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AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI . 

A szegedi mezőgazdasági orsz. 
kiállítás rendező-bizottságának 

ülése. 
(1898. november 26.) 

Jelen voltak: Bujanovics Sándor elnök-
lete alatt Forster Géza a kiállítás alelnöke, 
Bubinele Gyula a kiállítási iroda főnöke, a 
földmivelésügyi miniszter kiküldötte : báró Mai-
comes Jefomos min. osztálytanácsos, Bálás 
Árpád, Bokor Pál, Bolla Mihály, Budiy Barna, 
Cserháti Sándor, dr. Drucker Jenő, Engelbrecht 
Károly, Füredi Lajos, Jellinele Lajos, Jeszenszky 
Pál, Eerpely Kálmán, Kováts Antal, Landgraf 
János, Lichtenberg Mór, Mátéffy László, Molnár 
István, Nagy Vincze, Obláth Lipót, Fáikért 
Alajos, Pirkner János,. Benner Gusztáv, dr. 
Bocliczky Jenő, ifj. Sporzon Pál, gróf Szápáry 
Gvula, Szilassy Zoltán, Thaisz Lajos és Zoltán 
Elek. 

Bujanovics Sándor elnök üdvözli a meg-
jelent tagokat, az ülést megnyitja. 

Bubinek Gyula a kiállítási iroda főnöke 
bejelenti, hogy korábban történt megállapodás 
alapján a kiállítás diszelnökéül felmérettek a 
rendező-bizottság által dr. Darányi Ignácz 
földmivelésügyi miniszter, gróf Deésewffy Aurél 
a szövetség elnöke, Kállay Albert Szeged vá-
ros főispánja, Pálffy Ferencz Szeged város 
polgármestere és Zsótér Andor, a Szegedi 
Gazdasági Egylet elnöke. 

József föherczeg Ö fenségét a kiállítás 
védnökségének elfogadására holnap délelőtt 
fogja a kiküldött bizottság fölkérni. 

Tudomásul szolgál. 
Bubinek Gyula a kiállítási iroda főnöke 

előterjeszti, hogy a kiállítás alkalmára az ál-
lamvasutaktól a kereskedelemügyi miniszter 
utján kedvezmények volnának kieszközlendők: 

Előterjesztésére a bizottság elhatározza, 
hogy felkéri a földmivelésügyi minisztert, hogy 
az állatok szállításához szükséges szállítási 
igazolványok kiállításával a rendező-bizottsá- | 

got bizza meg, ugy, amint az a tenyészállat-
és luxuslóvásárok alkalmával évek óta szokás-
ban van. A méhészeti csoport azon kérelmét, 
hogy az élő méhek szállítása szintén kedvez-
ményekben részesittessék,, a ,bizottság kieszkö-
zölhetőnek nem találja, 

A kiállítási tárgyak, csomagok és épület-
részek szállításának 50% viteídijkedvezmény 
engedélyezése ügyében pedig felterjesztést 
intéz a rendező-bizottság a kereskedelemügyi 
miniszter úrhoz. 

Bubinek Gyula a kiállítási iroda főnöke 
kérést intéz az államvasutak igazgatóságának 
jelenlevő képviselőjéhez, nyilatkozni szívesked-
jék aziránt, vájjon a kiállítást látogató közön-
ség részére minő vasúti kedvezmény kieszköz-
lése remélhető. 

Jellinek Lajos államvasuti felügyelő meg-
jegyzi, hogy az államvasutak ma érvényben 
levő olcsó szállítási tariffái mellett a kereske-
delmi miniszter nem szokott engedményeket 
adni. Tekintettel azonban a mezőgazdasági 
kiállítás nagy fontosságára, ha azzal kapcsolato-
san kongresszusok és egyébb ünnepélyek tar-
tatnának, az azokra odautazok részére igazol-
ványok adatnának, melyekkel az első osztályon 
Il-od osztályú és a Il-od osztályon Ill-ad oszt. 
vasúti jegygyei utazhatnának a kiállítást láto-
gatók. 

Ez - azonban a kedvezmények maximuma 
volna, ezenkívül kombináczióba jöhetne még a 
külön-vonatok igénybevétele. 

Bubinek Gyula azért hozta ezt a kérdést 
fel, mert pl. a németországi gazdasági kiállí-
tást látogatók 50,% kedvezményt kapnak. 

Jellinek Lajos megjegyzi, hogy annak 
nincs semmi akadálya, hogy a nagyobb állomá-
sokról menettérti,jegyek adassanak ki. 

A bizottság felkéri a kereskedelemügyi 
minis ítert, hogy a kiállítást látogatók részére a 
nagyobb állomásokról menettéri jegyeket enge-
délyezzen, az államvasutak igazgatóságát pedig 
aziránt keresi meg, hogy a vasúti forgalom 
könnyebb lebonyolítása végett kiállításra szállí-
tandó állatok kiwaggonozását a Tiszai, s 
egyéb tárgyak kirakását pedig a szeged-rókusi 
pályaudvaron engedélyezze, minden különleges 
díjfelszámítás nélkül. 

Felkéri a bizottság a kereskedelmi minisz-
tert aziránt is, hogy a kiállítás területén 15 
napi időtartammal posta-, távírda- és telefon-
állomást létesíttetetni szíveskedjék. 

Bubinek Gyula bemutatja a kiállítási 
épületnek Tóth Mihály Szeged városi főmér-
nök által elkészített tervrajzait és költség-
vetését. 

A bizottság felhatalmazza a kiállítás igaz-
gatóságát, hogy az épületek fölállítására pályá-
zatot hirdessen, az egyes csoportok véleményé-
nek • meghallgatása mellett. 

Bubinek Gyula előterjesztést tesz a tér-
dijak megállapítására. 

A kiállítás térdijai. 

Egy ló térdija szabad állásban 5 frt, kü-
lön rekeszben' 10 frt; általános táv 1 20 m. 

Szarvasmarha térdija 4 frt, ált. táv. 1'lOm. 
Sertés és juh térdija drbonkint 1 frt, kü-

lön rekesz 3 frt. 
Baromfinál: baromfiudvar 25 frt, egy re-

kesz 4 frt. Szabad terület • m.-ként 1 frt. 
Az összes többi csoportoknál: szabad te-

rület •-métere 1 frt, szabad szin és falterület 
• -métere 2 frt. Zárt épület alapterülete 
• -méterénkint 3 frt. Egyes gazdakiállitoknak 
asztalterület •-méterenkínt 3 frt. 

Gyümölcs- és szőlőnél s bornál minden 
kiállító fizet 1 frt alapdiját s minden fajta után 
20 krt. 

Az élő méhek és mezei termények ki-
állításánál minden kiállító fizet 1 frt alapdijat 
a csoportos kiállításnál, mig külön kiállítás 
esetén a rendes dijakat fizeti. 

A bizotság elhatározza, hogy a térdijakbói 
fedeztessenek az épületek előállítási költségei; 
a térdijak végleges megállapítását akkor fogja 
a bizottság eszközölni, hogyha az igazgatóság az 
épületek előállítására kiírandó pályázat ered-
ményéről jelentést fog tenni. 

A gépkiálllitás térdijai tekintetében elfo-
gadja a rendező-bizottság a csoport-bizottság 
javaslatait azon változtatással, hogy a gép-
kiállításnál a minimális térdijat 1 koronáról 2 
koronára emeli fel. 

Bubinek Gyula előterjeszti a kiállítás 
általános programmját a következőkben: 

Mindennemű ^ t a k a r m á n y o k Q a g ) 0 n a n e m Ü e k 

a l e g e l ő n y ö s e b b e n 
*» * é r t é k e s í t h e t ő k 

f inom és goromba buzakorpa, 
szárazmosBék,malátacsira,olaj-
pogácsa budapesti gyártmány, 
úgyszintén vidéki repeze, napra-
forgó, tökmagpogácsa legjutá-
nyosabban sze rezhe tő be Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél 

V., Alkotmány-utcza 31. 

Mai számunk 1 0 olilal. 
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A szegedi mezőgazdasági országos "kiállítás 

általános programmja. 

Szeptember hó 3-án délelőtt 10 órakor a 
kiállítás ünnepélyes megnyitása a védnök 
által. 

A kiállítás ideje szeptember 3-tól bezá-
rólag szeptember 10-ig. 

Az állatkiállitások tartama szeptember 
3-tól bezárólag szept. 8-ig. 

Szeptember 3-án délután lóverseny, szep-
tember 8-án d. u. díjlovaglás, jeu de barre és 
ügetőverseny. 

Szeptember. 10-én délután népünnepély a 
kiállítás területén. 

Szeptember hó 4-én és 5-ikén a kiállított 
állatok bírálata. 

Szeptember hó 4., 5. és 6-án országos 
gazdakongresszus. 

Szeptember hó 3tól 6-ig gyümölcs-
kiállítás. 

Szeptember hó 8—10-ig szőlőkiállitás és 
országos szőlészeti és borászati kongresszus 
kirándulásokkal kapcsolatosan. 

A bizottság a kiállítás általános prog-
rammját elfogadja s elhatározza, hogy aszőlő-
és gyümölcskiállitás csoportjai egyesittessenek. 

Ezután az egyes csoportok biztosai is-
mertetik a csoportok beosztását. 

Paikert Alajos csoportbiztos előterjeszti, 
hogy a lókiállitás három csoportból fog ál-
lani, u. m. lókiállitás, lóverseny és ügetőver-
seny s ennek kapcsolatában díjugratás és jeu 
de barre. 

A kiállítás két csoportra osztatik : nagyobb 
és kisebb tenyésztők csoportjára. 

Az ügetőverseny három futamból áll s a 
hosszabb távközökben tartatnak meg a díj-
lovaglás és díjugratás és jeu de barre. 

Tudomásul szolgál. 
Jeszenszky Pál főcsoportbiztos előterjeszti, 

hogy a szarvat marhakiállitás 7 csoportra fog 
oszlani u. m. magyar fajta (alföldi és erdélyi 
jellegű) tájfajták, hegyifajták, (a) pirostarka, 
b) borzderesek) keresztezések s tenyészbivalyok. 

A juh és gyapjukiállitás feloszlik: 
I. Posztógyapjas, 
a) nemes posztó gyapjas (electoral neg-

retti), 
b) hazai merinó posztógyapjas. 
II. Fésűs gyapjas, 
a) hazai fésűs gyapjas, 
b) ram.bouillet, fésűs gyapjas, 
c) szövet gyapjas merinó, 

két nyíre tü gyapjas. 
III. Gzigája. 
IV. Raczka. 
V. Angol husjuh: a) hosszú gyapjas, 
b) rövid gyapjas. 
VI. Fejős juhok bármely fajtából. 
VII. Kecskék. 
Ezenkívül tervbevétetett egy nyiróverseny 

rendezése a gyapjukiállitás kapcsolatában. 
A sertéskiállitás keretébe a tenyészserté-

sek és hizotlsertések bemutatása vétetett fel; 
tenyészsertések közül felvétetnek: hazai kon-
dor és husfajták, hizottsertések: zsír és hús-
sertések. 

Bubinek Gyula előterjeszti,hogy a baromfi-
kiállítás csoport-bizottsága nagyszabású kiállítást 
kiván rendezni. Bemutatja az úgynevezett 
baromfiudvart, ezenkívül díszbaromfi- és galamb-
kiállítást rendez. 

Specziális terve a baromfikiállitás cso-
portbizottságának, hogy mintegy 2000 frt áru 
minta-ólat^ szándékozik megvenni, mely az 
egyes csoportokban dijként volna kiosztandó. 
Kilátás van arra, hogy a földmivelésügyi mi-
nisztérium a kiállításon vásárlásokat fog esz-
közölni. 

Landgraf János a halászati kiállítás cso-
portbiztosa azon nézetének ád kifej ezest, hogy 
a kiállítás e részének inkább ismeretterjesztö-
leg kellene hatni, hogy megismertesse a kö-
zönséggel, hogy miképpen lehet hatni a folyók 
és közvizek benépesítésére. A költségvetésbe 

felvett összeggel és a létező anyagok fehasz-
nálásával a kiállítás e része sikerülni fog. 

Bubinek Gyula bejelenti, hogy a kiállí-
tás selyemtenyésztési részét a saját rezsijében 
Bezerédj Pál selyemteny. miniszteri biztos 
fogja megcsinálni. 

A tejgazdasági kiállítás csoportja terve-
zetével még nem készült el.'s később fogja 
eltörj eszteni. 

Kováts Antal méhészeti főfelügyelő beje-
lenti, hogy a méhészeti kiállítás akként ter-
veztetik a csoportbizottság által, hogy egy 
czélszerü s minden igényeknek megfelelő mé-
hesházban lesznek kiállítva a méhek s méhé-
szeti eszközök; egy másik épületben a méz-
termékek. Javaslatba hozza a bizottság a méz-
elárusitás engedélyezését is. A kiállítás idő-
tartama alatt a csoportbiztos, az I. kerületi 
és szegedi ker. vándortanító a kiállítás terüle-
tén fognak tartózkodni s az érdeklődő közön-
séget oktatják; be lesz mutatva a mülépkészi-
tés, viaszolvasztás, mézpergető gépek stb. 

A magyar méhészek II. orsz. kongresszu-
sukat 1899. augusztus havában Kolozsvártakar-
ják megtartani, a bizottság javaslatba hozzá, 
hogy kéressék fel a kongresszus rendezősége, 
hogy a kongresszus szintere Szegedre helyez-
tessék át. 

A bizottság a javaslatot elfogadja s fel-
kéri ezirányban közbelépésre a Gazd. Egyesü-
letek Országos Szövetségét. 

Szilassy Zoltán főcsoportbiztos előterjeszti 
a II. főcsoport tervezetét. 

II. Főcsoport. Földmivelési és növényi termé-
nyek kiállítása.. 

Elnöi: Cserháti Sándor. 
Főcsoport biztosa : Szilassy Zoltán. 
1-ső alcsoport : Szemestermények, mag-

nemesités,. magtenyésztés és gyűjtemények. 
Csoportbiztosok: Cserháti Sándor gazd. akad. 
tanár és Bázsó Imre gazd. akad. segédtanár. 

2-ik alcsoport: Vetőmagvak, fütakarmá-
nyok, vetőmagvai, abraktarmányok. Csoport-
biztos: Thaisz Lajos a magvizsgáló állomás 
asszisztense. 

3-ik alcsoport : Dohánytermelés. Csoport-
biztos : Kerpely Kálmán gazd. tanintézeti 
tanár. 

4-ik alcsoport: Len és kender. Csoport-
biztos : Fürcdi Lajos len- és kendertermelési 
szaktanár. 

5-ik alcsoport: Rétöntözés és mezőgazda-
sági talajjavítás. Csoportbiztos: Faragó Lajos 
műszaki tanácsos. 

6-ik. alcsoport: Komlótermelés. Csoport-
biztos: Csérer Lajos komlótermelési szaktanár. 

7-ik alcsoport: Szakoktatás. Csoportbiz-
tos : Magyar Kázmér földmivesiskolai tanfel -
ügyelő. 

8 ik alcsoport: Kísérleti ügy. Csoportbiz-
tos : Károly Rezső gazd. tanintézeti tanár. 

9-ik alcsoport: Mütrágyafélék kiállítása. 
Csopörtbiztos : Szilassy Zoltán. 

10-ik alcsoport: Agronom- geologiai ki-
állítás. 

Dr. Drucker Jenő csoportbiztos: A sző-
lészeti csoport bizottsága fősúlyt az Alföld szőlő-
termelési viszonyaira fekteti, a homoki borok 
és szőlők kezelésére, mivelési módjaira, esz-
közök és tervek bemutatására terjedne ki ; 
azonban a kiállítás országos jellegének meg-
óvása végett az összes magyar borvidékek 
szerepelnének. A kiállítás felosztatnék : 

szőlőmivelési; 
szőlő (gyümölcs) ; 
pincze- és borfelszerelési; 
s borkiállításra. 
A szőlőkiállitással kapcsolatosan szüksé-

gesnek tartja a csoport egy : szölőszeti kon-
gresszus megtartását is, melylyel egyidejűleg 
felolvasások és kirándulások is tartatnak a 
közeli nagyobb szőlőterületek megtekintése 
végett. Részvételi díj a kongresszuson 5 írtban 
állapittatik meg. 

Buday Barna esoporlbiztos : A gyümöl-

csészqti kiállítás keretében a, konyha-, diszker-
tészet-, gyümölcs- és faiskolakiállitás foglal 
helyet. A fősuly a homokvidéki terményekre 
fektettetik s a bizottság törekvése lesz, hogy a 
gyümölcs iparilag való feldolgozására serken-
tőleg hasson. Felkérni javasolja a bizottság; a 
földmivelési minisztert, hogy hatalmazza fél, 
az orsz. kertészeti tanintézetet egy gyűjteményes 
tanügyi kiállítás rendezésére. 

Sporzon Pál főcsoportbiztos: A gépkiállí-
tás czélja a gazdaközönségnek uj gépeket be-
mutatni; azonkívül a gép és eszközkészítő 
ipar s a mezőgazdasági üzem körébe vágó 
gépek, kisebb szeszgyárak vagy malmok teljes 
működésében való bemutatása. 

Bubinek Gyula: A mezőgazdasági házi-
iparkiállitás rendezését a szegedi keresk. és 
iparkamara vállalta magára; ez anyagi tekin-
tetben nem érdekli a bizottságot, mert e része 
a kiállításnak csak az esetben rendeztetik, ha 
a kereskedelmi miniszter a költségeket fedezni 
fogja. 

A Vl-ik főcsoportnak, az erdészeti kiállí-
tásnak rendezése ügyében átirtunk az Orsz. 
Erdészeti Egyesülethez, válasz azonban nem 
érkezett. 

Bokor Pál előterjeszti a specziális sze-
gedi kiállítás tervezetét, melyet a szegedi gazd. 
egylet rendez. 

E szerint ., a szegedi specziális kiállítás 
két főcsoportra oszlik. A mezőgazdasági ter-
mékek és a mezőgazdasági ipari termékek 
csoportja : 

1. Mezőgazdasági főcsoport, mely négy 
részre, négy alcsoportra oszlik. 

1-ső csoport: a terménykonyhakertészet 
és befőttek kiállítása (csoportbirtokosok: Vajda 
Sándor és Bernátsky János); 

2-ik csoport: gyümölcs- és szőlőkiállitás, 
(csoportbiztosok: Heinrich József borászati 
felügyelő és Bokor Pál); 

3 ik csoport: borkiállítás (csoportbiztos 
Bokor Pál); ' 

végül a 4-ik csoport Jenne a. virág-
kiállítás. 

A szegedi r.-bizottság abban a feltevés-
ben ajánlja fel közreműködését, hogyha a ki-
állítással járó költségek az általános költsé-
gek keretében oldatnak meg. A rendezés teen-
dőit elvállalja, de a költségek fedezését, dijak 
térdij szedését a központ vállalná magára. 

Bubinek Gyula indítványára a rendező-
bizottság hozzájárul , ahhoz, hogy a szegedi 
specziális kiállításhoz szükséges épületeket 
ingyen szolgáltatja, a térdijakat pedig átengedi 
a rendező-bizottságnak az általános költségek 
fedezésére. 

Tiszteletdijak adományozása. 

Jeszenszky Pál főesoportbiztos előterjeszti 
az első főcsoport javaslatait; tiszteletdijak 
volnának kérendők a lócsoportra nézve: a 
Magyar Lovaregylettő], Tattersall részvénytár-
saságtól, urlovasok szövetkezetétől, honvédelmi 
minisztertől. 

A szarvasmarhacsoportnál dijakra 5000 
frt vétetett, 1000 frt pedig tiszteletdijak be-
szerzésére. Az összeg a földmivelésügyi minisz-
tertől volna kérendő. 

Értékes tiszteletdijak adományozására 
felkérendők volnának: Ö felsége a király, a 
Magyarországon birtokos főherczegek, főpapok, 
káptalanok, gazdasági egyesületek, diszelnökök 
és Szeged városa. 

A juhkiállitást rendező csoport javaslatba 
hozza, hogy a földmivelésügyi miniszter, fel-
kéressék arra, miszerint az állami juhtenyésze-
teknek a kiállításban való részvételét engedé-
lyezze; a sertéscsoportnál tiszteletdijak ado-
mányozására felkérendők a Budapesti) Hentes-
Ipartársulat. és a kőbányai sertéskereskedelmi 
csarnok. 

