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KÖZTELEK 
K Ö Z - É S M E Z Ő G A Z D A S Á G I L A P . 

A Z O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S Á G I E G Y E S Ü L E T H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E * 
Megje lenik minden szerdán és szombaton. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
Ingyen ktpják. 

Az Orszáf Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Hen UC«bukelí0zetési ffljs J6ra8rkeMt̂  a kiadásért felalSi: Forster Géza az OMGE. igazgatója. 
Budapest (Köztelfcfe), fillHi-út 35. szán 

Égisz ívre 80 korona, félérre 10 korona, negyedévre rslolSi .zer! c«szt6: Sztlasaj ZoltAn az OMGS. M»rke«ztti-titk*ra. 
S korona. Tári sazerkesztö: Badar Barna az 0M8Z. titkára. Kéziratokat a szerkeszMség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Ülésnapok a Köztelken. 
1900. ápril 28. d. u. 3 ó. Gazdák Biz-

tosító Szövetkezetének alapitói köz-
gyűlése. 

1900. ápril 30. d. u. 4 ó. OMGE. köz-
gazdasági szakosztályának ülése. 

1900. május 2. d. u. 4 ó. Egyesületi 
tanács ülése. 

1900. május 3. d. e. 10. Díjlovaglást 
rendező bizottság ülese. 

1900. május 5. d. e. 10 és d. u. 4 ó. 
Az OMGE. igazgató választmánya,úgyis, 
mint a „Gazdasági Egyesületek Orsz. 
Szövetsége" végrehajtó bizottságá-
nak ülése. 

1900. május 6. d. e. 10 ó. Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetségének 
rendkívüli nagygyűlése. 

Meghívó. 
A „GazdaságiEgyesületek Orszá-

gos S z ö v e t s é g e " f. évi május hó 6-án, 
azaz vasárnap d. e. 10 árakor a Köztelek 
nagytermében 

' rendkívüli nagygyűlést 
tart. 

A nagygyűlés tárgyai : 

Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére két 

tag kiküldése. 
3. A nagygyűlés állásfoglalása a jövő 

vámpolitika iránya és az uj vámtarifa 
agrárvámjai tárgyában. 

4. A Szövetség végrehajtó-bizottsá-
gának esetleges előterjesztései. 

5. A szövetségi tagoknak az alapsza-
bályok 23. §-a értelmében a szövetségi 
nagygyűlés elé terjesztett: javaslatai. 

Grőf Dessewffy Aurél s. k., 
a Szövetség elnöke. 

Meghívó 
az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 

igazgató-választmányának, 
úgyis, mint a 

„Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége" 

végrehajtó-bizottságának 
1900. évi.május hó 5-én, d. e. 10 órakor, esetleg 
folytatólagosan d. u. 4 órakor a Köztelken tartandó 

I . ü l é s é r e . 

Tárgyak : 

A) Közösen elintézendő ügyek. 

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

kiküldése. 
3. Szövetségi tagok átiratai: 
a) Délvidéki földmivelők gazdasági egye-

sületének átirata a szövetségbe való belépés 
tárgyában. 

4. Kiállítás igazgatóságának jelentése a 
kiállítás zárszámadásairól és működésének 
megszüntetéséről. 

Közgazdasági szakosztály javaslatai. 

5. Állásfoglalás a jövő vámpolitika 
iránya és az uj vámtarifa agrárvámjai 
tárgyában. 

6. Torontálm. g. e. átirata a szövetkezeti 
közmagtárak létesítése ügyében. 

7. Javaslat a kivándorlás okainak tanul-
mányozása tárgyában. 

A szőlőszeti és kertészeti bizottság javaslatai. 
8. A gyümölcs és szőlő egységes cso-

magolása és a gyümölcsszállitás kedvezmé-
nyezése tárgyában. 

9. A nagykőrösi kertészeti egyesület be-
adványa tárgyában, mely a szilárd, fedélnélküli 
kosaraknak forgalomban hagyását kívánja. 

Miniszteri leiratok. 
10. M. kir. miniszterelnök leirata a gazda-

sági egyesületi titkárok részére kedvezményes 
vasúti jegyek engedélyezése tárgyában. 

11. Földmivelésügyi és kereskedelemügyi mi-
niszterek leiratai a tőzsdei forgalmi sulyegység 
tárgyában; egyúttal jelentés az e tárgyban a 
társegyesületektől beérkezett véleményekről. 

12. Gazdasági szaktudósitók kiküldéséről 
földmivelésügyi miniszter értesítése. 

Tudomásul veendők. 
13. Földmivelésügyi miniszter leirata, 

melyben a dohánykertészek jogviszonyának 
szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgya-
lására az értekezletre kiküldötteket kér. 

14. Ugyanannak leirata, melyben a gazda-
tisztekről és gazdasági alkalmazottak jogviszo-
nyának szabályozásáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalására az értekezletre kiküldötteket kér. 

15. Biharm. g. e. átirata vásárokon sze-
dett sertéseknek Ausztriába való kivitelük 
tárgyában. 

B) Az OMGE. belügyei. 

16. Elhunyt tagok bejelentése. 
17. Tágsági ügyek. 
18. Uj tagok felvétele. 

Budapest, 1900. április 21. 

Gróf Dessewffy Aurél, 
elnök. 

Mai izámaoU 34 oldal. 
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Meghívó. 
Az „Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület közgazdasági szakosztályának ápril hó 
30-án, azaz hétfőn d. u. 4 órakor a Köztelek 
nagytermében tartandó ülésére. 

Tárgyaié : 

1. Bálás Árpád javaslata a kivándorlás 
okainak tanulmányozása tárgyában. 

2. Az idegen honpolgárok birtokszerzési 
jogosultsága. Felolvassa: dr. Baross János. 

3. A vámbizottság jelentése az általános 
vámtarifa reviziója tárgyában. Előadó : Rubinek 
Gyula. 

Gróf Zselénski Róbert, 
a szakosztály elnöke. 

Meghívó 
a „Gazdák Biztosító Szövetkezeté"-
nek f. évi április hó 28-án, azaz szombaton 
délután 3 órakor a Köztelek nagytermében 
megtartandó 

alapitói közgyűlésére. 
Tárgyai: 

1. Az alakuló közgyűlés elé terjesztendő 
alapszabályok megvitatása. 

2. A szövetkezeti elnöki tisztségre három 
alapitó kijelölése. 

Gróf DessewffyAurél s. k. 
az OMGE. elnöke. 

Meghívó 
a „Gazdák Biztosító Szövetkezeté"-
nek f. évi április hó 28-án d. u. 5 órakor a 
Köztelek nagytermében megtartandó alakuló 
közgyűlésére. 

Az alakuló közgyűlés tárgyai: 
1. A végrehajtó-bizottság elnökének jelen-

tése az eddig történtekről s javaslata, hogy a 
megalakulás határozatilag kimondassák. 

2. Az alakuló közgyűlés elnökének vá-
lasztása. 

3. Jegyzőkönyv-vezető és két jegyzőkönyv-
hitelesítő kiküldése. 

4. Az alapszabályok megállapítása. 
5. A szövetkezet érdekében eddig eljár-

tak működésére felmentvény megadása. 
6. A szövetkezeti elnök és igazgatósági 

tagok választása. 
7. Öt felügyelő-bizottsági tag választása. 
8. Igazgatóság felhatalmazása, hogy az 

alapszabályokon a kereskedelmi és váltótör-
vényszék által, továbbá viszontbiztosító társu-
latok által esetleg kívánt módosításokat ke-
resztül vihesse. 

Az alapítók nevében: 
Gróf Zselénski Róbert s. k., 
a végrehajtó-bizottság elnöke. 

Értekezlet szövetkezeti sertés-
vásárpénztár ügyében. 

Folyó hó 21-én gróf Dessewffy Aurél 
az OMGE. elnöke elnöklete alatt látogatott 
értekezlet volt a Köztelken a 1 létesítendő 
szövetkezeti sertésvásárpénztár tárgyában. 

Az értekezleten a földmivelésügyi minisz-
térium képviseletében jelen volt Krick Aladár 
gazdasági felügyelő, a budapesti hentes-
ipartársulat részéről Bittner János elnök, a 
kőbányai sertéshizlaló r.-t. részéről Tolnay 
Lajos min. tan., országgy. képviselő és a 
Magyar Élelmi Szállító r.-társaság részéről 
Küszler Henrik igazgató, ezenkívül többen az 
érdekelt sertéstenyésztő gazdák, kereskedők és 
bizományosok közül. 

Gróf Dessewffy Aurél az „OMGE." elnöke 
megnyitván az értekezletet, felkéri Jeszenszky 
Pált, az „OMGE." titkárát a szőnyegen lévő 
tárgy ismertetésére. 

Jeszenszky Pál előadó részletes indoko-
lás kíséretében terjeszti az értekezlet elé a 
sertésvásár létesítésének ügyét, utalva arra, 
hogy habár a marhavásárpénztári intézmény-
nél eddig tapasztaltak egyáltalán nem teszik 
kívánatossá azt, hogy a sertésvásárnál is egy 
hasonló intézmény életbeléptettessék, mégis 
miután a Székesfőváros autonom jogánál fogva 
azt az érdekeltség kivánata ellenére is életbe-
léptetheti, ennek folytán szükséges, hogy ezzel 
az eshetőséggel számolva, a közvetlenül érde-
kelt faktorok, u. m. a tenyésztő gazdák, hentes-
iparosok, bizományosok és kereskedők maguk 
szövetkezeti alapon létesítsék a vásárpénztárt, 
mert az intézmény csak ilymódon szervezve 
felelhet meg rendeltetésének és az üzletle-
bonyolitás csak ilymódon tehető igazán olcsóvá. 
Előadó behatóan ismerteti a jelenlegi vásár-
pénztár szervezetét és működését és utal arra 
az általános elégedetlenségre, amelyet a vásár-
pénztár működése az összes érdekeltek köré-
ben előidézett. Ismerteti azután azt a mozgal-
mat, amelyet a hentesiparosok, kereskedők és 
bizományosok már is a létesítendő szövet-
kezeti vásárpénztár érdekében megindítottak s 
amelynek eredményekép közel 600,000 koronát 
kitevő összeg van biztosítva a létesítendő szövet-
kezeti vásárpénztár alapjára. 

Előadó proponálja, hogy a tenyésztő 
gazdák csatlakozzanak ehhez a mozgalomhoz, 
kimondásával annak, hogy bár a sertésvásár-
pénztár létesítését szükségesnek nem tartják, 
sőt ellenzik, de amennyiben ennek létesíté-
sét a főváros mégis elhatározná, ezen kény-
szerhelyzet folytán azt csakis szövetkezeti 
alapon tartják létesítendőnek s ennek érdeké-
ben a tenyésztőgazdák körében is megindítani 
tartják szükségesnek az akcziót. Javasolja 
továbbá, hogy a részletkérdések megállapí-
tására egy szűkebb körű bizottság küldessék 
ki. A javaslat felett élénk eszmecsere in-
dult meg, melyben résztvettek: 

Fenyvessy Adolf a jelenlegi vásárpénz-
tár szervezetét, melynek következtében bizo-
nyos hatósági jogokkal is fel van ruházva, 
helyesnek, működését is kifogástalannak és azaz 
ellen felhozott panaszokat alaptalannak tartja. 
Kifejti továbbá, hogy ha az érdekelt faktorok 
szövetkezeti alapon a vásárpénztár működésé-
ben résztvenni kívánnak, már eleve szervez-
kedjenek, hogy amennyiben a Főváros el-
határozná a vásárpénztár létesítését, egy kész 
szervezetük legyen s a legkedvezőbb feltétele-
ket ajánlhassák meg a Fővárosnak. 

Tolnay Lajos nem ismeri el, hogy egy 
vásárpánztárnak hatósági jogai lehessenek s 
ha ez a marhavásárpénztárnál meg van, 
akkor ez csirája egész sereg visszaélésnek, 
amely igen sok panasznak oka lebet. A vásár-
pénztár nem tekinthető egyébnek, mint oly 
intézménynek, amely a kereskedését azon a 
piaczon megkönnyíti s lehetővé teszi az adás-
vételt. Előtte szólóval tehát nem érthet egyet 
s ily hatósági jogokkal felruházott vásárpénz-
tárt nem kontemplál. Azokat a teendőket, 
amelyeket sokan a vásárpénztár utján tarta-
nak lebonyolithatóknak el lehet láttatni más 
módon is is. 

Szóló teljesen feleslegesnek tartja egy 
sertésvásárpénztárnak létesítését. Proponálja, 
hogy az ,OMGE.* ne foglaljon álláspontot a 
vásárpénztár felállítása mellett s csak az 
esetre, hogyha a főváros mégis fel akarja 
állítani, akkor szóló előadóval egyetértve arra 
a konklúzióra jut, hogy a pénztárt szövet-
kezeti uton kell létrehozni s ebbe bele kell 
vonni mindazokat a faktorokat, amelyek a 
vásár körül érdekelve vannak, mert csak igy 
lehet a számos panaszoknak elejét venni. Java-
solja, hogy adassék be egy közös beadvány 
a fővároshoz, egyrészt az „OMGE", másrészt 
a Hentes-ipartársulat továbbá'* a Sertéshizlaló 
Részvénytársaság és a Budnpesti Élelmiszer 
Szállító Részvénytársaság részéről, melyben ki-
fejtendő, hogy ők a vásárpénztárt ellenzik, de 
hogyha a főváros azt az ellenzés daczára lé-

tesíti, velük bocsájtkozzék először is tárgya-
lásba. 

