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Ax országos m. gazdasági egyesület tagjai 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 

kiadóhivatal: B u d a p e s t ( K ö l t e l e k i 
Ü l l ő i - í t 35. s í i n . 

Kéziratokat a szerkesztSség nem küld viínza. 

A Z OMGE. K Ö Z L E M É N Y E I . 

I . 

Yédnök : Ö cs. és kir. fensége József 
föherczeg ur. 

A kiál l í tás i de j e : 1899. évi szeptem-
ber 3—10-ig. 

Beje lentés hatá r ide je : I. főcsoport: 
Élő állatok és állati termények; 
II. főcsoport: Mezőgazdasági ter-
mények; III. főcsoport: 1. al-
csoport : Szőlőszet és borászat; 
IV. főcsoport: gépek és eszkö-
zök j un ius 30. 
III. főcsoport: 2. alcsoport: Ker-
tészet és gyümölcs, augusztus 1. 

Bejelentési iyek kaphatók: Kiállítási 
irodánál/Budapest, Köztelek; az 
összes gazdasági egyesületeknél; 
az állattenyésztési felügyelőknél; 
a csoport-biztosoknál. 

Té rd i j ak a bejelentéssel egyidejűleg az 
OrszágosMagyarGazdasági Egye-
sület pénztárába küldendők be. 

Pályázat gyógyszertári haszná-
latra alkalmas vadon termő or-

vosi növények ismertetésére. 
Azáltal, hogy a hazánkban vadon 

termő és a gyógyszertári használatra al-
kalmas orvosi növényeket népünk nem 
ismeri, gyűjtésükkel s a forgalom számára 
való előkészítésükkel nem foglalkozik, 
évenkint igen nagy összegre menő hasz-
nosítható anyagok mennek veszendőbe, 
holott ezek a nép kevésbé munkaképes 
tagjainak, kivált a gyermekeknek, nők-

nek és az aggoknak igen jelentékeny 
kereseti forrását képezhetnék. Hiszen 
köztudomásu, hogy a vadon termő, gyógy-
szertári használatra alkalmas orvosi nö-
vényekből évenkint bevitelre szorulunk, 
holott az itthon termettek feldolgozásá-
val nemcsak a hazai szükségletet lehetne 
fedezni, hanem jövedelmező kivitelre is 
jutna belőlük. Hogy ezeket a növénye-
ket bárki fölismerhesse és forgalomra 
alkalmassá kikészíthesse, az OMGE. ta-
nácsa egy népies nyelven irt ismer-
tető füzet kiadását határozta el, melyre 
az alábbi feltételekkel nyilt pályázatot 
hirdet. 

Kívántatik azon gyógyszertári hasz-
nálatra alkalmas orvosi növények nép-
szerű nyelven irt ismertetése, melyek 
hazánkban vadon teremnek. Az ismerte-
tésnek a növény pontos leírásán kívül, 
az előfordulás helyét, virágzásának ide-
jét, a kereskedelem tárgyát képező nö-
vényrészt, az eladásra való előkészítés 
módját és mikéntjét, az eltartás módját és 
a forgalombahozatalra legalkalmasabb 
csomagolási módot kell tartalmaznia. 
Minden növény ismertetéséhez az illető 
növénynek színes képe csatolandó, mely 
lehetőleg eredeti legyen, de már megje-
lent képek is megjelölhetők, melyeknek 
kiadási jogát az OMGE. fogja megsze-
rezni. A vadon termő orvosi növénye-
ken kivül kívántatik azon gazdasági 
anyagoknak a fentihez hasonló leirása 
is, melyek a mezőgazdaságokban mellék-
terményként nyerhetők és gyógyszertári 
használatra alkalmasak (cseresznyeszár, 
anyarozs stb. ef.). 

A mü terjedelme a szines képeken 
kivül 4 — 5 nyolczadrétü nyomtatott ivre 

terjedhet s az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület kezelése alatt levő Simu-
nyák alapítványból ivenkint 75 frt tisz-
teletdíjjal fog jutalmaztatni. 

A pályamű az OMGE. tulajdonába 
megy át s kiadásáról az egyesület gon-
doskodik. 

Pályázók a munka részletes terve-
zetét, egy próbafejezetet és szines képet, 
nevük és czimük megjelölésével f . éyi 
augusztus 31-éig küldjék be az OMGE. 
igazgatóságához (Budapest, IX. Üilői-ut 25.) 
mely a tervezetek megbirálásáról gondos-
kodik s ennek alapján a munka megírá-
sára a megbízást kiadja. A megírással 
megbízandó pályázó a kész munkát 
f. évi deczemher hó 81-éig köteles 
benyú j tan i . 

599. junius 18. 

Forster Géza, 

Exlex búzaárak. 
Irta: Baross Károly. 

Egy kis figyelmet kérek tisztelt olvasóim, 
ezt a czikkelyt ha kissé hosszú és unalmas is, 
ne tessék félredobni, olvassuk el, édes mind-
nyájunknak haszna lesz belőle. 

Az a kérdés, amelyről most irok, sok-
sok milliónyi érdekünkbe vág, mert hiszen 
első sorban attól függ fáradtságunk, befekte-
téseink, gazdasági vállalkozásunk gyümölcse, 
hogy milyen a buza ára. 

Nagy kérdés, egész irodalmat irtak már 
meg róla, sokszor eredményesen, sokszor ered-
ménytelenül. De ez utóbbi sem volt csoda. 
Hiszen egy ügyet sem burkoltak ugy be a 
hamis teóriák köpönyegébe, egy kérdési sem 
gubanczoltak ugy össze mint a buza árának 
az alakulását azok, akiknek hasznuk volt 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, V, ALKOTMÁNY-UTCZA 31. 
Az Adriance, Platt és Co. 

„Adriance" 
A V. Vermorel- féle 

villefranchei gyár 

világhírű „Éclair" 
peronospora-fecskendőinek, „Excel-
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világhírű J?' 
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M a i számunk 20 oldal. 
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abból, hogy a termelő és fogyasztó ne lásson 
a színfalak mögé, ahol a játékot készítették 
elő a kiváltságosak, akik dirigálnak a világ 
gabonapiaczain. 

Magyarországon is sok szó esett meg 
már ebben a kérdésben, és hogy ma tisztáb-
ban látunk, tessék elhinni, hogy ezt annak a 
megesett sok szónak köszönhetjük. 

A mi búzaáraink alakulásánál forduló 
pontot kellett volna, hogy képezzen az 1893-iki 
év, az t. i., amelyben a közös vámterület meg-
szűnt buzakiviteli terület lenni, vagyis több 
búzát hoztunk be, mint amennyit kivittünk. 

Ez az állapot azóta állandósult. 
A mig a' magyar búzának a monarehia 

területén nem volt elegendő piacza, addig 
Jti kellett azt vinnünk a külföldre, ami azt je-
lenti, hogy Magyarországon annyival ol-
csóbbaknak kellett lenni a búzaáraknak a kül-
földi áraknál, amennyi volt Budapestről Ber-
linbe stb. a kiviteli költség, tehát fuvardíj, 
vám stb. 

Ezt az árdifferencziát a budapesti és a 
külföldi árak között, annak idején mindenki 
természetesnek találta és bár mi magyar ag-
ráriusok szomorúan láttuk, hogy a német és 
franezia gazdák mennyivel többet kapnak 
sokkal rosszabb minőségű buzájukért mint 
mi, bele kellett a változhatlanba nyugodnunk, 
mert feleslegünk kivitele akár buza, akár liszt 
alakjában csak , ilyen árdifferencziák mellett 
vott lehetséges. 

Ezt az árdifferencziát elnevezték a ma-
lomkérdésben megindult vitákban paritásnak. 

1893 óta azonban, vagyis azon időtől 
fogva, amikor a monarchiának nem volt ki-
vinni való búzája megszűnt ennek a paritásnak 
a jogosultsága és a magyar búzaáraknak az 
1893-ik évtől kezdve magasabbaknak kellett 
volna lenni, mint a berlini, párisi stb. búza-
árak voltak. 

Magasabbaknak kellett volna lenni azért, 
mert amint a magyar búzának nem volt szük-
sége arra, hogy a monarchia határain tul 
menjen áraink teljesen szabadon alakulhattak 
volna az európai kontinens áraihoz, amelyeket 
különösen az amerikai és egyéb tengeren tuli, 
verseny szab meg. 

Ezt a versenyt pedig mi a legtávolabb-
ról kapjuk, ha a keleti államok felé becsület-
tel megtartjuk és megtartatjuk a törvényt, 
vagyis az 1 frt 83 kr. védvámot és nem csi-
náljuk azt az ostobaságot, hogy vasút és gőz-
hajós vonalainkon 38—50 kros tariffakedvezmé-
nyeket adunk az idegen búzának. 

Vagyis az amerikai és más tengeren-
túli buza, ha szigorúan fentartjuk a törvé-
nyeinkben előirott védelmet csak a berlin— 
hamburg—budapesti költséggel, vagyis körül-
belül 1 frt 80 kr. és a vámmal 1 frt 83 kr., 
vagyis összesen 3 frt 63 krral drágábban jö-
hetett volna Budapestre. 

Ennél az ártöbbletnél azonban a keleti 
védelem teljes érvényesülése mellett már bejö-
hetett volna, az orosz és a román buza is, 
az tehát teljesen nem érvényesülhetett volna, 
de a budapesti áraknak legalább is a keleti 
védelemmel, vagyis 2—2.40 krral kellett volna 
magasabbaknak lenni a berlini stb. áraknál. 

És a magyar gazdák el is érték volna 
ezeket az árakat, ha a budapesti malmok, a 
törvény ellenére adott és ma is érvényben 
levő jogtalan előnyökkel, 1891-től kezdve az 
őrlési engedély révén és nagy vasúti kedvez-
ményekkel be nem hoznak tizenhárom millió 
hatszázezer mm. idegen. búzát és azt a vám-
mentesség (1 frt 83 kr.) és a tariffa kedvez-
mények (38—50 kr.), révén mintegy 2—2.40 
írttal olcsóbban nem dobják a magyar piaczokra. 

A malmok ezen törvénytelen üzelmeinék 
volt első sorban következménye az, hogy a 
magyarországi áraknál ha nem is egészen, de 
bizonyos mértékig a legutóbbi időkig fenma-
radt a paritás, vagyis a buza ána Magyar-
országon 80 kr, egész 1 frt 50 krral nem-

hogy drágább, de még mindég olcsóbb volt, 
mint a külföldi búzaárak. 

A magyar malmok üzelmei által mester-
ségesen létesített ezen alacsony gabonaárak, 
amelyek különösen 1895 és 1896-ban voltak 
szembeszökőek, amikor az utolsó négy év 
alatt vámmentesen behozott, mintegy hat mil-
lió mm. idegen termék 6 frt 50 kr. 7 forintra 
nyomta le a magyar buza árát, tették csak 
egyedül lehetővé azt, hogy a budapesti mal-
mok fentarthatták némileg is a külföldi 
kivitelt. 

Ezen kétes dicsőségük ára fejében azon-
ban a budapesti kartelmalmok visszaélései 
5—6 év óta, a magyar mezőgazdaság 38—47 
milliónyi mm. évi termésében métermázsánként 
legalább 2 frt 50 kr. 3 frt árcsökkenést időz-
tek elő. 

És hiába volt a gazdák minden panasza, 
hiába volt a termelő közönség minden kérése, 
mai napig nem volt kormány, mely a sok 
millió gazdát, a budapesti malomrészvényes ' 
csoportok törvénytelen machinácziói ellen meg-
védelmezte volna, amely gátat vetett volna 
annak, hogy egy a központban tulfejlődött, 
örökké éhes nagyipar a saját önző czéljainak 
kielégítése kedveért, száz milliókig károsítsa 
meg a nemzet fentartó rétegét, a magyar 
mezőgazdaságot. 

Ma már némileg javult a helyzet, de a 
malomvisszaélések még ma is legalább két 
forinttal tartják lejebb a magyar buza árát, 
mint ahogyan törvényes\áttapotok között annak ál-
lani kellene. 

Ezek a mai magyarországi ex-lex búza-
árak. 

A megszűnt paritás. 
1897-ben történt, hogy az agráriusok 

hosszas küzdelmének nyomása alatt a kor-
mány legalább a saját fináncz érdekeit kez-
dette védelmezni a malmok ellen, amelyek 
már akkor sok millió forint kamatmentesen hite-
lezett vámmal tartoztak az állampénztárnak. 

Hat hónapot tűzött ki a kormány, a vissz-
kiviteli idő maximumául. 

A malmoknak vagy le kellett számolni 
a vámmal, vagy ki kellett vinni a lisztet. 

Az a hat hónapos terminus is egy rette-
netes dolog, mert hat hónapig azt tehetnek 
a malmok Magyarországon vámmentesen a 
romániai búzával amit akarnak, de mégis 
ennek köszönhetjük, hogy lényegében meg-
szűnt a paritás a külföldi búzaárak és a ma-
gyar búzaárak között és hogy ma a kontinen-
sen Budapesten, Berlinben, Párizsban, Danzig-
ban, Bécsben körülbelül egyformák a gabona-
árak. 

1897-ben Magyarországon egy kissé rosz-
szabb volt a termés és igy a monarchia fo-
gyasztását még kevésbé voltunk képesek fedezni 
mint azelőtt. 

A kormányrendelet pedig kényszeritette 
a malmokat, körülbelül 2'5 millió mm. őrlési 
engedélylyel, még 1896-ban behozott búza-
mennyiségnek megfelelő liszt kivitele, vagy az 
utána eső vám elszámolására; *) 

Most azután megszűkült a malmoknak. 
Fuss vagy fizess. 

A monarchia piaczai pedig 1897-ben 
egyszerre megszabadultak a hat hónapra 
szóló kormányrendelet folytán körülbelül egy 
millió mmázsa vámmentes idegen buza nyo-
másától. 

Forszírozták ugyan ismét az őrlési enge-
délyt a malmok, behoztak 1897-ben is egy 
millió 600 ezer q idegen búzát, de a foko-
zódó belfogyasztás folytán és mivel már csak 
hat hónapi vámhitelük volt, ezzel az óriási 
mennyiséggel sem voltak képesek annyira le-

*) ügy tudjuk, hogy Í897—1898-ban a malmok 
körülbelül 3 millió q román buzatartozással számoltak 
le, persze nem készpénzzel, mert akkor egy pár buda-
pesti malom esődbe" került volna, hanem a pénzügy-
miniszter ismét oda dobott egy pár százezer forint 
kamatveszteséget a malmok segitéseül. 

nyomni a magyar gabonaárakat, hogy magyar 
lisztet lényeges mennyiségben vihettek volna ki. 

Meg is szűnt a számottevő kivitel, da-
czára annak, hogy 1898-ban ismét hoztak be 
a malmok őriősiengedélylyel egy milió 963 ezer 
q idegen búzát, tehát két év alatt 3 millió 
ötszázezer mázsát, a mivel szemben 1897-ben 
már csak 880 ezer 1898-ban pedig csak 742 
ezer q lisztét voltak képesek kivinni, vagyis 
körülbelül 2 millió métermázsával kevesebbet, 
mint amennyi búzát behoztak. 

Ezt a két millió métermázsát megtalál-
juk a statisztikákban, mint olyan mennyiséget, 
a melyet a malmok nem tudtak kivinni, ha-
nem az utána eső vámmal, a hat hónapi ha-
táridő lejártával elszámoltak.*) 

És ezzel bebizonyosodott, a mit mi ag-
ráriusok már öt évvel ezelőtt megjósoltunk, a 
mit előre láttunk, a mit tudtunk, hogy az őr-
lési engedélylyel űzött óriási visszaélések csak 
egy törvénytelen, de végeredményében ha-
szontalan támogatása a tulfejlődött export 
malomiparnak, egy injexió az úgyis haldokló-
nak, a minek azonban az életerős, nemzet-
fentartó magyar mezőgazdaság, éveken át 
mesterségesen alacsonyra nyomott buza árai-
ban sok-sok millió forintig adta meg az árát. 

Ma daczára minden törvénytelenségnek 
bekövetkezett az az állapot, hogy a magyar 
malmok nem képesek többé lisztet kivinni, és 
ezzel megszűnt a monarchiának minden kivi-
tele, a mi a búzával van összefüggésben. 

Glória in excelsis! 
Ezzel megszűnt a paritás is és ma a 

magyarországi búzaárak körülbélül egyenlőek a 
nyugoti piaczok búzaáraival. 

Jegyezték' a búzát junius 14-én : 
Hamburgban ... __; '___ 9 frt 50 krral 
Berlinben ... ... 9 frt 51 „ 
Danzigban ___ 9 frt 51 „ 
Párizsban... 9 frt 87 „ 
Bécsben ... 9 frt 80 „ 
Budapesten 9 frt 70 „ 

Ezek az árak azonban még mindig 
nem a természetes árak, a magyar buza árá-
nak ma is már ezeknél sokkal magasabbnak 
kellene lenni, ha Magyarország gabonaforgal-
mában is a törvény, jog és az igazság uralkodnék. 

De nem uralkodik, a mi a magyar 
gazdáknak, ha nem elég óvatosak, az idén is 
sok miilójába kerülhet. 

A mai búzaárak még mindig ex-lex 
árak. 

Az őrlési engedély eltörlése. 
Hogy a magyar gabonaforgalomban a 

törvényes állapot bekövetkezzék, oda az őrlési 
engedély teljes eltörlése, vagyis az szükséges, 
hogy idegen buza Magyaroszágon sem adás-
vétel, sem fogyasztás tárgyát vámmentesen ne 
képezhesse és tariffakedvezményekben ne ré-
szesülhessen. 

A fenti árki mutatásból láttuk azt, hogy a 
magyar buza ára daczára minden mesterke-
désnek, már nem a paritás szerint alakul. 

Hogy ez az őrlési engedély daczára be-
következhetett, ennek elsősorban oka volt 
1897. évi rossz termésünk, a mikor, sőt még 
az 1898-ik évben is a monarchia fogyasztása 
is igényelt 1*5—2 millió q idegen buzabe-
hozatalt. 

De az is igaz, hogy ez az ex-lex 
állapot következtében vámmentesen bejött 
buza még mindig nyomást gyakorolt az árakra 
és ezért nem emelkedett felül a külföldi jegy-
zéseken a magyar buza ára. 

Ha az őrlési engedélylyel a malmok 
vissza nem élhetnek, hanem minden behozott 
q buza után, a mint az a határon keresztül 
jön, előre le kellene az egész vámot fizetni, ha 
nem volnának a román búzának Magyarorszá-
gon még ma is tariffakedvezményei, vagyis 

*) Ez az engedélye a kormánynak 3'5 millió ál-
landó kamatmentes kölcsönt jelent a mit a budapesti 
malmok állandóan élveznek. 
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ha a törvényekben előirt 2—2 frt 40 kr vé-
delme a magyar termelésnek érvényesült volna, 
ma a buza árának Budapesten legalább is 
11-50—12 frtnak kellene lenni. 

Hogy mit jelentene ez a gabonaár az 
idén Magyarországon, a mikor tűrhető ter-
mésre vannak kilátásaink, azt bővebben fej-
tegetni felesleges. 

De hát ilyen ex-lex állapotban, a miben 
mi ma is élünk, nemcsak ez az óriási elő-
nyünk nincsen biztosítva, hanem veszélyezteti 
a kormány az eddigi eredményeket is. 

Nemcsak hogy nem követeli az őrlési el-
járásnál, a kivitelnél az azonosságot (a mint 
azt a törvény előirja) és ez által "lehetővé 
teszi, hogy hat hónapon belül vámmentesen, 
tarifakedvezményekkel ma is körülbelül két millió 
mmázsa román buza nyomja a magyar piaczot; 
de törvénytelenül Budapesten bármely kereske-
dőnek is szabadraktárakat engedélyezvén, eltűri 
hogy százezernyi q vámmentesen beráktározott 
buza börzemanőverek anyagát képezhesse, a 
magyar buza ellen. 

Erre a példa az idei tavasz volt, a mi-
kor a malmok ország-világ láttára csinálták a 
hadjáratot a börzén a gazdák ellen, lenyomva 
az őszi buza árát egyszer 7 frt 90 krra. 

Persze beletörött a késük, de ez nem a 
törvények szigorú, becsületes végrehajtásán, 
hanem azon mullott, hogy az Ur Isten Romá-
niának rossz termést adott. 

Az idei tavasz azonban megtaníthatott 
minden gondolkodó embert arra, hogy az őr-
lési engedély csak azért kell . a malmoknak, 
hogy a hat havi leszámolási idő és a szabad-
raktárak korlátlan felhasználásával hajszát in-
dítsanak búzaáraink ellen. 

Az egész őrlési engedélynek a malmok 
különben is csak ezt a törvénytelen előnyét 
veszik igénybe. Ők ma elenyésző csekély meny-
nyiségü lisztet visznek'Jci, de azért óriási meny-
nyiségü vámmentes búzát hoznak be, arra spe-
kulálva, hátha sikerülnek a börzemanőverek 
ugy mint 5—6 év előtt, hátha ismét lerom-
bolják a gabonaárakat^ s az alacsony árak 
mellett ismét sikerül kivinniök. 

Törekvéseik hajótörést szenvedtek s 
bár megakadályozták a magyar árak sza-
bad fejlődését, de a „paritást", a mely a 
nagyban való kivitelnek alapfeltétele, többé 
hála Istenek visszaállítani nem lesznek képe-
sek és igy nem is lesz többé kivitelük, a mi 
csak a magyar buza lényeges árcsökkenésének 
árán volna elérhető. 