A bizottság a javaslatokat elfogadja. 
Szilassy Zoltán főcsoportbiztos előterjesz-

tésére a rendező-bizottság elhatározza, hogy : 
az állami vizépitészeti hivatal felkérendő, 
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hogy az öntözési és talajjavitási kiállítást ren-. 
dezze, a saját költségén állítsa össze. Felké-
rendők továbbá a növénytermelési, növénykór-
tani, dohánytermelési s a m. kir. rovartani 
állomások, hogy az Alföldre fontossággal biró 
s szakmájuk körébe vágó kiállítást saját költ-
ségükön állítsák egybe, a m. kir. földtani inté-
zet pedig arra kérendő, hogy az agrár-geolo-
giai és a talájkiállitást a rendező-bizottság 
költségére csinálja meg. 

Ezenkívül felkérendők: 
a Hungária műtrágyagyár, hogy a szuper-

foszfát hatásának kimutatására szolgáló kiállí-
tás egybeállításának költségeit fedezze, 

Kalmár Vilmos, hogy a Thomassalak ha-
tásának kimutatására szolgáló kiállítás egybe-
állításának költségét fedezze, 

Cserháti Sándor m.-óvári gazd. akadémiai 
tanár felkérendő, hogy a műtrágyák hatásá-
nak kimutatására vonatkozó kiállítást a ren-
dező-bizottság költségére készítse el. 

Külön tiszteletdíj adományozására felké-
rendők : a M. kir. dohányjövedék, a Czukor-
gyárosok egyesülete, Sörgyárosok egyesülete, 
Szeszgyárosok egyesülete. Felkérendő a párisi 
kiállítás magyar kormánybiztossága, hogy a 
szakoktatási és komlókiállítás részére a párisi 
kiállításra gyűjtött anyagot engedje át a sze-
gedi kiállítás részére. 

A kiállítás költségvetése. 

Rubinek Gyula a kiállítási iroda főnöke 
előterjeszti a csoportok javaslatai alapján 
egybeállított költségvetést, mely azonban még 
többé-kevésbbó változás alá fog kerülni. 

A rendező-bizottság az előterjesztett költ-
ségvetést, mely általános tájékoztatást nyújt a 
kiállítás költségeiről, tudomásul veszi annak a 
kötelezettségnek kimondásával, hogy a cso-
portok ezt betartani kötelesek. 

A bizottság elfogadja azt a javaslatot is, 
hogy a kiállításon történő eladások után az 
élö állatoknál 2°/o,-egyéb csoportokban 10% 
szedessék. 

Bubinele Gyula a kiállítási iroda főnöké-
nek előterjesztésére a rendező-bizottság föl-
kéri Szeged város törvényhatóságát, hogy az 
Ujnépligetet a kiállítás czéljaira egészben en-
gedje át, az utak behomokoiásáról, az állandó 
épületek festéséről s a kiállítás ideje alatt 
szini. előadások tartásáról gondoskodni szí-
veskedjék, úgyszintén kéri, hogy az emelendő 
diszkaput és Népliget kerit'ését átvegye, a víz-
vezetéki hálózatnak a kiállítás területére való 
kiterjesztéséről is gondoskodjék. 

A bizottság átiratot intéz á Szegeden 
állomásozó honvédségi és közöshadseregbeli 
térparanesnokságokhoz, hogy a katonai zeneka-
rokat a kiállítás egész idejére átengedni 
szíveskedjenek s a kiállítás területére éjjeli őr-
ségül néhány 1 szakaszt kirendeljenek, úgyszintén 
a lóverseny és lovasjátékok alkalmával kellő 
számú kordon kirendeléséről gondoskodjanak. 

Felkéri a bizottság a szövetségi nagygyű-
lést, hogy irjon fel a földmivelésügyi miniszter 
úrhoz dijak adományozása és, a költségekhez 
való hozzájárulás iránt, hogy a nagygyűlés gazda-
kongresszust rendezzen Szegeden és kérje fel 
földmiv. minisztert, hogy jövőre a kisgazdák 
csoportos kirándulásait Szegedre irányítsa s 
kérje fel a nagygyűlés a Szövetség tagjait,. 
hogy Szegedre csoportos kirándulást rendez-
zenek s általános mezőgazdasági kiállítást' 
ne rendezzenek. 

RubineTc Gyula, a kiállítási iroda főnöke, 
előterjeszti ezután az irodához beérkezett 
ajánlatokat, melyeket a bizottság az igazgató-
ságnak ad ki elintézés végett. Az igazgatóságba 
az elnökségen kivül beválasztja a bizottság 
Lichtenberg Mórt, a szegedi g. e. elnökét, br, 
Malcomes Jeromost és Bokor Pált. 

Végül megállapította a bizottság á kiállí-
tás és lóversenyek beléptidijait a követke-
zőkben : 

A kiállitás^és lóversenyek belépti dijai.-

A kiállítás belépti dijai: megnyitás nap-
ján d. u. 1 óráig személyenként 1 korona; 
azontúl mindennap személyenként >50 fillér. 
Tanulók csoportosan tanáraik vezetése mellett 
s katonák őrmestertől lefelé szem'ólyenként 20 
fillér. Állandó jegy az egész idényre 3 korona. 

A lóversenyeken : Belépti dij személyen-
ként 50 fillér. 

I. osgt. páholy 8 forint. 
II. „ „ 5 „ 
Ülőhely az első 3 sorban 2 frt. 

a többi , 1 frt 50 kr. 
A tribünök előtti téren állóhely 1 korona. 
A kongresszusi jegy a kiállításra állandó 

belépti jegyül szolgál. 
Több tárgy nem. lévén, elnök berekeszti 

az ülést. 

Országos központi hitelszövet-
kezet, 

Á mezőgazdasági és ipari hitelszö-
vetkezetekről szóló 1898, évi XXIII.' 
törv.-czikk alapján létesítendő országos 
központi hitelszövetkezetnek f. hó 4-én 
volt alakuló közgyűlése. Több évtizedes 
sürgető kívánságot valósit meg ez az 
intézmény, amelynek létrejövetele oly 
nehezen történt, amely a közvélemény-
nek és a társadalmi téren már tiszteletre 
méltó eredményeket elért magánosok 
működésének meg nem tagadhatása foly-
tán elkerülhetetlen volt. 

Annak idején, amidőn az 1898. évi 
XXIII. t.-cz. még mint javaslat, a kép-
viselőházhoz benyujtatott, egyesülétünk 
behatóan foglalkozott^vele és a törvény-
tervezet ellen a szövetkezeti működés 
terén legtöbb érdemeket szerzett vezér-
férfiak részéről súlyos aggodalmakat kel-
tett. Ez az aggodalom kivált abban össz-
pontosult, hogy a törvény egy tisztán 
állami intézmény létesítését látszott szol-
gálni, miáltal a társadalmi erők szabad 
fejlődését akadályozva, a szövetkezeti 
téren az államszoczializmus érvényesü-
lését segiti elő. Akkor ezen állítás ellen 
maga a földmivelésügyi miniszter tartotta 
szükségesnek a képviselőházban tiltakozni 
s kilátásba helyezte, hogy a központi 
hitelszövetkezet alapszabályai lesznek hi-
vatva ebben a tekintetben az aggodal-
makat teljesen eloszlatni. Sajnálattal 
konstatáljuk, hogy ez nem történt meg. 

Ugylátszik a földmivelésügyi minisz-
ternek legjobb akarata nem volt elegendő 
a pénzügyminiszter eredeti szándékának 
a legyőzésére és a közpoti hitelszövetke-
zet alapszabályai nemhogy enyhítették 
volna az állami beavatkozás túlságos 
mértékét, sőt ha lehet, még nagyobb mér-
tékben kiterjeszteni igyekeztek, mintha 
csak a törvény végrehajtóit az az igye-
kezet vezérelte volna, hogy a társadalmi 
téren müködö és teljesen az önsegély 
alapján álló eddigi szövetkezeti mozgal-
makat teljesen megbénítsa és az egész 
szövetkezeti működést államosítsa. 

Elég ebben a tekintetben reámuta-
tunk a központi hitelszövetkezet alap-
szabályainak 40. §-áía, amely az állam-
nak azt a jogot , biztosítja, Jiogy a köz-
gyűlésen ezer szavazat erejéig annyi 

szavazatot érvényesítsen, amennyit a 
megjelent tagok üzletrészei képviselnek. 
Ezzel a közgyűlésnek az állam által 
való mindenkori majorizálása biztosítva 
van. Holott erre annál kevésbé van 
szükség, mert a kormánynak vétójoga 
van minden közgyűlési határozatra s az 
igazgatóságban a három elnökön kivül 
két kinevezett igazgatósági tag és a kor-
mánybiztos által mindenkor döntő befo-
lyása marad. A közgyűlésen történt is 
ezirányban felszólalás, azonban teljesen 
eredmény nélkül, az elnökség nevében 
Hajós József alelnök meg sem kisérlette 
érvekkel győzni meg a közgyűlést a 40. §. 
helyességéről, egyszerűen az ellenindit-
vány mellőzését kérte. 

De van még egy megjegyzésünk. 
Az igazgatóság összeállítását korántsem 
tartjuk megfelelőnek, sőt szerencsésnek 
sem. Abban a budapesti bankok főkép-
viselői foglalnak helyet. Tudjuk, hogy 
ezeknek a bankoknak elsősorban érde-
kük, hogy a vidéki i pénzintézetek, —-
melyek pedig éppen a kisemberekkel 
szemben a legnagyobb uzsoráskodást 
űzik, — minél jobban prosperáljanak, 
mert annál inkább igénybe veszik a 
központi pénzforrásokat. Hogy képzeljük 
már most, hogy a közp. hitelszövetkezet 
oly politikát folytasson majd, amely a 
szövetkezeteket okvetlen felvirágoztassa 
és ezzel a meglevő vidéki pénzintézetek 
üzleteit rontsa, midőn ezeknek főképvi-
selői fogják intézni a szövetkezetek 
ügyeit ? 

A közgyűlés lefolyása különben a 
.következő volt: 

Lukács László pénzügyminiszter, mint 
elnök megnyitván az alakuló közgyűlést, üdvö-
zölte a megjelent alapitókat s tudatta, hogy 
152 alapító tag jelent meg 2633-üzletrész kép-
viseletében. A jegyzőkönyv hitelesítésére báró 
Harkányi Jánost és Szerb Györgyöt kérte fel. 
Bejelenti azután, hogy az állam által jegyzett 
egy millió koronával együtt eddigelé '378 alá-
író 3034 darab üzletrészt jegyzett 3.034,000 
korona névértékben. A befizetett összegből egy 
milló korona kamatozó pénztári utalványokban' 
van elhelyezve s mihelyt az igazgatóság még- • 
alakult, ezt az összeget azonnal rendelkezésre 
bocsátja. 

Bejelenti továbbá a miniszter, hogy a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
egyelőre 50 darab részt jegyzett, de kilátásba 
helyezte, hogy mihelyt , a szövetkezeteknél 
eddig lekötött tőkéje felszabadu], a jegyzést 
kiegészíti 800,000 koronára. Köszönettel vette 
tudomásul a közgyűlés a Magyar Földhitel-
intézet igazgatóságának azt a fölajánlott szol-
gálatot, hogy míg az intézmény irodái beren-
dezkednek, a megfelelő helyiségeket s szerel-
vényeket rendelkezésre bocsátja. 

A miniszter ezekután fölhívta a közgyű-
lést, hogy tárgyalja az alapszabályokat. Ez meg-
történt s különböző módosító javaslatokat 
téve, az alapszabályokhoz hozzászóltak; Kiss 
Sándor, Csontos Imre, Bartha Ödön, Meskó-
Pál,' Horváth János, Bernáth István, Tarnay 

' Gyula, Szentpály István, Hajós József, György 
Endre. A miniszter kijelentette, hogy mind-
azokat a javaslatokat, melyek elhagzottak, 
jegyzőkönyvbe veszik s az igazgatóságnak 
megfontolásra ajánltatnak. 

Következett az igazgatóság és felügyelő-
bizottság megválasztása. Mielőtt ez megtörtént 
volna, a miniszter tudatja, hogy a király el-
nökké gróf Széchenyi Sándor valóságos belső 
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Sárosmegyei gazdák fogyasztási 
és értékesítési szövetkezete. 

Bujanovies Gyula 

feíőadása a Gazdaszövetség november 29-ki közgyűlésén. 

A szocziálizmus ma a legégetőbb társa-
dalmi kérdés, forrongásban tartja a társadal-
makat európaszerte és nálunk is, hol pedig 
hazánk agrikol jellegénél fogva jogosan remél-
hettük, hogy menten maradunk a többnyire 
Csak a nagyipar nyomában járó szocziális 
munkásmozgalmaktól, felütötte fejét ,a szoczi-
álizmus egy ritka, de veszedelmes alakja, az 
agrárszocializmus. Az utóbbi évtizedek vál-
ságos gazdasági helyzete nemcsak a nagyobb 
gazdák között szedte áldozatait, tette nehe-
zebbé a megélhetést, a boldogulást, de talán 

169. ábra. Száritó-pajták a déli oldalról (különféle magyar rendszerek.) 

sőt az uralkodó merkantilis irányzat éppen a 
nagyobb gazdát jelölte meg a munkás előtt, 
mint bajai okozóját. Midőn pedig mindehhez 
még lelketlen izgatások járultak, csoda-e, hogy 
a mezőgazdasági munkásnép elvesztette józan 
eszét, hogy ma az ország sok részében a 
vallást és hazát nem ismerő szocziálizmus már 
a vagyon- és közbiztonságot veszélyezteti. Ezen 
veszélyes társadalmi mozgalom lecsendesítése, 
a nép felvilágosítása, mely azonban eredmé-
nyesen csakis a nép anyagi helyzetének javítá-
sán alapulhat, egyik legfontosabb feladata a 
mai gazdatársadalomnak és ebben elsősorban 
azoknak, k;ik a gazdasági válság nyomása alatt, 
annak enyhítésére a gazdaszövetséget megala-
kították. 

.70. ábra. Dohánykertészek lakása. 

a parasztgazdákat a szövetkezetre, megmagya-
rázva nekik, hogy ezt a gazdaegyesület azért 
létesítette, hogy ugy a nagy-, mint a kisgazdák 
összes szükségleteiket közvetlenül a forrásból 
szerezve be, olcsóbban jobb minőséget káp-
hássanak ; felhívta őket, hogy győződjenek meg 
a szövetkezet mibenlétéről és ha látják, hogy 
az rájok nézve előnyös, lépjének be ők is a 
szövetkezetbe, hol nagy- és kisgazda között 
nincs különbség, egyforma joga van mindenki-
nek, egyforma- haszon háramlik mindenkire. 

Egyes parasztgazdák már, a vezetők iránti 
bizalomból is beléptek, a legtöbbjét azonban a 
kíváncsiság' vitte rá, hogy az éperjesi köz^ 
pontban megjelenve, az árukat és az árakat 
megnézték és ezeket rögtön, az eddigi szökásoö 
árakkal összehasonlítsák, midőn látták, hogy pl, 
egy métermázsa műtrágyánál 60—80 kr, egy 
kiló petróleumnál 6—8 kr különbség van, többé 
őket á belépésre kapaczitálni nem kellett, de 
beléptek, mert ezt a leghatalmasabb faktor, sa-
ját érdekük parancsolta. Ezek a tagok lettek 
a szövetkezet további terjesztői, mert ki-ki 
hazamenve falujába, eldicsekedett a jó vétellel 
és a szomszédok már csak kíváncsiságból is 
kezdték az áruikat és árakat az eddigiekkel 
összehasonlítgatni és a mindig mutatkozó nagy 
különbség ugy- árban, mint minőségben hátáso-
sabb reklám volt minden rábeszélésnél. Szövet-
kezetünk helyisége kezdett nagy látogatottság-
nak örvendeni, a már belépő tagokon kivül e 

168. .ábra. A debreczeni dohánykisérleti állon 

titkos tanácsost, a földmivelésügyi. miniszter 
alelnökké, Hajós Józsefet s a kereskedelemügyi 
miniszter alelnökké Burchard-Bélaváry Kon-
rádot nevezte ki. 

Gróf Széchenyi Sándor a király legmaga-
sabb kegyét hódplattal. fogadva, nem tagadja 
— ugymod — hogy mint uj ember némi ag-
gálylyal van. Reményű azonban, hogy az ügy 
szeretete s a szakférfiak támogatása meg'fogja 
hozni az óhajtott sikert: a lakosság boldogu-
lásának és ezzel a haza üdvének előmozdítását. 

Az elnök ezután tudatja, hogy a maga 
részéről, mint pénzügyminiszter, kormánybiz-
tossá Popovits Sándort nevezte ki, az igazgató-
ságba kiküldte Bánff'y György gróf v. b. t. ta-
nácsost és Seidl Ambrus államvasuti igazgatót, 
á felügyelő-bizottságba pedig Szobovits Lajos mi-
niszteri titkárt. 

A közgyűlés Orötschl Imre indítványára 
igazgatósági tágokul valasztotta a következőket: 
Eisele József nagyiparos, György Endre köz-
gazdasági író, Hevesi Ödön, orsz. központi 
takarékpénztár vezérigazgatóját, Kornfeld Zsig-
mond a hitelbank vezérigazgatóját; a felügyelő-
bizottság tagjai lettek: Bernáth István, Horváth 
János, gróf Keglevich Gábor, Ottlik Ivan, 
Thék Endre. 

- Ezzel az' alakuló közgyűlés véget ért, 

ás laboratórium épülete (folyosó felőli oldal). 

még nagyobb mértékben 'nehezedett rá a kis-
gazdákra, a gazdasági munkásokra. A megélhe-
tésükben veszélyeztetett kis emberek ösztön-
szerűleg keresték bajaik okozóját és nem bírva 
az intelligenczia oly fokával, hogy az általános 
gazdasági válságból vezessék azt le, első sorban 
munkaadóik iránt kezdtek bizalmatlanok lenni. 
És ebben a kritikus időben, midőn minden 

'eszközt fel kellett' volna használni,... hogy a, 
munkás felvilágosittassék, miszerint a baj közös: 

és a nagyobb gazda, kinél munkát vé^ez, épugy, 
érzi a válságot, mint ő, hogy közösf erővél,' 
egymást, kölcsönösen támogatva, iparkodjanak 
a bajjal megküzdeni, e téren mi sem történt, 

És a czél elérésére talán az egyedül al-
kalmas eszköz a szövetkezeti eszme terjesztése, 
mert midőn ez által egyrészt a nép anyagi 
helyzetén lesz segítve, másrészt látva a nép, 
hogy a szövetkezetet létesítő nagyobb birtoko-
sok, teljesen önzetlenül fáradnak érdekében és 
folytonos érintkezésben állván azokkal, a bi-
zalom, a társadalmi békének és .eredményes 
együttműködésnek ez az elengedhetlen falapja, 
visszatér és ha a bizalom egyszer a vezetők 
iránt megvan, többé az izgatás nem talál ter-
mékeny talájra. Elméletekkel azonban a népet, 
főleg hol az intelligencziának magasabb. fokán 
nem áll, meggyőzni nem lehet, kézzelfogha-
tóan, • tettekkel kell megmutatni a népnek, hogy 
a szövetkezeti téren az intelligencziával való 
együttműködésből reá tényleges haszon .há-
ramlik. 

Ezen szempontok vezérelték a sáros-
megyei gazdákat, midőn mult év augusztus ha-
vában a gazdasági egyesület kebelében egy, az 
egész megyére kiterjedő fogyasztási és értéke-
sítő szövetkezet létesítését határozták el. Ez 
elhatározást haladéktalanul a tett követte és 
anélkül, hogy előzetesen a nép között elméle-
tekkelreklámot csinálták volna, a gazdák a 
megalakuláshoz szükséges részvényeket maguk 
között jegyezve, a szövetkezetet megalakítot-
ták és rögtön életbe is léptették, ugy, hogy 
szeptember végén a szövetkezet működését 
meg is kezdte. Megkezdte pedig teljesen díjta-
lanul működő igazgatósággal egy szerény kis 
helységben, azon alapelvet tartva szem előtt, 
miszerint. csakis minimális rézsíp mellett képes 
tagjait olcsó áruval látni el. És csak akkor, 
mikor már tényleges' eredményekre hivatkoz-
hattunk,; figyelmeztette ki-ki saját községében 
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megye minden részéből maguktól özönlöttek a 
kisgazdák azzal, hogy ők (hallottak valamit a 
szövetkezetről, de nem tudják mi van a dolog-
ban. Az igazgatóság feladata volt ekkor az ön-
ként jövőknek a szövetkezeti eszmét, feladatát, 
czélját magyarázni és azon kedvező helyzetben 
voltak, hogy a szövetkezés hasznára rögtön 
rá is mutathattak, bemutatva a szövetkezeti 
árjegyzéket. 

