaváló 1 q. —. .—, 
nem magvaváló 1 q. —. .—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 
—. .—, meggy nagyszemű kem. 1 q. —. .—, 
apró szemű 1 q. —. .—, eper (szamócza) 1 kg. 
I . 1.60, málna 1 kg. —. .—, szeder 1 liter 
—. .—, görög dinnye nagy I. r. 10 drb , 
kicsiny 100 drb —. .—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb —. .—, II. r. 100 darab —, .—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 00.00—00.00, apró kemény 
heju I. r. 1 q. 00.00—00.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00 .00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0.—, 
belföldi 1 q. —.—-.—, narancs messzinai 100 darab 
3.80—8.—, pugliai 100 drb 5.00—8.00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 3.00—3.60, füge 
hordós 1 q. 32.00—36.00, koszorú 1 q. 40.00—44.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—84.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—112.00, szőlő passatutti 1 q. -, 
1 q. —. .—, szerb szőlő 1 <q. —. .— korona. 

Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 160.00—220.00, 
II. r. 1 q. 140.00—160.00, mák 1 q. 50.,00—60.00, méz 
csurgatott 1 q. 80.00—104.00, lépes 1 q. -'• , 
köménymag 1 q. —. .—, boróka 1 kg. —. .—, 
házi szappan szin I. r. 1 q. 56.00—60.00, közönséges 
II. r. 48.00—52.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
40.-42.—, vörös bor hl. 40. 46.—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —.-—.— korona. 

Bmiapeati takarmányrásár. (IX. kerület Mester-
ataxa, 1900. junius 1 á székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,mtteltk" részére). Felhozatott a szokott 
i OMKfekbOi 101 szekér téti széna, 8 szekér muiur, 
25 szekér zsupszaima, 20 ázekér alomszalma, 0 szekér ta-
karmányizalma, 0 szekér Sengerkzár, 0 szekér egyéb 
takarmány (zabosbükköny,lóhere stb.) 300 zsák ssecska. 
A forgalom lanyha Arak íil.-ben q-ként a kővet-
kezők: réti szén* 400-600, muaw 560—640, Mup-
zzalma 260—320, alomszalma 200—240, egyéb iaksur-
miay —, lóhere , takaanány-
szalma , 100 kéve tengerisz. . luczerna 

, tarja , szalmasssecek* 340—380, széna 
, uj , zabosbükköny , Oaszea 
> • „ 157| iffll? 227,650 kg. 

Állatvásárok. 

Budapesti smrómarhavásár. 1900. május hő 31-én. 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 1485 db, eladatott db, 
galicziai — drb, eladatott drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 41 db, eladatott 
— drb, élő bárány 87 db, eladatott — drb; belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

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

A borjuvásár lefolyása lassú volt. 
Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 56- 70 
koronáig, kivételesen 88 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—52 
koronáig, kiv. 54 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, élő bárány 12- 16-— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1900. 
évi május hó 31-én. (4 budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 222 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. — 
db, közép — db, alárendelt — db. Fejőstehén: fehér 
— db, tarka 117 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly 10 db, bonyhádi 39, db, 
hizlalni való ökör — db.üsző fehér — db. 

Jármosökör és fejőstehénvásár lassú lefolyású volt. 
Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 

ökör , középmin. jármos ökör —— pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly é. s. mm., K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör — mm.-kint é. 8., 
bekötni való ökör — K.-ig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 140—220 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 220—330, kiv. koronáig 
darabonkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1900. évi május hó 
31-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztélek' részére.) Felhajtatott: 2629 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 1249 db magyar és tarka 
ökör, 713 db magyar és tarka tehén, 368 db szerbiai 
ökör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, 27 db 
szerbiai tehén, 205 db bika és 67 db bivaly. 

Minőség szerint: 821 darab elsőrendű hizott 
1536 db középminőségü és 272 db alárendelt min. ökör 

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

Vágómarhából 354 drbbal lett több felhajtva, 
mint a műit héten és miután az idegen vevők, arány-
lag a magas árak miatt, tartózkodtak a vásárlástól, a 
vásár irányzata általában lanyha volt. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 60- 67-—, kivételesen 69'— , 
hizott magyar ökör középminőségü 52- 60"—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 46' 52'—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 42—64-—, kivételesen tarka 

64-——, szerbiai ökör jobb minőségű 52- 62"—, kiv. 
64 —, szerbiai ökör középminőségü 46'—50-—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• -•—, szerbiai bika 
54—68'—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 46.—52-—, 
kiv. —'— koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

Bndapesti lóvásár. Budapest, 1900. máj. 31-én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). 

A vásár forgalma gyenge volt. 
Felhajtatott összesen 348 db. Eladatott 220 db, 

Jobb minőségű lovakból hátas 10 drb, eladatott 3 db, 
330-480 K.-ért, könnyebb kocsiió (jukker stb.) 6 db, 
eladatott 1 db 400 K.-ért, nehezebb kocsiió 
(hintós) 25 db, eladatott 14 db 250—380 K.-ért, igás 
kocsiió (nehéz nyugoti faj) 50 db, eladatott 30 db 162— 
260 K.-ért, ponny — db, eladatott 0 db — K.-ért; 
közép minSségü lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 80 db, eladatott 50 db 120—170 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 140 db, eladatott 95 db 50—115 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 37 db, eladatott 
27 db 24—46 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 26 db, 
az állatkert részére vásároltatott 1 darab, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertés vásár. 1900. évi junius hó 1-én 
(Első magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefon je-
lentése a »Köztelek' részére.) Az üzlet lanyha volt. Heti 
átlag-árak: Magyar válogatott 320—380 kgros nehéz 
102—104 fii., , 280—300 kgrammos nehéz 100—102 
fii., öreg 300 kg. tuli 96-98 fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 90—100 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4% 
engedmény szokásos. — Eleségárak: Tengeri uj 11-80 
—•— korona, árpa 12-80 kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány: május 25 én maradt 43862 darab Fel-
hajtás : Belföldről 2051 darab, Szerbiából 3758 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 5809 db. Főösszeg 49471 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 1412 drb, belföldre Budapest 
környékére 887 drb, Bécsbe 1002 drb, osztrák tar-
tományokba 367 drb, Ausztriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
3687 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 2 darab, vaggonokból kirakott hulla 
8 darab, borsókásnak találtatott 9 darab, összesen 
19 db. Maradt. állomány 45984 drb. A részvény-szállá-
sokban 11663 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt V/25. 4089 db. Felhajtás: Szer-
biából 3758 db, Romániából — drb, összesen 7847 drb. 

2485 drb, | maradt állomány 5362 drb ős 

Ingatlanok árverései (40000 korona besa-
órtéken felfii.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 
Junius 2. Budapesti atkviha-Révay 75889 " . , 

kir. tvszék tóság Manő 

Junius 5. Bpesti I—Hl. k. atkviha-Lichten- 249i; 12 'í-^Lj 
kir. jbiróság tóság stein Ferenczné a 

Julius 2. Élesdr a tkvi ha- Berzeviczy 43266 
tóság Béla 

Julius 9. Budapesti atkviha- Fodor 330-80 
kir. tvszék tóság Gyuláné 

Julius 13. Segesvári atkviha- br. Szent- 108000 

kir. jbiróság tóság kereszty Pál 

Julius 23. Debreczeni atkviha-Ujfalusy 112520 
kir. tvszék tóság Endre 

Julius 26. Szabadkai a tkvi ha- Szudaro- 80292 
kir. jbiróság tóság vics Márk 

Aug. 17. Zirczi atkviha- Ányos 
kir. jbiróság tóság Miklós 

|Elsőrangú hazai gyártmányi 

Magyarország legnagyabfa ét egyedUII 

| g a z d a s á g i gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

par összes 
gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
F i szákbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 1 
1 1 fordulni. 1 

Részletes Árjegyzékkel 
I ét snktztrQ felvilágosítással dljmeatetra tzol- f 
1 g álunk. " 
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Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

DREZDAI MOTORGYÁR "tSStfSST 
1 elmertk gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait ̂  és locomobiljait. 

Minden kiállításon 

gazdák és raktár-
Tállalatok stlb, fi-

gyelmébe. Földbirtokosok, 
Austria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

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

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

továbbá 12 • mtr. nagyságú, behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, 

miáltal saját ponyvának beszerzése megtakarittatik. ügyszintén 

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

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

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

N T M i n d e n 50%-kal o lcsóbb m i n t b á r h o l . 
Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron megvétetik. 

NAG-EL ADOLF 
Budapest , V. A r a n y - J á n o s - u t c z a 12. 

T E L E F O N . Nage|S Adoíf, °Budapest. 

HIRDETÉSEK reiYetetűHK a RiaöóMvataíocf 
B U D A P E S T , 

Importált eredeti 

angol kosok 
kaphatók: 

P I C K OSVVAMI- in í l 

BUDAPEST, 
VIII., Külsö-Kerepesi-ut 1. sz. 

Magyar Fenyőmag* Pergető Gyár 
erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ BÉLA Z A L A - E G E R S Z E G E N . 
Ajánl mindennemű hazai s külföldi legmagasabb csiraképesséflii tű és lomblevelű 

E r d e i # # # # 
# v e t ő n i a g w a k a t 

TÖLGYWAKKOT s gyümölcsfa magvakat. 
Kitüntetve díszoklevél, arany és ezüstéremmel s számos erdészeti hatóság elismerő 

nyilatkozatával. 
Árjegyzék bérmentve. 

Kalmár Wilmos 
B u d a p e s t , 

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

képviselője a ján l : 

Thomajsfoszfátlisztet (Thomassalak), m m 

„Nartellin" doliánytrágyát, Kainitot. 
mmm— A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. — 

Legújabb szerkezetű kitűnő trágyaszóró gépek 
a legolcsóbb áron. « 

• M U M P o n t o s éa l e l k i i sme re t e s k iszo lgá l ás , mmmmamm 

M c Cormick Harvesting Machine öompany. 
Chicagói aratógépgyár. 