Bittner János a hentes ipartestület ne-
vében is megerősiti Tolnay szavait; ők sem 
kívánják a vásárpénztárt s elhatározták, hogy 
egy beadványban nyomatékosan hangsúlyozzák 
a fővárosnál, hogy azt nem kívánják, de ha 
azt a Főváros mégis létesiti, azt szövetkezeti 
alapon óhajtják szervezni nem pedig ugy, mint a 
marhávásárpénztárt, amely egy bankcsoport 
kezébe került. 

Krick Aladár: A földmivelésügyi minisz-
térium e kérdést figyelemmel kiséri s szóló 
kiküldetésével tájékozódni kivánt az ügy állá-
sáról. Előrebocsájtja, hogy a mikor most 
felszólal, azt egészen mint magánember 
s nem mint a miniszter megbízottja teszi. 
Szóló tanulmányozta a marha vásárpénztár 
intézmény kérdését, mely azon panaszok kö-
vetkeztében létesíttetett, amelyek a gazdák és 
mészárosok részéről a közvetítő-bizományo-
sok kizsákmányoló eljárása ellen fölhozattak. 
Ez vezette az OMGE.-t is a vásárpénztári 
intézmény szükségességének kimondásánál. Az 
OMGE. azonban ennek keresztülvitelét fakul-
tatív alapon kivánta és csak igy lehet az 
helyesen szervezve. Szóló szerint is szövetke-
zeti alapon volna a sertésvásárpénztár szer-
vezendő, ha arra egyáltalán szükség van s ez 
esetben mint azt az előadó ajánlotta, a vágó 
állatbiztosítást is ügykörébe kellene vonnia. 

Forster Géza: Az OMGE. a nyolczvanas 
években vetette fel a vásárpénztár eszméjét, 
azonban 10 év alatt ez a fölmerült eszme 
annyi retortán ment keresztül,! hogy teljesen 
ki lett forgatva a maga valóságából s a 
vásárpénztári intézmény megvalósítva nem azt 
teljesítette, amit az érdekeltek vártak tőle s 
hatósági funkcziókat teljesítő intézmény vált 
belőle az OMGE. ellenzése daczára. Szóló 
ellenzi a sertésvásárpénztár létesítését, de ha ez 
szerveztetnék, azt oly módon kell létesíteni, 
hogy az üzletek simán bonyolittassanak le s a 
hatóságnak kellő betekintése lehessen az el-
számolásokba. Olyforma szervezetet kiván te-
hát, mint a vásárcsarnokoknál a hatósági 
közvetítők intézménye, melyek hatósági felügye-
let alatt állanak s illetéktelen dijakat nem szed-
hetnek. A vásárpénztárnái ily szervezet létesí-
tésére legalkalmasabb a szövetkezeti forma, 
ez a legnagyobb biztosítékot nyújtaná arra, 
hogy az üzletek teljes realitással vezet-
tessenek. Átiratot intézni javasol a főváros-
hoz, hogy mielőbb igyekezzék a kérdést 
megoldani, hogy az érdekelt faktorok a kellő 
időben gondoskodhassanak a szükséges szer-
vezet létrehozásáról. A kérdéssel foglalkozó 
albizottság kiküldésének eszméjét pártolja, e 
bizottság feladata volna, hogy nyilatkozat-
tételre hivja fel a fővárost, hogy miként 
kívánja a sertésvásárpénztárt létesíteni. 

Braun Lajos fölhozza, hogy a marha-
vásárpénztár elleni elégedetlenségnek okai, 
hogy ott mindenféle mellékdíjjal terheltetnek 
a mészárosok s a pénztár oly eladások után 
is szed dijat, melyekbe nem foly be, holott 
a pénztár ép azon okból létesíttetett, hogy az 
olcsó húsellátás kérdése megoldassák. A 
marhavásárpénztár tehát az ő mindenféle 
mellékdijaival a hust megdrágítja. Szóló 3 
évre visszamenőleg kimutatást állított össze 
az árakról, melyek nem leszállottak, de emel-
kedtek a pénztár létesítése óta. 

Kenéz Zoltán a j.-n.-k.-szolnokmegyei 
sertéstenyésztő gazdák nevében kijelenti, hogy 
az előadó javaslatához hozzájárul. 

Jeszenszky Pál előadó a fölhozottakra 
reflektálva kijelenti, hogy teljesen egyetért 
Tolnay Ö méltósága azon nézetével, hogy idő-
előtti volna a szövetkezeti vásárpénztár 
alapjára való gyűjtések megindítása, miután 
az aláírások a törvény értelmében nem volná-
nak kötelezők, ennélfogva szóló is bevárandó-
nak tartja a főváros nyilatkozatát, vájjon 
életbelépteti-e a pénztárt, vagy nem. 
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Többek felszólalása után gróf Dessewffy 
Aurél elnök az értekezlet határozataként ki-
mondja, hogy felir a fővároshoz, hogy a sertés-
vásár létesítését ellenzi, de amennyiben azt a 
főváros autonom jogkörénél fogva életbeléptetni 
kívánja, az esetben kéri a fővárost, hogy ezen 
szándékáról az érdekelteket idejekorán érte-
sítse, hogy a szövetkezeti alapon létesítendő 
vásárpénztári intézmény érdekében eleve szer-
vezkedhessenek és az intézkedéseket meg-
tehessék. Egyúttal tiltakozik az értekezlet az 
ellen, hogy a létesítendő vásárpénztár ismét 
egy vállalkozó pénzcsoportnak adassék ki, 
mely esetben az üzletlebonyolitás jelentékenyen 
megdrágittatnék. 

A javasolt albizottságba az értekezlet 
gróf Dessewffy Aurél elnöklete alatt Bittner 
János, Boronkay György, Orüner Lipót, 
Jeszenszky Pál, Kenéz Zoltán, Krick Aladár, 
Küszler Henrik, Lipthay István és Tolnay 
Lajos értekezleti tagokat küldte ki. 

A jövő vámpolitikája. 
Az OMGE. vámügyi bizottságának a 

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége 
elé terjesztendő javaslatait a „Köztelek" leg-
utóbbi számában általános szempontokból mél-
tattuk, kiemelve azon vezéreszméket, amelyek 
a nagy munkálat egybeállításánál irányadók 
voltak. Most teljes terjedelmükben magukat a 
határozati javaslatokat közöljük, amelyek a 
jövőben követendő vámpolitikával szemben a 
magyar gazdatársadalom által támasztható 
követelményeket körvonalozzák. 

Határozati javaslat. 
1. A Németország és Ausztria-Magyar-

ország által kezdeményezett s 1892-ben életbe-
lépett tarifális kereskedelmi szerződések a 
monarchia és Magyarország gazdasági fejlő-
désére, de különösen mezőgazdaságára hát-
rányosan hatottak. 

2. A tarifális kereskedelmi szerződések 
káros kihatását növelte a monarchiánk által 
követett vámpolitika, a mely a mezőgazdasági 
termelés fokozottabb védelmének szükséges-
ségével nem számolt s a hazai termelés a 
monarchia piaczain is kénytelen volt a keleti 
és a tengerentúli államok nyersterményeivel 
versenyezni. 

3. Ezen tapasztalatok meggyőztek arról, 
hogy, főleg miután a védvámos irányzat világ-
szerte erősbödik, át kell térnünk a nyerster-
melés tényleges hatályos védelmére, a mely 
nem a kereskedelmi forgalom emelkedésére, 
hanem a hazai munka és termelés hathatós 
védelmére, a hazai fogyasztás emelésére és a 
hazai termelés részére való biztosítására helyez 
súlyt. 

4. Miután mai kereskedelmi szerződéseink 
e követelménynek meg nem felelnek, összes 
kereskedelmi szerződéseink 1903-ra fölmon-
dandók. 

5. A kereskedelmi szerződések kötését a 
jövőben is kívánatosnak tartjuk a következő 
elvek szem előtt tartásával: 

a) minden külkereskedelmi forgalmunk-
ban fontosabb állammal tarifális kereskedelmi 
szerződések köttessenek, ugy azonban, hogy 
az egyik államnak biztosított vámengedmények 
csak külön ellenengedmények fejében s nem a 
legtöbb kedvezmény elve alapján, minden ellen-
szolgálmány nélkül terjesztessenek ki egy másik 
államra; 

b) a kereskedelmi szerződések rövid le-
járattal köttessenek; 

c) a kereskedelmi szerződésekben legalább 
Magyarországra nézve kiköttessék, hogy a 
szerződő másik fél területén működő keres-
kedelmi és biztosító-társaságok, pénzintézetek 
nálunk földbirtokot tulajdonul meg nem szerez-
hetnek, szövetkezetek egyáltalán nem is működ-
hetnek, idegen honpolgárok pedig a viszonos-
ság elvén teljes jogvédelemben részesülnek 
ugyan, de földbirtokot tulajdonul meg nem 
szerezhetnek; 

d) Németországgal, Svájczczal és Franczia-
országgal állategészségügyi egyezmények köttes-
senek, amelyek állatkivitelünket tényleg lehetővé 
is teszik; 

e) állati és növényi betegségek behurczo-
lásának veszélye esetén a behozatal és át-
vitel időlegesen korlátozható, sőt beszüntethető 
Jegyen. 

6. A jövőben követendő kereskedelmi 
szerződéseknél mellőzendőnek tartjuk: 

a) a legtöbb kedvezmény elvének mai 
értelemben való alkalmazását, a'mezőgazdasági 
termények forgalmánál pedig feltétlenül el-
ejtendő. 

6) határforgalmi kedvezmények ürügye 
alatt bármely államnak oly, a Vámvédelmet 
csökkentő vámkedvezmények engedélyezését, 
mint a minőt ma az olasz bor és a szerb 
gabona, bor és állatbehozatal élvez; 

c) a külföldi áruk és terményeknek a 
vámvédelmet megkerülő vámmentes raktáro-
zását, mely csakis tranzitó-áruknál ós termé-
nyeknél átrakodás czéljából s igy rövid, csakis 
az átrakodás munkájára szükséges időre enge-
délyezhető. 

d) állategészségügyi egyezmények -kötését 
a keleti államokkal s illetve ugy állategészség-
ügyi, mint kiviteli érdekeink szempontjából 
szükségesnek tartjuk a szerb és román állat-
behozatal betiltását. 

7. A kereskedelmi szerződéses tárgyalások 
megindításával egyidejűleg nemzetközi meg-
állapodás létesítését kívánatosnak tartjuk a 
következő kérdésekben: 

á) a nemzetközi forgalomban fontosabb 
államok vámtarifai rendszerének egyenlő ala-
pokon való kidolgozása tekintetében; 

b) a tengerentúli államok versenyének 
korlátozása czéljából a középeurópai államok 
között egy vámunió létesítése s illetve a 
tengerentúli és keleti államok versenyeivel 
szemben differencziális vámok felállítása tekin-
tetében ; 

c) a nemzetközi spekulácziónak a gabona-
árak alakítására gyakorolt káros befolyásának 
megszüntetése czéljából, a gabonatőzsdék egy-
öntetű szabályozása tekintetében. 

8. Kereskedelmi viszonyaink rendezésének 
alapját a vámtarifa képezvén, ebben a hazai 
munka és termelés védelmét ugy véljük érvé-
nyesíteni, ha gondos tanulmányozás után és az 
érdekelt termelési körök meghallgatásával, 
mindazon ipari czikkekre és mezőgazdasági 
termékekre, melyek termelése és részükre a 
hazai fogyasztás föltétlen biztosítása kiváló 
fontossággal bir, minimális vámtételek állapit-
tatnak meg, amelyek a kereskedélmi szerző-
dési tárgyalások alkalmával le nem szállít-
hatók, sőt a fontosabb nyersterményeknél a 
kereskedelmi szerződések által meg sem köt-
hetők, amelyek a külföldi versenyt az illető 
terményekben hazai piaczainktól távol tartják. 
Ezen fontosabb termelésünket védő minimális 
vámtarifa mellett egy lehetőleg nagy vám-
tételeket tartalmazó ós az egész behozatali 
forgalomra kiterjedő általános vámtarifa volna 
kidolgozandó, amely a kereskedelmi szerződések 
kötésénél alkudozások alapját képezné. 

9. A vámtarifa külön magasabb vámmal 
terhelje a más országokon tranzitáló forgal-
mat, hogy közvetlen összeköttetéseinket gyara-
pitsuk. 

10. Az uj vámtarifával kapcsolatosan uj, 
a régi törvényeket és rendeleteket hatályon 
kivül helyező vámtörvény alkotandó, amely 
szintén számol a hazai termelés védelme 
szükségességével s ez alapon: 

a) a kikészitési eljárást mezőgazdasági 
terményeknél ejtse el s egyéb nyerstermények 
a félgyártmányoknál is csak annyiban enge-
délyezze, amennyiben az ezirányu szükség-
letét a Monarchia termelése nem födözi; 

b) a vámhitelezést általában, de külö-
nösen mezőgazdasági termények behozatalánál 
föltétlenül szüntesse be. 

