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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési dij: 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
MejrjeM rádei szeriái és szoibatoi. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bndapest ( fr»telel£.i, 
i ' l lu t -ú t 85. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség n 

AZ OMGE KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
az „Országos Magyar Qazd. Egyesület* 

igazgató-választmányának 
úgyis, mint a 

„Qazd. Egyesülelek Országos Szövetsége'" 

1899. május 13-án, azaz szombaton, d. e. 

10 (Urakor és folytatólagosan délután 4 órakor 
a. Köztelken tartandó 

IV. ülésére. 
Tárgyak: 

A) Közösen elintézendő ügyek. 
(Délelőtt 10 órakor.) 

1. Mult ülés jegyzőkönyvének bemutatása. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag 

választása. 
3. Szövetségi tagok átirata: 

a) Arad-, torontát-, nyitra-, sáros-, 
gömör-, kis hont-, somogy-, jász-
nagy-kun-szolnok- és szolnok-do-
bokarnegyei gazd. egyésüietek át-
iratai a kereskedelemügyi minisz-
terhez titkáraik részére vasúti sza-
badjegyek . engedélyezése tárgy á-
ban beadott kérvényeik támogatása 

• " ügyében. 
4. Szakosztályok és bizottságok jelen-

tései. 

I. Földmivelésügyi és növénytermelési szak-
osztály javaslatai. 

Javaslat a magtermelés és egyes ipari 
növények termelésének előmozdítása érde-
kében. 

II. Szölöszeti és borászati bizottság javaslatai. 
Az országos mintapincze reorganizáeziója 

és borászati szövetkezetek alakítása tárgyában. 

III. Doliánytermélési bizottság javaslatai. 
A dohánykertészek és termelők közötti 

viszony szabályozására vonatkozó javaslat. 

Miniszteri leiratok. 
Földmivelésügyi miniszter leirata a bor-

törvény végrehajtása tárgyában. 
Földmivelésügyi miniszter leirata a szesz-

forgalmi adó ügyében. 
Pénzügyminiszter leirata Gazdaságtörté-

nelmi Szemle ügyében. 

Tudomásul veendők. 
Földmivelésügyi miniszter leirata mező-

gazdasági czikkek hamisítása tárgyában. 
Ugyanaz vértetü irtására vonatkozó út-

mutatást küldi 100 példányban. 
Ugyanaz fedezte tési állomásokon elhelye-

zett mének kimutatását küldi. 
Ugyanaz falusi kisgazdák tanulmányi 

kirándulásainak ügyében kiadott körrendeletét 
küldi. 

Orosházi iparegyesület az ottani ipar-
kiállításra meghívót küld. 

Bartal-Béla a Tolnamegyei gazd. egye-
sület elnökségéről- való lemondását tudatja. 

B) Az OMGE. belügyei. 
(Folytatólagos ülés d. u. 4 órakor.) 

1. Mult ülés jegyzőkönyvének bemutatása. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag 

kiküldése. 
3. Meghalt tagok bejelentése. 
4. Uj tagok felvétele. 
5. Tagsági ügyek. 

6. Tanács javaslatai: 
a) Az egyesület 1898. évi vagyonmér-

legének bemutatása. 
' b) Az egyesület 1898. évi költség- és 

jövedelem-számlája. 
c) A „Gazdasági Egyesületek Orszá-

gos Szövetségé "-nek 1898. évi 
költség- és jövedelem-számlája. 

d) A számvizsgáló-bizottság jelentése. 
e) Az 1900. évi költségvetés bemu-

tatása. 
/) Ügyvezető-titkár helyettesítése Je-

szenszky Pál titkárral. 
g) Szövetkezeti üzletvezetők kilépése 

tárgyában. 

h) Budapesti gépkisérleti állomás ellen-
őrzésével mérnöki bizottság meg-
bízatása. 

i) Egyesület képviselete miskolczi 
gyapjuaukezión. 

k) Gabonakeresztek elhelyezése vasut-
vonalak mentén. 

I) Borhamisítási Ítéletek 
Köztélekben. 

Dijlovaglási és dijugratási 
verseny. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 
karöltve a budapesti Tattersall r.-társasággai 
f. évi május hó 24-én 

dijlovaglási és dijugratási versenyt 
rendez, a Tattersall versenypályáján. 

Nevezni lehet május hő 18. déli 2 óráig. 
Nevezések csak a rendező-bizottságnál kapható 
bejelentési iveken fogadtatnak el. Nevezési díj 
minden ló után 5 korona. A verseny tervezete, 
valamint bejelentési ivek az OMGE. titkári 
hivatalánál kaphatók. 

A rendező-bizottság. 

Kérelem. 
Az alább felsorolt egyesületi tagok eddigi 

lakhelyüket valószínűleg változtatták, miután a 
nekik küldött lapok és küldemények, mint 
kézbesithetetlenek érkeznek vissza. Felkérjük 
azon t. tagjainkat, kik az elősorolt ismeretlen 
tartózkodásit tagok jelenlegi lakhelyét ismerik, 
szíveskedjenek azt egyesületünk igazgatóságánál 
egy levelezőlapon bejelenteni. Az ismeretlen 
tartózkodásu tagok névsora a következő: 

Ifj. Asztalos Nándor Kárász, Bajzáth István Pészak, 
Berger Géza Szent-Mihályfa, Berzeviczy Béla Vátk, 
Döbrin István Bpest, Ernst Mihály Uj-Kéeske, Goldberger 
Gusztáv. Nagy-Bajom. Hirsch Ödön Nagy-Iklód, Jaensch 
Emil Máslak, Janisch Lajos Nagy-Komlós, Jaulusz Izidor 
Bpest, Kovách József Bogarasi puszta, Krajesovics 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, V. ker., ALKOTMÁNY-UTCZA 31. sz. 

A legfontosabb védekező eszkö-
zök a szölöpusztitás megakadályo-
zására a 

l Vermorel Yillofranche-i 
világhírű czég gyartmányai, melyek 

k i z á r ó l a g o s képviselői vagyunk 

Magyarországra. 

jegeczekben, vegytiszta a peronospora 

elleni védekezésre, általunk szállítva 

és igazolványunkkal ellátott külde-

ményeket a M. Á. V. körülbelül 

40% dijkedvezménynyel szállítják. 

Mai számunk 34 oldal. 
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Gyula Kis-Báb, Lázár István Bpest, dr. Markbreit Gyula 
T.-Várkony, Nagy Béla Délegyháza, Nagy Jenő Bpest, 
Neuschloss Fülöp Gerend, Péchy Pál Lajos-tanya, Pick 
Frigyes Vas-Simonyi, Pintér Sándor T.-Polgár, báró 
Podmaniczky Horácz Botrágy, Répászky Béla T.-Dada, 
Sternthal Lajos Zsófia-major, Török Elemér Pellérd, 
Wahrmann Ernő Sziget-Szt-Miklós. 

A z Országos Törzskönyve lö -B i -
zottsághoz napról-napra érkeznek tuda-
kozódások eladó tenyészállatok iránt, 
melyekre azonban csak ritkán van alkal-
munk kielégítő választ adni, mert a 
tenyésztők nagyrésze nem jelenti be 
állatait s igy csak arra kellett szorítkoz-
nunk, hogy néhány nagyobb tenyészet 
czimét közöljük a kérdésttevökkel, hová 
esetleg eladó állatok végett fordulhatnak. 
Kívánatos, hogy ugy a venni szándéko-
zók, mint az eladó állatok tulajdonosai 
minél inkább vegyék igénybe az Orsz. 
Törzskönyvelö - Bizottság közbenjárását, 
amiért is felkérjük őket, hogy tudakozó-
dásaikkal és bejelentéseikkel az Orsz. 
Törzskönyvelö-Bizottságot (Budapest, IX., 
Köztelek) felkeressék. 

Az Orsz. lörzsköny velő-Bizottság 

titkársága. 

1899. évi április hóban befizetett 
alapítványi kamatok és tagsági 

évdijak nyugtázása. 
I. Alapítványi kamatok. 

Fizetések 1899-re : Dániel Ernő báró 20 korona, 
gróf Károlyi István 21 kor., gróf Károlyi László 21 kor., 
dr. Siklóssy Gyula 21 kor., Steinbach István 20 kor., 
Vargics Imre 21 kor. 

II. Évdijas tagok. 
Hátralékos fizetmények: Balla-y Lajos, Kramer 

Lipót, Radvaner és Rónai, Sterk Zsigmond 20—20 kor., 
Ferencz Győző, Maiina Gyula 10—10 kor., Unghváry 
László 35 kor. 

Fizetések 1899-re: Auspitz Pál, Bass Sámuel, 
Bodonyi Kajtár Sándor, Berger Sámuel, Borsche Károly, 
Böhm Ignácz, Berger Károly Lajos, Benedikty Kálmán, 
Burger Ferencz, Barcza Károly, báró Bánffy Ernő, 
Bottlik Lajos, Bezerédj Adorján, Balázsi József, Ballay 
Lajos, özv. Brüll Mórné, Blau Sándor, Csikós Mihály, 
Csiky Dénes, Dedinszky Béla, Diószeghy Pál, Dratsay 
Gyula, Desbordes Viktor, Egerer Zsigmond, Ehrenfeld 
Antal, Első pesti spódium és enyvgyár részv.-társaság, 
Esterházy László gróf, Elek Albert, Ferentzy Zsigmond, 
Frank Emil, Fischl Lipót, Ghymesi László, Grósz Ignácz, 
Grünwald Sándor, Gálbory Sámuel, Gayssler Ferencz, 
Goldmann Antal, Haán Béla, Hencz László, Hertelendy 
József, Hofer Adolf, Hegedűs Imre, Haydekker Sándor, 
Hegedűs Géza, Horváth József, Jungreisz Samu, Jerfy 
Adolf, Ivady Béla, Kopasz János, Kiszely Aladár, Kollár 
Dávid, Koszits Pál, Károlyi Endre, Kalmár Lajos, Kele-
men István, M. Kovács János, Krausz Izidor, Koch 
János,. Keppich Emil, Kóch Viktor, Keszlerffy János, 
Langfelder Ede, Leszkay Sándor, Linzboth Mihály, 
Löffler Béla, Mezey Gyula, Molnár István, Matkovich 
Zsigmond, Mátray Gyula, Malcomes Jeromos báró, 
Molnár Géza, Mezey Gyula, Mayer Pál, Mészáros 
Ferencz, Murai Róbert, Makfalvay Géza, Majthényi 
Rudolf, Minich Soma, Mátyássy Kálmán, NémethyBéla, 
Nagy Imre, Nöthling Vilmos, Nagy Lajos, Ottlik Péter, 
Osztroluczky Géza, Oblath Lipót, Pick Miksa, Prenoszyl 
Dósa, Piróth István, Pick Osvald, Pálffy István, ifj. 
Paskus Benő, Pfeiffer Antal, Pleszky Antal, Perezel 
Dezső, Rimler Lajos, Rónay Pál, Reisinger Henrik, 
Rosznáky Jenő, Ruthényi Béla, Rakovszky István, Rad-
vaner és Rónay, Róth Ignácz, Schlothauer Ferencz, 
Seligmann Kelemen, Spitzer Jakab, Springer báró urad. 
intézősége, Steinhausz Frigyes, Stein Gyula, Sarlay Pál, 
Szarka Mihály, Szabó Károly, Szávits Miklós, Szikszay 
Emil, Schuster Gyula, Szaiay János, Sehwarcz Mór, 
Szentiványi Károly, Szerviczky Ödön, Sátori Miksa és 
Mór, Sigray Pál, Széli Pál, Szájbély Árpád, Serák 
Károly, Tóth Lőrincz, P. Tóth Sándor, Unghváry László, 
Vogronics Gyula, Vörös Pál, Vucskits Béla, Vástagh 
János, Wolf Soma, Wolfinger Alajos, Wágner Géza, 
Zsebráczky Géza, Závodszky Gyula, dr. Ybl Félix 20— 
20 kor., Eisenhut Kálmán 10 kor., Fuchs Gyula 10 
kor., Rudolph Ignácz 18 kor., Szintay Béla 10 korona, 
Schwarcz Ignácz 15 kor., Velivart Ármin 10 kor. 

Előre fizetve: Bernrieder János 20 kor., Dióssy 
Aladár 20 kor., Esterházy László gróf 30 korona, 
Mandel Dezső 20 kor,, Rudolph Ignácz 2 korona. 

Gróf Festetics Györgynek Keszthelyen 
állítandó szobrára április 21-töl május 4-ig 
adakoztak: 

forint 
Debreczen sz. kir. város... 30-— 
Vasmegyei gazd. egyesület 10'— 

M. kir. földmivesiskola Pápán : 
Székely István 2-— 
Halbouru M i"— 
Kodolányi Árpád ... ... —'50 
Kollár Endre ... —-30 
Kovács Pál... ... .... ... 1-— 
Pents Jenő ... 1'— 

45-80 
Utolsó kimutatásunk ... 2842-65 

Összesen ... ... 2888-45 

A Vaskapu és a gazdák. 
A Vaskapu-szabályozás eddig inkább 

mint csak mint technikai probléma kö-
tötte le a figyelmet. Most, hogy a hajó-
zási illeték szedésére került a sor, a Vas-
kapu a közgazdasági életnek egy rend-
kívül fontos gyakorlati eszközévé vált. 

A közvélemény élénken foglalkozik 
az illeték kérdésével, mert hajózásra, 
kereskedelemre, iparra és mezőgazda-
ságra nézve egyaránt nem közömbös, 
hogy a szedendő hajózási illetékek ma-
gasak lesznek-e vagy alacsonyak. A kor-
mány hivatalos díjszabását még nem is-
merjük, Hegedűs kereskedelmi minisz-
ter nyilatkozatából azt veszszük ki, hogy 
a díjszabás végleg még nem is állapítta-
tott meg. A hírlapok értesülése nyomán 
mindössze annyi szivárgott ki, hogy a 
díjszabás métermázsánként szedendő 18 
filléres díjtételre van alapítva. Ez az ér-
tesülés elég volt arra, hogy az osztrák 
tőzsde memorandumban tiltakozzék kor-
mánya előtt az illeték magassága ellen, 
elég volt arra, hogy a Lajthántuli ipari 
érdekeltségek agitácziót indítsanak meg 
a sajtóban s hogy általában az érdekelt 
parlamenti államok az illeték leszállí-
tása érdekében bizonyos beavatkozást 
igyekezzenek érvényesíteni. 

Nálunk a díjszabás kérdését a nyil-
vánosság elé tulajdonképpen a Magyar 
Gazdaszövetség vezette be, a mennyiben 
a napokban Kovács-Sebestyén Aladár mű-
egyetemi tanár a Gazdaszövetség felhí-
vására tartotta meg fölötte érdekes elő-
adását, a melyben a Vaskapu díjszabá-
sával összefüggő közgazdasági szempon-
tokat világította meg. 

Ezt követöleg a Magyar Hajózási 
Egyesület tárgyalta a kérdést. A kérdés 
hivatott előadói itt is, ott is arra a kon-
klúzióra jutottak, hogy a Vaskapu csak 
akkor hasznos, ha olcsó. 

A gazdaközönség még nem foglalt 
álláspontot sem jobbra, sem balra. Két-
ségtelen, ebben az esetben sem válhatik 
érvénytelenné az az elv, hogy minden, 
ami a Balkán-államok buzabehozatalát 
megkönnyíti, hátrányos, ami megnehezíti, 
előnyös a magyar mezőgazdaságra nézve. 
Kétségtelen, hogy ennek az elvnek nyomán 
első pillanatra ugy tűnik fel előttünk a 
dolog, hogy a Vaskapunál elhárított for-
galmi akadály a Balkán-államok hozzánk-
jutását megkönnyíti; ha most ezt az 
erejében nyert versenyképességet alacsony 

hajózási illetékkel még elő is segítjük; ez a 
mezőgazdaságra nézve csak káros lehet. 
Eddig a pontig körülbelöl egyeznek a 
felfogások, ám Magyarországnak kiviteli 
érdeke is van s ez az érdek azt hozza 
magával, hogy olcsó utat biztosítsunk a 
Kelet felé s Keleten át a Nyugathoz. 
Vannak azután itt még ipari, kereske-
delmi, forgalmi érdekek s vannak állam-
kincstári érdekek is. Mindezeket nem 
szabad számításon kívül hagynunk, ha 
hivatottan akarunk a kérdéshez szólani 
s ezeken kivül még valami konkrét ki-
indulási pontra is szükség van. Ez a 
konkrét kiindulási pont nem lehet más, 
mint a hivatalos díjszabás. Ennek ismerése 
nélkül a vita akadémikus. Igen helyesén 
tette tehát a Gazdaszövetség, hogy a 
kérdéshez való hozzászólást arra az időre 
tartotta fenn, amikor a kormány térvét 
apróra megismerni alkalma lesz. Szeret-
nénk, ha a kereskedelmi miniszter a 
hozzászólás jogát és alkalmát biztosítaná 
a gazdaközönségnek, még mielőtt bevég-
zett tények elé állíttatnék. Ez minden-
esetre többet érne, mintha a gazdakö-
zönségnek a rekriminácziók eső után 
való esernyőjével kellene beérnie. 

Kovács-Sebestyén Aladár az alacsony hajó-
zási illetékek czélszerüsége mellett érvelt, 
még pedig meg kell vallanunk, igen sze-
rencsésen. Szerinte a Vaskapu ille-
téke a nagyobb forgalomból eredő hasz-
not meg nem haladó, lehetőleg minimális 
összeg legyen; de semmiesetre sem 
szabad ezt a díjszabást olyan eszköznek 
tekinteni, mely a forgalom mesterséges 
megakaszlására, a felénk gravitáló be-
hozatal mesterséges megnehezítésére szol-
gáljon. Czélt a magas díjtételekkel amúgy 
sem érnénk. A balkán buza 1 frt 80 kr. 
vámot fizet; az a buza, amely ezt a 
vámot megbírja, fel sem veszi a kraj-
czáros illetékeket, ha egyszer piaczainkon 
jó árkonjünkturák várnak reá. A gabona-
behozatal előtt tehát nem gát a magas 
hajózási illeték sem, meg aztán, ha a gátat 
csakugyan szigorúnak találnák, megkerül-
nék a Vaskaput. Mert hisz hajózni lehet 
ezután is az évnek egy nagyobb részé-
ben a Vaskapu-csatorna megkerülésével is. 
Bizonyítja ezt, hogy 1898-ban 5,000,000 q 
gabonát hajóztak fel a Dunán s ebből 
csak 1.000,000 q jött a Vaskapun át. 
Ha az illeték magasabb lesz a Vaskapu-
csatorna igénybevételéből eredő haszon-
nál, akkor a hajók egyszerűen a Duná-
nak szabályozatlan medrét fogják hasz-
nálni, ahol illetéket szedni nem lesz 
jogunk s csak akkor bonyolítják le a 
forgalmat a Vaskapun át, amikor a sza-
bályozatlan meder nem hajózható. Ez áll 
a behozatalnál. 

A kivitelnél már határozott érdekünk 
az alacsony díjszabás, mert a Vaskapu a 
mi legelőnyösebb kiviteli csatornánk a 
Nyugat felé is. ezen tehát mesterséges 
akadályokat teremteni nem észszerű. 
Fiume, amely szintén a viziutra vezet, 
egyfelől nem volna képes Magyar-
ország kiviteli forgalmát lebonyolítani, 
másfelől drágább kiviteli ut, mint 
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a Duna. A Dunán való kijuthatást 
eszerint nem szabad megnehezíteni. Az 
osztrák iparosok a díjtétel magassága 
miatt máris panaszkodnak, holott ha az 
iparnak magas a díjtétel, a mezőgazdaság 
még kevésbbé bírná meg azt. Röviden 
érdekünk: kifelé alacsony díjtételek, be-
felé magas díjtételek. De mert ilyen két-
arczu díjszabásról sző nem lehet, meg 
kell alkudni a körülményekkel s alá kell 
rendelni a fontosabb: a kiviteli érdek-
nek azt az érdeket, amely a gabona-
behozatal megnehezítésében állana. 

Ez a konklúziója a Kovács tanár 
előadásának. Differenczia tulajdonképpen 
e felfogás és nekünk azon irányelvünk 
között, hogy a Balkán buza behozatalát 
semmiféle más szempont örve alatt nem 
szabad elősegíteni: nincsen. Mert az 
előadás maga is beismeri, hogy a gabna-
behozatal s a keleti verseny ellensúlyo-
zása helyes törekvés, sőt egyenesen abból 
indul ki, csak egyszerűen azt vonja két-
ségbe, hogy ez a törekvés czélt érne-e™a 
magas hajózási díjtételek felállítása révén ; 
kétségbe vonja továbbá, hogy a mégis el-
érhető előny felérne-e azzal a hátrány-
nyal, amely kiviteli csatornánk meg-
drágulása folytán következnék be ; két-
ségbe vonja végül, hogy nagy nemzeti 
áldozatok árán azért nyitottunk volna 
meg egy csatornát, hogy azt aztán mes-
terségesen elrekeszszük ? 

Mindenesetre igen jogosult szembe-
állítása ez az irányadó szempontoknak s 
nem szabad alapos vizsgálatuk elöl ki-
térni, ha a magyar mezőgazdaság igazi 
szavazatát megtudni akarjuk. Lehetsé-
ges, hogy ez a szavazat keveset nyom, 
de valami súlyt mégis kell képviselnie 
ott, ahol a közgazdasági tényezők is 
figyelemben részesülnek. 

Tény az, hogy a balkán buza aka-
dálytalanabb beözönlésének kilátása jo-
gos aggálylyal tölt el bennünket s 
ebbeli aggályunkat egykönnyen nem ad-
hatjuk fel. Mert méltán ugy okos-
kodhatunk, hogy ezután több buza 
jön be hozzánk a Keletről, mint 
eddig jött. Azért valószínű ugyanis, hogy 
az alacsony díjtételekkel is támogatott 
buza behozatala emelkedni fog, miután 
most már akár a mi piaczunk, akár a 
mi rajtunk keresztül elérhető piaczok 
kedvező árkonjunkturáit minden idő-
ben képes kihasználni, mig eddig csak 
akkor juthatott be, ha a vízállás en-
gedte. Ennek folytán sem a köz-
vetítő kereskedelem, sem a fogyasztás, 
sem a speJculácziő nem támaszkodhatott 
olyan bizonyossággal a balkán búzára, 
mint ezután támaszkodhatik. Ez a bizo-
nyosság amily előny a kereskedelem 
szempontjából, a mily alkalmas a fo-
gyasztás fokozására, épp oly alkalmas a 
magyar buza nyomására is. 

Ám bennünket nem is az aggaszt 
annyira, hogy az idegen buza tisztessé-
ges versenyre kél a magyar piaczon ; ha 
már ezt a versenyképességet megadtuk 
neki az alacsony vámtételekkel, ugy ezt 
hajózási vámokkal hatálytalanná tenni 

csakugyan nem lehet. Az aggaszt ben-
nünket, hogy a balkán buza most már 
az árak lenyomására dolgozó tőzsdei 
spekulácziónak még hatékonyabb, úgy-
szólván mértani pontossággal mozgatható 
eszközévé vált és azért fontos előttünk 
a vámilleték magassága, mert minden 
fillérrel olcsóbb tétel megkönnyiti s ra-
czionálisabbá teszi a spekulácziónak azt 
a vállalkozását, hogy nagy tömegű bal-
kán búzát mozgósítson bizonyos idő-
pontra. Mondhatjuk ugyan, hogy a spe-
kuláczió ilyen vállalkozása előtt sem 
akadály a magas díjtétel, a mi tény is, 
de nagy tömegeknél minden fillérnek 
jelentősége van, minden fillérnek, a 
melylyel a balkán buza olcsóbban ke-
rülhet a mi piaczunkra, az a jelentő-
sége van, hogy ugyanannyi fillérrel ol-
csóbbá tehető a magyar buza is. 