Kévekötöaratógép. Wlarokrakóaratógép. 
Fűkaszálógép. Szénaqyiijtö-gereblye. 

Kaszaélesitö. Kévekötőzsineg. 
Nemrég nyitottuk meg Budapesten uj üzletünket és azt magunk vezetjük egyene-

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

Képes árjegyzékekért és útmutatásokért tessék az alul jelzett czimhez fordulni: 

M c Cormick Harvesting Machine Gompany. 
WILLIAM J. STILLMAN, igazgató. 

B u d a p e s t , V . , Y á c z i - u t 3 8 . s z ó , m . 
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H azai I par t 
pártoljuk. 

Budapest, VI., Jász-u. 7. 

Mél t óságos B á r ó O rc zy A n d o r u r n j s z á s z i u r a d a l m á -

b a n (vasúti állomás Uj szász, Pestmegye) 

3 4 d a r a b l1 ; é r és fe l i é r g ö n d ö r szőrű f a j kocza 

d a r a b j a 6 0 k o r o n a . 

3 6 d a r a b 8 hónapos f e h é r g ö nd ö r szőrűi f a j kocza 

d a r a b j a l O k o r o n a . 

18 d a r a b 8 hónapos f e h é r g ö nd ö r s ző rű f a j k a n 

d a r a b j a 4 0 k o r o n a . 

3 d a r a b 3Va éves K o r n s t e i n t e s t v é r e k t ő l ve t t f a j k a n 

d a r a b j a 9 0 k o r o n a , 

a sertés tenyésztés felhagyása folytán e l adó . 

A sertések vészmentesek; megtekinthetők a tápiói 

majorban Ujszász állomástól órányira. — Felvilágosítást ad 

Göbölyjárási majorban P ó k a I^ajos t i s z t t a r t ó . 965 

^layton & Shuttleworth ^ 
/ mezőgazdasági gépgyárosok Q) B u d a p e s t ^ e Ü z f ^ 

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak: 

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek ^ a L ' l ? ' 
továbbá járgány-csépíógépek, lóhere cséplffk, tisztttő-rosták, konkolyozők, kaszáló- és 

—itógépek. szénagyüjtók, boronák. 

|f§ „Columbia-Drill" 
legjobb sorvetógépek, 

szeeskavágók, répavágók, 
kukorleza-morzsolók, 

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb j 

locomobil- és csépl5gép-gyára. 

Sertéstenyésztők figyelmébe. 
A 13653 . s z ám a l a t t szaba ,da lm. 

SOMOGYI GÉZA-féle 
állatok emésztését elősegítő por 

mindenféle 
sertésbetegségek 

ellen 
sikeres hatással 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. 

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

Figyelmeztetés. 
A por, melyet az étellel együtt bevesz a sertés, a gyomorbél megemésztés 

után a vékonybelekbe kerül, a hol az tovább emésztődve annak alkalmas részei 
a bél szivé edényei (bolyhai) által felszivatnak s a tápláló szervek erein keresztül 
a vérbe vitetnek és számtalan véredény által szétterjednek a test minden részébe • 
innen van tehát az, hogy a por tartalma szerint belsőleg hat, mert ha talál-
mányom rendszeresen használva lesz, sikeres eredménynyel jár és bármelv 
állatnál alkalmazható. 1 

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

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

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

E l i s m e r ő l e ve l eka l egnagyobb u r a d a l m a k b ó l v a n n a k . 
K a p h a t ó mindenütt. 

V4 kg. doboz 90 fillér (45 kr,), V á kg. doboz 1 korona 80 fillér (90 kr.) 
341 Készitő SOMOGYI GÉZA, Arad. 

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

WIEN, m 7., Hellwagstrasse 10. 
ajánlja szab . 

lánezszivattyuit 
rétek, konyhakertek, díszkertek és fais-
kolak vizeinek levezetéséhez. Munkaké-
pesség óránHnt 200—800 hectoliter. 

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

állandóan raktáron vannak. 
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
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Földhaszonbéri hirdetés. 
A m. kir. közalapítványi uradalom f. évi október hő 

1-től következő birtokait adja haszonbérbe: 

A temesvármegye Hittyiás községben fekvő 9 4 ^ 

holdat 6 évre. 

A Dragzina községben a Temes folyó jobb partján 

fekvő 275{g2 holdat 6, esetleg 12 évre 

A Cserna községben 1 1 2 1 ^ holdat 12 évre és 

az Izgár községbeni 1321Í5Í holdat 8 évre. 

A haszonbérbeadás zárt ajánlatu versenytárgyalással 

egybekötött nyilvános szóbeli árverésen f. évi junius hó 

27-én délelőtt 10 órakor fog eszközöltetni a Buziás für-

dőhelyen székelő m. kir. közalap, gazd. ker. fötisztség 

hivatalos helyiségében. 

Ezen határnapra bérleni szándékozók azzal hivatnak 

meg, hogy 1 Kor. bélyeggel ellátott és kellő bánatpénzzel 

felszerelt Írásos zárt ajánlataikat, melyben a holdanként 

megajánlott évi haszonbér összege számokkal és betűkkel 

kiírandó és kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérbeadási 

feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti, — bértárgyan-

ként külön borítékozva a fenti határidő előtt alőlirt Fő-

tisztséghez nyújtsák be, a boritékára feljegyezvén, hogy 

az ajánlat, mely bértárgyra szól. 

Bánatpénzül a bérleni szándékolt birtoktest minden 

holdja után Kettő (2) korona csatolandó a zárt ajánla-

tokhoz vagy teendő le a szóbeli ajánlat megtétele előtt 

készpénzben vagy az állam által óvadékképesnek elfoga-

dott értékpapírokban. 

Kikiáltási ár év és holdanként: 

a hittyiási 94jí? holdnál ,L; 44 kor. 20 fül, 

a dragsinai 2 5 7 ^ „ 26 „ •—— „ 

a csernai 1 121 ^ „ 12 „ 10 „ 

az izgári 1321^ „ 9 „ 20 „ 

Oly egyének, kik gyámhatalom vagy gondnokság alatt 

állanak, úgyszintén a kik az uradalommal szemben hátra-

lékos tartozatban vannak, vagy bármi pzimen perben ál-

lanak az árverésből ki vannak zárva. 

Elkésve érkezett vagy utóajánlatok valamint kellően 

fel nem szereltek figyelembe vétetni nem fognak. 

"Az ajánlattevők közti szabad választási jog az ura-

dalomnak fentartatik. 

A részletes haszonbéri feltételek alólirott főtisztségnél, 

valamint a hittyiási birtokra vonatkozólag a nagyköveresi, 

dragzinai és csernai birtokokra vonatkozólag a török-szá-

kosi, és az izgárira vonatkozólag a zsidovini uradalmi 

ispánságoknál is a szokásos hivatalos órák alatt betekint-

hetők vagy érdeklődők költségein lemásolhatók. 

Buziáson, 1900. évi május hő 17-én. 9se 

A m. kii, közalap, gazd. ker. főísij 

Kapható 
egész éven át legelső rendű fiatal 

nehéz 

erdélyi igás ökör 
Papp Antalnál, 

Szamosujvárt. 
A készlet egész éven át á l landóan 

800—lOOÖ darab. 909 

kir. államvasutak. 
Igazgatóság. 
74530/C/I. 

Hirdetmény. 
(Díjkedvezmények érvé-
nyen kivül helyezése. 
Á kezelésünk alatt álló 

h. é. vasutakon 1899. év 
november 1. óta érvényes 
árudijszabáshoz (II. rész) 
folyó évi január 1-én ki-
adott „Függelék" 53. és 54. 
oldalain XXXVIII. csoport 
1. és 2. tétel szám alatt 
hirdetett kedvezmények 

1900. julius 1-től kezdve 
érvényen kivül helyez-
tetnek. 

Budapest, 1900. május 
22-éu. 
A m. kir. államvasutak 
igazgatósága a részes h. é. 

vasutak nevében. 
(Utánnyomás nem dijaz-

tatik.) 

1897. Kisbér nemzetközi vetögépverseny első dij: állami arany érem. 
Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzemre arany érem. 

1898. Hódmezővásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 
Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 

1899. Szegedi kiállítás első dij: legnagyobb elismerés. 

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
M G l - K l M Z S i j y . 

M a g y a r o r s z á g 

legújabb és 

sík és hegyes talajhoz egyaránt alkalmsa 

ZALA-DR1LL 
tervetüjjépét, további szab. „Perfeeta" olcsó «s igen jó, könnyű vetőgépét, 
lagjobb szerkezetű Sack-re idszeril aczélekéit, boronált, járgányali, síénagyfijtttt, 

rostált és mindenféle gazdasági gépelt. „Flu«t jf." rsz. kézi-toló répakapa és töltögető, i 16 frt. 
Árjegyzék ingyen és bérmontvo. 

fLeopold Adolf bőrgyárai! 
1 Tata-Tóváros. 
J| Vesz mindennemű á l lat i bőröket, szerződésileg is. 
1|. Készít szarvasbőrt, mosó-, törlő bőrt, cseres, fehér | 

J t irhát , ezekből állandó raktár. E lvá l la l minden e szakba | 

51 vágó mnnkáka t . 64461|| 
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M a g y a r k i r . á l l a m v a s u t a k . 

V o n a t ö s s z e k ö t t e t é s e k 
Budapest és a nevezetesebb hazai fürdők és gyógyhelyek között. 

M A G Y A R Á Z A T O K : 
Az indulási és érkezési idők középeurópai időre 

vonatkoznak. 
Az éjjeli idő esti 6?? órától reggeli 5?? perczig 

a perczeket jelző számjegyeknek aláhúzása által van 
kitüntetve. 