11. Az 1903-ig megújítandó vám- és 
kereskedelmi szövetségről szóló egyezményben 
kölcsönös megállapodás alapján kötelezné 
magát a két kormány arra, hogy: 

a) a kartelek működését közös elveken 
nyugvó törvényhozási szabályozással állami 
fölügyelet alá helyezi; 

b) közös megegyezés létesítendő, hogy 
ha akár Ausztria, akár Magyarország kor-
mánya a közös vámterületre valamely élő 
állat, vagy növény, vagy ezek terményei be-
hozatalát ragadós betegség beburczolásának 
veszélye, vagy egyébként kártékony anyagok-
nak, vagy hamisítványoknak behozatalát vagy 
átvitelét betiltani szükségesnek tartja, akkor 
a másik fél kormánya ehhez hozzájárulni 
tartozik; 

c) a tranzitáló forgalmat nem részesitik 
nagyobb szállítási kedvezményben, mint egy 
más ország terményei kivitelét; 

d) a gabonatőzsde egyöntetű szabályo-
zásában akkor is megegyeznek, ha esetleg 
nemzetközi megegyezés alapján annak szabá-
lyozása nem volna kivihető. 

12. Ha Ausztriával legkésőbb 1902-ig 
nem sikerülne egy olyan vámtarifában meg-
állapodni s általában a kereskedelmi szerző-
dések kötésénél és a vámkezelésnél egy uj 
vámpolitikai irányzat követését biztosítani, 
a mely 

a) különösen a magyar mezőgazdasági 
termelésnek fokozottabb védelmet biztosit, 
a mely 

b) az idegen versenyt e terményekben 
hazai s illetve a monarchia piaczairól kizárja 
s a mely 

c) a Monarchia gazdasági érdekeinek 
istápolását nem az ipar és mezőgazdaság 
érdekeinek a kereskedelmi forgalom növeléséért 
való kölcsönös föláldozásában, hanem ezen 
termelési érdekek kölcsönös és eredményes 
védelmében találja: 

ugy az 1907. évben a vám- és keres-
kedelmi szövetség megújítását Magyarország 
részéről mellőzendőnek tartjuk s illetve elő-
nyösebbnek, ha nemzetközi kereskedelmünket 
és forgalmunVat 1907-től kezdődőleg Ausztriától 
függetlenül, önálló alapon rendezzük az egyes 
államokkal, a miből folyólag 1903. évet köve-
tőleg, az 1899. évi XXX. t.-ez. rendelkezésének 
megfelelőleg, uj kereskedelmi szerződések a 
gazdasági közösség alapján csakis 1907-ig 
köthetők. 

Alábbi táblázat a vámjavaslatokat a 
vámcsoportok szerint tételenként tartalmazza, 
kitüntetésével egyúttal az ezidőszerint érvény-
ben álló vámtételeknek is. 
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A sajtó kritikája. 
A sajtó kritikája jellemző i 

nézve, még akkor is, ha mi napjainkban, azt 
állítjuk, högy a közvélemény táplálkozik a 
sajtóból és nem megfordítva. Annyi bizonyos, 
hogy a közéletben a különválasztásra alkal-
mas szempontokat a sajtó egyes orgánumai 
képviselik sokkal perfektebb meghatározással 
és elszigeteltséggel, mint maga az élet. Épen 
ezért fölötte érdekes az a fogadtatás, amely-
ben a Rubinek müvét s vele együtt az OMGE. 
•körvonalozott állásfoglalását az előttünk álló 
vámpolitikai viták és tanulmányok első fecské-
jeként részesítették. Nem tartjuk tehát feles-
legesnek, ha a napilapoknak az előttünk fekvő 
műre vonatkozó reczenziói fölött rövid szem-
lét tartunk. 

A „Budapesti Hírlap' a munka ismer-
tetése után abbeli véleményének ad kifejezést, 
hogy a gazdasági egyesületek állásfoglalása 
nagy sulylyal bir és már csak azon ténynél 
fogva is, hogy elsőnek jelent meg, okvetlenül 
befoly a közvélemény alakítására. Kérdésnek 
tartja azonban azt, vájjon rábírható lesz-e a 
közvélemény arra, hogy a vámtarifa szerkesz-
tésével komolyan foglalkozzék? A „B. ff." 
ebbeli kétségeskedése teljesen indokolt, mert a 
valóságban azt látjuk, hogy a közvélemény és 
kivált a gazdaközvélemény megnyilatkozásának 
utjai göröngyesek és gondos előkészítést igé-
nyelnek különösen ilyen nehezebb emésztetü 
és magasabb látkörből elbírálandó problémák-
nál. Mi azonban azt hiszszük, hogy az a gazda-
közönség, amelyben 1095-ben elég értelmi erő 
volt a közgazdasági élet minden terén irányadó 
agrárprogramul, megalkotására, a kereskedelmi 
szerződések megkötésénél figyelembe veendő 
mezőgazdasági mozzanatok elbírálására is kellő 
értelmi erővel és komolysággal rendelkezik. A 
„B. ff." egyébként helyesli a gazdasági 
egyesületek ezen állásfoglalását (voltaképpen 
csak javaslatot) s a javasolt rendszabályok 
megvalósításától a helyzetnek javulását reméli. 

A „Pesti Hírlap* a javasolt vámtételekre 
azt mondja, hogy az a monarchiának nem véd-
vám, hanem prohibitiv vámtarifája lenne, 
amely mellett 1903-ban egyetlen szerződést 
sem bírnának megkötni. Vagy ha mégis meg-

/kötnénk, a magas agrárvámokkal kiszorított 
államok magas ipari vámokkal tennék tönkre 
a magyar ipart. Szerinte a védvám irányzat a 
monarchiában máris elérte a maximumát s a 
kontemplált javaslatban az agrár érdekek túl-
zását látja. A Rubinek-féle munkálat magá-
ban foglalja a megokolt feleleteket a ,P. ff." 
aggályaira, amennyiben kimutatva a két állam-
fél gazdasági egymásra utaltságát, ezzel egy-
szersmind elfogadhatóvá teszi azt az alap-
eszmét, hogy az osztrák ipari közvélemény 
ép ugy meg fog barátkozni az agrár védvámok 
szükségességével, amiként a magyar köz-
vélemény az osztrák ipar tuldédelgetésével 
évtizedeken keresztül megbírt barátkozni. 
És ez a feltevés távolról sem illúzió, mert 
épen a külföld vámügyi mozgalmai arról 
tanúskodnak, hogy az összes számbajövő 
államok a védvámok szigorítására törekszenek, 
a védvámirányzat tehát egyáltalán nem érte 
el maximumát és különösen nem a monar-
chiában, ahol a vámbevételek értéke az összes 
állami bevételeknek csak 4%-át teszi ki, mig 
Francziaországban 18, Németországban 28, 
Angliában 19, az Egyesült-Államokban 56%-ára 
rug. Ez az egybevetés máris igazolja vámtéte-
leink emelésének jogosultságát, sőt tekintettel 
a külállamok ugyanezen törekvésére, a szigo-
rúbb védvámirányzat nem egyéb a helyzetbe 
való egyszerű beilleszkedésénél. Már pedig ha 
a nemzetközi irányzat a vámvédelem hatá-
lyosabb keresztülvitelére kényszerit, akkor a 
fokozott védelemből már csak a monarchia 
mezőgazdaságának is ki kell vennie a részét, 
amely eddig amúgy is mostohább elbánásban 
részesült az iparnál. És hogy Ausztria ezzel a 
gondolattal megbarátkozzék, azt megköveteli 
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először is a magyar gazdaközvélemény, leg-
alább is érthetlen vétkezés volna meg nem 
követelni, mBgköveteli másodszor Ausztria 
gazdasági érdeke, mert esztelenség volna akár 
ellökni, akár a verseny sorvasztó hatásának 
kitenni azt a piaczát, amely évente mintegy 1000 
millió korona értékű iparezikkét fogyasztja el. 
Tény, hogy a magasabb vámvédelmek maga-
sabb árakat teremtenek, a fogyasztó közönség 
tehát azoknak nem örül, sőt nyomásukat 
sajnosan érzi. De ezen direkt tehernél sokkalta 
nyomasztóbb volna az a következmény, ha a 
vámvédelem igazságtalansága és elégtelensége 
az őstermelési ágazatokat s egyúttal a leg-
főbb kereseti forrásokat sorvasztaná el s végre 
is ki kívánhatná jogosan, hogy épen a kis 
Magyarország igyekezzék szembe úszni az idők 
nagy áramlatával ? 

A „Pesti Napló" e nyomon elmélkedik, 
amidőn azt irja, hogy ha az egész világ véd-
vámos, nekünk is védvámosokká kell lennünk 
s ha pedig ez a jövő iránya, ugy" lehetetlen, 
hogy a magyar mezőgazdaság s ezzel együtt 
egész Magyarország is ne követelje a maga 
legfontosabb termelési ágának védelmét. Ezt a 
védelmet már a viszonosságnál fogva is meg-
követelheti Ausztriától. Utal Tisza Istvánra, aki 
szintén a gabonavámokban látja a mezőgazda-
sági válság megszüntetésének fő eszközét, azu-
tán meg a MatleTcovies felfogására mutat reá, 
aki szintén megvan győződve arról, hogy a 
reánk nézve legfontosabb állam: Németország 
a jövőben fokozni fogja az agrár védvámot. 
A „P. N." czikkének utolsó passzusát ide-
iktatjuk: 

„Itt Magyarország nem engedhet. A gazdasági 
egyesület fentartani óhajtja a vámszövetséget, de nem 
olyan áron, hogy Ausztria mind a védvámnak, mind a 
szahadkereskedésnek előnyét együttesen élvezze, mi pedig 
m:nd a kettőnek a terhét viseljük. Ez a magva az 
előttünk levő expozénak. Lehetnek eltérések a részle-
tek megítélésében, de nem igen hiszszük, hogy a 
jelzett alapigazságnak sokan ellentmondjanak ebben 
az országban. A gazdasági egyesület emlékirata alkal-
mas jegeczedési pontnan látszik arra, hogy a magyar 
közgazdaság különböző tényezői egy észszerű érdek-
politika talaján egymáshoz közeledjenek és sorompóba 
lépjenek az ország közgazdasági jövőjének megvédésére." 

Az „Egyetértés" meghökkenve kérdi, hogy 
ha a fennálló kereskedelmi szerződések a 
magyar gazdák boldogulásának olyannyira 
kerékkötői : mekkora önfejlesztő erőnek kellett 
lenni a magyar mezőgazda!-ágban, hogy érdekei-
nek ily csekély figyelembevétele mellett mégis 
mai nívójára emelkedjék! Az „E—s" ebbeli 
csodálkozására a magyar föld eladósodásának 
ténye igen egyszerű és érthető feleletet ad. 

A MMagyarország" főérdeméül emliti a 
memorandumnak, hogy az szétfoszlatja azt a 
ködöt, mintha a 67 óta fennálló vámközösség 
Magyarországra nézve előnynyel járt volna. 
Ám nyilván rossz néven veszi, hogy a javas-
latok elvileg mégis a közös vám erület állás-
pontjára helyezkednek s ennek a pozicziónak 
tarthatatlansága mellett azzal érvel, hogy az 
osztrákoknak adandó rekompenzáczióként az 
ipari fejlődés feltételeit kellene eldobni kezünk-
ből. Hibájául rój ja fel a munkálatnak, hogy 
az egyetemes fejlődésre tekintettel nincsen, de 
szerény véleményünk szerint a „M—gu ebbeli 
skrupulusa kissé magas igényű, mert az 
egyetemes fejlődés biztosítása állampolitikai 
feladat, mig a szóban forgó javaslatok a 
magyar mezőgazdasági élet vizsgálatának ered-
ményei és pusztán ennek érdekeit juttatják 
kifejezésre. Ázt véli továbbá a ,,M—g", hogy 
Ausztria kisebb engedményeket is csak szem-
fényvesztésként fogadna el — papiroson és 
szokat a kormány keresztül nem vinné, csak 
hogy ez az aggály a munkálat szerzőit is 
meglehetősen áthatotta és éppen ezért van 
javaslatba hozva, hogy minimális tarifák 
kössék meg a kormány kezét, a melyekből 
csakis a törvényhozás engedhetne. 

A , Magyar Nemzet' nagy szaktudás, de 
egyúttal egyoldalú agrárius érkekek megnyilat-
kozását konstatálja a javaslatokban, anélkül, 

hogy általánosságban odavetett állítását meg-
okolni igyekeznék. 

A „Magyar Szó" saját álláspontjának 
körvonalozása nélkül méltatja azt az agilitást, 
buzgalmat és szaktudást, a mely a javaslatok-
ban kifejezésre jut s épen ezért a müvet 
egyik forrása és kiindulási pontja gyanánt te-
kinti a közeli évek vámvitáinak. 