Az alacsony díjtételek egyik igen 
fontos jelentőségét tehát abban vagyunk 
kénytelenek keresni, hogy a spekuláczió 
olcsóbban, vagy drágábban jut-e esz-
közéhez és mindaddig, mig a szabad-
raktárak intézménye által támogatott 
tőzsdei visszaélések meg nem szűnnek, 
mindaddig a Vaskapu megnyitásában, 
nyilt veszedelmet látunk, amely vesze-
delem meg nem szüntethető ugyan 
semmiféle magas díjtétellel, de viszont 
az alacsony díjtételekkel hatékonysága 
fokozódni fog. 

Bizonyára nem helyénvaló, hogy egy 
föfontosságu viziut forgalmi politikájának 
megállapításával a gazdasági belélet ab-
normitásai legyenek az irányadók, hogy 
ezeket a belbajokat a kifelé való érvé-
nyesülés ezer más érdekének rovására 
gyógyítgassuk. Ugy a tőzsde, mint avéd-
vámok hatályát kijátszó szabadraktárak 
megrendszabályozásának megvan a maga 
módja s magunk is azt óhajtjuk, hogy 
ezeket az intézményeket gyógyítsuk köz-
vetlenül és tökéletesen, ne pedig köz-
vetve és tökéletlenül hajózási akadályok-
kal. Főre alkalmazott borogatás a lábfájás 
ellen nem sokat használ. De a láb fáj-
dalma azért a fejre is kihat. 

íme itt vannak ezek a visszásságok, 
amelyek fájnak nekünk s amelyek ártó 
hatékonyságukban nyerni fognak. Tessék 
kiirtani ezeket, akkor aztán a magyar 
gazda is nyugodtan fogja vizsgá'ni a köz-
szempontokat, szívesen meghajlik akifelé 
való érvényesülés érdekei előtt és a leg-
nyomósabb érdek kedvéért 1903-ig el-
szenvedi készséggel a balkán buza foko-
zódó versenyét is, csak afelől legyen 
megnyugodva, hogy ezt halálos vesze-
delmére kiaknázni nem fogják. B. B. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Egy növény, amelyből nem győz-
nek eleget termeszteni. 

(A Panax Ginseng.) 

Ö Mintha csak összebeszéltek volna, oly 
egyértelmű érdeklődéssel foglalkoznak már egy 
pár év óta Francziaország, Kanada és az 

Egyesült-Államok szaklapjai egy növénynyel s 
minthogy részünkről is utánajártunk a dolog-
nak és egyik legilletékesebb hazai szakemke-
rünk, Fekete József ur, a kir. tud. egyetem 
főkertésze ugy nyilatkozott, hogy: 

„Tenyésztése a mi éghajlatunk alatt, épp 
ugy, mint számos Kanadából származó növényé, 
mindenesetre jól sikerülne . . . ", helyénvaló-
nak vélem a szóbanforgó növényt megismer-
tetni. 

Ez a növény a Panax quinquefolia, Gin-
seng, Chin-Seng, Shinseng, (Francziaországban 
Gen-Seng, Kinában Gin-chen, Jin-chen, Japán-
ban Nindsin, Ninzi, Mandzsuban Orheto néven) 
elég érdekes, hogy több szempontból szolgál-
jon a tárgyalásoknak anyagul. 

A körültekintő angolok figyelmét a kinai 
és amerikai hatóságok tilalmai keltették fel, 
melyekkel a növény kipusztulását akarják meg-
akadályozni, a francziák, kik a növényterme-
lési szakmában sem tudnak ellenni egy kis 
ideálizmus nélkül, a növénynek a varázs-
gyógyerejével és gyökerének regébe illő csoda-
szerü idomaival foglalkoznak, a praktikus 
amerikaiak pedig csak azt tartják szem előtt, 
hogy a vadon előforduló növény kiveszőben 
van, a szükséglet pedig olyan . óriási nagy 
belőle Kinában és Amerikában, hogy már 
régen nem győzik annak kisebb részét is elő-
teremteni és amennyiben az Egyesült-Államok 
számos vidékei elegendőképp nyújthatják a 
növény tenyészetéhez megkivántató feltétele-
ket, nagyszabású termelésre sarkalják farmerei-
ket, kik különben is elég fogékonyak a jöve-
delmet biztosító sarkaiások iránt. 

A nagy kelendőségét annak köszönheti a 
Panax Ginseng, hogy a kinai orvosok nagyra 
becsülik gyökerét, mint orvosszert. Azt állítják 
róla, hogy elhárítja a fáradtságot, sőt meg is 
szünteti azt és a kimerült erőt is helyreállítja. 
Az öreg embereket megifjitja (sic!), uj életerőt 
önt beléjök (sic! sic!), egyszóval halhatatlanná 
teszi az embert (!!!), ha ugyan képes erre 
valami a föld kerekségén és Pekingben némely 
időszakban oly értéket fizetnek érte, mint az 
arany súlyáért. Ez szószerint értendő. 

A valódi mandzsr Ginseng egy törzsből 
áll, a levelek egy gyöktőből fakadnak, azután 
két elálló mellékgyökérből. A gyöktő egy em-
ber feje és nyakához, a két mellékgyökér az 
ember vállai és karjaihoz hasonlít, a főgyökér 
egy emberi testet képez és a gyökér villaszerű 
végei a lábakra emlékeztetnek, sőt Grosier 
kereken azt mondja, hogy a Ginseng-gyökér 
emberhez hasonlít. 

A kinai benszülött ugy vélekedik, hogy 
olyan növény, melynek gyökere az emberi test 
körvonalai szerint terjeszkedik, magános bozó-
tok és dzsungelek közepette, ahova emberek 
alig hatoltak valaha, az ilyen növénynek ok-
vetlenül hivatva kell lennie, hogy enyhítésül 
szolgáljon az emberek testi szenvedéseiben, 
gyógy-irul betegségeikre. 

A növény jelenleg már oly ritka lett, 
hogy egy kinai császári rendelet betiltotta a 
vadon termő Panax Ginseng-gyökerek szedését 
és magvának kivitelét.*) 

Kanadában, Ontario törvényhatósága szin-
tén eltiltotta a növény szedését januártól 
szeptemberig terjedő időtartamra avégből, 
hogy teljes kipusztulását megakadályozza. Addig 
azonban, mig kapzsi vadászok a növényt te-
kintetnélkül zsenge korára kihuzdalják, az 
október-deczemberi évszak elegendő arra, hogy 
előbb-utóbb kiveszszen. Ontario és Quebek 
államokból tiz évvel ezelőtt mintegy százezer 
dollárra becsülték a kivitel értékét, jelenleg 
azonban e kivitel már oly csekély, hogy a leg-
utóbbi évben exportált egyéb gyökérfélék közt 
már nem is találjuk feljegyezve. Ami keveset 

*) Ami azonban meg nem akadályozhatta, bogy 
a Ginseng-növény magva elkerüljön hozzánk. Megsze-
rezte azt Mauthner magkereskedő és odaadta a m. kir. 
tudomány-egyetem füvészkertjének, igy tehát a Panax 
Ginseng máris kísérleti tenyésztés alatt van hazánkban. 

(Yís.) 
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exportálnak, azt Amerika nyugati államaiban 
kinai születésű emberek gyűjtik, kik viszont-
eladó droguistáknak adják el és ezek túlnyomó 
legnagyobb mennyiségben Kinába szállítják. 
Rendesen suly szerint adatik el s az Ameriká-
ban meghonosult, vagy jobban mondva meg-
amerikaiasodott élelmes kínaiak, hogy súlyo-
sabbakká tegyék a gyökereket, olvasztott ólmot 
öntenek az óvatosan kivájt gyökérbe, a nyílást 
pedig oly leleményes módon zárják el, hogy 
azt fölfedezni csak ugy lehet, ha minden egyes 
gyökeret külön megmérlegelik és kezelik. 

Az Egyesült-Államoknak rendkívüli nagy 
körültekintéssel működő s a növénytermelést 
előmozdító hivatalai ráterelik az ottani erdő-
tulajdonosok figyelmét a növénynek termelé-
sére, közlik a termelés, valamint a piaczra 
való elkészítés módját, ismertetik a kereske-
delmi forgalomban mutatkozó keresletét és az 
árakat, melyek a terményért elérhetők. 

Az Egyesült-Államok gazdáitól azonban 
a vállalkozó szellemű kanadai lakósok sem 
maradnak el, nekik nagy buzdításul szolgál az 
a körülmény, hogy a Ginseng a kanadai ég-
hajlatban jobb minőségben terem és magasabb 
árakon kel el, mint a délszaki vidé-
keken termett gyökér és a mult év augusztus 
havában egy newyorki kereskedő köriratot 
bocsátott ki, melyben tudatta a termelőkkel, 
hogy a Kanada, Vermont és Pennsylvánia északi 
részében termelt Ginseng-gyökér fontjáért 3— 
3-Vs dollárt déli Pennsylvániában, északi Ohió-

56. ábra. A Ginseng-növény. 

ban, Indiana, Míchigan és nyugati Illinoisban 
termeitért 29Aio—3 dollárt fizet. Az északibb 
tájakon termelt Ginseng tehát többet ér, amely 
körülményre azért terjeszkedünk ki oly részlete-
sen, mert egy megindítandó magyarországi pro-
paganda mellett nagyon kedvező érvül szolgál. 

A folyton csökkenő termés, a folyton 
növekedő kereslettel szembeállítva, legjobban 
illusztrálja e termelési czikk fontosságát és erre 
nézve az Egyesült-Államok statisztikájából a 
következő adatok jutottak tudomásunkra: 

b e z á i r ó l a g exportáltatott 1 font ára 
volt 

dollárokban évtől évig font 
1 font ára 

volt 
dollárokban 

1868. 1877. 3.881,559 1-09 
1878. 
1888. 

1887. 
1896. 

3.690,360 
2.193,063 

1*75 
3 04 

Az Amoyban székelő konzul, Johnson ur, 
az 1897 julius 29-én kelt jelentésében említi, 
hogy Amoyban 12V2, egész I7V2 dollárig ada-
tik el a Ginseng-gyökér fontja, ugyanott 
1896-ban 88,517 34 dollár értékű Ginseng 
adatott el, mely Amerikából és Koreából ho-
zatott be, ez utóbbinak értéke 44,222 80 dollár 
volt. Jelentéséhez hozzáteszi még Johnson ur 
a következő nyilatkozatot: 

„Nem túlozok, ha azt állítom, hogy e 
gyökérből husz millió dollár értékűt lehetne 
Kínában eladni." 

Hogy minő jövedelmet nyújt a Ginseng 
a termelőnek, azt a következő adatokból 

tudtuk meg: Mr. Geo Stanton nem egé-
szen 5 év alatt 2 • rood területen (1 
rood = 281 D-öl) 387'96 dollár jövedelmet 
teremtett, tehát 562 öl területen 969 frt 90 krt. 
A legutóbbi évi termése 28 font volt, ezt SVa 
dolláron adta el fontonkint, ebből látható, 
mennyivel nagyobb a kultivált Ginseng értéke, 
a vadon termő gyökérnél. 

Ha e számokat veszszük alapul, akkor 
6 év tartama alatt, mint amely időn belül egy 
jól elkészített Ginseng-ágy jól terem, 2 • 
rood = 562 ölnyi területen évente 64'66 dollárt, 
vagyis 161 frt 65 krt, katasztrális holdankint 
tehát '460 frtot jövedelmez, melyből a termelési 
költségek természetesen levonandók. 

Az említett konzul jelentéséből az is ki-
világlik, hogy azon kereskedők, kik a Ginseng-
gyökeret az északamerikai termelőktől 5V2 dol-
láron vásárolják össze és fontját Kínában 
I7V2 dolláron adják el, mindenesetre nagyon 
szép haszonra dolgoznak. 

E számok nagyon érdekelnek bennünket, 
először is azért, mert Fekete, egyetemi főker-
tész ur enuncziácziójából azt látjuk, hogy a 
Ginseng termelése nálunk sikerrel volna foly-
tatható, másodszor pedig azért, mert most, 
midőn Ausztria-Magyarország kikötőt készül 
szerezni Kínában, hogy ott és onnan piaczot 
teremtsen ipar- és mezőgazdasági termeivényei-
nek, sőt ha ezen aspiráczió nem is menne 
teljesedésbe, azért ugy, mint más nemzetek 
hajói, a magyar kereskedelmi lobogó is meg-

57. ábra. A Ginseng-gyökér. 

találja útját a kinai kikötőkhöz és végre har-
madszor, tekintve a Ginseng-gyökér nagy kelen-
dőségét és könnyű elárusithatóságát, valamint 
az érette elérhető rengeteg árakat, e termény 
olyan jövedelmekkel jutalmazná a termelőt 
nálunk is, aminőket soha és semmiféle más 
termény után el nem értünk. 

A Ginseng tenyésztési módjára nézve 
egészen közvetlen forrásból vannak adataink, 
melyek teljesen megbízhatók és nem fogunk 
késni ezen adatokat közrebocsátani, ha — amint 
remélhető is — sikerült felkeltenünk termelőink 
érdeklődését e növény iránt. 

Égy különösen fontos körülményt azon-
ban már előre is el kell árulnunk, t. i. a hol 
csak lehetséges, ott minden esetre erdőbe 
telepítendő a Ginseng; mert hogy sikerüljön, 
főföltétele az árnyék. A .lombos fák kellő 
árnyékot nyújtanak ugy a magágyaknak, vala-
mint a kész növényekkel beültetett telepeknek 
is, melyeket azonban a szabad légáramlat mégis 
érhet és éppen ezen körülmény mutatja azt, 
hogy e gyógynövény termelésire olyan árnyékos 
területeket is elönynyel lehet majd kihasználni, 
a mélyeken más kultúrnövény nem terem meg, 
melyek tehát más czélokra egyáltalában nem is 
használhatók. 

így tehát, feltehető, hogy törekvő gazdáink 
közül igen sokan fognak érdeklődni ezen terme-
lési ág iránt, annál is inkább, mert a Ginseng-
gyökér könnyen konzerválható. De a tapaszta-
lat megtanított bennünket, hogy minden újnak 

és jónak a legveszedelmesebb ellensége egy 
véletlenül nem sikerült kísérlet. Áz elkedvet-
lenedésen már sok czélirányos ügy megfenek-
lett. Azért tehát magunk is, kik minden jöve-
delmező termelési ágnak közelfekvő okoknál 
fogva szívesen vagyunk szószólói, csak arra 
figyelmeztetnők termelőinket, hogy lassan in-
duljunk ! Csak kisebb telepekkel kezdjünk; de 
e kisebb kísérleteket azután hazánk minden 
vidékén, mindenütt meg kellene ejteni a hol 
erdő, liget váltja fel a mezőt és a berket. A 
sok irányban meginduló, habár csak kisebb 
arányú kísérletek folyamában összegyűlő ta-
pasztalatok még sokra meg fognak bennünket 
tanítani. Ha egyik-másik helyen nem is sike-
rülne mindjárt, az anyagi veszteség oly csekély 
lesz, hogy nem érdemes róla szólni, ha pedig 
siker koronázza a kisebb szabású bekezdéseket, 
akkor örvendeni fogok, hogy nem irtain e 
sorokat hiába'. 

Vitályos. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Monostori Károly. 

Magán bika közös szolgálatban. 
Egyik erdélyi tagunk a következőket irja j 
Vármegyém területén a magyar-erdélyi 

fajta szarvasmarha tenyésztése van elrendelve 
az 1894. évi XII. t.-cz. 24. alapján. Több 
gazdatársammal piros - tarka szavasmarhate-
nyésztést óhajtanék űzni, mivel ezek a mar-
hák tejre és húsra több, haszonnal tenyészthe-
tők és hegyi legelőnk is megfelelőbb nekik. 
Tisztelettel kérek felvilágosítást arra nézve, 
hogy jogosult-e a járási mezőgazdasági bizott-
ság arra, hogy á pirostarka fajta (pinzgaui — 
berni és szimmenthali) tenyészbikaborjaktól, 
ha azok a törvényben előirt követelményeknek 
megfelelnek és a tulajdonos által kijelentetik, 
hogy azokat istállón, tehát nem közcsordában 
óhajtja tartani, hogy kézből udvarán párzás 
végett másoknak is átengedhesse, a tenyésziga-
zolvány kiadását a vármegye szabályrendele-
tére hivatkozva a törvény 31. §-a ellenében 
megtagadja? Ha nem; minő lépések teendők 
etárgyban? Ellenben ha jogosult, minő kívá-
nalom az akkor, midőn ma már minden község-
ben több gazda beszerezvén a pirostarka te-
heneket, hogy azokat üzködtetés végett más 
vármegye területére 40—60 kilóméter távolságra 
kényszeríti hajtani? A kis földmivelőgazda el-
aprózott birtokán 1—4 darab tehénen felül 
nem tarthat apaállatot is. Különösnek tartjuk 
másképp is, hogy mi, kik nemesebb anyaállat 
birtokába vagyunk, köteleztessünk annyaállatjain-
kat az itteni erdélyi tenyészbikákkal fedezteni 
s igy létesíteni keresztezést, midőn anyaállat-
jainkat nagy áron vásároltuk be. Ezen körül-
ményre teljesen szakfelvilágositást kérnénk több 
oldalról, hogy kételyeink megállapítva, biztos 
alapon elosztatva lévén, a mezőgazdasági bi-
zottság eljárásával szemben tehetnénk további 
eljárást? P. B. 

E kérdés megoldása a körül forog, hogy 
magán ős nem közös tenyésztés-e, mikor va-
lamely község több lakosa más fajta tehene-
ket tart, mint a mely azon vármegyére egész-
ben, vagy részben, tehát a szóbanforgó já-
rásra, községre nézve szabályrendeletileg elő-
írva van; magán tenyésztés-e vagy nem az 
ilyen névszerint akkor, ha az illető tehéntu-
lajdonosok nem a községi rendeletileg megál-
lapított fajtájú, hanem egészen más fajtájú 
magán bikával hágatnak, akár ugy, hogy az 
ekként megvemhesedett teheneket s keletke-
zett borjakat aztán közös csordában járatják, 
akár ugy, hogy külön legeltetik vagy éppen ki-
zárólag otthon istállón tartják. 

Bizonyos mértékig kétségtelenül közös 
az a magán bika, a melylyel bárki tehenét a 
bika tulajdonosa meghágatja s ekként nincs 
kizárva az az eset, hogy akár tizen-huszan 
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is tartsanak, akár 10—20 féle fajtájú bikát is \ 
magán tulajdonosok arra a czélra, hogy a 
maguk tehenei mellett mások teheneit is há-
gathassák, törvény értelmében persze csak 
akkor, ha az a bika tenyészigazolványnyal el 
van látva s csak a magukét és alkalmazottjaikét 
akkor, ha tenyészigazolványnyal ellátva nincs. 
De ezt az esetet feltételezve, hová lesz a kö-
zös tenyésztés törvény által czélbevett egyön-
tetűsége, hová maga a tenyészkerület ezélba 
vett közös marhajellege ? Az egyszerűen illu-
zóriusá lesz s kár volt akkor almezőgazdaság-
ról szóló törvény erre vonatkozó részét meg-
alkotni. 

Ám tény aztán az, hogy én pl. nem tu-
dok e törvényben rendelkezést lelni arra, hogy 
valaki a járási mezőgazdasági bizottság által 
liczenczirozott w,agán bikájával — bármily fajta 
is az — másolt bármily fajta teheneit fél ne 
hágathassa, ha akarja s ha a tehén tulajdo-
nosa ezt kivánja. 

Ha azonban a törvény 29-ik §-a azt 
mondja is, hogy : „Közös tenyésztésre szánt 
apaállatok tenyésztésre csak akkor használha-
tók, ha azokat a járási mezőgazdasági bizott-
ság megvizsgálta és az illető évadra, tekintet-
tel a szarvasmarhánál és lónál a tenyészkerület 
következményeire is tenyésztésre alkalmasnak 
találta és arról tenyészigazolványt állított ki" 
— s ha közösnek és nem magán bikának tart-
ják tehát az olyat, a mely nem csak a tulaj-
donos és alkalmazottjai, hanem mások tehe-
neit is hágja, ugy hova legyünk a 31-ik §-al 
és az ahhoz adott utasítással, mely szerint: 
„Saját és alkalmazottjainak anyaállataihoz, te-
kintet nélkül a tenyészkerület követélményeire, 
mindenki tetszészerinti apaállatot használhat, ha 
azonban apaállatait párzás végett másoknak is 
átengedni akarja, azt csak a járási mezőgazda-
sági bizottság által kiállított igazolvány alap-
ján teheti.u 

Ily igazolványt tehát a mondott bizott-
ság Mállithat, evvel fegyverkezve tehát a ma-
gán bikatulajdonos másoknak is hágathat, de 
még mindig kérdés, hogy közös tenyésztés-e 
hát már ez, vagy nem, mert ha közös már, 
ugy a tenyészkerület követélményei is előtérbe 
lépnek és jogukat követelik. 

E körülményeknél, a törvény paragrafusai-
nak ezen nem eléggé preczizirozott minőségé-
nél fogva fogas tehát e kérdés és nálamnál 
jobb törvény magyarázókra kell bíznom, hogy 
ebben a zárt megnyissák; de részemrőről oda 
hajlok, hogy: csak a közös csordában nem jár-
hat más, mint a kijelölt fajtájú bika s liczen-
czirozott bármely fajtájú bika bárki tehenét 
hághatja, ha azt a két tulajdonos ugy kivánja. 

Ujabbi és más kérdés aztán, (s azt itt 
szóban forgó esetben talán éppen ez forog 
leginkább fenn), hogy köteles-e a mezőgazda-
sági bizottság liczenczet adni a tenyészkerület 
követelményeinek meg nem felelő bár másképp 
alkalmas bikának vagy nem. Én azt vélem, 
hogy igen, az ottani bizottság ugy látom azt 
véli, hogy nem. 

Forduljon kérdésttevő döntés végett feleb-
bezéssel élve az alispáni hivatalhoz s ha annak 
döntésével se elégszik meg, felebbezzen 
földmivelési minisztériumhoz, ahol hasonló 
kérdésben ezideig bizonyára már többször Ítél-
keztek, de a mely ítéletekről nekem — s 
nálatomra — nincs tudoraásom. 

Monostori Károly. 

hogy a tenyészállatvásáron más tenyésztők is j éppen az, hogy kiváló apaállataival az egész 
tudtak oly szimmenthali bikákat bemutatni, i ország szimmenthali anyagának javításához és 
amelyek nem messze állottak a rátótiaktól, sőt I nemesítéséhez nagyban hozzájárult. 

A XIII. tenyészállatvásár állatai, 
A v Köztelek" f. évi'25. számában bemutat-

tuk az idei tenyészállatvásár állatjai közül Széli 

Kálmán rátót-héraházi tenyészetének három 
remek bikáját. Bár ezekkel a remek állatokkal 
a szimmenthali tenyésztőknek versenyezniük 
nagyon nehéz, mégis a magyar tenyésztők nagy 
szakértelmét és áldozatkészségét igazolja az, 

58, ábra. „Nótás" szimmenthali bika, Ordódy Pál bagotai tenyészetéből. 

azokkal sok tekintetben meg is egyezők. Ter-
mészetesnek kell ezt találnunk azért, mert a 
rátóti tenyészet, mint a szimmenthali állatok 
legkiválóbb regenerátorainak tenyésztője, be-

A rátóti tenyészeten kivül különösen ki-
tűntek Ordódy Pál bagotai szimmenthali tenyé-
szetének bikái, melyek közül a „Nótás" (58. ábra) 
az I. dijat is elnyerte; Wolff Testvérek rákos-

59. ábra. „Teli" szimmenthali bika, Bu<yer Pál nyíregyházi tenyészetéből, 
folyását apaállatjaival majdnem minden kiválóbb | palotai tenyészete hasonlólag szép és különö-
szimmenthali tenyészetben már érvényesítette | sen egyöntetű jellegzetes nemes állatokat álli-
és a rátóti szimmenthali tenyészetnek főérdeme I tott ki, melyek közül „Harczos" (60. ábra) az 
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első bikadij mellett, a székesfőváros diját is 
elnyerte. Érdemes még a megemlítésre és be-
mutatásra Burger Pál nyiregyázai birtokosnak 
„Tett* nevű bikája (59. álra), amely a II. bika-
dijat jó alkatával, erőteljes csontozatával mél-
tán kiérdemelte. 