A gyorsvonatok vestagon nyomatott óraszámokkal 
vannak jelölve. 

Az expressvonat vastagon nyomtaottt óra és percz-
számmal van jelölve. 

0 Csak május és szeptember hónapokban köz-
lekedik. 

X Csak junius 1-étől szeptember 15-éig bezáró-
lag közlekedik. 

4- Csak junius 1-étöl augusztus 31-éig bezárólag 
közlekedik. 

* Csak j 
lag közlekedik. 

s IS.étől szeptember 15-étg bezéró-

Alap, (vasúti állomás Sárbogárd), 
Budapest-Kelenföldön át: 

Budapest k. p. u. __ ... ind. 8<>o 300 380 985 
Sárbogárd __ érk. 8» 1 lói 451 uai 123i 

Barlartgliget, (vasúti állomás Szepes-Béla). 
a) Kassa—Poprád-Felkán .át: 

Budapesten k. p. u. . ind. 710 800 I040* 
Szepes-Béla __ érk. 5»í 1125 850» 

b) Zsolna—Poprád-Felkán át: 
Budapest ny. p. ü __ __ ._ ___ ... ;nd . 905 
Szepés-Béla érk, 5W 

Bártfa, (vasúti állomás Bártfa. 
Kassa Eperjesen át: 

.Budapest k. p. u ind. ?so ,,00 |0tó» 
Bártfa ... érk. 720 lofl rO?Z 

Bázna, (vasúti. állomás Medgyes). 
a) Kolozsváron át : 

Budapest k. p. u ind. 8*>' .545 915 
Medgyes érk. 2»o 406 1000 

b) Aradon át: 
Budapest k. p. ind. 8io 10oo 
Medgyes érk. 280 4ög 
Bikszád, (Vasúti állomás Técső, vagy Szinyér-Váralia) 

a) Miskolez—Bátyú—Királyházán át: 
Budapest k, p. u. i nd . 86o 86B 
lecso- - — érk. 958 421 

?>) Püspök-Ladányon át: ~ 
Budapest k. p. u . ind. 650 9I6 705 gis 
TeCSÖ érk. 420 968 858 86S 

c) Püspök-Ladány—Szatmár-Németm át • 
Budapest k. p. u. jnd. 915 700 915 
Szinyér-Váralja _ érk. 914 8ia gS 

Borszék, (vasúti állomás Szász-Régen), 
a) Kolozsvár—Székely-Kocsárdon át: 

Budapest k. p. u ... _ i nd . 9,5 
Szász-Régen érk. 1216 

b) Arad—Székely-Kocsárdon át: ~ 
Budapest k. p. u __ jnd. 910 215 10W 
Szász-Régen érk. 619 6i» 71*. 

Buziás, (vasúti á'lomás Buziás-'fürdő). 
Temesvár-Józsefvároson át : 

Budapest ny. p. u ._.:"ind. 815 830 230 700 (qio 
Buziás /érk. 4i4x 101? 101? ,10SÖ ,10© 

Csiz, (vasúti állomás Buziás-fürdő). 
a) Miskolczon át: 

Budapest k. p. u. __ ind. 710 gso 235 
Csiz - — — ... érk. 1248 449 85Í 
_ . . , b) Füleken át: 
Budapest k. p. u. __ i nd . 730 935 345 l tio 
Ls iz - érk. 1154 414 8?4 ,744 

Csprbató, (vasúti állomás Csorbató). 
(
 1í

S?Jíí
a"CSOrbatói fogaskerekű vasút csak junius 

15-étől szeptember 15-éig bezárólag van nyitva). 
_ . x , a) Kassa-Csorbán át: 
Budapest k. p. u. ind. 710 , 800 |040* 
Csorbato ... érk_ 530« 1066. 8s5, 

, , , b) Ruttka-Csorbán át: 
Budapest k. p. u. ind l 730 520 n to 
Csorbató érk; 530. l00» 53Öi 

, , • c) Zsolna-Cso bán át: 
Budapest ny. p. u __ ind. 780 906« 
Csorbato _ érki 530* l W 

Czeméte, (vasúti állomás Eperjes). 
Kassán át : , , 

Buda,pest k. p. u _i ind. 7'0 76O 235 8oo |040* 
Eperjes ért. 2iu 5«'8 1025 805 305 

Élőpatak, (vasúti állomár Eperjes). 
T, , , a) Kolozsváron át: 
Budapest k. p. u ind. 83o 545 915 
r old vár érk. 7» 9?? |H 
_ , , b) Aradon át: 
Budapest k. p. u ... ind. 8">, 215 iqoo 

- — - érk. 711 4?í 9?8 

Feketehegy és Igió-Füred. (vasúti állomás Igló). 
Kassán át: 

Budapest k. p. u. ... ... ind. 71° 650 235 . 8oo |o40» 
Igló érk. 3I7 6ÍÍ 12?? 831 626* 

Gánócz, (vasúti állomás Gánócz). 
Kassán át: 

Budapest k. p. u. __. ... ... ... ._. ind. 76? 235 goo 
Gánócz ... érk. 7?? 12?? 915 
Gyertyánliget — Kabola-Pojána — (vasúti állomás Mára-

maros-Sziget, vagy Nagy-Bocskó). 
a) Miskolez—Bátyú—Királpházán át: 

Budapest k. -p. u. ... ind. 850 g65 
Máramaros-Sziget érk. 10?? 456 
Nagy-Bocskó ... érk. 12?? 532 

b) PüspÖk-Ladányon át: 
Budapest k. p. u. ind. 650 915 705 915 
Máramaros-Sziget érk. 456 10?? 950 950 
Nagy-Bocskó érk. 532 12?? 1102 1102 

Harkány, (vasúti állomás Siklós-Vokány). 
Uj-Dombováron át: 

Budapest k. p. u. ... ... ind. 715 800 300 935 
Siklós-Vokány ... érk. 1226 510 921 630 

Földvár 

Budapest ny. p. u. ind. 815 230 700 101? 
.Herkulesfürdő érk. 7?? 12?? íos' jos 

Kovászna, (vasúti állomás Kovászna). 
a) Kolozsvár—Brassón át: 

Budapest k. p. u. ind. 830 '915 
Kovászna ... érk. 1233 6?? 

b) Arad—Brassón át : 
Budapest k. p. u: ... ... ... ind. 215 
Kovászna _ érk. 803 

Koritnyicza, (vasúti állomás Rózsahegy). 
a) Ruttkán át: 

Budapest k. p. u. ind. -730. 730 935 345 520 nlo 
Rózsahegy érk. 327' 437 1212 1212 1020 437 

b) Zsplnán át: 
Bupapest ny. p. u. ... ... ind. 730 730 925 _ 
Rózahegq , .... érk. 32i 43? 121? 1020 

Lipik, (vasúti állomás Lipik) 
Uj-Dombovár—Dugó selo—Banovajarugán át 

Budapest k. p. u. ... ind. 715 830 
Lipik érk. 614 207 

Lubló, (vasúti állloinás Lubotin—Lublő-fürdő). 
Kasŝ —Aboson át: 

Bubapest k. p. u. ... ind. 710 750 8oo |(j4o* 
Lubotin—Lubló-fürdő 4 érk. 430 10̂ " 

Lucsivna, (vasúti állomás Lucsivna-fürdő). 
a) Kassán át: 

Budapest k. p. u ind. 710 750 goo |()40* 
Lucsivna-fürdő érk 429 829 950 — 

b) Rutkán át: 
Budapest k. p. u ind. 730 730 520 uio nio 
Lucsivna-fürdő ... ... ... érk. 458 1227 , ~ ~ 

c) Zsolnán át: 
Budapest ny. p. u. .ind. 730 730 905 
Lucsivna-fürdő érk. 458 gf? 1228 

Lucski, (vasúti állomás Liptó-Tepla>. 
a) Ruttkán át: 

Budapest k. p. u. ... ... ind. 730 730 520 uio 
Liptó-Tepla érk. 337 452 10S5 337 

h) Zsolnán át: 
Budapest ny. p. u. ind. 730 730 925 905 
Liptó-Tepla ... .... ... érk. 335 452 i2?i 103s 

Málnás, (vasúti állomás Málnás-fürdő), 
a) Kolozsvár—Brassó—Sepsi-Szt.-Györgyön át • 

Budapest k. p. u. ind. 830' 915 
Málnás-fürdö ... érk. 1245 g42 

b) Arad—Brassó—Sepsi-Szt.-Györgyön át: ~~ 
Budapest k. p. u ind. 8io 2l5 
Málnás-fürdő 1. ... érk. 80& 80& 

Marillavölgy, (vasúti állomás Öravicza)'. 
Temesvár-Józsefváros-Jassenován át: 

Budapest ny.p.u.;ind. 815 s'O 230 700 700 |Qlo iqio' 
Orovicza érk. 7?? 12?? 12W n2O0 10544. n20Q J054J: 

Párád, ("vasúti állomás Párád). 
a) Kál-Kápolnán át: ' 

Budapest 1c. p. u ... ind. 750 2-35 
Párád... érk. 1245 842 

b) KisrTerennén át: 
Budapest1 k. p. u. „. ind. 935 i0io 
Párád ... ... ... . érk. 228 8?8 

Pável-sósfürdö, (vasúti állomás Máramaros-Sziget) 
(a Miskolez - Bátyú—Királyházán át: 

Budapest k. p. u. ... i nd . gBo 855 
Máramaros-Sziget ... _ . érk 1050 4S 

b) Püspök-Ladányon "át7" 
Budapest k. p. u ind. 65o 9'5 705 915 
Marainaros-Sziget érk. 456 1050 950 950 

PÖStyén, (vÍLsuti állomás Pöstyén). 
Galántán át: 