Éppen ez az eljárás, hogy kerültünk min-
den előzetes reklámot, de egyenesen a szövet-
kezésből mindenkire háramló haszonra mutat-
tunk rá, szült bizalmat a népnél, mely már nem 
egyszer győződött meg róla, hogy nagyhangú 
reklámok mögött rendesen jogosulatlan önér-
dek lappang. 

Látva továbbá a nép, hogy a szövetkezet 
élén a megye legfüggetlenebb gazdái állanak 
és látva azt, hogy a szövetkezeti árak mellett 
abból hasznot húzni nem lehet, meggyőződtek 
róla, hogy az urak tisztán csak közérdekből 
fáradnak irántuk és evvel együtt a szövetkezet 
iránt, a bizalom nőttön-nőtt, a szövetkezetbe 
való belépések oly tömegesen történtek, hogy 
az igazgatóság szinte megijedt: vájjon képes 
lesz-e a kívánalmaknak eleget-tenni, annál in-
kább, mert hisz az egész üzleti berendezés léte-
sítésénél és vezetésénél szövetkezetünk előtt egy 
uj kezdeményezés, példa, mely ntán indulhattunk 

172. ábra. 

volna, nem volt, egész üzleti berendezésünket 
csak az életből merített tapasztalatok alapján 
kellett megállapítanunk. 

A szövetkezeti eszme azonban oly egész-
séges, az abból mindenkire háramló haszon 
oly nagy, hogy most alig egy évi működés 
után, már a kezdet minden nehézségein tul 
vagyunk, üzletünk reális alapokon virágzik, 
gazdaközönségünk már megszokta, hogy min-
den szükségletének beszerzésénél hozzánk fordul 
és mi összeköttetéseinknél fogva képesek va-
gyunk azokat kielégíteni. A szövetkezet már 
közszükséglet, melynek hasznáról kis- és nagy-
gazda egyaránt meg van győződve és oly ered-
ményeket mutathatunk fel, melyek talán 
alkalmasak arra, hogy másutt is buzditóan 
hassanak. 

Simító ház. 

melyből személyes járandóságok (ügyvezető-
titkár 1000 frt, könyvelő-pénztárnok 600 frt, 
raktárnok 480 frt, háziszolga 220 frt) 2300. 
Lakbér 450 frt. Egyéb 750. Mely összeg a nagy 
üzleti forgalomhoz arányítva elenyésző csekély 
és képessé teszen minket, hogy mig a detaile 
kereskedő 20% bruttónyereséggel dolgozik, mi 

Ma szövetkezetünknek 2200 részvé-
nyese van, kik körülbelül 3000 részvényt je-
gyeztek, tényleg be van fizetve mintegy 10,000 
frt. Eperjesi központi raktárunkon kivül tag-
jaink kényelmére 25 íiókraktárunk van a megye 
különböző részében és tagjaink részvényjegyük 
előmutatása mellett bármelyikből szerezhetik 
be szükségleteiket. Azonkívül 4 falusi önálló 
szövetkezetet, mint tagokat szintén mi látunk 
el szükségleteik legnagyobb részével. 

Szövetkezetünk fokozatos emelkedéséről, 
üzletünk nagyobbodásáröl a következő kimuta-
tás a legjobb bizonyíték. 

171. ábra. Szárító pajtáit az északi oldalról (előtérben a német'és hollandi rendszer). 

Lóher, luczerna, répa stb. 
magvak ... 120 q. 5400 frt 

Műtrágya ... ... ... 10.400 „ 35.612 , 
Tengeri (élelmi czélokra) 3.000 „ 15.589 „ 
Gazdasági gépek, eszközök — 5.124 „ 
Liszt ős korpa ... ... 4.496-',, 52.287 „ 
Petróleum 300 hordó ... 407 „ 6.894 „ 
Hüvelyes ... ... ... 398 „ 4.125 „ 
Kávé ... ... ... ... 18 q. 2.340 frt 
Rizs ... ... ... 198 ,, 
Marhasó 227 „ 1.498 
Szappan 40 „ 800 „ 

Mindenütt beszerzési árakat számítva és 
hogy eladási áraink is méltányosak voltak, erre 
szabadjon néhány példát említenem. 

A műtrágyára nézve évi szerződésünk 
van a „Hungária" műtrágya - gyárral, mely-
nek értelmében megyénk bármely vasúti 
állomásán átvéve, a foszforsav kilóját 25 krjával 

j szállítja. 

173. ábra. Hészlet a dohányraktárból (fermentácziőban levő dohány-máglyák.) 

F o r g a l o m B e v é t e l 

Szept — Okt.—Nov. 1897 8,071 frt 
Decz.—Jan.—Febr. 1898 7,916 „ 
Márcz.—Ápr.—Máj. 1898 45,796 „ 
Jun—Jul.—Aug. 1898 46,000 „ 
Szept—Okt 1898 két hónap 43,000 „. 

Mult év szeptembertől tehát ez év október 
végéig forgalmunk bevételben 150,783 frt és 
a fokozatos fejlődés mellett tanúskodik, hogy 
mig az első 7 hónap bevétele összesen 28,323 
frt, addig az utóbbi 7 hónap 122,450 frt be-
vételt mutat fel. 

Összes évi rezsink körülbelül 3500 frt, 

már 3% bruttónyereséggel megélünk és igy je-
lentékenyen olcsóbbak lehetünk. 

Főhasznunk különben is a skontó vagyis 
a készfizetéssel járó l'Va—3% kedvezmény és 
daczára aránylag csekély alaptőkénknek soha 
fizetési zavarban nem voltunk, de képesek va-
gyunk fizetéseinket napra teljesíteni, mi nem-
csak a kereskedői világban szül irányunkban 
nagy bizalmat, de ránk nézve is nagy haszon-
nal jár. Ezt pedig ugy érjük el, hogy miután 
minden czég 1—2 havi fizetési időt engedé-
lyez, minden czikkből annyit rendelünk, a mily 
mennyiség 2—3 hét alatt elfogy és igy az 
áruért már bejött összeggel fizetjük annak árát. 
Hitelt csakis fiókraktár-kezelőinknek engedélye-
zünk, azt is csak áruhitelt és megszorított 
nagyságban, magánosokkal szemben hitel nincs. 
A nép bizalmának jele, hogy daczára annak, 
miszerint pár ezer parasztgazda fordult meg 
nálunk, arra eset nem volt, hogy nálunk al-
kudni próbáltak volna, mivel tudják, hogy min-
dent lehető alacsony áron adunk. 

Közvetítettünk ezen idő alatt a lényege* 
sebb czikkekből a következő mennyiséget: 
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Kerül tehát 16°/o-os szuperfoszfát 4 frtba 
és ügyanez árban adtuk' tovább gazdáinknak, 
kinek-kinek legközelebbi vasúti állomására szál-
litva. Eperjesi raktárunkból kicsiben átvéve 4 
frt 20 kr volt az ár, mivel a befuvarozási és 
kezelési költség járult hozzá. Mi tehát ön-
költségi áron adtuk tovább a műtrágyát gazdáink-
nak és mégis volt hasznunk vaggononként 
3% skontó és a gyártól egy kis jutalék, kezelési 
költségeinkre teljesen elég. 

Lisztnél a i yé lo skontó mellett a kicsi-
ben eladásnál még 1% hasznot vettünk, na-
gyobb szállítmányoknál azonban önköltségen 
adtuk, csakis a skontót számítva. 

Tengerinél, az itteni piaczhoz képest, 
daczára annak, hogy minőségben összehasonlit-
hatlanul jobb árut adtunk, állandóan 50—80 
krral q-ként lehettünk olcsóbbak. Petróleum-
nál, hol a minőségben legnagyobb volt a kü-
lönbség, mert falun a kisgazda a falusi szatócs-
tól jó minőséget nem kaphatott, még ha meg 
is akarta volna fizetni, a különbség kilónként 
4—10 kr. Oly minőségű szalon-petróleumnak, 
hogy az összes nagybirtokosaink is mind azt 
használták, az ára eddig hordóban véve, kilón-
ként I6V2 kr volt, persze a kartel gondoskodott 
róla, hogy az ár máma már 19—20 kr legyen. 
Rizsárak detailban 13—19 krig. Kávé 130—180 
krig. (Megjegyzendő, hogy egy olcsóbb, de jobb 
Santos-kávén kivül, csak a legfinomabb Kuba-
és. Mokka-kávét tartjuk, melynek bolti ára 
220—240 kr.) Gazd. gépeknél, az árjegyzékhez 
képest bármely gyárból 10—25°/o-ig terjedő 
árkedvezményt nyithatunk tagjainknak. 

Látható ebből, hogy minden áruknál ga-
rantirozott minőség mellett jelentékeny az ár-
differenczia és ehhez képest nagyon jelenté-
keny az évi megtakarítás nagy, mint kis ház-
tartásnál, gazdaságnál egyaránt. Az erkölcsi 
hatás azonban nem kisebb. A nép — falun 
kezd gondolkozni, kezd önállóságot tanülni, 
mert látja, hogy a gazdák összetartásából 
mindnyájunkra haszon háramlik, látja, hogy 
közös erő mellett nincs ráutalva a falusi sza-
tócs, vagy boltos monopoliumára, falusi szét-
osztóink és a felügyelők máma már kész ke-
reskedők és legtöbb községben, hol fiókjaink 
vannak, a nép magától jön rá, sőt egy pár 
helyen, már meg is valósította, hogy a regálét 
is kibérli, maguktól kezdenek takarékmagtárak 
felállításáról gondoskodni, nálunk pedig folyton 
sürgetik, hogy a terményértékesítési üzleteket 
is mielőbb indítsuk meg. 

A terményértékesités képezi szövetkeze-
.tünk legközelebbi feladatát, sőt részben már 
a téren is működik és ha majd, mire az 
időközben megejtett vagyonleltár szerint telje-
sen alapos reményünk van, pár év múlva szép 
tartaléktőkénk is lesz, a legkönnyebben vehet-
jük fel működési körünkbe a hitelszövetkezeti 

• teendőket is. 
Ma már a berendezési nehézségeken, a 

siker iránti, kételyeken tul vágyunk, tágas, ké-
nyelmes, sőt díszes üzlethelyiségünk van, mely 
állandó találkozási helye, érintkezési pontja a 
negye' mindé;. . öl összejövő nagy-és kis-
gazdáknak, kik \.ránt magukénak vallják a 
szövetkezetet, mely közszükséglet, melynek 
hasznáról mindenki meggyőződött. És ha e 
gyors eredmény ökáit keressük, a. szövetkezeti 
eszme, önmagában rejlő hatalmas faktorán 
kivül a sárosmegyei gazdák, őszinte lelkesedésé-
ben és buzgalmában kell azt fellelnünk, kik 
nemcsak szép - szavakkal, de ahol kellett a 
múltban, vagy ha kell a jelenben, saját munká-
jukkal: és fáradságukkal .is hozzájárultak a 
sikerhez. 

Ez az áldozatkészség, nem pénzben, de 
munkában, előföltétele minden, szövetkezetnek, 
mert az annak alakításával • és vezetésével 
járó .szellemi munkát kezdetben legalább, egy 
szövetkezet sem képes, ha sikerrel akar dol-
gozni, saját jövecelmeiből fedezni, hol azon-
ban áz megvan, ott nincs mitől félni, ott az 
eredmény el nem iparadhat. 

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

A m. kir. dohánytermelési kísér-
leti állomás. 

Mezőgazdasági kísérleti ügyünk Darányi 
földmivelésügyi miniszter alatt sokat fejlődött. 
A kísérleti ügyet szolgáló intézmények egész 
sorozata fűződik az ő nevéhez. 0 léptette 
életbe mint egészen uj intézményeket az állat-
élettani és takarmányozási kísérleti állomást 
Budapesten, a növény-élet-és kórtani állomást 
Magyar-Óváron, a dohánytermelési kísérleti 
állomást Debreczenben ; a meglevő intézmények 
közül fejlesztette az országos növénytermelési 
és gépkisérleti állomásokat Magyar-Óváron, a 
rovartani állomást Budapesten, a hazai vegy-
kisérleti és magvizsgáló állomásokat. Tervbe 
van véve egy tejgazdasági és szesztermelési' 
kísérleti állomásnak fellálitása is. Darányi minisz-
ter léptette életbe a mezőgazdasági kisérletügyi 
központi bizottságot s annak hivatalos közlönyét 
a „Kisérletügyi Közlemények-et." 

Hogy mindezen intézmények kísérleti 
ügyünknek és ily meződazdasági haladásunknak 
nagy szolgálatott fognak tenni, kétségtelen dolog. 
Merem állítani, hogy kísérleti ügyünk jelen szer-
vezetében, a külföldi hasonló intézményeket 
messze túlszárnyalja. Mert a mig a külföldi 
állomások minden elkülönített munkakör és 
rendszer nőikül „ötlet"- szerűen dolgoznak, 
nálunk az egyes állomások szakmájuknak meg-
felelően külön meghatározott munkakörrel birnak, 
de azért a kisérletügyi központi bizottság utján, 
mint összekötő kapocs utján, egyöntetű rendszer 
alapján dolgoznak. Az egyöntetű rendszer és 
szervezésben, de az élesen határolt munkakör-
ben találom én kísérleti állomásainknak erős-
ségét és sikeres működésűknek alapját. 

Az egyes külföldi kísérleti állomások pél-
dául, |ugyanegy időben a legkülönbözőbb és 
legeltérőbb mezőgazdasági kérdésekkel foglal-
koznak. Nagyon természetes, hogy igy az egyes 
kérdések tanulmányozására oly sok időt, mint 
talán erre szükség volna, nem fordíthatnak, mert 
már is egy másik fontos napi kérdés nyomul 
előtérbe. Nálunk az egyes állomások, csakis a 
szakmájuk körébe eső dolgokkal foglalkoznak, 
ezeknek szentelik minden idejüket és hogy ez 
esetben sokkal alaposabban járhatnak el, minden 
kétségen felül áll. Az egyes munkálatok pedig, 
az egyöntetű szervezés alapján végeredményük-
ben mégis egy kikeritett egészet adnak, és 
válnak igazán hasznos támogatójává a mező-
gázdasági gyakorlatnak. 

Kísérleti állomásaink közül ez alkalommal, 
a m. kir. dohánytermelési kísérleti állomással 
kívánok bővebben foglalkozni. 

Hazánkban, mint dohánytermelő országban, 
a dohánytermelés és értékesítés kérdései igen 
fontosak. Ez ügyben már régóta sokan és sokat 
írtak, egy dohánykisérleti állomás felállításának 
szükségét harigsulyoztatva. Ezen rég hangozta-
tott óhajnak Darányi miniszter — egyetértőleg 
a pénzügyminiszterről — eleget tett, a mennyi-
ben a kísérleti állomást egy nagy homoki vidék 
dohánytermelési központában, Debreczenben 
felállította. Miután azonban hazánkban, különö-
sen az. AlföM fekete talajain is kiterjedt mér-
tékben termelnek dohányt, a debreczeni köz-
ponti állomáson kivül Békés-Csabán egyelőre 
egy fiók-állomás is létesíttetett. 

A fokozatos fejlődés arányában ezen fiók-
állomások is szaporodni fognak, a mennyiben 
minden jellegzetes dohánytermelési körzetnek 
meg lesz a maga állomása, melyeknek munka-
körét a debreczeni központi állomás fogja 
megszabni. 

A mig a fiókállomások tisztán csak gya-
korlati irányú tevékenységet fognak kifejteni, 
addig a központi állomás a gyakorlati mun-
kásságon kivül, a dohánytermelés keretébe eső 
tudományos kérdésekre is kiterjeszkedik és 

ennek arányában a tudományos búvárkodáshoz 
szükséges felszerelésekkel teljesen el lesz látva. 

A debreczeni központi állomás egyelőre 
évenként 10 kat. hold homokon és 5—6 kat. 
hold fekete földön (bérföld); a békés-csabai 
fiókállomás 6V2 k. hold fekete kötött földön 
termel dohányt. Az állomás telepe ezenkívül 
a központi állomásnál 10, a fiókállomásnál 2 
kat. holdat foglal el, melyen az épületek — 
a központi állomásnál ezenkívül a botanikus 
és kulturkertek — vannak elhelyezve. A köz-
ponti állomásnál az épületek 5, a dohánybota-
nikus és kulturkert 2—2, a palántanevelőtelep 
1 kat. holdat foglal el; minden részlet külön-
külön sodronyhálós kerítéssel van elkerítve. 
A szükséges épületek közül ez idén követke-
zők készültek el: a laboratóriumi főépület, a 
dohánykertészek lakása, a magyar, német és 
hollandi rendszerű pajták hatféle kivitelben, 
a simitó ház, két raktárhelyiség, egy furott és 
egy ásott kut. A különböző rendszer szerint 
készült pajták hosszú és rövid pórékra, exsikka-
torokra, német zsinór, hollandi páleza és a 
macedóniai füzési módra vannak berendezve. 
Ugyanily épületek — de kisebb méretben s a 
laboratóriumi épületek nélkül — készültek a 
fiókállomáson is. 

Jövő évben épül a mesterséges szárí-
tásra berendezett amerikai Snow rendszerű 

•pajta, továbbá a herczegovinai és macedóniai 
eljárás szerinti napon .való szárítás berendezése. 
Tervbe van még véve a központi állomáson, 
egy nagy erjesztőraktár, dohányjövedéki tiszt 
— és dohánykertészképzo iskola felállítása is. 

A dohánybotanikus kertben a világ összes 
dohányféleségei, országonként ős fajtánként 
csoportosítva kerülnek bemutatásra; a dohány-
kulturkert pedig a tudományos búvárkodáshoz 
szükséges szűkebb körű kísérletek czéljaira 
szolgál. Itt nyernek elhelyezést, a tenyészedé-
nyek, az üveges tenyészház, . uj dohányfajták 
előállítása czéljából a mesterséges keresztezé-
sekhez szükséges sodronyhálós épületek, a 
meteorologiai megfigyelésekhez szükséges fel-
szerelések stb. Az 1 kat. hold nagyságú pa-
lántanevelő-telep, a 16 hold dohányföld beül-
tetéséhez szükséges különböző rendszerű meleg 
ágyak elhelyezésére, és a duggatott (piquiro-
zott) palánták: nevelésére szolgál. 

A dohánytérmelési kísérleti állomás mű-
ködése következőképpen körvonalozható. A köz-
ponti állomás a tudományos búvárkodáson ki-
vül felöleli a dohánytermelés keretébe vágó 
összes gyakorlati kérdéseket, elkezdve a pa-
lántaneveléstől a dohányátadásáig; sőt még 
azontúl a dohány fermentácziójára — a rak-
tárban való kezelésére — is kiterjeszti figyel-
mét. A fiókállomások elsősorban fajtaterme-
lési kísérleteket végeznek annak megállapítása 
végett, mely fajták azok, melyek az egyés vi-
dékek talaj- és klimatikus viszonyainak és a 
termelési czélnak legjobban megfeleljek. Fon-
tos feladatuk lesz a dohánymagtermelés is, 
ezzel kapcsolatban pedig a dohány okszerű 
művelésével és kezelésével példát lesznek hi-
vatva adni az e téren követendő helyes eljárá-
soknak. Ezenkívül bevonatnak a kísérletezés 
körébe a dohánytermelő gazdák is, amennyi-
ben körzetenként egynéhány jobb termelőnél 
fajtatermelési, trágyázási stb. kísérletek eszkö-
zöltetnek. 

Ezen szervezéssel a kísérleti állomás nem 
fog azon hibába esni, hogy eredményei csak 
bizonyos vidékre lehetnek irányadók, mert mű-
ködését az egész országra kiterjeszti, az elért 
eredményeket pedig feldolgozva közhírré teszi. 

A dohánytermelési kísérleti állomásnak 
fogja feladatát képezni, a dohánytermelésénél 
tapasztalt hibákat kiküszöbölni, a hazai dohány-
féleségeket nemesíteni, uj féleségeket kipróbálni 
a rendszeres dohánymagtermelést meghonosí-
tani és a dohány termelése terén szükséges ál-
talános szakképzettséget emelni. 