A „Pester Loyd" körülbelől ugyanazon 
nyomon haladva, amelyen a ,P. H.", túlzot-
taknak találja a javaslatba hozott agrárvéd-
vámokat s azt hiszi, hogy azok mellett szer-
ződést kötni egyáltalán lehetetlen. Csodálkozik 
azon a konokságon, hogy az agráriusok a 
börzei visszaélések, a gabonavámhitelek és a 
kartelek ellen még folyton agitálnak, holott 
megtanulhatták volna már, hogy az ő politi-
kájuk az országnak javára nem válhat. Azon-
ban hogy honnán kellett volna meríteni azt a 
belátást, hogy e csodálatot keltő törekvések 
immár elvesztették jogalapjukat és károssá 
váltak az országra nézve, ezzel a felelettel a 
,P. L." adós maradt. 

A „Hazánlc" a javaslatokat beható mél-
tatás tárgyává téve, megtalálja a közös vám-
terület közös véd vám os politikai érdekét abban, 
hogy a két államfélnek egymás fogyasztási 
képességét kölcsönösen emelnie kell. És a 
magyar iparfejlődést illető aggályokra meg-
felel azzal, hogy a német versenytől megsza-
badított osztrák ipar jobban le tudná kötni az 
otthoni fogyasztást és egy erős, czéltudatos 
gazdasági politika tudna ipart teremteni 
Magyarországon is. Rámutat annak hátrá-
nyaira, hogy autonom vámtarifánk" az eddigi 
kereskedelmi szerződések megkötésénél olyan 
alku tárgya volt, amely alkunak egyik vagy 
másik külállam javára, bármely szempontból 
és minden megkötöttség nélkül megadható 
előnyeit meg kellett adni az összes, velünk 
szerződéses viszonyban }evő államoknak, igy 
azután rosszabbul jártunk, mintha a szabad-
kereskedelmet folytattuk volna. Épen ezért 
különös méltatással emeli ki a munkálatban 
körvonalozott azon állásfoglalást, hogy a 
törvényhozás minimális vámtarifákat állapítson 
meg, amelyekből engedményeket a kor-
mány a szerződéses államok javára sem 
tehet. Épp ugy helyesli mai szerződéseink 
helytelen rendelkezéseinek megszüntetését, vagy 
enyhítését, mint a szabadraktárak, a vám-
hitel és a határforgalom, a melyekkel 
eddig a fennállott kisvámvédelmet is si-
került kijátszani és hatálytalanná tenni. De 
szerencsétlensége — úgymond — Magyar-
országnak az, hogy intelligens, aránylag vagyo-
nos, a közigazgatási és a társadalmi életben 
szerepet vivő birtokosaink és gazdáink édes-
keveset értenek a gazdaságpolitikai, kérdések-
hez s a községházától kezdve a parlamentig 
minden gyülekezetben az okosabb, értelmesebb 
és készültebb merkantilis vezetők és agitátorok 
vernek le bennünket minden vonalon. 

Sajnos, ebben az észleletben sok igazság 
van, mert a képzettebb, összetartóbb és moz-
gékonyabb intelligenczia, mely az ellentábor 
részéről elvitathatatlan, még oly kétségtelen 
jogosult agrártörekvésekkel szemben is félel-
mes nagyhatalmat képvisel. 

E rövid szemléből is kitűnik vagy inkább 
még csak előreveti árnyékát az a többféle 
egymástól eltérő és egymással homlokegyenest 
ellenkező felfogás, amelyek a legközelebbi jövő 
vámügyi vitáiban heves harczot fognak vívni. 
Ugy látjuk, mintha a munkálat a közvélemény 
megnyilatkozó szerveinek nagyrészét csupán 
az elvi megállapodások készültségében találta 
volna, amennyiben a dolog érdemére, a javas-
latok tulajdonképpeni vázára egyetlen ellent-
mondó érv súlya sem nehezedik. De hiszen 
ötlet- és alkalomszerűen alkérdés mélyére hatni 
nem is lehetséges, sőt ezt még a közönség 
türelme sem birná meg. Az elvi szempontból 

gyakorolt bírálatok abban mondanak főként 
ellent egymásnak, hogy igen számottevő egyes 
vélemények a javaslatba hozott védvámos 
irányzattól az egyetemes közgazdasági fejlődést, 
jobban megnevezve: a magyar ipart féltik, 
mások pedig éppen abban látják az iparfejlő-
dés biztosítékát, hogy a magas védvámok a 
belfógyasztáfsi képességet emelik és megőrzik 
azt a hazai iparnak. Ám ha az ipari 
érdekekre vetett tekintetekből a javaslatoknak 
kétféle értelmezése is van, annyi bizonyos, 
hogy azokat a mezőgazdasági érdekek szem-
pontjából kifogás tárgyává senki sem tette, 
már pedig meg kell azt engedni, hogy 
Magyarország gazdaközönsége első sorban 
saját érdekeinek képviseletében szálljon sikra, 
midőn létkérdéseinek egész komplexumát 
hosszú időkre fogják eldönteni. Hogy az állás-
foglalás erősebo ellentéteket ném provokált, 
ez első sorban is annak a tárgyilagosságnak 
és rendkívül gondos körültekintésnek köszön-
hető, melylyel az készült, másodsorban pedig 
a magyar sajtó abbeli méltányosságának, hogy 
e komoly és megokadatolt munkálattal szemben 
komoly és irányzata által megokadatolt 
kritikát gyakorolt. És örömmel konstatáljuk, 
hogy az itt rekapitutált különböző felfogások 
kereszttüzéből a hatályosabb védvámos irányzat 
elkerülhetlenségébe való megnyugvás és ered-
ményeibe vetett bizalom máris diadalmasan 
bontakozott ki. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpeíy Kálmán. 

A czukorrépa jövedelmező 
termeléséről, 

i. 

Ő A czukorrépa termelése igen hálás 
foglalkozás mindazon gazdák kezében, kik azt 
kellő szakértelemmel és ügybuzgósággal mive-
lik s a kik ezen magasabb igényű gyöknövény 
termelési feltételeivei kellő mértekben ren-
delkeznek. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy hazánk azon 
vidékein, amelyek a czukorrépát már huza-
mosabb idő óta sikerrel termelik, egészen 
megváltozott a régi hibás három-nyomásos 
gazdálkodási rendszer, mert bármely czélra 
termeljük is a répát, akár állattakarmánynak, 
akár czukorgyári feldolgozásra, a vetésforgóban 
mindig megköveteli a maga legmegfelelőbb 
helyét, mely körülmény folytán a mezőgazda-
sági rendszer kedvező átalakulását vonja 
maga után. 

A czukorrépa termelése áldást hozó ugy 
a gazdára és munkásnépre, valamint az államra 
nézve is. Répatermelő gazdaságban pompásan 
díszlik minden gabonaféleség, mert a föld 
mélyebb és okszerűbb mivelésben, továbbá 
bővebb trágyázásban részesül. 

Répatermelő gazdaságokban virágzásnak 
indul az állattenyésztés, mert a répa kisze-
dése után visszamaradó sok fej és levél, va-
lamint a gyári feldolgozásnál nyert répaszelet, 
értékes takarmányt szolgáltat, mely körülmény 
képessé teszi a gazdát nagyobb állatállomány 
tenyésztésére s igy nagyobb mennyiségű és 
jobb minőségű trágya nyerésére. Saját tapasz-
talatomból mondhatom, hogy egy olyan gazda-
ságban, melynek Vö-részén több éven át czu-
korrépát termeltem, a szemes gabona-félék 
össztermése nem csökkent, daczára annak, hogy 
a gabona termelése Ve-dal kisebb szántóterü-
letre szorult. 

A szegény munkásnép életviszonyait is 
jelentékenyen kedvezőbbé teszi a répatermelés, 
mennyiben nyáron át az ismételt megmunká-
lása, télen pedig a gyári feldolgozás minden-
napi kenyeret biztosit számára. 

Áldástható a czukorrépatermelés magára 
az államra nézve is, mert a termelés emelke-
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désének arányában több gyár fog létesülni, a 
melyek adója, sok miilió koronával emeli az 
államkincstar bevételeit. Jözedelmező répater-
melés által vagyonosodik a gazda, nő az adó-
képessége s tetemesen emelkedik a birtok ér-
téke is! 
. A magyar czukorgyárak v.annak hivatva 
a honi szükséglet, fedezésén kivül," a keleti or-
szágok., pi^czain is a magyar iparnak jó hír-: 
nevet és tekintélyt szerezni.. Ezen .elytő.l vezé-
relve lett az ország legkeletibb részén, a 
Brassó melletti botfalvai nagyarányú czukor-
gyár felállítva, mely lendületet adott az erdélyi 
czukoriparnak s tudtommal nagymennyiségű 
czükrot szállít a szomszéd Romániába. Nem 
akarom egyik czukorrépatermelő ismerősöm 
ama Eézetét osztani, hogy : valamely népfaj 
czukorfogyasztá'a, legbiztosabb fokmérője ama 
nemzet közmivelődésének, mert hiszen.aktor 
hazánk, hol a legutolsó évek statisztikája 
szerint, egy lélekre évenként 3 tg. ezukor fo-
gyasztás esik, messzp bátra ál ana a szomszéd 
Románia mögött, ahol 6 kg. ot fog\ asztanak 
s említésbe sem jöhetne Német- és Franczia-
ország mellett, ahol 12 kgrmot meghaladja az 
évi elhasználás, vagy pláne Anglia mellett, a 
hol állítólag fejenként és évenként 30 kg. a 
szükséglet. De igen is bátran elmondhatjuk, 
hogy annál fejlef'ebbneV, intenzivebbnek lehet 
mondani valamely állani; mezőgazdasági rend-
szerét, minél nagyobb annak ezukorrépater-
melése! 

A. jövedelmező ezukorrépatermelés el-
engedhetetlen termelési feltételei közé tartoz-
nak a kedvező éghajlati viszonyok, a m'eg-
felelő termőföld, az elegendő és olcsó 
munkáskéz s a répának méltányos árban való 
értékesítése. Nézzük ezen termelési feltétele-
ket egyenként. 

Az éghajlatot illetőleg a tapasztalat azt 
mutatja, hogy a répa a fejlődés első időszaká-
ban meleg és nyirkos, a növekedési vagyis a 
gyökérképződési időszakban csapadékdus esős 
időjárást s az érési (czukorképzési) időszakban 
pedig, verőfényes, szárazabb klímát igényel. 
Hazarészünknek csapadék és hőmérsékleti 
viszonyai a répatermelésre alkalmasnak mond-
hatók, erre enged következtetni a brassói és 
maros-vásárhelyi czukorgyárak nagyobb és 
nagyobb térfoglalása s a termelők számának 
tetemes emelkedése. 

A jövedelmező répatermelés legfontosabb 
tényezője, a megfelelő mély miveiésü, bő trágyá-
zásban részesült és kedvező összetételű termő-
föld. Legjobban megfelel répatérmelési célra 
a jóerőben levő, mély termőrétegü vályog-
talaj, vagyis ez a föld, mely homoknak és 
agyagnak a kedvező arányban történt össze-
keveredése folytán jött létre. A puha termé-
szetű és jó termőerőben levő elég mély 
rétegű mé?z és televény földek ís meghálálják 
a répatermelést. Ellenben a kötött,, szívós ter-
mészetű, cserepesedése hajlandó ős nagy víz-
tartó képeséggel biró agyag- és szikestalajok, 
valamint a szárazságra hajlandó tiszta homok 
és sekély rétegű kavicsos talajok, illetve az 
ilyen altalajon nyugvó termőtalajok répaho-
zama igen kevés lesz. A vasat tartalmazó 
veresszinü földek is alkalmatlanok répaterme-
lésre. A. szántóföld fekvése, dombozati viszonya 
is hozzájárul a répa minőségéhez, a sik talajon 
termett répában kevesebb, a verőfényes sekély 
lejtővel biró dombokon ellenben nagyobb a 
répa czukortartalma. 

A nagyobb arányú ezukorrépatermelés 
kereszti Ivitelére és jövedelmezhetőségére nagy 
jelentőséggel bír az elegendő és olcsó munkás-
kéz, mert ezen növény megmivelése sokkal 
több kézimunkát igényel, mint a gabonafélék. 
Sür.ü népessségü vidékeken a mukáskéz olcsóbb 
s annak megszerzése nem kerül nehézségekbe. 
Hazarészünk munkásnépének főterményét a 
tengeri képezi, melynek kapálása és aratása 
csaknem összeesik azon munkálatokkal, melye-
ket a répa különböző mivelésénél eszközölni 
szoktunk. Ilyen viszonyok között a helybeli 

napszámosokra répakapálás idején nem számit-
hat bizonyosan a gazda, tehát a czélból, 
hogy a répának minden munkáját a kellő idő-
ben megadhassa,' reá van Utalva idegen mun-
kások szerződtetésére. A czukorgyárak utján 
könnyen hozzájuthat a nagyban termelő a fel-
vidékről" száíliitatni szokott tót munkásokhoz, a 
kik a répamivélésben már elegendő jártasság-
gal' bírnák és ke'llő felügyelet mellett elég 
szorgalmasak is. Azonban mivel ezen tót mun-
kások alkalmázásá az erdélyi s különösen a 
bunyadvármegyei napszámviszonyokhoz képest 
megiehet'ős sokba kerül, csak az olyan gazda-
ságokban tartom álkalmazandóknak, ahol a 
répatermelési'munkák elvégzése után, egészen 
a répa .kiszedéseig,' képések vagyunk őket 
más gazdasági munkálatokkal is állandóan 
foglalkoztatni s a hol helybeli munkásra, a 
répakápálás idején bbszolute nem számitha-
tunk, elleries'etbén á tót munka igen drágába 
kerülne s a répa-termelési költségeket nagyban 
emelné. 