ÜZEMTAN. 
Rovatvezető : Hensch Árpád. 

A szabad gazdaság. 
— Adat a mezőgazdaság üzemtanához. — 

Irta: Jaensch Emil. 
T. A szabad gazdaság méltánylása a talajerő 

egyensúlya szempontjából. 

Az anyagpátlás kérdése a mai mező-
gazdaságtanban á legbizonytalanabbakhoz tar-
tozik. A nagy gyakorlat a tudomány követel-
ményeihez ugyan közelebb áll, mint ezelőtt, de 
még mindig nem annyira, hogy a kérdést le-
tárgyaltnak tekinthessük. Ha más gazdasági 
rendszernél a kérdésre : mennyire van a talajerő 
fenntartása biztosítva, világosan felelni, vagy 
azt mégis bizonyos feltételek mellett pontos 
számokkal kifejezni lehet, ha más gazdasági 
rendszernél egyszersmindenkorra kimondható, 

mennyire lesz a talajerő apasztva, milyen nagy 
legyen a beszerzendő műtrágyák, takarmány-
nemüek, alom menyisége, hogy a hiány pótol-
tassák, ugy az a szabad gazdaságnál általános-
ságban nem állapittható meg oly rövidesen. A 
talaj kihasználása ezen rendszerénél nem egyenlő 
azért a talaj gazdagsága tápanyagokban és 
azok pótlása is változó. 

A szabad gazdaságnál is áll mindenek-
előtt Drecheler azon tétele, hogy az egyes 
földrészletet valamint az egész gazdaságot 
illetőleg nem a termések által a talajból elvont 
anyagok teljes visszapótlásáról van szó, hanem 
arról, hogy tápanyagokat nyujtsunk azon czél-
ból, hoj-y ezáltal a reménylendő termések tény-
leg elérhetők is legyenek. Teljes visszapótlásról 
a természettudomány értelmében a szabad 
gazdaságnál sem lehet beszélni, ezen szem-

pontból a szabad gazdaság is rablógazdaságot 
üz. Ez nem is lehet másképp. Czélul a leg-
magasabb tiszta jövedelem tűzetik ki, a ter-
melés törvényei szerint dolgozunk; ezek a 
teljes visszapótlást tiltják, mivel az rendesen 
nem gazdaságos. Ezen legmagasabb tiszta jö-
vedelem alatt pedig természetesen nem az egy 
évi, sem pedig egynéhány esztendő átlaga ér-
tendő, hanem az állandó legmagasabb tiszta 
jövedelem. És pedig kizárja azt, hogy a birtok 
elhasználtassék, hogy úgyszólván annak fo-
gyasztói legyünk, hanem azt csak használni, 
tehát az állandóan befektetett tőke kamatait 
élvezni akarjuk. Ezen megjegyzés fölöslegessé 
válik, ha szem előtt tartjuk: a tőke és kamat, 
a föld és annak gyümölcse fogalmakat. Ha 
valaki ugy gazdálkodik, hogy a talajt elhasz-
nálja, — amennyiben elhasználhatatlan javak-
nál erről szó lehet — akkor az a gyümölcsöt 
nem a talaj jövedelmének, hanem a földtőke 
egy részének tekintse, amit az földtőke-össze-
gétől elvont és gabonává, répává stb. átvál-
toztatta. 

De a nagy praxis még ezen követelmény-
nél is tovább megy és olyan esetekben, hol a 
talaj természetes gazdasága nagy, visszapót-
lásra nem is gondol: a holt tőkét, mely 
különben kihasználatlanul heverne, forgalomba 
hozza. Közgazdasági szempontból az teljesen 
okadatolva van és az emberiség jólétének és 

haladásának rossz szolgálatot tennénk, ha ez 
nem igy volna. Ezen rablógazdaság egész or-
szágok részére a jövő rémképének mutattatott 
be és ezen cselekményből az egész kultura 
bukása jövendöltetett példákra támaszkodva, 
melyek azonban nem igen alkalmasak.*) A 
tapasztalat, mely minden országban tétetett, 
daczára annak, hogy a rablógazdaság e neme 
űzetett, ellene szól azáltal, hogy ott a föld 
jövedelme és a jólét állandóan emelkedett, 
nem érintve attól, hogy évente rengeteg mennyi-
ségű növényi tápanyagok a talajnak nem adat-

*) V. ö. e kérdést illetőleg, azon kevés de igen 
találó szavakat, melyeket (ifj.) A. Thaer használ: Nem 
„rablógazdaság" által pusztult el Sziczilia, Spanyol-
ország, Afrika, a Kelet kulturája (Liebig), hanem hamis, 
depraváló pénzügyi rendszabályok, politikai balsiker és 
jogbizonytalanság által. System der Landwirtschaft § 362. 

tak vissza, hanem az oczeán által nyelettek 
el. A mig nem rendelkezünk olyan segéd-
eszközökkel, melyek révén a különféle hulla-
dékot trágyaalakban oly csekély költséggel 
visszaadhatjuk a talajnak, hogy ezen munka 
gazdaságiig kifizeti magát, addig azokat ki-
használatlanul kell hagynunk. 

És szintúgy a természet által külömböző 
formában gyűjtött növényi tápanyagok addig 
nem vehetők igénybe, mig gazdaságilag nem 
hasznosíthatók. A kamatos kamatszámítás azt 
mondja, hogy a gyümölcsözésre elhelyezett 
tőke bizonyos idő múlva (5% mellett 15 év 
alatt) megkétszeresedik. Ebből az következik, 
hogy ha a városi huladék kihasználására be-
fektetett tőkéket gazdaságilag elhelyezzük, rövid 
idő múlva dupla összegek állanak rendel-
kezésünkre. Túlhaladott álláspont manapság 
gabonaraktárak alapítása azon czélból, hogy 
gyenge termések .alkalmával készletünk legyen 
— miért gyűjtsünk tehát tartalékot a talajban, 
mely gazdaságilag nem értékesíthető? Az utó-
korért való gondosság ezen uton kevés siker-
rel járna. A tökéletesbitett közgazdaság annak 
idejében majd megtalálja az eszközöket, hogy 
azt, amire a mai segédeszközökkel nem 
vagyunk képesek, kihasználja, ha az előnyére 
fog válni. 

Afmarliasó beszerzési forrásai. 
Nem valami biztató jelenség, hogy két 

évvel az olcsó marhasó forgalombahozatalát 
elrendelő törvény életbeléptetése után arról 
kell az érdekeltséget tájékoztatni, hogy ebbeli 
szükségletét hol fedezheti. Sajnos, hogy még 
ma is ugy vagyunk, hogy a gazdaközönség 
nem tudja, hol szerezze be az állattenyésztés-
nél nélkülözhetetlen marhasót s a kérdezős-
ködések ennek érdekében napirenden vannak. 

Mint ismeretes, az olcsó marhasó forga-
lombahozataláról az 1897-ik évi első törvény-
czikk intézkedik. Több mint kőt éve tehát már, 
hogy az olcsó marhasó forgalombahozatott, de 
ezen hosszú idő sem volt elegendő, hogy a 
fogaszlás nagyobb mérveket öltsön, sőt a 
marhasófogyasztás ezidőszerint rendkívül kor-
látolt és sokkalta csekélyebb mint volt akkor, 
amikor az idézett törvény még életbeléptetve 
nem volt. 

Mindenesetre érdekes jelenség, hogy ha-
bár a só árát az idézett törvény az addigi-
nak felére, vagyis métermázsánként 5 frtra 
csökkentette, mégis a sófogyasztás azóta nagy-
mértékben csökkent, holott ennek éppen ellen-
kezőjét lehetett volna jogosan remélni. Bizo-
nyára igen fontos okoknak kell tehát fenforogniok, 
amelyek ezt a sajnálatos tényt előidézik, ami 
ugy is van. 

A gazdaközönség részéről mindgyakrab-
ban merülnek fel panaszok a tekintetben, 
hogy a marhasó beszerzése mily nagy nehéz-
ségekkel van összekötve s hogy az e miatti 
panaszok nem alaptalanok, bizonyítja az, hogy 
az egész ország annyi ezer községe közül 
mindössze csak 240 helyen árusítják az olcsó 
marhasót. Ehhez járul azután még az, hogy 
a só beszerzési forrásairól a gazdaközönség 
nincs kellőképpen tájékoztatva, ugy, hogy ez-
időszerint még igen sokan nem tudják, hol 
árusittak az olcsó marhasó.- Szükségesnek 
tartjuk ennélfogva ezen helyeket tájékoztatás 
czéljából az alábbiakban fölsorolni, zárjelben 
egyúttal feltüntetve a só árát a különböző áru-
sító helyeken-

A marhasó árusítására a következő főbá-
nya- és sóhivatalok vannak hivatva: 

Az akna-szlatinai és marosujvári, hol a 
marhasó a törvényileg megállapított 10 korona 
egységár mellett, bocsáttatik áruba, a mely 
egységárhoz a szállítás és kezelési költség 
esetről-esetre hozzászámittatván, az alanti 
sóhivataloknál, már a zárjelben feltüntetett 
összegek szerint módosulnak és pedig az 
aradi (6"07), bártfai (6'33), budapesti (6'65), 

: 59. ábra. „Harczos" szimmenthali bika, Wolff testvérek várpalotai tenyészetéből. 



37. SZAM. 9-te ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1899. MÁJUS HO 6. 733 

dárdai (6'85), dunaföldvári (6.94), fehértemolomi 
(6-57), győri (7'03), holiesi (7'48), homonnai 
(6"07), karánsebesi (6*58), késmárki (6'42), 
komáromi (7.—), körmendi (7'41), losonczi 
(6-59), miskolczi (6"23), nagy-kanizsai (7*39), 
orsovai (6 82), ó-moldovai (6'62), pancsovai 
(6*39), pozsonyi (7'14), rózsahegyi (6 63), soproni 
(7-47), szegedi (6"40), szolnoki (6'44), temesvári 
(6 32), tiszaujlaki (5"65), tokaji (6 22), turdos-
sini (7-07), vágujhelyi (7-11), valemári (o'QQ), 
zsolnai (6-83) sóraktáraknál. 

Nagyobb raktárak vannak még: Mára-
marosszigeten (sószállitó hivatal) (5-18), Maros-
Sólymoson (570), Bródban (670), Eszéken (6"85), 
Mitroviezon (672), Okucsánon (6 55), Terezo-
váczon (7-13), Zimonyban (6-60), Zsupánján 
(7'05). A sóhivatalok és nagyobb raktárakon 
kivül, az egyes törvényhatóságok területén a 
következő sóárudákban szerezhető be marhasó. 

Árva és Liptó vármegyében 7 helyen, u. m. : 
Alsó-Kubin (6"88), Liptó-Szent-Miklós (6'89), Tepla (7.—). 
Dluha (7-17), Jablonka (7-80), Liptó-Ujvár (7-15), Oszada 

Nógrád vármegyében 4 helyen u. m.: Balassa-
gyarmat (6-98), Széesény (6-96), Kékkő (7.30), Szirák 

Bereg és Ugocsa vármegyékben 5 helyen, u. m.: 
Beregszász (5-95), Szolyva (6-33), Nagy-Szőlős (5"87). 
Munkács (6-68), Halmi (5-99). 

fe Zó lyom és Turócz vármegyékben 5 helyen, u. m. 
' Beszterczebánya (7-50), Zólyom (7-15), Breznóbánya 

(7-23), Stubnya-fttrdő (7'40), Turócz-Szent-Márton (7'30). 
h Brassó és Fagaras vármegyékben 2 helyen, il m. 

Brassón (6"60), Fogarasön (6-60). 
' Fest-Pilis-Solt-Kiskun és Esztergom vármegyék-

•,, ben 20 helyen, u. m.: Esztergomban (7-10), Bátorkeszin 
te (8-10), Monoron (6-80), Aszódon (6-90), Uj-Kécskén (8.—). 
E Szabad-Szálláson (7-40), Czegléden (7'50), Nagy-Kőrösön 
^ (7-68), Bugyin (7"29), Kis-K8rösön (7-40), Váczon (7-14), »Örkényben (7'48), Nagy-Kátán (7-19), Halason (7-90), 

Zsámbékon (7"35), Félegyházán (7.—), Kecskeméten 
(7-20), Szent-Endrén (8-50), Solton (7-13) Ráezkevén 

Hajdú vármegyében 5 helyen, u. m.: Debreczen-
ben (8-20), Hajdu-Szoboszlón (6-40), Püspök-Ladányban 
(6-49), Kábán (6-50), Hajdu-Nánáson (6'60). 

Hunyod vármegyében 5 helyen, u. m. .• Déván 
(6-50), Dobrán (7-—), Hátszegen (6-80), Petroz 
(7-—), Szászvárosban (6'30). 

Heves vármegyében 6 helyen, u. m.: Eger (6-82), 
Heves (7'40), Kaál (7--), Gyöngyös (7'04), Hatvan (6'75), 
Tisza-Füred (6-75). V . 

Sáros vármegyében 3 helyen, u. m.: Héthárs (7-50), 
Girált (7-05), Szvidnik (7'05). 

Győr és Komárom vármegyékben 5 helyen, u. 
m.: Téthen (7-30), Győr-Szent-Mártonban (7-60), Tatán 
(7-17), Kisbéren (7-64), N.-Megyeren (7-50). 

Békés vármegyében 6 helyen, u. m. : Gyulán 
.7-—), Békés-Csabán (6-97), Békésen (7'50), Szeghalmi 
(7-50), Orosházán (7'20), Szarvason (7-30). 

Somogy vármegyében 15 helyen, u. m.: Kaposvár 
(7-38), Csurgó (7-85), Nemes-Vid (8-20), Kadarkút (8.50), 
Lakócza (8'80), Marczali (7.84), Nagy-Atád (7-45), 
Lengyeltóti (7-69), Boglár (7-18), Barcs (7-70), Igal 
(8-00), Szigetvár (8'50), Nagy-Bajom (7-40), Tab (7'64), 
Karád (7-74). ; 

Abauj-Toma vármegyében 7 helyen, u. m.: Kassán 
(6-52), Ab.-Szántón (6"62), Sepsin <7-23), Tornán (6-62), 
Encsen' (6'67), Szikszón (6"43), Gönczön (7-19). 

Kolozs vármegyében 3 helyen, u. m.: Kolozs-
várott (6-40), B.-Hunyadon (5-90), M.-Örvényesen (6"85). 

Bars és Hont vármegyékben 10 helyen, u, m.: 
Alsó-Maróton (7-74), Zsarnóczán (8.24), Ipolyságon (7*20), 
Vámos-Mikolán (8-50), Léván (7-38), Verebélyen (7-77). 
Selmeczen (7-98), Körmöczbányán (7'29), Oszlánvon 
(8-48), Korponán (9'00). 

Szepes vármegyében 6 helyen, u. m. : Lőcsén 
(6-85), Gölniczbányán (7"00), Iglón (6-90), Szepes-Váral-
ján (6-39), Ó-Lublón (7-12), Sz.-Ó.-Falun (6"99). 

Csanád vármegyében 3 helyen, u. m. : Makón 
(7-20), Battonyán (7"50), Nagy-Lakon (7-80). 

Krassó-Szörény vármegyében 5 helyen, u. m:: 
Lúgoson (6-60), Oroviczán (6.97), Facseten (6-46), Bozo-
vicson (8-10), Bogsánban (6 97). 

. Máramaros vármegyében 7 helyen, u. m.; Mára-
maros-Szigeten (5'85), Felső-Vissón (5*79), Körös-Mezőn 
(5-78), Ökör-Mezőn (6'59), Dolbán (6-40), Huszton (5-62), 
Bozsán (6-50). ' 

Borsod vármegyében 6 helyen, u. m.: Ónodon 
(6-80), Edelényen (6.68), Sajó-Szt.-Péteren (6-80), Mező-
Kövesden (6'77), Szendrőn (6"68), Mező-Csáton (6-94). 

Torontál vármegyében 6 helyen, u. m.: Nagy-
Becskereken (6-90), Módoson (7-50), Nagy-Kikindán (6-70), 
Szerb-Nagy-Szt.-Miklóson (7'40), Zsombolyán (6-70) 
Török-Becsén (7-45). j v a 

Alsó-Fehér vármegyében 3 helyen u. m.: Nagy-
Enyeden (5'60), Gyula-Fehérváron (5-65), Zalatnán (5-90). 

Szatmár vármegyében 3 helyen, u. m.: Nagy-
Károlyon (6"12), Szatmáron (5'80), Máté-Szalkán (6'44). 

Bihar vármegyében 8 helyen, u. m.: Nagyvára-
don (6-25), Belényesen (6-75), Székelyhidon (6-70), 

Élesden (6-30), Szalontán (6-18), Margittán (6-64), B.-Uj-
falun (7-50), Tenkán (8-25). 

Szabolcs vármegyében 11 helyen, u. m.: Nyíregy-
házán (6-50), Kemecsén (6'85), Kis-Várdán (6-95), Büd-
Szt.-Mihályon (6'49) Gávén (6'69), Mándokon (6'20), 
Nyir-Bátoron (6"39), Üj-Fehértón (6'90), Nagy-Kállón 

• (6-50), Tisza-Dobon (6'60), Tisza-Polgáron (7"25). 
Nyitra vármegyében 10 helyen, u. m.: Nyitrán 

(7-43), Érsek-üjváron (717), Verbón (7'49), Szemczén 
(8-25), Nagy-Tapolcsányban (7-74), V.-Selyén (7-50), 
Miaván (7-84), Privigyén (7'60), Galgóczon (7'60), 
Ny.-Zsámbokréten (7-70). 

Baranya vármegyében 6 helyen, u. m. : Pécsen 
(7-291, Mágócson (8-40), Szt.-Lőrinczen (8'20), Mohácson 
(7'32), Siklóson (7"65), Yaiszlón (S'25). 

Pozsony vármegyében 5 helyen u. m.: Nagy-
Szombaton (7 60), Malaezkán (7"60), Somorján (7-60), 
Dunaszerdahelyen (7'60), Galántán (7-60). 

GSmör-Kis-Hont vármegyében 6 helyen, u. m. : 
Rima-Szombaton (6-09), Tornallján (7'90), Rozsnyón 
(6-90), Klenóczon (6-77), N.-Rőczén (8-40), Pohorellán 
(7-30). 

Zemplén vármegyében 7 helyen, u. m. Sátoralja-
újhelyen (6-80),. Nagy-Mihályon (6-60), Sáros-Patakon 
(6), Szerencsen (6-90), Tőke-Terebesen (7'50), Király-
Helmeczen (7), Varannón (6'60). 

Sopron és Moson vármegyékben 14 helyen u. m.: 
Kis-Martonban (8-50), Csornán (7-62), Nezsideren (9-50), 
Mosonban (7-80), Fertő-Szt.-Miklóson (7'95) Gáloson 
(8-40), Nagy-Martonban (8), Lakompazon (9), Boldog-
asszonyban (8-08), Magyar-Óváron (7-90), Kapuvárott 
(7-50), Felső-Pulyán (8-60), Csepregen (8), Saágon 
(8-50). 

Csongrád vármegyében 2 helyen, u. m.: Szentesen 
(8), Csongrádon (8), 

Tolna vármegyében 7 helyen, u. m. : Szegzárdon 
(7-35), Tamásin (7-50), Bonyhádon (7-45), Pakson 
(7-60), DomboVáron (7-20), Hőgyészen (7-40), Simontor-
nyán (7-40). 

Fejér vármegyében 6 helyen, u. m. Székes-
Fehérváron (7-25), Sárbogárd (7"70), Bicske (7'03), Moór 
(7-25), Duna-Adony (7.45), Kápolnás-Nyék (7'20). 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyében 6 helyei, 
u. m.: Jász-Apátin (7'35), Kun-Szt.-Márton (7'50), Jász-
berényben (7-10), Mező-Turon (7-25), Karczagon (7'44), 
T.-Abád-Szalókon (7'48). 

Vas vármegyében 13 helven, u. m.: Szombathely 
(7-40) Felső-Eőr (7'85), Jánostíáza (7"59), Újvár (7-75), 
Szt-Elek (8-30), Sárvár (7'40), Szent-Gotthárd (7-50), 
Kőszeg (7-75), Kis-Czell (7'40), Muraszombaton (8'40), 
Vasvár (7-64), Gyana-Falva (7"80), Újfalu (7-80). 

Temes vármegyében 5 helyen, u. m.: Verseczen 
(7-16), Vingán (6-87), Dettán (6-82), Csákován (6'97), 
Lippán (7). 1 '' 

Torda-Aranyos vármegyében 1 helyen, 
Topánfalván (7-75), Maros-Ludason a versenytárgyalás 
január 1-én ki volt irva. 

Trencsén vármegyében 12 helyen, u. m.: Havas 
(7-33), Csacza (7"58), Nagy-Bitse ( - ) , Vág-Ujfalu ( - ) , 
Puchó (7-75), Baán (7-87), Ottcsadnicza (—), Vág-Beszter-
czében (7-08), Kisucza-Ujhelyen (—), Trencsénben (7'41), 
Tuzovkán (7-40), Rajeczen (—). 

ZIngmegyében 1 helyen, u. m.: Ungvárott (6). 
Veszprém vármegyében 5 helyen, u. m.: Vesz-

prém (7-48), Enying (7*30), Siófok (7"30), Pápa (7-55) 

Zala vármegyében 8 helyen, u. m.: AIsó-Lendva 
(8'40), Letenye (7*85), Tapolcza (7'85), Zalaegerszeg 
(8), Csák-Tornya (8), Sümeg (8), Keszthely (7'38), Zala-
Szt.-Gróth (7-74). 

Bács-Bodrog vármegyében 12 helyen, u. ..... 
Baja (7-15), B.-Almás (7'20), Zombor (6'90), Hódság 
(7-66), Zenta (7-24), Titel (7'50), Palánka (7*20), Újvidék 
(7-35), Szt.-Tamás (9), Kula (7"25), Szabadka (7-10), 
Újvidék (7-35), Apatin (8)-

Gyári és ipari czélokra a sótermelési 
helyeken Máramarosban és Erdélyben a tiszta 
kősó 58 krért, a tisztátalan 38krértés Fiumében 
a tengeri só egy (1) frt 45 krért adatik méter-
mázsánként. 

Egyben intézkedés van téve az iránt, 
hogy ott, hol a kitűzött versenytárgyalás alkal-
mával gazdasági egyletek (szövetkezetek, gazdai 
egyesületek vagy társulatok) is pályáznak mar-
hasó-árudáért, azok a magán eladókkal szem-
ben előnyben részesüljenek, illetőleg hogy az 
„Engedély"-okmány részükre állíttassák ki; az 
evvel netalán ellenkező intézkedés esetén az 
érdekelt gazdasági egyesület részéről a m. kir. 
pénzügyminisztériumhoz felszólalás intézendő. 

Mint e kimutatásból kitűnik, összen 296 
kisebb sóárudában árusittatik Magyarországon 
az olcsó marhasó. Bizonyára föltűnik a dolog 
iránt érdeklődőknek a marhasó elárusitási ára 
közötti jelentékeny különbség, amely oly nagy, 
hogy az egy métermázsa só közötti differenczia 
több mint 3 frtot tesz ki az egyes helyeken. 
Ez a legnagyobb anomália, mert valóban non-
sens az, hogy egy az állam monopóliumát ké-
pező czikk ára az ország különböző részeiben 
különböző legyen. 

Az olcsó marhasó forgalombahozatalát 
elrendelő törvény életbeléptetése előtt a só ára 
az egész országra egyformán 10 frtban volt 
megállapítva. Ezidőszerint az ország nagyrészé-
ben körülbelül 25—30%-al olcsóbb a só ára, 
mint azelőtt; de mig annakelőtt tiszta kősó 
hozatott forgalomba, addig ezidőszerint a mar-
hasó csakis őrölt állapotban kapható, az is igen 
sok esetben szemetes és piszokkal kevert ugy, 
hogy már ez az ok is a legnagyobb mértékben 
gátolja a só nagyobbmérvü igénybevételét. 