Budapest ny. p. u. ... ind. (0? 730 925 906 
Pöstyén ... ... ... érk. 4»9 l|2i 412 429 I 

Rajecz, (vasúti állomás Rajeczfürdő). 
a), Ruttka—Zsolnán át: 

Budapest k. p. u. ... ind. 730 935 520 1110 
Rajecz-fürdő ... ... ... érk. 406 101? 869 4Ö6 

b) Galánta—Zsolnán át: 
Budapest ny. p. u ind. 73o 925 905 
Rájecz-fürdő ... érk. 406 1012 959 

Ránk-Herlány, (vasúti állomás Kassa). 
Miskolczon át : 

Budapest k. p. u. ind. 710 760 235 8oo |()40* 
Kassa ... érk. I02 330 g28 566 428* 

Rozsnyó (vasúti állomás-Rozsnyó). 
a) Miskolez—Bánréven át: 

Budapest k. p. u. ind. 710 • 860 235 855 [0 40* 
Rozsnyó ... éik. 301 731 H31 744 744 

b).Fülek—Bánréven át: 
Budapesten k. p. u...' ... _ ind. 730 935 345 
Rozsnyó érk. 301 7?1 li?l 
Stósz, (vasnti állomás Metzenzéf, vagy Szomolnokhuta). 

a) Kassa—Szepsin át: 1 

Budapest k. p. u. ind. 710 235 8oo |o«« 
Metzenzéf érk. 425 11?? 10"> 10W 

b) Kassa—Margitfalun át: 
Budapest k. p. u. ... ... ... ind. 750 8o? io40» 
Szomolnokhuta érk. 8?o 1125 g26 

Stubnya-fiirdő, (vasúti állomás Stubnya-fürdő). 
Hatvan-Zólyomon át: 

Budapest k. p. u. ... ... ind. 730 935 345 520 1110 
Stubnya-fürdő... érk. |32 714 iqio 557 nie 

Szklenó,. (Vasúti állomás Geletnek-Szklenó). 
a) Garam-Berzenczén át: 

Budapest k. p. u. ind. 730 935 520 
Geletnek-Szklenó ... érk. 124 6594- 519 

k) Párkány-Nánán át: 
Budapest ny. p. u ind. 615 730 2'5 
Geletnek-Szklenó ... ... ... érk. 224-)- 284-|- 101? 

Szliács, (vasúti állomás Szliács). 
Zólyomon át: 

Budapest k. p. u. ind. 730 936 345 520 u n 
Szliács érk. 1222 537 857 440 900 
Szobráncz, (vasüti állomás Nagy-Mihály vagy Ungvár), 

a) Miskolez—S-.A.-Ujhelyen át: 
Budapest k. p. u ... ind. 710 235 856 
Nagy-Mihály ... érk. 328 1011 923 

b) Miskolez—Csapon át: 
Budapest k. p. u ind. 710 850 , 235 g55 |Q40« 
Ungvár ... ... érk. 3*7 7?? 1055 H33 ll33 

Szolyva-Hársfalva, (vasúti állomás Szolyfa-Hársfalva). 
Miskolez—Munkácson át: 

Budapest k. p. u ind. 235 s^ 
Szolyva-Hársfalva érk. 1212 110 

Tarcsa-fiirdS, (vasúti állomás Felső-Eör). 
Győr—Szombathelyen át: 

Budapest k. p. u.' ind. 650 850 |45 955 
Felső-Eör érk. 5« 545 928 g40 
Tátrai fürdők és pedig: Tátrá-Füred, Alsó-Tátra-Füred és 

Uj-Tátra-Füred, (vasúti állomás Poprád-Felka). 
a) Kassán át: 

Budapest k. p. u ind. 710 750 235 8oq |040* 
Poprád-Felka ... érk. 3'4 8oo 100 921 703* 

b) Ruttkán át: 
Budapest k. p. u. ind. 730 730 510 nio 1110 
Poprád-Felka ... érk. 51B 7?? 12« 515 7Öl 

c) Zsolnán át: 
Budapest ny. p. u ind. 73o 730 905 
Poprád-Felka. érk. 515 702 i245 

Tátra-Lomnicz, (vasúti állomás Tátra-Lomnícz). 
(A poprád-felka—tátra-lomniczi voDal csak junius 15-étöl 

szeptember 17-éig bezárólag van nyitva.) 
á) Kassa—Poprád-Felkán át: 

Budapest k. p. u. ... ind. 710 750 goo |Q40» 
Tátra-Lomniez érk. 6??* 8«* 1035* 745* 

b) Ruttka—Poprád-Felkán át: 
Budapest k., ,p„ jj,—, — T ... ... ind. 730 520 nio 
Tátra-Lomilícz— — ... ... érk. 6??* 135* 6Ö5* 

"" c) Zsolna—Poprád-Felkán át: 
Budapest ny. p. u.: ... ind. 730 730 . 905 
Tátra-Lomniez érk. 6??* 135* 

Teplicz, (vasúti állomás fepla-Trencsén-Téplicz). 
Galántán át: 

Budapest ny. p. u ind. I?« 730 925 905 
Tepla-Trencsén-Teplicz... érk. 5?? I223 6?? 605 

Thurzó-Füred, (vasúti állomás Gölniczbánya). 
Kassa-Margitfalun át: 

Budapest k. p. u ... ... ind. 750 8oo ifl-to* 
Gölniczbánya ... ... érk. 61? 915 625 

Tusnád, (vasúti állomás Tusnád-fürdő). 
1) Kolozsvár—Brassó—Sepsi-Szt.-Györgyön át: 

Budapest k. p. u.... ... ... ... ... ... . .. ind. 830 915 
Tusnád-Fürdő ... ... : ... érk. 1»4 «?? 

b) Arad—Brassó—Sepsi-Szt.-Györgyön át: 
Budapest k. p. u. ... . ind. 215 
Tusnád-fürdő ... érk 852 
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Vihnye, (vasúti állomás Szénásfalu—Vihnye). 
a) Garam-Berzenczén át: 

Budapest k. p. u „_ ind. 7S0 93S 520 
Szénásfalu—Vihnye ... érk. 132 710 _l 530 

b) Párkány-Nánán át: 
Budapest ny. p. u ind. 61E> 730 215 
Szénásfalu—Vihnye :„ ... érk. 21?-f- 2" -f 102? 

Vízakna sósfürdő (vasúti állomás Vizakna-fürdö). 
a) Kolozsvár—Eis-Kapuson át: 

Budapest k. p. u. ind. 830 915 
Vizakna-fürdö... érk. 1261 

b) Arad—Tövis—Kis-Kapuson át: 
Budapest k. p. u .... ind. 215 1000 

Vizakna-fürdö érk. 3« 8« 
Zajzon, (vasúti állomás Brassó), 

a) Kolozsváron át: 
Budapest k. p. u. ind. 830 916 

, Brassó érk. 800 1025 209 
b) Aradón át: 

Budapest k. p. u. ind. 8io 2lr> 10™ 
Brassó érk. 800 507 1025. 

Ezen fürdőhelyek vasúti állomásaira Budapestről 
személyenként a következő menetdijak fizetendők és 
pedig: 

Budadest keleti pályaudvarról 
Bárcza, Brassó, Eperjes, Medgyes, Técső, Szátmár-
Németi, Máramaros-Sziget, Kassa. Nagy-Bocakó, Földvár, 
Maros-Vásárhely, Villány, Szolyva-Hársfalva, Liptó-Tepla, 
Luesivna-fürdő, Poprád-Felka, Zsolna, Rózsahegy, Stub-
nya-fürdő, Gánócz, Lubotin—Lubló-fürdő, Rozsnyó, 
Ungvár, Margitfalu és Nagy-Mihály állomásokra gyors-
vonat I. oszt. 24 kor., II. oszt. 16 kor., személyvonat 
I. oszt. 18 kor., II. oszt. 12 kor., III. oszt. 8 korona. 

Bárezán Meezenzéfre, Margitfalun Szomolnok-hutára' 
uj menetjegyek váltandók. 

Parádra Kis-Terennén át gyorsvonattal I. oszt. 11 
korona 70 fillér, II. oszt. 7 korona 80 fillér ; személy-
vonattal I. oszt. 9 korona 60 fillér, II. oszt. 6 korona 
40 fillér, III. oszt. 4 korona. 

Sárbogárdra gyorsvonattal I. oszt. 9 kor., II. oszt. 
6 kor.; személyvonattal I. oszt. 7 kor. 20 fillér, II. oszt. 
4 kor. 80 fillér, III. oszt. 3 korona. 

Csízre gyorsvonattal Füleken át I. oszt. 18 kor., 
II. oszt. 12 korona; személyvonattal I. oszt. 14 korona 
40 fillér, II. oszt. 9 kor. 60 fillér, III. oszt. 6 korona. 

Csorbatóra gyorsvonat I. oszt. 25 korona 50 fillér, 
II. oszt. 17 kor. 50 fillér; személyvonát I. oszt. 19 kor. 
.50 fillér, .II. oszt. 13 kor. 50 fillér, III. oszt. 9 korona 
50 fillér. 

Bártfára gyorsvonattal I. oszt. 27 korona 60 fillér, 
II. oszt. 18 kor. 40 fillér; személyvonattal I. oszt. 21 
korona 60 fillér, II. oszt; 14 korona 40 fillér, III. oszt. 
9 kor. 50 fillér. 

Szliácsra gyorsvonattal I. oszt. 21 kor., II. oszt. 
14 korona; személyvonattal I. oszt. 16 korona 20 fiit., 
II. oszt. 10 korona 80 fillér; III oszt. 7 korona. 

Felső-Eörre személyvonattal I. oszt. 21 kor. 60 fill., 
II. oszt. 15 kor., III. oszt. 9 kor. 80 fillér. 