A répatermelés jövedelmezőségét nagy-
ban befolyásolja a répának mél ányos árban 
történő értékesithetése. Az erdélyi részekben 
feinálló czukorgyárak a répá q-jáért 75—60 
kros árat fizetnek. Minél közelebb van a répát, 
termelő-hely,'illetve a rakodó-állomás a gyár-
hoz, annál nagyobb árban váliják be a répát, 
mert a gyárnak a vásuti fuvarozási költsége 
annál kevesebbe kerül. 

Önként értetődik léhát; hogy a czukor-
répa termelése ott fizeti legjobban magát, hol 
a termőhely a feldolgozási helyhez közel 
fekszik. A répának vasúton történő szállításá-
nál figyelemmel kell lennünk a rakodó állomás 
távolságára s az oda vezető utak minőségére 
is. Ha rossz az ut, kevesebbet lehet a szekérre 
rakni és többe keiül a répa szállítása. Ha 
távol van a rakodó állomás, akkor is többe 
jön a szállítás. Olyan vidéken, hol a répa-
táblától a rakodó állomásig (6 km.) naponként 
ökrös, fogattal két fordulást lehetett tenni, a 
répaszállitás q-jáért 10 krt fizettem. 

Hogy a talaj czukorrépatermelésre alkal-
mas legyen, szükséges azon olyan előkészítő 
munkálatokat végezni, szükséges a földet olyan 
állapotba juttatni, hogy az ezen magasabb 
igényű gyöknövénynek elhelyezkedésére, ter-
jeszkedhetésére s az általa igényelt tápanya-
goknak kellő mennyiségben való szolgáltatá-
sára képes legyen. A tapasztalát azt mutatja, 
hogy miveleti növényeink egyrésze pl. buza, 
rozs, árpa, zab, köles, haricska stb. sekély 
gyökérzetünél fogva a termőtalaj felső rétegé-
ből, egy másik csoport pl. kender, tengeri, 
burgonya stb. a termőföld középső rétegeiből, 
mig egy harmadik csoport pl. a répa, lóhere, 
luczerna stb. mélyre hatoló gyökérzetük 
segélyével főleg a mélyebb talajrétegekből táp-
lálkoznak. Legczélszerübbnek bizonyult a mű-
veleti növényeknek olyan sorrendben való ter-
melése, mely szerint a mélyen gyökerező nö-
vények a közép, illetve a sekély gyökérzetüek-
kel egy és ugyanazon területen évenként 
váltakozva termeltessenek. A répa mélyen 
gyökerező növény, tápanyagának nagyrészét a 
mélyebb talajrétegekből veszi, másik részét 
pedig dus levélzetével fogva a légkörből fe-
dezi, mint kapás növény pedig megköveteli, 
hogy intenzív mivelés által a föld kellőleg 
megporhanyittassék s a burjántól tisztán tartas-
sák. Ismerve a répának felsorolt tulajdonságait 
és magas igényeit, az a kérdés merül fel, 
hogy minő helyet foglaljon el a vetésforgóban? 
Okszerűnek mondjuk a vetésfogást akkor, ha 
az erős trágyázásban részesült zöld ugart 
buza, ezt pedig mindég czukorrépa követi, a 
répának leghálásabb utónövénye az árpa akár 
tisztán, akár lóherével vetve. Répa után közvet-
len zabot vetni nem tanácsos, mert be van 
bizonyítva, hogy a répa legveszedelmesebb 
ellenségei a nematódák, (apró mákszemnagy-
ságu férgek) az úgynevezett répauntság 
okozói a zabon is tenyésznek. 

Szükséges a vetésforgást ugy beosztani, 
hogy a répa ugyanazon táblára 4—5 év előtt 
ne kerüljön vissza, mert ekkor is fellép bizo-
nyos betegség a répauntság, mely betegség 
folytán Németország több helyén a répaterme-
lés lehetetlenné vált. A répának a vetőrend-
s.zerben történt elhelyezése után, szükséges 
megismerkednünk azzal is, hogy minő igénye-
ket támaszt a trágyázás iránt? 

Valamint minden gazdasági kultúrnövény-
nek, épen ugy a ezukorrépának is, legmeg-
félelelőbb trágyája a szarvasmarhák alól ki-
kerülő istállótrágya, mely különösen akkor ér-
vényesíti kitűnő hatását, ha nem közvetlen a 
répa előtt trágyázzuk a földet, hanem már a 
répa előveteményét részesítsük erős trágyá-
zásbari. Az istállötrágyának közvetlen hasz-
nálata, nagyobb hozamot idéz ugyan elő, de 
csökkenti a répa czukortartalmát s fokozza a 
növény elburjánosodását, a mi majd a kapá-
lásnál boszulja meg magát. Sem a répát, sem 
annak előveteményét ló-,juh-vagy árnyékszék-
tragyával vagy trágyalével táplálni nem sza-
bad, mert ezek emelik a répa sótartalmát s 
nehezítik annak gyári feldolgozását. A műtrá-
gyák közül a szuperfoszfátot s a chilisalétromot 
ajánlják, melyek hivatva vannak a földnek 
légeny- és foszfortartalmát emelni s igy a ho-
zamot fokozni. 

Czirmes Bálint. 
(Folytatása következik.) 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Kovácsy Béla. 

Hazai állataink fejlődésének 
gyorsasága. 

A mult század második felében az 
angolok — névszerint Backewell és Colin voltak 
azok, akik felismerték a hazai állatok gyor-
sabb fejlődésének fontosságát s intenzivebb 
takarmányozás, a gyorsabban fejlődő egye-
deknek tenyésztésre való kiválasztása által 
előbb a hosszuszarvu marhánál, majd a 
schorthornnál faj'alulájdonsággá fejlesztették 
azt. Látva az elért nagyszerű eredményeket, 
mások is követőjükül szegődtek s az uj irány 
csakhamar egész Angolországban általánossá 
vált, eljutott az európai kontinensre s ezelőtt 
30—40 évvel nálunk is tért kezdett hódítani. 
A magyar gazda lassan barátkozott meg ez 
újítással, a minek egyik fő oka, hogy nem 
rendelkezett elegendő takarmánynyal. Elkövet-
kezett tehát a helyesebb vetésforgók beállítása 
is ezzel együtt járt aztán az állatok intenzivebb 
táplálása is. Ennek az intenzivebb táplálásnak 
következménye lett az állatok gyorsabb fejlő-
dése s már ezelőtt 15—20 év\el 500 kg.-os 
másféléves bikákat láttunk a kiállításokon, itt 
ujabban ugyanilyen sulyu 10—12 hónapos 
bikák is kerülnek már bírálat alá. Megtanulta 
tehát a magyar gazdaközönség is, hogy 
belterjes takarmányozás nélkül nem létez-
hetik gyors fejlődés s hogy belterjes takar-
mányozással a lassan fejlődő fajta utódait 
is gyorsan fejlődővé lehet tenni. Megtanulta 
azt a német közmondást ,Die beste Hálfte 
der Rasse kommt zum Maule herein*. Ennek 
az értelmében jár el akkor, a mikor attól a 
,növendék állattól semmi jót sem kiméi, csak-
hogy az minél hamarabb kifejlődjön, mert 
tudja, hogy a gyors fejlődést, mint igen értékes 
tulajdonságot, nálunk nagyon megfizetik. 

Kétséget sem szenved, hogy igen intenzív 
takarmányozás mellett a borjú 10 hónapos 
korában az 500 kg. élősúlyt elérheti. A kérdés 
csak az, hogy ez a tulintenziv táplálás nincs-e 
máskülönben hátrányára az állatnak, nem 
válik-e kárára magának az egész tenyészetnek 
is s hogy czélszerü-e általában véve tul-
forszirozni az állatok fejlődését vagy sem ? 
Álljunk meg tehát e kérdésnél s beszéljük 
meg e dolgot alaposan, nehogy tullőjjünk a 
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czélon, a mikor a megbeszélés talán már későn 
volna. 

Háziállataink gyorsan fejlődő képessége 
egy igen értékes és becses tulajdonság s kell, 
hogy minden számitó gazda háziállatainak 
ezen tulajdonságát egy bizonyos fokig öreg-
bítse. A gyors fejlődéssel már a takarmányo-
zás terén is igen jelentékeny megtakarításokat 
érünk el, mert a gyorsan fejlődő állat teste 
melegének s anyagcseréjének fentartására 
egy év alatt ugyanannyi takarmányt igényel 
mint a lassan fejlődő; mig azonban a gyorsan 
fejlődő szarvasmarha IV2— 2 év alatt teljesen 
ki van fejlődve, addig a lassan fejlődő csak 
4—5 éves korára fejlődik ki teljesen s igy 
legalább kétszerannyi takarmányt használ fel 
testmelegének s anyagcseréjének fenntar-
tására, mint amaz. De a tőke is a lassan 
fejlődő állatban lassabban forog s igy követ 
kezésképpen rosszabbul kamatoz, mint a 
gyorsan fejlődőben. 

Ezek az elvek vezérlik a tenyésztőket, 
amidőn belterjesebb takarmányozás s a leg-
megfelelőbb tenyészanyag kiválasztásával teszik 
gyorsabban fejlődővé állatjaikat. S ezt helyesen 
cselekszik, a mig túlságba nem mennek, tudniok 
kell azonban, hogy a túlságos gyorsan való 
fejlődés nem előnyös s a fajta vagy tenyészet-
nek előbb-utóbb vesztét okozza. Nem szabad 
arra törekednünk, hogy szimmenthali bikáink 
már 10—12 hónapos korukban ki legyenek 
fejlődve s törekvésünk csak az lehet, hogy 
azok 18—20 hónapos korukban az 500 kg.-ot 
elérjek, de tul ne haladják s inkább maradja-
nak 50 kgrammal a jelzett korban az 500 
kgramon alul, semhogy ugyanannyival e súlyt 
túllépjék, mert ha túllépik, akkor nem tenyésztve, 
de hizlalva lettek s ezáltal szervezetük túlságo-
san meggyöngitettik. 

Miként az iszapos talajon termő növény-
zet is kevéssé ellentálló, tulbuja lesz, ugy a 
tuldusan táplált állat is vészit ellentállóságá-
ból, szervezete elpuhul, eipetyhül s ezzel 
együtt első sorban is termékenységéből veszít. 

Vészit termékenységéből, sőt azt egészen 
el is vesztheti, mert a tulbuján fejlődő kötő 
és zsírszövet mellett csak az emésztő szervek 
fejlődnek erőteljesen, ellenben a légző, ivar s 
a többi szervek nem fejlődnek arányosan. Nem 
fejlődnek arányosan annyival kevésbé, mert 
az állat tulbuján csak akkor fejlődik, ha moz-
gásban egyáltalán nem részesitik. Nincs is 
módja és alkalma tehát, hogy tüdejét erősítse, 
nagyobbítsa s igy természetes, hogy az kicsiny 
marad s vele együtt mindazon szervek, melyek 
erő?bitéséhez a mozgás feltétlenül szükséges. 
De a tulnagy mennyiségű kötőszövetnek az a 
hátránya is megvan, hogy könnyen és nagy 
mértékben betegszenek meg azon' szervek, 
melyekben nagy mennyiségben van felhalmo-
zódva s mert a forszírozott gyors fejlődéssel 
nemzedékről-nemzedékre szaporodik a kötő-
és zsírszövet, ugyanilyen mértékben csökken 
az állat ellentálló képessége betegségekkel 
szemben. A kötőszövetnek tulhatalmasodását 
meggátolni csak a növendék állatok folytonos 
mozgattatásával lehetséges, ami pedig a gyors 
fejlődésnek rovására történik. Nem okvetetlenül 
teszi azonban petyhüdtté a szervezetet a gyors 
fejlődés, világos példa rá az angol telivér ló, 
amely ugyancsak gyorsan fejlődik más lovak-
hoz viszonyítva, amely gyors fejlődés kizáró-
lag a bő táplálásnak az eredménye s hogy 
mégis olyan aczélos, győzős s képes olyan 
munkára, aminőre más ló nem, az egyedül 
onnét van, hogy már növekedés közben 
óriási dresszurának van alávetve. A szarvas-
marhánál ez nincs s nem is lehet igy s mégis 
azt látjuk, hogy sokan nem elégesznek meg 
azzal, hogy ez állat IV2 éves korára fejlődjék 
ki, hanem hi/lalóba fogják kora borjú koraban, 
hogy 10—12 hónapos korára megüsse az 500 
kilogramot. Ez nagyon is természetellenes 
dolog s jóra semmiként sem vezethet. Nem 
vezethet, nemcsak azért, mert szervezetében 
kelleténél több kötőszövet és zsir halmozódik 

fel, de azért sem, mert csontozata, habár a 
buja növekedés miatt talán elegendő vastag 
is, súlyra nem üti meg azon arányt, amely 
aránynak jól alakult szervezet és csontozat 
között okvétetienül jelen kell lenni, a tüdő 
pedig csak félakkora lesz, mint a minő egy 
normálisan jól fejlődött állatnál. 