Ha már most hozzáveszszük azt, hogy a 
marhasó beszerzése nagy nehézségekkel jár, hogy 
az igazolványi rendszer alkalmazása végtelen 
sok szekatúrával van egybekötve, hogy a só 
csak nagyobb mennyiségben szerezhető be, 
mert értesüléseink szerint, a marhasó csak 25, 
illetőleg 50 kgnyi mennyiségben árusittatik, 
(holott a törvény annak 5 kgnyi minimális el-
árusitását e'rendeli) akkor mindezekhez 
hozzávéve még azt, hogy voltaképen az árbeli 
differenczia sem valami jelentékeny, valóban 
nem csodálható, ha a marhasófogyasztás nem-
csak nem emelkedik, de határozottan csökken. 

Egyáltalában érthetetlen, hogy oly só-
gazdag országban, mint Magyarország a marhasó 
hozzáférhetősége annyira megnehezittetik s 
hogy a kormány akkor, a mikor az egyes 
Balkán-Államoknak minimális áron bocsájt 
rendelkezésre nagymennyiségű kősót, vagy a 
mikor gyári és ipari czélokra a tiszta kősót 
58 krért, a tisztátalant 38 krért engedi át az 
ipari vállalatok részére, ugyanakkor a gazda-
közönség elé a legnagyobb akadályokat és 
nehézségeket görditi, a só beszerzését illetőleg. 

Mindaddig, mig a marhasó nemcsak 
őrölt alakban, hanem nyalósó gyanánt is 
forgalombahozatni nem fog, amig a sóárudák 
számának jelentékeny szaporításáról nem tör-
ténik gondoskodás, amig a nyilvántartás és 
ellenőrzés mai nehézkes módja megfelelően 
nem fog reorganizáltatni és mindaddig, amig a 
marhasó ára az ország minden részében 
egyenlősittetni nem fog, egyáltalában ki van 
zárva annak a lehetősége, hogy a marhasó-
fogyasztás nagyobb arányokat öltsön, sőt hogy 
csak az azelőtti forgalom nagyságát is el-

Ezen okokra való tekintettel sürgette 
csak legutóbb is az »Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" ezen követelmények teljesítését 
a kormánynál és áz esetben, ha a kormány 
e kérelmet teljesíteni nem volna hajlandó, 
újból ős újból szorgalmazni fogja azok teljesí-
tését, mert nem méltányos, hogy a mikor a 
kormány egyes ipari vállalatokat e téren is 
oly messzemenő kedvezményekben részesít, — 
hogy akkor a gazdaközönség jogos kívánalmait 
figyelmen kivül hagyja. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
244. kérdés. Czélszerü volt-e, egy a mult 

évben nyulszapukával bevetett táblát márczius 
hó derekán megfogasolni ? B. K. 

245. kérdés. Kérem közölni velem az 
eljárási módot az ákácz- és gleditschia-magok 
elvetesére nézve, t. i. hogy azok vetés előtt 
beáztatandók, vagy leforrázandók-e és a talaj 
hogy készíttessék el, mely időszak a legalkal-
masabb a vetésre? Szándékom'lenne egy fa-
iskolát és élősövényt igy vetett mag utján lé-
tesíteni. 

Továbbá kérdem, hogy hordószámra I. 
minőségű rézgáliczot mily árban kaphatnék és 
a kötöző háncsnak hogy kilója és hol szerez-
hető be legolcsóbb árban? 

K.-Szt-Miklós. T. Zs. 

246. kérdés. Kérek szíves felvilágosítást, 
hogy mézbor készítéséhez mennyi borseprő 
adható. 

P.-Keresztvölgy. B. J. 
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247. kérdés. Egy felvidéki tót gazdával 
kötöttem szerződést arra nézve, hogy a 6 hó-
napi munkaidőre a saját felügyelete alatt 30 tót 
munkást állítson elő. Én az ügyletet felpénzel-
tem 30 frttal, a szerződést az ottani elöljáró-
ság által láttamozva két példányban kiállíttat-
tam és a tót gazda aláírásával magamnak 
elküldettem s aláírás után az egyiket a tót 
gazdának visszaküldtem. 

A szerződésnek ez a példánya állítólag 
nem jutott kézhez s a tót gazda ugyancsak 
állítólag két ízben sürgette a szerződés elkül-
dését, de ezeket a leveleket meg én nem kap-
tam kézhez. 

Most ügyvéd által értesit, hogy a fel-
fogadott munkásokat máshová szerződtette és 
kártérítés fejében még 200 frtot követel. 

Minthogy én a szerződéshez ragaszkodom, 
tisztelettel kérdem 1. van-e joga a tót gazdá-
nak ügyletünket felbontani és kártérítést, kö-
vetelni, ha a szerződés feladásáról szóló postai 
vevényt nem tudom előmutatni? 2. Milyen el-
járást kell követnem, hogy május 15-ére a 30 
tót munkást előállíttathassam? 

T.-Keresztes. T. P. 

248. kérdés. Községünk még urbérileg 
rendezetlen, határában egy dűlőben szom-
szédos és igen keskeny földrészlettel biró 
tulajdonosok egyike a határos mesgyére, mely 
alig egy barázda szélességű, szilvafákat ültetett 
oly formán, hogy a másik szomszéd már a 
mesgye mellett nem szánthat s idővel a nö-
vekvő fák árnyékát s káros befolyását anélkül, 
hogy azok hozamában része lenne, tűrni lesz 
kénytelen. Szives felvilágosító választ kérek, 
vájjon köteles-e az egyik földrészlettulajdonos a 
mesgyébe ültetett fákat megtűrni s ha nem, 
mi uton-módon kényszeritheti szomszédját azok 
eltávolítására? 

Bajmóez. H. F. 

249. kérdés. Házi szükségletre termelt 
bor után van-e joga a bérlőnek tőlem az egész 
adót követelni, ha termésem a kellő időben az 
elöljáróságnak a kedvezményes adó elnyerhe-
tése végett bejelentetett ? Bérlő követeli tőlem 
az egész adót, amennyiben azt állítja, hogy 
nekem itt korcsmám van és a jog nevemre 
szól, bá ott nem is magam személyesen foglal-
kozom a kiméréssel, az adót megköveteli és 
nem akarja tekintetbe venni, hogy borom be-
jelentetett a kedvezményes adó alá. Megjegy-
zem, a korcsma és pincze tőlem távol van, ott 
a kiméréssel egy csapos foglalkozik és a bor 
oda vidékről szereztetik be, ami után bérlőnek 
a rendes adó fizetve is lesz. 

Csicsal. P. B. 

250. kérdés. Az 1894. évi XII. t.-ez. 2. 
: §-a alapján megállapított nyomásos gazdál-
kodás ügyében alkotott szabályrendelet amaz 
intézkedése, mely a legeltetés módozatai és a 
legelőrendtartás felett hivatott intézkedni és 
hat évre legelődijat ós hágatásdijat állapit meg, 
ha azt a mezőgazdasági közbirtokossági köz-
gyűlés elfogadta és á vármegye törvényható-
sága megerősítette, azon esetben, ha az ugyan-
akkor megalakult mezőgazdasági közbirtokossági 
tanácsot az elnökség és egyes tanácsosok tör-
vényellenes határozata miatt a közigazgatási 
bizottság felfüggeszti s az ügyvitellel a községi 
elöljáróság bizatik meg: köteles-e a községi 
elöljáróság a megelőzőleg hat évi érvénynyel 
hozott és jóváhagyott szabályrendeletet végre-
hajtani? Avagy jogosult-e a legelődijak ki-
vetését mellőzni és a hágatási dijakat a mező-
gazdasági közbirtokossági közgyűlés meghall-
gatása és határozata nélkül háromszoros ösz-
szeg erejéig felemelni? Valamint van-e joga 
megengedni, hogy egyes közbirtokosok a jelzett 
szabályrendelet és a törvény 20. és 21. §§-ai 
ellenében ugarlegelőn külön zugcsordákat tart-
hassanak, habár azon állatnemből a birtokos-
ságnak közcsordája van? Ha az ügyvitellel 
megbízott községi elöljáróságnak mindezekre 
nincs joga és mégis megengedi, annak ellené-

ben minő eljárás teendő egyes birtokosok 
által, kik azáltal jogaikban rövidséget szen-
vedtek ? 

Papolez. B. K. 
251. kérdés. Mi történik oly esetben,, 

midőn a munkás községi bizonyítvány alapján 
beállott még február hóban évescseléd vagy 
dohányosnak, ki munkakönyvét csak későbben 
mutaíván be, kitűnt, hogy az illető már előbb 
aratás és cséplésre van elszerződve. Nincsen-e 
ily esetben feloldva ezen ideiglenes szerző-
dés alól? 

Bashalom. L. J. 
252. kérdés. Gazdaságomban szeretnék 

egy halastavat felállítani. Artézi viz áll ren-
delkezésemre, ehhez a kut perczenkint 240 
liter vizet ad; elegendő-e az artézi v iz? és 
ha igen, miképp, mily mélyén készíthetném ezen 
tavat ? Mily halakat lehetne benne tenyész-
teni, hol lehetne ezeket beszerezni ? A vizet 
mi az Arankába eresztjük le, mely eddig fe-
leslegessé vált, a halastó azonban az Aranka-
csatornától 250 ölnyire létesülne. 

Valkány. W. li. 

253. kérdés. Magam akarom a tinóimat 
nevelni és 3 éves korában az ökröket meg-
hizlalni, az üszőket pedig hásasan eladni. Van 
egy 100 holdas erdei gyeplegelőm a majortól 
2 kilométerre. Teheneim vöröstarkák, semmi 
jelleggel, középnagyságuak, ezek közeli rőtre 
járnak. Kérdem, milyen bikát vegyek, hogy 
nagy, csontos, hizékony marhát nevelhessek és 
az üszőket is tudjam értékesíteni és hogy a 
legfelőrejárást is könnyen kiállják. 

Gömör-Panyit. Se. Z. 

254. kérdés. 20 évre kivett béruradal-
munkban az első 10 évre bérbeadóval ki vol-
tunk egyezve bizonyos átalányban a vadkár-
megtéritésre nézve. Miután bérbeadóval újból 
általányban megegyezni nem tudunk, kérünk 
részletes szives felvilágosítást, hogy a nagy-
vadak által vetéseinkben okozott tetemes károk 
mily uton és módon legyenek — mindkét félre 
nézve kötelezőleg — felbecsülendők, ezen becsű 
bíróságilag avagy ki által történjék és mert a 
vetésekben okozott károk igen gyakoriak, lehet-
séges-e a becsüt minden 8—14 napban esz-
közölni? Továbbá, ha bérbeadóval kiegyezve 
nem vagyunk, tartozunk-e őröket állítani a 
nagyvadak elriasztására ? T. U. 

Felelet. 
Nyulszapuka-fogasolás. (.Felelet a 244. 

. számú kérdésre.) A mult évben vetett nyul-
szapukának márczius hó derekán eszközölt 
megfogasolása helyes volt, mert ezzel ugyan-
oly előnyöket érünk el, mint a lóhere vagy 
luczerna fogasolásával. Ky. 

Ákácz és gleditsehiamag-vetés. {Felelet 
a 245. számú kérdésre.) Az ákácz és gleditschia 
alá inkább laza s mintsem kötött talajt kell vá-
lasztani és azt apróra megmunkálva 120 cm. 
széles ágyakra felosztani, a vetést pedig május 
elején megejteni. 

Mivel pedig a gőzölés nagyban előmoz-
dítja a magvak gyors és biztos kikelését, azért 
ezt nagyon is ajánlatos, megtenni. A gőzölés 
egyszerűen ugy végezhető, hogy előveszünk 
egy alacsony dézsát, arra két karót fektetünk 
és ezekre állítjuk a zabos rostát. Felmelegí-
tünk egy jó fazék vizet 60—70 C. foknyira és 
a rostába öntött magvakat vele leöntjük, mire 
pokróczokkal, vagy zsákokkal befedjük, hogy 
a gőz mentől jobban átjárja a magvakat; 
10—12 órai állás után 20 cm. távolságú és 
4—5 cm. mélységű barázdákba elvetjük a 
magvakat, mire befedjük azokat 3—4 cm. vas-
tagon porhanyó földdel és kikelésükig, vagyis 
15—20 napig, a vetést egyenletesen, nyirko-
sán tartjuk. Kikelés után megkapáljuk a ve-
tést és az öntözést fokonként kevesbítjük, míg 
végre egészen abbahagyjuk. A magcsemeté-
ket őszszel kiszedjük és gondosan elvermeljük, 
ha pedig a magiskolában maradnak még egy 

évig, ugy czélszerü levélhullás után föltöltö-
getni, hogy a fagy bennök kárt ne tehessen. 

Óhajának megfelelőleg ugyancsak itt tu-
datjuk, hogy a rézgáliez és raffiaháncs olcsón 
szerezhető be a M. mezőgazdák szövetkezeténél, 
Bpest, Alkotmány-utcza. Mivel pedig mindkét 
anyag árhullámzásoknak van alávetve azért 
tessék tőlük árjegyzéket hozatni, melyben meg-
olvashatja a kívántakat. A. D. 

A mézbor készítéséről. (.Félelet a 246. 
számú kérdésre.) A mézbor készítése alkal-
mával a szeszes erjedés megindítása végett 
szükséges a mézoldathoz borseprőt adni, hogy 
ily módon ellássuk a folyadékot élesztő sejtek-
kel, melyek a méz oldatában különben csak 
szórványosan vannak, sőt ha a méze az er-
jesztés előtt fölfőzték, teljesen hiányoznak is. 
Már mostan az erélyes erjedés megindulását 
csak ugy várhatjuk, ha az oldatba elegendő és 
életképes élesztőt juttatunk. 

Ez legegyszerűbben az uj bor seprőjének 
vagy a még erjedésben levő uj bornak hozzá-
keverése által történhetik meg. Ha jó a bor-
seprő vagyis még élő élesztősejteket tartal-
maz, elegendő belőle 1h liternyit adni egy 
hektoliternyi mézoldathoz; erjedő uj borból 
adhatunk egy liternyit is. Ha az erjedést min-
denesetre biztosítani kívánjuk, még előnyösebb 
a mézoldatot a szőlőtörkölyre önteni, hogy 
abból pl. egy napi áztatás alatt az élesztő 
táplálására szükséges anyagokat is mind ki-
oldhassa. Ez esetben külön seprő hozzáadása 
nem szükséges, mert a friss törkölyből úgyis 
kap elegendő élesztőt az. 0. J. 

Elveszett szerződés. (Félélet a 247. se. 
kérdésre.) Az egész vitás dolog ténykérdéseken 
fordul meg, a melyeknek fejtegetésébe mi nem 
bocsájtkozhatunk. Annyi bizonyos, hogy ha a 
szerződés valamely félnek mulasztása folytán 
elveszett és annak pótlásáról a mulasztó fél 
nem gondoskodott, az ebből eredő kárért fe-
lelősséggel tartozik, különösen a jelen esetben, 
a midőn a szerződés az aratókra nézve az 
aláirott példánynak kézbesítéséig nem is volt 
kötelező. 

Viszont, ha az aratók a szerződést kellő 
ok nélkül bontották föl és a munkaadók ezen 
szándékokról kellően nem is értesíttettek, a 
törvény értelmében büntethetők és előállítha-
tók, mely czélból azon járás főszolgabiróságá-
hoz kell fordulnia, a melynek területén ők 
laknak. 

Nézetünk szerint a szerződés fölbontá-
sára elegendő okot képez az, ha a szerződés 
nekik nem kézbesittetett és ezen mulasztás 
pótlásáról a kézbesítésért felelős munkaadó 
felszólítás daczára sem gondoskodott. 

Ha csak a postai vevény hiányán fordul 
meg a dolog, az elveszett vevényt egy kis 
utánjárással a postaigazgatósághoz intézett fo-
lyamodvány utján lehet pótolni. 

Határfák. (Felelet a 248. kérdésre.) Saját 
birtokán belül mindenki szabadon gazdálkodik 
s oda ültet fát, a hová neki tetszik. Az igy 
korlátlannak tekintendő tulajdonhoz tartozik 
nemcsak a talaj maga, hanem a fölötte füg-
gélyes iránybán fekvő légür is. A szomszéd 
jogköre azonban épp ily korlátlan s ha az őt 
illető légürbe a szomszéd fáinak ágai átnyúl-
nak, jogában áll azokat a határvonalon el-
vágni s általában a fáknak az ő határvona-
lába eső bármi részével tetszésze szerint 
bánni, ha pedig törzsük is abba esnék, akár 
egyszerűen kivágni. Ez a szigorú jogi ál-
láspont. 

Boritaladókedvezmény. (Félelet a 249. 
kérdésre.) A szőlősgazdáknak nyújtott azon 
kedvezményben, hogy a saját fogyasztásukra 
szánt s ily czimen bejelentett saját termésű 
boraik után kisebb adótételt fizessenek, olya-
nok, a kik maguk kiméréssel vagy kis mérték-
ben való elárusitással foglalkoznak, avagy 
ezek valamelyikére engedélyt nyertek, egyálta-
lában nem részesülhetnek. 

Az adóbérlő követelése tehát egészen jo-
gos, annál is inkább, mert ő csakis a pénz-
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ügyigazgatóság engedélyét tartozik respektálni, 
a mely ez esetben ugylátszik meg sem adatott. 
Az, hogy a kérdésttevő a bort a községi elöl-
járóságnál bejelentette és hogy a helyiség, a 
hol italmérési jogát más által gyakorolja, la-
kásától távol esik, a dolog érdemén mitsem 
változtat. 

Legeltetési rendtartás, (Félelet a 250. 
Jcérdésre.) Ha a legeltetési rendtartás jogerő-
sen létrejött és megerősíttetett, akkor azt azon 
körülmény, hogy később a közbirtokossági ta-
nácsot a közigazgatási bizottság felfüggeszti s 
az ügyvitellel a községi elöljáróságot bizza meg, 
hatályából egyáltalán nem vetkőzteti ki s a 
községi elöljáróság köteles a szabályzatot 
végrehajtani és semmiesetre sincs jog akár 
törvénytől akár a szabályzattól bárki javára 
eltéréseket engedni. 

Ha az elöljáróság ezen kötelezettségeivel 
összeütközébe jön, minden érdekelt félnek jo-
gában és módjában áll ellene fegyelmi uton 
panaszszal élni. 

Kétfelé szerződött munkás. (Felélet a 
26*1. kérdésre) A munkás, ki ugyanazon idő-
tartamra két munkaadóhoz szegődik, kihágást 
követ el és a korábban szerződő munkaadó 
panaszára megbüntethető és előállítható, mely 
esetben a későbben szerződött munkaadó is 
követelheti megbüntetését és tőle kárpótlást 
igényelhet. 

Halastó létesítése. (Felelet a 252. kér-
. désre.) Az a kérdés, minő mértékben akarja a 
haltenyésztést űzni; mennyi halat akar éven-
ként termelni? Ettől függ mekkora területen 
kell a halastavat létesítenie s ettől ismét ele-
gendő-e az artézi kut vize. 

A tavat semmi körülmény között sem 
szabad ásni, hanem töltésezéssel kell azt elő-
állítani. 

A tenyésztendő fajta az adott viszonyok 
kőzött csak a ponty lehet. 

Egyébként minden részletkérdésben teljes 
és kimerítő felvilágosítást ad, esetleg a hely-
színén is, díjtalanul az országos halászati fel-
ügyelőség (Báthory-u. 19. II.) 

S. M. 

Bika, jelleg nélküli piros-tarka tehe-
nekre. (Felelet a 253. kérdésre.) Felfogásom 
szerint 3 fajta között választhat t. i. alkal-
mazhat berni, szimmentháli vagy pinzgaui 
bikát. 

A csontos, nagy test szempontjából leg-
többet igér a berni, a hizodalmasság szempont-
jából a szimmentháli, a több haszon szem-
pontjából a pinzgaui. 

Kérdésttevő birtoka, ha jól fogom fel, 
hegyes vidéken van, azért én a pinzgauit 
ajánlom. Ez után figyelemre méltó hízókat és 
tejben sokat igérő üszőket nyerhet, a melyek 
a legeltetést is jól fogják állani. M. K. 

Vadkárok. (Felelet a 254. Jcérdésre.) Ha 
a tulajdonos és haszonbérlő között a vadká-
rok megtérítését illetőleg egyezség nem jött 
létre, nem marad más hátra, minthogy a ha-
szonbérlő a vadkárokat esetre-esetre a vadá-
szati törvény értelmében felbecsültesse és 
megfelelő kártérítést szükség esetén a biróság 
előtt követeljen. 

Megjegyezzük, hogy kártérítés csak a 
szarvas és dámvad által okozott károkért jár 
s hogy a kártétel az elkövetés napjától számí-
tott 8 napon belül a község, elöljáróságnál be-
jelentendő. 

A vadak elriasztására őröket alkalmazni 
a haszonbérlőnek csak joga, de nem köte-
lessége. 

V E G Y E S E K . 
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Gazdák a jégbiztositási kartel 
ellen. A kartelbe lépett biztositó-társa-
ságoknak mostanában közzétett idei jég-
biztositási dijai az egész ország gazda-
közönségében a legnagyobb megütközést 
keltették, mert bebizonyosodott ezzel az, 
hogy a jégbiztositási kartel egyáltalában 
csak részvényesei érdekeit tartva szem 
előtt, a biztosító gazdákat oly dijakkal 
terheli meg, amelyek mellett — a károk 
likvidácziójának a jelenlegi rendszerét 
tekintve — a gazdákra nézve a jégkár 
elleni biztositás lehetetlenné válik. Ámde 
a gazdák egyáltalában nem hajlandók 
már továbbra a jégkartel védelem nélkül 
kiszolgáltatott áldozatai maradni. Módok 
felöl gondolkoznak, amelyekkel a jég-
kartel ölelő szoritásáből kimenekülhesse-
nek és a jégbiztosítás kérdését a gazdai 
érdekeknek megfelelő módon szervez-
hessék. Ebben a tekintetben igen nagy 
jelentőségű a gazdáknak az az értekez-
lete, a melyet e hó 4-én gróf Széchenyi Imre 
elnöklete alatt mintegy 60 jelentékeny 
földbirtokos a „Magyar Mezőgazdák Szö-
vetkezeté"-nek helyiségeiben tartott. Az 
értekezlet egyhangúlag kimondotta, hogy 
a jégbiztosítás kérdését a gazdáknak 
szövetkezeti alapon kell megoldaniok és 
a jelenvolt értekezleti tagok még áldoza-
tok hozatalától sem riadnak- vissza, hogy 
a gazdák érdekeivel annyira ellentétes, 
igazságtalan és jogtalan jégkartel mono-
poliumát megszüntessék. Ugyanezért az 
értekezlet örömmel üdvözli az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesületnek a gazdák 
jég- és tüzbiztositási szövetkezetének 
megalakítására vonatkozó előmunkálatait 
és a megkezdett akczióhoz készséggel 
csatlakozik. 

A tözsdeadó. Lukács László pénzügy-
miniszter a tőzsde, helyesebben az értékpapír-
forgalom megadóztatására vonatkozó törvény-
javaslatot e hó 4-én terjesztette a képviselőház 
elé. Ezzel a javaslattal az agrárprogrammnak 
egy sarkalatos pontja valósul meg. A tőzsde-
adó az értékpapírok vásárlóira és eladóira igen 
enyhe terhet ró, amely 2000 korona forgalom 
után csak 10 fillért tesz ki. Az ingatlanok át-
ruházásánál az érték után 4'3 százalékot 
fizetünk, ami ezerszerese az értékpapírok for-
galmi adójának, ám az értékpapirosokban el-
helyezkedő, tőkét a spekuláczi.ó gyorsan moz-
gatja s változtatja s a bélyegilleték számba-

menő csekély tőzsdeadónak jelentősége éppen 
ebben áll. Az uj adónem tisztán az értékpapír 
forgalmat érinti, az áruforgalomra nem vonat-
kozik. Tényleg a gazdaközönség a tőzsdeadó 
behozatalától nem azt várta, hogy ez a tőzsdei 
visszaélések arkánuma legvon, nem az volt a 
czél, hogy ez az adónem gát legyen a mozgó 
tőke nyereséges vállalkozásai előtt vagy éppen 
megtorlást vegyen, hanem az volt a czél, hogy 
az állam folyton fokozódó igényei számára ne 
csak a földben, ne csak az el nem titkolható 
jövedelmekben keresse az adóalapot, de találja 
fel azt a tőzsdén nyereségekkel forgatott 
mozgó-tőkében is. Hogy a teherviselés elől 
ezután a tőzsde sem bújhat ki, hogy ez az 
igazságtalan privilégiuma megszűnt, ennek 
igenis elvi szempontból nagy jelentősége van 
előttünk, még ha a fináncziális eredmény cse-
kély maradna is. Ennél a jelentőségénél fogva 
örömmel üdvözöljük a törvényjavaslatot, a 
melylyel legközelebb érdeme szerint kívánunk 
foglalkozni. 