Szepes-Béla—Barlangllgetre gyorsvonattal I. oszt. 
25 kor. 80 fillér, II. oszt. 17 korona 20 fillér; személy-
vonattal I. oszt. 19 kor. 80 fill., II. oszt. 13 kor. 20 
fill.; III. oszt. 8 kor. 80 fill.. 

Szász-Régenre gyorsvonattal I. oszt. 26 kar. 40 fill., 
II. oszt. 17 kor. 60 fill., személyvonattal I. oszt. 20 kor. 
40 fill., II. oszt. 13 kor. 60 fill, III. oszt. 9 kor. 

Kovásznára gyorsvonattal I. oszt. 28 kor. 80 fill., 
II, oszt. 19 kor. 20 fill.; személyvonattal I. oszt. 22. kor. 
80 fill., II. oszt. 15 kor. 20 fill., III. oszt.. 10 kor. 

Szinyér-Váraljára személyvonattal I. oszt. 21 kor., 
.11. oszt. 14 kór., III. oszt. 9 kor. 20 fill. 

Málnás-fürdőre gyorsvonattal I. oszt. 27 kor. 60 fill., 
II. oszt. 18 kor. 40 fill.; személyvonattal I. 0szít. 21 kor. 
40 fill., II. oszt 14 kor. 20 fill., III. oszt. 9 kor. 40 fill. 

Tusnád-fürdőre gyorsvonattal I. oszt. 28 kor. 80 fill., 
II. oszt. 19 kor. 20 fill.; személyvonattal I. oszt. 22 kor. 
KO fill.. II. oszt. 15 kor. 20 fill., III. oszt. 10 kor. 

Lipikre gyorsvonattal I. oszt. 31 kor. 20 fill.', II. oszt. 
20 kor. 80 fill.; személyvonattal I. oszt. 25 kor. 0̂ fill., 
}I. oszt. 16 kor. 80 fill., III. oszt. 11 kor. 

Gölniczbányára gyorsvonattal I. oszt. 24 kor. 40 fill., 
II. oszt. 16 kor. 40 fill., személyvonattal I. oszt. 18 kor. 
40 fill., II. oszt. 12 kor. 40 fill., III. oszt. 8 kor. 30 fill. 

Tátra-Lomniczra gyorsvonattal; I. oszt. 25 kor. 80 
fill.,' II. Oszt. 17 kor. 20 fill.-; személyvonattal I. oszt. 
19 kor. 80 fill., II. oszt. kor. 40 fill., III. oszt. 8 kor. 
80 fillér. 

Budapest nyngati pályaudvarról 

Temesvár-Józsefváro's, Herkules-fürdő, Oravieza, Tepla-
Trenc.sén-Teplicz és- Zsolna állomásokra gyorsvonattal 
I. oszt. 24 kor., II. ciszt. 16 kor.; személyvonattal I. oszt. 
I. oszt. 18 kor., II. oszt. 12 kor., III. oszt. 8 ,kor. 

Pöstyénre gyorsvonattal I. oszt. 21 kor., II. oszt. 
14 kor; személyvonattal I. oszt. 16 kor. 20 fill.,-II. oszt. 
10 kor. 80 fill., III. oszt. 7 kor. 

Geletnek-Szklenc és Szénásfalu-VIhnye állomásokra 
gyorsvonattal 1. oszt. 14 kor. 40 fill., II. oszt. 9 kor. 
60 fill.; személyvonattal I. oszt. 13 kor. 20 fill., II. oszt. 
8 kor. 80 fill., III. oszt. 5 kor. 50; fill. 

Buziásra gyorsvonattal I. oszt. 26 kor. 40 fill., II. 
oszt. 17 kor. 60 fill.; személyvonattal I. oszt. 20 kor. 
40 fill., II. oszt. 13 kor. 60 fill., lll. oszt. 9 korona. 

Budapest, 1900. május hó. 

Az igazgatóság . 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 1 

K o s e l a d i i s . 
A Cittolibi eredeti Hampshire törzsjuhászatban, 

posta Cittolib, vasúti állomás Lauin (Csehország) a 

ko§eladá§ 
megkezdődött. 

Fürstl. Schwarzenberg'sche Herrschaft 
Direction Cittolib 

posta Cittolib, vasúti állomás Laun, 891 

L é - e l a d á s . 
G r ó f B e r c l i t i » M L i p ó t n é , szül. gróf Károlyi Ferdinánda 

ő Méltóság'a á r p á d hu I m i ango l f é l v é r m é n e s é b ő l szár-
m a z o t t 

2 db 4 éves kancza, apja: „Betyár" ang. telivér 
2 „ „ „ herélt, apja:„Betyár" „ „ 
1 „ „ „ kancza,, apja: „Millerjung" „ „ 
4 „ „ „ herélt, apja: „Prinz Frederick" „ „ 
1 „ „ „ herélt, apja: „Fenegyerek" „ „ 

Összesen: II db 4 éves csikó eladó. 
Szíves megkeresések 

a z u r & d & l m s i i s z t t a r t ó s á g h o z 
Á r p á d h a l o m , u. p . Orosháza intézendők. 951 

RENDSZERES 

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

termény-tisztító - művek 
gabonaraktár; ik (silos) részére. 

G r a e p k l H u g ó 
gép- és rosta lem«;zgy á r , ma l omép i t é s z e t 

Marsha l l , Sons & Co. L m t d 
arigolországi gépgyár vezérügynöke 7 6 2 6 

BUDAPESTEN, V. kf r., Kii Isö váczi-ut 46. szám. 
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gyapjúmosó és bizományi részvénytársaság 
B u d a p e s t , V., K á r p á t - u t c z a 9 . s z . 

Harminczkettedik üzemév! A gyaPju nyírás közhitével a t. cz. Harminczkettedik iizemév! 

g y a p j u t e r m e l ő k é s g y a p j u k e r e s k e d ő k f i g y e l m é t 

gyapjumosó gyárunkra 
irányítjuk és annak igénybevételét mint a. hazai gyapjú 1 e g e l ő n y ö s e b b értékesítési módját ajánljuk. 
innia Az 1399. évi gyap jú f o r g a l m i é v t é k 4 . 0 0 0 , 0 0 0 koponápa rúgo t t , huhu. 

K I V I T E L : OsztrVtk-, Német-, Franczia-, Orosz-, Olasz-, stb. országba. 

Csomago l ózsákoka t h as zná l a ti dij né lkü l kö lcsönkép k ü l d ü n k . : 

A moso t t g y f p j u u t á n sem r a k t á r o z á s i , sem b i z t o s í t á s i d i j a t n e m s z á m í t u n k . 

Nyers-gyapjn bizományi-osztályunk 
elvállalja mindennnemü zsíros (szennyes) és úsztatott (hátommosott) gyapjú nyers állapotban való bizományi eladását, 

Városi irodánkban Neugebauer Gy. a legmérsékeltebb feltételek mellett. A külföldi textilipari piaczokkal fennálló kiterjedt összeköttetésünk a gyapjú 
urnái VII.. Dohány-utcza I. sz. fel- legjobb értékésitésére képesít bennünket. Kimerítő felvilágosítással kívánatra készséggel szolgálunk, 
világositások szintén kaphatók. m AZ IGAZGATÓSA G 

Budapest, ak ± 
Főraktár: Koronaherczeg-utcza 17. mz. 

Gyár: (Motor̂ rővel) IV., Károly-laktanya. 
Állandó nagy raktár mindennemű állatorvoii és gazdá-
•zatl mllszerekből, a legújabb előírás szerint. Olcsó 

és jutányos árak. 
Javítások és müköszörülések elfogadtatnak. 

Képes SrlegyzéK lneyen. 

[ A budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs.: 
szarvasmarha, Iborju, juh, kecske, bárány és sertések 

bizományi eladásával "TfcQ 
foglalkozik. 

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

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

V á s á r p é n z t á r , B u d a p e s t , F e r e n c z v á r o s . 
Levél-, sürgöny, telefonezim : .VÁSÁRPÉNZTÁR—BUDAPEST.* 35 

A „Miskolczi Hitelintézet" áru s terményraktáraiban az ezidei 

VlII-ik; gyapju-vásár 
bcraktánozással egybekötve 

1900. évi junius hó 13-ib napján tartatik. 
Részletes felvilágosítással szívesen szolgál 

A „ M I S K O L C Z I fflTEIINTÉZET" 

részvénytársaság igazgatósága. 

767 (Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Mindennemű tejgazdasági eszközt 

és gépet szállit, tejgazdasági telepeket 

és tejszövetkezeteket rendez be az 

Separator Részvény-Társaság 
ezelőtt P f a n h a u s e r A . 

Budapest, VIL, Erzséfcet-körut 45. 
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!! A m e z ö g a z d á k f igye lmébeü 

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és kerités-gyára 

Budapesten, VIII., Üllői-ut 48. szám 
jutányos áron szállít: 

sodrony-kerítéseket, 
magtár-ablakrostélyokat, 

szikrafogókaf, kavics- és föld-
rostákat, heref ejtő- és tok-
lászoló aczélszöveteket gömbölyű 
"" aczélsodronyból. 

választóhengereket 
(Sortircylinder) cséplőgépekbe, valamint régi 
hengereknek uj sodrony-köpenynyel való 

ellátását, 
t a k a r m á n y - és t r á g y a k o s a -
r a k a f , ö k ö r s z á j k o s a r a k a t , 

rostákba vald szitabetéteket stb. stb. 
P o n t o s és gyors k i s z o l g á l á s ! 

Árjegyzékek ingyen és bérmentvei! 

KÁDÁR GYULA szab. gyorslóhere-magfejtő-gépgyára Nagyváradon. 
T. CZ. Van szerencsém a nagyérdemű gazdaközönség és géptulajdonosok 

becses figyelmét felhivni a szabadalmazott gyors lóhere- és luczerna-
mag cséplő és gubózó gépemre, mely nemcsak magas munkaképes-
ségénél fogva múlja felül az eddig létező összes ilynemű gépeket, hanem azon 

rénél fogva is, hogy vele a cséplés és gubózás egyszerre végezhető, de 
iül a gubózást is, kitűnő sikerrel végzi. 