Tagadhatatlan, hógy különösen hizó faj-
táknál a tüdő kicsinysége, a csontozat könnyebb 
volta igen fontos és toasznothajtó dolog. Az 
efféle fajták tenyésztői'is azonban felhagytak 
ma már á; fejlődés gyorsításával, mert átlátták, 
hogy az a termékenységnek nagyon is rovására 
történik, de meg a gyorsabb fejlődéssel kar-
öltve, a betegségeknek annyi félesége oly 
nagy mértékben lép fel, hogy megszűnik a 
tenyészet basznöthajtó lenni. Mégis ha valahol, 
hát egyedül a husfajtáknál engedhető meg, a 
fejlődésnek azon pontig való gyorsítása, mig 
annak kézzelfogható kellemetlen következ-
ményei nem látszanak. Itt "is azonban a 
tenyésztő nagy előrelátással és körültekintéssel 
járjon el, nehogy tenyészete egyszerre mond-
jon csődöt. 

Tejtermelő tehenészetekben a tulbuja 
táplálás s a tulkorai fejlődés nincs is érdeké-
ben a tenyésztőnek, mert a tulintenziv táplá-
lás a tejelőképesség rovására történik. A 
tejelőállatokat ugy kell takármányozni, hogy 
18 — 24 hónapos korukban tenyészképesek 
legyenek s teljesen elegendő, ha a szimmen-
thali üsző ebben a korban 380—400, a bika 
pedig a 450—5G0 kilogrammot megnyomja. 
Feltéve, hogy ezen súlyt a szabadban, moz-
gásközben érte el, az eredménynyel teljesen 
meg lehetünk elégedve. Ha ellenben folytonos 
istállózás mellett a bikaborjut tulintenziven 
tápláljuk, 10—14 hónapos korára kifejlődik 
ugyan, de nagyon sok eseiben terméketlen 
marad, miként arra oly számos példa van. De ' 
ha nem marad is terméketlen, az emésztő-
szervek annyira tulfejlődték a többieket, hogy 
továbbra is megkívánják a már megszokott 
belterjes táplálást, amelynek hiányaban az 
állat leromlik, elb-tegesedik, ha pedig továbbra 
is belterjesen lesz tartva, csakhamar elneheze-
dik s ezért lesz rövid idő alatt tenyészkép-
telen. A tulgyorsan fejlődött üsző megt. lik 
kötőszövettel és zsirral, az ivarszervek ki-
fejlődésére hely sem marad elegendő s igy 
vagy egyáltalán nem fogamzanak, vagy gyenge 
és apró borjukat szülnek, de semmi esetre 
sem lesznek jó tejelők, mert szervezetük 
megszokta már, illetve hozzáalakult ahóz, 
hogy a nagyobb mennyiségben felvett takar-
mányt kötőszövetté, zsirrá, avagy egyéb szöve-
tekké alakítsa át s igy dus takarmányozás 
esetén kövér lesz ugyan a tehén, de tejet 
adni alig fog. Hiszen minden gazda által 
tapasztalt tény az, hogy a legjobban tejelő 
tehenek mindig inkább soványak, mint kövérek, 
a legkövérebbek ellenben csaknem kivétel-
nélkül rosszul tejelők. 

Végül ami az erőtermelőket illeti, nekem 
megrögzött nézetem, hogy a mai mezőgazda-
sági viszonyok közütt tisztán erőtermelés czéljá-
ból tenyészteni szarvasmarhát, nem fizetheti 
ki magát, de nincs is semmi szükség arra, 
hogy teszem azt a magyar-erdélyi szarvas-
marhát kizárólag csak erőtermelés czéljából 
tartsuk, illetve tenyészszük. Egy tehénnek tar-
tási költsége nem térülhet meg csakis a borjú-
val, kivált ha az csak 4—5 éves korára fejlő-
dik ki, avagy ha az egy éves korában nem ér 
többet 50-80 koronánál. De nem szükséges 
csupán csak ökörnyerés szempontjából tartani 
a magyar marhát azért sém, mert helyes 
megválasztás, helyes takarmányozás áltál 
annak fejlődését gyorsítani, tejelőképességét 
fokozni lehet. S azért, amiért tejelésre hasz-
náljuk azt a tehenet, amiért intenzivebb 
takarmányozás s helyes kiválasztás által fej-
lődését gyorsítjuk, nem következés, hogy ökre 
ne legyen épen olyan jó, mint annak a tehén-
nek ökre, amely egész életében csak szalmán 
és silány legelőn tengődött. Hiszen épen 

fentebb mutattam reá, hogy egyedül a tul-
intenziv táplálás s a mozgáshiány az a két 
tényező, mely a kötőszövet és zsírszövet buja 
fejlődésének kedvez s melv a szervezetet pu-
hulttá, petyhüdtté teszi. Ha tehát a közepes 
gyorsasággal fejlődő s középjói tejelő magyar 
tehén ökörborját, kint a szabadban, mostohább 
viszonyok között . neveljük, az lassabban fog 
fejlődni, de épen olyan erőteljes ökörré fo0» 
felnevekedni, mint a minőhöz szokva vagyunk. 
Én tehát semmi veszedelmet sem.látok abban, 
ha erőtermelő fajtáink tenyésztésre szánt 
egyedeit kétéves korukra tenyészképessé fej-
lesztjük. 

Hibának tartom tehát a növendékállatok 
hizlalását és folytonos istállózását, de nagyon 
is hasznosnak és előnyösnek azon táplálási 
módot, mely a folytonos mozgás mellett közép-
gyors fejlődést eredményéz. ., 

Kovácsy Béla. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
RovatvMStl: ttetej 6/mU. 

A tél fagya elpusztitja-e a szőlő 
parazita gombáit? 

E czim alatt dr. J. Behrens karlsruhei 
tanár közli az alább ismertendő czikket. *) 

Nem egy szőlősgazdahangoztatja — mondja 
Behrens, — hogy ha kemény telünk lenne, a 
szőlő gombaparazitái, melyek ugyancsak sok 
fejtörést okoznak, hamarosan elpusztulnának. 
Sőt é hitben akárhány gazda felsóhajtott már, 
vajha végre kémény, tartós telünk lenne! 
Nem volna báj, ha ez ártana magának a 
szőlőtőkénei is, csak pusztítaná el a szőlő 
peronoszpóra- és lisztharmatgombáját. 

Az ilyen véleményeket és sóhajokat hallva, 
felvethetjük ama kérdést, vájjon van-e valami 
alapja ama né/etnek, vagy vájjon legalább 
valószinü-e ez,, hogy a kemény téli fagy a 
szőlő betegségeit okozó gombákat — s tegyük 
mindjárt hozzá, hogy a gyümölcsfákat meg-
támadó gombákat is — képes tönkre tenni? 

Mindenekelőtt azonban azt kell kérdenünk, 
hogy hol és hogyan telelnek át a szóbanforgó 
paraziták s csak ha e kérdésekre már meg-
feleltünk, csakis akkor tárgyalhatjuk a tél 
fagyával szemben tanúsított ellenállóképességük 
kérdését. 

A peronoszpórabetegség gombája az ősz 
ideje felé a szölőlevek belsejében sajátszerű 
gömbös testeket u. n. téli spórákat (oosporákat) 
hoz létre; ezek érett állapotban vastag, 
világossárga, sima fallal birnak. A téli spórák 
oly piczi testek, hogy csakis górcsővel vizsgálva 
vehetők észre, — átmérőjük nem tesz ki többet 
egy milliméternek 40-ed részénél. A már barna 
elhalt levelekben a téli spórák egyes fészkekbe 
vannak összeszorulva. Egy franczia búvár egy 
négyszögmilliméternyi picziny levéldarabon nem 
kevesebb, mint 200 féli spórát számolt meg; 
de ilyen bőségben bizonynyal nem találhatók 
mindenkor. 

A peronoszpóra által megtámadott s a 
gomba téli spóráit magukba záró szőlőlevelek, 
ha már előbb nem hullottak le, az ősz végén 
mindenesetre lehullanak. Egyrészüket széjjel 
hordja a szél, másrészük ott reked a szőlőben, 
beborítva a szőlő talaját. A lehullott szőlő-
levelekben áttelelnek a téli spórák, hogy 
azután tavaszszal majd kicsírázzanak. Sajnos, 
a téli spórák csírázását eddig csak néhány 
természetbúvár figyelte meg s bizony leírásaik 
egymásnak ellent mondanak. Annyi azonban 
bizonvos, hogy a peronoszpóragomba a lehullott 
levelekben áttelel, s hogy a következő tavasz-
szal ezekről támadja meg az uj leveleket, még 
pedig először az alsókat, a talaj színéhez 
közel esőket s innét azulán a feljebb lévőket. 

*) Lásd a „Weinbau und Weinhandel* multévi 
49. számát a 470. lapon. 
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A szőlő lisztharmatbetegségét okozó gom-
bának, az Oidium-n&k átteleléséről még kevesebb 
bizonyosat tudunk, mint a peronoszpóragomba 
átteleléséről. 

Az Oidiumgomba (másnevén Uncinula 
spirális) eredeti hazájáben (Észak-Amerikában) 
az áttelelésre szintén külön testeket képez, 
még pedig apró, fekete kis tokokat, melyek a 

, megtámadott szőlőlevelek és hajtások felületén 
láthatók; ezek a kis fekete tokok perithecium ok-
nak neveztetnek. Németországban azonban 
ezeket a fekete kis testeket eddig még nem 
sikerült fellelni, a mi azonban még nem zárja 
ki annak lehetőségét, hogy Németországban is 
ki szoktak fejlődni; annál kevésbbé van ez 
kizárva, mert azelőtt Dél-Francziaországban is 
azt hitték, hogy ott az Oidiumgomba perithe-
ciwm-okat nem fejleszt, holott ujabban őszszel 
rendesen ráakadnak már ezekre a kis testekre. *) 

Amennyiben azonban az eddigi tapasz-
talatokból következtetést vonhatunk, fel kell 
tennünk, hogy Németországban (hazánkban is 
és jórészt, talán egész Európában — Rovatv) 
az Oidiumgombának ugyanabban az alakban 
kell áttelelnie, a melyben látjuk mi e parazitát 
az egész nyáron: azaz fehér pókhálószerü 
fonalak vagy lisztes bevonatok képében. 
Wortmann egy szőlőlugason figyelemmel kisérve 
a lisztharmat jelentkezését, ki is mutatta, 
hogy a betegség először a fiatal hajtásokon 
jelentkezik, a mi egybevág azzal n, nagyon 
valószínű feltevéssel, hogy az Oidiumgomba a 
szőlő rügyein vagy rügyeiben telel át. 

Az elmondottakból tehát tudjuk, hogy a 
peronoszpóragomba külön áttelelő testeket 
fejleszt, melyek a téli idő minden zordon-
ságával szemben valószínűleg nagy ellenállást 
képesek kifejteni, — másrészt, hogy az Oidium-
gomba nálunk ugyanolyan alakban telel át, 
mint a minőben a nyár folyamában mutatkozik. 

Ezek szerint az Oidium gombáról inkább 
tarthatnék azt, hogy a tél fagyával szemben 
nem képes mindig daczolni. Pedig még ez a 
feltevés sem igen valószínű. Sől ellenkezőleg, 
a mi nagyon közönséges penészgombáinkról 
ismeretes, hogy a hidegekkel szemben nagy 
ellenállást tanúsítanak. Ha a penészgombákat 
befagyasztjuk a jégbe, — ha a jég felengedett, 
ugy nőnek tovább, mintha mi sem történt 
volna velük. Sörélesztőt — ez is csak gomba! 
— 20 óran át — 130° hőmérsékletnél, tehát 
olyan alacsony hőfoknál tartottak, a melyet 
csakis mesterségesen és igy is csak nehezen 
lehet előidézni, — s a sörélesztő később 
megint szépen tovább nőtt. Miért képezne 
tehát az Oidium épen kivételt? 

Eddig bi? >ny épugy a peronoszpóra-
gomba, mint az Oidíum a legkeményebb teleket 
kiállották o a tapasztalatok általában azt tanú-
sítják, hogy kultúrnövényeink parazitái az idő-
járás viszontagságaival szemben jobban daczol-
nak, mint gazdáik, a növények. 