Szolnoki fogyasztási és értékesítési 
szövetkezet. A jász-nagy-kun-szolnokmegyei 
gazdasági egyesület kezdeményezésére, a szol-
noki takarékpénztár hathatós támogatásával, 
a mult héten alakult meg Szolnokon a megyei 
gazdák fogyasztási és értékesítési szövetkezete. 
A szövetkezet ügyeinek vezetésére Saras Lipót 
takarékpénztári igazgató, Kenéz Zoltán föld-
birtokos, gazdasági egyesületi alelnök, Makray 
László nagykereskedő, üzletvezető igazgatóknak, 
Kovács Albert gazdasági egyesületi titkár pedig 
üzletvezetőnek választattak meg. A megalakult 
szövetkezet máris összeköttetésbe lépett a fő-
városi nagykereskedő czégekkel és gyárosokkal, 
hogy a szövetkezet tagjainak szükségleteit a 
közvetlen forrásokból fedezhesse. A szövetkezet 
üdvös működésére kedvező előjelnek tekinthető, 
hogy nemcsak a szolnokmegyei gazdák tanúsí-
tanak iránta nagy érdeklődést és a szövetkezet 
megalakításában tömegesen vettek részt, hanem 
azt is, hogy a vármegye legtekintélyesebb pénz-
intézetével kapcsolatot alkotván, a szövetkezet 
anyagi eszközei teljesen biztosítva vannak s 
igy az üzleti világban is már kezdettől fogva 
tekintélyes hitelnek örvendhet. A szolnokmegyei 
gazdák tömörülését szívélyesen üdvözöljük s 
reméljük, hogy szövetkezetük a megyei gazdák 
jólétének emelése érdekében üdvös működését 
a legszélesebb körökben érvényesíteni fogja. 

Útmutató a gazdasági tudósítók számára. 
A gazdasági tudósítók fontos ténykedéseit elő-
segítendő, a földmivelésügyi miniszter egy 150 
lapra terjedő munkában ismerteti a tudósítások 
szerkesztésénél és az adatok gyűjtésénél köve-
tendő eljárásokat. A tudósítások szerkesztését 
tárgyaló rész tüzetesen felsorolja mindazon 
dolgokat, melyekről a tudósítók jelentést tenni 
tartoznak ; ez tulajdonképpen a munka főrésze. 
Ismerteti továbbá a rovarkárok tudósítását, 
valamint a gyakrabban előforduló rovarkárok 
elleni védekezési eljárásokat, felsorolván a 
munka e részében 13 kártékony rovar elleni 
védekezési módozatot. Kiegészíti e munkát a 
gazdasági tudósítók, a közgazdasági előadók 
és a rovarkártudósitók név- és lakjegyzéke. 

Keszthelyi gazdászok összejövetele. A 
keszthelyi gazdasági tanintézetet az 1868—70. 
években végzett hallgatók elhatározták, hogy 
folyó évi május 21-én Keszthelyen összejön-
nek. Dr. Kosutány Tamás m.-óvári gazdasági 
akadémiai tanár most közli az összejövetel 
programmját, mely a következő: 1. május 
20-án este fél 8 órakor a tanári testület fo-
gadja az érkezőket a keszthelyi pályaháznál; 
2. Este vacsora az .Amazoné-szállóban; 3. 
május 21-én reggel 9 órakor a tanintézet, a 
város és esetleg a grófi istállók stb. megtekin-
tése, 1 órakor közös ebéd a „ Hullám "-szálló-
ban (egy teríték ital nélkül 1 frt 50 kr.), 
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4 órakor kirándulás Hévizre, 7 órakor csolna-
kázás a Balatonon, fél 9 órakor bucsu-vacsora 
a „ H ullá m " - s z állób an. Lakásokról a , Hullám % 
szállóban lesz gondoskodva, de értesités e hó 
17-ig kéretik, hogy erről ós egyebekről idejé-
ben lehessen intézkedni. 

Kisgazdák tanulmányútja. A földmivelés-
ügyi miniszter erkölcsi és anyagi támogatásával 
az egyes vidéki gazdasági egyesületek, gazda-
körök által a mult évben a kisgazdák részére 
rendezett gazdasági kirándulások iránt mutat-
kozó élénk érdeklődés folytán, a földmivelés-
ügyi miniszter megengedte, hogy a kisgazdák 
részére ezévben is hasonló gazdasági tanul-
mányi kirándulások rendeztessenek. A kirán-
dulás engedélyezése iránti kérvények benyújtá-
sának határideje április 30-án járt le. Ezévben 
29 vidéki gazdasági egyesület és gazdakör 
rendez 31 kirándulást, a mezőhegyesi, kisbéri, 
bábolnai ménesbirtokok az algyógyi, rimaszom-
bati földmivesiskolák a szegedi mezőgazdasági 
kiállítás megszemlélése czéljából. A kirándulá-
sokon összesen 1987 kisgazda fog résztvenni. 
A költségvetésben rendelkezésre álló összeget, 
ezen kirándulások költségei teljesen igénybe-
veszik. 

Téli népies gazdasági szakelőadások. 
A földmivelésügyi minisztérium támogatásá-
val és a csáktornyai állami tanítóképző-
intézet m. kir. mezőgazdasági tanszéke által 
szervezett előadások, úgyszintén a tartott 
8 hetes kosárfonó-tanfolyam, a melyre 2—2 
hetenkint más-más „muraközi" járásából 10— 
10 ember vétetett fel, 50—50 kr. élelmezési 
segélypénz-járandósággal, befejeztettek. A meg-
tartott 39 előadáson 8810 gazda és érdeklődő 
vett részt. A kosárfonást 40 ember sajátította 
el s ebből idővel a Muraközben egy ign ren-
tábilis és számottevő háziipar fejlődhetik, mert 
Letenyén és Légrádon nemes füztelep is ren-
deztetett már be, tehát a kosarak előállításá-
hoz 2 év multával már jó anyag is lesz. A 
tanfolyamon készített kosaraknak legszebb pél-
dányai Szegeden is ki lesznek állítva. A téli 
népies előadások iránt igen szép volt az ér-
deklődés, különösen Letenyén, hol az előadá-
sokból folyólag egy gazdasági egyesület is 
alakult, továbbá Légrádon is. Letenyén a 
növénytermelési, állattenyésztési és szőlészeti 
előadásokon annyi hallgató volt jelen, hogy az 
előadásokat csak az iskola nagy udvarán lehe-
tett megtartani. Előadások tartattak: Csák-
tornyán, Alsó-Lendván, Letenyén, Beesehelyen, 
Légrádon és Szengyörgyvölgyön. Az előadások 
folyamán 3530 füzet és könyv osztatott ki, 
amely az előadások egy részét nyomtatásban 
is tartalmazta. 

XIII-ik tavaszi luxuslóvásár. Az „Or-
szágos Magyar Gazdasági Egyesület" által 
mult hó 28., 29. és 30-án rendezett luxus-
lóvásár minden tekintetben igen jól sikerült s 
oly kedvező eredményt mutathat fel, aminővel 
az eddig rendezett luxusló vásárjaink közül 
csak nagyon kevés dicsekedhetik. A vásárra 
közel 440 darab ló jelentetett be. amelyek 
közül fölhozatott 366 darab. Eladott' 108 darab 
ló 50,135 frt értékben. A vásáron történt el-
adásokról az alábbi kimutatás nyújt részletes 
tájékozást. A luxuslóvásár végeztével a kisbéri 
és mezőhegyesi állami ménesekből kisorolt he-
réltek kerültek árverezés alá. A kisbéri ménes-
ből fölhozott 17 darab ló 11,546 frtnyi árban 
adatott el. Az átlagos vételár tehát 670 frt. 
A mezőhegyesi ménesből felhozott 17 drb ló 
közül 11 drb kelt el 8060 frtért, vagyis 733 
frtos átlag árban. 

1899. év április hó 28., 29., 30-iki luxus-
lóvásáron történt eladások kimutatása: 

Daróczy Zoltán 4 darab, Szlávy József 
exczel.-nak 1,500 frtért; Kiss Pál nemeskéri 
2 drb, Hauser Lipótnak 1500 frtért; Kiss Pál 
nemeskéri 1 drb, Fischer Edének 750 frtért; 
Halász Aladár 4 drb, Woltmann Györgynek 
1,900 forintért; Weisz Adolf 1 darab, Hauser 
Lipótnak 700 forintért; Wenckheim Fer. gróf 
Z drb, Hirschel Albertnek 1,800 frtért; Bévay 

Gyula báró 2 darab, Jahn József 1,200 frtért; 
Wekker Gotter báró 2 drb, Wischenaui jószág-
igazgatóságnak 1,200 frtért; Farkas Zoltán 
2 darab, Pollák Árminnak 1,000 frtért; Bévay 
Gyula báró 2 darab, Meissner Ferdinándnak 
1,200 frtért; Kállay Zoltán 2 darab, Pozsony 
sz. kir. v. közönségének 900 forintért; Breuer 
Ignácz 2 drb, Pozsony sz. kir. v. közönségé-
nek 1,200 frtért; Kiss Pál 1 darab, Somlyó 
Jakabnak 400 frtért; Keller Béla 1 drb, Junger 
Adolfnak 550 frtért; Griebsch Béla 1 darab, 
Leblatt Józsefnek 300 frtért; Sipos Gyula 
1 drb, Heinrich Eberhardnak 520 frtért; Kiss 
Pál nemeskéri 1 drb. Vigyázó Ferencz grófnak 
400 frtért; Tumbasz Lázár 2 darab, Hirschel 
Albertnek 1000 frtért; Plahy József 2 darab, 
Zsolnay porcz.-gyár r.-t.-nak 700 forintért; 
Jankovich B. Gyula 2 drb, gróf Csáky Albinnak 
1,400 frtért; Hamalisir Lajos 2 drb, Kornfeld 
Zsigmondnak 300 frtért; Brúder Antal 2 drb, 
Wisckenau jósz.-ig.-nak 650 frtért; Szapáry 
Pál gróf 2 drb, Pfaff Oszkárnak 2,200 frtért; 
Werner Ferencz 2 drb, Oestereich Lajosnak 
700 frtért; Keller Béla 2 drb, D. J. Dimitziunak 
750 forintért; Farkas Zoltán 2 darab, N. N. 
Zadericeanunak 750 forintért; Farkas Zoltán 
1 drb, Grósz Antalnak 400 frtért; Hamaliár 
Lajos 1 darab, Pfaff Oszkárnak 300 forintért; 
Sebastiáni Vilmos 2 drb, Ambros Károlynak 
600 frtért; gróf Berchthold Miklós 4 darab, 
Vigyázó Ferencz grófnak 3,200 frtért; báró 
Révay Gyula 2 darab, Adamovics Sándornak 
1000 frtért; Krnajszky Vladó 2 drb, Krammer 
Dávidnak 1,200 frtért; Molnár József 1 darab, 
Czogler Györgynek 230 frtért; gróf Szapáry 
Pál 2 drb, Somssich Imre grófnak 800 frtért; 
Kubinyi Márton 2 darab, Dénes Zsigmondnak 
900 frtért; Breuer Ignácz 2 drb, Weisz Lajosnak 
700 frtért; Keller Béla 1 drb, Krammer D.-nek 
450 frtért; Sántha Béla 2 drb, gróf Keglevich 
Gyulának 570 frtért; Szőke Vincze 4 darab, 
Spitz Jánosnak 1000 frtért; Engel Hermann 

1 drb, dr. Domokos Lajosnak 240 forintért; 
Plachy József 2 darab, Engel Mihálynak 1000 
frtért; Gaál Gyula 1 drb, Oestereich Lajosnak 
600 frtért; gróf Benyovszky Bezső 1 darab, 
gróf Keglevich Gábornak 500 frtért; Porubszky 
István 2 drb, Ambros Károlynak 410 frtért; 
Porubszky István 2 darab, Hamaliár Lajosnak 
470 frtért; Takácsy Sándor 1 drb, Baumgarten 
Leónak 200 frtért; Braun testvérek 2 darab, 
Posch Gyulának 600 frtért; Sztankovánszky 
János 1 darab, gróf Keglevich Gábornak 800 
frtért; Odescalchy Géza hg. 2 darab, Jakabfy 
Istvénnak 1000 frtért; Odescalchy Géza hg. 
2 drb, Keczer Miklósnak 1000 frtért; Engel 
Hermann 1 darab, Tömöry Kálmánnak 250 
frtért; Farkas Zoltán 1 drb, dr. Salgó Józsefnek 
500 frtért; gróf Berchthold Miklós 2 darab, 
Kuhinka Gyulának 700 frtért; Daróczy Tamás 
1 drb, Kuhinka Gyulának 250 frtért; Szent-
györgyi Miklós 1 darab, dr. Bunzel Álfrédnek 
215 frtért; Hoepfner Gyula 1 drb, Szilassy 
Bélának 280 frtért: Fölsinger Ferencz 2 drb, 
Gottschlig Ágostonnak 1000frtért; Freystádtler 
Jenő 1 darab, Gergely Tódor lovar-egyleti 
titkárnak 400 frtért; gróf Degenfeld Lajos 
2 darab, Hüttner Jánosnak 800 forintért; gróf 
Széchényi Imre 2 darab, Spitz Johánnak 600 
frtért; Keczer Miklós 2 drb, báró Sennyei 
Istvánnak 1000 frtért. Eladatott összesen 108 
darab, , 50,135 frtért. 

Vastárgyak tartós mázolása. Oly vastárgya-
kat, mint vas és hullám-bádogtetőzeteket, tartá-
lyokat, oszlopokat, rácsozatokat, gazdasági 
gépeket stb. legjobban és a rozsdától feltétlenül 
megóvó Lutz-féle Bessemer-festékkel (védjegy üllő) 
mázolhatunk, mely kiváló tulajdonságainál fogva 
uradalmak, jószágigazgatók stb. körében, széles 
elterjedtségnek örvend. A festék bármely ár-
nyalatban teljesen mázolásra készen szállíttatik, 
ugy hogy alkalmazása rendkívül egyszerű. A 
Bessemer-festéket közvetlenül a vasra, legyen 
az uj, vagy már régebben mázzal ellátott, alkal-
mazzák, miáltal a míniumalapozás költségei 
elesnek; kétszeri mázolás teljesen elegendő az 
időjárás és egyéb, vegyi behatásokkal szemben 

való ellenállásra. Miután ezen festék tartós ság 
szaporaság és egyéb számos előnyeinél fogva 
messze felülhaladja az olaj- és miniumfestéke-
ket, alkalmazása anyagi szempontból is aján-
latos és hisszük, hogy a gazdasági körökben 
előforduló mindenféle vasmázolási munkálatok-
nál komolyan figyelembe kell venni. A Bessemer-
festéket a Lutz Hde és társa czég, Pozsony, 
Gyár-ut 20., gyártja, melynek mai lapunkban 
közlött hirdetésére felhívjuk a t. olvasó figyelmét. 

Az «ANKER» élet- és járadékbiztosító-társaság 
Bécsben ápr. 14-én tartotta negyvenedik rendes köz-
gyűlését gr. Nákó Kálmán úr ő nagyméltósága elnöklete 
alatt. Mint a számadási jelentésből kitűnik, az 1898. 
évben 10698 ajánlat nyújtatott be 25,830.197 frt 35 kr. 
tőkére és 20.383 frt 86 kr. járadékra és 8501 szerző-
dés 20,210.767 frt 63 kr. tőkére és 20.434 frt 82 kr. 
járadékra létesíttetett. Az év végén érvényben volt 86.003 
szerződés 243.894.997 forint 79 kr. tőkére és 131.570 
frt 41 kr. járadékra. Az 1898. évben halálesetekért, 
visszavásárlásokért, életeseti és járadékbiztosításokért 
1,517.090 frt 84 kr. a nyereményrészesüléssel kötött 
haláleseti biztositások osztalékalapjaiból és a minimális 
eredménynyel garantirozott tulélési csoportok alapjaiból 
és az üzleti nyereségből a társaság által adott összeg 
hosszászámitásával 2,294.304 frt 13 kr., a nem garanti-
rozott tulélési csoportok alapjaiból 1,055.969 frt 86 kr. 
összesen 4,867.364 frt 83 kr. fizettetett, mig a tartalékok 
szabályszerű emelésére 6,301.859 frt 11 kr. fordíttatott. 

A társaság összes vagyona 65,339.776 frt 56 
kr. Ebből Magyarországra esik: t magyar értékpapírok-
o n 8,148.740 forint 45 kr., jelzálogkölcsönökben 
,167.600 frt, (10,214.190 frtra becsült ingatlanokra) 

és ingatlanból (társasági ház Budapesten) 531.884 
frt 40 krajcár, összesen 11,858.224 forint 85 krajezár 
A részvényesek között osztalék és . felülosztalék 
gyanánt 200.000 frt osztatik ki; a nyeremény-
részesüléssel biztosítottak osztalékalapja és a garantiro-
zott tulélési csoportok javára 1001000 frt utaltatik és a 
rendkívüli tartalékok emelésére 313.457 frt 5 kr. for-
dittatik. Az igazgató-tanácsból kilépő gr. Nákó Kál-
mán ur ő nagyméltósága ismét megválasztatott és 

elhunyt gróf Falkenhayn Ferenc úr helyébe 
cooptált gr. Hoyos Szaniszló igazgató-tanácsosi állásá-
ban megerősíttetett. Felügyelő-bizottsági tagoknak meg-
választanak: dr. báró Klein Hubert, Scanavi Etienne 
lovag és Wiedmann Ottó, póttagokul Pflaum Mór és 
Seidler Mór urak. — Az 18'98. évi szelvény ápril 15-ikétől 
kezdve 100 frttal váltatik be a társaság bécsi és buda-
pesti pénztárainál. 

A tavasz megérkezett és kihajt a földből a vetés, 
mely a szorgalmas földmives munkájának gyümölcsét 
képezi. Vájjon az ahhoz fűzött remények mind betelje-
sednek-e, annak csak az Úristen a megmondhatója. 
Mennyi esélynek van a gabona kitéve, mig az hónapok 
multán a kamrába jut. Forróság és fagy, eső és száraz-
ság, kártékony gombák és rovarok, érzékenyen károsít-
hatja és részben tönkre is teheti; gonosz jégeső a föld-
mives reményeit romba döntheti ; nem minden kár ellen 
óvhatja magát az ember, a jégkár következményei'ellen 
azonban megvédheti magát minden gondos földmives, 
mennyiben a vetéseket idejekorán biztosítja, minden 
komolyan gondolkodó gazda az aránylag csekély.költ-
ségektől nem fog irtózni, hogy magának azt a meg-
nyugvástmegszerezhesse, hogy a jégeső véres verejtékes 
munkájának gyümölcsétől, egész vagyonától, meg ne 
foszsza. A mult esztendő szomorú napja, amidőri az 
előfordult jégkárok sok biztosítatlan gazdát majdnem 
koldusbotra juttatták, intő például szolgáljanak miden-
kire nézve. Az ország számos vidékéről — Kapuvár, 
Vitnyéd, Ungvár, Bártfa, Keszthely, Debreczen, Miskolcz 
és Tokajból már jégesők jeleztettek, mely alkalommal 
mogyorónagyságu jégszemek lepték el a földeket. 

Thanaton. 
Figyelmeztetjük a gazdaközönséget, 

hogy a kiprőlbált hatású 

Thanaton állandóan készletben van 
s megrende lések gyors elintézésiben 
részesülnek. 

Magyar dohány kereskedelmi i - m 
Budapest , Y., Bá lvány -utcza 10. sz, 

II. emelet. 
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Szőlötrágya-
compositio 

és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő 
minőségben ajánl a 
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MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 

RÉSZYÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPESTEN, 

VI. KER. VÁCZI-KÖRUT 21. SZÁM. 
Részletes utasítások kívánatra ingyen 

és bérmentve. 

f 1898. évi forgalom: 26,239 mm. % 

Felhívjuk 
a t. cz. gazdakSzönség 

figyelmét 

ókra,/ 
kcziókra felküldött és „Gyapjuárverésl 
Sudapesten, Dunaparti teherpályaudvar" c 
yapjuküldemények a M. k. V. összes vom 
38 díjkedvezményben, valamint ingyen rí 

H E L L E R M . s T Á R S A , 

BUDAPEST, v., Erzsébet-tér 1 3 , . 

r.-t 
Részvénytőke 3,000.000 korona. 

Gyár : Pozsony. 
Iroda : Budapest, Yáczi-líörut SS. 

Táviratok: APOLLO BUDAPEST. 
Budapest telefon 2692. * Pozsony telefon 195. 

Petroleum, ligroin, nyersbenzin, motorbenzin, 
rektifikált benzin minden minőségben, gazolin, 
ásvány-, kenőolajok, l-a. hengerolaj, l-a. gép-
olaj, orsóolaj, tengelyolaj, tovotte-zsir paraffin. 
Stearin- és paraffin-gyertyák. 

Az olaj bizalmi czikk. 
Ásvány-, gép- és hengerolajokat szállítunk 

amerikai és orosz nyersanyagból előállítva, 
mindenkor egyenlő minőségben és a ki egy ízben 
nálunk vett, az szükségletét is 
fogja fedezni, mivel szolidan szolgáljuk ki. 

Kérünk tehát próba-megrendeléseket. 

Apollo kőolajfinomitó-gyár részvénytársaság. 
Iroda : Budapest, V., Váczi-Körut 33. 

Ponyvák. 
Kocsi- kazal és 

repczetakarók, 
gőzmozdony- és 

cséplőgép-ponyvák 
vitorlavászonból, természetszinüen, feketén 

vagy sárgán telítve, legjobb minőségben, 

s legolcsóbb árakon: 

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

Fonc ié re -pa lo ta . A n d r á s s y - u t sarkán. 

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

„REMINGTON" 
Í R Ó G É P E K 

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

magy. kir. minister 

Hivatalos K ö z l ö n y m 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister a 
Remington Írógépet (kapható 

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

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

nagyobb sokszorosító képességgel. 
A REMINGTONT nagy sikerrel hasinálják. 

A magyal osztrák, franozia, angol orosz és az amerikai 

delmi-, és a -.vallás- és közoktatásügyi minisztériumok, 
Fiaméi kormányzóság, - Magy. kir. államvasutak igaz-
gatósága, M. kir. államvasutak Uzletvezetőségel, — M. 
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. bérlő Veszprém. Dr. 
Kéler Zoltán, gróf Festettoh urad. ügyésze Budapest,— 
Győri püspökségi központi iroda Györ. Osztr. m. államv. 
társ. urad. igazg. Budapest. Zichy Nándor 
gróf urad. számvevői hivatala Bpest., I., Krisztina-ü. 

22. M. kir. állami jószágigazgatóság Arad. 

kivánatra vétel kötelzettség 
, x nélkül küldünk saját költ-

,_„_ ig bármely részébe dijmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinket. — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 
jogosított eladási telepe. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Ghittmawn és Vlahl budapesti terménybizományi 
ozég jelentése.) 

A kellemes időjárást ma hűvös esős idő váltotta 
fel. A májusi buza csak nem kerül felmondás alá (idáig 
" 3sen 2000 mm.) mi fedezéserke adott okot. 