Ebből pedig nem kérünk. 
De azért az őrlési engedély mai gyakor-

lata és a szabadraktárak még mindig óriási 
fegyver a gazdák ellen a malmok kezében és 
kellőleg nem sajnálható a magyar kormány-
nak az a mulasztása, hogy a kiegyezési törvé-
nyek keretében ezt a kérdést véglegesen meg nem 
oldotta, és tudva tovább tűr olyan törvénytelen 
állapotokat, a mélyek a magyar gazdaközönség-
nek s igy az országnak, épp egyedüli nagy ga-
bonafogyasztó piaczunk Ausztria javára, éven-
ként sok milliójába kerülnek. 

Pedig ebben a kérdésben az osztrákok 
nem képeztek akadályt, hanem igenis ez az 
engedékenység nem egyéb, mint a magyar 
börzemalmoknak, lényegében hiábavaló, az 
országra pedig káros dédelgetése. 

Az egyik osztrák lap azt irja, hogy a 
két kormány abban állapodott meg, hogy 1901. 
évi julius hó 1-én óhajtja megszüntetni az őr-
lési engedélyt; egy magyar, a kormányhoz közel 
álló újság pedig azt, hogy még nem állapod-
tak meg. 

Nem tudom miben áll a dolog, de azt 
igen, hogy az őrlési engedély fentartása, 
38—40 millió q évi termést véve fel, a 
magyar buza értékének 70—80 millió forint évi 
kevesbülését jelenti, amiből Ausztriába való 
7—8 millió q. készpénzen eladott kivitelünket 
tekintve, az osztrákoknak ajándékozunk évi 
14—16 millió forintot. 

Ezzel azután le is romboljuk [a kiegye-
zésnek minden gazdasági előnyét. 

És ez mind csak azért van, hogy 2—3 
budapesti malom meg ne bukjon, és kivihessen 
Angliába olcsón, 7—800,000 q finom lisztet. 

Ha valaha, hát most van itt az ideje 
annak, amikor már teljesen kimutathatólag, 
minden magyar gazda zsebére megy a kérdés, 
amikor legalább két forintot rabolnak el a ma-
lomvisszaélések minden megtermelt métermázsa 
buza árából tőlünk„ mondom itt a tizenkettedik 
óra, hogy a magyar gazdaközönség mind egy 
szálig felálljon és félretéve minden mellékte-
kintetet, követeljünk jogot, törvényt és igazságot 
a gazdasági politikában is és tiltakozzunk az 
ex-lex búzaárak ellen. 

Utoljára is kell, hogy Magyarország kor-
mánya meghallgasson bennünket és végtére 
is meg kell hogy szűnjön az őrlési engedély. 

Tartsuk a Ibuzát. 

Addig is azonban tisztelt gazdatársak 
ahogy lehet, segítsünk magunkon és felhasználva 
a kedvező helyzetet, ne nézzük tétlenül a vi-
lág folyását, hanem igyekezzünk javunkra for-
dítani a viszonyokat. 

Hogy áll a világ idei aratása ? 
Amerikának 30—35%-al kevesebb ter-

mése lesz, mint tavaly; Romániának oly rossz 
a helyzete, hogy valószínűleg buzakiviteli tilal-
mat léptetnek életbe, hogy ami termett, az 
odahaza maradjon kenyérnek; Oroszországnak 
már tavaly sem volt igen kivinni valója, az 
idén, tekintve szintén rossz termését és az 
óriási és eredményes ipari politikája folytán 
növekedő fogyasztását, még rosszabb lesz: 
egyszóval a buzaexportállamok termése rossz és 
eltekintve évről-évre úgyis rohamosan hanyatló 
exportképességüktől, ez a rossz termés is mi-
nimumra fogja redukálni kiviteli képességüket. 

Egy komoly angol statisztika 170—180 
millió q-val becsüli kevesebbre ez egész világ 
termését az idén, mint tavaly, vagyis körülbe-
lül annyival, amennyi egész Európának az évi 
importszükséglete. 

Ma nem is abból él Európa, amit hétről-
hétre behoz, hanem azokból a készletekből, 
miket a télen nyárára felhalmozott, (mint a 
budapesti román készletek) és ez okozza, hogy 
a gabona ára, amelynek magasabbnak kellene 
lenni, olyan alacsony, mint amilyen. 

No meg természetes, hozzájárul a mal-
mok és egyéb üzleti körök azon törekvése, 
hogy aratás előtt lehetőleg alant tartsák az 
árakat, számítva a gazdák kényszerhelyzetére. 

Ez az utóbbi manőver különösen Buda-
pesten tud érvényesülni, ahol a későbbi határ-
idők ma mind olcsóbbak, különösen a malmok 
manipulácziói folytán, mig a külföldi piaczokon 
a későbbi határidők mind drágábbak vagy csak 
csekély különbséggel jegyeztetnek az effektív 

F. hó 14-én volt a buza: 

Effektív 20-15 825/s 9"70 
Juniusra 20'15' — 925 
Juliusra 20-35 81 75V* — 
Szeptemberre 20"55 81 76V2 8*84 
Deczemberre 20"55 82V4 77s/4 8'84 

Amig a külföldi piaczokon természetesén 
alakulnak az árak és a későbbi terminusok emel-
kedők, addig Budapesten az őszi buza kb. 90 
krral olcsóbb a kész búzánál, pedig drágábbnak 
kellene lennie. 

Kellene — és lenne is, ha nem volna a 
malmok kezében az őrlési engedély, ha nem 
volna a kereskedők kezében a román buza 
szabadraktár intézménye, amelyek segítségével 
2 frt, 2 frt 40 kr bonifikáczióval eláraszthat-
ják a budapesti piaczot idegen áruval, éppen 
akkor, amikor a magyar gazdánakis eladniakell. 

És ezek a törvénytelen fegyverek teszik 
csak lehetővé, hogy a magyar gazda a világon 
az egyetlen, aki ha ma szorultságból őszre élőre 

eladja a búzáját, egy forinttal még hevesebbet 
kap kérte, mint a buza mai effektív ára, a helyett 
hogy többet kapna. 

Igazán fáj a szivem, ha ma előre való 
8 frt 80 kros, 9 frtos eladásokról hallok. 

Ez nem egyéb mint öngyilkosság, amelyet 
elősegít a magyar kormány azzal, hogy a 
malmok világos törvényszegéseit tűri. 

Hogy az egész európai kontinensen ala-
csonyak a gabonaárak, legjobban illusztrálja 
a porosz gazdasági kamarák legutóbbi hivata-
los árjegyzése, amely kimutatja, hogy pl. a 
mai berlini árakhoz viszonyítva a tengerentúli 
exportállamok piaczainak árait, hozzászámítva 
a német vámot, fuvar, átrakodás stb. költsége-
ket, mennyibe jönne ma loco Berlin az im-
portált buza. 

Igy a f. hó 14-iki árak mellett kerülne a 
buza Berlinbe szállítva: 
New-Yorkból H K ... 10 frt 73 krba 
Chikágóból 10 „ 47 „ 
Liverpoolból ... 10 B 50 „ * 
Odesszából 10 „ 38 „ 
Rigából ... ... ... ... ... 9 , 79 ,, 

Ezekkel az árakkal szemben f. hó 
14-én Berlinben a buza átlagára 9 frt 51 kr. 
volt. 

Tehát ma a világ összes export-piaczán 

európai kontinensre, az itteni alacsony árak 
folytán bejöhessen. 

Úgyszólván teljesen szünetel is az export 
Angliát kivéve, a hol olyan alacsonyak «z 
árak épp szabad kereskedelme folytán, a melyek 
importját lehetővé teszik. 

Már pedig Európának éppúgy az idén, 
mint más esztendőkben szüksége lesz importra 
és az áraknak ugy kell alakulniok, hogy ez az 
import lehetővé legyen. 

Tehát: 
1. vagy le kell szállani a gabona árának 

New-Yorkban, Chikágóban, Liverpoolban, Odesz-
szában, Rigában, hogy az export létesülhessen ; 

2. vagy fel kell emelkedni az áraknak 
Párizsban, Hamburgban, Danzigban, Berlin-
ben és igy Budapesten is, hogy az európai im-
port létre jöhessen. 

Nohát tekintve Amerika, Oroszország, 
Románia és általában az egész világ középen 
alóli termését, arra, hogy Amerikában, Orosz-
országban stb. csökkenjenek a mai árak, 
nem számithatunk, de igenis biztosak lehetünk 
abban, hogy az európai piaczok árai fognak 
emelkedni annyira, hogy a szükséges búzaimport 
lehetővé váljék. 

Tekintettel arra, hogy Magyarországnak 
nem az idénre várt 38 millió, de még 42—45 
millió q termése mellett sincsen a Monarchiá-
nak kivitele, természetes, hogy a magyarországi 
búzaárak is a külföldi búzaárakkal lépést 
fognak még a tél, tehát az európai búzaimport 
bekövetkezése előtt, emelkedni. 

Helyes és törvényes politika mellett az 
idén már okvetlenül önmagától be kellene követ-
kezni annak, hogy a magyar termelésnek tör-
vényeinkben biztosított 2 frt, 2 frt 40 krt ér ő 
védelme teljesen érvényesüljön és a magyar 
buza ugyanannyival legyen drágább, mint a 
berlini, párizsi stb. árak. 

És az Úristen kegyes volt az idén ugy 
intézkedni, hogy a magyar gazdák okossága ezt 
az előnyt ha egészen talán nem, de nagy mér-
tékben megszerezheti az országnak. 

Miért? 
Mert a rossz termések folytán meg lesz 

természetszerűleg nehezítve az őrlési engedély-
lyel való behozatal, és a gazdák igen könnyen 
kényszerithetik a vevőket magasabb árak fizetésére. 

Nem mondom, hogy az exlex folytán 
elérhetjük a külföldi árak felett az egész két 
forint jogos többletet, lehet különben még az is, 
de annak félét egy forintot, biztosan. 



970 KÖZTELEK, 1899 JUNIUS HÖ 21. 50. SZAM. 9-IK ÉVFOLYAM. 

Vissza kell tartani legalább annyi magyar 
búzát, különösen a Icözép- és nagybirtokokon 
amennyit a budapesti malmok évenként felőröl-
nek, tehát 5—6 millió q-t és nem szabad ol-
csóbban eladnunk, mint a berlini jegyzéseken 
félül egy forinttal, vagyis a f. hó 14-iki ár-
jegyzésekhez képest 10 frt 55 kron, azóta ismét 
emelkedvén az árak még feljebb, mondjuk talán 
aratásra 11 frt 50 kr. — 12 frton. 

Gazdák! 
Soha még oly feltétlenül nem uraltuk a 

tért mint ma, hallgassunk az idők szavára. 
Tartsunk össze végre, nem kell ahhoz 

egyéb mint aki csak teheti, ne dobja még ha 
áldozatába került is, a gabonáját most a piaczra. 

Döntő fordulatot jelentene ez összetartá-
sunk a magyar ágrár népesség sorsára. 

Ki kell adni a jelszót és be is kell 
tartani. 

1. Le az ex-lex búzaárakkal a magyar 

2. Nem adjuk a búzát olcsóbban aratás-
kor 11 frt 50 kr — 12 frtnál és azután is 
mindig legalább egy forinttal drágábban mint 
a berlini árak. 

Gazdák! mentsük meg ezeket a milliókat 
a nemzetnek. 

Ha akarjuk megmenthetjük. 
Ez az én legjobb hitem, legjobb tudo-

másom. 

N Ö V É N Y T E R M E L É S . 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

A repcsény és vadrepcze irtása. 
Kiegészítésül Navratyll Oszkár ur ily czi 

közleményéhez. 

A somogymegyei Balaton-Szent-Györgyön 
való gazdálkodásom ideje alatt két év tavaszán 
volt dolgom a túlságosan elszaporodott rep-
csénynyel. Mindkét alkalommal zabtábláimban 
lépett fel. 

Első alkalommal egy 8 holdas zabvetés-
ben olyannyira elszaporodott annak körülbelül 
felerészében, miszerint az uraságommal történt 
megbeszélés álapján a repcsényes zabot czél-
szerübbnek véltem egyszerűen lekaszáltatni a 
gyom teljes virágzása idején s a letakarult s 
felszárogatott zabos repcsényt a közelfekvő 
gulyaakolba hordatva alomul használtam fel. 

A zab után következett kukoriczavetést 
aratóimnak adtam ki harmadosrészért meg-
munkálásra oly föltétellel,hogy azok annyiszor 
tartoznak a táblát megkapálni, ahányszor csak 
felveri a táblát a gyom. Ily intézkedés által 
sikerült a gyomot alaposan kiirtanom. 

A másik zab vetés 12 holdas volt. A 
szénakaszálás idején egyes foltokon szintén 
nagyon elszaporodott a repcsény, nem ugy 
azonban, hogy e foltokat a zabbal együtt 
gazdaságos lett volna lekaszáltatni, de meg a 
tulsok mezei munka mellett nem is foglalkoz-
hattam vele. 

Ekkor gondoltunk arra, hogy a németek 
példájára mi is kísérletet teszünk a permete-
zés által való védekezéssel, bár — az igazat 
megvallva — nem igen számitottam sikeres 
eredményre. 

A munka kivitelénel közönséges kézi 
peronoszpórapermetezőgépet és rézgáliczolda-
tot használtam. Nem lévén adataim az oldat 
készítésére, kísérletet tettem 2 és 3% os réz-
gáliczoldattal olyformán, hogy egyik repcsényes 
foltot 2, a másikat 3%-os oldattal permetez-
tettem be. 

Sokoldalú elfoglaltságom mellett talán 8 
napig nem is jutottam közelébe a permetezett 
tábláknak; mily nagy volt tehát meglepetésem, 
midőn arra vezetve utam, utána néztem experi-
mentálásom eredményének s a bepermetezett 
foltokon a repcsénynek teljesen lesült levéi-
és virágmaradványait vagy még jobban 
mondva a repcsény száraz kóróját találtam. 

Most aztán kiterjesztettem vizsgálódásomat 
arra is, vájjon mi a különbség az erősebb és 
gyengébb oldattal permetezett foltok között? 
Volt különbség! A 3%-os oldat után a zab 
levélzetének szövetén is találtam barnás folto-
kat, sőt ahol tulerős volt a permeteg, egyes 
sások félig is el voltak száradva, mig a 2%>-os 
oldat a zabra semmiféle ártalmas hatást nem 
gyakorolt, de a repcsény itt is tönkre volt téve. 

Aratás idején azonban az erősebben per-
metezett s szövetében megtámadott zab is 
egészen magához jött, kiheverte a bajt. 

Ezek közlése után, szemben a Navratyll 
Oszkár ur érdekes adataival, kiegészítésül az 
e tárgyban a „Köztelek" hasábjain megjelent 
közleményeknek — melegen ajánlhatom a 
repcsény elleni védekezésnél a rézgálicz 2%-os 
oldatát, bár mint minden elszaporodott gyom, 
ugy a repcsény irtása is legczélszerübben ugy 
eszközölhető, ha kapásnövényt vetünk az el-
gazosodott táblába s eltekintve az egyévi tul-
drága művelési költségektől, kapáitatunk ismé-
telten két-háromszor, ha kell négyszer is, de 
mindig kézzel és mindig alaposan. 

Horváth Jenő. 

Á L L A T T E N Y É S Z T É S . 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Megjegyzések a bonyhádi tehén-
és üsződijazásról. 

ii. 

A bonyhádi díjazásnál elővezetett álla-
tok között valami feltünüen szép és kiváló 
egyedet nem láttam. Mint hallom, a mult évi 
hőgyészi dijazás e tekintetben sikerültebb volt. 
Azonban a mi a nagy közönséget s a vevőket 
inkább érdekli, láttam olyan egyöntetű a fejlő-
désnek oly szép fokán álló állományt, mely 
minden hazai tenyésztésünk után érdeklődőt 
örömmel tölthetett el. 

És volt ez oly tömegben* a mi valóban 
imponálhatott. Pedig az a fő, hogy legyen egy 
jóminőségü, kellő mennyiségű piaczi árunk és 
az meg volt. Ismeretes, hogy az ilyen díjazá-
sokon rendszerint a közelebb fekvő ; községek 
vesznek részt. Tevel községből, mint hallot-
tam, magából 450 drb állatot vezettek elő. 
Van tehát anyagunk bőven, csak tanuljuk azt 
megbecsülni. 

Jelenlétem alkalmával a jury szíves en-
gedelmével, mint „csendes szemlélő" figyelem-
mel kísértem az ő működésüket is. 

Nem lesz talán felesleges és teljesen 
érdektelen, ha eljárásukat röviden szintén 
ismertetem, s az ő engedelmükkel néhány 
megjegyzést is szeretnék ehhez fűzni. 

A jury két csoportban, a tehenek és 
üszők csoportjánál működik, mindenik csoport-
ban 5—6 taggal. Először szemlét tart a sor-
ban korlátok mellett felállított állatokon, s a 
szemle alapján legjobbnak talált állatokat kék 
plajbásszal számozva „kiszineli" • s ezeket külön 
korláthoz állíttatja. Az így kiválogatott állatok 
egyenkint elővezettetnek, gondosabb szemle 
alá vétetnek, tehát mintegy másodszor kirostál-
tatnak s csak a legjava, körülbelül kétszer-
annyi, mint ami díjban részesülhet fejszámot 
kap, s ezek már most pointirozás alapján birál-
tatnak. 

A pointirozásnál a közönségesen hasz-
nálatban levő (körülbelül a Lydtin-féle) bírálati 
lapokkal dolgoznak; minden egyes pointnál 
külön tanácskoznak s megegyezésre jutva a 
megállapított számot a bizottság jegyzője 
irja be. 

A pointszámok alapján ítéltetnek aztán 
oda az egyes dijak. 

Az eljárás tehát egyszerű és gyakorla-
tias, azonban bocsánatot kérek, nagyon hely-
telennek tartom azt, hogy minden pointszám 
adásánál külön tanácskozásokat tartanak s 

ennek eredményét jegyzi azután fel a jegyző. 
Az ilyen eljárásnál nem a bizottság, de egyes 
hangadóbb bíráló nézete fog érvényre jutni. 
Sokkal helyesebb, ha minden biráló maga je-
gyez s a végösszegek arányszámát kapja az 
állat. Nem lasubb ez sem, hiszen a számok 
összeadása és középarányosának vétele helyett 
minden egyes értékszám megállapításánál a 
tanácskozás, esetleg szavazás kapaczitálás 
stb. szintén időt vesz igénybe, sőt nem 
egyszer a bírálók összezördülését vonván 
maga után, a helyes bírálatot ki is zárja. A 
külön-külön bírálás nézetet szerinten mindig 
önállóbb, igazabb s a való ténynek megfelelőbh 
mint ha az együttes tanácskozások alapján 
végeztetik. 

A birálók szigorúan bírálják a fajtajelle-
get, szem előtt tartva az állatj hasznosítását, 
tejelő jellegét. Azonban nekem legalább a 
bírálat folyamán s a bírálati eredmények alap-
ján ugy tűnik fel, mintha a tolnamegyeiek 
maguk sem volnának egészen tisztában a meg-
kívánandó jelleggel. 

Tudom, kemény dolog amit mondok; 
megfigyeléseim tárgyilagosságát igazolhatja tel-
jes őszinteségem, tartozom azonban állitásom 
igazolásával is. 

A tolnamegyeiek nem szívesen ismerik 
el, hogy többé-kevésbé a szimmenthali jelleg 
után törekesznek, habár regenerátorul szimmen-
thali bikákat használtak és használnak. 

A „régi bonyhádi jelleget"" keresik, a 
mely elismerem, hogy nüanszokban eltér a 
szimmenthálitól, a melynek alapját mégis ez 
képezi. 

Ezen kisebb részletekbeni eltérést abban 
látják, hogy inkább a tejelő jelleget keresik, 
igen helyesen; az erős, de nem goromba cson-
tozatot, finom bőrt, finom szőrözetet.*) 

A szinbeni eltérést abban látják, hogy a 
szimmenthálinál most divatos világosabb piros-
tarkák helyett a sötétebb piros szineződést 
tartják „bonyhádi"-nak, melynél a piros 
szin nagyobb, egyenletes foltokban van 
elosztva. Azonban éppen az üszőknél az 
első dijat ettől eltérőleg egy csaknem egészen 
piros, csakis a fejen és végtagokon fehér, de 
különben igen szép állat nyerte, mig a máso-
dik egy csaknem egészen fehér, néhány piros 
folttal a testén, ugy hogy az üszökoél épp a 
bonyhádiak által óhajtott külsőt inkább találtam 
meg a többi díjazott állatnál, melyeknél az 
általuk felállított követelmények mellett oly 
konformitás volt látható, mintha a többi 17 
drb állat ugyanazon tenyésztő istállójából 
összeválogatva került volna ki. De midőn már 
e színbeli egyöntetűségre törekszenek, kár, hogy 
épp a kiválóbbaknál mellőzték e követelmé-
nyeket. 