Nem lehet tehát semmi reménységünk 
ahhoz, hogy kemény fagyok a szőlő gombapara-
zitáit elpusztíthatnák. A multak tapasztalatai 
inkább az ellenkezőre vallanak. A szőlőterme-
lőkre oly nehéz 1898. esztendőt, mikor a pero-
noszpórabetegség már juniusban mindenütt ész-
lelhető volt s a virágzatot is megtámadta, 
nagvon enyhe tél követte. Épen mert az 
1898/99-i tél oly enyhe volt, a szőlőtermelők 
attól féltek, hogy a peronospórabetegség 1899-
ben még majd nagyobb pusztításokat fog 
végezni, mint 1898-ban végzett. S mi történt? 
a tavalyi év nem igazolta ezt a félelmet. Sőt 
határozottan ki lehet mondani, hogy daczára 
annak, hogy az esős junius a peronoszpóra-
gomba fejlődésének nagyon kedvezett, a lefolyt 

*) Hazánkban is, tudtommal, a szőlő lisztharmat-
gombáiának peritheciumait eddig csupán egyszer sikerült 
fellelni,"; dr. Mágócsy Dietz Sándor akadt 1894-ben a 
Balaton mellékén peritheciumokkal belepett szőlőievekre. 
(Lásd: a Természett. Közlöny 1896. évfolyamának 31. 
lapján: „Az aranytermő szőlő és a lisztharmat" czimü 
czikkét.) 

Rovatvezető. 

évben a peronoszpórabetegség feltűnően eny-
hén jelentkezett. Természetesen az nem mond-
ható, hogy a betegség eltűnt volna, sőt látni 
lehetett azt mindenütt, de kárt álig tett valahol. 

Ezt a kedvező eredményt csak részben s 
csupán egyes helyeken lehet a jókori és 
gondos permetezés számlájára irni, mert láttuk, 
hogy azoknak is szerencséjük volt — mit 
ugyancsak nem érdemeltek meg! — a kik — 
sajnos, hogy még ilyenek is vannak! — vagy 
egyátaljában nem, vagy csak későn permeteztek. 

Behrens azt hiszi, hogy a peronospóra-
betegség tavali ártatlan lefolyását részben 
egyenest az 1898/99 i tél enyheségének köszön-
hetni. 

Az enyhe tél egyik következménye az 
volt, hogy a lehullott szőlőlevelek még télidején 
elrothadtak. A rothadást is gombák okozzák, 
de nem azok, melyekről eddig szóltunk, hanem 
egyéb gombák és baktériumok, melyek a szőlő-
levelek anyagát megtámadják és megbontják. 

Fagyban és hidegben a rothasztó gombák 
nem képesek nőni és szaporodni, s igy 
elmarad hatásuk is: a szőlőlevelek rothadása. 
Ilyenkor tehát a lehullott száraz levelek nem 
máinak szét, hanem épségben éri még őket a 
tavasz. 

Mennél enyhébb a tél, annál több levél 
— melyek belsejében húzódtak meg a pero-
nospóra téli spórái — rothad el s igy annál 
több^téli spóra megy tönkre. A két év előtti 
enyhe télben, midőn csak néha-néha akasz-
totta meg a fagy a rothadást, a szőlő lehul-
lott lombjának nagyrésze elrothadt s velük 
együtt tönkrementek a téli spórák s csak 
néhány téli spóra érte meg egészséges álla-
potban, csirázóképességét megtartva, az 1899-i 
tavaszt. Ilyenformán fejti meg Behrens azt a 
tényt, hogy a peronospórabetegség 1898-i 
heves jelentkezése daczára 1899-ben e beteg-
ség oly enyhén folyt le. *) 

Ezt a megfejtést támogatja, hogy egyéb 
növénybetegségeknél is akadhatunk hasonló 
viszonyokra. Itt van mindjárt az anyarozs 
példája. Ismeri az anyarozsnak nevezett mérges 
testeket minden gazda s tudjuk, hogy az anya-
rozs is egy a rozs virágait megtámadó gombá-
nak (a Glavieeps purpureá-nak) áttelelő alakja. 
Tavaszszal, vagy a nyár elején, az épségben 
áttelelt anyarozsból bunkóalaku testek nőnek ki 
— azt mondjuk ilyenkor, hogy az anyarozs 
kicsirázott — s eme testek bunkós végében 
fejlődnek az anyarozs spórái. A spórák fel-
löketnek a levegőbe, honnét a szél ráhordja 
azokat a rozs virágaira. Igy megy végbe az 
infekczió akkor, ha az anyarozs a szántóföldön, 
kitéve a tél fagyának, telelt át. , 

Ha azonban az anyarozsot a télen át 
valami fagymentes helyen, nedves földön vagy 
pedig nedves moha között tartjuk, akkor 
tavaszszal az igy elrakott anyarozsszemek 
között csak elvétve akadunk olyanra, mely 
csírázik, azaz bunkó alakú spóratartókat fej-
leszt. Elrothadt a legtöbbjük, a rothasztó 
gombák, melyek a szabad természetben a tél 
fagyánál nem tenyészhettek volna, a fagymen-
tes helyen tönkretették őket. 

Az Oidiumgomba sem viselkedik egyéb-
ként. Ott, ahol a szőlőtőkéket az ősz végén 
befödik s igy a fagy ellen megvédik, a liszt-
harmatbetegség sokkal ritkábban és enyébben 
szokott mutatkozni, mint az olyan vidékeken, 
amelyeken a szőlők betakarása nincs szokás-
ban. Sőt ugyanabban a fekvésben is azt 
lehet észlelni, hogy azok a szőlők, amelyeket 
be nem fedtek, a lisztharmat által inkább 
megtámadtatnak s jobban is szenvednek, mint 
a befedett szőlők, annyira, hogy a tőkék be-

*) A perenospórabetegség jelentkezése 
is olyan volt, mint azt Behrens Németországra nézve 
elmondja; a tavalyi évről mi is elmondhatjuk, hogy a 
peronospóra alig tett számbavehető kárt hazánkban, 
általában jóval kisebb volt kártétele, mint 1898-ban s az 
1898/99-i tél is ugyancsak enyhe volt. 

Rovatvezető. 

takarása a lisztharmat betegség ellen védekezés" 
módnak is tekinthető. 

Ott tehát, ahol a szőlő lisztharmat-
gombája ki van téve a tél fagyának, ott 
rendesen szerencsésen át is telel, a hol azonban 
a tél fagya nem érte a gombát, áttelelése már 
nem olyan sikeres. 

Behrens tehát azt az észléletet is, hogy a 
betakart szőlőkben a lisztharmatbetegség ke-
vésbbé jelentkezik, abból magyarázza, hogy a 
nedves, a fagytól nem ért talajrészben az 
Oidiumgomba testfonalai, mélyek a szőlő fájá-
nak és rügyeinek csakis felületén tanyáznak, 
el szoktak rothadni. 

Az előadottak szerint a tél fagya— nor-
mális viszonyok között — a szőlő és a gyümölcs-
fák parazita gombáit el nem öli, sőt ellen-
kezőleg, az eddigi észlelések mérlegelése inkább 
arra vall, hogy a tél fagya megőrzi a gombá-
kat s hogy éppen az enyhe téli időjárás az, 
mely elősegítve a rothadást, a szóbanforgó 
parazitakat pusztítja. 

Annyi bizonyos, hogy a tél fagyára nem 
támaszkodhatunk, a kemény telet nem tekint-
hetjük oly barátunknak, mely segit bennünket 
a paraziták elleni nehéz küzdelmünkben, sőt 
ellenkezőleg, kemény telek után még inkább 
talpon kell lennünk, hogy a magunk erejével 
— az eddig annyira bevált szerek, mint a 
rézoldatok és a kénpor permetezésével, illetve 
elhintésével — adadályozzuk meg a szőlő 
káros gombáinak megujuló pusztítását. 

Gyakran ajánlották már, hogy a szőlőt 
pusztító gombák áttelelő alakját semmisítsük 
meg, hogy a hol tehát a peronospórabeteg-
ség jelentkezett, ott igyekezzék a gazda lehe-
tőleg minden száraz szölőlevelet összeszedni 
és elégetni. Ezt a reczeptet, „a szőlő meg-
támadott farészeinek s lombozatának gondos 
megsemmisítését", könnyebb az íróasztalnál 
megírni, mint az életben végrehajtani, miért 
is mi teljesen eltekintve a szőlő ilyen őszi 
tisztogatásától, inkább nagyobb nyomatékkal 
csakis azt ajánljuk, hogy a kellő időben s a 
kellő gonddal permetezzenek s a kénnél poroz-

Behrens érdekes fejtegetéseit olvasva, 
alighanem felveti egyik-másik olvasónk a követ-
kező kérdést: — Ha az enyhe telek csakugyan 
ellenségeik a szőlő parazitagombáinak, hogy 
van az mégis, hogy az 1898/99-i enyhe tél 
után a lisztharmat olyan óriási pusztítást 
végzett tavaly szőleinkben s mint azt olvas-
hattunk, a németországi szőlőkben is? 

Bizony erre a kérdésre Behrens elmélke-
déseiben hiába keressük a feleletet s mig a 
peronospórabetegséget illetőleg a tavalyi év 
igazat ad Behrensnek, a lisztharmatot illetőleg, 
ugy látszik, az elmélkedés és a valóság egy-
másnak ellentmondanak. 

Majd egy más alkalommal szóvá teszem 
még a kérdést, megpróbálva magyarázatát 
adni a dolognak. 

Rovatvezető. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
Rovatvezető: Angyal Dezső. 

Füzérfák nevelése. 
Egy gazdatársunk alábbi kérdést intézte 

hozzánk: 
Tavaly tavaszszal hozattam körte- és 

almafácskákat drótra nevelni. Tisztelettel kérem 
szives értesítését becses lapjában: miként 
messem azokat, őszszel-e vagy tavaszszal húz-
zam-e őket a sodronyra, miként vezessem 
ágaikat a sodronyon? 

A kérdésből nem tudhatjuk határozott-
sággal, vájjon valamely redélyfát óhajt-e 
nevelni vagy pedig füzérfákat (cordon). Mint-
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hogy ezen utóbbiakat nevelik rendszerint tisz-
tán sodronyon, azért ezek alakítását közlöm. 

Ehhez az alakhoz vad alanyon készült 
ojtvány nem jó, mert ezek erős növése miatt, 
nehéz a kivánt alakot megadni és fentar-
tani. Almát Doucinra, vagy Paradicsomalma 
alanyra kell ojtani. Az ilyen kisebb alakhoz 
a paradicsomi alma a megfelelőbb. Körtének 
birsálma legyen az alanya. 

Ilyen füzérfát lehet nevelni vízszintes, 
függélyes vagy spirális karokkal. Kérdést tevő 
is valószínűleg vízszintes füzért akar alakítani, 
amelyikből van egy- és kétkarú. Sik területen 
rendesen kétkarút, lejtőn az egykarut nevelik. 

Az egykarú füzérfa neveléséhez egy 
erőteljes hajtású egyéves ojtványt vesznek. 
Ezeket egymástól 3—5 méter távo'ságra elül-
tetik a talaj minősége szerint. A sodronyt 
40 cm. magasságban feszitik ki mellettük. 
Ennél alacsonyabban nem kell, mert nem szép, 
a gyümölcsöt a talajmegmunkálás alkalmával 
könnyen megsérthetjük és mindenféle állati 
kártételnek inkább ki van téve. 

Ha van a fácskák mellett karó, akkor 
30 cm. magasságban ehhez hozzáköljük, 
azután ugy kell a sodronyra lehajlítani, hogy a 
hajlás a derékszöget megközelítse. Az igy 
sodronyra húzott fácskát nem kell annak egész 
hosszában lekötni, hanem hosszúságának egy-
harmadánál, a végétől számítva, egy irányító 
pálczát (kisebb karót) kell mintegy 45 fokú 
szög alatt a fa leendő növekedésének irányába 
a földbe tűzni és a fácska végét 25—35 cm. 
hosszúságban ehhez kötni. Ilyen módon tehát 
a fácska vége nem vízszintes, hanem rézsútosan 
felfelé áll. 

A vegetáczió folyamán a fácska függélyes 
törzsétől előtörő hajtásokat vagy tőben le kell 
szedni, vagy azokat 8—10 cm.-re megtisztítani, 
hogy a törzset erősítsék és a jövő évben kell 
majd őket éles késsel tőben metszve eltávolí-
tani. A sodronyra feszitett rész hajtásait szin-
tén 8—10 cm.-nyire sőt rövidebbre is kell 
kurtítani. A megkurtított hajtásból növő 
másodrendű hajtást alap felett (a hajtás tövé-
nél ott, ahol a levelek sürün vannak egymás 
mellett 2—3 cm. hosszúságig) kell megkurtítani. 
A vezérhajtást nem kell megkurtítani, hanem 
időnkint az irányító pálczához lekötni. A 
tavaszi metszéskor az oldal vesszőket 8—10 cm. 
hosszura hagyjuk meg. 

Amelyiken már termő nyárs mutatkozik, 
ezen termő nyárs felett metszük el, mert az a 
czélunk, hogy füzér karját annak egész hosszá-
ban termő fa borítsa. 

Az irányító pálczához kötött részét a 
füzérnek nem kell metszeni, mert már a meg-
hajlitás maga elégséges arra, hogy annak min-
den szeme kihajtson. 

Ezt most leoldjuk a pálczáról, lekötjük a 
sodronyhoz, de ismét ugy, hogy abból a 
hosszirányban való növekedés elősegítésére 
30—40 cm.-nyi rész a tovább helyezett 
irányító pálczához legyen kötve. 