Készbuza ma jól volt kínálva a malmok is elég 
vételkedvet mutattak s igy a forgalomba volt "mintegy 
40000 mmázsa tíz krral magasabb árakon kelt el. 

Napi jelentés 1899. május 5. 
1899. évi május hó 5-én a gabona-csarnok' 

ban a titkárságnál bejelentett gabona eladások 
lajstroma. 

Fehérmegyei: 

Pestmegyeii: 

Rakáráru : 
Szerbiai : 
Román: 

72 „ „ 8.45 
73 „ „ 8.40 

7-35 
7.35 
7.35 700 , 78 , .. „ .. 

Rozsban élenkebb a kereslet azon birre, hogy a 
vetésekben kár van, jobban is fizették. Helyben 7.40 frig 
fizetik., 

Árpa csak mérsékelt mennyiségben kerül a 
piaczra a kereslet gyenge. Középminőségüekért 6.20 — 
6.40 fizetnek helyben. 

Zab változatlan 5.70-6.— frtig ér el helyben. 
Tengeri az erős felmondások következtében hely-

ben teljesen ellanyhult s 4.40—4.45 ér el minőség 
szerint. 

Határidők a hűvös időre valamivel szilárdabban 
kezdődtek később gyenge részvét fotytán ellanyhult. 

Déli 12 órakor kővetkezőképp áll: 
Köttetett. 

Buza májusra . 
, októberre . 

Rozs okt. . . 
Tengeri máj.. . 

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

Déli zárlat. 
8-85—80 
8-33—34 

4-46 -48 
4-56-58 
5-62—64 

12-20—30 

Szeszftzlet. 
Szes*. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e héten az üzletmenet, valami-

vel gyérebb volt és a forgalom korlátolt. Elkelt fino-
mított szesz azonnali szállításra 54.75 frtig nagyban, 
élesztőszesz 54.50—55-— frtig nagyban. Az exkontin-
gens és denaturált szesz ára szintén 25 krral olcsób-
ban jegyeztetik. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szeszben gyér kínálat uralkodott és az üzletmenet in-
kább régi tételek lebonyolítására szorítkozott. Több 
kocsirakomány azonnali szállításra 1.— frt bécsi kon-
tingens nyersszeszjegyzésen alól kelt el. 

Galicziából kínálat nem volt. 
A kontingens nyersszesz ára Budapesten 16.50— 

16.75 forint. 
A kivitel e héten 300 q finomított szeszt vásá-

rolt, mely a Balkán államok felé lett szállítva. 
Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. Győr, 

Kenyérmező, Arad 13 krral drágábban. 
Budapesti zárlatárak t héten: Finomított szesz 

54 50—55-— frt, élesztőszesz 54-50—55-— frt, nyers-
szesz adózva 53'50—54'— frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 12 75—13-— frt, denaturált szesz 19-50 
—20'— frt. Kontingens nyersszesz —. . 
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Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
A magvakra még mindig bőven érkeznek 

delések és a pótszükséglet főleg takarmányrépából még 
elég nagy. A mult heti jelentésünkben utaltunk arra, 

• hogy e kereslet a forgalomba hozott gyönge csiraké-
pességü minőségekre vezethető vissza. Időközben más 
tényezők is merültek fel, nevezetesen a hideg szelek, 
az orrmányos bogár és a földi balha tetemes kárt 
okoztak a vetésekben — daczára, hogy már máj; 
havában vagyunk, meglehetős nagymennyiségű vetőmag 
kelt el. A vörös lóhere és a luczernamag forgalma még 
szintén kielégítő volt, fümagvakból nagyobb mennyiségek 
keltek el. Muharmag szilárdul tartja árát, a nélkül 
azonban, hogy áremelkedést tapasztalt volna. 

Heremagvak ólomzárolása. *) 
A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-

más az 1898/99. idényben f. évi május hó 5-ig be-
zárólag az alant megnevezett magkereskedőknél és ter-
melőknél a következő mennyiségű vetőmagvakat ólom 
zárolta: 

Luczerna Lóhere összesen 

Mauthner Ödön, 
Haldek Ignácz.i) Budapest... 
Klein Vilmos Szatmár .. 120 1399 1519 
Frommer A. H. utóda 2) Bpest 489 762 1251 
Magy. mezőg. szöv. Bpest... 510 705 1215 
Deutsch Gyula, Budapest 401 747 jug 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 43 717 760 
Beimel és fia Budapest ... 260 329 S89 
Kramer Lipót Budapest! 96 197 900 
Hollander A. és fia, Ungvár" 23 245 268 
Boross és Szalay ... 130 125 255 
Szávoszt Emil, Budapest ... 87 136 223 
Radváner I. L. Budapest ... 69 115 184 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest 141 16 157 
Smger Zsigmond, Budapest 46 62 108 
Lamberger Károly Bpest ... 60 19' 79 
Orr. Teleki Arvéd, Drassó 72 — 72 
Felsenburg, B.-Gjarmat .. — 40 40 
Feldmann Mór, Szatmár — 12 12 

Keszner Izidor, M.-Sziget — — 
.. 6486 10321 16807 

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

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

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

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a „Köztelek" részére. Budapest, 1899. május 4-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

A és B dara —.— frt. 

liszt : frt 15.20_ 14.6( - 13.40 12.60 12.20 11.2010.20 
buzakorpa 

Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a „Köztelek" részére. Budapest, 1899. május 4. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostui. Kötelezettség nélkül. 

14.20 13.60 13.— 12.70 12.— 11.40 9.70 7.6i 
Takarmányliszt K o r p a 

Ár: frt 5.40 4.50 4.40 

A központi vásárcsarnok árnjegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése. 1899. május hó 3-róí. 

A tegnapi napon a piaczi forgalom valamivel 
élénkebb volt; különösen zöldségfélék, spárga, vaj és 
turó iránt mutatkozott jobb vételkedv. 

Husnemüekből elkelt: marhahús eleje 50 krért, 
hátulja 58 krért, leölt borjú kevés, élő azonban nagy 
számban érkezett, minek folytán az árak nem emelked-
hettek ; jobb minőségii bárány kevés érkezik, az alá-
rendelt gyenge áru csak olcsón adható el. Eladtunk 
párját 3-50 kron és 5 frtért. Sertéshús változatlan áron 
kel, sonka és szalámi ára emelkedőben van. 

Baromfi elegendő mennyiségben kerül piaczra, 
különösen idei liba lett nagyobb mennyiségben beküldve, 
Az árak a jobb fogyasztás folytán szilárdak maradtak. 
Öreg tyúk 1 frt — 1 frt 20 kron, fiatal csibe 80 kr — 
1 frton, idei lud 3 frtért 5 frtig párja. A vásár meg-
lehetősen élénk volt. 

Vadból csupán özbak érkezik, melyből 60—75 
kron adtunk el kilóját egészben mérve. ,/ 

Tej és tejtermékekből gyéren . érkeznek a külde-
mények. Az árak változatlanok. Teavaj 1-20—1.30 frton 
főzővaj 90 krtól — 1 frttig. Turó 12—16 kron kelt 
el kilónkint, savanyu minőségek 8—10 krért találnak. 

Tojásból gyengültek a küldemények, a fogyasztás 
pedig javult. Az árak nagy ládánként 1 írttal emelkedtek ; 
26-50 írtra, 100 darabos láda ára 2 frt, kicsinyben 50 
drbisít adtunk egy forintért. 

Gyümölcsből éladtunk egy nagyobb almakülde-
ményt 14—20 krért kilóját, minőség ss ' ' 

jó áron . kel, de a spárgaküldemények is oly arányokban 
érkeznek, hogy a mult heti árak, kivált a szép minő-
ségeknél eddig| fentarthatók voltak. Solo-spárga 1 frt 
—1-20 krért, I. minőségű 80—90 ikrért, komzumspárga 
50—70 krért kelt el kilónkint. Ideitök elkelt 0.70—1-50 
forintért darabja. Saláta szép tömött mezei 2 frton 100 
darab. Kifliburgonya 4 frtért mm. Zeller I.minőségü 1 frt 
50 kron mm.-ként lett eladva. 

Beküldésre ajánlható Husnemüek, vad, vaj, turó 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jc 
tése. Budapest, 1899. május 4 ről. 

Hns. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 54—58, 
II. oszt. 48—54, III. oszt. 46—52, eleje I. oszt. 48—52, 
II. oszt. 40—50, m. oszt. 36—48, borjúhús hátulja I. 
oszt. 50—60, II. oszt. 40—50, eleje I. oszt. 42—52, II. 
oszt. 38—42, birkahús hátulja I. oszt. 40—44, II. oszt. 
38—40, eleje I. oszt. 38—42, II. oszt. 36-38, bárány 
eleje 1 db 0. 0É—, hátulja • ••—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 51—52-0, vidéki 40—48, sza-
lonna nélkül elsőrendű 52—56, vidéki 36—44, sertés-
hús pörkölt —-0 , sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül . sertéshús füstölt magyar 
—•—•—, idegen (vidéki) 50 - 60, sonka nyers 1 kg. 
70—90, füstölt belf. csonttal 0-50—0-8, csont nélkül 0 65 
—0-80, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 46"0—480, füstölt 50—52", sertés-
zsír hordóval 55"0—56 0, hordó nélkül 53-0—53 0, kolbász 
nyers 1 kg. füstölt 80—90, szalámi belföldi 130 
—140, külföldi , malacz szopós élő 1 db 0 0--
tisztitott 0-70—80. 

Baromi!, o) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-20—16<. 
csirke 1 00—1-20, kappan bízott 0- , sovány 2-— 

récze bizott 2 40—3 50, sovány 1-3Ó—1-80, lud 
hízott 4 80—7-00, sovány 3-00—5 00, pulyka hízott 4 — 
- 5 —, sovány 4' 5-—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
"•85-0 90, 1 kg. , csirke 1 db 0 65—0 80, 1 kg. 

, kappan hízott 1 db 1 50—1 70, 1 kg. —• 
récze hízott 1 db 1-30—150, 1 kg. 60-65, félkövér 1 

-0-—, lud hízott 1 db 2-20-3 20, 1 kg. 55—0 
félköv. 1 db 0- 0-—, 1 kg. , pulyka hizotf 

db 2- 3-—, 1 kg. 50—53. félkövér 1 db 1-30-2 50, 
1 kg. 50—55, ludmáj 1 db 30—0-80, 1 kg. 1-20-' "" 
ludzsir 1 kg. 0-8—1-10, idei liba 1 db -•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-00, csuka 0-— 
- , ponty (dunai) 0 70—Í'IO, süllő —• •—, ke-

0"—0*0, máma —• •—, czompó 0' 0-—. 
angolna 0- 01—, apró kevert O'IS—0 22, lazacz -
pisztráng 0- 0-—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszín 0- 0-—, tejföl 0-20—0-30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1-10—1-30, L rendű 0'7g—0-80, II. r. 
0-50—60-—, olvasztott 0-50—60, Margarin I. rendű • 
0-—, II. rendű 0-—0-—, tehéntúró 0-10—0-16, juh-
turó 38—40, liptói 0-30—0-50, juhsajt 0 32—48, emir — 

sajt 1-10—1-10, groji sajt 0-50—0-66. 
Liszt ás kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 

13*0—18-0, barna kenyér 11-0—14-0, rozskenyér 11-5 
5. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 — 

2 —•—, 8 —•—, 4 —•—, S —•—. 
Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoke-

raui 24—35, borsó héjas magyar 7-00—15-—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—22, bab fehér apró 6—7, 
nagy 6—7-0, színes 7-0—8-0. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 26 0—26-60 
DL oszt. (1440 db.) —-0 -0, meszes , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 1-10—1-70, törött tojás 0-——" 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 0. 0-—, . , 
3-0—5-0, Petrezselyem 100 kötés 0-0—0-0, 1 q 4-00—5 00 
zeller 100 drb 1-20—2-50, karalábé 1-8—2-80 vöröshagyma 
100 köt. 0-00—0-00, 1 q 4-50—6-50. foghagyma 100 köt. 

—-, 1 q 30-—35-—, vörösrépa 100 drb 0- 0-—, 
fehérrépa , fejeskáposzta 00- -00, kelkáposzta 100 drb 
1-10—1.20, vörös káposzta 0- •—fejessaláta 1-50— 
2-50, kötött saláta 0-0—0-00, burgonya, rózsa 1 q 1-70 
2-00, sárga 1-60—2-—, külföldi —• fekete retek 100 
drb 1-00—2-00, uborka nagy salátának 100 db —• \ 
savanyítani való 100 db 0-0—0"0. savanyitott 2-90-2-20, 
zöld papr. 0- 0"—, tök főző 7—15—, zöldbab •—0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —14 —-18, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső 0-—0-, karfiol 100 db 10 0—16 0, 
paradicsom 1 kg. 0' 0-—, spárga 0 60— 1 20, torma 

6—10. , 
Gyümölcs. Fajalma 1 q frt , köz. alma 14-—18, 

fajkörte , közönséges körte 16 — 18, szilva magva-
váló 0-0—0-0, vörös —•—, aszalt 20—24, cseresnye faj 
" "1, közönséges 0 , meggy faj , közön-

_ : , ringló —• , baraczk kajszin , 
őszi —, dinnye görög nagy 1 db 0-00, kicsi 

——, sárga faj 0 0—0-—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0" 0-—, csemege , dió (faj, papir-
héju) — , közönséges 18-0—20, mogyoró 28—34, 

gesztenye magyar 0 , olasz — , narancs messi-
nai 100 db 1 80—3-5, pugliai —•—•—, mandarin 0-00— 
0-00, czitrom 0 7Ő—0"80, füge hordós 1 q 16—24, ko-
szorús 16— 22—, datolya 40—44, mazsolaszőlő 46—66, 
egres 1 lit. 0 , eper 1 kg. •— kr. 

Fűszerek italok. Paprika és I. rendű 1 q. frt 
30—60, II. rendű 20—30, csöves , (szá-
rított) . köménymag , borsókmaga 

. mák 1 q. frt 25—30, méz csurgatott 0-30— 
0-40, sejtekben 1 kg. —• •—, szappan szín 20—25, 
közönséges , fehérbor asztali palaezkban 1 lit. 
0-40—0-50, vörös asztali palaezkban 0-40—0'50, házi 
pálinka palaezkban —• •—, ásványvíz palaczkbrn 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
ateza, 1899. május 5, A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek- részére). Felhozatott a szokott 
községekből 175 szekér réti széna, 15 szekér muhar-
25 zsupszalma, 20 szekér alomszalma, 2 szekér takar-
mányszalma, 0 szekér tengeriszár, 4 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb,), 
600 zsák szecska. A forgalom - lanyha. Árak q-ként a 
következők: réti széna 210—330, muhar uj 300—350, 
zsupszalma 150—190, alomszalma 110—150, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma 130—130, tengeriszár .luczerna 

, sarjú 260—260, szalmaszecska 180—200, széna 
, uj , zabosbükköny 2S0—270. összes 

kocsiszám 247, suly 247000 kg. 

Állatvásárok. 
Bndapesti sznrómarhavásár. Május hó 4-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
ielentése. 

Felhajtatott: 1082 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 17 db növendék élő borjú, 761 db élő 

bárány; 0 drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske, — drb ölött. 

A vásár lanyha lefolyású volt. 
Árak a kővetkezők: Elő borjuk: belföldi —•—•— 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 25—36 frtig, kivé-
telesen 4a frtig súlyra, növendék borjú 20—24 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi frtig, tiroli — frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 0 0-0 — frtig, bécsi ölött borjú , kiv. 
— frtig súlyra. Élő bárány 4 0—7 00 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1899. május hó 1-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztélek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 680, feljavított 
juh 120, kisorolt kos 40, kiverő juh —, bárány —, 
kecske , boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 19—21-— 

frtig páronkint, 22-0—22-50 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. — frtig, feljavított juhok 16-0—18-— páronkint, 20-50 
21-50 frtig súlyra, kisorolt kosok —• •— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh —'0 "0 páronkint, — • , kiv 
frtig súlyra, bárány -0, kecske —, kiv. frt pár 
anya juh 0- •— pár., suly, szerbiai —; 
anyajuh 16 50 • frtig páronkint, 100 kiló után 20 frt 

Budapesti gazdaság] és tenyészmarhavásár. 1899. 
évi május hó 4-én. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 180 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. — 
db, közép — db, alárendelt — db. Fejőstehén : fehér 
0 drb, tarka 141 db, tenyészbika 3 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 35 db, 
hizlalni való ökör — db,üsző 0 db. 

Fejőstehenek a gyengébb kereslet folytán 5^10 
frttal hanyatlottak. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
ökör — , középmin. jármos ökör pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , hizlalni 
való, jármosbivaly — é. s., frtig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör —• mm.-kint é. s., 
tarka bekötni való ökör frtig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka kevert 
származású tehén 70—110, bonyhádi tehén 110—150 
kiv. — frtig, tinó frtig páronkint. 

Budapesti vágómarhaTásár. 1899. évi irájus hó 
4-én. [A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazyatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) Felhajtatott: 2771 db 
nagy vágómarha, nevezetesen : 1870 db magyar és tarka 
ökör, 572 db magyar és tarka tehén, 497 db szerbiai 
ökör, — db boszniai ökör, — db boszniai tehén, 10 db 
szerbiw tehén, 183 db bika és 120 db bivaly. 

Minőség szerint: 847 darab elsőrendű hizott 
1798 db középminőségü és 234 db alárendelt min. bika 

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

Számra nézve a vágómarha felhajtása kisebb 
volt a multhetinél, de az állatok nagyobb súlyánál 
fogva a kínálatba bocsátott husmernyiség több volt s 
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, miután a szükséglet nem emelkedett, nehezebb ökrök 
ára helyenként Va írttal hanyatlott. Birkák és bivalyok 
ára szintén Vs—1 írttal hanyatlott. Egyéb minőségek 
változatlanok. 

Kővetkező árak jegyeztettek: Hízott magyar 
ökör jobb minőségű 28- 34'—, kivételesen —• , 
hizott magyar ökör középminőségü 24- 29'—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 21- 25-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 21—30-—, kivételesen tarka 
tehén 32--—•—, magyar tehén középmin., 21 30-—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 20— 
31- , szerbiai ökör jobb minőségű 24" 29 —, kiv. 
—•—, szerbiai ökör középminőségű 20—23—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
22- 31'—, kivételesen —, szerbiai bivaly 17.—21-50, 
kiv. —— írtig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1899. május 4-én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). 

A vásár forgalma közepes volt. 
Felhajtatott összesen 815 db. Eladatott 364 db, 

Jobb minőségű lovakból hátas 26 db, eladatott 6 db. 
130—300 írtért, könnyebb koósiló (jukker stb.) 30 db, 
eladatott 10 db 150—300 írtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 60 db, eladatott 17 db 145—2 0 írtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti taj) 80 db, eladatott 33 db 90— 
160 írtért, ponny 3 db, eladatott 1 db 35 írtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb íélék (fuvaros ló 
stb.) 120 db, eladatott 48 db 62—86 frtért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 250 db, eladatott 80 db 20—52 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 246 db, eladatott 
159 db 9—20 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 102 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 4 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1899. Május 5. (Első 
magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefon-jelentése a 
^Köztelek" részére.) A vásár élénk v.olt. Heti átlag-
árak: Magyar válogatott 320—380 kg. nehéz 50-0—51-0, 
280—300 kg. nehéz 49- 49-50 kr, öreg 300 kg. tuli 
46-0-46-50 kr, vidéki sertés könnyű kr. Szerb 46-5—47-5 
kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet-
sulylevonás és 4°/o engedmény szokásos. — Eleség-
árak: Tengeri ó 4-75—-— írt, árpa 6-80 írt Kőbányán 
átvéve. Helyi állomány: Április 28. maradt 41411 drb 
Félhajtás: Belföldről 2822 drb, Szerbiából 1435 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 4257 db. Főösszeg 45668 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 1568 drb, belföldre Budapest 
környékére 912 drb, Bécsbe 388 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába 546 db. 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db, 
A szappangyárakban feldolgoztatott : szállásokban el-
hullott 0, vaggonból kirakatott hulla 3, borsókásnak 
találtatott 6, összesen 9 db. összes elhajtás 3423 
darab. Maradt állomány 42245 drb. A részvény-szállá-
sokban 10178 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt 2959 drb. Félhajtás: Szerbiá-
ból 1435 db, Romániából drb, összesen 4393 drb. 
Elhajtás: 1614 drb, maradt állomány 2780 drb és 
pedig 2780 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 188 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott 

Sovány se rí ésiisilet. (A magyar élehniszer-szállitó 
részvénytársaság heti jelentése. 1869. május. 5-én.) 

A soványsertések irányzata a lefolyt héten is 
. lanyha volt, ami a gyönge vételkedvre vezethető 
vissza ; ennek következtében az árak is némileg csök-
kentek. 

Sertésvészen átment malaczok árai: 
80—100 kg. (páronk.) súlyban 42—44 krig. 

100—120 , „ „ 38—41 , 
120—160 „ . „ 38—41 „ 
Gazdaságba való malaczok , 
Sertésvészen keresztül nem 
ment malaczok 100—120 kg. 32—36 , 

Pusztán átvéve 4% levonással. 

Bécsi vágówarhavásár. 1899, május 1 A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 5170 db. Ebből magyar 3793 db, 
galicziai 468 db, bukovinai 178, németországi 731 db, 
hizott 4299 db, legelő db, fiatal 871 db, ökör, 
3832 db, bika 665 db, tehén 629 db, bivaly 44 db. 

Szombaton a vesztegvásárra 399 darab volt fel-
hajtva. A felhajtás a multhetihez képest 2(0 darabbal 
volt nagyobb. Daczára a nagyobb felhajtásnak, a ke-
reslet ugyan nem volt oly élénk, mint a mult heti, de 
az árak nem változtak meg, csupán a vásár végén 
mégis alább kellett engedni, mert különben még sok 
eladatlan maradt volna. 

Arak: príma magyar 32-35'— (—•—)frt, szekunda 
27—31 írt, tertia 23—26 frt. Galicziai priraa 32- 35 — 
'(—•—) frt, szekunda 27—31 frt, tertia 24—26 frt. Német 
prima 35—38-— (—.—). szekunda 30—34, tertia 26-29 
frt. Konzervökrök . —• •— é. s., rosszabb minőségű 

fot é. s. Bika 24—33-50 0 frt é. s., tehén 21—30 

frt és bivaly 17—22'— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden % 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 hizó ökrök. Eladók: 
Ar Ar 

Blau testvérek, Temesvár 35Va — — — 
Grubitsch V, Kopháza ... 28 — 271/a — 
Hacker Lipót, Sopron 35 — — r" 
Hacker Miksa, Sopron ... — — 35 — 33 — 
Hacker és Engel, Győr 28 — 24 — 
Lederer Kálmán, Nagyvárad ... 34i/a — — — 
Löwinger S. Nyögér ... 33 — — — 
Weisz M. & fia, Munkács ... ... 35Va — 33 — 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók: 
Bors báró és társa M.-Vásárhely 36Va — — — 
Kosch & Schobel, Sz.-Régen — 32 — 29 — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár ... ... 38Va — 36Va — 
Frisch Gy., Yersecz : ... ... 36l/2 — 34 — 
Hacker Miksa, Sopron .— 35 — 33 — 

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 vármegyékből 
nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig: Árva, 
Iiptó, Nyitra és Trencsén îegyék. Száj és körömfájás 
miatt Maros-Tordamegye. 

Bécsi szurómarhavásár. 1899. április 27-én. Fel-
hozatott: 4498 borjú, 1853,élő sertés, 1401 kizsigerel' 
sertés, 243 kizsigerelt juh, 2048 bárány. 

A borjuvásár élénken kezdődött és árjavulás 
állott be, de félő, hogy vásár végén ismét csökkennek 
az árak. Kizsigerelt juh és sertések üzlete, lanyha; 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 34—42 
kr., prima 44—52 kr., primissima 54—58 kr., élő borjú 

kr., prima kr., primissima ——— (—) 
kr., fiatal sertés 39—46 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
46—52 kr., süldő 48—54 kr., kizsigerelt juh 34—42 kr., 
bárány páronkint 4—13 kr. 