Hogy a dohánytermelésnél mai nap is 
sok hibát követnek el, az tény. Igy igen gyak-
ran takarékossági szempontból a palánta 
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nevelésnél helytelenül járnak el, a minek a 
vége az elkésett ültetés. Már pedig a kései 
ültetés klimatikus viszonyainkat tekintve egyike 
a legnagyobb hibáknak s dohányunk durvasá-
gának s hiányos színesedésének szokott egyik 
oka lenni. A trágyázásnál, a talaj előkészítésé-
nél, az ültetésnél is sok hibát követnek el, 
nem különben a dohány bugázásánál és kacsó-
zásánál is. A dohány törésénél s a zöldlevelek 
további kezelésénél is sok visszásságot talál-
hatunk, amennyiben a kellő szakértelem hiányá-
ban, a termelési czélra való tekintet nélkül, 
nem ritkán minden rendszer nélkül, ötletszerűen 
járnak el. E téren tehát az állomásnak 
bő tere és alkalma nyilik munkásságát kifej-
teni és a hibás eljárásokból eredő károkra 
demonstratíve rámutatni. 

A kísérleti állomás különböző rendszerű 
és különböző anyagból épült szárító pajtáival 
ős az egyes pajták eltérő belső berendezésé-
vel tanulmány tárgyává teszi, hogy a különböző 
termelési czélok szerint, mely pajtarendsze-
rek és füzési módok a legmegfelelőbbek, mert 
tagadhatatlan, hogy a nálunk divó 5—6 méte-
res pőrék czéljuknak nem a legjobban felel-
nek meg. 

Igen fontosak a dohányosztályozás és 
simítás kérdései is. 

Azon nézetemnek már többször adtam 
kifejezést, hogy a dohánynak simítása káros; és 
pedig annál károsabb, minél zsírosabb a do-
hány. Az állomás beható vizsgálat tárgyává 
fogja tenni, hogy a simított és simitatlan do-
hány, a raktári kezelésnél hogy viselkedik és 
a fermentáczió (erjesztés) befejeztével melyik 
szolgáltat jobb anyagót. Ezzel kapcsolatban 
igen fontosak a dohányerjesztés kérdései is 
ugy gyakorlati, mint tudományos szempontból. 

A fajtiszta és jóminöségü dohánymag 
termelése érdekében eddigelé igen kevés tör-
tént. Fajtiszta magról ezidőszerint alig beszél-
hetünk, mert szamosháti, csetneki, agárdi stb. 
elnevezés alatt oly keveréket kapunk, melyben 
a jelzett féleségből van a legkevesehb. Ennek 
okát abban kell keresnünk, hogy egyrészt a 
magtőkék kiválogatásával jártak el a kellő 
szakértelem nélkül, másrészt a dohánykerté-
szek egyik vidékről a másikra szegődve, a 
magukkal hozott magot használták fel s ron-
tották el ily módon az egyes vidékek dohá-
nyainak fajtajellegét. Ezenkívül magának a 
dohánymagnak termelésénél sem jártak el he-
lyesen, a magtöveket gondatlanul kezelték, 
aminek végeredményeképpen, a külső behatá-
sokkal szemben kényesebb, hibás erezetű, 
durva levelű dohányt nyertek. E téren tehát 
szintén gyökeres orvoslás szükséges. 

A hazai dohányféleségek nemesítésén 
kívül, uj dohányfajták kipróbálása is feladatát 
képezi az állomásnak. 

Hazánkban egymástól nagy mértékben 
eltérő talaj- és égalji viszonyok között termel-
nek dohányt; a fekete kötött földtől a homo-
kig, a hegyvidéktől a síkságig, a felvidéktől az 
Alföldig minden átmenetben találkozunk do-
hánynyal. Miután pedig a termelési czélt s 
ezzel kapcsolatban a helyesen, megválasztandó 
dohányféleséget elsősorban a talaj és klíma 
szabja meg, az uj fajtákkal eszközlendő kísér-
letek nagy gyakorlati jelentőséggel birnak. 

Végül igen fontos a dohánytermelés terén 
szükséges általános szakképzetség emelése. 
Szükséges ez ugy f a dohánybeváltó tisztek-
nél, mint a dohány kertészeknél. Előbbieknél 
azért, mert hiszen a dohánytermelés gyakor-
lati részének alapos és helyes ismerete tulaj-
donképeni hivatásuknak egyik leglényegesebb 
kellékét Jcépezi; a dohánykertészeknél pedig 
azért, mert jelenlegi viszonyaink között a 
dohánytermelés tulajdonképpen az ő kezeik 
Között van, ők látják el — legtöbbnyire minden 
alapos utasítás nélkül — a dohánymunkákat 
eleitől fogva végig. A dohánykertész ügyességé-
től, buzgóságától függ javarészben a beváltásra 
kerülő dohány minősége s igy kívánatos, sőt 

égető szükség, hogy feles dohánykertész rend-
szerünknél, ezeknek szakképzettsége emeltessék. 

Ezen czél elérésére szükséges egy do-
hányjövedéki tiszt és dohánykertészképző is-
kola felállítása, a mi különben már a dohány-
termelési kísérleti állomás szervezésekor annak 
egyik lényeges programmját képezte s rövid 
idő alatt a megvalósulás stádiumába fog 
lépni. 

Az eddig elmondottakkal demonstrálni 
kívántam, a dohánytermelési kísérleti állomás 
működésének irányát és sokoldalúságát, kife-
jezve egyúttal ama reményemet, hogy dohány 
termelésünk érdekében a siker sem fog elma-
radni. Kerpély Kálmán. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Fehérfolyás. 
Egyik vasmegyei előfizetőnk hozzánk in-

tézett levelében előadja, hogy egy tehene 
mult évi augusztusban leborjazván, ugyanazon 
óv október havában folyatott és felhágattatott 
s mert tovább nem üzekedett, vemhesnek tar-
tották, azonban a folyó év juliusában kisült, 
hogy az állat nem vemhes, mi több, u. n. fehér-
folyásban szenved, miből azt vélik következ-
tethetni, hogy a szóban forgó állat az október 
és julius közti időben elvetélt. 

Az állatot f. évi aug. hó közepétől kezdve 
máig szakember szakszerűen kezelte fehérfo-
lyás ellen, de eredménytelenül. 

Felvilágosítást kér előfizetőnk a dolog 
mibenlétéről, a gyógykezelés helyességéről, a 
betagség további kezeléséről és arról, hogy 
van-e remény gyógyulásra? 

A közölt adatokból Ítélve, alig lehetünk 
kétségben afelett, hogy a szóban forgó tehén 
a hágatáskor tényleg megvemhesedett s aztán 
— nem tudható ok folytán — elvetélt. Meg-
lehet, hogy oly fiatal vemhet vetettel a tehén, 
amelyet az ápolószemélyzet észre sem vett, 
de valószínűbb, hogy eltitkolták az elvetélés 
esetét. Különben is minden jel arra mutat, 
hogy a tehénben a magzatburkok visszama-
radtak, aztán kirothadtak s ennek következ-
ménye a fehérfolyás. 

Amint kérdésttevő közölt adataiból látjuk,-
a gyógykezelés az elvetélés után mintegy két 
hónap múlva kezdetett meg, mikor a baj már 
idült volt s ez lehet az oka, hogy az — a 
különben helyes kezelésnek —(kreolin, tannin, 
majd kénsavas zink és lysol irrigaczióknak) 
máig sem engedett, de nem lehetetlen az sem, 
hogy az irrigálás nem volt helyes, nevezete-
sen lehet, hogy csak a méhhüvely fecskendez-
tetett ki és nem a méh maga, ahol a bajnak 
tulajdonképpeni fészke van. 

Tanácsunk az, hogy irrigáltassa tovább, 
de a méhet a kérdésttevő 2%-os lysol-oldáttal 
naponta reggel és este, s ha egy hét keretén 
belül javulás be nem áll, váljon meg — bár-
mennyire nem szeretne is megválani — szó-
banforgó tehenétől. Mi. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető : Mezey Gyula. 

Burgonya(ragya)vész. 
ii. 

A mint a múltkor elmondottakból látható, 
a levelek és a szárrészek bántalma éppen olyan 
fontos a gazdára nézve, mint a föld alatt nyugvó 
gumóé. Szükséges tehát, hogy ezeket is meg-
védjük. 

Mióta a „burgonyavész" pusztít, rendkívül 
sok védekezési kísérletet ajánlottak, a melyek-

nek nagyrésze ma már csak történelmi érték-
kel bir. Ilyen pl. a Jensen-féle mivelési mód.*) 

A burgonyafészkeket 60—70 cm. sor-
távolságra csináljuk s a rendes időben feltöl-
tögetjük (csekélyebb mérté1' a rendesnél). 
Aratástájban aztán a bi . . zárakat kissc 
oldalt döntve az ellenkező barázda felé (a 
hajlásnál 45°-nyi szöget nem szabad megha-
ladni) feltöltögetjük ugy, hogy a régi töltés fe-
lett 10—14 cm. földréteg legyen. 

Ez volna a Jensen-féle mivelési mód 
nagy vonásokban. Nagyban kivihetetlen, már 
akkor is csak különösebb fajtáknál ajánlották 
kertekben, kicsiben. Elvitázhatatlan előnye az, 
hogy a konidiumok sem a földrétegen keresz-
tül, sem pedig az eldöntött szárak mellett nem 
vitetnek az esőviz által a gumókhoz, j, 

Oülich-íéle művelési mód : 
Az előkészített talajt egy irányban 4,: a 

másik irányban 3 lábnyi sorokba vonalorzuk. 
A keresztező pontokra, köralakban (közepén 
kis térséget hagyva) trágyát rakunk, a melyet 
földdel letakarva, rárakjuk a gumókat s ezek fölé 
körülbelül 5 cm. földréteget. Mikor a burgonya 
kikelt, a sorközöket megmiveljük s ha a nö-
vények araszmagasságot elértek, feltöltögetjük, 
a fiatal növények közé is földet teszünk. A 
virágrügyek megjelenése után a sprközöket is-
mét megmivelve újra töltögetünk ugy, hogy a 
szárakat egyenletesen csillagalakban elrendezve, 
a közepére a sorközökből földet teszünk. 

Látjuk milyen körülményes, gyakorlatban 
kivihetetlen eljárás ez is, amelynek még haszna 
alig van. 

Ezenkívül ajánlottak még különfélébbnél 
különfélébb módokat, amelyek mind a gumó 
megvédésére szorítkoztak, anélkül, hogy a lomb-
bal törődtek volna. 

A védekezés mai módjai már jobban 
megfelelnek a czélnák. Egyik védekezési mód 
a betegségnek természetszerűleg ellentállő faj-
ták kultiválása. A magyar-óvári m. kir. nö-
vénytermelési állomás ezirányu kísérletei igen 
szép eredményeket mutatnak fel.**) Most folyt 
le a második kísérleti év s a két év eredménye 
közül a mi az ellentállást illeti, a gazdák egyező 
véleménye alapján különösen kiváltak a követ-
kező fajváltozatok: 
I. Cimbal-féle burgonyák: 

1. Wilhelm Kom. t Igen jól ellentáll. 
2. Praesident Imker . „ „ „ 
3. Seidevitz. . . . Jól „ 

II. Richter-féle burgonyák: 
1. Professor Maerker. Jól ellentáll. 

III. Paulsen-féle burgonyák: 
1. Ahaene stb. . . Jól ellentáll. 
Kívánatos volna, hogy a gazdák lehetőleg 

nagy számban szereznék be a jelzett fajtákat, 
hogy igy lassanként leszorulnának a szereplés 
teréről a hazai kevésbbé ellentálló fajták. 

A védekezés másik módja a lombnak al-
kalmas anyagokkal való permetezése. 

Franczia tudós volt az, aki felfedezte, 
hogy a penészgombák spóráit a rézsók minimá-
lis oldata is képes tönkretenni. Ez a nagyfontos-
ságú találmány megszabadított bennünket a 
peronoszpórától, aminek beláthatatlan előnyeit 
azt hiszem felesleges fejtegetnem. A nyár 
folyamán különféle kísérleteket végeztem a 
gombabetegségek elleni védekezés terén, mely 
kísérletek egyike a burgonyavész elleni védeke-
zés volt. 

A kísérlettel tulajdonképpeni czélom a 
burgonyanövény lombjának megvédése volt, 
mivel igy a termés (ha ugyan egészséges gumók 
lettek elvetve) is meg volna védve. 

A lomb permetezésére l°/o-os rézgálicz-
oldatot használtam és pedig az oldat készíté-
sénél különös figyelmet fordítottam a rézgálicz 
maró hatására. Az oldatot a következő módon 
készítjük e l : 

100 liter (1 hl.) tiszta vizet lemérve egy 
alkalmas edénybe (félfenekü hordó) 1 kg. 

*) Hajós É. „A burgonyavészről". 
*) „Kisérletügyi Közlemények" I. kötet. 4. füze 
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tiszta (vasgáliczmentes) rézgáliczot egy durva 
vászonzacskóba kötünk s az edényen keresztül 
tett karödarabra ugy erősítjük meg, hogy a 
vízbe merüljön. Igy a rézgálicz minden kavar-
gatás nélkül hamarabb oldódik s az esetleg 
benne levő szemét a zacskóban visszamarad. 
Ha ezzel készen vagyunk, adunk hozzá oltott 
meszet kis adagonként addig, mig a felkavart 
oldatba mártott „vörös lakmuszpapír" meg nem 
kékül. Lakmuszpapírt kaphatunk minden gyógy-
szertárban néhány krajczárért néhány szeletet. 
Ha a papir megkékül, ez annak a jele, hogy 
az oldat elvesztette maró hatását s igy nem 
lehet káros a növényzet levelére. Az ilyen 
módon készült oldat teljesen tiszta, a perme-
tezőgépet soha el nem dugaszolja. Mig ha ol-
tatlan meszet adunk hozzá, annak egyrésze 
esetleg ném oldódik s ez könnyen bedugaszolja 
a permetező porlasztó készülékét. 

Az oldatot mindig jól fel kell kavarni 
mielőtt a permetezőbe töltenénk, mert a benne 
könnyen leülepedő résztől várjuk tulajdonképpen 
a hatást. 

Különösen vigyáznunk kell a permetezés-
nél, hogy az összes zöld részekre jusson az 
oldatból elég, anélkül, hogy pocsékolnánk. 
Ezért jó, ha a munkás a fenék fölött körül-
belül könyökmagasságban tartja a permetező-
csövet, mivel igy legjobban oszlik meg az 
oldat. Szélben ne permetezzünk, mert az oldat 
nem oda megy, a hova akarjuk, sem pedig 
borus-esős időben, mert az eső lemossa az 
oldatot s igy az egész munkánk' kárbaveszne. 

Legjobb, ha csak lehet eső után perme-
tezni. A munkás ne várja meg, mig a lomb az 
oldattól kékszínű lesz, mert akkor már sok 
anyagot pazarolt el. A jól permetezett lomb 
ugy néz ki, mintha harmatos volna, csak 
nedves, de nem lucskos. Ha megszárad úgyis 
fehéreskékszinü lesz. 

Ami a permetezések számát illeti, arra 
nem lehet egy határozott szabályt felállítani, 
mivel ezt igen sok körülmény befolyásolja. 

Rendes körülmények között elég ha két-
szer permetezünk és pedig először junius vé-
gén, másodszor julius végén s esetleg ha a 
gomba nagymértékben pusztítana s esős idők 
járnak, augusztus végén is permetezhetünk. 
Egyes burgonyafajtákat, amelyek nagyobb 
ellentállást tanúsítanak a betegséggel szemben, 
elég ha egyszer permetezzük is. A kísérleti 
anyag különösen meg lett válogatva, hogy be-
teg burgonyagumók ne kerüljenek közé. Min-
den 50 • -ö l e s tábla két részre volt osztva s 
az egésznek az előveteménye kalászos volt s 
trágyázva az anélkül is jó erőben levő talaj 
azért nem lett, nehogy a trágyával gomba-
csirák kerüljenek ki. Minden táblába más más 
burgonyafajta volt ültetve és pedig ugy, hogy 
a tábla egyik része permeteztetett, mig a má-
sik nem. A felhasznált anyag közül 2 fajválto-

zat olyan volt, amelyiket igen meg szokott tá-
madni a gomba, mig 3 ellentállóbb fajváltozat. 
Igy lehetett aztán pontos következtetést vonni 
a betegség tekintetében. A végzett kísérlet 
eredménye az alább közölt táblázatból látható: 

Amint a kimutatásból látható, a permete-
zés jó hatása mindenik fajtánál mutatkozott. 
A két első fajta „Rózsa* és „Hópehely" bur-
gonya természetes ellenállóképessége igen cse-
kély s ezeket a permetezéssel sem lehetett 
egészen megvédeni, amit egyébiránt a második 
permetezés utáni (aug. 6.) igen heves zápor-
esőnek tulajdonitok, amely eső részben le-
mosta a permetezőanyagot. Ezt bizonyítja az; 
a tény is, hogy az ilyen lemosott leveleken 
volt a betegség konstatálható. 

A permetezetlen táblákon termett gumók 
keményitőtartalmának csökkenése, ha nem is 
nagyon feltűnő, de mindenesetre jelentékeny, 
annyival is inkább, mert a vizsgálatra kiválasz-
tott (betegségmentes) burgonyák lettek fel-
használva. A termés mennyisége közepesnek 
mondható. 

A három utolsó: „ Wilhelm Kom" „Profes-
sor Márcker", „Magyar kincs" minden tekintet-
ben kitűnő fajták, a melyeknek természes el-
lenállása igen nagy. A gumók keményitőtar-
talma nagy, a hozam igen jó s igy ezeknek 
kultiválása ajánlható. A „Professor Márcker* 
ugyan nem olyan ellenálló, mint a másik kettő 
s hogy ilyen kis mértékben jelentkezett a perme-
metezetlen táblán a betegség, azt részben az idei 
abnormis időjárásnak tulajdonítom, amennyiben 
az igen meleg esőtlen nyár a legkevésbé sem 
kedvezett a gombabetegségeknek. A „Magyar 
kincs* minden tekintétben kivált a többi kö-
zül, amennyiben ezen egyáltalán nem lehe-
tett konstatálni a betegségnek még nyomát 
sem. Ha ez nem fog degenerálódni, méltán 
megérdemli a nevét s a termelés terén nagy 
szerep jut neki. 

A bordói lé elkészítésének körülményes 
volta arra ösztönözte a szakköröket, hogy egy 
olyan anyagot találjanak, mely hatásában 
egyenlő v-olna a bordói lével, de a permete-
zéshezi elkészítése ne igénylene gondos figyel 
met. Minden évben jön is szép számmal a ke-
reskedelembe uj permetező anyag, a melyek ha 
a hozzácsatolt reklámot nézzük, egymást 
fölülmúlják jóság tekintetében. A gyakorlat 
azonban rendesen nem ad igazat a reklámnak 
s ahogy jöttek, ugy tűnnek le ezek az uj per-
metező anyagot a szereplés teréről. Nem tar-
tom szükségesnek ezeket felsorolni, annyival 
is inkább, mert a magyar gazda ebben a te-
kintetben eléggé óvatos, sőt túlságba is megy, 
amennyiben az általánosan ismert s kipróbált 
anyagokat is nehezen fogadja; el, ha azok pár 
krajczárral drágábbak a régieknél, bármennyi--
vel jobbak legyenek is. 

I .a) 

I. b) 

„Rózsa" burgonya. 

„Rózsa" burgonya. 

víl?1 

permetezve 

Jun. 20. Aug. 2. 

Mutatkozott-e 

Ujabban dr. H. Asehenbrant strassburgi 
(Elszász) gyáros hozott forgalomba egy perme-
tező anyagot „Kupferzuckerkalkpulver" (réz-
czukor-mészpor) elnevezés alatt. A gyáros a 
szőlő és burgonya permetezéséhez ajánlja, mint 
kitűnő permetező anyagot. 

A magyar-óvári m. kir. álllami vetőmag-
vizsgáló, növényélet- és kórtani állomás a 
földmivelésügyi minisztérium megbízása foly-
tán a fentnevezett anyaggal permetezési kí-
sérleteket végzett és pedig a bordói-lével pár-
huzamosan. E kísérletek eredményei, mint 
alább láthatók, tökéletesen kielégítők voltak s 
a „Strassburgi por tökéletesen megfelel a 
hozzáfűzött várakozásnak. 

Az oldat elkészítése a következő : 
Lemérünk az anyagból 3—31/a kgot s 

egy edénybe töltünk 40 liter hideg vizet, a 
melybe, aztán lassanként beletöltjük a lemért 
anyagot, folytonosan kavarva a vizet. (Erre a 
czélra igen jó egy uj nyirágseprü.) Mikor a 
port mind belétöltöttük lassan hozzáöntünk 
még 60 liter vizet s eközben folytonosan ka-
varjuk, hogy az esetleg képződő oldatlan 
gömböcskék széthulljanak. 