Feltűnt még, hogy a tehenek csoportjá-
ban egy határozottan pinzgaui jellegű tehén 
is dijaztatott, *) habár csak negyedik díjjal. 
A széles fehér stráf a háton, a vörös szine-
ződésnek az oldalokon való egyforma elter-
jedtsége, sőt a fáslizoltság nyomai is észre-
vehetők voltak nála. Korántsem vagyok a 
pinzgaui ellensége, mint azt most már 
ismételt ezirányu felszólalásomból többen kö-
vetkeztetnék. Csak az egyöntetűségre törekvés 
rovására menőnek tartom, ha más fajtajellegbe 
vágó állat is a díjazottak közé kerül. Ha a 
fekete szineződést kerülik és pedig nézetem 
szerint nagyon helyesen, mint olyan jeleket, 
melyek a vér és a még a csekélyebb vér-
szilárdságnak, keverésnek nagyon szembeötlő 
jelei, ugy épp oly joggal a pinzgauit eláruló 
vérkeverék jeleit is kikerülendőnek tarlom. 

*) Mindezt megtaláljuk a'meskircheni szimmen-
tháliaknál is, a melyeket jobb tejelőknek, finomabbak-
nak ismerek az eredeti szímmentháliaknál, a melyeket 
mégis sokszor bevisznek Svájczba és mint eredeti 
szimmentháliakat adják el, hogy magasabb árakat ér-
jenek el velük, mivel nagyjában véve tulajdonképpen 
alig megkülönböztethetők az eredetiektől. 

**) A nem díjazottak között akadt volna még ió 
és bonyhádi jellegű. 
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Lesznek, tudom, a kik mosolyognak ezen 
észrevételeimen, túlzottnak tartva az egyön-
tetűségre való törekvés hangoztatását és fon-
tosságát. Hát én eltűröm e mosolyt, nem is 
bocsátkozom e helyen és ez alkalommal annak 
fejtegetésébe jogosolt-e, helyén való-e az én 
állitásom és kívánságom, de mielőtt valaki 
ezekért elitélne engem, kérem legyen irán-
tam egy kis kímélettel, s ítéletének kimon-
dása előtt olvassa el Kiss Mihálynak a 
„Köztelek" folyó évi 36-ik számában megjelent 
közleményét.***) Ha az ott mondottak után 
is elitélnének, hát én nagy sajnálattal lennék 
kénytelen az ítéletet elviselni. 

Nagyban előmozdítja a tolnamegyeiek 
törekvéseit az a páratlan érdeklődés a gazda-
közönség részéről, amelyet nálunk láthatunk. 
A nagy számban lévő középbirtokos, az intel-
ligens gazdatiszti osztály, mind erkölcsi köte-
lességének tartja a gazdasági egylet tagjaként 
annak és a népnek érdekeit előmozdítani. És 
szinte csodálatos, hqgy az a tevékeny tolna-
megyei gazd. egylet csak mintegy harmadfél 
száz tagot számlál (ebből is körülbelül 70 köz-
ség) kik semmi más előnyben nem részesülnek, 
minthogy egy szép kötelességet szolgálhatnak. 
Miért nem vonják be az egyletbe a ; kisbirtoko-
sokat is? 

Azt mondják ezeknek mindennemű meg-
terheltetését kerülni kívánják. Nem tudom be-
látni ez érvelés helyességét. Az évi egy fo-
rintnyi tagsági díj nem nagy terhe a kisbirtokos-
nak sem és ezek az egy forintok egy sum-
mában igen nagy erőt képviselnek. Ugy tudom 
a tolnamegyei gazdasági egyesületnek sincs 
vagyona. 

Felesleges volna neki évi 3—4 ezer 
forint rendes bevétel? A vasmegyei gazdasági 
egylet, a mely pedig vagyonos, 5000 tagot 
számlál, ezek között legalább is ötödfélezer 
az egyforintos tag kisgazdák köréből. A sop-
ronmegyei, mely ezer és néhány taggal bir, 
szintén körülbelül évi ezer forintot kap kis-
gazdák tagsági dijaiból. Az én kis magyar-
óvári tenyésztési egyletemnek, mely csak har-
madik éve áll fenn, egyedüli biztos jövedel-
mét az az ezer forint képezi, a mit csaknem 
kizárólag kisgazdáink fizetnek be. 

Azt az egy forint megterheltetést szíve-
sen elviseli a kisgazda, mikor adandó 
alkalommal bőségesen visszatérül az neki, az 
egylet pedig pénzhez jut, tevékenységét sok-
szorosan fejlesztheti. De a pénzbeli kérdésen 
kivül nagy jelentőséget tulajdonitok a kisgazdák 
tagságának azért is, mivel ez az összetartózandó-
ság érzetét fejleszti nagy mértékben, ez pedig 
oly erkölcsi erő, amelyet megmérni, pénzben 
kifejezni nem lehet. 

Reflexióimat talán nem veszik és ne is 
vegyék rossz néven a tolnamegyeiek. Meg 
lehetnek róla győződve, hogy jelen soraim 
megírásánál csakis az ügyszeretet vezérelt. 

Újhelyi Imre. 

A fejőstehenek etetése s a tej 
zsírtartalmának fokozása. 
P. G. a „Köztelei" szerkesztőségéhez az alábbi 

kérdést intézte: 
„Szíveskedjék a „Köztelek"-ben velem, tehenésze-

tem részére, zsírtartalom fokozására alkalmas takarmá-
nyozási összeállítást közölni olyformán, hogy teheneim 
hízásnak ne induljanak, de tejük zsírtartalma növe-
kedjék. Rendelkezésre áll: kitűnő minőségű rétiszéna, 
I-ső rendű bükkönyös zab, tengeridara; továbbá szecs-
kának vágva jóminőségü sarjuszéna 4/6-rész árpa és 
i/6-rész zabszalmával keverten. Takarmányrépa még 
mintegy 200 q., ezenkívül zöldluczerna kellő mennyi-
ségben s később zöldbükkönyös zab és zöld esalamádó. 
Korpát nem étetek s teheneink állandóan istállózva 
vannak." 

**) Kiss Mihály : „A lótenyésztő egyesületek kér-
déséhez." 

A tehenek tejelőképessége nagy mér-
tékben individuális tulajdonság, melyet a 
takarmány által csak nagyon kis mértékben 
tudunk befolyásolni. Annyi bizonyos, hogy a 
tehenek kevesebb és higabb tejet választanak 
el, ha elégtelenül tápláljuk, de az is bizonyos, 
a fölös mennyiségben etetett táplálóanyagok 
teljesen hatástalanok maradnak. Ebből önként 
következik, hogy a tehenek legmegfelelőbb etetése 
individualitásoktól függ, miután pedig az 
individualitás annyiféle, ahány a tehén, annál-
fogva minden egyes tehenet másképp kell etetni, 
ha a azt akarjuk, hogy a takarmány - legjob-
ban értékesüljön. Ezen alapszik a modern ta-
karmányozástanban most annyira hangoztatott 
individuális etetés, melyet a takarékos nyugati 
államokban nemcsak a fejőstehenek, de a 
többi állatok takarmányozásánál is követnek. 

Nálunk kevesen gyakorolják az individuális 
etetést, mert többnyire szigorúan ragaszkodnak 
a szakkönyvek és gazdasági zsebnaptárakban 
foglalt táplálóanyagszabványok átlagszámaihoz 
s az ily alapon kiszámított takarmányt egyenlően 
alkalmazzák a tehenészetben, de éppen emiatt 
sok takarmányt is pocsékolnak el s nagy kárt 
okoznak maguknak. Pedig egy kis utánjárással 
.könnyen lehet e bajon segíteni s a tehéntartást 
jövedelmezőbbé lehet tenni, de akkor tisztába 
kell lennünk azzal, hogy a fejőstehenek leg-
megfelelőbb táplálóanyagszükséglete körülbelül 
a következő határok között változik 1000 kg. 
élősúlyra: 

szárazanyag 18'5—35"5 kg. 
em. fehérje 2"0— 3"5 „ 
„ zsir 0"4— 0"6 „ 
, szénhydrát 10'0—15"0 „ 

Táparány átlag 1 :5'5. 
Télen a szálastakarmány 12—20 kg. s a 

marhasó 10—70 grm. között változhat s utóbbi 
átlag 40 gr. lehet. 

E tapasztalaton alapuló számok azt bizo-
nyítják, hogy vannak tehenek, melyek 10~>0 kg. 
élősúlyra vonatkoztatva már 2 kg. fehérjével 
érik el tejelőképességük tetőpontját s ha több 
fehérjét etetünk velük, meg fognak ugyan hizni, 
de több vagy kövérebb tejet nem fognak adni. 
Másrészt azonban oly tehenek is vannak, 
melyek szintén 1000 kg. élősúlyra vonatkoztatva 
csak 3'5 kg. vagy még ennél is több fehérjével 
érik el tejelőképességük maximumát s ha az 
ilyen tehenekkei kevesebb fehérjét etetünk, 
akkor kevesebb és higabb tejet is választanak 
el s azonkívül testileg is nagyon leromlanak, 
mert tőgymüködésük annyira uralja a táplálko-
zást, hogy szükség esetén még a lerakott 
szervi fehérjét is felhasználják tejtermelésre. 
Ezért fontos az, hogy a fejőstehenek etetésénél 
ne csak a tej mennyi s minőségére, de a 
tehenek kondicziöjára is legyünk tekintettel, 
vagyis hogy a teheneket ugy tartsuk, hogy 
azok se soványak se kövérek ne legyenek. 

Nálunk, de a müveit külföldön is szám-
talan példára utalhatunk, ahol a tehenek vagy 
nagyon kövérek, vagy nagyon soványok, s rend-
szerint a nagyobb, vagy mondjuk uradalmi 
tehenészetekben tartják a teheneket nagyon 
jól, mig a kisebb istállókban gyakran koplal-
tatják őket. Hogy a kettő közül melyik a rosz-
szabb, azt bajos megmondani, de mi hajlandók 
vagyunk az elhízott testet nagyobb hibának 
tartani, és pedig a következő ok miatt. 

A fejőstehén a takarmánynyal nyert 
fehérjét részint szétbontja, részint tejjé változ-
tatja át, az pedig, hogy mennyi fehérjét bont 
szét, nagyon függ attól, hogy mennyi fehérje 
van a testébe lerakodva. A kövérebb állatnak 
a teste több fehérjét tartalmaz, mint a soványé 
s e miatt több fehérjét is bont szét; nekünk 
tehát fölösleges fehérjét kell a kövér állattal 
etetnünk, ha azt akarjuk, hogy testsúlyát vál-
tozatlanul megtartsa, ez pedig nagymérvű 
fehérjepazarlást jelent, mert a szétbontott 
fehérje nem nyújt más kárpótlást, mint hogy a 
trágyát javítja. A kövér test tehát mindig 
drágábban termeli a tejet, mint a sovány, 

ámbár a nagyon soványnak is vannak hátrányai, 
nevezetesen, hogy a sovány tehenek kevesebb s 
higabb tejet választanak el, továbbá korábban 
apadnak el, és gyengébb borjakat szülnek, 
mint a jó húsban lévők. 

Ezekkel remélhetőleg annyira tisztáztam 
álláspontomat, hogy kérdező ur meg fog 
bocsájtani, ha a kívánt takarmányozási reczept 
helyett csak néhány tanácscsal szolgálok, de 
előbb mégegyszer hangsúlyozom azt, hogy a 
mit az imént mondtam, nemcsak a tej mennyi-
ségére, de minőségre is vonatkozik. Nekünk 
ugyanis nem áll. hatalmunkban a teheneket 
zsirosabb tejnek az elválasztására kényszeríteni, 
mint a minőre individuálitásuknál fogva képe-
sítve vannak s emiatt csak arra szorítkozhatunk, 
hogy a takarmány segélyével individuálitásuk 
érvényesítésére képesítsük őket. Gyakrabban 
állították ugyan már, hogy vannak bizonyos 
takarmányok, melyek egyoldalúan képesek a 
tej zsírtartalmát fokozni, Soxhlet pedig kisérleti 
uton igyekezett bebizonyítani, hogy a takar-
mány zsírtartalma, valamint az, hogy minő 
zsirt tartalmaz s hogy a zsir miképp van 
benne eloszolva, szembetűnő befolyást gyakorol 
a tej zsírtartalmára, de ezek az állitások 
alaptalanoknak, vagy legalább is kétes értéküek-
nek bizonyultak be. Egyelőre csak egy eszközünk 
van, melylyel a tej minőségére hathatunk, de 
ez az eszköz hosszadalmas, mert megfelelő 
tenyészkiválasztáson alapul s rendszeres tej-
vizsgálatok eszközlését tételezi föl. 

Miután tehát a mi ténykedésünk a fejős-
tehenek etetésénél azok változó individualitá-
sának kellő kiaknázása felé irányul, a gyakor-
latban az a főfeladatunk, hogy teheneink indi-
vidualitásávaljöjjünk tisztába. Ezt pedig nagyobb 
tehenészetben ugy érjük el legkönnyebben, ha 
az összes teheneknek ugyanazt az alaptakar-
mányt, vagy helyesebben mondva ugyanazt a 
minimális táplálóanyag menyiséget adjuk, mely-
lyel a gyengébb tehenek érik be, a jobb tehenek-
kel pedig még annyi abraktakarmányt etetünk, 
amennyit tejük által megtudnak hálálni. A 
kérdéses esetben pl. következőképp lehetne az 
alaptakarmányt 1000 kg. élősúlyra megállapítani: 
40 kg. répa, 8 kg. anyaszéna, 5 kg. zabos-
bükköny, 4 kg. szecska, 2 kg. repczepogácsa. 
Ebben a takarmányban foglaltatik: 207 kg. 
szárazanyag, 2 kg. emészthető fehérje, 0'4 kg. 
em. zsir, és 11 kg. szénhydrát. 

Ezzel valószínűen beérik a gyengébb 
tehenek, a jobbaknál pedig fokozni kell az 
abrakot, de e czélra nem ajánlom a repcze-
pogácsát szaporítani, mert attól mellékizt 
kaphat a tej. Szintúgy kuköriczát sem lesz 
czélszerü használni, mert az kevés fehérjét 
tartalmaz s ezért nem hat kellően a tej el-
választásra. Ellenben nagyon jó szolgálatot 
tehetnek itt a sörgyári hulladékok, nevezetesen 
a malátacsira s a szárított sörtörköly. 

Nálunk ugy látszik még nem méltatják 
kellően a szárított sörtörkölyt, mert a napokban 
a soproni részvényserfőzdében járva ugy érte-
sültem, hogy a q-ként .4 frt 50 krért kinált 
szárított sörtörkölyt Németországba kénytelenek 
szállítani, mert nem igen akad belföldi vevője ; 
pedig az idejében szárított sörtörköly nagyon 
figyelemre méltó abraktarmány, és sokat is 
lehet belőle a tehenekkel etetni, anélkül, hogy 
a tej izének ártana. 

Ami a kérdéses tehenek nyári istállózását 
illeti, csak annyit említek meg, hogy a luczerna 
s zabosbükköny etetése alkalmával czélszerü 
lesz a teheneknek szalmát is adni, mert kivált 
a luczerna tulgazdag fehérjében s emiatt 
pazaroljuk azt, ha csupán csak luczernával 
hagyjuk a teheneket jóllakni. Ami pedig a 
csalamádét illeti, annak etetése idejében részint 
luczernát, részint fehérjében gazdag keres-
kedelmi takarmányt is kell a teheneknek adni, 
mert a tisztán csak csalamádéval tartott tehenek 
leromlanak és higabb tejet választanak el. 

Még megemlítem, hogy a tehenek indi-
viduális tejelőképességére a nyári istállózás 
alkalmával is kell ügyelni vagyis a jobb téhe-
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nekkel több luczernát s a csalamádéetetés idejé-
ben több abrakot kell etetni, mint a gyengébb 
tehenekkel. Gselkó István. 

G A Z D A S Á G I N Ö V É N Y T A N . 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

Növényélet- és kórtani állomás 
Magyar-Óvárott. 

A földmivelésügyi m. kir. miniszter a 
Magyar-Óvárott létesitett növényélet- és kórtani 
állomás részére, 16,257—98. szám alatt a 
következő szervezeti szabályzatot hagyta jóvá: 

1. §. Az állomás czime: „Magyar királyi 
növényélet- és kórtani állomás"; székhelye 
Magyar-Óvár. 

2. §. Az állomás közvetlenül a földmive-
lésügyi m. kir. miniszternek van alárendelve. 

3. §. Az állomás feladata: 
I. A növényélettan körébe vágó kérdések 

megoldása, u. m.: a) azon hatások tanul-
mányozása, amelyeket a kedvezőtlen élet-
viszonyok a miveleti (mező-, kert-, szőlő- ós 
erdőgazdasági) növényekre gyakorolnak; b) a 
miveleti növények táplálkozására, növekedésére 
és szaporodására vonatkozó kérdések tanul-
mányozása a gyakorlati czél szem előtt tar-
tásával. 

II. Gyakorlati irányú és tudományos 
működés a növénykórtan terén, a parazita-
gombák és virágos paraziták által a különböző 
miveleti növényeken okozott károk és ezek 
elhárítási módjainak tanulmányozása czéljából, 
nevezetesen: a) az emiitett paraziták fejlődés-
tanának tanulmányozása; b) az állomáshoz 
mező-, kert-, szőlő- ós erdőgazdák, valamint 
más az ügy iránt érdeklődők által beküldött 
növényeken mutatkozó, fent emiitett paraziták 
meghatározása és ezzel egyetemben a véde-
kezés tekintetében útbaigazítás adása; e) az 
emiitett betegségek közül a foníosabbak ellen 
kicsinyben és nagyban eszközlendő védekezési 
kísérletek vezetése ; az egyes növénybetegségek 
ellen ajánlott védekezéseknek, illetve az e 
tekintetben szükséges óvintézkedések keresztül-
vitelének felügyelete; d) nyilvántartása a fent 
emiitett betegségek felléptének, elterjedésének 
és kártételeinek Magyarország egész területén, 
Meg az állandó gazdasági tudósítók, a gazda-
sági, kertészeti, szőlőszeti és erdészeti egyesü-
letek, a szakmába vágó szakiskolák, illetve 
intézetek, a mező-, kert-, szőlő- és erdőgazdák 
közreműködésével; e) a külföldön mutatkozó 
növénybetegségek szemmel tartása, javaslatok 
tétele azok behurczolásának megakadályozása 
iránt teendő intézkedéseket illetőleg. 

III. Az állomás szakmájába vágó isme-
retek szóval és Írásban leendő terjesztése. 

IV. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
utasítására a növényélet- és kórtan körébe 
vágó vizsgálatok ós tanulmányok végzése, 
valamint szakvélemények adása. 

4. §. Az állomást hatóságok, továbbá a 
3. §. b), illetőleg d) alatt említett egyesületek 

- és magánosok vehetik igénybe. A vizsgálat 
czéljára beküldendő anyag (növény, növény-
rész) vagy tárgy gondosan csomagolva, az 
anyag származási helyének, annak fellelésére 
vonatkozó közelebbi körülmények, a beküldő 
nevének, lakhelyének (postaállomásának) tüze-
tes közlése mellett küldendő az állomáshoz. 
Az anyagokat tartalmazó csomagok, ha csak 
a beküldés nem az állomás felkérésére tör-
ténik, valamint írásbeli megkeresések mindig 
bérmentesítve adandók fel az állomás czimére. 

5. §. Az állomás a hozzá beküldött 
tárgyak és anyagok vizsgálatát díjmentesen 
teljesiti, útbaigazításokat díjmentesen ád. Ha 
azonban helyszíni vizsgálat kívántatik, az 
állomás kiküldöttjének útiköltségei és napidijai 
a kiküldetést kivánó fél által fizetendők. Köz-
érdekű esetekben tartandó helyszíni vizsgálatok 
költségei az állomás által fedezhetők. 

6. §. Az állomás munkatársai az állomás 
működésére vonatkozó kiadmányokat díjtalanul 
megkapják. 

7. §. Az állomás személyzete a követ-
kező : a) az állomás vezetője; b) a segédek; 
e) a szolgák. A segédek létszáma a szükség-
hez képest állapittatik meg. 

8. §. Az állomás vezetőjét a földmivelés-
ügyi m. kir. miniszter nevezi ki. A segédeket, 
valamint a szolgákat az állomás vezetőjének 
előterjesztésére szintén a földmivelésügyi m. 
kir. miniszter nevezi ki. 

9. §. Az állomás vezetője az állomás 
összes ügyeit intézi s ezekért, valamint a lel-
tárért és költségadomány kezeléséért felelős. 
A költségadomány felhasználásáról negyed-
évenkint szabályszerűen szerkesztett és ok-
mányolt számadás alapján beszámol. Az állo-
más működéséről évenkint jelentést, valamint 
a következő évre munkatervet tartozik az 
előljáró miniszternek bemutatni. 

10. §. Az állomás segédei az állomás 
vezetőjének vannak alárendelve, ki munka-
körüket megállapítja. 

11. §. Az állomás szolgái a felmerülő 
szolgai teendők ellátára az állomás vezetőjé-
nek vannak alárendelve. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. 

A. Fükaszálógépek használata, 
ni. 

A zabosbülchöny kaszálása. 

Némely esztendőkben egyáltalán nem 
nagy a különbség, akár luczernát vág a gép, 
akár zabosbükkönyt. De ha a zabosbükkönyre 
jó, buja, nedves idő járt, akkor tapasztalatból 
mondhatom, ez a legnehezebb feladat, ami a 
mi viszonyaink közt a fükaszálógépre várhat. 

Pedig idén is ugylátszik általában buján 
fejlődik a zaboskükköny és a géppel kaszáló 
gazdák valószinüleg nem egyszer jutnak majd 
abba a helyzetbe, hogy kétségbe vonják majd 
a gép alkalmazhatóságát. 