Bécsi sertésvásár. 1899. május 2-án. (SchUifféU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 2681 lengyel, 5330 magyar sertés, össze-
sen 8011 drb. 

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

kül : prima 44—45 kr, kivételesen 45.50 kr, közepes 
37—43-0 kr, könnyű 37—43 0 kr, süldő 39—47 kr. 

Bécsi juhvásár. 1899. április hó 27-én. Felhajtás 
1351 db juh. 

Az üzlet változatlan maradt. 
Árak: export juh páronként 23- 24-50, kivét 

—, raczka —• , selejtes juhpárkint 22-—23'— frt. 

Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Má 6. Budapesti atkviha- Korytow- 319 0 
kir. tvszék. tóság szky Konstantin 

Má 6. Berettyó-ujfalusi a tkvi ha- Miskolczy 22064 
kir. bíróság . tóság Emil 

Ma 8. M.-vásárhelyi atkviha- Kaáli Nagy 22926 
kir. tvszék tóság Zsigmond 

M 8. Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Radnay 
tóság Vilmosné 

82611 

Ma 9. Ugyanaz 74545 

M 10. Ugyanaz 77170 

Má 10. Tordai atkviha- dr.Földváry Má 10. 
kir. tvszék tóság László 

M 13. Dévai 
kir. tvszék 

atkviha- Sztarék 
tóság Frigyes 

85793 

M 15. Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Haroska 
tóság Ferencz 

26950 

M 15. Tasnádi - atkviha- dr. Groisz 59397. M 15. 
kir. jbiróság tóság Viktor 

M 16. Nezsideri atkviha- Dorner 32138 M 
kir. jbiróság tóság Emil 

M 18. Budapesti atkviha- Kovics M 
kir. tvszék tóság Kraics Erzsébet, • 

M 20. Orosházi atkviha- Horváth 26371 M 
kir. jbiróság tóság Stefánia 

M 20. Aradi a tkvi ha- Reich B. 36694 M 
kir. tvszék tóság Károly 

M . 20, Nagysomküti 
kir. jbiróság 

atkviha- ifj. POchy 
tóság István 

? 34003 

atkviha- Műller 
tóság Lajos 
a tkvi ha- Scheííer 120125 
tóság Imre 
atkviha- Patzolt 29522 
tóság Józsefné 
a tkvi ha- özv. Kon- 123622 
tóság kolyi Zsigmondné 
atkviha- Ruczai 41430 
tóság János 
a tkvi ha- Reisz ,20511 

Nezsideri 
kir. jbiróság 
Budapesti 
kit. tvszék 

Budapesti I—III. a ... 
k. kir. jbiróság tóság Henrik 
Budapesti I—III. a tkvi ha- Reisz 
k. kir, jbiróság tóság Henrik 

20511 

Szepsii 
kir. jbiróság 
Czirkveniczái 
kir. jbiróság 

atkviha- Gedeon 23433 
tóság Parti János 
a tkvi ha- Czirkveni- 538714 
tóság czai tengeri 

fürdő r.-t. 
a tkvi ha- Darvas 24933 
tóság ' Férenczné 

Szerkesztői üzenetek. 
T. M. urnák! Kérdésére legközelebb megfelelünk 

a „Levélszekrény,,-ben. A kívánt hirdetést a szerkesz-
tőség nem teheti közzé, tessék á kiadóhivatalnál intéz-

T. J. urnák, F.-Kovik. Honvédló" használatba-
vétele végett tessék a legközelebb eső honvédparancs-
noksághoz fordulni. Czégeket nem tudunk ajánlani. 

F. J. urnák, Lápafő. Magyarországon vannak 1. 
földmives-iskolák ; felvételi kellék : irni, olvasni tudás ; 
•2. gazdasági tanintézetek; felvételi kellék1 6 gimnázium, -
vagy reáliskolai osztály végzése; 3. gazdasági akadémia, 
ide csak éréttségi bizonyítvány alapján veszik fel a hall-

(Központi vásárcsarnok.) 
H. H. urnák, Nagyvárad. Kérdésére feleletet tar-

talmaz a „Köztelek" jövő. számában megjelenő „Rovar-
tani könyvek"-czimü czikk. 

R J. urnák, ESlszállás. Szakkönyvek katalógusá-
ért tessék Eggenberger könyvkereskedőhöz 'fordulni. 
(Bpest, Kecskeméti-utcza 3.) 

Névtelen, Vág. Nyugtabélyeget mindig az tartozik 
adni, aki a nyugtát kiállította, azonban' erre bírói uton 
nem szorítható. ' 

Sebes. Ez peres kérdés, amelyben csak ügyvéd , 
adhat tanácsoti 

i i Orn . nagr . ( u l . e(rye»ül«t tulaj dana. 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő él 
kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán ai 
O. M. G.B. szerkesztő-titkára.—Társszerkesztő: Buda; 

Barnabás, az O. M. G. E. titkára. 

"uÁZDÁSAGI GÉPGYÁR 
RCSZVÉNY-TARSULAT 

B U D A P E S T . 
Nagyarerszág legnagyobb i* egyedüli 

gazdaság i gépgyára , 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 
P ® T ö s s z e s H 

gazdasági gépeket gyártja. 

£ Rendelések megtétele előtt kérjük minden f 
m szakbarégó kérdéssel bizalommal koziink > 

— fordulni. 
Részletei árjegyzékkel 

I él u ik i z t r l ftMiágetltással <IJ«aiUtM ázol- j 
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Saját gyártmányú 

ariing " fűkaszálóink 
é s 

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

Árajánlattal és esetleges felvilágosítással szives 
megkeresésre készséggel szolgálunk. 

U M R A T H é s T Á R S A 

4 4 B U D A P E S T , $ $ 

V. ker„, Váczi-körut 60. sz. 
Ugyanott szénaforgatógépek, lógereblyék, 

(széna- és gabonagyüjtök), gőzcséplökészletek, kaza-
lozók stb. nagy választékban. 

B E S S E M E R - F K S T É K 

(VÉDJEGY: ÜLLŐ) 
a legjobb, éveli is tartó ROZSDATEDO A M A G 

vas- és hullámbádogtetők, szerkezetek, harántrudak, rácsok, gépek stb. részére. 
Mint famázolat Is kitűnő konzerváló szer. 

Tartósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, mint minium 
és Olajfestmény. — Alkalmazása egyszerű és olcsó. 

Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyá-
rakban stb. évek óta kitűnően bevált. 

Szakkörökből való számos elismerő-nyilatkozattal, mintával színkártyával szívesen 
szolgálnak az egyedüli gyárosok 

LTJTZ EDE és TÁRSA, Pozsony, Gyár-ut 20. 

Magyar fenyőmag* pergető intézet 
és erdészeti magkereskedés 

Faragó Béla ZALA-EGERSZEGEN. 
Kitüntetve díszoklevél, arany és ezüstéremmel. Legutóbb a maros-

vásárhelgi gazdasági kiállításon dicsérő aranyoklevéllel! 
Ajánl kedvezményes vasúti szállítás mellett mindennemű hazai és exotikus 

legmagasabb csiraképességü 

Erdészeti magvakat 
és kocsányos és kocsánytalan tölgy makkot. 

Árjegyzék és számos erdészeti hatóság elismerő nyilatkozatainak gyűj-
teménye kívánatra bérmentve küldetik. 7327 

Repcze-
ponyvák 

Vízmentes *AZAL-pONYVA-
ponyvák ^ 
kazalok, gépek és 

kocsikra. Olcsóbb és 
legjobb, elpusztithat-

lan minőségben. 
Legnagyobb és leg-
régibb gyár az or-

CS. KIR. S Z A B . V Í Z M E N T E S S Z Ö V E T - G Y Á R . 

E L S I N G E R M . J . é s F I A I 

BUDAPEST, 
V., Mária Valéria-utcza 10. sz. 

(Thonet-udvar). 

TELFS, BECS, 
(Tirol). I. Volksgartengasse I. 

(Bellaria). 

Vízmentes takarók (ponyvák). 
Gabona és lisztes zsákok, legjobb és legolcsóbbak. 

Esőköpenyek és öltönyök, gummi és Waterproof szövetből. 
Kender tömlők. Tűzi és itatóvedrek. 

Pormentes és zajtalan, elismert leg- * I K T A I E l fT IV f szőnyegek és előtétek, fu-
jobb és legolcsóbb padlózatfedő t l A i V UAJElUJIltók,lépcsőkésfolyosókba. 

Gazdasági és va- C A I f l D * f f teljesen felszerelve, 
dász czélokra U A A J n l a A könnyen feláffithatók. 

Árjegyzék és minták Ingyen és bérmentve. Leggyorsabb kiszolgálás. 
Minden város jobb üzleteiben a mi gyártmányainkat tartják és szíveskedjék határo-

zottan MLSEíeER gyártmányt kérni. 

Vintschgaui hasas tehenek) 
t e j e l é s i k é p e s s é g 

2500—3000 l iter , j 
melyet több oldali b i z o n y l a t o k k a l i 

kaphatók 

P I C K O S W A L D nái, [ 
VIII. Külső Kerepesi-út 1. sz. 

B m i f f l T f l C L fö ldbirtokosok, gazdák és 
r %&WA B raktárvá l la la tok stb.-nek. 

Ausztria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert \ 

p o n y v a - ü ö í c s ö n z ő intézetem 

» S H I p o t t y - v á k a t , | 
kazalok, vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására, továbbá 12D i 
mtr. nagyságú behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, miáltal saját ponyvának j 
beszerzése megtakarittatik. • 

Úgyszintén zsákok is kölcsönSztetnekigen olcsó árak és előnyös fel-
tételek mellett. Ugyanitt legolcsóbban szerezhetők be uj és használt kátrányos és \ 

t e l i t e t t p o n y v á k , ^ ^ S ^ - f f ^ z s á k o k 
minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 
P T Minden 50 -kai olcsóbb mint bárhol . " B Q 

Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron meg-
vétetik. 5162 

NACEL ADOLF, BUDAPEST, 
V., Arany Janos-utcza 13. 

Örökös gyertya 
Karszakalkotó találmány, megbecsül-
hetetlen értékű szállodák, vendég-
lök s minden egyes háztartás 

részére. 
Ára darabonként csak 90 kp. (X 
pénz előleges beküldése mellett portó-

mentesen megküldve. 

K A R L B E N D E R I., 
W I E 5 IY/i L . 
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1893., 1894., 1895., 1890., 189?., 1898. érben 3 2 első d í j j a l kitüntetve. 

P, lichterle F. 
B U D A P E S T , VI. ker., Gyá r - u t c za 50 . 

ajánlja legújabb szerkezetű szabadalmazott, teljesen szikramentes 

f A T motor-cséplő-készleteit TÜW! 
kettős tisztitóval, árpatoklászoló és iegozélszsrübb lóhere hiivelyezővel, olcsó árak és 
tsljes jótállás mellett. — Már több 100 készlet kitűnő sikerrel működésben. 

"') Motor cs nagyobb gözcséplökészleteink valamint egyéb gazdasági 

Vöröstarka tinó 
é s * Ü S Z Ő 

legprímább, 1—2 s pedig hizlalni való oferöfe el-
adására és Későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért v á l l a l ko znak 
WEILLER és EISNER Kis -Czel l i kereskedők. 

3 A szegedi 

katalógusa 
részére h i r d e t é s e k felvétetnek 

w a „Köztelek" k i a d ó h i v a t a l á b a n , B u d a p e s t , IX, , ü l l ő i - u t 25. ^ 

és a k iá l l í tás hirdetési i r o d á j á b a n , 
Budapest, IV. Váczi-utcza 9. 

S M ^ I S l M ^ I I S M Í ^ J l l l L ^ l l J ^ J t l i M M ^ 

Szülőkgyö-
nyöriisége, 

BÚTORGYÁR 
részvénytársaság 

Turócz-Szent-Mar tonban 

készít és tart raktáron. 
Képes árjegyzék kívánatra ingyen. — Rendelés esetén tessék 

ezen hirdetésre hivatkozni. 7417/e 

[ M S I ^ I M i T ^ l l l ' f g J f i T B I i l H l l f B f g l S I l c n B i T a l 

Konkolyozók és 
Osztályozógépek 

minden czélra 

Arankatisztitó gépek 
Rosták 

kaphatók dús wálaszfékisara 
ós készíttetnek minden különleges 

czélra 

G R Á E P E L H U G O - n á l 
g é p - é s r o s t a l e m e z g y á r , m a l o m é p i t é s z e t 

Budapesten, V., Külső Váczi-ut 46. sz. 
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Még minden résztvett aratégépversenyen, ép ugy 1898. évi julius 11-én 
Hódmezei-Vásárhelyen is a két első dijjal a r a n y é n m e k k e l lett kitüiftetve. 

B ^ r M c C o r m i c k ^ 
a világ legrégibb arató- és fükaszálégépgyára Chicagóban. 

Magyarországi kizárólagos vezérképviselősége: 

B U D A P E S T E N M U L L E R é S W E l S Z v i . , G y á n u t c Z a 66. 

Ajánl ják: a legmegbízhatóbb M C C O R M I C K „ H U N G Á R I A " k é v e k ö t ő 
a ratógépet , a legtökéletesebb M C C O R M I C K „ D A I S Y " m a r o k r a k ó a f a t ó -
gépe t és a legújabb s legjobb M C C O R M I C K „ N E W 4 . " f ü ^ a s z á l ó g é p e t . 

Számos kitttntetés és elismerő levél igazolja 

Mc Cormick gyártmányú gépek bámulatos tökéletességét: 
Gépeink nagy számban, a gazdák teljes megelégedésére az ország minden részén 

működésben vannak. 

„HAMPSHIREDOWN" JUHOK, 
Ki tűnő hus, j ó g y a p j ú , n a g y suly . 

Ezen kiválóan értékes 

angol juli-fajta 
bámulatosan korai 

ezénk|vül pedig oly erős szervezetüek, hogy 

minden éghajlathoz alkalmasak, 

és. a hus minőségére nézve egyedül állanak. 

Közelebbi felvilágosítást nyújt 

JAMES E. RAWLENCE, 
a Hampshire Down juhtenyésztök szövetségének titkárja, 

S A L I S B U R Y , England. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
n a gazdák és hizlalók használatára. mm 

I r ta K . R u f f y Pá l . 
Ára portómentes küldéssel I forint 10 krajczAr. 

Láncz-szivattyuk 
más folyadék 

Jose f K l e m e n t 
• Hrobetz bei Raudnit 

Böhmen. 30 

SZIVATTYÚK MÉRLEGEK, 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda-

sági és iparczélokra. 
B O W E R - B i R F P féle szabadalmazott inoxydá-
lás módszer szerint inoxydált szivattyúk 

rozsda ellen védve. 

Á r j e g y z é k e k W a A W p M f t W Í P í l I T ™ < ^ s s e 
ingyen és bérmentve. " • ' J-iUkJy f t 1V71I, Schwarzenbergsti 

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

14. sz. 

Schwarzenbergstrasse 6. 

N a g y f e h é r 
Y O B K S H I B E sertések 

tiszta tenyészet. 
Fiatal tenyászállatokat olcsó áron szállít: 

GUTSVERWALTUNC FREILING 
Post: OHering, Ober Osterr. 

Bl i szter 
szürke, éles bedSrzsölés. 

1 tégely 1 frt 25 kr. 
P ó k o s kenőcs 

lovaknak és marháknak 
1 tégely t frt. 

Epet ink tu ra 
í ^ l̂ovaknak ^ 

Reszorbeáló kenőcs 
(Mirigy és t6gr. ki noc<0 Hég tfrl Epet ink tu ra 

í ^ l̂ovaknak ^ 
M o s ó s z a p p a n 

háziállatoknak. 1 drb 40 kr. 
P a t a - t a p a s z 

mesterséges pataszaru 1 rud PaMnyyeszíÖ, m e n t e s 
(patkányés^usztitószer) 

P a t a k e n ő c s 
t»redez5, merev paták meg-

óvására. 
1 szelence 400 gr. X írt 26 kr. 

N y e r e g s z a p p a n 
tisztításira6 laIdfwfeímtwtfr 

Sára 1 szelence 1 frt. 

Krezo l inkenőcs 
• pata megóvőszer, 

1 szelence >/« kilós 1 frt 10 kr. 

V a z e l i n 
dobM^kMs f̂rt'T'kUó's's 

S Ü T Képes árjegyzékek ngyen és bérmentve. 
Csak fenti védőjegygyei valódi minSségben kapható Ausztria-

Magyarország összes gyógytáralban és drogériáiban. 
^Srafctár I 

K w ű í l a J . F e r e n c 
es. és iir. oszt.-magry., román klr. ét bolgár fejeíílml 

udvari szállító 
ker. gyógyszerész,Korneuhurg Bécs mellett* 
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Nincs többé P E R O ^ O S P é M . 

Wrolia. „ 
A legjobb és legbiztosabb peronospora elleni szer. 

Aránylag olcsóbb, mint bármely más szer, mert kiadóbb, erősebb és teljesen 
peronospóra mentessé teszi a szőlőket, burgonyát, veres szőlőt stb. 

Á r a k : lk kiló 40 kr., 1 kiló 80 kr., 6 kiló (1 holdnyi területre ele-

gendő) 4 írt 50 kr. 

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

laboratóriumában Maros-Ujvárt, Erdély. 

Kolozsvárt kapható BURGER FRIGYES gyógyáru kereskedésében. 

Legnagyobb nyeremény 
legszerencsésebb esetben 

Az összes 50,000 nyeremény jegyzéke. 
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben : 

á . ^ ^ C ' j O O O k o r o n a 
A nyeremények részletes beosztása a következő: 

Korona 
1 jutalom ©OOOOO 
1 nyer. i 4:00000 
1 » » 

3 „ „ 
1 

1 

1 

2 

1 

5 

1 

7 

3 

3 1 

6 7 

3 

4 3 3 

7 6 3 

1 3 3 $ 

9 0 

2 1 7 0 © 

3 9 0 0 

4 9 0 0 

5 0 

3 9 0 0 

3 9 0 0 

3 0 0 0 0 0 

l O O O O O 

90000 
SOOOO 
70000 
OOOOO 
40000 
3 0 0 0 0 

25000 
SOOOO 
15000 
ÍOOOO 

5000 
3000 
2000 
ÍOOO 

500 
SOO 
SOO i y o 
130 
l O O 
§o 
4 0 

50,600 Z Z 13.160,000 

100,000 
sorsjegyre 

A negyedik nagy m. kir. osztálysorsjáték 
nemsokára ismét kezdődik és 

ujbüi 5 0 , 0 0 0 
nyeremény 

jut, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék sze-
rint az összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog. 

A nyerési esélyek tehát, mint már általá-
nosan. ismeretes, óriásiak. 

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát 
sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény 
legszerencsésebb esetben 

egy millió korona. 
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti 

sorsjegyeket a tervszerű eredeti árban és pedigl; 
egy egész I. o. eredeti sorsjegyet 6.— 
„ fél „ „ „ „ 3.— 
„ negyed ,, „ „ „ 1.50 
„ nyolezad „ „ „ „ —-75 

küldünk szét utánvéttel vagy a pénz előleges be-
küldése ellenében-

A húzások után megküldjük tisztelt ve-
vőinknek a hivatalos huzási jegyzéket, hivata-
los tervezetek pedig díjtalanul állanak rendel-
kezésre. A húzások a magy. kir. kormány ellen-
őrzése mellett nyilvánosan történnek és azoknál 
mindenki megjelenhetik. 

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb 

folyó évi május 18-ig 
mely napon a húzás van, 

hozzánk beküldeni. 

Töröü 31. és fsa 
a m. kir. szab. osztáiysorsjáték főelárusitói 

B u d a p e s t , 

V . , V á c z i - k ö r u t 4 [ c . 
Sok és nagy nyereményt fizettünk tisztel 

vevőinknek; rövid idő alatt körülbelül egy és fél 
millió koronát. 

TÖRÖK A. ÉS TÁRSA uraknak Budapest. 
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szí 

hivatalos tervezettel együtt küldeni. 
lutánvételezni kérem 1 

Az összeget frt Jpostautalványnyal küldöm.J A 

i í 

tetsző törlendő. 

JMNKEGÍETLEN ÁLLATGYÓGYÁSZATI 

Hazslmszky-fele magyar Restituiionsűuid lovaknál 
rendkívül erősítő folyadék, azonkívül rándulásnál, izmok 
merevségénél és trainignél kitűnő1 hatású gyógyszer ára 
1 frt. 20 kr. Hazslinszky-féle magyar Korneuburgi ál-
la tappor lovaknál, szarvasmarhánál és juhoknál mint 
kitűnő étvagyjavitó és tejszaporitó szer nélkülözhetlen 
a gazdasagokban, ára 70 és 35 kr. — Beszerezhető • 
HAZSLINSZKY KAROLY állatgyógyászati laboratóriumában és 
patikajában .Budapest, VIII., fíökk-Szilárd-u. 28. Megren-
delhető minden magyarországi patikában. Csak Hazs-
hnszky-felét tessék kérni!! 

A N T O N T O M S 
WIEN, XIV/I Johnstrasse 8. 7747 

Gazdasági, pinczészetí és tehenészeti gépek és eszközök. 

A legjobb és legolcsóbb mázoló olaj és 

f a k o n s e r v á l ó s z e r 

a több mint 20 éven át kipróbált 

CARBQLINEUM 
Avenarius szabadalma. 7397 

Utánzásoktól óvakodjunk! 

„CARBOLINEUíf-GYÁR, 
Avenarius R. Amstetten N.-Ö. 

Iroda: WIEN, III/l, HAUPTSTRASSE 84. 
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I f j 
Budapest , 

K o t z t f P á l 
V., Lipót-körut 18. szám. 

Vígszínház mellett, a nyugati pályaudyar, Margithid 
közelében. 

A t. cz. közönségnek további pártfogását kérve,; 
ajánlja Garrett legújabb szerkezetű compound-gőzmoz-
gonyait, félstabil és stabil alakban, amelyek 40°/o tü-
zelő-anyag-megtakaritással dolgoznak. Gözmozdonyokat 
és gözcséplöket négyszer fordítható aczél dobsinekkel, 
toldást nem igénylő szalmarázókkal s nagy szita-felü-
lettel minden nagyságban. 

Minden fajta lovas cséplökészleteket, arató- és 
yetőgépeket, szecskavágókat, répavágókat és minden 
más gazdasági gépeket. 
Vidéken lakó szolid ügynökök kerestetnek. 

S t á j e r és tiroli l oden 
135, 140 cm. 1 frt 35 kr., erősebb minőség 2 frt 15 kr. 

Spor t - és v a d á s z l oden 
140 cm.' széles 2 frt 40 kr., tiszta gyapotból 3 frt 60kr. 

H a v e 1 ok -1 o d e n , v í z m e n t e s 
160 cm. széles 2 frt 15 kr., tiszta gyapotból 2 frt 60 kr. 

Divatos szövetek 
Liveria posztók, kocsi posztók minden szinben és árban. 
M a n c h e s t e r , l o v a g l ó r u h a b f t r s o n y 

rw pokrócok-1? 
Szállit < 7746 

Kastner & Oehler, Grrácz 
czég posztóosztálya. 

M D Í T Á K IJÍGYENf és B É R M M T Y E . 

MAHSCHALL A. 
kocsi - , hajtó-, lovag ló- é s i s t á l l ó szergyár , 

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

Pozsonyban, III., Grössling-utcza 16. sz. 
l andauer broom, félfedeles, nyitott v a d á s z k o c s i j a i t 

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

a legkülönfélébb a lakokban. 

5 elsőrangú éremmel kitüntetve. 

Tiszt! és polgári lovagló eszközök/ 
Géphajtósz i jak. L ó s z e r s z á m o k , uri f o g a t o k é s g a z d a s á g i lovak részére. 