Mikor az oldat kész (körülbelül 10 perez 
alatt készíthető el) zavaros halványkékes színű 
lesz. A 100 liter oldat a használati utasítás 
szerint elég 12—16 ár-nyi burgonya, vagy szőlő 
permetezéséhez. 

Mielőtt a fecskendőbe töltenénk, ezt is, 
mint a rézgálicz oldatot mindig jól fel kell 
kavarni. Az igy elkészített oldat nem maró-
hatásu s igy a növényi szervezetre káros be-
folyást nem gyakorolhat. Ez az egyik nagy 
előnye a bordói lé felett, melynek esetleges 
maró hatása, különösen az első permetezés al-
kalmával érzékeny károkat okozhat s okoz is 
— sájnos — nagyon sok esetben. 

A permetezési kísérletre „Hópehely", 
„Rózsa", „Magyar kincs" burgonya lett fel-
használva. Mindenik féleségből 1 ár volt per-
metezve, 1 ár pedig permetezetlenül maradt 
az anyag hatásának elbírálására tekintettel. 
Ugyanezekből megfelelő területek bordói lével 
lettek permetezve az összehasonlítás czéljából. 

A permetezés junius 25-ikén történt 2% 
bordói és 3% strassburgi keverékkel. Junius 
28—29-ikén nagy eső volt (40 mm. csapadék), 
mely lemosta az oldatokat. Mivel azonban a 
Phytophthora csak julius 24-íkén jelentkezett 
a „Hópehely" és „Rózsa" burgonyaültetvény 
egyes fészkeinek alsó levelein, a második per-
metezés julius hó 25-iken történt ugyanolyan 
oldatokkal, mint az első alkalommal. 

Augusztus elsején minden parczella, amely 
permetezve nem lett, meg volt támadva a 
Phytophthora által, legkevésbé a „Magyar kincs". 
Itt-ott mutatkozott a betegség a permetezett 
parczellák egyes növényein is, de csak a „Hó-

A gumók 
keményítő-
tartalma 

„Hópehely" burgonya. Jun. 20. Aug. 2. Elszórtan egyes fészkek levelein. 

JI b) , „Hópehely, burgonya. Nem. Nagymértékben. 27 A termés 8 suly 
%-a beteg. 

16-90 Augusztusban az összes.zöld részek 
leszáradtak. 

m. a) „Wilhelm Kom". Aug. 10. Nem. 58 q. Kitűnő. 20-4 A lomb a szedésig szép zöld 
maradt. 

III. 6). „Wilhelm Kom". Nem. Egy-két alsó levelen. 53 . Kitűnő. 20-18 Kitűnő ellenálló képességű. 

IV. a) „Profi Márcker".. Aug. 10. Nem. • 63 . Igen jó. 18-9 A talaj itt nem valami jó volt. 

IV. b) „Prof. Márcker". Nem. Egyes fészkek levelein. 85 Igen jő. 18-6 Kevésbé ellenálló,, mint az előbbi. 

V. o) „Magyar kincs". Aug. 10. Nem. 92 Igen jó. 19-64 Egyike a legjobb ellenálló faj-
változatoknak. 

V. b) „Magyar kincs". Nem. Nem. 98 Igen jó. 19-43 Egyike a legjobb ellenálló faj-
változatoknak. 
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pehely" és „Rózsa" burgonyánál, mig a „Ma-
gyar kincs" teljesen mentes volt. Az augusztusi 
csapadék 68'7 mm. és a szeptemberi 31*1 
mm. volt. 

Október 3-án lett kiszedve a burgonya. 
A „Hópehely" és „Rózsa" a permetezett táb-
lákon jó minőségű termést adott s a gumók 
között beteg nem volt. A permetezetlen táblá-
kon a minőség már kifogás alá esik, amennyi-
ben 1/í2—1 suly százaléka a termésnek beteg volt. 

A „Magyar lcincs" a permetezett- és per-
metezetlen táblán teljesen ép volt, ugy. a lomb, 
mint a termés s ez mennyiségre is igen jól 
fizetett. 

A két permetező-anyag között a hatásra 
nézve nem lehetett különbséget tenni, amennyi-
ben a levélzethez mindkettő egyformán tapadt 
s a betegségtől a permetezett növényeket meg-
védte. 

Nagy előnye a „strassburgi por"-nak, a 
mint már említettem, hogy gyorsan elkészít-
hető és kárt vele nem lehet tenni. 

Legnagyobb hátránya az, hogy aránylag 
drága, mert 1 kat. hold ültetvény permetezé-
séhez szükséges 2% bordói lé (6 hektolitert 
számítva) kerül: 
12 kg. rézgálicz (kékkő) a 25 kr . . ' 3 — frt 
12 „ oltott mész á l „ . . — 1 2 „ 

Összesen . . 3'12 frt 

A strassburgi 3%-os keverékből egy kat. 
holdra szükséges 6 hektoliter kerül 5 forint 
40 kr. (Egy kg. strassburgi por a gyárból ho-
zatva, szállítással együtt 50 fillér = 30 kr. 
Ha a gyári árat számítjuk (Loco Strassburg) 
egy métermázsa 40 márka s igy kilogrammja 
40 fillérbe kerül, amikor egy kat. holdra szük-
séges anyag 7 márka 20 fillérbe, azaz 4 frt 
32 krba kerülne. Még igy is 1 frt 20 krral 
drágább, mint a megfelelő bordói keverék, ami 
ugyan tekintettel előnyeire, nem volna tulsok. 

Végül még megemlítem, hogy a kész 
strassburgi keverék bármennyi ideig eltartható, 
zárt edényben (hordó). 

A kísérleteket a jövőben folytatni fogjuk 
s óhajtandó volna, hogy a gazdák is minél 
tömegesebben működnének ily irányban. 

Elmultak a „régi jó idők", ma már ott va-
gyunk, hogy a növénytermelés terén folytonosan 
küzdenünk kell a különféle növényi betegségek-
kel, amelyek munkánk gyümölcsét veszélyeztetik. 

M. B. B. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető: ifj. Sporzon Pál. 

Mecliwart petróleum-ekéje. 
Azon, a maga nemében óriási haladást, 

melyet a talajmivelő eszközök tökéletesbitése 
terén századunk második felében tapasztalunk, 
legjobban illusztrálja a „Meehwart"-féle petró-
leum-eke, melynek első tökéletes példáiba 
nemrég hagyta el a Ganz-féle gépgyár műhe-
lyeit, hogy a nyilvánosságnak bemutattassék s 
mely jelenleg Mechwart Ernő ur belecskai 
(u. p. Pinczehely, Tolnamegye) pusztáján ál-
landó működésben megtekinthető. 

Alkalmam volt ugyanott ezen petróleum-
ekét és működését alaposan megfigyelni. 

Mielőtt azonban e valóban zseniális új-
donságot működni, láttam, őszintén mondva, 
nem csekély aggályaim voltak ezen uj "talál-
mány1! használhatósága iránt. 

Felmerültek előttem mindazon akadályok, 
melyeket egy automobil utimozdonynak lázább 
talajon legyőznie kell, 1 hogy haladhasson s 
hozzá még nem jelentéktelen földmunkát is 
végezzen. Egyedül csak a nagynevű feltaláló 
nimbusához fűződő bizalmam oszlatta el né-
mileg aggályaimat, de nem vártam egy felette 
érdekes kísérletezésnél egyebet. 

Annál kellemesebb volt meglepetésem, 
midőn a petróleum-ekének valóban bámulatos 

funkczióját láthattam. Azonnal tisztában vol-
tam, hogy itt nem kísérletezéssel, hanem jól 
megoldott s tökéletesen sikerült újítással állok 
szemben, mely hivatva van az eddigi szántási 
rendszert teljesen reformálni, illetve a fold 
megmunkálását a legnagyobb tökélyre fo-
kozni. 

A petróleum-eke valóságos ásó-mivelését 
végzi a földnék. Volt alkalmam a legtöbb szá-
mottevő ekék működését megfigyelni, de oly 
eredményt, mint a Mechwart-féle petróleum-
ekénél, egyiknél sem tapasztaltam. 

Az ásódob, mely a mozdony külön át-
tevése által egyenletesen forog s tetszés 
szerint állitható, három hajlított ásókéssel van 
felszerelve; a leásott föld rétegei oly tökéle-, 
tesen elegyednek és apróztatnak, hogy a rög-
törés, hengerelés stb. fáradságos munkálatai 
teljesen feleslegesekké válnak, s a megmun-
kált talajnak teljes egyengetésére legfeljebb 
könnyű fogasolás — de ez sem okvetlenül — 
szükséges. 

Az egész szerkezet magában korántsem 
mondható bonyadalmasnak, amennyiben az 
egyes erőátvitelek, melyek által a mozdony 
haladása, valamint az ásódob forgatása eszkö-
zöltetik, egymástól függetlenül, s rendkívül 
elmésen vannak könnyen hozzáférhetően el-
helyezve. 

Az utimozdony törzse erős kovácsolt 
vaslemezekből van szegecselve, s ezek meg-
hosszabbítása képezi azon szilárd állványt, 
mely az ásódobot tartja. 

Egy kettős működésű Bánki-Csonka-féle 
petróleummotor van a mozdonyra szerelve, 
mely 18 tényleges lóerőt fejt ki; a petróleum-
tartány a mozdony fenekén van elhelyezve, 
mig a szegecselt vaslemezek által képezett 
szekrény a fogaskerékáttevéseket zárja magába. 

A motor táplálására egy kisebb szivattyú 
szolgáltatja a tartányból a petróleumot s a 
hengerek, lehűtésére egy nagyobb szivattyú 
emeli fel a hűtővizet az alsó tartányból, a 
felmelegedett hűtővíz ismét egy a mozdony 
elején alkalmazott kürtőszerü hengerben hűl 
le, friss levegőnek hozzájárulása következtében. 

Az egyik fogaskerékáttevés szükséglet 
szerint a mozdonynak előre vagy hátrafelé való 
haladását eszközli, mig a másik áttevés, egy 
beállitókészülék segélyével az ásódob forgását 
idézi elő. 

Az ásódob külön csavarkészülék által 
tetszés szerint kiemelhető, vagy lebocsájtható. 

Nagyon érdekes a mozdony kormányzása. 
Itt ugyanis nem az előkerekek tengelye, hanem 
maguk az előkerekek állíthatók igen czélszerüen 
alkalmazott emeltyüs készülék által. 

Aránylag igen csekély idő — néhány 
perez — szükségeltetik a motor szelepei és 
gyüjtőcsöveinek felmelegítéséhez, melynek meg-
történtével a munka azonnal megkezdhető; 
a mozdony ugyanoly irányban halad előre, 
mint a szántásnál szokás, sőt a fordulatoknál 
sem kell az ásódob működését beszüntetni. 

A Mechwart-féle petróleum-eke normális 
munkaképessége 12" 30 cm. mély mive-
lésnél naponként 4 magyar hold, .óránként 
4'5—5 kg. petróleumfogyasztással. A hozzá-
való petróleumnak, mely adómentes, 100 kgja 
7 írtért szerezhető be. Az elfogyasztott petró-
leum tehát naponkint átlag 4 frtba kerül. A 
költségeket még azon körülmény is csökkenti, 
hogy a kezeléshez vizsgázott gépész sem szük-
séges. Egy gépkezelő és egy napszámos ele-
gendő a gép vezetéséhez. 

Hütőviz nem kell sok, mert csakis az 
időnként elpárolgó vizet kell pótolni. 

A petróleum- és viztartány egy egész 
napi szükségletet képes magába fogadni, ennél-
fogva nem szükséges a szünetelés. Előnyös az 
is, hogy sürgős munkaidőben fáklya vagy más 
megfelelő világítás mellett •— természetesen 
felváltott munkásokkal — éjjel is lehet dol-
goztatni. 

Ha már most figyelembe veszszük azon 
rendkívüli kedvező körülményt, hogy a szán-

tást elvégezve a mozgony motorját úgyszólván 
egész évben állandóan kihasználhatjuk, mert 
teljesen helyettesíti a lokomobilt, azzal tehát 
egy 54" széles cséplőgép, kürtőrész, takar-
mánykészitőgépek, gazdasági malmok, szivaty-
tyuk stb. hajtását legelőnyösebben végezhetjük, 
világos, hogy a gazdának mily fontos és nél-
külözhetetlen segédeszközét találjuk fel a 
Mechwart-féle petróleum-ekében, melynek be-
szerzési ára 8000 frt — és igen jutányos. 

Hogy mily nagyfontosságú és előnyös 
ezen tisztán hazai gyártmányú találmány, mely-
lyel a külföldet megelőztük, a magyar gazda-
közönségre nézve, mindenki, ha nem is most, 
de mindenesetre a közel jövőben kellőleg 
fogja méltányolni. Vidats Elemér. 

Nagy Yincze. f 

Megdöbbenve állunk a ravatalnál, a 
melyen Nagy Vincze országos tejgazda-
sági felügyelőnek teteme nyugszik. Mint 
katonát, a ki csatában ontja vérét, ugy 
öt is végzete hivatása teljesítése közben 
hirtelen ragadta ki az élők sorából. 
Valóban kévés egyénnek jutott oly tra-
gikus sors osztályrészéül, mint éppen 
neki. 

Áz életbe kilépve a magyar nemzeti 
kultura munkásául szegődött. Mint ta-
nár, később szini rendező és végül mint 
színigazgató, telve lelkesedéssel és ideáliz-
musssal csak kulturális kötelessége^ 
tartva szemelött, az ország legkiválóbb vi 
déki színtársulatát alkotta meg ön" 
magát a legsúlyosabb anyagi zavarokba 
sodorva. S midőn erős akarata, törhetet-
len buzgósága, kitartó mozgalma már-
már a siker pálmáját szerezték meg neki, 
akkor egy pusztító tűzvész elhamvasz-
totta Szegeden a színházai s vele együtt 
igazgatója összes munkásságának gyü-
mölcsét. 

Mint a hajótörött, aki csak belső 
képességeit menti meg vagyonából, ö is 
elölről kezdette újra pályáját Kolozs-
várott, mint színházi titkár. Eközben 
azonban a természet szeretete a kolozs-
monostori gazdasági tanintézetbe von-
zotta öt s az intézetet kitűnő sikerrel 
vég'ezte. Ekkor a szerencse ismét moso-
lyogni kezdett reá. Bethlen András gróf 
állami ösztöndíjjal külföldre küldötte, 
hogy a gazdasági viszonyokat tanulmá-
nyozván, tapasztalatait a hazai mező-
gazdaság javára értékesítse. 

Ettől kezdve előbb mint a tejgazda-
sági felügyelőséghez beosztott szakközeg, 
az utóbbi két évben pedig mint orsz. tej-
gazdasági felügyelő különösen a kis-
gazdák tej szövetkezeteinek megalakítása 
által mind szélesebb körű és mind üd-
vösebb működést fejtett ki. Az általa 
alapított tejszövetkezetek áldást hoztak 
azokra a kisgazdákra, a kik azelőtt a lét 
legsúlyosabb akadályaival küzdöttek. S 
Nagy Vincze emléke legmaradandóbban 
és legszebben azokba az egyszerű pa-
rasztszivekbe van bevésve, a melyek jó-
tevőjükre örök hálával fognak gondolni. 

Mint tejgazdasági felügyelő nemcsak 
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hivatalos működése közben emelte a 
gondjaira bizott termelési ágat, hanem 
annak érdekeit a sajtó utján is buzgón 
szolgálta. A „Tejgazdaság"-nak kezdettől 
fogva munkatársa, utóbb szerkesztője 
volt s irodalmi működése e téren min-
denkor számottevő marad. 

Most, amidőn annyi balszerencse és 
hányattatás után a biztos révbe érkezve, 
férfikorának délén és erejének teljében 
működését a legszélesebb körben kifej-
teni és valóban nagy eredményeket elő-
idézni hivatva lett volna, hirtelen 1 elra-
gadja körünkből a kérlelhetetlen végzet. 

Sziveink bánattal telvék. Nagy Vin-
czében gazdasági közügyünk nemcsak 
hivatott és lelkes munkását, hanem mi 
magunk jő barátunkat is veszitök. A 
koszorú, melyet ravatalára helyezénk, 
nemcsak kegyeletünknek, hanem elis-
merésünknek is jele, amelylyel kiváló 
munkatársunk emlékének tartozunk. 

Nyugodjék békével. 

Az elhunyt a szatmármegyei losonczi Nagy-
familiából való. 1855-ben született. A tud. 
egyetem bölcsészeti szakosztályát végezvén, 
a Népszinhánál 1876-ban, a mikor Rákosi Jenő 
volt a Népszínház igazgatója, rendezői tisz-
tet vállalt. Egy kiállitásos darabbal, mint 
igazgatósági titkár beutazta a , külföld né-
hány városát. Intelligencziája és lelkesedése 
megvolt a színészethez ős a nyolczvanas 
évek elején elhagyta a Népszínházát s vidéki 
színigazgatónak csapott föl. A rekonstruált 
Szeged szép, uj színházát vette át és oly vá-
logatott, kitűnő társaságggal kezdte meg 1883-
ban színigazgatói működését, a milyen több 
nem volt a vidéken. 

A] színigazgató-pályán azonban balsors 
üldözte; a második esztendőben leégett a sze-
gedi szinhánz s Nagy Vincze kénytelen volt 
szélnek bocsájtani társulatát. 1886-ban aThália-
szövetkezet művezető igazgatójává lett és több 
vidéki városban, Szabadkán, Kikindán megfor-
dult, 1887-ben a krisztinavárosi színkörben is. 
1888-ban Kolozsvárra került rendezőnek; ez 
időben eljárt a kolos-monostori gazdasági isko-
lára, azt elvégezte és oklevelet szerzett. Ezzel 
szakított a színpaddal ős szívvel-lélekkel uj 
hivatásának szentelte magát, üj pályáján na-
gyobb siker kisérte. A földmivelésügyi minisz-
ter a tejgazdaság tanulmányozására külföldre 
küldötte és Nagy Vincze bejárta Olaszországot, 
Afrika északi részét, majd Svédországot, Nor-
végiát stb. Tapasztalatait itthon hasznosan ér-
tékesítette, méltányolták is buzgalmát és csak-
hamar országos tejgazdasági főfelügyelővé ne-
vezték ki. Nagyjelentősegü ós maradandó ér-
deme, hogy mint miniszteri megbízott, orszá-

• gosan szervezte vidéken a tej szövetkezeteket. 
Legutóbb a Balkánon járt a kormány meg-
bízásából. 

Halála deczember 4-én történt. Polgárdi-
ban (Fehérmegyében) Székely Salamon állami 
vegyészszel együtt előadást tartottak egy meg-
alakítandó tejszövetkezet ügyében. Nagy az 
előadás közben rosszul lett, égy mellékszobában 
lefektették, ahol előadása után félórával agy-
szélhüdés következtében megszűnt élni. 

Holttestét Budapestre szállították és de-
czember 7-én, délután három órakor temetik 
el a kerepesi-uti temető halottas házából. A 
földmivelésügyi minisztérium tisztviselői a kö-
vetkező gyászjelentést adták ki kartársuk el-
hunytáról : 

A földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
tisztikara mély részvéttel tudatja, hogy losonczi 
Nagy Vincze ur országos tejgazdasági fel-
ügyelő 1898. évi deczember hónap 4-én Pol-

gárdiban meghalt. A boldogult hült tetemei 
Budapestre szállíttatván, e hónap 7-én délután 
3 órakor fognak a kerepesi-uti temető halottas 
házából a róm. kat. egyház szertartása szerint 
örök nyugalomra tétetni. Budapest, 1898. évi 
deczember 5-éh. 

A földmivelésügyi minisztérium palotáján 
gyászlobogó hirdeti halálát. Temetéséről maga 
a miniszter saját tárczája terhére gondoskodik. 

Nagy Vincze ravatalára a „Köztelek" szer-
kesztősége díszes koszorút helyezett e felírás-
sal : 8Hivatott és buzgó munkatársának — a 
„Köztelek" szerkesztősége."f 

V E G Y E S E K . 
Mai szánmnk tartalma: Oldat. 