A mult évi kísérletek alatt még az ideinél 
is rosszabb kaszálási viszonyok közt kellett 
dolgoznom s mondhatom, hogy — bár hosszú 
kínlódás és próbálgatás után — mégis sikerült 
oly módon beállítani a gépeket, hogy a ka-
szálás minden nagyobb baj nélkül sikerült, 
még pedig jobban, mint Tcézikaszával. 

Mielőtt a gépek kezeléséről lenne szó, 
illusztráczió kedvéért jelzem a tavalyi munka-
viszonyokat. 

A gazdaság egyik 17 kat. holdas zabos-
bükköny tábláján, mely kísérletre volt kisze-
melve, a zab átlag 1'09 méter és a bükköny 
151 méter hosszú hajtásokat növesztett. A 
buja bükköny megrogyott és magával lehúzta 
a zabot is, ugy hogy az előbb jelzett hosz-
szuságokból a zabból mintegy 20 czentiméter, 
a bükkönyből akárhány esetben 50—80 cm. 
rész a földön feküdt. Tudvalevő dolog, hogy a 
megrogyott, dőlt bükköny alsó szárrészei 
összekuszálódnak, jórészt fonnyadásnak indult, 
erősen összeálló rendes szövevényt alkotnak, 
melyet a kasza csak nehezen tud átvágni s 
még nehezebben rendre hozni illetve szét-
választani. 

Mult évben junius I5-én került a kísér-
leti tábla kasza alá. 4 kísérlet előtt már 3 
nappal naponként ismétlődő záporok meg 
jobban leverték a bükkönyt és még a kísérlet 
alatt is két izben olyan zápor kerekedett, ami 
egyáltalán lehetetlenné tette a munkát, miről 
az annak idején éppen jelenvolt érdeklődő 
urak bőrig ázva győződtek meg. A 3 napos 
záporok tehát némcsak hogy leverték a még 
ugy, ahogy álló bükkönyt, hanem annak fenekét 
és alját teljesen pocsékká tették, átáztatták. De 
átázott a föld is — humozus fekete homok — 

s a tavalyi trágya is felszínre került. A gépek 
egytől-egyik elsülyedtek a mélyebb — viz-
barázdás — helyeken s ilyenkor a hirtelen 
zökkenés, a gép hirtelen megállása és felágas-
kodása nem egy izben kilökte a kocsist az 
ülésről, többek közt magamat is. 

Szóval az elképzelhető legrosszaűb kaszá-
lás esett e táblán"és mégis mind a hét gép 
tudott benne dolgozni azután, mikor már 
rájöttek a nyitjára, hogyan kell azt beállítani 
és vezetni. 

A mult évi kísérletek tapasztalatai erre 
nézve azt mutatták, hogy a dőlt buja és nedves 
zabos bükköny kaszálásánál a következők tar-
tandók szem előtt. 

A metszökészülék, tehát a kasza és veze-
téke legmagasabbra állitandók, mint már em-
lítve lett, a buja ?abosbükköny alsó része 
úgyis használatban, félig rothadt, pocsékká vált 
szövevény, melynek értéke abszolúte nincs s 
mely a takarmány közé keveredve, annak csak 
jóságát rontja. 

Ha ugyanis a metszökészülék alacsonyan 
áll, akkor a kések — feltéve, hogy élesek — 
elvágják ugyan ezt a szövevényt, de csakha-
mar eltömődnek vele, mert egy-egy alacso-
nyan fekvő szál többször is a kés alá kerül, 
ugy hogy a kések, mint szecskát aprítják azt 
több darabra. Természetes dolog, hogy aztán 
egy-egy kis száldarab beleszorul a késveze-
tékbe, ezt követi a többi s egyszere csak meg-
áll a gép. 

A metszőkészüléknek tehát oly magasan 
kell állani, hogy a szálakat csak ott metsze 
el, a hol azok könyökbe meghajolva felfelé 
hajtanak. 

A kaszavédö ujjak felfelé billentendők, 
mert csakis így képesek kikerülni — s még 
igy sem mindig — az alsó szövevényt. Ha a 
kaszavédő ujjak vízszintesen vagy pláne le-
felé billentve állanak, akkor azok belekapnak, 
mint a fésű ujjai a kóczba s azt egy darabig 
talán sikerül nekik szétválasztani, illetve fel-
tépni, de azután összetorlódik előttük a csomó 
s a gép képtelen tovább menni. 

A gép rúdja magasra veendő. A fűka-
száló gépeket ugyanis rudjuk végén nyakló-
szijba akasztják, nem pedig szügyhámba. A 
zabosbükköny kuszált szálai nem fekszenek le 
oly simán s egyenletesen mint az egyéb ku-
szált termény, vastag hátas rendben marad 
fekve a gép után. 

Az ujabb fükaszálógépek mindegyikén van 
már kaszahajtó rud védő, mely a kaszahajtó 
rud előtt végig fektetett vaspálczából, vagy 
vasrudból áll s melynek rendeltetése az, hogy 
a gép járómüve előtt esetleg felmerülő akadá-
lyok ne ütközzenek közvetlen a kaszahajtó 
rúdba, hogy igy az egyhamar el ne hajolhas-
son, vagy törhessen ; másrészt pedig rendelte-
tése a védő rúdnak az esetlen vastag rendet 
lesimítani, nehogy az a járó vagy hajtóműre 
csavarodhasson. Természetesen ezenkívül még 
a metszőkészülék egyenesbe tartására is hasz-
nálják e rudat némely gépeknél. 

Ez a rud nem állitható, mert mereven 
van a gép keretébe illesztve. Hogy tehát fel-
jebb lehessen valamivel venni, a gép rúdját 
kell magasabbra akasztani. Mivel pedig amúgy 
is magasra állított metszökészülékkel dolgozik, 
a gép, nem árt, ha a rud is magasra emel-
tetik. 

Ebből az a haszon nyerhető, hogy a 
vastag púpos rend nem torlódhatik egyköny-
nyen össze a gép előtt, ami pedig fontos itt, 
mert egyik kaszált termény sem áll olyan köny-
nyen össze csomóvá, mint éppen a zabos-
bükköny. A kísérlet alatt volt rá eset, hogy 
a gép előtt összetorlódott rend felemelte 
a gépet, mikor nem akartunk megállni, 
hogy eltakarítsuk azt az útból és át 
akartunk rajta hajtani. A felemelődött gép 
amugyis erősen igénybe vett hajtóműve azon-
nal megszűnt működni s ennek következ-
tében a metszőkészülék is egyszerre eltömődött 
s megállt, ugy hogy csak teljes kitisztogatás 
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után indulhattunk újra. Már pedig, ha ilyesmi 
gyakrabban ismétlődik, sok idő megy veszen-
dőbe s a gépnek sem használunk vele. 

.. Ne vágjon a gép teljes munkaszélességgel, 
azaz nem szabad metsző készülék belső alá-
támamasztó kerekének vagy csúszó sarujának 
a még fennálló bükkönyt érnie. Bármilyen jól 
is van szerkesztve ez a csúszó saru vagy kerék, 
az alul összekuszált bükkönyt könnyen fel-
emeli illetve felcsavarja vagy belekap a még 
álló — szintén összekuszált — terménybe, 
melyet különösen a bükkönyt, könnyen kitép 
vagy feltép s az rácsavarodva a háritóvasra 
azt ugy eltömi, hogy csakhamar egész csomó 
szövedék lepi el a metszőkészülék belső végét, 
melynek egyrésze a kések közé jutva, azokat 
tömi el, másrésze pedig a már renden fekvő 
szálakat szedi fel s ezzel is növeli nagyságát. 
Más terményeknél pl. luczerna, rétifü — vagy 
lóhere kaszálásnál az ilyen csomót — mint 
emiitettem — ha idején észreveszik, ostor-
nyéllel is le*lehet piszkálni munkaközben. 

Az érdes szárú, tapadós, pláne nedves 
bükkönyt azonban csak kézzel lehet leszedni, 
jobban mondva letépni s ezért bizony meg 
kell állani a gépnek. 

Tehát nem szabad teljes kaszaszélesség-
gel vágatni, nehogy a belső saru vagy kerék 
az álló bükkönybe csuszszon. De viszont épp 
ugy kell ügyelni arra is, hogy a saru ki ne 
kerüljön a fekvő rendre, mert akkor azt túrja 
fel s épp ugy járnak mint előbb. 

A külső csuszótalp vagy kerék állását a 
metszőkészülék állása szabja meg, tehát erre 
nézve ugyanez áll, mint a metszőkészülékre, 
t. i. magasra kell emelni, felfelé billentett orral. 

(Yége köv.) 

IRODALOM. 

A budapesti m. kir. állami vetőmag-
vizsgáló állomás jelentése az 1897. évi 
január hó létől 1898. évi julius hó 30-ig 
terjedő , másfélévi működéséről. Közli: Dr. 
Degen Árpád az állomás vezetője. 

Örvendetes fejlődésről tanúskodik a buda-
pesti m. kir. áll. vetőmagvizsgáló állomás 
utolsó évi jelentése. 

Rövid két év alatt, a mióta teljesen ön-
álló és osztatlan tevékenységet fejthet ki, a 
vizsgálatok száma szerint Európa elsőrendű 
intézetei sorába emelkedett s elismerésre méltó 
munkát végez, midőn a 45,682 vizsgálat alkal-
mával összegyűjtött tanúságos anyagot áttekint-
hető alakban csoportosítja, ugy hogy okulhat 
abból ugy a gazda mint a kereskedő, megismeri 
belőle a megvizsgált magvak átlagos, legjobb 
és legrosszabb minőségét, tájékozást szerez a 
leggyakrabban tapasztalt hamisításokról, végül 
utmutatást nyer, hogy miként vegye igénybe 
az állami vetőmagvizsgáló állomásokat. 

Az intézet feltüpő fejlődésében nem 
csekély része van a mezőgazdasági termények 
hamisításáról szóló 1895. évi XLVÍ. törvényczikk 
a vetőmagvakra vonatkozó részének szigorú 
végrehajtásának. 

A budapesti magvizsgáló állomás által az 
ország területén évenkint végzett ellenőrzési 
szemléknek előreláthatólag rövid idő múlva 
meg lesz a kívánt hatása, ugy értesülünk, 
hogy e szigorú ellenőrzés következménye-
képpen őwől-évre több vidéki kereskedő rendez-
kedik be a magvak tisztítására. 

Ahoz, hogy a magkereskedelem állandó 
és intenzív ellenőrzés alá kerüljön, a gazda-
közönség közreműködése azonban nélkülözhetetlen 
s a gazdaközönség segítségé annál inkább meg 
van könnyítve, mert a magyar magvizsgáló 
állomások gazdák számára díjtalanul végzik a 
fontosabb vizsgálatokat. 

A tapasztalat bizonyítja, hogy az ellenőrzés 
szigorításával, az ellenőrző állomások fejlődé-
sével arányban szorulnak ki a hamisítványok, 
rostaaljak stb. az ország területéről oly más 
országokba, a hol ellenőrzés nincsen. Örömmel 

kell tehát üdvözölnünk a budapesti magvizsgáló 
állomás azon igéretét, hogy az abraktakar-
mányokat is szigorú ellenőrzés tárgyává fogja 
tenni, mert rengeteg sok rostaaljat és rosta-
aljörleményt vásárolunk s fizetünk meg a tiszta 
korpa árán! 

Minthogy az 1895. évi XLVl.t.-cz. szerint 
minden magkereskedőnek, a ki a 10 kgron 
felül ad el magot, be kell vallania az eladott 
mag tisztaságát, csirázóképességét s here-
féléknél még a származást is, a budapesti 
állomás rendkívül hasznos munkát végzett, 
midőn táblázatban összeállította a fontosabb 
gazdasági magvak azon tulajdonságait, amelyek 
a „jó vetőmag" fogalmát teszik. A kereskedő 
ajánlatát összevetve ezen táblával, mindenki 
meggyőződést szerezhet arról, vájjon jó vető-
magot ajánlanak-e neki vagy sem. 

A budapesti állomás azon eljárását, hogy 
a magvakat, legyenek azok bár arankamentesek, 
bizonyos tisztasági és csirázóképességi fokon alul 
nem ólorfizárolja, csak helyeselhetjük ; mert ez 
felel meg a gazdaközönség azon várakozásának. 
hogy az ólomzárolt mag ne csak arankamentes, 
de minden tekintetben kifogástalan, tehát kellően 
tisztított s jó csirázóképeségü mag legyen. 

Hogy az amerikai hereféléket nem ólom-
zárolják, arról már több alkalommal meg-
emlékeztünk. 

A gyakrabban tapasztalt hamisítások fel-
sorolása, az állomásigénybevételének szabályzata 
stb. mindmegannyi hasznos tudnivaló, miért is 
ez évi jelentést ajánljuk a gazdaközönség 
figyelmébe. Érdeklődőknek az intézet (IX. ker. 
Soroksári-utcza 8. szám) díjmentesen küldi meg 
e füzetet. 

Magyarország monográfiája. A ,Magyar-
ország Vármegyéi és Városai" czimü nagysza-
bású országos monográfiából immár a negyedik 
vaskos kötet hagyta el a sajtót, mely Nyitra 
vármegye monográfiáját tartalmazza. A most 
megjelent diszes kötet béltartalomra, terjede-
lemre, de nyomdai kiállításra nézve is messze 
fölülmúlja az eddig megjelent köteteket. 

A bevezetést e kötethez Fraknói Vilmos, 
a jeles történettudós, Nyitra vármegye szülötte 
irta, a nála megszokott alapossággal és ragyogó 
stílusban. A földrajzi részt Thuróczy Károly dr., 
Nyitra vármegye főorvosa, a geológiai viszo-
nyokat Papp Károly geologus ismerteti. 

A vármegye erdészetéről és vadászati 
viszonyairól Bacskádi Károly földbirtokos ír, 
az állatvilágot Kelecsényi Károly, a növény-
világot Pantocsek Rezső dr. szakíró ismerteti, 
az időjárási viszonyokat Séjjas Endre szakíró, 
az ipart és kereskedelmet Szabó Endre, a viz-
szabályozást és árvédelmet Mezey Gyula 
igazgató főmérnök, a közlekedésügyet Thaly 
István dr. állami főmérnök ismerteti. Ez a kö-
tet az eddig megjelentek közt terjedelemre 
nézve is a legtekintélyesebb: közel 800 oldalt 
tártalmaz és az illusztrácziók száma megha.-
ladja a négyszázat. 

A müvet az Apolló irodalmi és nyomdai 
rt. adja ki (VII., Almásy-tér.2.) A munka ára. 
teljes munka megrendelése esetében, köteten-
kint 6 frt. A „Magyarország Vármegyéi és 
Városai" czimü országos monográfiából eddig 
megjelent Fiume és a magyar tengerpart, Vas 
vármegye, Abauj-Torna vármegye. Sajtó alatt 
van Szabolcs vármegye monográfiája; elő-
készítés alatt pedig Hajdú, Bihar, Kolozs és 
Bars vármegye. 

LE V E L S Z E K R E N Y. 

Kérdés. 
808. kérdés. Czukorrépavetéseimet mint-

egy két hét óta feltűnő mértékben valami 
levélbetegség támadta meg; hasonlít némileg 
a perorcoszporabetegséghez, de mégsem az, 
mert más tünetek mutatkoznak, mint a minők 
tünetei e betegségnek. A mellékelt beteg répa 
levelek alapján kérek felvilágosítást. 

N.-Konda Ö. Sch. G. 

309.kérdés. Néhány dinnyelevelet és palán-
tát mellékelek, kérem a rajtok észlelt betegség 
okát megmondani; e betegség néhány év óta 
tönkreteszi dinnyéimet s ellene megváltoztatás, 
földváltoztatás, gáliczczal való permetezés nem 
használ. 

Miszla. G. F. 
310. kérdés. A több czég által hirdetett 

marha-mérőszalag adatai mennyire pontosak s 
felhasználhatók-e a takarmányösszeállitásnál ? 
Kérem gazdatársaimat szíveskedjenek erre nézve 
választ adni. 

M.-Némethi. B. K. J. 
311. kérdés. Már évek , óta vetem az 

úgynevezett kopasz búzát s mindig a legjobb 
eredménynyel. Daczára annak, hogy a vető-
magot kellőképpen csávázom, mégis sok benne 
a porüszög. Kérdem, mit tehetnék ezen por-
üszög ellen ? mely csökkenti a termést, de a 
csépléskor az egészséges búzát be nem 
piszkítja. M. jff, 

312. kérdés. Ide mellékelve küldök néhány 
szőlőhajtást a kezelésem alatt levő somogy-
megyei kiskovácsi homokszőlőből azon kérés-
sel, szíveskednének ezen baj okát felderíteni. 
Megjegyzem, hogy a szőlő f. év május hóban 
chilisalétrommal lett trágyázva ős ezen beteg-
ség szórványosan fordul elő s különösebben a 
parczella utak mentén azon parczellákban, 
melyek nem lettek ez idén mütrágyázva, még 
eddig nem észleltem a b{ijt. A műtrágyázás ez 
idén folytonosan csepegős esős időben eszközöl-
tetett. A szőlő eddig egyszer lett permetezve 
l°/o-os oldattal (rézgálicz). A műtrágyából tőkén-
kint 25 kgrot alkalmaztam. 

Csehberki. F. B. 

313. kérdés. Birtokom az Aranka egyik 
csatornája folyik keresztül. A major mintegy 
200 ölnyi távolban fekszik tőle ; a majorban van 
egy ártézi kut, mely perczenkint 184 liter 
vizet ad. Szeretném ezen felesleges vizet 
valamire felhasználni, mire és miképp lenne ez 
lehetséges ? 

Kérdem nem lehetne-e egy halastavat 
a major mellett létesíteni? Az esőviz és az 
artézi viz feleslege lefolyna a tóba és onnét 
szűrőn át az Aranka-csatornába. Elegendő 
tápot adna-e ezen viz és ha igen, mily halakat 
lehetne benne tenyészteni, az ikrákat kinél, hol 
lehetne beszerezni ? W. K. 

Felelet. 
Czukorrépa levélbetegsége. Felélet a {308. 

számú kérdésre.) A N.-Kondáról beküldött leve-
lek egészen megpenészesedve érkeztek meg, 
miért is e sorok irója ujabb küldeményt, még-
pedig egész répanövényeket, kért beküldeni, de 
csakis egy hétre az első küldemény megérkezte 
után, mégpedig azért, mert egy heti uton volt. 

Igy esett" meg, hogy az először május 
vége felé észlelt betegség, csak most került 
vizsgálat alá. 

A czukorrépa levelein egyes nagyobb 
száradásnak induló foltok voltak észlelhetők, 
melyek ugy néztek ki, mintha a helyeken a 
répalégy (Anthomyia conformis) ette volna ki 

•a levélközöket; de a légy álczáinak nyomaira 
akadni nem lehetett. 

Egyes leveleken azután kisebb hibás 
karimájú foltok voltak láthatók, olyanok, minő-
ket a Gercospora beticola nevü gomba idéz elő, 
de e helyeken mégcsak valami gomba micelium-
fonalat sem lehetett találni. 

Áttérve a répa egyéb részeinek vizsgá-
latára, a répatövek teljesen egészségeseknek 
találtattak, s csupán az látszott, hogy minden 
répáról egy-két levél már elszáradva lehuilott. 

A répa gyökérzetét véve szemügyre, fel-
tűnő volt, hogy a növények gyökereinek alsó 
vége már el volt halva vagy rothadásban volt, 
felső vége (a tő vége) pedig teljesen egész-
ségesnek mutatkozott. Innét, a gyökértővégből, 
egészséges oldalgyökerek indultak ki. 
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A tővég alatt maga a főgyökér szintén 
egészséges, de az oldalgyökerek el voltak halva, 
s eme elhalt oldalgyökerek mellett kis, egész-
séges szinü dudorokat lehetett látni: az újonnan 
fejlődő oldalgyökereket. 

A gyökérzeten sehol semmiféle gomba 
nem találtatott. 

A gyökérzet képe mindjárt vezérfonalat 
adott a betegség megfejtéséhez. 

A betegség oka legnagyobb valószínűség-
gel a talaj nedvessége. A májusi nagy esőzé-
sek, melyekben különösen a Dunántulnak volt 
nagy része, a talajt vizzel teli itatták, mire a 
főgyökérnek alsó, állandóan a nedves talajban 
levő része, el kezdett rothadni. A főgyökér 
felső része egészséges maradt ugyan, nem 
lóvén annyira elzárva a levegőtől, de a belőle 
kiinduló, a rothadásnak kevésbé elléntálló 
oldalgyökerek rajta szintén elrothadtak. 

A májusi nagy esőzésre bekövetkező 
esőtlen időben a talaj felülről lefelé lassanként 
száradt, mire a főgyökér egészséges felső 
részéből újra megindult az oldalgyökerek fej-
lődése s a növények lassankint kezdik magukat 
összeszedni, mit bizonyítanak a répa szivében 
mutatkozó teljesen egészséges, üde zöld legifjabb 
levelek. 

A gyökérzet baját mindig megérzi az 
egész növény s a gyökérzet baja a leveleken 
majd ezek eílankadásáben, majd elsárgulásá-
ban, majd abban jelentkezik, hogy a leveleken 
kisebb-nagyobb, néha különböző szinü foltok 
jelentkeznek, melyek azután száraz időben 
elszáradnak, nedves időben elrothadnak. 