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

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

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

Teljes tisztelettel 

KÁiÁr Gyula szab. gyorslóhere-magfejtő-gépgyára Nagyváradon. 
3 I i I S M E R Ő L E V E L I 

T. Kádár Gyula géplakatos mester 
Nagyváradon. 

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

Tisztelettel 
Szt.-Jobbi gazdaság kezelösége. 

Ezenkívül birtokomban vannak 

Nagyrlradi lat. szirt, káptalan mitshi gazdasága. 
Tekintetes Kádár Gyula urnák 

Nagyváradon. 
Van szerencsém ezennel tudomá-

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

Kelt Micske puszta, 1897. okt. 15. 
Tisztelettel 

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

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

Egyesült Budapest M r o s i takarékpénztár 

Be f i ze t e t t a l a p t ő k e : 

9 , 0 0 0 , 0 0 0 kor., névre szóló 1 5 , 0 0 0 db 6 0 0 kor, névért, részvényre felosztva. 
T a r t a l é k t ő k é k : 

Rendes tartalékalap 11,077.586.36 korona. 
Külön „ 1,015.589.06 „ 
Rendkívül „ 400.000.— „ 

Összesen: 12,493.175.42 korona. 
Kölcsönöket ad telekkönyvvezett fővárosi ingatlanokra és vidéki földbirtokokra 

készpénzben és záloglevelekben a becsérték 50 százalékáig. 
A jelzálogkölcsön iránti kérvényekhez, — melyeknek mintáz 

díjmentesen átvehetők - kővetkező okiratok melléklendők: 

F ö l d b i r t o k o k n á l : 
o) a legújabb keletű hitelesített teljes telekkönyvi kivonat; 
6) a hitelesített kataszteri birtokiv; 
c) az adókönyv vagy adóhivatali bizonyítvány a fizetett adóról 
d) esetleg az ármentesítés! költségek kimutatása; 
e) az épületekre vonatkozó tüzkáriiztosilási kötvény; 
f) az u. n. azonossági bizonyítvány, vagyis községi bizonyítvány 

.taszteri birtokivben felvett birtok mily híteljegyzőkönyvbeu van felvéve. 
Kívánatos, hogy esetleg meglevő bírói becslések, adás-vételi vagy 

negyedévenkínt előlegesen leendő fizetésének kikötése mellett adatnak. A kamatláb a takarék-
pénztár és a kölcsönkérő közti megállapodás tárgyát képezi. 

A takarékpénztárnak 4 és fél százalékos záloglevelekben adott kölcsönei után tőketör-
. lesztés és kamat fejében 45 éven át évenkint 5 és fél százalék fizetendő fél évi előleges rész-
letekben. 

A záloglevelek kölcsönösen megállapított áron vétetnek vissza. 
Az intézeti záloglevele)í a tőzsdei napi árfolyamon a takarékpénztar mind a 

négy osztályának pénztáránál kaphatók. 

1 takarékpénztárnál 

i vagy bérszerzödések mellé-

Birtokeladás. 
Erdé ly legszebb s legtermékenyebb vidékén, Kolozsvártól csak 

5/i órányira az Aranyos völgyében, Aranyos-Gyéres község határában fekvő 
és a szomszéd községekből ehhez tagositott összesen 1485 katasztrális 
holdat tevő birtok, mely áll 930 hold szántó, 72 hold kert, 359 hold rét, 
20 hold szőlőhely, 50 hold legelő, 15 hold berek és 32 hold földadó alá nem 
eső területből, — a belsőségben terjedelmes és szép park közepette két külön-
álló, teljes kényelmü szép uri lakházzal és a szükséges egyéb melléképületek-
kel, gyümölcs és veteményes kerttel, — továbbá a tagban tisztilak, cseléd-
házak, istállók és egyéb gazdasági épületekkel: — szabad kézből eladó. — 
Helyben vasút és sürgönyállomás. — A birtokot ötvenezer forint törlesztéses 
kölcsön terheli. 

Az eladással alkusz mellőzésével -

S z a c s v a y Dénes 
Kolozsvárt lakó ügyvéd van megbízva. 

Eladó állatok. 
Gróf Zichy János ur nagy-lángi uradalmában tenyész-

irány változtatás következtében eladásra kerül 

42 drb magyar tehén és 36 drb üsző, 
a következő évjáratokból: 

1 db öreg tehén 

892-beli tehén 13 x 

7 

16 

897 

6 „ 895 „ 

17 db 896 „ 

Eladó továbbá vészen átment 

12 db öreg (fecskehasu) mangalicza kan 

40 „ „ „ „ emse 

25 „ süldő „ „ kan 

20 „ „ „ „ emse 

központ i fe lügyelői hivatalhoz 
K a g y - L á n g , F e j é r m . intézendök. 94 
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éve 

| Poroellán-Bmail-FestéRunk (Pef) 
* mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-

ződés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felü-
, letet nyújt, mely tej és vajkezclési helyiségek, íféphá-
I zsk , konyhák, fürdőszobák, folyosók, istá l lók, 
I klosetek stb. részére felette i " 

Bessemer festékünk(védjegy 6116)1 

mint feltét lenül mesbi ihatő rozsdavédő szer mindennemű 
vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitűnő konserváló szer. Tar-
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, 
mint mininm és olajfesték. 

Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

)Lutz Ed© és Társa, Pozsony. 
H O T T E R F . J. '. R . Szt. József-gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII /2 . , Schönbrunnerstrasse 182. 

HoUor-fele Absorbinc 
palaoik frt̂ e.—, palaczk f̂rt 

testtapadékot, a nélkül, hogy a BzSi 

jkníl̂ a hol 

itabtityköknél, vastag térdné J ';on, vastag bokánál, daga 

ÚTteti'éŝ eggyögyHjl6 

Hotter-rele Agrll táppoi 

Blülmulhatatlan holt 

ban és drogériákban. 
Főraktár : BUDAPESTEN : Dr. BUDAI EMIL, 
ráosi gyígysí. Városháztér és TÖBÖK JÓZSEF 

gyógyszertára Király-utcai 12. 

EOTTEE-FÉLE TEAINIUG-FLUID 
1 palaczk ÍM 20 kr. ̂  

Imakra és vontatásra képesiti. A tul-
és merevedésnél̂ megiepö sikerrel ifl-

EOTTER I. ÉS II. SZ. DISZNOPOEA 
1 kiló 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-

HOTTER-FÉLE EOLIKA ELLENI SZER 

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

iparczélokra. 
Legjobb gummi- és kender tömlők. 

Mindenféle csövek. 

W. GARVENS, Wien 

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

Walflschgasse 14. sz. 
1 Schwarzenbergstrasse 6. 

A 2855 . s z á m ú 956 

„Cultivator erdőföld 
vagy kert müvelésére" 

czimii magyar szabadalom tulajdonosa, szabadalmának 
gyártása czéljából magyar gyárosokkal összeköttetést 
keres; szabadalmát esetleg ü is adja vagy gyártási 

engedélyt ad. 
Érdeklődőknek szívesen szolgál felvilágosítással 

KELEMEM és TÁRNA 
szabadalmi ügyvivő iroda Budapesten Royal szál loda B, 

L a p u n k b ekö t é s i t á b l á j a 2 k o r o n a 

72 f i l l é r é r t ( p o r t ő m e n t e s e n ) k a p h a t ó 

k i a d ó h i v a t a l u n k b a n . 

STAHEL «> LENNEK 
TRIEURGYÁR j Katona József-utcza 8. 

Ajánljuk 

trieurjeinket 

Lekopott trieurkőpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcseré-
lünk. Kívánatra képes árjegyzékkel szolgálunk bér-
mentve. Jutalék mellett sxolid elárusítók alkalmazást 

Fehér Miklós 
gépgyára 

Budape s t , I X . , IJ l lő i-i í t 23. s z ám . 

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

gépet, földmivelési eszközt, továbbá 

W j ó l k i j a v í t o t t - V ) 

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

tására. 

Mérsékelt árak, kedvező fizetési feltételek. 

630 Árjegyzék ingyen és bérmentYe. 

[Faragó-féle 

Csüdsömör - kenőcs. 
Biztos hatású szer, csüdsömör, hám és nyeregtörés ellen. 

Faragó-féle 

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

kitűnőnek bizonyult. 
Mindkét szer, környékbeli több nagyobb uradalom-
nál, valamint kisebb gazdáknál kipróbálva; már 

több év óta igen jó eredménnyel használta'ik. 
Kapható a feltaláló és készítőnél 

F A R A G Ó Ö D Ö N 
gyógyszerésznél 859 

T ő t - K o m l ó s Békés-megye. 

1 nagy tégely Csüdsömürkenöcs 2 korona. 
1 kis „ „ ... | „ 
1 üveg Versenyfluid 3 deciliter 2 „ 

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

•avtalanitott repczeolajat, stb. 

disznózsírt, szalonnát és szalonnáról lerázott sót. 
Fertőtlenítő szereket, 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

A J & N I* O K: 
I Kocsikenöcsöt, Petroleumot, 

Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát-
rány festékeket, fedéllakot, 

M Ű T R Á G Y Á T 

K R A M E R L I P Ó T , 

LiCBrDát,lierét,fMaflTalíat 
minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket. 

113' V e t ő m a g o t 
a legjutányosabb áron és garantált jó mi-

BUDAPESTEN, 
, Akadémia-utcza 19. sz. 