Az OMGE. közleményei. __ 1776 
A szegedi mezőgazdasági orsz. kiállítás rendező-

bizottságának ülése. . _._ ... 1776 
Országos központi hitelszövetkezet...: 1777 
Sárosmegyei gazdák fogyasztási és értékesítési 

szövetkezete. Bujanovics Gyula. ___ 1778 
Nagy Vincze. f ._ 1783 

Növénytermelés. 
A m. kir. dohánytermelési kísérleti állomás. .... 1780 

Állattenyésztés. 
Fehérfolyás.' Mi. ... 1781 

Gazdasági növénytant 
Burgonya(ragya)vész. M. B. B 1781 

Gazdasági gépészet. 
Mechwart petróleum-ekéje. Vidats Elemér. 17.83 
Vegyesek. - 1784 
Kereskedelem, tőzsde 1786 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzleí. — A köz-

ponti vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en 
gros) eladott élelmiczikkek árairól. — Állatvásá-
rok : Budapesti szurómarhavásár. — Budapesti 
juhvásár. — Bécsi vágómarhavásár. — Bécsi 
szurómarhavásár. — Bécsi sertésvásár. — Bécsi 
juhvásár. 1787 

Szerkesztői üzenetek, 1787 

Halálozás. Zdeborszky József, a véghlesi urada-
lom jószágigazgatója, folyó hó 4-cm 
ben Nagy-Szp i l 
tokos es os/ L1 i , lelenek 41-ik 
évében Medgyesen meghalt. 

Hibaigazítás. A „Burgonyavészről" köz-
lött czikkhez csatolt képek jelzései közül a 
164 és 165. ábra aláírása tévedésből megcse-
réltetett. 

A gabonatőzsde árjegyzéseinek 
m e g t á v i r a t o z á s a tárgyában a földmi-
velésügyi miniszter, a f. év folyamán egy 
leiratában tudatta a Gazdasági Egyesüle-
tek Országos Szövetségével mindazon 
helységeket, melyekkel táviratok közöl-
tetnek, felszólitván egyúttal a szövet-
séget, gyüjtené össze azokat a fontosabb 
gabonapiaczokkal biró helységek neveit, 
melyek e táviratokat ezideig meg nem 
kapták, de kiterjedt gabona kereskedel-
müknél fogva arra igényt tarthatnak. A 
szövetség méltányolván az ügy fontossá-
gát, tagjai véleményezése alapján felso-
rolta feliratában mindazon helységeket, 
melyekkel véleménye szerint a gabona-
tőzsde árjegyzései megtáviratozandók 
volnának s örömmel konstatáljuk, hogy 
a földmivelésügyi kormány e tekintetben 
a szövetség kérelmének eleget tett. Az 
alábbiakban felsoroljuk azon helységeket, 
illetve posta- és távirdahivatalokat, me-
lyekkel kérelmünkre a budapesti és bécsi 
gabonatőzsde árjegyzékei táviratilag kö-
zöltetnek, ezek a következők : 

Abony, Adöny, Aszód, Alibunár, Antal, 
falva, Battonya, Békés, Beled, Bia, Brád, 
Csorna, Csepregh, Csurgó, Csáktornya, Déva-
Duna-Pentele, Dicső-Szent-Márton, Elek, Fertőd 
Szent-Miklós, Félegyháza, Gyéres, Hátszeg, 
Hajdu-Szoboszló, Hajdú-Böszörmény, Hajdu-
Nánás, Halas, Jánosháza, Kapuvár, Kaposvár, 
Kisjenő, Kun-Szt.-Miklós, Kis-Márton, Kis-Czell, 
Kubin, Kisbér, Lippa, Makó, Marczali, Módos, 
Monor, Moson, Mező-Kovácsháza, Nagy-Lak, 
Nagy-Atád, Nagy-Káta, Nagy-Kőrös, Nagy-Me-
gyer, Nagy-Márton, Nagy-Kapos, Nyárádszereda, 
Pankota, Putnok, Buszt, Rozsnyó, Rimaszom-
bat, Sárvár, Sümeg, Szászrégen, Szászváros, 
Szentes, Szerb-Nagy Szent-Miklós, Szobráncz, 
Tata, Torda, Tab, Török-Becse, Török-Kanizsa, 
Tornallya, Uj-Arad, Ungvár, Vaál, Vácz, Vajda-
Hunyad, Veszprém és Zala-Egerszeg. 

A táviratok már eddig is a következő 
helységekkel közöltettek: Ada, Arad, Baja, 
Békés-Csaba, Beszterczebánya, Boglár, Brassó, 
Csákóvá, Czegléd, Debreczen, Deés, Dombovár, 
Duna-Földvár, Duna-Szerdahely, Duna-Vecse, 
Eger, Eperjes, Érsekújvár, Eszék-felsőváros, 
Fiume, Galgócz, Gyöngyös, Győr, Gyula, Ka-
locsa, Kassa, Kecskemét, Keszthely, Kolozsvár, 
Komárom, Körmend, Léva, Maros-Ludas, Ma-
rosvásárhely, Mező-Berény, Miskolcz, Mohács, 
Nagy-Becskerek, Nagy-Kanizsa, Nagy-Károly, 
Nagy-Kikinda, Nagy-Szeben, Nagy-Szombat, 
Nagy-Várad, Német-Palánka, Nyíregyháza, Nyitra, 
Orosháza, Pancsova, Pápa, Párkány, Pécs, 
Pozsony, Rózsahegy, Sátoralja-Ujhely, Siófok, 
Solt, Somorja, Sopron, Szabadka, Szarvas, 
Szeged, Székesfehérvár, Szempcz, Szered, 
Szigetvár, Sziszek, Szolnok, Szombathely, Te-
mesvár, Trencsén, Újvidék, Vágujhely, Varasd, 
Verbó, Versecz, Vukovár, Zágráb, Zimony, 
Zombor, Zsolna, Vágujhely. 

Iskolatársak találkozása. Dr. Kossutány 
Tamás m.-óvári gazd. akadémiai tanár, a keszt-
helyi gazd. tanintézetet 1868, 1869 és 1870-ben 
végzett hallgatókat felkéri, hogy a tanintézet 
elvégzésének 30 éves évfordulóját 1899. évi 
pünkösd ünnepén baráti összejövetellel Keszt-
helyen ünnepeljék meg. Akiket tartózkodási 
helyüknek nem ismerése folytán személyesen 
fel nem szólíthatott, ezúton kéri íel, hogy nála 
jelentkezni szíveskedjenek. 

Hajsza a fogyasztási szövetkezetek ellen. 
Megírtuk, hogy a soproni kereskedelmi és ipar-
kamara feliratban akarja kérni a kereskedelmi 
minisztert, hogy a fogyasztási szövetkezeteket 
megrendszabályozza olyan irányban, amint azt 
a kereskedői 1 kei kívánják és egy-
úttal a többi kereskedelmi és iparkamarához 
fordult, kérve azokat, hogy hasonló feliratokat 
intézzenek' a miniszterhez. Közlésünk óta a 
soproni kamara által kezdeményezett hajsza már 
pártolókat talált több kereskedelmi kamarában. 
Legutóbb az aradi kamara foglalkazott ezzel 
az ügygyei és azt határozta, hogy feliratban 
kéri a minisztert, hogy akár rendeletileg, akár 
törvényben mondassák ki mikép a fogyasztási 
s&övetkezetek csak korlátlan felelősséggel ala-
kulhatnak, csak a szó legszorosabb értelmében 
vett fogyasztási czikkeket s ezeket is csak 
tagjaiknak árusíthatnak és nyilt üzleti helyiségeket 
nem tarthatnak. A miskolczi és kassai kamarák 
kimondták, hogy egész terjedelmében pártolják 
a feliratot, a kolozsvári kamara pedig külön 
felterjesztéssel járul a kereskedelmi miniszter-
hez, melyben legalább „jogegyenlőséget" kér a 
magánvállalatok és szövetkezetek között. Igy 
tesznek azok a kereskedők, akik mindig a libe-
ralizmust hangoztatják, és akik az agráriusok-
nak szemükre vetik, hogy osztályérdekek által 
vezettetik magukat. 

Országos magyar ebtenyésztő egyesület. 
Budapesten mozgalom indult meg egy ebte-
nyésztő egyesület létrehozására. Ez az . egye-
sület Országos magyar ebtenyésztő egyesület czi-
men már meg is alakult Oromon Dezső hon-
védelmi miniszter elnöklésével. Tormay Béla 
miniszteri tanácsos lett az egyesület alelnöke. 
A földmivelési miniszter már jóvá is hagyta 
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az egyesület alapszabályait. Az egyesületczélja 
a telivér eb raczionális tenyésztése, az eb 
idomításának előmozdítása, ebkiállitások, ver-
senyek stb. rendezése. Főezélja azonban a 
törzskönyvezés behozatala éppen ugy, mint a 
lótenyésztés terén s e tekintetben az uj egye-
sület ugyanazt a szerepet van hivatva játszani, 
mint a lótenyésztésben a magyar lovaregylet. 
Czélja azután a kihalófélben levő magyar fajú 
kutyáknak felelevenítése s ezzel kapcsolatban 
hadi szolgálatra alkalmas ebek nevelése. Kü-
lönösen a gazdaközönségre bir nagy értékkel 
az uj egyesület megalakulása, mely a telivér 
ebek tenyésztésével olyan jövedelmi forráshoz 
jut, amilyenről eddig sejtelme sem volt. Az 
egyesület első választmányi ülése szombaton 
volt s már ezúttal is igen fontos kérdéseket 
vitattak meg. Ezeknek során megvitatta a vá-
lasztmány egy jövő tavaszszal tartandó nem-
zetközi ebkiállitásnak eszméjét is, amely egyik 
érdekes része a programmnak. A tagsági dijat 
2 frt beirás mellett, évi 8 frtban állapították 
meg, melynek ellenében a tagok jelentékeny 
kedvezményekhez ju.tnak. Jelentkezni lehet a 
társulat titkáránál: Buzzi Géza Félixnél (Buda-
pest, Kerepesi-ut 22.) 

A fllloxera által tönkretett szőlőterüle-
tek elengedett adója. A „Bulletin de statisz-
tique" jelzése szerint a filloxera pusztítása 
folytán elengedett földadó, — mely kedvez-
ményben a teljesen elpusztított, vagy az újon-
nan beültetett szőlőterületek részesültek — 
1897-ik évben az 1887-ik decz. 1-én hozott 
törvény értelmében, kitett 1,576,000 frankot. 
Érdekes, hogy a jelzett évi törvény életbelép-
tetése óta, ily czimen eddig 20,910.000 frank 
földadó lett a francziáknál elengedve. Ezidő-
szerint a legrészletesebb számítás szerint a 
31.276 hektár uj szőlőültetés részesül adóked-
vezményben. Az állami kedvezmény eddig 
10.080 község határában oszlott meg. A földmi-
velési miniszter budgetje. A franczia földmivelési 
miniszternek jövő évi budgetje sokban hasonlít 
az ideihez, összesen 44,512.348 frankra emel-
kedett vagyis 57.245 frankkal több mint a 
mekkora volt. Ilyformán az idén az állatorvosi 
szakoktatásra 19.200 frankkal több juthat. Az 
állami ménesekben, hol 50 hágóménnel többet 
tartanak — viszonyítva — szinte jelentékenyen 
több jut. Két ezer frankot, a farkasirtás díja-
zására oszthatnak szét, (hogy nálunk a vidrák 
pusztítására miért nem ad az állam dijakat, 
az valóban érthetetlen, pedig évről-évre na-
gyobb a panasz, hogy a halállományunkat a 
vidrák erősen pusztítják 1 1) A szorgalmas, 
buzgó erdőőrök között 15 ezer frank jutalom 
kerül kiosztásra. Ellenben a casabianda-i 
(Gorsica) állami birtokkezelésre a jövő évben 
5000 frankkal s a parterőditések 50000 frank-
kal lesznek gyengébben javadalmazva. 

A Pestmegyei Gazdasági E%yesíilet nov. 
27-én tartotta közgyűlését, Beniczky Lajos al-
ispán elnöklése mellett: előadó Serfőző Géza 
titkár volt. Az igazgató-választmány jelentésé-
ből fölemlítendő, hogy népies előadásokat, kü-
lönösen az ősz folyamán gyakrabban tartottak. 
A községi apaállatok gondozói közt minden 
járásban jutalomdijakat osztottak ki. A kis-
gazdákat tanulmányútra vitték. A kisebb szőlő-
telepitések jutalmazására 30 drb aranyat for-
dítottak. A jövő év működésének terve során 
azt javasolta az igazgató-választmány, hogy 
járási és városi gazdakörök létesíttessenek, a mit 
el is fogadtak, A jövő évben 51 helyen 64 
népies előadást szándékoznak tartani 81 tárgy-
gyal. Javasolta a választmány azt is, hogy a 
borértékesitő szövetkezetek létesítését vegyék 
föl a jövő év programmjába. 

Vágósertéseknek a bécsújhelyi közvágó-
liidra szállítása. Az alsó-ausztriai cs. kir. 
helytartóság hirdetménye szerint Magyaror-
szágnak és Horvát-Szlavonországoknak jár-
ványmentes és osztrák részről forgalmi korlá-
tozás alá nem vett törvényhatóságaiból, vala-
mint a ragadós száj- ós körömfájás, sertésvész 
vagy sertésbrbáncz miatt az ausztriai szabad 

forgalomból kitiltott törvényhatóságainak jár-
ványmentes községeiből származó élő sertések, 
súlyúkra való tekintet nélkül, az élő sertések 
Ausztriába való szállítására nézve érvényes, 
általános feltételek melleit Bécsújhelyre, a 
köz vágóhidra bevihetők. 

Magyar komlóértékesitő szövetkezetek. 
Hazánkban létesült már az erdélyrészi seges-
vári komlószövetkezet, amely annyira vitte, 
hogy évenként Segesvárott komlóvásárt ren-
dez. Az erdélyi komló részére (mert egynemű 
termék s együtt egy csomóban van) kitűnő 
hely s kitűnő intézmény lenne. A Bánát is 
termel évente 300—350 q. egyforma minőségű 
komlót, szintén egymáshoz közeleső falvakban, 
ugyanígy van a nyugati határmelléki megyék-
ben, különösen Vasban, a hol a népies ter-
melés az uradalmi termeléssel kapcsalodhat-
nék s talán még a Bácskában termel egy 
kisebb csoport 30—40 q-t évente. Ezeken 
kivül vannak az országban széjjelszórva kis- s 
nagytermelők (Mozsgó, Béllye, Futták), melyek 
közül utóbbiak magukban is tudnak rendsze-
res összeköttetéseiknél fogva értékesíteni, a 
többi apró termelő pedig csatlakozhatna egyik-
másik közelebbi szövetkezeti csoporthoz. Már 
tudniillik, ha a fent jelzett csoport, értékesítő 
szövetkezetekké állanának össze! Hogy ilyenre 
szükség van, mutatja az, hogy a termelő inai 
nap (kivált a kisgazda) nincs informálva a 
külföldi saázi, (nürnbergi) piaczi konjunktúrák-
ról, azokat itthon az ágensek csinálják, kik 
kartelbe lépnek s mint egykor a 7 vezér, 
felosztják az ország komlóterületét maguk 
között s a hazai sörgyárosok nem csinálnak 
nekik egészséges konkurrencziát, mert nekik a 
magyar komló Saázon át dupla áron kell! 
Egyszóval, ezer a komlóértékesités baja, melyek 
mind a szövetkezés szükségét hirdetik. Hogy 
miként indul meg a szövetkezés fejlődése, két 
korszakra osztható. Az első évben például a 
megyei gazdasági egylet iniczativájára össze-
állnak kézadással a termelők, hogy komlóter-
mősüket se előre el nem adják, (ilyen is van 
Torontálban!) se a szárítás után otthon, de 
ha bevinnék piaczi áruvá készítve komlójukat 
a közösen meghatározott. központi (s vasúttal 
biró) községbe s ott szinek alá rakva áruba 
bocsátják. Hetenként két napon át van vásár, 
ha első nap nem is kél el az áru, nem kell a 
kistermelőnek ott strázsálnia, mert itt a gazd. 
egylet bizományként .működik, a ki minden 
forint után %-ot kap, tehát mennél több a 
forint, annál nagyobb az ő kártalanítása is! 
Itt is csinálnak ugyan az ügynökök kartelleket, 
de ha külföldön csak közepes termés van, a 
kartell csakhamar felbomlik s egyik ügynök 
ügyesebben Ígérvén az árura, mint a másik. 
Igy történt az idén, a mikor alig tartott a barát-
ság egy-két napig. S szerencse, hogy Saáz meg 
Nürnberg ugy férnek össze, mint a tüz és viz! 
Ha egy-két év alatt a termelő is, a vevő is 
megszokta a vásárt, fejlődhetik az ügy a 2-ik 
stádiumba, amidőn a szövetkezet papiron is, 
alapszabályilag is megalakul. Helyes szárítás 
után minden gazda a központba küldi összes 
termését. Miután ezen termést már a tőkén 
megbecsülték szedés előtt az igen becsületes 
központi bizalmi férfiak 3 vagy 4 értékcsopor-
tot állapítanak meg. A beérkező terméseket 
megbírálják, valamely csoportba sorozzák. Ezen 
bírálatnak még becsületesebb munkának kell 
lenni. A raktárban az egyminősógü illetve az 
egyforma értékszámu terméseket összeöntve 
keverik, aztán újból bálozzák, zsákolják, az 
egyleti pecséttel le is pecsételik s kellően ér-
tékesitik. A szövetkezet árul „en gros" I., II., 
III. osztályú komlót, ez jobban értékesül, 
mintha otthon, a falujába oldalban szorítva, 
alvigőczekkel, előleggel már márcziusban lefőzve, 
adta volna el a kisgazda. A vásár végeztével 
következik a beszámolás. A termelő a mennyi-
ség- és értékszám arányába kikapja a jöve-
delmét, a szövetkezeti központ előbb minden 
jövedelem forint után beszedi a maga kezelési 
költségfilléreit. 

ronyerösség : 4';2 1 5 ; 5'/* - 6 l ü'/j !7mm. 
(arabonként : 30 | 40 , 44 I 50 j 59 |69 kr. 

Legolcsóbb beszerzési forrás lő és szarvasmarha 
nyíró ollókban, valamint minden egyéb mező-

gazdasági szükségleti czikkben. 

„REMINGTON" 
ÍRÓGÉPEK 

v i l á g h í r ű e k . 

ALAPÍTTATOTT 1872. 

SCHOTTOLA ERNŐ, BUDAPEST. 
Műszaki közp. üzlet: Gyár : 

VI., Aiitlrássy-tít 2. VI., Révay-u. 16. 
Fonciére-palota. (Saját telepen.) 

bátorkodik a t. cz. érdekelteknek 
„Belios" istálló- és gazdasági viharlámpáját 
becses figyelmébe ajánlani. 

Ara teljesen felszerelve drb ónként frt 2.80. 

Van szerencsém egyúttal kitűnő minőségű tartós. 
Csikójegyü a c z é l t r á » y a « é® s z é n a - v i i l á i m a í , 
minden egyes darabot jótállás mellett 3 ággal drbonként • 
75 krral, 4 ággal darabonként 90 krral ajánlani. 

Az őszi bekötésre legolcsóbb árakon ajánlok leg-
jobb minőségű finom sodrott szemű 

m a r h a láncsokat s 

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 sikerrel 

orosz és az amerikai kormányok, — A magy. 
földmivelés-, az igazság-, a hon-védelmi-, és a 
közoktatásügyi minisztériumok,—Fiumei kormányzóság, 

kir. államvasutak gépgyárai, — Magyar általános hitel-
bank, — Ganz és Társa, — Budapest székes főváros, Kir. 
tábla Budapest, Győr stb. — Gr. Károlyi Imre urad. igaz-
gatósága, Mágocs. — Magy. Mezőgazdák szövetkezete 
Bpest. Reé Jenő püspöki urad. bérlS Veszprém. Dr. 
Kéler Zoltán, gróf Festettet urad. ügyésze Budapest, — 
Győri püspökségi központi iroda Győr. Osztr. m. államv. 
társ. urad. igazg. Budapest. Zichy Nándor 
gróf urad. számvevői hivatala Bpest., I., Krisztina-u. 

22. M. kir. állami jószágigazgatóéig A 
néMp ]̂92 m 1 aD' 

ségünkre az ország bármely részébe díjmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak,saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinket — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

VALLÁS- és KÖZOKTATÁSÜGYI 
magy. kir. minister 

Hivatalos Közlöny 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister 
Remington írógépet (kapható 

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

GrLOGrOWSKI és Társa . S ^ f / r V 
Remington Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 

jogosított eladási telepe. 
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Megjelent 

„Köztelek 
Zsebnaptár 

1899-ik évre. 
Szerkesztik és kiadják: 

KuMnek Gynla és Szilassy Zoltán, 
az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. 