A beküldött növények vizsgálata más 
következtetésre nem vezet, mint, hogy a szó-
ban forgó esetben a répában mutatkozó beteg-
séget a talaj átázottsága okozta, s hiszem is, 
hogy a betegség most már lényegesen meg-
javult. # 

Beteg dinnyelevelek és dinnyepalánták. 
(Felelet a 309. számú kérdésre.) A Miszláról 
beküldött, már egészen fejlett dinnyeleveleken 
kisebb-nagyobb szabálytalan, száradásnak induló 
foltok találhatók. 

E foltoknak egyes, már egészen elhalt 
részein sötétszinü verőd ék vehető észre, mit 
górcső alalt vizsgálva áz tűnik ki, hogy barnás 
gombaszálak hálózták át az elhalt levélszöve-
tet, melyek kisebb, egy- vagy kétsejtü, ugy 
nevezett Gladosporium spórákat és amazoknál 
sokkalta nagyobb, bunkóalaku, soksejtű, sötét-
szinü spórákat, úgynevezett Sporidesmium spórá-
kat produkáltak. Ilyenféle spórákat nagyon sok 
elszáradt növényrészen találhatni, s ezek a 
gombák a leggyakrabban csak mint szaprofiták 
a már valaminő más okból elhalt növény-
részeken jelennek meg, s igazi káros (parazita) 
voltuk nagyon kétséges. 

Ugyancsak a nagy dinnyelevelek alsó lap-
ján pókhálószerü bevonatokat vagy csomókat 
találunk, mi egy atka, a Tetranychus telarius, 
jelenlétére vall s a levélszőrök között sikerült 
is ilyen állatra találnom. Ez az atka sok 
növényen élősködik s szúrása és szívása által 
a levelek egyes részeinek elszáradását okozza; 
igy elég gyakori nálunk is a szőlőn és a 
komlón. 

A dinnyepalánták levelein hasonló válto-
zások észlelhetők, mint a fejlett, nagy dinnye-
leveleken ; de ezeknél mindjárt szembetűnik 
a főgyökerek alsó részének és a főgyökér 
egészséges részéből kiinduló több oldalgyökér-
nek az elrothadása. 

A palánták képe azt mutatja, hogy itt a 
főbaj a gyökerek rothadása, mit a tuinedves 
talaj okoz ; de bizonyos, hogy része van a 
levelek siralmas kinézésében a fentebb meg-
nevezett atkának is. 

Hogy az előbbi években mi okozhatta 
dinnyéinek megbetegedését? azt most meg-

' mondani nem lehet. 
Nagyon sokféle ok hasonló beteges jelen-

séget idéz elő s igy a gazda, a ki nem kutat, 

csak szemlél, azt hiheti, hogy mindég ugyan-
í azzal a bájjal van dolga. 

Csak mint kirívó példát hozhatom fel, 
hogy sok növénynél a leveleken épp olyan 
beteges tünetek jelentkeznek akkor, ha a talaj 
kiszáradt, mint akkor, ha a talaj tuinedves. 
Mindkét esetben a gyökérzet nem képes élet-
hivatását teljesíteni: a tápanyagokat vezetni; 
az előbbi esetben, mert nincs viz a talajban 
az utóbbi esetben pedig, mert a gyökérzet el 
-van zárva, egyik éltető elemétől a levegőtől s 
lassanként bomlásnak indul. • 

Lehetséges, hogy más években is a talaj 
kedvezőtlen állapota okozta dinnyéinek beteg-
ségét, de lehet, hogy növényi vagy állatipara-
ziták s nincs kizárva annak lehetősége sem, 
hogy ezt nagyon elszaporodva, a Tetranychus 
telarius nevű atka okozta. A most vizsgálat 
alá vett növényeken azonban egyrészt atkát 
csak keveset lehetett találni, másrészt jobban 
szemügyre véve a leveleket, az atkák pusztí-
tásának nyomai is csak csekély mérvben jelent-
keznek. 

Az atka ellen a dinnyénél bajos olyan 
védelmet javasolni, mely czélra vezetne; más 
növényeknél a dohánylével, a petróleum-emul-
zióval vagy a meleg vizzel (50o-os vizzel) való 
permetezéssel próbálkoznak védekezni; de mert 
az állatkákhoz, melyek a levélszőrök között 
húzzák meg magukat, nehéz hozzáférni, e;véde-
kezéseknek nem igen van sikere. 

Mezey Gyula. 

Elősulymeghatározás mérőszalaggal. (Fe-
lelet a 310. számú kérdésre.) A mérőszalag 
nagyon megbizhatlan eszköz az állat élősúlyá-
nak meghatározására, mert eltekintve attól, 
hogy ez az eljárás csak a törzsön nyert mé-
retekre támaszkodik, mig a változó sulyu fejet, 
nyakat és lábakat mellőzi, abban a hibában is 
leledzik, hogy a törzsön nem lehet pontos 
méréseket eszközölni. A kérdéses tárgyban pl. 
legnagyobb fontossággal bir az állat mellkerü-
kete s a törzs hossza, de ezek egyike se olyan, 
hogy mindig egyenlőknek találtatnának, ha 
különböző egyének mérik meg azokat. A mell-
terület pl. nagyon függ attól, hogy tartja az 
állat lábait s hogy milyen vastag és puha a 
bőre, vagyis hogy a szalag a meghúzásnál 
mennyire nyomul a bőrbe ; a törzs hosszának 
pontos megmérését pedig lehetetlenné teszi az, 
hogy a törzs nem pontokban végződő vonal, 
hanem olyan test, melynek eleje s vége csak 
bizonyos kiterjedéssel biró testtájak segélyével 
jelölhető meg; pl. törzshossz alatt érthetjük a 
vállizület legrövidebb távolát az ülgumótól, de 
miután a részek egyike se tekinthető pontnak, 
annálfogva a törzset változó hosszúnak fogjuk 
találni, aszerint, hogy a vállizület mely pont-
jától, az ülgumó mely pontjáig mérjük meg 
azt. Ehhez járul még, hogy a törzs kerülete s 
keresztmetszete közötti viszony nagyon válto-
zik, aszerint, hogy a törzs hengerdedebb vagy 
laposabb és hogy az állat eltérő fajsúlyú anya-
gokból áll, mert mig a zsir fajsúlya csak mint-
egy 0-9, addig a csontoké 1% minélfogva két 
hasonló méretű állat nagyon eJtérő sujylyal 
birhat, aszerint, hogy kövérebb, vagy cson-
tosabb stb. 

Egészben véve tehát azt mondhatjuk, 
hogy szalaggal nem lehet az állat élősúlyát 
pontosabban meghatározni, mint ahogy azt a 
sulybecslésben jartas egyén szabad szemmel 
teheti s kétségtelenül ez főoka annak, hogy a 
szalaggal való sulymeghatározás sehol se ter-
jedt el, daczára, hogy már nagyon régen ajánl-
ják. Ugyancsak ez oka annak is, hogy Creve-
latnak azon tanácsa, hogy az állatok tápláló-
anyagszükségletét ne az élősúlyra, hanem bizo-
nyos törzsméretekre alapítsuk, feledékenység-
nek indult. Gselkó István. 

Védekezés a buza porüszke ellen. (Fele-
let a 311. kérdésre.) A buza porüszke ellen 
éppúgy kell védekeznünk, mint a buza kőüszke 
ellen, tehát elsősorban azáltal, hogy a vető- 1 

magvakat a porüszög spóráitól, melyek ráta-
padnak a vetőmagvakra, megmentjük. 

Legegyszerűbb eljárás a búzát 14—1.6 
órán át V^/o-os rézgáliczoldatban csávázni, 
vagy pedig Jensen módja szerint meleg víz-
ben kezelni. Az utóbbi eljárás több kisérlet 
tanúsága szerint jobb eredménynyel jár, mint 
a rézgáliczoldatban való csávázás, de emennél 
egyszersmind nehezebb, körülményesebb is. 

Jensen eljárásánál a búzát 5 perczen át 
52—60 C. fokú meleg vizben kell áztatni s a 
leszáradás után elvetni. 

Ezen eljárás gyakorlata abban áll, hogy 
1 hektoliter vizet felforralnak s ezt 1 hektoli-
ter közönséges kutvizzel keverik, mire a ke-
verék hőfoka 55 C. fok lesz; ha 52°-nál ki-
sebb volna, akkor még némi melegviz, ha 
60°-nál nagyobb volna, némi hidegvíz önte-
tik hozzá. 

Az áztatandó búzából 40—50 litert egy 
kosárba helyezünk s azt előbb hideg, azután 
langyos vizbe mártjuk s ha innét kivettük, 
csak akkor áztatjuk be az 52—60 fokos me-
leg vizbe s tartjuk benn 5 perczig. 

Természetesen minden áztatás előtt hő-
mérővel meg kell mérni az áztató kád hőfo-
kát s ha az 52° alá sülyedt volna, akkor némi 
forró viz hozzáadása által kell megint a szük-
séges hőfokot elérni. 

De a magnak semmiféle kezelésével sem 
vagyunk képesek a porüszögtöl teljesen meg-
menekülni, mert ez üszöggel a talajok rende-
sen inficziálva vannak, hová az üszögpórák, 
főleg a szél, de a trágya utján is kerültek. 

A rézgáliczcsávázás, illetve a Jensen 
módja szerinti kezelés tehát csak csökkenti 
bajunkat, mely még kisebb lesz akkor, ha 
óvakodunk földünket közvetlen a gabona előtt 
trágyázni s ha a forgóban a gabona (főleg 
pedig ugyanolyan fajú gabona) lehetőleg 
messze esik egymástól. # 

Halastó táplálása artézi kutvizzel. (Fe-
lelet a 313. számú kérdésre.) Artézi kut vizével' 
lehet halastavakat táplálni, feltéve, hogy az 
illető viz fizikai és chémiai tulajdonsága meg-
felel a halak természetének. Az a körülmény, 
hogy esetleg, kevés levegő és táplálék van a 
vizben, nem lényeges, miután a levegőt, ha 
tóvá terül, a nagy felület érintkezése utján 
abszorbeál eleget s ha a tómeder elég jó talaj, 
főképp pedig ha fűvel benőtt, bőven fog ott 
teremni haltáplálék is. , 

Már, maga az az emiitett szükséges fel-
tétel, hogy a tómeder termőföld legyen és 
pedig növényzettel benőtt termőföld, útmuta-
tást ad arra, hogyan kell jó halastavakat léte-
síteni. A tóváalakitásra kiszemelt területet 
ugyanis egészben vagy részben töltésekkel kell 
körülfogni, hogy ott a földszin felett kellő ma-
gasságban megtarthassúk a vizet; egészben, 
ha a terület teljésen sik, részben, ha már 
egyik-másik oldalon természetes magaslatok 
különben is gátat vetnek a viz lefolyásának. 
Eltekintve a költség kérdésétől, még egy más, 
rendkívül fontos ok szól amellett, hogy a 
halastavakat töltések emelésével és ne ásással 
létesítsük. A halastavak jóságát ugyanis nagy 
mértékben emeli, ha azok télen át szárazon 
állhatnak. Ásott tavaknál, melyek éppen' a te-
rület kimelegitése által keletkeztek, a lecsapo-
lás többnyire lehetetlen, viz borítja a tómedert 
télen-nyáron s elzárja azt a levegő és a fagy 
feltáró hatásától. 

Az ily egyes kisebb tavakat legalkalma-
sabb kétéves pontyivadékkal benépesíteni s 
őszszel a tavat lehalászva értékesíteni a 
halakat. 

Bővebb informácziókat megkeresésre 
készséggel ad az országos halászati felügyelő-
ség. (Földmivelési minisztérium). M. 
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OMGE. tisztviselők szabadsága. Az Orsz. 
Magy. Gázd. Egyesület igazgató a, Forster 
Géza f. hó 19-én kezdette meg hat hétre ter-
jedő szabadságidejét, a melyet Emms német-
országi gyógyfürdőben tölt. Az igazgatói teen-
dőket, mint az igazgató helyettese Szil 
Zoltán szerkesztő-titkár látja el. 

Ugyancsak f. hó 19-én ment Jeszenszky 
Pál titkár is kétheti szabadságra. 

A kiegyezés és az őrlési forgalom. Fenti 
czim alatt Kovácsy Sándor országgyűlési kép-
viselő egy napilap^hasábjain czikket ir az őrlési 
forgalom megszüntetése ellen. Kovácsy az őrlési 
forgalom megszüntetését tugy a magyar és az 
osztrák malomipar, mint a magyar és az 
osztrák gazdaközönség szempontjából feltétlenül 
károsnak tartja. Állítását arra a körülményre 
alapítja, hogy Londonban a búza ára 150-
frttal alacsonyabb, mint Budapesten. Ha tehát 
Londonba a finom s nélkülözhetlen magyar 
liszt helyett a felesleges búzát kellene expor-
tálnunk, nagy árcsökkenés állana be, amit csak 
50 krra véve fel, a monarchia átlagos évi 
termése mellett körülbelül 25 millió forintnak 
felelne meg. Kovácsy szerint tehát ez a 25 
millió forint elkerülhető veszteség vetendő a 
mérleg egyik serpenyőjére, a másik serpenyőjére 
pedig a malmoknak az a kedvezménye helye-
zendő, hogy az őrlési forgalom czimén idegen 
búzát vámmentesen hozhatnak be. Ilyen szembe-
állításban nem volt még alkalmunk az őrlési 
engedély problémáján gyönyörködnünk. Hiszen 
ez a néhány nagyjában odavetett adat világossá 
teszi a helyzetet, mint a nap s ugy látszik, 
egyszerűen öngyilkossági merényletet követett 

1 el a magyar gazdaközönség s ujabban a magyar 
kormány, midőn az őrlési forgalom beszünte-
tése mellett állást foglalt, illetve ennek a 
a követelésnek hatályt szerzett. A Kovácsy 
okoskodása azonban két olyan oszlopon nyugszik, 
amelyeket ha kirántunk alóla, mindjárt össze-
dől. Először is a monarchia mint közös 
vámterület a maga búzatermését elfogyasz-
tani képes, a magyar gazda nincsen tehát 
ráutalva arra az exotikus vállalkozásra, 
hogy Angliába vigye a terményét. Másodszor 
az őrlési engedély közgazdasági előnyeit sen-
kinek sem jutott eszébe kétségbevonni, mig'avval 
vissza nem éltek. Ám itt éppen arról volt szó, 
hogy az őrlési forgalom titulusa alatt s a sza-
badraktárak támogatásával óriási mennyiségű 
vámmentes idegen búzát raktározhattak fel az 
ország szivében, a mely — mint az idei buza-
ring is bizonyítja — börzei spekuláczióknak 
szolgált eszközéül s lidércznyomás gyanánt 
feküdte meg a magyar buzapiaczot. Miután 
az őrlési forgalmat e veszélyes kinövéseitől 
megtisztítani nem lehetett, igenis elodázhatlán, 
alaposan megfontolt követelésévé vált az 
őrlési forgalom megszüntetése ugy a ma-
gyar, mint az osztrák gazdáknak, kiknek 
érdekei e tekintetben szolidárisak. Ennék a 
kérdésnek egész irodalma van már, mely 
halmazát termelte a komoly tanulmányoknak. 
Csodálatos, hogy Kovácsy, a földmivelésügyi 
minisztérium statisztikai osztályanak volt főnöke 

minderről tudomást sem vett, hanem ugy vezeti 
a közönség elé a kérdést, mint egy ártatlan, 
kékszalagos báránykát. Megnyugtató azonban, 
hogy akkor lépett a porondra, amikor az őrlési 
forgalom ügye a két kormány kölcsönös meg-
egyezésen megbukott s így a Kovácsy czikke 
harczi riadó helyett hatyu dallá vált. 

Gazdasági egyesületi titkárok vasúti 
jegye. A folyó évben ismételten mozgalmat 
indított a Szövetség karöltve a vidéki gazda-
sági egyesületekkel, hogy a, gazdasági egyesü-
letek titkárjai részére mérsékelt áru vasúti 
jegyet eszközöljön ki a kereskedelmi minisz-
ternél. Tekintve azon fokozódó tevékenységet, 
a melyet az egyesületek az ujabb időben ki-
fejtenek és tekintve az ebből folvólaga gazda-
sági egyesületekre nehezedő nagyobb kiadásokat, 
a legkevesebb, amit a sokszor közfunkcziókat 
teljesítő gazdasági egyesületek a kormánytól 
kívánhatnak, az, hogy tisztviselőik részére 
mérsékelt áru vasúti jegyek adassanak. A 
Szövetség választmánya küldöttségileg is ké-
relmezte ezt az uj kereskedelemügyi miniszter-
nél s ez a küldöttségnek adott válaszában 
maga is hangsúlyozta, hogy a gazdasági 
egyesületek titkárai tényleg oly működési kört 
töltenek be, amely a kormánynak ilyetén 
indirekt támogatását kihívja s a maga részé-
ről kilátásba is helyezte, hogy valamiképp mód-
ját ejti annak, hogy ezen régi óhaj bizonyos 
irányban kielégíttessék. — Nagy meglepetést 
okozott azonban ezen miniszteri nyilatkozat 
után az államvasutak igazgatóságának azon 
leirata, hogy a Szövetség kérelme teljesen el-
utasittatott, illetve kedvezmény semmiféle for-
mában sem nyújtható. Ez annál meglepőbb, 
mert ami kedvezményt kért a Szövetség a 
gazdasági egyesületek részére, az igazán cse-
kélység, nem volt egyébről szó, mint hogy a 
gazdasági egyesületek titkárjai évi bérletjegye-
ket válthassanak mérsékelt áron. Hatodrangú 
újságok szerkesztői e czimen ingyen bérletje-
gyeket kapnak s jóformán korlátlan mennyiségű 
bérletjegyeket válthatnak munkatársaik részére 
mérsékelt áron. A gazdasági egyesületek tit-
kárjai kivétel nélkül valamennyien lapszerkesz-
tők is s ezen működésűk bizonynyal eredmé-
nyesebb, mint a fentebb emiitett hatodrangú 
s a nyilvánosság kizárásával megjelenő pénz-
ügyi, közgazdasági, biztosítási stb. szaklapoké, 
amelyeknek egzisztencziája sokszor igen kétes 
alapokra van, fektetve. Jogczimet tehát találha-
tott volna a miniszter, ha egy kis jóakarattal 
kezeli a kérdést s bár ha a mérsékelt áru 
bérletjegyek engedélyezése egyáltalán nem az 
a várható maximális kedvezmény, amelyet a 
gazdasági egyesületek joggal várhatnak, mégis 
megnyugtatólag hatott volna s bizonyítéka lett 
volna annak, hogy a gazdasági egyesületek 
sikeres működését készséggel hajlandó a keres-
kedelemügyi kormányzat is elősegíteni. 

A felső-tiszai vármegyék hitelszövetke-
zeteinek szövetsége. A felső-tiszai vármegyék 
hitelszövetkezeteinek szövetsége czimmel ez 
év elején Maüáth József kezdeményezésére az 
Ábauj-, Bereg-, Szabolcs-, üng- és Zemplén-
megyei szövetkezetek összeálltak, hogy az 
egyes szövetkezetek felett ellenőrzést és fel-
ügyeletet gyakoroljanak s olcsó hitelforrások-
ról gondoskodjanak. Most, e hó 15-én közgyű-
lést tartott a szövetség az Országos Központi 
Hitelszövetkezethez való csatlakozás ügyében. 
Gróf Maüáth a közgyűlést megnyitván, hang-
súlyozta, hogy a szövetség létrehozásánál fő-
czélja az volt, hogy ezen 5 vármegyének 
aránylag kevés és szétszórt szövetkezeteit a 
szövetség által egy kalap alá vonja s egy oly 
tényezővé tegye, hogy az országszerte most 
már a kormány segélyével is megindult szövet-
kezeti mozgalomban jelentékenyebb sulylyal 
birjon s közös erővel minél sikeresebben elő-
mozdítsa a szövetkezeti eszmének, ezen vár-
megyékben való diadalra juttatását. Ezután 
meggyőző szavakkal indokolván a régi szövet-
kezeteknek az uj orsz. közp. hitelszövetkezetbe 
való átlépésüknek szükségességét, a közgyűlés 

uj orsz. központba való belé-
pés mellett nyilatkozott s elfogadván egyúttal 
a képviselőség elvállalására vonatkozó ügy-
rendet is, alapszabályait ezen határozatok ér-
telmében módosította s végre intézőbizottsá-
gába két uj tagot is beválasztott. A közgyűlé-
sen 5 vármegyéből 21 szövetkezet volt képvi-
selve: és 5 vármegye gazdasági egyesülete. 

Ponyvák. 
Kocsi- kazal és 

repczetakarók, 
gőzmozdony- és 

cséplőgép-ponyvák 
vitorlavászonból, természetszinüen, feketén 
vagy sárgán telítve, legjobb minőségben, 

s legolcsóbb árakon: 

SCHOTTOLA EMŐnél 
B U D A P E S T E N 

Fonc iére -pa lota . A n d r á s s y - u t sarkán. 

Ponyvák javítása és telese olcsón eszközöltetik. 
M i n t a g y ü j t e m é n y kívánatra küldetik. 

„REMINGTON" 
ÍRÓGÉPEK 

V I L Á G H Í R Ű E K 
VALLÁS- és KÖZOKTATÁSÜGYI 

magy. kir. minister 

Hivatalos Közlöny t 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister a 
Remington írógépet (kapható 

Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai tanin-
tézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. 