S ü r g ő n y c z i m i „ C E R E S " Budapest . 
Árjegyzékkel és résaletc* külön ajánlatokkal kívánatra w l g á l o k . 
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ALAKULT 1856. g a z d a s á g i g épgyá r-a 

NIOSONBAH. 
a nyári idényre ajánlja elismert 

szerkezet^ és kivitelű eredeti amerikai BudapCSt, VI., VáOZl kÖFUt 57[a. 
„ O s b o r n e " - f é l e 

fűkaszáló gépeit 
szénaforgatóit 

marokrakó 
és kévekötő 

aratógépeit, 
melyek hazai földön is ismételve legelső 

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

66 korona). 

Jirgáuyos és motoros cséplőgépeit rosta, taMyozát 
Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

Ujjinnf vannak még emberek, 
l í I IBl l a kik a Kathreiner-féle 
Kneipp maláta kávét még nem 
használják, noha ez egy ízletes 
és egészséges kávéital? 

Mert nem tudja még mindenki, 
hogy mily nagy előnyökkel bir 
a Kathreiner kávé, a mely a 
kávénövény egy kivonata által a 
babkávé-ízet és zamatját nyeri, 
ö ezáltal felülmúlhatatlan mó-
don magában egyesíti a honi 
malátákészítmény értékes egész-
ségi tulajdonságait a babkávé 
kedvelt ízingerével. A Kathreiner 
Kneipp maláta kávé i 
részt mint pótkávé s 
babkávéhoz, azonban tiszti 
vezve is kitűnően ízlik. Min-
denütt kapható, de nyitva soha 
sem lesz árusítva, s csakis az 

lódi, a melyek Kneipp v páter 
arczképét viselik és a nevet: 

•KátKr síner«, 

P A U C K S C H , BUDAPEST, József-körut 25. 
. P A I T C K S C H r é s z v é n y t á r s a s á g 

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

gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár és rézműves-műhely _ j i i i i r * * ^ 0 l t i rendezett be a 
' 5 3 é r é s f e n n á l l á s a é t a T W I B P * ^ ^ ^ " " ^ * * 

mint íegkiTáióbb különlegességét j l p l e g n j a b b r e n d s z e r s z e r i n t . 
'«gjobban jővedel- ^ r t * * * * ^ ^ ^ ^ ^ 50 ÓT óta körölbelfil 1800 telepet álll-

mező || H tottnnk fel. 

Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszflnomltók, 

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

gyárak teljes átalakítását és egyes szeszgyári gépet vagy készüléket is leg-

jutányosabban szállítunk. 

Pauchsch, Budapest, Jézsef-ktirut 25. czkre kérjük. 
(G íy í i r to lep : K ö b Anya.) 

The Johnston Harvester Co 
amerikai aratógépgyár BATAlflA N.-Y. Amerika. 

Ajánlja az egész v i l á g o n legjobb hirnévnek örvendő utolérhetetlen 

f í i k a i z á l d i t , 

m a r o k r a k ó a r a t ó g é p e i t , 

k é v e k ö t ő a r a t ó g é p e l t é s 

e g é s z a c z é l g y ű j t ő i t 
a legtökéletesebb kivitelben, olcsó árban t e l j e s szavatosság m e l l e t t . 

Áb r á s á r j e g y z é k k e l és f e l v i l á go s í t á s s a l i n g y e n és b é r m e n t v e s zo l g á l 

B á c h e r R w i d o l f 
é s 

Melichar Ferenci 
gépgyá rosok , m i n i 

magyarországi vezérképviseltünk 
BUDAPEST, 

VI., Nagymez ő-utcza 68. szám. 
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Hirdetési ár 15 sióig 60 fillér ezen felül minden 
SIÓ 4 fillér, feltűnő betűkkel 8 fillér Czim közlés-
nél minden beiktatásnál 60 fillér bélyegilleték. KIS H IRDETÉSEK 

Guk muScuMk <* • ntíiri 
továbbá állási keresők lm a 

Tétetnek fel e kwhreanényM rovatban. 

Cwa.li oly levelekre Tálaszolnnk, melyekkel válagzra szSkséges levélbélyeget vagy levelezőlapot küldenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Intéző 

nagy gazdaságba kerestetik. 
Osak̂ olyan tiszt fogadtatik fel, 

magyarégnimXnyelvet birja* 
Bizonyítványokkal másolatban 
ellátott folyamodványok, me-

megye czimezendők,Sád V930 

Egy 
jó házból való 19 éves izraelita 
fiatal ember gazdaságba gép-
ihellé, kulcsári yagjr ehhez há-
sottló gyakornoki állisra óhaj-
tána meünl nyárra vagy egész 
évre csekély fizetéssel. Azon-
nal beléphet. Czim a kiadóhi-

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Intéző 

nagy gazdaságba kerestetik. 
Osak̂ olyan tiszt fogadtatik fel, 

magyarégnimXnyelvet birja* 
Bizonyítványokkal másolatban 
ellátott folyamodványok, me-

megye czimezendők,Sád V930 

34 éves, 

végzett, három é^e^grlm 

SegfSXBállástIkerefy Czü? 

Sbl^dIlatÓ 6 lBP k ad<illÍTa
9
tg3 

Szerény, 
igényű, józan életű tisztessé, 
ges nős fiatal ember gazdasági 

800 korona készpénz'és szokott 

kötéssel̂ Szily' Oazső,̂ OIlS" 

34 éves, 

végzett, három é^e^grlm 

SegfSXBállástIkerefy Czü? 

Sbl^dIlatÓ 6 lBP k ad<illÍTa
9
tg3 

Szerény, 
igényű, józan életű tisztessé, 
ges nős fiatal ember gazdasági 

800 korona készpénz'és szokott 

kötéssel̂ Szily' Oazső,̂ OIlS" Gépész 

nyári cséplésre "Alkalmazást 
keres. Czi _.e a kiadóhivatal-Magtáros, 

jártaas8aZ<felvft íTk" is 

igényli, nőtlen 'folyamodók 
ajánlataikat küldjék Kunold 

Rácz-Egres, u. p. Simontornya. 

Gépész 

nyári cséplésre "Alkalmazást 
keres. Czi _.e a kiadóhivatal-Magtáros, 

jártaas8aZ<felvft íTk" is 

igényli, nőtlen 'folyamodók 
ajánlataikat küldjék Kunold 

Rácz-Egres, u. p. Simontornya. 
Intell igens 

Kitűnőén főz. Cziíh a kiadóban. k rfcé i.®
8'yes 

vetemén.ykei;tészeti ismeretek-

nak, kerestetik. Ajánlkozók 
forduljanak Qrünwald Tegtvé. 
rekhez Osány, Hevesmegye.̂  

Intell igens 

Kitűnőén főz. Cziíh a kiadóban. k rfcé i.®
8'yes 

vetemén.ykei;tészeti ismeretek-

nak, kerestetik. Ajánlkozók 
forduljanak Qrünwald Tegtvé. 
rekhez Osány, Hevesmegye.̂  

Kezelőtiszti 

vaflásû 01'család éTe9'^v- rff' 

ÁLLÁST KERESŐK, 
A grór 

Esterházy-féle csáli-
Tári földmlves-is-
Kolát több, részben a kato-

ben már feleséges ItÖYen-

M ^ J n f e ^ Z reid^' 
ki a gazdaság és födmivelés 
minden ágában jártas. Ezeket 
igénybe venni óhajtók fordul-
janak a bér megjelölé-
se mellett az Iskola igaz-

Kezelőtiszti 

vaflásû 01'család éTe9'^v- rff' 

ÁLLÁST KERESŐK, 
A grór 

Esterházy-féle csáli-
Tári földmlves-is-
Kolát több, részben a kato-

ben már feleséges ItÖYen-

M ^ J n f e ^ Z reid^' 
ki a gazdaság és födmivelés 
minden ágában jártas. Ezeket 
igénybe venni óhajtók fordul-
janak a bér megjelölé-
se mellett az Iskola igaz-

t . m Gazdasági 

nali MépéL̂ alegsferényeW) 

íástéké?esmCzim rklídóti ál" 
talban. ' 968 

ÁLLÁST KERESŐK, 
A grór 

Esterházy-féle csáli-
Tári földmlves-is-
Kolát több, részben a kato-

ben már feleséges ItÖYen-

M ^ J n f e ^ Z reid^' 
ki a gazdaság és födmivelés 
minden ágában jártas. Ezeket 
igénybe venni óhajtók fordul-
janak a bér megjelölé-
se mellett az Iskola igaz-

Földmives iskolát 

és}4 középosztályt végeztem, 5 

mint kezelőliszt töltSttem" A 

gazdaságokban kezelő, vagy ftlezőgazdasági 

egy legjobb ajánlatokkal ren-
delkező kereskedelmileg kép-
zett egyén. Ajánlkozó ugy a 
budapesti mint a vidéki verö-

Mlgyarországím^Tűsz'trtá-
ban működött. Esetleg elfogad 
szeszgyá'i szakmába vágó bá-
milŷ más alkalmazást, vidéken 

120." jelige alatt â kiadóhiva-

Földmives iskolát 

és}4 középosztályt végeztem, 5 

mint kezelőliszt töltSttem" A 

gazdaságokban kezelő, vagy ftlezőgazdasági 

egy legjobb ajánlatokkal ren-
delkező kereskedelmileg kép-
zett egyén. Ajánlkozó ugy a 
budapesti mint a vidéki verö-

Mlgyarországím^Tűsz'trtá-
ban működött. Esetleg elfogad 
szeszgyá'i szakmába vágó bá-
milŷ más alkalmazást, vidéken 

120." jelige alatt â kiadóhiva-

Gazdasági 

zi!íoDtavégzáettk°S
Í:'öt &évf'gyt 

ftlezőgazdasági 

egy legjobb ajánlatokkal ren-
delkező kereskedelmileg kép-
zett egyén. Ajánlkozó ugy a 
budapesti mint a vidéki verö-