A zsebnaptár ára az 0. M. G. E. 
tagoknak és a „Köztelek" előfletői-
nek bérmentes küldéssel együtt 1 frt 

6 © krajczár. 

Bolti ára forint. 
MegTt-endle lhető 

„Köztelek" kiadóhivatalában 
BUDAPEST, IX., ÜLLŐI-ÓT 25. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 

(iGhittmann és Viahl budapesti terménybizományi 

Az időjárás a hét nagyobb felében borús és 
esős "volt, a mi mellett a hőmérséklet az idényhez vi-
szonyítva nagyon enyhe maradt. Az utóbbi napokban 
a csapadék megszűnt ugyan, az égboltozat azonban 
továbbra is borús volt és erősebb ködök mellett a 
hőmérséklet csökkenést mutat fel. A vízállás a Dunán 
abnormálisan alacsony és a hajózást ezen oknál fogva 
rövidesen kell, hogy beszüntessék. Baja mellett az út-
ban volt nagyobb szán , akott uszály-

. .i i u A mellék-
folyók áradóak. Külföldön az időjárás .kezdetben ned-
ves és' borús volt, utóbb azonban ugyancsak szárazra 
fordult. 

A külföldi piaczok üzletmenetét illetőleg, a fo-

árakra azonban ez eddigelé kevés befolyással volt. 
Amerikában az árfolyámok lassanként csökkentek, te-
kintettel a látható készletek tetemes gyarapodására és 

' ...•••:•:;•. i..'. i !:"•:! -
litások eszközöltettek. Utóbb a hangulat barátságo-
sabbra fordult és a mult héthez arányítva alig mutat-
kozik' változás. A tengeritermés az Egyesült-Államokban 
— habár óriási — mégis várakozáson aluli maradt, a 
mi te czikk ca. 2 c. emelkedését hozta magával. Angliá-
ban a fogyasztás eddigi tartózkodásával felhagyott és 
élénkebben vásárolt és igy az árak némileg javultak. 
Francziaországban az üzlet csendes és az árak válto-
zásai csak kismérvüek. Az összes többi kontinentális 
piaczokon a kereslet javult ugyan, az árak azonban 
nagyobbára változatlanok maradtak. 

Múltkori megjegyzéseinket az általános üzleti 
kedvtelenségre vonatkozólag következő legutóbbi párizsi 
tudósítás is megerősíteni látszik: Á vetések már el 
végződtek és gyönyörűen keltek eddig. A szerdai vá-
sáron a gazdaközönség, mely újból elkezdte cséplést, 
elég nagy számban volt képviselve s már tömegesebben 
kínálta az árut. Mint látszik mind különbözőbb analitá-
sok kerülnek a piaczra, alárendelt minőségek nehezen 

korlátolt volt az amerikai magasabb jegyzések daczára 
s árak nehezen tartották magukat, mert a növekvő 
kínálattal a liszt rossz kelendősége folytán a malmok 
igen csekély vételkedvet mutattak. 

Belgiumban, Hollandiában és Németországban 
.promt árura szilárd maradt a hangulat, mig szállításra 
az alacsonyabb árkövetelések daczára is csekély a ke-
reslet. Rumáma és Bulgária nem jelent változást - -
kivitel ez államokból igen mérsékelt marad, a mi 
mutat, hogy utolsó termésüket túlbecsülték. Déli Orosz-
országban enyhé az idő s az őszi vetések kielégítők. 

A Cineiuatti Priei Currept alapján az Egyesült-
államokban az őszi vetés egyenletesen jól áll; a farme-
rek szállításai, különösen tavaszi búzában igen erősek 
s a' szeptember 1-je óta lefolyt 12 héten 14.272,000 
kvarterre emelkedtek, tavalyi 11.906,000 és 1896. évi 
9.182,000 kvarterrel szemben. Argentínában nagyon jó 
termésnek néznek elébe s jelenleg 5, de talán 7 millió ' 
kvarternyi kiviteli többletre számítanak. 

Saját piaczunkon a forgalom a hét utolsó napjáig 
— összes gabonaczikkekben minimális maradt. Főczik-
künk — buza — alig akadt érdeklődésre és csökkenő 
irányt követett, mig takarmány czikkek — habár ugyan-
csak gyenge forgalom mellett — alig változtak. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük: 

Buza már a hét elején lanyha irányzatot követett. 
A teljesen tavaszias időjárás befolyása alatt, melynél 
a hajózás beszüntetését alig várták, a malmok teljesen 
tartózkodó álláspontot foglaltak el annál inkább, mert 

: ' . : i i " 
teljes munkaerejüket ahsorbeálta. A lisztkelendőségi 
viszonyok ugyancsak sok kívánni vafót hagynak hátra 
és igy eltekintve a gyenge kínálattól, alig fejlődött 
forgalom, mi mellett az árak fokozatosan 15—17Va krral 
csökkentek. A hét végével az időjárásban bekövetkezett 
iordulat végre szilárdabb irányzatot hozott magával. 
Egyes malmok jobb vételkedvet, tanúsítottak és habár 
a forgalom kevéssel lépte tul a már megszokott keretet, 
a hangulat barátságosabb lett és az árveszteség egy 
része pótolhat^ volt. Egyenlegképpen ca 10—12Vs krnyi 
árcsökkenés constatálható; a forgalom csak 75.000 mm., 
a hetihozatalok 198,000 mm. tesznek ki. Külföldi búzák-
ban csak elvétve történtek eladások. 

Rozs csak gyengén van kínálva, azonban szintén 
csak mprsélielt vételkedvre tsilált és az árak néhány 
krral csökkentek. A hét vége felé búzával egyetemben 
e czikk iránt is javult az érdeklődés és teljes multheti 
árak voltak elérhetők. Budapest távolságában átvéve 
8-40—8-45 és helyben 8;50 frtig fizettek. Príma áru 
ezenfelül is ért el. 

Árpa (takarna, és hántolási czélokra) csendes. A 
kereslet gyengült; gyárosok és hizlalók egyaránt tar-
tózkodtak, miáltal árak ismét 5—10 krral olcsóbbak. 
Minőség szerint helyben < - i iheto el. Kül-
földi származékokat nem kínálnak. Állomásokon átvéve 
az üzlet pang. 

'Zab̂  elegendő hozatal és ugyanoly vételkedv mel-
lett a mult heti árakat éri el. A forgalomban volt kb. 
5000 mm. szin és tisztaság szerint 5-70—6-10 frtig 
fizettek. 

Tengeri (ó áruban i 1 i \an forga-
lomban és helyben illetve Kőbányán 5.40—5.50 frtot 
ért el. Uj tengeri jobb kereslet mellett 5 —10 krral 
emelkedett. Budapesti parifásra deczemberi szállításra 
4.20—22Va, téli hónapokra 4.40 frtig fizettek. Temesvár 
távolságában átvéve prompt áruért 3.65 frt, Gyomán 
4.— frt volt elérhető. 

Olajmagvak. Készáru káposztarepcze üzlet nélkül 
névleg 11. 12.50 frton jegyez. Bánáti repcze 11-25 
—1175 frton, vadrepcze 5-50—6.20 frton, lenmag 
10.50—11.50 frton, gomborka 9-25—10-— frton. Uj-
káposztarepcze 1899. augusztusra 12.35-—40 forinton! 
Kendermag 11. 11.50 frton jegyzett. 

Hüvelyesek : Bab (uj) változatlan csendes üzlet 
nélkül. Névleg trieurt aprószemü bab Gyöngyös-Félegy-
házán 7—7-25 frtot, gömbölyű Baja-Zomboron 6.50— 
" frtot, barna bab Kalocsán 6-80, Nagy-Károlybf-

•50 frton jegyez. Köles helyben 4.26—4-50 frt< 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan kellemes. 
Uj bánáti vöröshere 45.-49-— frt, felvidéki áru 48.— 
57.—frt. Luezernát 50.—58.— forint. Muharmag 5.50— 
6-50 frt'. bükköny b-50—6"— forint. Baltaczim 12. 
13.— frt között jegyzünk helyben. 

Napi jelentós 1898. deczember 6. 
Készbuza ma gyengén volt kínálva, ezzel szem-

ben a malmok is tartózkodó álláspontot foglaltak el, 
ugy, hogy az összforgalom mintegy 12.000 mmázsára 
szorítkozik, melytől a legnagyobb rész oláh és szerb 
áru s változatlan árakon kelt el 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 300 ihm. 78 kg frt 10 62Vs 3 hóra 

200 „ 79 „ „ 10-67V2 „ „ 
100 . ,77 . . 10-45 , „ 
100 „ 77 „ , 10-35 . , 
100 . 77 , , 10-30 „ 

Pestvidéki : 200 „ 80 , „ 10*75 
300 78 , 0-60 

10-60 „ 
Fehérmegyei: 900 „ 78 . „ 10-75 „ 

100 „ 77 „ „ 10-45 . 
1400 „ 75 „ „ 10-35 „ 

Vásárhelyi: 1200 . 77 » „ 10'65 „ 
Orosházai : 1000 - „ 77 , , 10'02'/a „ 
-Bánsági: 2300 , 77 . , 10.35 , . 
F.-Magyar: 200 , 79 , 

350 o-io 
76 . „ 10-221/2 , 

Rozsban a forgalom csaknem teljesen szünetel 
az érdeklődés ugy vevők, mint eladók részéről cse 
kély. Budapest távolságában 8.30—8.40 ér el. 

Árpa változatlan, csendes. 
Tengeri (uj) változatlan, tiszai állomásokon mint-

egy 4 frtot ér el. Ó tengeriért helyben 5.45—5.50 

Zabban is gyenge a forgalom s minőség szerint 
5.70—6.05 helyben ér el. 

Határidők, daczára a lanyha külföldi hangulat-
iak, nálunk változatlanok. 

Déli 12 órakor következőképp áH: 
Köttetett. Déli zárlat.. 

Buza márcz. . . . 0--—••—• •— 9-75—76 
áprilisra . . —• 9-61—62 

Rofe márcz. . . . 0- • •— 8-48—50 
Tengeri máj. . . . 0. •—•• •— 4-92—93 . 
Zab márcz. . . . 0- • 5-97—98 
Káp.-repcze aug.-szept. • • — 12-15—25 

Szeszfizlet. 
Szesz. (GeUfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét elején az üzletmenet 

szilárdabb volt . i mens nyers-
szeszjegyzések, valamint jobb kereslet folytán a szesz-
árak azonnali szállításra 25—50 krral drágábban zá-
rulnak. Elkelt finomított szesz ugy budapesti valamint 
vidéki szeszgyárak által 54-25—54-50 frtig nagyban. 
Elesztőszesz 54-50—55 frt. Kicsinyben az árak 50 krral 
drágábbak. 

Mezőgazdasági szeszjyarak által kontingens nyers-
szesz 25—50 krral drágábban kelt nagyobb tételekben. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17.50— 
17.75 forint. 

Bécsi jegyzés 18.30—18.50 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 53.75—54.— forint adózott és 
17.50 frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 12.— frt magyar és román 
11.25 frt cseh kiviteli szeszért. 

A kivitel e hét elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak közül: Arad, Losoncz, Győr, 

Kenyérmező 25, a többiek 50 krral drágábban-zárulnak. 
Budapesti zárlatárak e kéten,: fc'inomitott szesz 

54 25—54 75 frt, éiesztőszesz 54 50--55-— frt, nyers-
szesz adózva 53 25—53 75 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 14' 14-25 frt, denaturált szesz 21'— 
—21'.50 Ert. Kontingens nyersszesz —.—— . 

Az árak 10.000 literibkonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mel-
lett értendők. 

A központi vásárcsarnok árujegyzése aagyban 
(en gros) eladott élelmiczikksk árairól. 

Magyar gazdát vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. deczember hó 5-ről. 

A hét második fele nem elégítette ki a beléje 
helyezett reményt, amennyiben a lanyha vételkedv a 
hó első napjaival sem élénkült meg észrevehetően. Az 
aránylag legélénkebb forgalom marha-, borjúhús- és 
baromfinál volt konstatálható, mig füstölt áru, tejter-
mékek, tojás, gyümölcs és zöldség elvoltak hanyagolva. 
Az árak azonban a huzamos lanyha kereslet daczára 
sem szenvedtek változást. 

A küldemények — nemüket tekintve — java 
részben már az ünnepekre vannak szánva; érkezett 
ugyanis nagy mennyiségben bel- és külföldi füstölt 
sonka, füstölt sertéshús és kolbász, azonkívül élő- és 
tisztított baromfi, burgonya, hagyma és csak mérsékelt 
számban vadféla. 

Eladásra került: 
Marhahús 49—52, borjúhús 50—54., sertéshús 

I i )—80 kr kg] a 
..;:' i.'üi i 

kr kilója, tisztított pulyka 1.80—2.00 frt drbja. 
Szarvas 30—35, őzbak 50—60 kr kgja. Fáczán 

1.20—1.50, nyul 60—70 kr drja. 
Teavaj 1.10—1.20 frt, főzővaj 80—90, tejföl 28— 

30 kg kgja. 
Burgonya I-a 1.60—1.80, Il-a 1,00—1.30 méter-

mázsája, fejeskáposzta 100 drb 1.50.—2.00 frt, magyar 

Fajalma 8—20, közönséges 3—6, fajkörte 15—25, 
i Íj—18, dió (papirhéju) 

18—28,- közönséges 13—16 krig kgja. 
Sajtok, hüvelyesek .és fűszerek jelentéktelen 

mennyiségben fogytak. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898 deczember 5 én. 

Hdb. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 52—56, 
U. oszt. 48—52, III. oszt. 42—48, eleje I. oszt. 48—50, 
n. oszt. 46—48, III. oszt. 40—46, borjúhús hátulja I. 
oszt. 60-65, II. oszt. 55—60, eleje I. oszt. 40—55, II. 
oszt. 30—40, birkahús hátulja I. oszt. 38—40, II. oszt. 
34—38, eleje I. oszt. 34—38, II. oszt. 30—34, bárány 
eleje 1 db 0. 0"—, hátulja • •—, sertéshús magyar 
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szalonnával elsőrendű 1 q 48 —500, vidéki 36—46, sza-
lonna nélkül elsőrendű 46—52, yídéki 36—46, sertés-
hús pörkölt 36 0—46, sertéshús szerb szalonnával — 

-, szalonna nélkül — , sertéshús füstölt magyar 
— , idegen (vidéki) sonka nyers 1 kg. 
70—90, füstöltbelf. csonttal 0 70—l'Ö, esont nélkül 1-10 
—1-20, sonka füstölt külf. csont nélkül —•—•—, 

, szalonna sózott t a 53 0—55-0, füstölt 56'—57-, sertés-
zsír hordóval 57-0—57'5, hordónélkül 55-5—57 0, kolbász 
nyers 1 kg. -, füstölt 50—80, szalámi belföldi 180 
—190, külföldi , malacz szopós élő 1 db 0 00—0'—, 
tisztított 0-70—75 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-10—140, 
csirke 0 60—1-20, kappan hizott 1-30—2 00, sovány — 
Ó.—, récze hizott 1'80—3"0Ó, sovány 1-40—2-50, lud 

)— 6 00, sovány 1-80—3 50, pulyka hízott 3-00 
— 5 00, sovány 250—3-00, b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
•0 50—0-75, 1 kg. , csirke 1 db 0-40—0-60, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0-—0-—, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db l-?0—1-5,0, 1 kg. —.félkövér 1 db 
100<—1'20, lud hizott 1 db 2-50—3-50, 1 kg. 48-0"52, 
félköv. 1 db 1-50—2-00, 1 kg. , pulyka hízóit 
1 db 1-80—2-Ó0, 1 kg. 48—52, félkövér 1 db 1- 1-50, 
1 kg. , ludmáj 1 db 10—0-80, 1 kg. 1-20—1-50, 
ludzsir 1 kg. 0 8—1-10, idei liba 1 db *—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-00, csuka 0 80 
—100, ponty (dunai) 0-25—0-40, süllő —• •—, ke-
csege 0-—0"0, márna —-40—-50, czompó 0 50—0-60, 
angolna 0-—0—, apró kevert 0-16—0-25, lazacz , 
pisztráng — • •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 Iit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszín 0- 0-—, tejföl 0-20—0-30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-95—1-10,1. rendű 0'85—0 90, II. r. 
0-50—60-—, olvasztott 0-60—60, Margarin I. rendű 
0'—, II. rendű 0'——0-—, tehéntúró 0'06—0"16, juh-
turó 45—48, liptói 0-48—0-60, juhsajt 0'48—60, emmen-
thali sajt 1-10—1-10, groji sajt 0-45—0-65. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
l.TO—18-0, barna kenyér ll'O—14"0, rozskenyér 110 
—11-0. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —•—, 

Hüvelyesek, Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoke-
raui 24—35. borsó héjas magyar 7-00—15'—, koptatott 
magyar 13—15? külföldi 17—í 2, bab fehér apró 7—8, 
nagy 7— 9, színes 7'00— 10. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 40-0—41-50 
H. oszt. (1440 db.) 35-0—36-0, meszes , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 3 80—3!90, törött tojás 0-- 0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 1.60-4 00, 1 q 
2 0—3 0, Petrezselyem 100 kötés 14—4-0, 1 q 2-50—3 00 
zeller 100 drb 0-70—1-50, karalábé 1-0—1-80 vöröshagyma 
100 köt. 2-00—4-00, 1 q 3" 5'50. foghagyma 100 köt. 
12-—16-, 1 q 16-—20-—, vörösrépa 100 drb 0'40—0 60, 
fehérrépa , fejeskáposzta 1-5—3'00, kelkáposzta 100 drb 
1-00—1.50, vörös káposzta 2-—6-— fejessaláta 1-00— 
1 80, kötött saláta O'O—0'00, burgonya, rózsa 1 q 1-60 
1 80, sárga 1-75—1-80, külföldi —• -, fekete retek 100 
drb 0-80—1-60, uborka nagy salátának 100 db — —'—, 
savanyítani való 100 db 0-0—0 0, savanyitott- • , 
zöld papr. 0- 0-—,tök főző —• '—, zöldbab -—-0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —• •—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső O'O—O'O, karfiol 100 db 2'5-8.5, 
paradicsom 1 kg. 0' :0't-, spárga Q-- 0'—, torma 
1 q 8—Ili. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 10—25, köz. alma 3—6, 
fajkörte 15—25, közönséges körte 8—15, szilva magva-
váló 0-0—0-0, vörös —'—, aszalt 8—12, cseresnye faj 

—, közönséges 0 , meggy faj , közön-
séges /ringló —•——, baraczk kajszin , 
őszi , dinnye görög nagy 1 db —O'OO, kicsi 

, sárga faj 00—0'-—, 1 kg. közönséges -
szölő 1 kg. 0-30^0-50, csemege -——, dió (faj, papir-
héju) 18—24, közönséges 13-5—16, mogyoró 24—32, 
gesztenye magyar 0 , olasz 12—16, narancs messi-
nai 100 db —-0—0-0, pugliai 1-0- 4-0, mandarin 0-00— 
0-00, czitrom 0 80—1-20, füge hordós 1 q 18—20, ko-
szorús 20-—22:—, datolya 36—40, mazsolaszőlő 48—60, 
egres 1 lit. 0 , eper 1 kg. •— kr. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—60, II. rendű 20—30, csöves , (szá-
rított) . köménymag , borsókamag 
• . mák 1 q. frt 25—30, méz csurgatott 0'30— 
0-45, sejtekben 1 kg. —• •—, szappan szín 20—25, 
közönséges — , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
Ó-40—0-50, vörös asztali palaczkban 0'40—0 50, házi 
pálinka palaczkban —• •—, ásványvíz palaczkhf -

Hideglrasvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1898. decz. 6-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
23 "árus 43 db sertést, 2 árus 31 db süldőt, 700 kg. 
friss hust, 500 kg. füstölt hust, 2500 kg. szalonnát, 1600 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig j Czegléd 9 árus 120 sertést, 
Nagy-Kőrös 9 árus 110 sertést, Nagy-Székely12 árus 
19 sertjst, Szegzárd 1 árus 8 sertést, Szt-Lőríncz 1 
árus 5 sertést, Brecska 1 árus 14 sertést, Dunavecse 1 
árus 6 sertést, Harta 2 árus 11 sertést, Czecze 1 árus 
6 sertést; Paks 1 árus 7 sertést, Duna-Földvár 1 árus 
8 sertést, összesen 29 árus 304 sertést. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 52-56, 1 q 4300—47(0, süldőhus 1 kg. 
60—72, 1 q 4800-5600, füstölt sertéshús 1 kg. 64—72, 
1 q 5800—6400, szalonna zsirnak 1 kg. 50-56, 1 q 48ÖC— 

5400, füstölt szalonna 1 kg. 64—72, 1 q — , háj 
1 kg. 54—60, 1 q 5000-5400, disznózsír 1 kg. 64—66, 
1 q 56C0—5700, kocsonyahús 1 kg. 36—44, 1 kg. 30Ó0 

1 3600, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q krig. 
Hidegliusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1898. 

decz. hó 6-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
61 árus 93 db sertést, 1 árus 1 db süldőt, 1230 kg. 
friss hust, 180 kg. füstölt hust, 2470 kg. szalonnát, 
240 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Solt 6 drb, összesen 6 drb, 
kilója 44—46 krig. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 50—64, 1 q 4600-5000, süldőhus 1 kg. 
56-72, 1 q 5400, füstölt sertéshús 1 kg. 60—72, 
1 q , szalonna zsirnak 1 kg. 54—56, 1 q 
5000—5200, füstölt szalonna 1 kg. 64—72, 1 q 

, háj 1 kg. 56—60, 1 q 5400—5400, disznózsír 1 
kg. 60 ; 1 q , kocsonyahús 1 kg. 26—36, 
1 q 2Ó00—2200, füstölt sonka 1 kg. 72-80, 1 q 

krig, kolbász , 1 kg. <tn>t Disznósajt 1 kg. —>•—.• 
—, hurka 1 drb ———, töpörtő 1 kg. —» krig. . 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898. decz. 6. A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 185 szekér réti széna, 45 szekér muhar, 
38 zsupszalma, 11 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, 4 szekér tengeriszár, 8 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb.), 
1000 zsák szecska. A forgalom lanyha. Árak q-ként a 
következők: réti széna 190—320, muhar uj 280-330, 
isupszalma 140—160, alomszalma 110—150, egyéb 
takarmány — , lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár 800—1000, luczerna 

, sarjú 220—240, szalmaszecska 180—2C0, széna 
, uj , zabosbükköny 280—300. összes 

kocsiszám 301, suly 270900 kg. 

Allatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. Deczember hó 2-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
>elentése. 

Felhajtatott: 191 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 10 db növendék élő borjú, 12 db élő 

bárány: 33 drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, 160 drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjuvásár hangulata élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Elő borjuk: belföldi —• 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 32—40 frtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék boriu frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 18 20 frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 40—46 frtig, tiroli frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 0-—0-— frtig, bécsi ölött borjú 48—54, kiv. 
— frtig súlyra. Élő bárány 8—10 — frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkínt. Hizlalt ürü . 

Budapesti jnhvásár. 1898. deczember hó 5-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 419, feljavított 
juh 150, kisorolt kos —, kiverő juh ICO, bárány , 
kecske , boszniai —, szerbiai 125, angol keresz-
tezés —, romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 18— 20— 

frtig páronkint, 21'—22'0—frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. — frtig, feljavított juhok 14'0—17'— páronkint, 19 — 
•20-— frtig súlyra, kisorolt kosok —• '— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 5-50—9-— páronkint, 15—17'—, kiv. 
frtig súlyra, bárány, kecske —•——, kiv. frt pár. 
anya juh 0"—•—'— pár., —t—- suly, szerbiai 10-50—, 
boszniai 0- •— frtig páronkint, 100 kiló után—frt. 

Bécsi vágómarliavásár. 1898. decz. 5. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4812 db. Ebből magyar 2961 db> 
galicziai 781 db, bukovinai 429, németországi 641 db, 
hizott 2867 db, legelő 776 db, fiatal 1169 db, ökör 
3633 db, bika 534 db, tehén 565 db, bivaly 80 db. 

Szombaton a vesztegvásárra 159 drb hajtatott 
fel. A felhajtás ugyan kisebb volt a mult hetinél, ez 
azonban az üzletmenetre hatásnélkül volt. A prima és 
középminőségü fajták könnyen elkeltek, de ár-
jávulás nem volt elérhető. A silányabb minőségűek ma 
is . nehezen keltek el és zárlatkor egynéhány eladatlan 
maradt. 

Árak: príma magyar 35—38 00 (—•—)frt, szekunda 
30—34 frt, tertia 26—29 frt. Galicziai prima 35'- 36'— 
(—•—) frt, szekunda 30—34 frt, tertia 27—29 frt. Német 
prima 37—40 50 (—.—). szekunda 33—36, tertia 29—32. 
frt. Konzervökrök. 19-—28'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 22—33-—() írt é. s„ tehén 19-32 
frt és bivaly 18—20 — frt é. g. (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 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások: Magyar hízó 
Ár 

Grubitsch V, Kopháza .. 30 
Haeker L., Sopron 35 
Hacker Miksa, Sopron ... 35 
Lederer Kálmán, Nagyvárad ... 39 
Neumann* testvérek, Árad 38 

Német hizóökrök. Eladók : 
BIau testvérek, Temesvár 39 — 39Va —. 
Neumann testvérek, Arad 41 — 37 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész. 
miatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékbőt 
nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig: Árva, 
Liptó, Nyitra, Pozsony (Csallóköz határa kivételével), 
Trencsén és Pozsony sz. kir. város. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. decz. 1-én. Fel-
hozatott: 3331 borjú, 1256 élő sertés, 1960 kizsigerelt 
sertés, 445 kizsigerelt juh, 501 bárány. 

A borjuvásár árai 2 krral csökkentek. A kizsige-
relt sertések üzlete élénken és változatlan árak mellett 
folyt le. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 32—42 
kr., prima 44—52 kr., primissima 54—56 kr., élő borjú 

kr., prima kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés C3—43 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
44—50 kr., süldő 44—52 kr., kizsigerelt juh 24—36 kr., 
bárány páronkint 5—12 kr. 

Bécsi sertésvásár. 1898. decz. 6-án. (SchleiffeU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek" részére). 

Felhajtás : 2633 lengyel, 4545 magyar sertés, össze-
sen 7178 drb. 

A vásár forgalma élénkebb. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 46—40 kr, kivételesen —•— kr, közepes 
39—44 00 kr, könnyű 39—44 kr, süldő 38—46 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. decz. hó 1-én. Felhajtás 
-1152 db juh. 

Az üzlet változatlan. 
Árak : export juh páronként 21- -22-50,.. kivét, 

—, raczka •—-, selejtes juhpárkint 12-—lo'— frt, 

Szerkesztői üzenetek. 
P. H. urnák, Seprős. B. kérdésére lapunk fiiái 

számában a Mechwart-féle petróleum-ekéről közlött 
czikkben van a felelet. 

M. E. urnák, N.-Károly. Közleményét áttettük 
rovatvezetőnkhöz. A kért lappéldányt elküldettük. 

A* Or« i . magy- egyesület tulajdona. 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
0. M. G.E. szerkesztő-titkára.—Társszerkesztő: Bnday 

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 
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Országos Magyar Kölcsönös RizUsitó Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , VIII . , József-körut 8. 

Eln5 :: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 
Igazgatósági tagok : 

ANDRÁSSY CiÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, PÜSPÖKY EMIL, 
RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZÓNYI ZSIGMOMD, 

TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZÓNYI ZS GMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOS ÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tüz- nint a jégbiztosítás terén hiven 
megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek 
teljes megelégedését vivta ki magának, az 

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkivül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

A takarmány és szalmáseleség 
biztosítása egy intézetnél sem eszközölhető oly olcsón és oly kedvező feltételek 

. mellett mint a szövetkezetnél. 
Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 

nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. 
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 

terményeiket biztosítják, 10% engedményben részesülnek. 
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (Jőzséf-körut 

8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

Nagyvárad-szegedi vonal 709/711 
szelvényei közötti Fehér-kőrös 

hid építése. 
H I R D E T M É N Y . 

A magy. kir. államvasutak nagyvárad-szegedi vonalának 709/711 szelvényei 
között Gyula állomás mellett építendő egyvágányú vasúti Pehérkőrös hid alapozó, 
falazó- és. biztosító munkáinak végrehajtására ezennel nyilvános versenytárgyalás 
hirdettetik. 

Az ajánlatok alapjául szolgáló tervek, az egységárak jegyzéke, költségelőirány-
zat, továbbá a szerződési tervezet, az ajánlati minta és pályázati feltételek a magy. 
kir. államvasutak igazgatósága központi tervtárában (Budapest, Terézkőrut 56. fldsz. 
és az államvasutak aradi Hzletvezetőségének pályafentartási osztályában 10 forint 
lefizetése mellett kaphatók. 

Ezen épités tárgyában teendő ajánlatok legkésőbb folyó "évi deczember hó 
20-án déli 12 órájáig nyújtandók be a magy. kir. államvasutak épitési főosztályá-
nál (Budapest Teréz-kőrut 56,11. emelet). 

Minden i I i 
tahdó be: „Ajánlat a nagyvárad-szegedi vonal 709/711. szelvényei között Gyula 
állomás mellett építendő egyvágányú vasúti Fehér-kőröshid épitési munkáinak el-
vállalására". ' 

Az értékpapírok a budapesti illetőleg bécsi, tőzdén legutóbb jegyzett 14 nap-
nál nem régibb utolsó napi árfolyam szerint számítva fogadtatnak el bánatpénzül, 
azonban azok semmi esetre sem számithatók névértéken felül. 

Posta utján beküldendő ajánlatok és bánatpénz térti vevény mellett adandók fel. 
Budapest, 1898. évi november hóban. 

Utánnyomás nem dijaztatik. Az igazgatóság. 

ff K I A i M JL T 
rangéiban é s ki@@sralisam. 

Megrendelhető aa Országot Magyar Gazdasági EgyeaGIM Mtlsári 
hivatalánál (Budapest Közteleik). 

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállitva 130 frt. A va«-
uti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetéoi állomé-

sok ízerint 180—140 frt között váltakozik. 
!i;.3Ínyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk péns-
táráhoe beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

AtvátflUnAl Swtwiafi:-

f i p i s l a r S í i i i i é ; 
teljesen p r í m a , 1—2 esetleg 3 éves nálam minden mennyiségiben | 

k a p t a a i é o i c s é á r o n . 
K é s ő b b i úgyszintén prima 1—3 éves tarka ü s z ő s z á l l í t á s r a Tállal- | 

H o z o m . H575 j 
HEMH!S£ B ® ü á e z Szalónak 

azO. 1 . G. E. kiadá-
sában a 

Egyszerű 

számvitele 
az 0. M. G. E. által 
1000 fr t pályadíj-

jal koszorúzott 
pályamű. 

Bolti ára csinos 
vásaonkötésben 3 frt. 
Az 0. M. G. E. tagjainák, 
illetve' a „Köztelek" előfize-
tőinek csomagolás és portó-
. mentes megküldéssel 
S f r t 3 0 l s r . 

,Köztelek' 
kiadóhivatalába, 

BUDAPEST, IX. ker., 
Üllől-út 25. szám alá 

intézendők. 

Irta K . R u f f y P á l . 
™ Vforin?lo\rajczfa. S8< 

Tisztelt üzlétbarátaimat kérem, 
szíveskedjenek tudomásul venni, hogy 
barátságos megegyezés folytán K á d á r 
Mihály ur mai napon közös czégünk-
ből kilépett s az üzletet az eddigi 
czég alatt, mint ennek egyedüli tu-
lajdonosa én fogom tovább folytatni. 

Budapest, 1898. november 30-án. 

F e l d m a n n G y u l a , 
a „Feldmann és Kádár gyári beren-

dezések, műszaki és gazdasági kellékek 
üzlete" bej. czég egyedüli tulajdonosa. 

Magy. kir. államvasutak. 150, 310/98/ C1V. szá,m 
H I R D E T M É N Y . 

(Uj szémélydijszabás életbeléptetése a magy. kir. államvasutak néhány állomása, va-
lamint Carlsbad és Frauzensbad állomások között). 

A magy. kir. álamvasutak igazgataságától vett értesülés szerint 1899.-évi jan. 
hó 1-én egyrészt a magy. kir. államvasutak Arad, Brassó, Budapest keleti és nyu-
gati pályaudvar, Debreczen, Eszék, Fiume, Győr, Kolozsvár, Nagyszeben, Nagyvárad, 
Orsova, Pécs, Pozsony, Szabadka, Szeged, Temesvár, Zágráb és Zimony állomásai, 
másrészt a kir. szab. buschtehradi vasút -Carlsbad és Franzensbad állomásai közti 
forgalomban uj személydijszabás lép életbe, mely a magy. kir. államvasutak díjszabás, 
elárusító irodájában (Budapest, VI., Csengeri-utcza 33. II.) 30 fillérért kapható. 

. Budapest, 1898. november 9-én. 
(ütánny. nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

Sok pénzt 
takaríthat meg, ha az egerek és patkányok okozta 
kiszámithatlan károk ellen védekezik. 

Európa valamennyi katonai hatósága, sok ezer gazdál-
kodó, földbirtokos, erdész, molnár és magánzó ajánlja e 

Bender-féle szabadalmazott csapdákat. 
Egyszeri kiaiás! Kérjen prosjectist ingyen és béraentye. Tartós yéielem! 

K A R L B E N D E R I., W I E N , I Y A F . 
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K I S H I R D E T É S E K . 

s a cziro telté-
f og jnfc Kft-

m 

„ ik t. o 

az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

ZrdetésZkeT 
közöljük lapunkban a 

ZZ^mtéternl 

A kiadóhivatal. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

ÁLLÁST KERESŐK, 

Czim a kiadóMvatalban. 6818 

? m 

w m m 
É É P m 

l ' rakt lk i i * 

s W B 

ÁLLATOL 

n 
Nyulakat 

w e s z bármily] 
ségben a vad 

bármely szak 

£ovács L a j o s , 

C G C S K E M S T , 

V/i éves 

tark?pmePnCntuegüSw| 

"növendék ökör 
és üsző borjakat 

mepételre ajánlana! 
KLEIN É S S P I T Z E R 

Pecsenye 
0 m a l a c z 

pulyka-, 0 
vad-, hizott 

ser tés t 
jó áron 

a központi vásár-
csarnokban B u d a -
p e s t e n , a közel-

gő ünnepek alatt. 
Feladási esim: 

Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezete. 

s z ő l o o j t v á n v o k 

V A D Á S Z -
OTT KOCSI 

B ő ^ b ^ v U á S t ^ u j t 
W O I F A . L . ur 

i és újév 

RÓZSÁK 
- s a s , 

. 1 frt 50 kr. helyett 
c s a k 1 f o r i n t , 

^" 'Tü'kereXdés ^ ^ 
B U D A P E S T 

Törleszt, kölcsön 

& 

s w S g E S 
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Gőzmivelés. 
N a g y o b b t e r ü l e t e k s z á n t á s á t g é z e k é v e l 
hajlandó vagyok elvállalni; épégy 

e i l y r i i g s l o zás t í i ő l ő - t e l e p l t é s e k h e a , 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. 

gőzszántási vállalkozó 
Wolft Ernö, Budapest-Kelenföld. 

Bérleti hirdetmény. 
S o m o g y m e g y é b e n , nagyobb, város közelében, országút 

mentén, dombos, agyagos talajú homokmentes vidéken, 
gazdasági épületekkel, majorokkal, gőzmalom és tégla-
vetővel ellátott, háromezerhetven hold kiterjedésű birtok, 
melynek majdnem fele szántóföldet képez, 1 8 9 9 . o k t . l - t ö l 
kezdve 

B É R B E A D Ó , - m 
Felvilágosítást ad 

Spett Vincze 
6811 ügyvéd 

B u d a p e s t , IV., K e c s k e m é t i - u t c z a 14. 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAPEST, 

Üllői-ut 2S- i lk sssásss. 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

A z „Országos M a g y a r <xaz«lasági Egpesü le t 

„istvántelki immúnis" homoktalaju 
szőlőjéből a következő 

európai és amerikai szőlővesszők 
eladók. 

1. Gyökeres európai vesszők. 
Olasz Rizling 
Nagv Burgundi ... 
Mézes fehér 
Madelaine angevine 
Chasselas blanc ... 
Chasselas rouge ... 
Tramini piros 

2. Sima európai vesszők. 
Olasz Rizling ... ..1 25,000 ezre 8 

. Nagy Burgundi 8,000 , 8 
Mézes fehér 4,000 „ 8 

Madelaine angevine 

Pir™Bakar°S Z 
Szent-Lőrincz 
Nemes Kadarka — 

3. Gyökeres amerikai vesszők. 
Jaquez 2,000 darab 10 , 

4. Sima amerikai vesszők. 
Herbemont 1,000 darab 6 frt 
Jaquez 6,000 , 6 , 
Riparia Sauvage __ 5,000 , 5 „ 

Megrendelések az 

OrszágosMagyarGazdaságiEgyesület 
igazgatójához 

Budapest „Köztelek" intézendők. 
Az elszállítás őszszel vagy tavaszszal történik a megrendelés sorrendjében. A meg-

1 rendelésnél a vesszők fele ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvéttel szedetik 
be. Csomago'áscrt és vásutra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. 

I g a z g a t ó . 

, H a z a i pokróczok ' 
a n. é. gazűaközönség figyelmébe ajánlva! Czégiink a legnagyobb 

mak és áll. intézmények (mén-
telep) állandó szál'ltőja! Na-
mrobb szükségletnél eredeti: 

- mintákkal szolgá-

r ö f i ~ b dó' l-'"' ̂ 30? 
160/190' cm.'10.60, 170/210 cm! 

S z é t k ü l d é s kétszer naponta utánvét vagy a pénz előleges beküldése mellett. 
Nem tetsző áru kicseréltetik, esetleg a pénz visszaadatik. 

3 0 f o r i n t o n f e l ü l i r e n d e l é s e k e t I b é r m e n t v e k ü l d ü n k . 
I r f c c é l - i r a g - y S ' ü . r g ' ö r i y c z i n a . : 

„ S Z Ő N Y E G H Á Z " B U D A P E S T . 

(üj személy- és, podgyászdijszabás kiadása a magyar-olasz-franczia személy és pod- ' 
gyász forgalomban.) 

A magy. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesülés szerint 1899. év 
január hó 1-én Fiume-Anconna-Velenezén át Olaszországba és Madane-Ventimiglián 
át Francziaországba uj magyar-olasz-franczia személy- és podgyászdijszabíte lép 
életbe, möly egyrészt Budapest, Pécs és Zágráb állomások, másrészt ugy Olaszőrszág 
több nagyobb állomása, valamint a Franczia-Páris-Lyon Méditerranée vasút Aix-les-
Bains, Lyon, Vichy, Nizza és Marseille állomás közti forgalomra 'köztien menet- és 
podgyászdijakat tartalmaz. 

Ezen díjszabás, melylyel az eddigi Í896. évi augusztus'hó i-étőí./érvényes 
magyar-olasz személy- és podgyászdijszabás érvényen kivül helyeztetik, a magy. kir. 
államvasutak dijszabás elárusító irodájában (Budapest, VI., Gsengery-utcza 33., Il-ik 
em.) 1 koronáért kapható. 

Budapest, 1898. november 4-én, 

(Utánnyomás.nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 

4067 holdat és 1559 j_J ölet tevő úgy-
nevezett „Telekház" (Külső-Óhat) 

és a vaspálya által is elfoglalt terület beszámításával 

3851 holdat 1840 • ölet tevő „Belső-
Óhat és Medgyes" 

.nevezetű tagbirtokoknak, az 

1900-ik évi október 1-től ]912, évi október l-ig terjedő 12 évre 
haszonbérbe adása 

t, a bánatpénz leiételét igazoló elismervény hozzá ci 

1899. év január hó 10 napjának délután 5 óráig 
adandók be. 

A szóbeli árverésre és a zárt ajánlatok felbontására pedig határnapul 
1899. év január hó 11 napjának délelőtti 10* órája, a városház tanácstermé-
ben tűzetik ki. 

Bánatpénzül leteendő a „Telekházi" (Külső-Óhat) bérletre a mostani 
bérösszegnek, vagyis 34201 frt 20 krnak 10%-a, tehát 3420 frt 12 kr.; a 
belső-óháti és Medgyes nevezetű bérletre a mostani bérösszegnek, vagyis 
26520 frtnak 10°/o-a, tehát 2652 frt. 

A zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megtartása utána fognak 
felbontatni. 

Miről az érdeklődők azzal értesíttetnek, hogy az árverési feltételek és 
a bérleteken levő városi épületek leltárai a számvevői hivatalban a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Debreczen, 1898. november 19. I 

6834 A városi Tanács. 

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