Festékpárna mellőzve. — 4-szeres billen-
tyű 8-szoros helyett. — Legfinomabb 
acélszerkezet. — Közismert nagy tartós-
ság. — Központi vezeték nélkül. — Tel-
jes magyar és német billentyűzet. — Min 
den betűnek csak 1 billentyűje. —Leg-

nagyobb sokszorosító képességgel. 
A REMINGTONT nagy sikí 

kímá"'yőkB- 01 
liveléa-, az igazság-, a 

ik igaz-
gatósága, M. kir. államvasutak üzletvezetőségei, 
kir. Államvasutak gépgyárai, — Magyar általános 
bank, — Ganz és Társa, — Budapest székes főváros, Kir. 
tábla Budapest, Győr stb. — Gr. Károlyi Imre urad. igaz 
gatósága, Mágocs. — Magy. Mezőgazdák szövetkezet 
Bpest. Reé Jenő püspöki urad. bérlő Veszprém. Di. 
Kéler Zoltán, gróf Festetich urad. ügyésze Budapest,— 
Győri püspökségi központi iroda Győr. Osztr. m. államv 

urad. igazg. Budapest. Ziohy Nándoi 
•ad. számvevői hivatala Bpest., I., Krisztin a-u 
!2. M. kir. állami jószágigazgatőság Arad. 

italan pénzintézetnél, gyárban, kereskedők-
m -Légyéinél, v' -uel, iparkamaránál, ügyvédeknél, meg 

közjegyzőknél, erdészeknél, Íróknál, 

R e i i i g S i i ' S ^ ^ K s ? 
ségünkre az ország bármely részébe dijmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak, saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinket. — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

61, városoknál, 

Remington Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 
jogositott eladási telepe. 
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Budapesti gabonatőzsde. 

(Quttmann és Víahl budapesti terménybizományi 

Biég jelentése.) 

Budapest, 1899. junius 17. • 
Az időjás e héten nagyon változó, volt, a hét 

első felében néhány vidékről zivatarokat, jégesőt, a 
felvidéken havazást is jelentettek, amivel kapcsolatosan 
a hőmérséklet nálunk is tetemesen csökkent és hűvös 
volt, később'ugyan kiderült a láthatár, anélkül azonban, 
hogy melegebb idő következett volna be és csak a hét 
vége felé emelkedett ismét a hőmérséklet. A kedvezőtlen 
időjárás daczára a vetések állásában azonban alig történt 
kár, habár a Bácska és Bánát egyes vidékeiről továbbra 
is panaszkodnak a rozsda terjedése felől. A néhány nap 
előtt közzétett hivatalos jelentés junius 10-iki kelettel 
búzában átlagosan várható körülbelül 7 métermázsás 
terméshozam mellett (kat. holdankint) 590.̂ 00 mm. 
javulást rozsban 6V2 mm. várható terméshozam mellett 
166.000 métermázsa, árpában 28,00) métermázsa ja- 1 
vulást tüntett fel és csupán zab szenvedett részben, 
miáltal a feltételezett terméshozam körülbelül 26,000 
métermázsával gyengébb. A külföld terméskilátásait 
illetőleg, ezek Középeurópában továbbra is kielégitőek. 
Romániában azonban kedvezőtlenek és a várt termés 
alig 2/s-ad részére számítanak. Oroszországban ez eddigi 
csapadék nem volt kielégítő és a terméskilátások 
ugyancsak gyengék. Amerikából különböző hirek érkez-
nek ; mig a hiva'alos termésbecslés őszibuzában május 
hó ellenében 9-8°/o csökkenésről számol be, addig 
privátjelentések a terméskilátásokat kedvezőeknek 
tüntetik fel. A további áralakulás mindenesetre tisztábh 
képet fog erre vonatkozólag nyújtani. 

A külföldi piaczok üzletforgalmát illetőleg, a 
hangulat nyugodt és a forgalom korlátolt. Amerikában 
a föntebb emiitett hivatalos termésbecslés nem okozott 
olyan emócziót mint az körülbelül 10% csökkenés 
mellett feltételezhető volna. Csak folytatólagos panaszok 
birták később a spekulácziót az üzleten való részvételre 
és habár a kiviteli kereslet gyenge maradt, a látható 
készletek búzában pedig 1,432.000 bushellefgyarapodtak, 
vagy vélemény- és fedezési vásárlások folytán az árak 
a multhétbez viszonyitva mégis 3 c. magasabbak, 

tengeri is javult 1 c. Angliában vevők és eladók egyaránt 
tartózkodóak voltak és az árakban alig mutatkozik 
.változás, csupán a hét végével lett az irányzat ismét 
szifárdabb. Mig l'rancziaországban kedvező termés-
kilátásokra. az .irátoyzat lanyha maradi., az árak pedig 
csak nehézén tartottak. A többi kontinentális piaczokon 
a fogyasztás csak mérsékelt beszerzéseket eszközöl és 
magasabb;árak nem érvényesülnek. 

Nálunk különösen buza iránt mutatkozik élénk 
; kereslet, miáltal az áralakulás is nagyobb mérvben> 
emelkedő."'Ták ĵ-mányczikkekben a kereslet és kinálat 
egyaránt gyenge és az árak is — tengeri kivételével, 
mely emelkedő — alig változtak. 

Az üzleti hét részleteiről a kővetkezőket jelent-
hetjük : 

Buza már a hét elején jó keresletnek örvendett 
és a kedvezőtlen időjárás és emelkedő batáridőpiacz 
lényegesen hozzájárultak az irányzat sziláditásához. 
Futólagosan ugyan némi visszaesés következett be, de 
a kereslet később annál élénkebb volt és a malmok 
szívesen vásároltak volna nagyobb mennyiségeket, ha 
megfelelő kínálattal találkoztak volna. Ugy látszik, hogy 
a malmok nem. rendelkeznek elegendő nversáru készlet 
felett, mig a liszt kelendősége javult. A kereslet igy 
intenzív módon fejlődött és szilárd irányzat mellett 
tulajdonosok fokozatosan 30—40 krajczárral magasabb 
árakat érhettek el. Hazai búzákat, éppúgy idegen szár-
mazékokat is szívesen vásároltak, ez utóbbiakból a 
készletek azonban már erősen r'edukálódtak. A forgalom 
kb. 120.0(0 métermázsa,̂  habár állítólag konzorczio-
nális búzákból is keltek el nagyobb tételek. A hozatal 
69,000 métermázsát tesz ki. 

Rozs az egész hét folyamán változatlan maradt. 
A forgalom mérsékelt és csupán a hét vége'felé volt 
néhány kisebb tétel részben a fogyasztás, részben el-
szállítási czélokrabarálságosabb hangulatban elhelyezhető. 
Minőség szerint 6.95—7.15 frtot fizetnek helyben és 
Budapest távolságában átvéve, Príma áru valamivel 
többet is ért el. 

Árpa (takarm. és hántolási czélokíá) tartósan el 
van hanyagolva és gyárosok mint hizlalók egyaránt 

1 tartózkodóak maradtak. Az árak nehezen bár, de vál-
tozatlanok maradtak és minöfeég szerint o'9C 
között jegyeznek helyben. 

Zab elég bő kinálat és aránylag jó vétolkedv 
mellett árában változatlan maradt. A forgalom körül-
belül 4000 mm. tesz ki, melyért szín és tisztaság szerint 
5.70-6.— frtot fizettek helyben. 

Tengeri jobb érdeklődésre talált. A nagymérvű 
hozatalok nagyobbára szeszégetőknél találnak elhelyezést, 
melyek a tengerit Juliusi kötések ellenében — fizetés 
szintén júliusban — veszik át. Fogyasztási és elszállí-
tási czélokra a múlt héthez viszonyúvá 10 krral többet 
fizettek. Budapesti paritásra 4.62'/2, helyben 4-67'/2 
frtig volt elérhető. Tiszavidéki állomásokon az árak 
ugyancsak 5—10 krral magasabbak. 

Olajmagvak. Káposztare-peze üzlet nélkül névleg 
11-25 —12'— írton jegyez. Vadrepeze 5.——5-50 frton, 
lenmag 11. 12.— frton, gomborka 9'75—10-50. 

•Káposztarepcze 1899. aug. továbbra is szilárd irányzatot i 
követett és 13-15 frtig jegyzett, utóbb azonban ismét 
csendesebbre fordult és 12-80—85 frton zárul. Uj bánáti 
répeze juliusi szállításra bánáti hajóállomásokon bár 
üzlet nélkül 11.25—11.50 frt között jegyez. Kendermag 
11.- 11.50 forint helyben. 

Napi jelentes 1899 junius 20 
A vetések állásáról különösen Dunántul és a 

Tiszavidék egyes helyeiről beérkezett rossz hirek tegnap 
ugy a készáru mint a határidő piaezon erős emelkedést 
idéztek elő. A külföld ezzel szemben teljesen nyugodt 
maradt, sőt Amerika ma 5/s ct alacsonyabban érkezik s 
a rémhírek is egyes helyeken megczáfoltattak. 

Készbuza, ma gyengén volt kínálva a malmok jó 
bevásárlási kedvet mutattak s igy a, forgalomban volt 
mintegy 12000 mm. változatlan tartott, sőt egyes téte-
lek 5 krig magasabb árakon keltek el-

1899. évi lió junius 20-án a gabona-csarnok-
ban a titkárságnál bejelentett gabona-eladások 
lajstroma. 

Eladatott: 
Tiszamdéki: 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
54 75—55-25 frt, ílesztőszesz 54 50-55-— frt, nyers-

adózva 53 75—54 25 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 13 75—14 25 frt, denaturált szesz 18-50 

*"•— frt. Kontingens nyersszesz —. —;—. 
Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkttl bér-

mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-
értendők. 

Szárazmoslék. 
jegyzés 

Heremagvak ólomzárolása. *) 
A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-
iz 1898/99. idényben f. évi junius hó 20-íg be-

zárólag az alant megnevezett magkereskedőknél és ter-
melőknél a következő mennyiségű vetőmagvakot ólom 

Luczerna Lóhere összesen 

100 n ím. 80 kg frt 10 30 3 hóra 
800 „ ,80 „ „ 10 45 
250 . 80 . . 10-15 

1000 1 nm. 79 kg frt 10 50 ! 
.1000 - 78 10 50 

100 n am. 78 kg. frt 
100 * 78 ,. „ 10-35 
300 „ 78 , „ 10.42 
áoo » 78 . , 10-30 
180 "„ 78 „ , 10.35 . 
200 „ 77 „ ,„ 1045 
170 » 76 , , 
80 : „ 75 „ „ 10-25 

100 „ 74- „ .„ 
600 „ 78- „ , 10.27 

, 78 . „ 10-25 t 
„ 77. „ „ .10-27-

250 „ 77 „ „ 1Ó;30 
, 100,' „ ' 77 -„ '., 10.20, 
' too , 79 „ „ 10-00 

ICO'. „ 78 „ „ 10-45 
400 i 77 . „ 10 30 

„ .76 . „ 1015 , 
500 ,. 75 , „ 10-12 

.1000 I 10.17 
1100 , 74 „ „ 10.15 

. 720 „ 73 , , 10-05 
1000 , 73 „ „ 985 
1000 „ 72 , , 9.85 
2360 . 79 , , 10-20 
3000 ,, 76 „ „ 10.25' 
300 . 78 „ „ 835 
2200 . 177 , „ 8-35 
240 . 75 . , 7-95 B » Bolgár: 

Rozs alig talál vevőre, a kinálat is gyenge. Minő-
ség szerint 7-05—7 30-ig kél el helyben. 

Árpa változatlan 6—6-25-ab Budapest 
kevés forgalom mellett. 

Zab változatlan 5'60—5-85 ér el helyben minőség 
szerint. 

Tengeri a kevés kinálat s a határidő piacz 
drágulása folytán további 5 kr. áremelkedést ér. el. 
Helyben 4.67i/2—4-75-ig tiszavidéken 4-40-ig ér el. 

Határidők a külföld lanyhasága folytán ma némi 
árcsökkenést szenvedtek, mihez még helyi eladások 
járultak. 

Déli 12 órakor következőképp áll: 
Köttetett. Déli zárlat 

0-

0,- •——• 

Ssoszftzlet 

9-51—53 
• 7-71—72 

4-95—97 

- - r 13-10—13-20 

képvi 

Buza juniusra . 
, októberre . 

Rozs okt. . . 
Tengeri júliusra 

„ májusra 
Zab okt. . . 
Káp.-repcze aug. 

Siess. (Qoldfinaer Gábor 
tudósítása.) 

A szeszüzletben a hét a változatlan szilárd 
árak fentartották magukat és a forgalom kielégítő 
Elkelt finomított szesz nagyban azonnali szállításra 
54.75—55.— frtig. Élesztőszesz felsőmagyaroaízági vevők 
által vásárolva 54.50—54.75 frtig. 

Exkontingens és denaturáltszesz változatlanul 
jegyeztetik. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején szilárd bécsi kontingens nyers-
szeszjegyzések folytán drágábban volt kínálva és 
néhány kisebb tétel 1.20 frton bécsi kontingens nyers-
szeszjegyzésen alól el is kelt. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 16.75-
17.— forint. 

Bécii jegyzés 18.30—18 50 frt kontingens nyers 
szeszért. 

A kivitel a hét elején több tétel finomított szeszt 
vásárolt, mely Dél-Törökor izág felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan 
gyéznek. Baja, N.-Várad 25 krral drágábban. 

Mauthner Ödön, Budapest 
Haldek Ignácz,^Budapest... 
Klein Vilmos Szatmár 
Frommer A. H. utóda 2) Bpest 
Magy. mezőg. szöv. Bpest— 
Deutsch Gyula, Budapest ... 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 
Beimel és fia Budapest 
Kramer Lipót Budapest 
Hollander A. és fia, Ungvár 
Boross és Szalay 
Szávoszt Emil, Budapest. 
Radváner I. L. Budapest ._, 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest 
Singer Zsigmond, Budapest 1 
Lamberger Károly Bpest ... . 
Gr. Teleki Arvéd, Drassó — 
Felsenburg, B.-Gyarmat 
Féldmann Mór, Szatmár' — 
NÖthling Vilmos, Budapest... 
Keszner Izidor, M.-Sziget — 

összesen 

3113 2902 6015 
1852 2702 
1399 1519 
762 1251 
705 1237 
747 1148 

10387 16927 
!) 163 zs. Angol perje. 
2) 5 q Biborhere, 20 zs. Baltaczim, 10 zs. Árva-

rozsnok, 3 zs. Vérfejü csabair, 11 zs. Franczia perje, 
i. Angol perje, 6 zs. Csomós ebir. 

*) A hazai mezőgazdaságra nézve káros amerikai 
eredetű hereféle magvakat a magvizsgáló állomás 
nem plombozza. 

Az Apolló kőolajfinomitógyár-részvénytársaság 
üzleti tudósítása a ,Köztelek" számára. Budapest, 1899 
junius 20. 

Mai áraink : 
Olaj: I. rendű Apolló-hengerolaj, világos 27-50 frt 

sötét 24 50 „ 
„ „ orosz gépolaj világos 17.50 „ 

legfinomabb amerikai tovotte zsir 28.— „ 

nettó 100 kgként, hordóval együtt, tiszta göngysuly-
számitással, fizetendő készpénzben 2°/o engedménynyel, 
vagy 4 havi váltóval, Pozsonyban átvéve. Ugyanezen 
olajok, Budapesten átvéve 1 írttal drágábbak. 

Petroleum: Liliom császárolaj . 23-50 frt 
egysziv kőolaj . . 20-75 , | 
háromsziv kőolaj . 19:75 „ 
csillágkereszt kőolaj 19-— „ 

nettó 100 kgként, hordóval együtt, 20°/o' tara, készpénz-
ben engedmény nélkül Pozsonyban átvéve. Ugyanezen 
kőolajok Budapesten átvéve 50 krral drágábbak. 

Lnjza Gőzmalom Készvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a „Köztelek' részére. Budapest, 1899. junius 20. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

Árfrtí 15.30 14.7014.10 13.30 12.80 12.30 11 

Takarmányliszt K o 

Ár: frt 5.80 4.30 4.20 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a .Kőztelek" részére. Budapest, 1899. junius 20-án. 
Kötelezettség nélküli .árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

A és B dara —.— frt. 

1 2 3 4 5 6, . 7 7V» 
15 — 14.10 13.70 12.80 12.50 11.60 10.50 8.— 

buzakorpa 

Buza 
liszt: frt 

8-as takarmányliszt finom goromba 
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A központi vásárcsarnok árnjeRyzese nagyba 
(en gros) eladott élelmiezikkek árairól 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó gzövetkezt* 
téii' k jeieatése. 1899..junius hó 17-ről. 

Az elmúlt napok forgalma csöndes lefolyású volt. 
A fogyasztás csökkent. Élénk kereslet mutatkozott a 
következő áruk iránt, u. m. tojás, őz, baromfi, gyümölcs, 
spárga. Vaj;és túróból a kereslet még mindég nagyon 

Húsfélékből a forgalom csöndes volt. Vidéki 
borjú egészben 46—48 kr., Budapesti marhahús I. hátulja 
54—E8 kr., eleje 60-54 kr. kilónként. 

Vadból a kereslet állandóan élénk, őzbak ára 
LjOr-90 kr. kilója. 

Baromfi nagy mennyiségben érkezik, árak ennek 
daczára emelkedtek. Hizott liba 3 50—4-00 frt, szerb 
liba 1-50—1-80 frt párja. 

Tojás ára1 emelkedik a gyönge beküldés folytán. 
,' Alföldi áru 30—30»/s &t. Erdélyi 28-2oVs frt ládánként. 

A tojás beküldését sürgősen ajánljuk. 
Vajüzlet mint már emiitettük lanyha, minek 

folytán a beküldők csak olcsó árakat várhatnak. El-
adtunk tea-vajat 80—100 krig, főző-vajat 50—70 kr. 
kilónként. 

Korai főzelék csak kisebb mennyiségben érkezik, 
ugy a spárga is lassan már idejét múlja.. Soló spárga 
ára 40-60 kr. 

A gyümölcsfélék keresettek, következő árakon 
sikerült a küldeményeket értékesíteni. Meggy 15—30 
kr., ananászeper 40-—60 kr. kilónkint, sárga dinnye 
1-00—2-50 frt drbja. 

Beküldésre ajánlatos : tojás, gyümölcs, baromfi 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jeim -
tése. Budapest, 1899. junius 19 ről. 

HM. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 54- 56, 
II. oszt. 50—54, M. oszt. 48—50, eleje I. oszt. 48—52 
II. oszt. 40—48, in. oszt. 36—40, borjúhús hátulja i. 
oszt. 54—58, II. oszt. 50 -54, eleje I. oszt. 48—54, II 
oszt. 46—50, birkahús hátulja I. oszt. 40—42, II. osz, 
36—40, eleje I. oszt. 34-36, II. oszt. 32—34, bárány 
eleje 1 db 0. 0-—, hátulja • •—, sertéshús magyaj 
szalonnával elsőrendű 1 q 48—50'0, vidéki 36—48, sza-
lonna nélkül elsőrendű 50—54, vidéki 36—44, sertés-
hús pörkölt —-0 , sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyas 
—'—•—, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
60—90, füstölt belf. csonttal 0-90—1-0, csont nélkül 0-65 
—0-80, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 46 0—47'0, füstölt 50 —54', sertés-
zsír bordóval 52 0—52'0, hordó nélkül 50-0—50 0,, koibá?«z 
nyers 1 kg. , füstölt "70- 80, szalámi belföldi 'ii 
—165,, külföldi — , matacz szopcs élő 1 db 0' 0 — 
tisztított 1-0—120. 

Baromfi, o) Élő, lyuk l pár frt 1- 120 
csirke 0'50—0'70, kappan hizott 0'- , sovány 0 — 
0.—, iucza hizott 2'20—2'70, sovány 0' 0'—, Ind 
hizott 6- 6'—, sovány 1-80—2 —, pulyka hizott 4-— 
- 4—. sovány 0' 0 —. 6) Tisztított. Tyúk 1 db frl 
0 60-0 75, 1 kg. , csirke 1 db 0-45—0 60, 

. kappan hizott ! db 0- Q-—, 1 kg. ——•—, 
récze hizott 1 db 1 20- 140, 1 kg. 55—60; félkövér 1 db 
0- 0-—, lud hizott 1 db 2-——2-50, 1 kg. 60—0-70, 
félköv. 1 db 0- fi-—, 1 kg. , pulyka hízott 
1 db 2- 2-50,1 kg. 50—55. félkövér 1 db Ö' 0 —, 
í kg, , iudmáj 1 db 30—1-—, 1 kg. 1-20—l'f 
tadzair 1 kg. .0-8—1-10, idei liba 1 db •—. 

Hal. Elő. Harcsa 1 kg. frt 0'70— 0'80, csuka 0' 
— 0'—, ponty (dunai) 0 70—0 8Q, süllő —• •—, ke-
csege 0—0-0, márna —• •—, czompó 0-30—0-50. 
angolna 0" 0—, apró kevert 0-20—030, lazacz , 
pisztráng 0'—0'—. 