Mlgyarországím^Tűsz'trtá-
ban működött. Esetleg elfogad 
szeszgyá'i szakmába vágó bá-
milŷ más alkalmazást, vidéken 

120." jelige alatt â kiadóhiva- Vadász 

ftlezőgazdasági 

egy legjobb ajánlatokkal ren-
delkező kereskedelmileg kép-
zett egyén. Ajánlkozó ugy a 
budapesti mint a vidéki verö-

Mlgyarországím^Tűsz'trtá-
ban működött. Esetleg elfogad 
szeszgyá'i szakmába vágó bá-
milŷ más alkalmazást, vidéken 

120." jelige alatt â kiadóhiva-

liM végzett és szakvizsgát tett 

taŝ eeyén. Állást1 bármnfor'tl-
Ispáni 

nőslgyéntdebreozenTföidmis-
kolát sikerrel végeztem, 1 évig 

nok működtem,'Ŝ év óta oly 

mint kezeíő™£t° hői ÍWioId 
dohány termelés, 40 hold szőlő-
télep, és nagyobb tehenészet-

mat október l-lén hagyom e°~ 
ugyan ez- időre szerény igé-
nyek mellett ispáni állást ke-
resek. Ozlm akiadóhivatalban. 

liM végzett és szakvizsgát tett 

taŝ eeyén. Állást1 bármnfor'tl-
Ispáni 

nőslgyéntdebreozenTföidmis-
kolát sikerrel végeztem, 1 évig 

nok működtem,'Ŝ év óta oly 

mint kezeíő™£t° hői ÍWioId 
dohány termelés, 40 hold szőlő-
télep, és nagyobb tehenészet-

mat október l-lén hagyom e°~ 
ugyan ez- időre szerény igé-
nyek mellett ispáni állást ke-
resek. Ozlm akiadóhivatalban. 

Ispán l 

debreozeni fóldmives iskolát 
jelesen végzeit, szolgálatai 
után kitűnő bizonyítványokkal 
rendelkező s teljesen megbíz-
ható erélj es ref. vallású 40 éves 
özvegy egyén, állását bármi-
kor elfoglalhatja, kívánatra 
azonnal moe iŝ  nősülhet, haj-

kisegitő elmenni. Czime a ki-

Gazdatiszt, 
szakiskolát végzet,t 34 éves, 
kaüczióképes, kezelőtiszti v. 
ispáni állást keres októbertől. 
Czim a kiadóhivatalban. 944 

Ispán l 

debreozeni fóldmives iskolát 
jelesen végzeit, szolgálatai 
után kitűnő bizonyítványokkal 
rendelkező s teljesen megbíz-
ható erélj es ref. vallású 40 éves 
özvegy egyén, állását bármi-
kor elfoglalhatja, kívánatra 
azonnal moe iŝ  nősülhet, haj-

kisegitő elmenni. Czime a ki-

Gazdatiszt, 
szakiskolát végzet,t 34 éves, 
kaüczióképes, kezelőtiszti v. 
ispáni állást keres októbertől. 
Czim a kiadóhivatalban. 944 

Egy 
ügyes, szorgalmas kertész, 37 
éves, nős, egy gyermek atyja, 

banílSlSazvI TOlTa'Te^té' 

nagyonTjártaí; 5—6 éveíbi'zo" 

Földmives 
iskolát végzett gazda, kiszol-
gált altiizt, a gazdaság minden 
ágában jártas 7V> évi gyakor-
lattal, kimegy 1000 boldás gaz-

galom̂ 945"̂ -elTge8á?at\Tkiadó-

Egy 
ügyes, szorgalmas kertész, 37 
éves, nős, egy gyermek atyja, 

banílSlSazvI TOlTa'Te^té' 

nagyonTjártaí; 5—6 éveíbi'zo" 

Földmives-iskolát 
végzett, 2 évről kitűnő szolgá-
lati; bizonyítványa van, jelenleg 

ideiglenesen van alkalmazva, 
25 éves, nőtlen, erélyes, ki-
szolgált ̂ altiszt, ugŷ a gazdjság 

jártas, bármely gazdaságban 
állást keres. Czim a kiadóhiva-
falban, 962 

A sárvár i 

20-22" éves a(és' eíőíőleg8már 
^ földműves iskoMt̂ végzett)̂  

n̂ gfelelő̂ olĝ atot'̂ keiLsir̂ c 

Megkere™s?kk^mPkií.keejgaz-
dasági szakiskola igazgatósá-
gához intézendők. 982 

ÁLLATOK, 
Etedeti 

Rambouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

gróf Herberste in 
Albert 

uradalmi jgazgatóságár íl 

S t r i l e b , 

M o r v a o r s z á g . 

ért kaphatók. Czim: Szeép 
LáSzló földb. Megyefa, ü. p. 
fiahtnya-Bükkösd. ga3 

. erdélyi jó 

Rambouillet Preeoc 954 

tenyészkosok 
jutányos áron eladók. 

Uradalmi igazgatóság 
Szemolány, Pozsonym. 

nagysttgu sötétpej ál 

(3J éves 669 

n ö v e n d é k ö k ö r 
és ü s z ő b o r j a k a t 

VEGYESEK, 

Petrolcummotor 
lásíhált, de jö kárban levó 
:6rBstetlk ̂ nleífélelrê  3 Vagfr 

,r ős gép hBllétínek míjgjelö-
Ssével e lapok kiadóhivatalába 

R i t k a 

• ölével ej 
bás urllak 

pest és Béos-felé, ugy minden 

dik, saját iparvágánya, jőve-

bbi felvUágösí 

FALB 
dapest,^ Nagykoroi 

Repcze, árpa, bnza 
stb. aratásra 

és szálas takarmány adagolásra 

Vásárlók 
szárított 

gyógynövényeket 
szikfüvirágot, csalán füvet, 
maszlag levelet, nadragulya 
levelet és gyökeret és 
beléndek levelet minden 
mennyiségben és útbaiga-
zítást nyújtok a megfelelő 
növények gyűjtése és szán-
tására nézve. 

Ajánlok 
Cupr i n-po r t 

legbiztosabb és legolcsóbb 
óvszer a szőlő és burgonya 

peronosporája ellen. 
Su l i i 11-port 

tapadó és legbiztosabb 
ellenszere az oidiumnak 
(lisztharmat) sokkal olcsóbb 
mint más hasonló készit-

l-rendü Kékkövet, Creolin, 
Karbolsavat, Keserül sót, 
Entian és Kalmus gyökeret, 
csodasót, sósavat, szappan-
főző sódát, összes kötsze-
reket, valamennyi állati és 

gazdasági vegyszereket. 
Kén-port 

mm. 16 korona. 

DETSINYI FRIGYES, 
B u d a p e s t , 

V., Marokkói-u. 2., a Fekete 
927 Kutyához. 

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

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

szappangyara 731 

T B I E S T , 

V i a L i m i t a n e a 1 

I,ancaster-fegyver, 

golyóra, Springer-féle gyárt-

ELADUNK 
kölcsön adunk 

T A K A R Ó 

> 
mindenféle nagyságban, uj 

T E R M É N Y ™ 

Z S Á K O T 
repezeponyvákat 

KOHN ES STEIN 
zsák és ponyya gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla-u. 5. 

Szenzáczíós újdonság! 

Szerencsemalacz. 

Ára: 
nagy 1 kor. 
kicsi 80 fül. 

N£&9nél 4?mEJdmén V<>~ 

R a d w a n e r és Rónai 

IBudapest, V.. Nádor-u. 8.1 

Gépolajok és egyéb gaada- I 

gazdasági épületekkel 

i nélkül is 36000 kort 

Egy érés 

;erüamütrágyaszór! 

Kiváló száUitóképes és 

közléseket dí jaz 

gérZcsatomázásokról 

magas'5 jutaíéfcot 

Stephán Nándo r 

BMapsst, IV., Aranjtéz-titcza l 

Szabadalmazott 

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

k kosárbetétek árai: 
4 lóerejü géphez ©O kor. 
6 » , 70 „ 

Megrendelés esetén a. ko-
sár szélességének mérete 

beküldendő 

Székelyhíd. 762 
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BŰZEKEKET , 
GÖZ-UTIHENGEREKET 

és 

GŰZ-UTIMOZDONYOKAT 
• legtökéletesebb szerkezettol is legolcsóbb árak mellett szállít 

J O H N FOWLER & Co. 
BUDAPEST-KELENFÖLD'"„"r"" 

Iroda, raktár, jaritómühely. 
K i z l e k s d é s v a s ú t o n és v i l l a m o s v a s u t s a . 

Bérbeadó 
Lővy Be r n á t ö rököse i 9 0 0 ho ldas uj-péteri b i r toka, 

mely Budapes t tő l 15 k i lométerny i re van . 

Bővebb f e l v i l á gos í t á s t ad 

I J Ő v y J e n ő 

Felső-Alap. 985 

A Szegedi kenderfonógyáp részv.-társ. Szegeta 
ajánl a r a a t ő gépekhez való elismert kitűnő minőségű 

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

kévekötöfonalat magyar kenderből 
minden aratógép szerkezetnek megfelelő gombolyagban. 

Ugyanott gazdaság i k ö t é l á r u k és v a l ó d i k ende r-
z s ákok jutányos árban kaphatók. 822 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

„Deering"-féle fűkaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
és aczélból készült 

(lógereblyéket) van szerencsém a t. 
gazdaközönségnek akként ajánlani, hogy 
hogy minden általam szállított ilypn gép-
nek használhatóságáért és jó munkájáért, 
nemkülönben anyagának jóságáért el-

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

natosítani. 

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

B U D A P E S T , V . , V á e z i - k ö r ú t 5 2 . s z á m . 

— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kívánatra készséggel szolgálok. — 

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

berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
gépműhelyek részére gyárt és szállít: 

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

malom épiltf 
gépgyára én 

ivasöntödéje 