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

T. Cz. 
A Deering-féle amerikai gyártmányú arató-gépek és 

fükaszálő-gépek nemcsak a külföldön részesültek elsőrendű 
kitüntetésekben, hanem legutóbb mezőhegyesi nemzetközi 
aratőgépversenyen is mindannyia kitüntetés és elis-
merésiben részesült. Nevezetesen első d í j j a l 

w nagy aranyéremmel 
a Deering-kévekötő aratőgép lett kitüntetve. Azóta pedig 
hazánkban több száz példányban a legnagyobb sikerrel dol-
goznak, mit tisztelt vevőim nyilatkozatai teljesen igazolnak. 

Ezen gépek mielőbbi megrendelését, hogy azok kellő idő-
ben szállíthatók legyenek, nagyon melegen ajánlom. 

A szállított gépekért pedig a legmesszebbmenő garan-
cziákat vállalok. 

Kitűnő tisztelettel 

Propper Samu 
BÉapeSt, Váczi-körut 52. 

mint a Deering-gyár kizárólagos 
képviselője. 

Lapunk bekötési táblája 
i f r t 8 © k r é r t ( p o r t ó m e n t e s e n ) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Fehér Miklós 
g é p g y á r a 

B U D A P E S T , IX., Ü l lő i -út 23. s z á m . 
_ Ajánlja a m. k. államvasutak gépgyárában 

készült gőzcséplő garnitúrákat ,Com-
ponnd' locomobilokat stb., raktáron 
tart mindennemű gazdasági gépet, ben 
zinlokomol)iI»k.it, földmivelési esz-

közöket, 
— ^ jó l k i j av i tot t  

lokomobilokat és cséplőgépeket 
különböző gyártmány és nagyságban. Ajánlja 
jól felszerelt gépműhelyét gépek javitás j a és 
malomszerelvények gyártására. Csereüzletek 
lokomobil és cséplőgépekre köttetnek. 

N e m ű m " a r a t ó - é s f i i k a s z á l ó g é p e k . 
Jutányos árak és előnyös fizetési feltételek. 

• I A r j e g - y s é l s i n g y e n é s "b é r m e n t e e. immun 

SzaS. tejszáUitó üannáü 
tölgyfádéi. 

A legolcsób, legtartósabb és legkényelmesebb 

szállításra és <» <» 
tejgazdasági üzemhez. 

OSKAR MARTH P F ^ K E N 
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Drezdai Motorgyár r.-t. 
(e. Moritz Hllle Drezda-Altstadt.) 

15,000 drb 300 frt névért, részvény felosztva. 

Több mint 3000 szóró már használatban. 

DOBRY eredeti, igen bevált és leg-
jobbnak elismert szabadalmazott. 

„ I D E Á L " " 
Universal cliilisalétrom szóróját, 
melynek rendes és kitünö működése és 
a salétrom egyenletes szórása felül-
múlhatatlan, 

kétsoros kézierőre, 7324 

4 .*">r©s, 5 és tölblisoros vonóerőre, 
ajánlja és kivánatra árjegyzéket bővebb leírással ingyen és bérmentve 

küld a: 

Landwirtschaftliche Mascliiiienfabriken 
U N T E R - C E T N O 

Jungbunzlau Csehország. ANTON DOBRY 
-m Működése felülmúlhatatlan. — Utánzatoktól óvatik. 

bogár és földi bolha'a 

ROVAR/N" 

J A K L I T S C H J Á N O S „ R O Y A R I N I N T É Z E T É H E Z " 

JAKLITSCH JÁNOS „Rovaringyárosnál" 

Ára 50 kr . Á r a 50 kr . 

K ü h n e E. 
Magyarország legrégibb gazdasági gépgyára 

ajánlja 

D. M. Osborne és Társa h í rneves £ 

fükaszáló,marokrakó-éskéve-
kötő-, aratógépeit, szénafor-
gató és Columbia-Cultivátor" 
kapáló gépeit, lókapák, töltö-
getőkésRohr-féle répakapáit. 
Hollingsvortli-, Heureka - és 
Kedvenca-lógerelblyéit. Kéz i 
cséplők, 2- 4 Ióere jü já rgány-

cséplőkészletek, szelelők, rosták, 
konkolyozők. 

, H u n g á r i a ' - , I M o s o n i ( é s 

„ J u b i l e u m D r i l l " s o r v e t ö g é p e k . 
FŐRAKTÁR: 

B u d a p e s t , V I . , V á c z i - k ö n i t 57|a. 

" ^ t t i t t ' o ' K ™ " " 
Kocsikenöcsöt, Petroleumot, 

Zsákokat, ponyvákat, kátrány festékeket, 
fedéllakot és minden egyéb gazdasági czikket. 

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

olajat s t b . 

Arankamentes, államilag álomzárolt lóherét, luezernát, 
répamagvakat, fiimagvakai, 

rekböl őrölve. 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés 
mellett vásárolok: gazdasági és erdei vetSmagvakat, 

mely czélra mintázott ajánlatot kérek. 

K R A M E H L I P Ó T , 
S ö c g ö n y c z i m : „ C E R E S " B u d a p e s t . 

Árjegyzékkel és részletes Külön ajánlatokkal kivánatra szolgálok. 

F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

M Ű T R Á G Y Á T . 
B U D A P E S T E N , 

T . ker . , Akadémia -u t c za l O . sz. 
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B U D A P E S T , Vác z i - kö ru t 3 3 . s z á m 

á r á b a n készült 

„Millenium" 
legújabb szerkezetű 

fűkaszáló- és marokrakó-aFatógépeit, 
melyek f ö e l ő n y e i : 

préselt a c z é l l e m e z - á l l v á n y , t é g e l y a c z é l - a l k a t r é s z e k , 
j ő és könnyen hozzáférhető e lpnszt i ihat lan szerkezet. 

-•s&9 Nagy raktár alkatrészekben. 

Vesz mindennemű ál lat i bőröket , szerződésileg is. 
Kész í t szarvasbőrt, mosó-, tör lő bőrt , cseres, f ehé r | 
irhát, ezekből állandó raktár. E l v á l l a l m inden e szakiba | 

vágő munkáka t . 6446 ||[ 

H I E l l f É i E K felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAPEST, 

ta-nt 85-dik n á a . 

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

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

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
M G Y - K l M I Z S i l í . 

Ajánlja: 

M a g y a r o r s z á g 
legújabb és 

legjobb ?583  

vetőgépét, 
szabad, kiváltható kapa-

csuklyókkal ellátott 

ZAL A-O RiLL 
sorvetőgépét, továbbá szab. „Perfecta" olcsó és igen jó, könnyű vetőgépét, 
legjobb szerkezetű Sack-rendszerü aczélekéit, boronáit, járgányait, szénagyiijtöit, 

rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. 

„Planet jr." rsz. kézi-toló répakapa és töltögető, á 10 frt, 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

Az „Országos M a g y a r Gazdasági Egyesü le t 

„istvántelki immúnis" homoktalaju 
szőlőjéből a következő 

európai és amerikai szőlővesszők 
eladók. 

1. Gyökeres európai vesszők. 
Olasz Rizling 8,000 ezre 16 frt 
Mézes fehér 1000 „ 16 , 
Chasselas blanc ... 1000 „ 16 „ 
Nagy Burgundi 1000 » IS „ 

2. Sima európai vesszők. 
Olasz Rizling 20,000 ezre 8 frt 
Nagy Burgundi 10,000 , 8 „ 

Mézes fehér... ... ... 6,000 „ 8 
Szent-Lőrincz 4,000 , 8 
Nemes Kadarka ... 500 „ 8 
Veltelini piros 6000 „ 8 
Madelaine angevine 2,000 , 8 
Tramini piros 7,000 , 8 
Piros Bakar 4,000 „ 8 

4. Sima amerikai vessző. 
Jaquez 4,000 , 6 

OrszágosMagyarGrazdaságiEgyesület 
igazgatójához 

Budapest „Kőztelek" intézendők. 
Az elszállítás tavaszszal történik a megrendelés sorrendjében. A megrendelésnél a 

vesszők fele ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvéttel szedetik be.-
Csomagolásért és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. 

Igazgató. 

Van szerencsénk ajánlan 

Alegmagasabb 
dijakkal 

s z a v a t o l t t i s z t a s á g ú 

Thomasfoszfátlisztet 
Felülmulhatlan,, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösen sovány 

talajok javítására, kitűnő hatású az összes gabonanemüek, kapás és olaj-
növények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, kivált-
képen a rétekre. Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb fosz-
forsavtrágya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az összes 
szuperfoszfátokat. — A czitrátban oldható foszforsav-tartalomért 
szavatosságot vállalunk, netaláni hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, 
szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál 
A csehországi Thomasművek prága i foszfát l iszt 

eladási i r odá j ának vezérképviselősége 
a magyar korona orsz. területén 

KALMÁR YILM0S, KÍ3S1 „ 
Martellin a legfinomabb dohánynemesitö trágya kiz. eladása. Kalnit. 
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Magyar királyi szabadalmazott osztálysorsjegy foáruda 

TELEKI ZS16M0WP, Pécsett. 
Mikor soroltatnak ki a sorsjegyek? Mi l yen nyereményeket fizet ki a negyedik 

s o r s j á t é k ? 

1.000,000 koronát 
de feltétlenül 
1 jutalom á 
1 nyeremény » 

2 l l 
1 

Korona 
600,000 
400,000 
200,000 
100,000 
90,000 

Korona 
600,000 
400,000' 
200,000 
200,000 
90,000 

1 „ „' 80,000 80.000 
1 70,000 70̂ 000 
2 „ 60,000 120,000 
1 „ „ 40,000 40,000 
5 „ . 30,000 150,000 
1 25,000 25,000 
7 20,000 140,000 
3 15,000 45,000 
31 „ 10,000 310,000 
67 5,000 335,000 
3 ' „ ' 3,000 9,000 
432 2,000 864,000 
763 1,000 763,000 
1238 500 619,000 
90 300 27,000 
31700 , 200 6.340,000 
3900 130 637.000 
6850 „ á 100 80 40. 433.000 
50000 drb. nyeremény < l jutalom kor. 13.160,000 

Az I. oszt. május IS. és 19-én 3 0 0 0 db, a I I . oszt. jun . 
14, és 16-án 4 0 0 0 db, a I I I . oszt. ju l ius 11., 12. és 13-án 
5 0 0 0 dl), a IV . oszt. aug. 2. és 3 án 4 0 0 0 db, az V . oszt. 
ang. 23. és 24-én 4 0 0 0 dl), a V I . oszt. szept. 13-től kezdve 
bezárólag október 11-éig 3 0 , 0 0 0 db, összesen 5 0 , 0 0 0 darab. 

Mibe kerül egy egész osztály sors jegy? 
Az első osztályhoz: 6 frt, a második osztályhoz : 10 frt, a harmadik 

osztályhoz: 16 frt, a negyedik osztályhoz: 20 frt, az ötödik osztályhoz: 
16 frt és a hatodik osztályhoz: 12 frt, vagy mind a hat osztályra 80 frt. 
Ki egy későbbi osztályba belép, köteles az előző osztályokat megfizetni, 
azért ajánlatos mindjárt az"első osztálynál á sorsjegyet megvenni. 

Milyen részletekben adatnak ki az osztály sorsjegyek? 
Egész-, fél-, negyed- és nyolczadokban. 
Hogy történik a megrendelés legczélszerttbben ? 
Postautalványnyal, melyiy el a kivánt részlet értéke mindj árt beküldhető. 
Vevőim micsoda előnyben részesülnek? 
A befizetések postatakarékpénztári befizetési lapjaimmal bérmentve történik. Mindenki 

hivatalos!játéktervet és minden húzás után hivatalos nyereménykimutatást kap. Minden 
nagyobb : nyereményt sürgőnyileg tudatok. A hivatalos nyereménykimutatás megjelenése 
után a hyeréményeket készpénzben azonnal kifizetem. Pontos kiszolgálás a legnagyobb 
előzékenységgel. •.,•'.- í 

Főárudám már számos főnyereményt kiűzetett és a 
szerencse már sok vevőimnek kedvezett. 

Az első o s z t á l y h ú z á s a május 18. é s 19-én történik. 
Árak : l/i 6 f r t , l/s 3 f r t , lU I f r t 50 kr . , Vs 75 k r . 

T E L E K I Z S I G M O N D föelárusitóhoz Pécsett 
czimzendők. 3968 

| A „munkácsi uradalmi főbérnökség" állományából || 
| kővetkező számfeletti nyugoti faj hasas és fejős tehenek | 
{ adatnak el árverés utján: || 

• 16 drb pinzgaui (pirostarka), 
110 „ wintschgaui (borzderes), | 

bonyhádi (verestarka), | 
allgaui-magyar keresztezés, | 
lengyel keresztezés. | 

: árverés | 

j május hó 9-én délelőtt !|212 órakor | 
| a „Sztrabicsói" majorban veszi kezdetét. | 

| Vasúti állomás Sztrabicső-Gorond, hol a reggel 9 óra i| 

I 14 perczkor Munkács felöl és 11 óra 8 perczkor Bátyú | 

I felöl érkező vonatoknál fogatok lesznek rendelkezésre | 

A major az állomástól 5 perez távolságra van. | 

A föbérnökség. | 
W ... % 

Hirdetmény. 
A szepesi püspökség savniki uradalmában üresedésbe jött II 

S r é p é s s - l s o ^ á t c s 
állásra pályázatot hirdetek. 

A felfogadandó egyén kötelessége leend az uradalom 
fekvő és futó gőzgépeit, cséplő-, arató- vető s minden 
egyéb gazdasági és szeszgyári felszereléshez tartozó gé-
peit és eszközeit jókárban és tisztán tartani, uj eszközö-
ket és kisebb gépeket készíteni, bármi néven nevezendő 
vas- és egyéb éreztargyak javítását, építéshez szükséges 
vasmunkákat, valamint a lovak és ökrök patkolását, a 
szepesmegyei uradalmi, esetleg egyéb gazdaságok csép-
lését végezni, mihez egy erőteljes gyakorlott kovácslegényt 
és egy, esetleg két inast köteles tartani. 

A gépész-kovács személye és személyzetére együtte-
sen a következő javadalmazásban részesül: 

készpénzben 1000 korona, 
rozsban _ „ 750 kilogramm, 
árpában . . . . . . _ „ 760 
káposztában . . . .... 200 fej, 
tűzifában „ . . . . 25 köbméter, 
tehéntartásban 1 darab, 
krumpliföldben . . . 1600 ••-.öl, 

természetbeni lakás kerttel és lenföld. Lakóhelyén kívüli 
Cséplésnél 2 korona élelmezési napidijat kap. 

Az azonnal betöltendő állásra pályázók elméleti és 
gyakorlati képzettségükről, illetve alkalmazásukról szóló 
bizonyítványaikkal felszerelt kérvényeiket a szepesi püs-
pökség jószágígazgatóságához Savnikvár, u. p. Betlenfalu, 
nyújtsák be. 7(M8 E r ő s R e z s ő í 
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PAUCKSCH, 
Törzsgyárunk LANDSBERG a W . 

gépgyár, vasöntöde, gözkazán-gyár és rézmüves-mühely 

53 éves fennállása óta 
mint legkiválóbb különlegességét 

legjobban jövedel-
mező 

Budapest, ¥111., Jczsef-körut 25, 
H. P A U K S C H részvénytársaság 

fióktelepe; 

legújabb rendszer szerint 
Körülbelül 1700 telepet állítottunk fel 50 év óta. 

Szállítjuk továbbá aszükséges berendezéseket szeszfinomitók, 

keményítőgyárak, t e j g a z d a s á g o k , malátagyárak cs sörfőzdék számára. 

Megkeresésehet PAUCKSCH, BUDAPEST, VIII , JÖZSEF-KÖRUT 25. 
czÉKjre k é r j ü k . (Gyárte lep : K Ő B Á N Y A . ) 

„ A g r i c o l " 
T. 49/1008. sz. szabadalom. 
Szabadalmazott puha káli 
szappan, rovarokat elpusz-
tító alkatrészekkel, hideg 
vizben könnyen oldódik, a 
Trentino-i, istriai, görzi és 
az itteni mezőgazdasági tár-
sulatok különböző helysé-
geiben mint hathatós szer 
minden élősdiéskryptogam 
betegségek és rovarok ellen 
kipróbáltatott, főkép olyan 
rovarok ellen, melyek a 
szőlővenyigét,gyümölcsfákat 
és főzelékféléket pusztítják. 
Az „AGRICOL" használati 
utasítása kívánatra ingyeh 
megküldetik. Postacsomag 
4 kilós Nettó kísérletekhez 
2 frt 30 portomentesen. 

Seifenfabrik 
F. Fendere & Co„ Triest. 

szalmát 
a legnagyobb mennyiség-, 
ben vásárol és az idei- czi-

' roktermésre. előlegez 
Mandlei* Vilmos 
Budapest, VII., Kazinczy-u. 8. 

Az aratásra 
és szálas tákarmányada-

golására a 

ségfhoasl 
derbCl készül, legjutányosi 

Tessék űrlapot kérni I 

Kiadó 
lrb alig használt „Adriám 
.rokrakó aratógép. Bővt 
;öség Pa-Révbér posta S 

Gazdaságikisbiblia. 
A mai szőlőmivelés, borá-
szat, növénytermelés, állat-
tenyésztés, tejkezelés, gyü-
mölcs- és konyhakertészet 

és stb. 

lyafcorlati Mtöiyye. 
Irta: Kecskeméthy Béza, kir. 
borászati felügyelő. —1898. 

Kapható a szerzőnél, 
Egerben, Hevesmegye. Ára 
ajánlott bérmentes küldés-

sel: | frt 15 kr. 

H a n s e n Chr.-féle 
kitűnő 7245 

sajtojtó 

P IC I I BERTÁ-nál 

tt, Karlsstrasse 8. B 

Repcze 
behordásáhóz ajánlanak 

kötélárut és ponyvát 

Pollák Sámuel és Grüner 
Szeged. 

Szabadalm. „ P r á g a i " 

( s z i v a t t y ú 

ónozott, kovácsolt vascsövek-
ből, egy perez alatt (egy ember) 
400—500 liter csont, rongy 
főleg tömör trágyát minden 
nehézség nélkül szűr át a szi-
vattyú. Nem fagy be. Könnyen 
szállítható, (4 méter magas-
ságnál 45 kgrm.) Ezen szi-
vattyút 14 napi próbaidőre 
szállit a feltaláló és gyáros 

R U D . D O L E Z A L , 
788i I*rag-Iiiel»en. 

km-

Első minőségű gummi 
szalagokat szállit zöld 
ojtványok készítésé-

hez 
kilóját 10 f rtért 

J. Weiss 
Obst & Weinbau 

czég 7874 
Iílosterneuburgban, 

Bécs mellett. 

Schember C. és Fiai 
Budapest, Andrássy-ut 15. 

Ajánlják Általánosan ismert, 
mérlegeiket, valamint gazda-sági és Ipari Mélokra szolgáló tizedet és százados raktári mérlegeikét. Árjegyzék ingyen 

nóló 1894. éií III. tMijaikk, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 
Ára bérmentes kttldfinsel 

A kőbányai Király-Sörfőző, 

Góliát -Maláta söre 
idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési 
zavaroknál, gyengeségnél stb. kiváló siker-

rel használtatik és egyúttal 

legkellemesebb üditö ital. 
Vidékre, kőbányai vasúti állomáshoz szállítva; nagy 
palaczk: 19 kr., kis palaozk 13 kr. fogyasz-
tási adóval együtt. Vidékre legkisebb szál-

lítmány 30 palaczk. 
Betét: nagy ládáért 1 frt 60 kr., kis ládáért 
1 frt 20 kr., palaczkért 6 kr., mely azoknak bér-

mentes visszaadásakor visszaszolgáltatik. 
Megrendelhető: a gyári irodában Kőbányán, a 
városi irodában VII., Kertész-u. 40. és a vidéki 

raktárosoknál. 
Budapesten kapható minden nagyobb füszer-
kereskedésben és poharankint a Quisisana 
7792 automata buffet-kben is. 

K0NK0LY0Z0K 
( t r i e u r ö k ) 

minden gabonanem osztályozására 

gépgyárosnál 
Budapest,V, külső v«i-nt46. 
Mintegy 10 klgr. % aboaa-
minta beküldése esetén 
különleges trieur ki 

MalomlDerendezési 
Hatályomat a L ei. nagy kezöiség s*i*es figyelmébe ajánlom. 

Áriag-yaélcixigysn. és 'bérra.wvfcv*. 

GállgnáczésTársa 
f é r f i - s z a b ó k 

BUDAPEST, VI., Yáczi-körut 21., 
Ó-ütcza sarok (Ipar udvar.) 

Legújabb ruhabérlet 
10 frt havi részlet vagy 30 frt negyedévenként. 

li kabát, I felöltö, I téli öltöny, I őszi Bltöny, I nyári öltöny, I tavaszi öltöny, 

I téli nadrág, I s a legfinomabb szövetből. 

Az összes ruhák a bérlök tulajdonát képezik. 

A szövetek tetszés szerint választhatók. A bérlet 2 évi tartamra szól és 
bármikor felbontható. Szövetek méterenként is árusittatnak legolcsóbb árak 
mellett. MT Kívánatra mintákat ingyen és bérmentve. Szolid kiszolgálás. 
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4 fa 15 >•£( M fa., uu f*Wl márnám KIS HIRDETESEK, 
BETÖLTEHDÖ ÁLLÁS, j a - n S S ^ ^ ' * 

ÁLLÁST KERESŐK, 

' 1 
Í2£ 

Á L L A T Ö L 

i Ü l P 

n ö v e n d é k ö k ö T 

é s ü s z ő b o r j a k a t 

KLEIN ÉS SPITZER 

801 

Hajig-
alakú takarmány-

T f i r ö s t a r k a 

tinók és 35 frt 

üszők továbbá 

v á l l a l k o z i k : 

Spiegel Ármin eredeti 
Lakás^K a p o s v á r , 

* " S S 8 2 % 

í-airíitpnoaaófTfTol 

JRH 
Fejős teheneü. 

csxraKepesseggei 

biró 

Mámmá H l i takarmányrépamag 

35 frt-
Vöröstarka 

iával kanhatn 100 

tinó és üsző JavdJ. KapilalU 1 \J\J 

kilónként 

kapható olcsó áron. IJM 
H E m i K learÁcz, BUDAPEST,MrolBöriití), 

Biehn János 

kosárbetétek 

PONYVÁK 

Csira-
képtelen 

répamag 
k0yeségessé eváltZUk 

Dútvetesüez 
ajánlok 

n a p i á r a k m e l l e t t 

takarmány-
répamagot 

azonkívül 

lnczernamagoi 
vörösborét 
ésmáshercfajokat 

f i i i p ö 
továbbá 

cznkorczirokot 
lÉMflOt 

Muftin 

m a g k e r e s k e d é s e 
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eÖZEKÉKET, 
GÖZ-UTIHEN6EREKET 

és 

6ŰZ-UTIMOZDONYOKAT 

TÓHHFÍWLER 8 Co." 
92-50 BUDAPEST-KELENFÖLD

3 rr11 

I roda , raktár , j av í tóműhe ly . 

I I ^ ^ ^ ^ 

berendézéseket teljesen, ugy; egyes malomgépeket, 1 valamint 7 

gépöntvényeket 
gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállít: 

Wörner J. és Társa 
Budapesten, KülsB váezi-ut 54—56. sz. 

malomépitő 
ffépgyára és 

vasöntödéje 

Legfinomabb pázsitfümagvak, muhar, bükköny, kiles, államilag ólom-
zárolt luczerna, lóhere 

továbbá a v a l ó d i e r f u r t i k e r t i m a g v a k legelőnyösebben beszerezhetők 7837 

Telefonszám 34-90. R a d W a i i e r é s R Ó n a i - n á l Telefonszám 34-90. 

«/. Cm Schmidt német cs. és kir. udv. szállító erfurti magtermelő MAGYAROSZÁGI főraktárában 

B u d a p e s t , V . 9 F ü r d o - n t c z a 4 . § z á m . 
= Ár jegyzék ingyen és bérmentve. = 

jPftííin" irodalmi ál nyomdxs reaxrénytin Budapest, (Kültelek). 