Tej és tejtermékek.' Tej 1 üt. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-05 -0-07, tejszin 0- 0'—, tejföl 0-20—0-30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-70—!•—, I. rendű 0-50—0-65, II. r. 
0-50—60-~, olvasztott 0-50—60, Margarin I, rendű 
0-—, II. rendű 0-—-0-—, tehéntúró 0-10—0-12, juh-
hwó 38—40, liptói 0-30—0-50, juhsajt 0-32—48, en 
thsli sajt 1-10— M0, groji sajt 0-50—0-66. 

Liszt és kenyérnemti. Fehér kenyér 1 kg. frt 
13-0-18-0, barna kenyér 11-0—14-0, rozskenyér 11-5 
—11-5. Búzaliszt 00 sz. 1 q — , 0 — , 1 
2 —•—, 8 —'•—, 4 —•—. » —'•—. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 29-50—30-0 
II. oszt. (1440 db.) 27-5—29-0, meszes — , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 1-80—2 50, törött tojás 0"— ~ 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoks-
r«ü 24—35, borsó héjas magyar 7'00—15-—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—22, bab fehér apró 6—7, 
nagy 6—7-5, színes 7-0—8-0. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 0.40—0.50 1 
• e.0—14., Petrezselyem 100-kötés-0:4—0'5, 1 q 6. 8 
zeller 100 drb 0-50—0.60, karalábé 1.5—2.0, vöröshagyma 
1C0 kőt. o-áo—1.20, 1 q 3.50—Sv—, foghagyma 100 köt. 
0.4—.45, 1 q 30.—35.—, vörösrépa .100 drb 0.90—1-00, 
fehérrépa 0., fejeskáposzta 14—16.0, kelkáposzta 100 db 
1.1—1.6, vöröskáposzta 0 .——, fejessaláta 0.50— 
0.80, kötött saláta 0. .—, burgonya, rózsa 1 q 2.50— 

i 2.50, sárga 2.30—2.60, külföldi —. , fekete retek 100 
drb 0.——0.—, uborka nagy salátának 1C0 drb 5—14. 

savanyítani való 100 db 2.-4.—, savanyított 2.—2.20, I 
zöld papr. 2.50—00, tök főző zöldbab 10.0—20.0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —.0—.—, fejtett 1 lit. 
—.0 , tengeri 100 cső ., karfiol 100 drb 20.—25.—, 
paradicsom 1 kg. 0. 0.—, spárga 0.50—0.60, torma 
" q 10—12. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt í—, köz. alma 
fajkörte , közönséges körte * , szilva magva-. 
váló 0.- 0.—, vörös —.—, meggy faj 24—30, közön- .1 

séges 16 — 20,' ringló - , baraczk kajszin —, 
" szí — -, dinnye görög nagy 1 drb , kicsi 

, sárga faj 0. O.—, 1 kg. közönséges . 
szőlő 1 kg. 0. 0.—, csemege , dió (faj papír- , 
héjú) 18—24, közönséges 14.0-r20.—, mogyoró 28—32, 
gesztenye magyar 0 , olasz ;—, narancs messi-
ási 100 db 0 •—, pugliai —•—•—, mandarin 0-00-
0 00, czitrom 1- 1'60, füge hordós 1 q 18—22, ko-

i 18-—20—, datolya 38—42, mazsolaszőlő 38—68, 
agres 1 lit. 0-C6-0-08, eper 1 kg. 0-35—1— kr. 

Ftssierek italok. Paprika és I. rendű 1 q. trt 
30—60, II. rendű 20—30, csöves , (szá-
rított) —. köménymag , borsókmata 
__ . mák 1 q. frt 25—30, méz csurgatott 0'30— 

0-40, sejtekben 1 kg. —• •—, szappan szin 20—25, 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-50, vörös asztali palaczkban 0-40—0-50, házi 
aáiiaka palaczkban —• •—„• ásványvíz palaczkfof -

BwJappsti takarmány vásár. (IX. kerület Mester-
toza, 1899. junius 20. & székesfővárosi vásárigazgatóság 
jlestése a . A űztelek" részére). Felhozatott a szokott 
fia. éneklői 177 szekér réti széna, 2 szekér nnihar-

28 zsupszalma, 5 szekér alomszalma. 0 szekér takar-
ra&nyszalma, — szekér tengeriszár, 5 szekér egyéb 
stkannány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb,!, 
300 zsák szecska, á forgalom közepes Arak q-ként. a 
következők: réti széna 180—300, auhai nj 320 -340, 
saupszalma 150—180, alomszalma 120—140, egyéb 
'.akarmány , lóhere , takarmány-
szalina —— , tengeriszár , luczerna 230— 

sarjú szalmaszecska 180—200, 
ui , zabosbükköny 

tOíSí'gzám 225, súly 211200 kg. 

db élő 
— ári; 
— drb 

Áilatvásárok. 
Budapesti szcirómarbavásár. Junius hó 16-án. 

tzékesfoitároxi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

(•"elhajtatott: 1061 drb belföldi, — db galicziai, 
drb tiroli, 61 db növendék élő borjú, r 

aárány; — drb belföldi, — drb galicziai, 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, 
őlött bárány, - drb élő kecske, — drb ölött. 

A vásár vontatott lefolyású volt. 
Árak a kővetkezők: Elő borjuk: belföldi 

írtig, kivételesen — írtig dbonkínt, 24—35 frtig, kivé-
telesen ——40 frtig súlyra, növendék borjú —-0 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkínt, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi frtig, tiroli frt, gali-
cziai -— frtig, növendék borjú frtig dbkínt, 
őlött bárány 0:0-0 — frtig, bécsi ölött borjú , kiv. 
— írtig súlyra. Elő bárány 6- •— frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1899. junius hó 19-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentésé a "Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 460, feljavított 
juh 3, kisorolt kos 22, kiverő juh —, bárány —, 
kecske —, boszniai , szerbiai —, angol keresz-
tezés 65, romániai — durvaszőrü -

Birkavásár vontatott lefolyású 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü — 

frtig páronkint, 21'b—22-50 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. 24-— frtig, feljavított juhok —•- '0 páronkint, 20 — 
21-— frtig súlyra, kisorolt kosok —• 21-— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh —'0 "0 páronkint, —••• •—, kiv 
frtig súlyra, bárány -0, kecske —, kiv. frt pár 
anya juh 0- •— pár., suly, szerbiai —• 
anyajuh —" • frtig páronkint, 100 kiló után 20 frt 

Bécsi vágómarhavásár. 1899. junius 19. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

összes felhajtás 4898 db. Ebből magyar 3139 db, 
galicziai 1132 db, bukovinai 40, németországi 587 db, 
hizott 3657 db, legelő db, fiatal 1241 db, ökör 
3442 db, bika 746 db, tehén 532 db, bivaly 

Szombaton a, vesztegvásárra 319 drb yolt fel-
'hajtva. A mult hetivel szemben a felhajtás nagyobb 
volt, különösen a nehéz áruban, miáltal az üzlet na-
gyon nehézkes volt s csak nehezen voltak a multheti 
árak elérhetők. A középminőségüek üzlete valamivel 
élénkebb volt, mint a mult heti, Va frt árjavulást 
értek el. 

Árak: prima magyar 32—35'— (—•—)frt, szekunda 
28—31 frt, tertia 24—27 frt. Galicziai prima 33- 36'— 
(—•—) frt, szekunda 30—32 frt, tertia 26—29 frt. Német 
prima 35—38-— (—.—), szekunda 32—34, tertia 27-31 

frt. Konzervökrök . —• é. s., rosszabb minőségű 
frt é. s. Bika 24—32-50 0 frt é.s., tehén 21—30 

frt és bivaly 14—20 — frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
frt. a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások: Magyar hizó ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Grubitsch V, Kopháza ... ... ... '32 — . 30 — 
Neumann testverek. Arad 33Va — — — 
Schwartz M.', Mátészalka 34 — — — 

Íladók: 
35 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 

ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt 
tegyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
liatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből , 

uem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig: Árva, 
Liptó, Nyitra és Trencsénmegyék és Nagy-Mihályról 
(Zemplénmegye). 

Bécsi szurómarliavásár, 1899. junius 15-én. Fel-
hozatott: 4067 borjú, 1864 élő sertés, 1115 kizsigerelt 
sertés, 236 kizsigerelt juh, 617 bárány. 

A nagymennyiségű, felhajtás következtében a 
borjuvásár forgalma nem volt kielégítő, árak kgkint 
2-6 krt vesztettek. A kizsigerelt sertések üzlete szin-
tén igen gyenge volt. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 30—38 •. 
kr., prima 40—50 kr., prímissima 52—58 kr., élő bórju 
"1—32 kr., prima 34—35 kr., prímissima 46 -52 (—) 

., fiatal sertés 38—46 kr., s kizsigerelt sertés nehéz 
!—52 kr., süldő 44—54 kr., , kizsigerelt juh 34—44 kr., 

bárány páronkint 5—12 kr. 
Bécsi sertésvásár. 1899. jniuus 20-án. (Schlciffel-

der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás : 3011 lengyel, 5675 magyar sertés, össze-
n 8686 drb. 

A vásár forgalma igen lanyha volt. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

11: príma . 37—38.50 kr, kivételesen 39 kr, közepeB 
:—36-0 kr, könnyű •— kr, süldő 36—45 kr. 

Bécsi juhvásár. 1899. , junius hó 8-án. Felhajtás 

A lanyha üzletmenet .mellett árak kgkint 'VaJ— 1 
krral csökkentek. 

Arak : export juh páronként 22-——24-—, kivét. 
—, raczka —• , selejtes juhpárkint 20—21-— frt. 

©rs*. magy. « s i « t t t r t «ral»J*«*». 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért felelős: i'orater Géza az O. M. G. E. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilaggy Zoltán as 
O. M. G.E. szerkesztő-titkára. —- Társszerkesztő: Baáaj 

Barnabás, az O. M. G. E. titkára. 

7sőrangu hazai gyártmány A 

RÉ8ZVÉKY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T . 

Hafyartruág Icgnagytbh és egyediül 
| gazdaaáffi gépgyára, 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

psr Ss®z®s "^Ml 
gazdasági gépeket gyártja. 
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Saját gyártmányu 

ariing"fűkaszálóink 
éa 

,Handy' marokrakó aratógépeink 
f e lü lmúl ják ugy ezélszerü szerkezet, mint tartós-
ság tekintetében az eddig nálunk ismert összes 
amerikai gyártmányokat. E mellett jelenté-
kenyen olcsóbbak a magas vám- és fuvarkölt-
séggel, behozott amerikai gépeknél. 

Árajánlattal és esetleges felvilágosítással szives 
megkeresésre készséggel szolgálunk. 

UMBATH és TÁESÜ 

4 * B U D A P E S T , * * 
V . k e r . , V á c z i - k ö r u t 6 0 . s z . 

Ugyanott szénaforgatógépek, lógereblyék, 
(széna- ésgabonagyüjtök),gőzcséplőkészletek,kaza-
lozók stb. nagy választékban. 

„ADRIA" m. kir. tengerhajózási részvény-társaság. 
Vezér üffynöliséffé: HOFFMANN S. és V., Budapest. 

1899. június havában a következő gözösök indulnak Fiúméból: 

Algier1) G 

Tanger1) Perns 

1. Ha a gözös elindulása előtt 8 liappal Algír és Tanger kikStökbe el 
jelentetett, az igazgatóság fenntartja magának a jogot, e kikötöket nem érinten A *-gal jelölt viszonylatokban a gözös Fiuméből kiindulva Triestet is t 'ogja érinteni. 

Rotterdai n, Antwerpen 
Trieszt-Fiume 

Zichy™ 
Verie (C. L.) 

1-10 
H^Nev 

B&dê Ji meiro, Santos 

TriéstHume' 

Ká™czy*n̂  A 
Glasgow ̂  

Trieste-MumeZt Suítani0' L- ) u 
Középtengeri szolgálat. Fiume-Malta-Sziozilia-Mars 

•••••:.•• N'<." 
Andrássy 4-én, Adria 11-én, .Tisza" 18-án, „Szapáry" 25-én 

Tyrrhenai vonal.: „Buda", első osztálya gyorsgőzÖ! 
junius 7-én, 14-én, il-én és 28 án indul Marseilleböl Gei 
• •••.mából Marseillebe és minden szun.hnton u. l „rakui 
Nápolyból direktXMarseillebe. 

8 minden szerdán 
• még pedig juniu 

délben, mégpedig 

LtXZ-féle valódi, teljesen ólommentes a 

P o r c e l l á n - z o m á n c f e s i é k k e l 

falakon és mennyeaetefcen oly mosható, igen elegáns és évekig tartó mázo-
lat éretik el, melyen penész és gombaképződes teljesen lehetetlen. — Gazdasági 
üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, évek óta kitűnően bevált, tej- és vaj-
kezelési helyiségek, gépházak, konyhák, fürdőszobák, klosetek, istállók stb. részére, 
valamint mindott, ahol tisztaságra nagy gondot fordítana*. — Alkalmazása rend-
kívül egyszerű és olcsó. Szakkörökből való számos elismerő nyilatkozattal, min-
tával, színkártyával és prospektussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

Lutz Ede és Társa Pozsony, Gyár-ut 20. 

2119 ad szám. 

Értesítés. 
A pozsonyi, komáromi és soproni cs. és kir. katona élelmező 

raktároknál és pedig: Pozsonyban 1899. évi julius 5-én, Sopron-
ban 1899. évi julius hó 10-én és Komáromban 1899. évi julius 
13-án délelőtt 10 órakor az illető élelmezési kerületek számára 
1899. évi szeptember 1-től, 1900. évi augusztus 3l-ig terjedő 
időre széna, alom- és ágyszalma, tűzifa mint kőszén élelmezési 
szükséglet bérbeadása nyilvános tárgyalásban lepecsételt ajánlatok-
kal fog biztosíttatni, 

Az egyes czikkek és azoknak a különféle állomásokban 
való szükséglete az erre vonatkozó részletes 2119 ad számú tudó-
sításból észlelhetők, valamint minden ezen bérleti üzletre irá-
nyuló feltételek a pozsony, komárom és soproni cs. és kir. katona 
élelmezési raktároknál meglevő feltételi füzetekből naponta a 
hivatalos órák alatt kivehetők. 

Az 50 kros bélyegekkel ellátott és lepecsételt ajánlatok a 
bánatpénzzel együtt és egy időben a pozsonyi, komáromi és 
soproni cs. és kir. katona élelmező raktároknál a tárgyalási napon 
legkésőbb 10 óráig délelőtt benyújtandók. 

Kelt Pozsony, 1899. évi junius hó 1-én. 

Áz 5. hadtest cs. és kir. M M z t a á p , 

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

nehéz 

erdélyi igás ökör 
Papp Antalnál, 

Szamosujvárt. 
A készlet egész éven át állandóan 800—1000 

darab. 8061 

in. Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

Az utazó közönség figyelme felhivatik azon uj és kedvező gyorsvonati össze-
köttetésére, mely f. évi május hó 1-je óta Budapest ny. p. udvar és Berlin között 
Zsolna-Oderbergen át fennáll. 

A nevezett naptól kezdve ugyanis Budapest ny. p. udvarról naponta este 6 óra 
20 perczkor egy uj gyorsvonat indul, mely Berlin-Friedriclis!rassera mindennap dél-
előtt 11 óra 19 perczkor érkezik. Az ellenkező irányban az indulás Berlin-Friedrich-
strasseról délután 4 óra 25 perczkor és az érkezés Budapest nyug. p. udvarra más-
nap d. e. 9 óra 45 perczkor történik.-

Ezen uj gyosvonatoknak használata mellett az utazás tartalma a fentebbi 
viszonylatban az eddigi 22 órával szemben csak 17 őrát tesz ki, mi mellett az illet© 
gyorsvonatokban Budapest és Berlin között minden kényelemmel berendezett I. és II. 
oszt. közvetlen kocsik is közlekednek. 

Budapest 1999. junius 11. Az igazgatóság. 

Bender 
fogói 

h i b á t l a n u l i n i i h ö d n c k 

szúnyogok stb. ellen, 
vakondok 

muszkák 
csótányok 

patkányok 
egerek 

Egyszeri kiadás, 
állandó védelem! 

Több ezer fényes elismerés. 

Kérjen prospectust! 

K a r i B e n d e r I 
W I E I Í I V / I T . 
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Nincs többé P E R O N O S P Ó R A . 

Wrotin. „ 
A legjobb és legbiztosabb peronospora elleni szer. 

Aránylag olcsóbb, mint bármely más szer, mert kiadóbb, erősebb és teljesen 

peronospóra mentessé teszi a szőlőket, burgonyát, veres szőlőt stb. 

I r a k : */« kiló 40 kr., 1 kiló SO kr., 6 kiló (1 holdnyi területre ele-

gendő) 4 frt 50 kr. 

Egyedül kapható: L Á S Z L Ó J Ó Z S E F gyógyszerésznél és vegyészeti 

laboratóriumában Maros-Ujvárt, Erdély, 

Kolozsvárt kapható BURGER FRIGYES gyógyáru kereskedésében. 

uralkodó család alapitványai 
ráczkevei uradalmához tartozó 

felső-szunyoghi birtok 
(Pestmegyében, Dömsöd község határában, vasúti állomás 
Laczháza) 19OO. évi október hó i-étől 

haszonbérbe adatik. 
A földbirtok területe 2316 kat. hold; 

900 hold szántófölddel, 300 hold réttel 
és 900 hold legelővel, gazdasági épületekkel. 

Haszonbérleti ajánlatok a beígérendő évi 
bérösszeg 10%-ával 

/. évi augusztus hó 31-ik napjáig 
az uradalmi főtisztséghez liáczkevén nyújt-
hatók be, a hol a haszonbérletre vonatkozó minden egyéb 
feltételek megtekinthetők. 

Ráczkevén, 1899. május hó 17-én. 

A felséges uralkodó család alapitványai 
ráczkevei uradalmának 

cs. és kir. f ő t i s z t sége . 

80925/CIV. Magy. kir. államvasutak 
Hirdetmény. 

(Az osztrák-magyar személy forgalomban érvényes díjszabáshoz I. pótlék életbe 
léptetése.) 

A m. kir. államvasutak igazgatóságától vett, értesítés szerint az osztrák-magyar 
személyforgalomban 1898. évi január 1-től érvényes díjszabáshoz f. é. junius í-től 
váló érvényességgel kihirdetett I. pótlék csak f. é, julius 1-től lép életbe. 

Budapest, 1899. évi junius hó 12 én. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

8 5 K L A I J V I T ^ 
n a g y b a n é s k i e s i n y b a n . 

Mf>Q-r*md«lhoté na Orazágot Magymr Geuedatá^i 
hivatalánál {Hudapmi KfizteUh}. 

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

sok szerint 180—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 fit 80 kr., nem tagoknak 8 frt. 
A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk péns-
táribos beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldeaiéay 

átvételénél fizatandfik 

Budapest, Köztelek. 
Útbaigazítással, felvilágosítással szolgál minden adózási vagy 

műszáki kérdésben; 
Hivatalos lapja a „Magyar Szesztermelő" nélkülözhetlen 

támasza a gyakorlatnak. 
Egyesületi tagok ingyen kapják. 11 

Egyesületi tagdíj egy évre 10 frt. A „MAGYAR SZESZ-

TERMELŐ" előfizetési ára egy évre 5 frt. 

7144 

Magyar kir. államvasutak. No. 88906/C. II. 
Hirdetmény. 

Felsőszilézia-osztrák-magyar és osztrák-magy 
Folyó évi julius hó 1-ével az 1897. évi szeptemí 

díjszabásokhoz az alábbi pótlékok lépnek hatályba .és pedig : A í eisoszuezia-osziraK-
magyar kőszénforgalomban. I. pótlék az I. füzethez; II. pótlék a II. füzethez és III. 
pótlék a III. füzethez. Az osztrák-magyar kőszénfórgalomban. I. pótlék. áz 1 füzethez; 
II. pótlék a 2. füzethez; I. pótlék a 3. füzethez és I. pótlék a 4. füzethez. Ezen 
pótlékot által a pirszén- (coaks-) szállítmányokra fennálló díjszabási határozmányok • 
módosíttattak azonkívül a következő állomások vétettek fel az ilierő díjszabásokba/. '.• 
Az 1. sz. füzetbe: a magyar kir. államvasutak morvavölgyi vonalának állomásai, . 
valamint az északnyugoti h. é. v. állomásai A 2. sz. füzetbe : Pécs külváros állomás. 7 
A 3. sz. füzetbe : A déli vasút több magyar állomása, továbbá a sopron-pozsonyv 
fertővidéki és a Szombathely állomáson hosszrakodó helyi érdekű vasutak állo-
másai. A nevezett pótlékok által beállt dijdrágulások 1-899. évi augusztus hó 1-én 
lépnek hatályba. A Felsőszilézia—osztrák-magyar kőszénforgalomra vonatkozó pót-
lékok f. hó 15-től kezdve a kassowitzi kir. vasút igazgatóságánál, az osztrák-magyar 
kőszénforgalomra vonatkozó pótlékok pedig ugyanazon naptól, kezdve -a magyar kir. 
államvasutak és a kassa-oderbergi vasút igazsatóságánál megszerezhetők. A magyar 
kir. államvasutak igazgatósága a többi részes vasút nevében is. Budapest, 1899. 
junius hó 10-én. 

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

HIRDETÉSEK 
felvétetnek a kiadóhivatalban 

B U D A P E S T , 
fyil31-ut 35-41* H i m 

• <• • • • • • • • • 

Gazdasági 
m 

• 

eszközök eladása. 
Gazdaságunk feloszlása miatt, eredeti Sáck-réle 

egyes ekéket, továbbá Claytón és Sehuttleworth-félo 
pliönix és u ii ivrrsal sorvetőgépeket, többféle vas-
henger és boronát, egy nagy gőzknkoriczamorzso-
lót é •> más többfé le gazdasági szerszámokat f o l y ó 
hó m á s o d i k f e l é b e n e l a d j u k , [rásbei tudakozó-
dások intézendők az 8009 

angol*osztrák bank 
rétgazdasági igazgatósághoz Újv idékre . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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"" ' : " : 

A vagyonbukott kis-czelli takarékpénztár csődválasztmánya a csödhitelezőktől nyert felhatalmazás alapján a esődtömeg-
hez tartozó alábbi ingatlanoknak szabad kézből leendő értékesítését elhatározván, a következő ingatlanok u. m.: 

I. a Szent-Gál községhez tartozó hárshágyi, a szt.-gáli 424.. 773. és 96. sz. tjkvekben felvett 
410.000 • öl szántó, 
86.104 „ „ legelő, 

408420 „ „ erdő, 
5.985 „ „ ut, 
1.200 „ „ major 

összesen 911.409 • öl ingatlan, úgyszintén az ehhez tartozó élő és holt 12.000 frt leltári becsértékü gazdasági fel-
szerelés, azonban az igatlan ez évi termése nélkül; 

II. a kemenes-mihályfai gazdasághoz tartozó az ó-mihályfai 546., 738., 1028., 37. és 1131. sz. tjkvekben felvett 
alsó mezei szántó 393.701 • öl, 
cseri szántó ... 365.866 , „ 

„ legelő ... 387.186 „ „ 
belsőség gazdasági épületekkel ... ... 15.902 „ , 

összesen 1,162.655 • öl 
ingatlan, az ez évi termés nélkül; 

III. a kis-czelli gazdasághoz tartozó a sági 1416., 636., 57., 524., 522., 866., 536., ans.-dömölki 132. és a kis-czelli 153. sz. 
tjkvben felvett lakóház (kastély) és major ... 4.000 • öl, 

szántó - 245.866 „ „ 
legelő 26.819 „ „ 

összesen 272.685 • öl 
ingatlanok, szinte az ez évi termés nélkül; — végre 

IV. a kis-czelli 32. és 33. számú tjkvben felvett 36. és 37. házszámu takarékpénztári épület a mellette levő hazzal 
együtt ezennel áruba bocsáttatnak és felhivatnak a venni szándékozók, hogy mind a három rendbeli gazdaságra tartozó ingat-
lanokra, úgyszintén a IV. pont alatti házakra külön-külön beadandó zárt ajánlataikat folyó évi ju l ius lió 23-án délután 
5 áráig bezárólag akár Gömbös Géza sárvári lakos ügyvéd választmányi elnök, akár dr. Rhrorer udön szombathelyi lakos 
ügyvéd választmányi alelnök, akár pedig dr .Porkoláb Mihály ügyvéd kis-czelli lakos csődtömeggondnok kezeihez a szent-gáli 
gazdaságra megállapított 10.000 frt, a kemenes-mihályfaira megállapított 15.000 frt és a kis-czellire megállapított 10.000 frt, a 
házakra megállapított 6000 frt bánatpénz (készpénz vagy óvadékképes értékpapír) lefizetésével egyidejűleg beadják. 

Az ajánlatok felbontása és ez eladás foganatosítása a szent-gáli ingatlanokra vonatkozólag folyó év jnl ius hő 
34-én, a kemenes-miliályfai ingatlanokra vonatkozólag ju l ius hő 35-én, az ö s s z e s kis-czelli ingatlanokra 
pedig ju l ius hó 36-án mindig délelőtt 20 órakor tartandó választmányi ülésen fog Kis -Czel lben eszközöltetni. 

A boritékoii a gazdaság — melyre az ajánlat vonatkozik — megjelölendő. — Az ajánlatok alulírottnál a határnapokon 
' délelőtt 10 óráig is benyújthatók. — A feltételek — a szent-gáli felszerelésre vonatkozó leltárral együtt — ugy alulírottnál, 

mint a fentnevezett választmányi elnököknél is betekinthetők. D r . P o r k o l á b M ihá ly , 
Kis-Gzell, 1899. évi junius hó 16-án. 8061 csödtömeggondnok. 

M A G Y A R H ÍRLAP 
julius elsején uj félévet nyit meg. A tizennyolczadikat. 

Jog, törvény s igazság volt eddig a hármas jelszó, a melyért küzdött. E szentháromság uralomra jutásáért 
harczolt fennállása óta. Ezentúl pedig fő feladata lesz az ellenőrzés. Hogyan hajtják végre mindazt, a mi e hármas 
jelszóhoz tartozik. Ezt tartja szemmel szakadatlanul. 

Egyetlen mozga,tó erő kormányozza a Magyar Hírlapot, A közérdek. Mindent a közügyért. Igazságot a leg-
kisebbnek is. Ez a Magyar Hirlap lelkes törekvése. Ezzel segít minden nemes ügyet. 

Sem pártnak, sem hátalomnak nincsen befolyása a. Magyar Hírlapra,, melynek elejétől fogva Fenyő Sándor a 
szerkesztője. Ebben is hü maradta önmagához. A müveit középosztályra támaszkodik. Főképpen annak a lelkéhez 
szól. Magyar szempontból s hü hazafisággal. Lankadatlanul és osztatlanul. 

Politikai informácziói a legalaposabbak. Szépirodalmi része elsőrangú. Hírszolgálata pontos és kitűnő. 
Mindezt bőven és változatosan adja a Magyar Hirlap. Többel kedveskedik közönségének minden más hírlapnál. 

A legkitűnőbb irói erők sorakoznak szerkesztője köré. 
Sok érdekes rovata közt állandóan szentel egyet a humornak, a vidámságnak. Ez a közkedveltségü „Társaság" 

rovat. A tisztviselők, a hivatalnokok, minden ügyökkel a Magyar Hírlapot keresik fel. Külön rovatot szentel nekik a 
lap. Jogos panaszaikat közli. Azok orvoslását sürgeti, kivívja. 

S mindezeken kívül a kedvezmények és különös előnyök egész sorozatát biztosítja előfizetőinek. 
Jókai Mór, a legnagyobb magyar író, most az uj félévben gyönyörű hosszabb elbeszélést kezd meg a Magyar 

Hírlapban. 
Az uj félévben kapják meg az előfizetők a díszes Albumot is. Teljesen ingyen, mint rendesen. 
Tolstoj remek uj regényét, a mely most folyik a lapban, az uj előfizetőkhöz külön levonatban juttatja el a 

kiadóhivatal. 
A Magyar Szalon czimü pompás szépirodalmi folyóiratot jóval olcsóbban kapják a Magyar Hirlap előfizetői. 

Épp így a Kis Világ czimü képes gyermeklapot, s a díszes Franczia Divatlapot, mely feltűnést kelt mindenfelé. 
A Magyar Hirlap előfizetési ára negyedévre 3 forint 50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr. Előfizetni bármely naptól 

kezdve lehet. 

4072 A k iadóh ivata l s a s z e r k e s z t ő s é g az V. ker., Honvéd -u t cza 4 . s z á m a la t t van. 
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Hirdetési ár 15 szóig 30 kr. 
szó a kr., feltűnő betűkkel 4 ] 

minden beiktatásnál 30 k 
ezen felül mindéi 

Czim közléséne 
bélyegilleték. KIS HIRDETÉSEK. Csak mezőgazdák és a 

továbbá állást keresők 
Tétetnek fel e kedTi 

Csata: o l y l e v e l i k r e Tá l as zo lunk , i 

Az állások betöltésére vo-

natkozó ugy nagy, mint kis-

liirdetéseket lapunkban csak-

a czim Kitételével 
közöljük, hogy ezáltal 

elejét vegyük az esetlege: 

séges levelezésnek. 

Egyúttal félreérté-
sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem, foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat s 

nyilván, csakis 
küldött hirdetéseket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Fölimires 

iskolát jő sikerrel végzi 
éves fiatal ember, 7 évi g 
Szíves megkeresések ké 

Földmives-iskolát 
ő sikerrel végzett, nős egyél 
i evi gyakorlattal bíró gazdi 
ászt, a ki jelenleg 1000 bolda 
[azdaságban mint ispán rniiki 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
« r ó f 

Erdődy Perencz jánosházi urad. 
sajtgyárához egy a sajt a vaj-
SSwrő^éísajteeS't k 
egyéb okmányokká felszerelt 
folyamodványok jánosbázi urad. 

. blzô ftványok's'eCT'éVokm^ 

írnoki állás. 
A mindszent-algyői hítbizo-
S^6r?al°mbal1 ê rirnoki 

tői megkívántatik 
gazdasági intézeti vegzetl 
a magyar s német nyeb 

Fizetés 

nal elfoglalandó állásra mielőt 

Okleveles 
'gazdatiszt, ispáni 

szolgált lovasaltiszt 1 éves r 
4 évi gyakorlatalt több gaz 
ságokbői kitűnő bizonyit 
gondozó érti a gazdálkodás 
zetését, ugy a dohánytermelés-

Czim a kiadőhivat li belépési 

Gazdatiszt! 
ist keres 8 évi igen jő 
lattal biró szakiskolát 

Gazdasági 

Rezső tengeliozT'uradataiáS 
éfJt kéZ6t é H4ro™szá^-

Csakis gazdasági"tanintézetet 
végzett nőtlen egyének pályá-
tik figyelembe. Bizonyitvánv-
másolatok Dr. Szántó Miksa 
ügyvéd urboz Budapest, Ko-
dendők. 8079 

Gazdasági 
g^oríatfcd |sgzeit* tÖbt> éTÍ 
gazdaság önállő '̂SsSSL.Í 
kellő képességgel 

Jász-Nag 

et nyelvet szí 
tökéletesen t 

Gazdászatot 

jjJwy'B 

Gazdatiszt, 
i, elméletileg ős gyakor-

latilag képzett, július 1-től 
' e hónapi Időtartamra állást 

, mint felügyelő cséplés-

ALLATOK. 
Elsőrangú 

Maár Zoltán alattyáíi 

Eladó tehenészet. 
14 államilag importóif pins 

nyészirányváltozás folytán rési 

ben borjasak. Czim a kiadőhi-

Nagyméltóságu 
Őrgróf Pal lavicini 
Sándor u r mind-
szent-algyői hitlb. 

uradalma 

eladásra fel van ál-
lítva : 8052 

34 db 2—5 éves kos, 
894 db 3—5 éves ürü, 
399 db 2—5 éves nős-
tény, összesen 1327 
db számfeletti juh. 

Csongrád - Sándor-
falva, Homoki major, 
1899. junius hó, 
W O L F J Á N O S , 

urad. főintéző. 

T e n y é s z - j u h 
eladás 

gróf Batthyány László 
lorti uradalmában bérbe-adás 
niatt a juhászat fellmgyatik és 

'aUnúnt̂ anyák isela'dókjMeg-
zjnén posta és vasúti áll°má£U 

60 darab 

Eladó 
anyabirkák (Rambouillet) 
endrédi gazdaságaiban 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
megvételre ajánlanaJí 

KLEIN ÉS SPITZER 
Kis -Cze l l i t e r e s í e i t . 

jgrendelések egyezség szerint 

A sesjesdi 
. állomány ff 

t̂enyész-

felvílágositást 

asufáHomá 

•suti állomás í. Válási 

VEGYESEK. 
Előjegyzést 

gyökeres szőlőojtványoL _ 
ugy szintén sima és gyökeres 
amerikai szőlővesszőkre e"- - ' 
Bajor József állami felü 
alatt álló szőlőtelepe H 

máson. Tessék árjegyz 

Egy négyvasu mélyszántó , 
lor̂ félê gőzeWhez alig használt 
eladó, b" 

Fow-

' felvilágosítással 
. bérlet intéző. 
" " 807Í 

Birtok eladás. 
-llassa-Gyarmattől 1/2 órányira 

700 holdas birtok, - • 
- *"ó őszi ií 

kiadóhivatalban 

Eladó 
Lold belsőséggel, kertben 
iold kitűnő szőllős, hozzável 
rök áron, esetleg. bérbe 
told szántófőid. Czim a kia 

épüleTelég 

Repcze, buza, árpa stb. 
aratásra 

F A L I 

ban, Budapest, Nagy-
korona-uteza 18. A 1 - " 
tátott 1882. Mintá 

Repczét, 
mindenféle gabonát és 
gazdasági magot (romlott 

árut is) 
l e g m a g a s a b b á r o n é r t é k e s í t 

WOLF SOHA, 
mag, gabona- és terményügynök-
sége (külföldi cégek képviselője1 

Budapest, Károly-körut 26. 

I - Cs i l l ag für t 
olcsón kapható 

DANCZE KURZMANNÁL 

jótállással 

Tessék árlapot kérni ! 

Azar.-iarótli 
hitb. uradalomhoz tartozó, 
mintegy 650 magyar hold 
területű gazdasági birtok, a 
hozzá tartozó emeletes uri-
lak és gazdasági épületek-
kel 1900. év október hó l-töl 
több évre haszonbérbe ada-
tik, esetleg örök áron el-
adatjk, mely utóbbi esetben 
hozzájárul a fentebbihez 
még 600 hold erdő és 10 
hold amerikai alanyra ojtott 
kitűnő minőségű szőlő. Bő-
vebb felvilágosítást nyújt: 

Gróf Erflööy in 
központi irodája 7989 

G á l g ó c z o n . 
Szabadalmazott 

kosárliBtéíet 
g f a s é p l ó ' g é D e k számára 

kaphatók a feltalálónál, a 
ki teljes felelősséget vállal, 
hogy a szalmából a gabonát 
tisztán ki lehet csépelni. 
Árjegyzéket és felvilágosí-

tást díjtalanul-küld 

Székelyhíd. 7821 

Magyar kir. államvasutak. 
94407/1 IV. 

Hirdetmény. 
Első osztályú kocsiknak 
forgalomba helyeztetése a 
Budapest ny.p.u. és Palota-
üjpest között közlekedő 

helyi vonatoknál. 
F- évi június hó 20-ától 

kezdve a budapest ny. p. 
u. és Palota-Újpest között 
közlekedő összes helyi vo-
natoknál, a melyek eddig 
csak II. és Ill-ik osztályú 
kocsikkal közlekednek, I. 
osztályú szakaszok is fog-
nak a közönség rendelke-
zésére állani. ; 

Utánny, • 

MEGJELENT 
az 0. M. G. E. kiadá-

sában a 

számvitele 
az 0. M. G. E. által 
1000 frt pályadíj-

jal koszorúzott 
p á l y a xxx ű.. 

Bolti ára csinos 

vászonkötésben 3 frt. 
Az 0. M. G. E. tagjainak, 
illetve a „Köztelek" előfize-
tőinek csomagolás és portó-

mentes megküldéssel 
3 í r t 3 0 k r . 

Megrendelések a 

, K ö z t e l e k 4 
kiadóhivatalába, 

BUDAPEST, IX. ker., 
Ullői-ut 25. szám alá 

intézendők. 

A 

mesterséges 

borok 
k é s z í t é s é n e k 

forgalomba hozatalá-
nak tilalmáról szóló 

Törvény. 
Magyarázó jegyzetek-

kel ellátta: 
Dr. LÓNYAY FERENCZ. 

Á r a 8 0 k r . 
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GÚZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

mély r ig ó l o z á s t s zö l ő - t e l ep i t ésekhez . 
Érdeklődik kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. 

W O L F F ERNŐ, 
gőzszáiitási vállalkozó 

B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D . 

fi™ 

H i r d e t m é n y . 
Szilágy vármegyébe kebelezett Nagy-Goroszló község ha-

tárán fekvő, Jasztrabszky írnia úrnő nagykárolyi lakos tulaj-
donát képező, mintegy 600 kat. hold szántó, ISO kat. hold 
legelő, és 3 0 hold kaszálóbirtok, megfelelő lak- és gazda-
sági épületekkel, vásárvám-, révjog-, korcsmaház- és vízima-
lommal együtt 

• folyó év október hó 1-től  
fogva 8043 

h , a t é i r r e b é r b e a d ó d . 
A gazdasági felszerelés I s átvehető. A bérleti feltételek 

megtudhatók 

Borody György ügyvédnél, Nagy-Károlyban 

és JPéchy Imre főszolgabírónál, Zsibón. 

A „SZEGEDI KENDERFONÓGYÁR R.-T."SZEGEDEN 
ajánlja saját készitményü tiszta kenderfonalakkől 

előállított 

valódi kenderzsákjait, HÉH 
melyek a hasonló elnevezés alatt forgalomba hozott, de csak 
len, sőt nagyrészt jutából készített többi gyártmányokat tar -
tósságra messze f e lü lmú l j ák és ennélfogva gazdaságok-

ban kezelési czélokra kiválóan alkalmasak. 
A zsákok hectoliteres és 2 vékás nagyságban állandóan 

raktáron vannak. 

Magyar 
kBlcs5n5s állatbiztosító társaság 

mint szövetkezet 
Budapest, VII., Erzsébet-Körűt Vt. 

Biztosításokat elfogadj 
lovak és szarvasmarhák elhullása következtében 

beállott káresetek megtérítésére. 

Kártérítés Iflénye fennáll: 
ha kSiönséges és járványos betegségekben, vagy baleset 
folytán pusztul el az illat, további ha a szövetkezet 
kényszervágást kénytelen elrendelni. 

A dijak rendkívül mérsékeltek. 
A« Intézet élén állanak: Báró Eztojanovlta GyBrgy 
földbirtokos, elnök, báró Amhrőzy Gyula, földbir-
tokos, gróf Bethlen Balázs os. és kir. kamartt, 
országgy. képviselő, földbirtokos, dr̂  Béldy Láezlő 
országgy. képviselő, földbirtokos, Chsinsl György 
os. és kir. kamarás, országgy. képviselő, földbirtokos, 
báró Jíslka Gáior, cs. és kir. kamarás, országgy. 
képviselő, földbirtokos, gróf Kornlas Károly, főrendi-
házi tag, földbirtokos, báró Hyáry Béla, os. és kir. 
kamarás, földbirtokos, gróf Háday Gedeon, földbirto-
kos, dr. Stmay Aladár, a „Magyar agrár és járadék-
bank r.-t." gazdasági taniososa, dr. Tetétlenl Armín, 
ügyvéd, Tahy István, os. és kir. kamarás, a pestme-
gyei gazdasági egyesület alelnöke, földbirtokos, Zalssky 
Jani, földbirtokos, dr. Pajor Xgnáo. földbirtokos, inté-
zeti vezérigazgató, igazgatósági tagok. 

Hirdetmény, 
Keletnémet-magyar vasúti 
kötelék. — Nyomdahiba 

- A folyó évi junius hó 
•1-ével életbe lépett árudij-
szabás II.: rész, 1. füzeté-
nek 191. oldalán a 17. sz. 
kivételes díjszabás táblájá-
nak utolsó ' rovatában a 
Mitrovicz-szávapart-sprot-
tani viszonylatokra nézve 
fennálló díjtétel ezennel 
353-ra helyesbittetik és 

azonnal érvényes. 
Budapest, 1899. junius 

hó 10-én. 
A magy. kir. államvasutak 
igazgatósága a részes vas-

Birtok-bérbeadás. 
A veszpémi püspökségnek somogymegyei Görgeteg 

község határában (nagyatádi járásban) fekvő birtoka mely 
mintegy 

1039 k a t a s z t r . hold szántófö ldből , 

4 „ | kertből, 

128 „ „ rétből, 

2 4 6 „ „ mezei legelőből é s 

2 8 „ „ be l sőségek, m a j o r s á g o k stb.-ből 

áll, — a tartozékos Qji 'ses kat. hold erdőből üzem-
tervileg legeltethető részekkel együtt — Veszprémben a 
püspöki javak kormányzósági hivatalában folyó 

1899. évi julius hó 10-én d. e. 10 órakor 
tartandó zárt ajánlati verseny utján ez évi október hó 
1-étöl kezdve 9, esetleg 12 évre haszonbérbe adatik. 

A kellőleg lepecsételt s 1000 frt bánatpénzzel ellá-
tandó ajánlatok a versenytárgyalás fentirt időpontjáig 
Veszprémben a püspökség központi urad. pénztáránál 
nyújtandók be. 

A bérleti feltétetek megtekinthetők Veszprémben a 
püspöki jószágkormányzóságnál. Kívánatra megküldetnek. 

599. évi junius hó, 17-én. 

Rainprecht Antal 
Jósságko rtn ányzó. 

M A E S C H A L L A / 
kocsi - , hajtó-, lovag ló- é s i s t á l l ó sze rgyá r , 

g ö z f ü r é s z e é s fahaj l i tó telepe 

| Pozsonyban , I I I . , Grrössling-utcza 16. sz. 
Ajánlja: 

l andauer broom, fé l fedeles, ny i tott v a d á s z k o c s i j a i t 

é s hintóit, igen könnyű é s e l e gán s kivitelben és 

a legkülönfélébb a lakokban. 

5 elsőrangú éremmel kitűntetve. 

T i s z t i és p o l g á r i l o v a g l ó eszközök! 
Géphajtósz i jak. L ó s z e r s z á m o k , uri f o g a t o k é s g a z d a s á g i lovak részére. 

Mintaraktár a kereskedelmi muzeum állandó kiállításában Budapesten, Városliget. = = = = = 
KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. 

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