A kétkarú füzér nyerése czéljából az 
egyhajtásu fácskát a sodrony magasságában 
metszük el és a két felső szemből jövő hajtá-
sokból neveljük a két kart. Az ilyen füzérfa 
csak akkor szép, ha a két kar egy pontból, 
indul, azért az alsó szemből előjövő hajtást, a 
másik hajtás előtörő pontjáig a törzsrészszel 
összenövesztib és azután hajlítják a sodronyra. 
Ezen utóbbinak sokféle nevelési módja van, 
amelyet ezen helyen feleslegesnek tartunk le-
írni, mert ábrák nélkül nehezen volna meg-
érthető. A kétkarú füzérrel való további 
bánás olyan, mint az egykaruval. Ez. 

IRODALOM. 

Tyuktenyésztés. (Irta : Hreblay Emil, 
állattenyésztési felügyejő. Megrendelhető .szerző-
nél Gödöllőn, ára 2 korona.) 

A baromfitenyésztés terén néhány év óta, 
de különösen mióta a földmivelésügyi minisz-
térium a baromfitenyésztési felügyelőséget 
szervezte, — feladatául tevén ezen tenyész-
tési ág fejlesztését — jelentékeny előrehaladás . 
konstatálható, ugy számszerűleg, mint különö-
sen a tenyésztett fajták minőségét illetőleg, 
aminek legjobb bizonyítéka a baromfi ésannak 
termékeiben tapasztalható kivitel nagymérvű 
emelkedése. 

A baromfitenyésztési ügyek vezetése 
igen jó kezekre van bizva s Hreblay Emil 
nemcsak gyakorlatilag igyekszik e téren sok-
oldalú tudását a reábízott feladatok teljesítése 
érdekében érvényesíteni, de elismerésreméltó 
irodalmi munkálkodásával már is elérte azt, 
hogy a baromfitenyésztés iránt széles körök-
ben felköltötte az érdeklődést. Gyors egymás-
utánban jelentek meg a „Baromfihizlalás", a 
,,Baromfitermékek konzerválása és értékesítése", 
a „Pulykatenyésztés" és a „Baromfitenyésztésre 
vonatkozó általános tudnivalók" czimü müvei, 
amelyek gyakorlati értékét legékesszólőbban 
az a tény igazolja, hogy a legutóbb emiitett 
müve rövid nyolcz~hét alatt több mint 5000 
példányban kelt el. 

E munkákhoz méltóan sorakozik a most -
megjelent, 49 ábrával díszített „Tyuktenyésztés" 
czimü müve, amely a mi viszonyaink között a 
baromfiak legfontosabbikának, a tyúknak 
tenyésztésével foglalkozik. A 150 oldalra terjedő 
munka behatóan tárgyalja mindazt, ami a 
rendszeres tyuktenyésztés körébe vág. A mü 
tulajdonképen 2 részre oszlik. Az első rész 
foglalkozik a tenyésztéssel általánosságban, a 
tyúkok takarmányozásával, gondozásával, a 
különböző betegségek és azok gyógyításával, 
a tojástermelés ós gyűjtéssel, a költetéssel és 
az ennél alkalmazandó eszközökkel, a csibe-
nevelés és gondozással, mig a második rész-
ben szerző a különféle tyukfajtákat ismertéti 
igen behatóan. 

A jelen munka ép oly kitűnően van szer-
kesztve, mint Hreblay többi müvei, ami 
remélni engedi, hogy ép oly nagy kelendősége 
lesz, mint amazoknak volt. A müvet a tyuk-
tenyésztés iránt érdeklődők meleg figyelmébe 
ajánljuk. J. P. 

Útmutató a hűtő- és jéggyártó-gépek 
szerkezete és azok kezeléséről. Irta: nemeth-
falusi Simonffy Béla székes főv. gépész. Ára 
ffizve 2 korona. Kapható' szerzőnél, Budapest, 
Közvágóhíd. 

A 64 oldalra terjedő füzetben szerző az 
ammoniakkal dolgozó jéggyártó és hűtőgépek 
szerkezeti elvét és elrendezését ismerteti meg-
felelő ábrák kíséretében. — Külön fejezetek-
ben tárgyalja a légszivattyút (ammoniak com-
pressor) és alkotó részeit. Második fejezet a 
cseppfolyósitók (condensatorok) és részeinek 
ismertetésével foglalkozik. Külön fejezetben 
vannak az elpárologtatók tárgyalva. A mü 
további részei a léghűtés, a jéggyáítás és a 
hűtő és jéggyártógépek kezelése. 

A szerkezeti rész elég részletesen van 
megírva s a mellékelt ábrák elősegítik a szöveg 
megérthetését. Bár kizárólagosak az ammoniak 
jéggépek kezelésével foglalkozik, mégis elég 
érdekes és hasznos olvasmány azok számára, 
kik a jé^gyártási gépek szerkezetével meg 
akarnak ismerkedni. 

Legpraktikusabb része a könyvnek a jég-
gyártó- és hűtőgépek kezelését tárgyaló fejezet, 
melyben szerző részletesen leirja minő keze-
lést és ellenőrzést kívánnák e gépek. Hasznos 
útmutató ez minden jéggépkezelő számára s e 
tekintetben a mü tényleg elismerést érdemel. 

Kár hogy nem foglalkozik a mezőgazda-
ságban is használható kisebb jéggépek szerke-
zetének és kezelésének ismertetésével. Igy a 

mü inkább csak nagyobb jéggyártótelepek 
kezelői számára bir jelentőséggel, de kitűzött 
czéljának e tekintetben jól megfelel. 

i. S. P. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
189. kérdés. Jármos ökrökkel és fejős 

tehenekkel zölden levágott repczét akarok 
etetni. Kérdem, nem lesz-e káros hatással az 
állatokra. 

Palin. T. 8. 
190. kérdés. Nyári hizlaláshoz melasszét 

akarok használni, czukorrépaszelet hiányában 
az etetési módszert, mennyiséget , stb. nem 
ismerem, kérem azokat, kik melasszét már 
használtak vagy használnak, az erre vonatkozó 
tudnivalókat ismertetni. 

Pozsony. M. J. 
191. kérdés. Kévekötő aratógépekhez 

manilla-kenderből készült zsineg helyett ép oly 
jó használható-e a magyar kenderből fonott 
zsineg? Egyforma vastagságú fonal és egyenlő 
nagyságú gombolyag kell bármily gyártmányú 
géphez? B. 8. 

193. kérdés. Közepes kötöttségű, dombos, 
hegyes és sik területű, jó igás ökrökkel rendel-
kező gazdaságban melyik sorvetőgép vo'na a 
legjobb a sok jónak hirdetett ujabbnál-ujabb 
gépek közül? 19 vagy 21 soros volna-e a leg-
czélra vezetőbb? » N. L. 

193. kérdés. A seprőczirokszakált kell-e 
préselni és drótba kötni s ha igen, miféle gép 
legjobb erre ott, ahol olcsó a kézi erő s 40 
kat. hold termeltetik belőle. N. L. 

194. kérdés, A gazdatisztek és gazda-
sági alkalmazottak törvényének életbelépése 
utan, gazdatiszteknek tekintendők-e oly egyé-
nek, kik négy középiskolát és valamely hazai 
földmivesiskola kétéves tanfolyamát végezték 
és erről végbizonyítvány nyal birnak? 

E. D, 
195. kérdés. 1000 holdas területre vihar-

ágyukat óhajtanánk beszerezni jégkár kikerü-
lésére. Kérdem, hogy a viharágyuk eddigi al-
kalmazása eredménynyel járt-e s ajánlatos-e, 
azok bsszerzése fenti czéira? Hány darab 
szükséges 1000 hold területre, mibe kerül da-
rabja, minő és mennyi anyag szükséges egy-
szeri használatra? T. U. 

Felelet. 
Utifümagvak kiválasztása luezernamag 

közül. (Második felelet a 138. kérdésre) A 
mult évben — munkahiány miatt — magnak 
meg kellett hagyni 100 hold luczernát, mely-
ből jó magot nem vártunk, mivel a Plantago 
lanceolata abban nagyon el volt hatalmasodva 
és semmi remény sem volt, hogy azt a lu-
czerna magjától annak idején elválaszthassuk; 
a luczerna elcséplése és koptatása után minden-
féle rosta használata eredményre nem veze-
tett. Végül a Kühne-féle la jegyű magtár-
rostát próbáltam s mondhatom rendkívül ki-
elégítő eredményt kaptam, ugyanis négyszeri 
rostálás után I. osztályú, teljesen utifümag-
mentes luczerna 28%, -II. oszt. mag kevés 
utifümaggal keverve 18%, utifümag, polyva, por 
stb. 54% lett. 

Oardos Géza, ispán. 

Repcze mint zöldtakarmány. (Felelet a 
189, sz. kérdésre) A repcze nemcsak nagyon 
korai, de a fejőstehenek és jármosökrök szá-
mára igen jó zöldtakarmány, ha virágzás előtt 
vagy legkésőbb virágzás v kezdetén kaszáljuk, 
mig később, ha már beezők fejlődtek rajta, 
mustárolajat képes fejleszteni (kivált ha sok 
vadrepeze van közte), mely esetben az emésztő-
'szerveket támadja meg és csípős izü tejet és 
vajat létesít, mig az idejében kaszált repezé-
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tői igen jó izü tej s vaj keletkezik s utóbbi 
szép sárga szint kap tőle. A marha különben 
nagyon szereti a zöld repczét és sokat képes 
belőle enni, de utóbbi esetben néha fölfuvódik 
tőle, mi miatt tanácsos a nagy mennyiségben 
etetendő repczét szalmaszecskával keverni, 
minek azon előnye is van, hogy a szalma a 
re;eze táparányát helyesbiti, amennyiben t. i. 
a zöld repcze kevés szénhydrátot tartalmaz, 
vagyis szük táparányu takarmány, mig a 
szalma ellenkezőleg nagyon gazdag szénhydrá-
tokban s emiatt tág táparányu; ugyancsak a 
szalma végre még a zöldrepcze gyengén has-
hajtó hatását is mérsékli. Magától érthető, 
hogy növényi betegségekben szenvédő vagy 
levelészek ős rovarok által megtámadt repczét 
nem tanácsos etetni, mert az nemcsak a tejre 
s vajra, de az állatok egészségére is ártal-
mas lehet. Cselló István. 

Marhahizlalás melasszeval. (Felet a 190. 
sz. Jcérdésre.) A „Köztelek* 18-dik számában 
hosszabb közlemény jelent meg a melassze 
etetéséről, melyben mindazon acjatok benfog-
laltatnak, melyekre szüksége van. Ezért most 
csak annak jelzésére szorítkozunk, hogy a 
melassze — bárminő nagy előnyei legyenek 
különben — távolról sem helyettesitheti a 
répaszeletet, mert a melasszenak az állatok 
táplálkozásánál inkább csak olyan szerepe 
van, mint pl. a czukornak az ember táplálko-
zásánál. Ugyanis ahogy mi bizonyos éJeleket 
csak czukrozva eszünk meg jóizüen, ugy lehet 
melassze segélyével az állatok számára is 
bizonyos takarmányféléket izletesebbé tenni, az 
pedig eléggé ismeretes, hogy az az étel, amit 
jóizüen eszünk, már nagyobb izletességénél 
fogva is előnyösebben hat a szervezetre, mint 
az, melyet kelletlenül fogyasztunk el. 

De a melassze még túltesz a czukron, 
amennyiben t. i. füszeri hatása is van, mert 
oly anyagokat is tartalmaz, melyek előnyösen 
izgatják az emésztőszerveket s a melasszén 
kivül etetett takarmányokat teszik hatásosabbá. 

Eszerint tehát a melassze főbecse nem 
annyira táptartalmában, gmint inkább^füszeri, 
izgató és izt javitó hatásában rejlik s ez teszi 
kívánatossá, hogy különösen akkor etessük az 
állatokkal, ha oly takarmányfóléket akarunk 
nagyobb mennyiségben fölhasználni, melyeket 
nem szívesen esznek az állatok, minő pl. a 
nedves réteken termő valamint a renden 
ázott széna, szalma, polyva stb., mert ha ezeket 
melasszeval édesítjük meg, akkor mohón fal-
ják az állatok s izéket nem hagyva, tisztára ki-
nyalják a jászolt s hasonlithalanul jobban 
táplálkoznak velük, mint midőn csak ugy 
kapják. 

Ha bővebb informácziót óhajt arról, hogy 
saját takarmányviszonyai között miként hasz-
nálja a melasszet, akkor szíveskedjék velünk 
tudatni, hogy minő takarmányféléket s mily 
mennyiségben szándékozik hizóállatjainakadni. 

Cselkó István. 
Kévekötő aratógépekhez használandó 

zsinegek. (Felelet a 191. számú kérdésre.) 
Lehet a kévekötő aratógépekhez kenderből 
font zsineget is használni, de ennek két 
hátránya van. Az egyik az, hogy a kenderzsineg 
nehezebben csúszik keresztül a zsinegvezető 
lyukakon, ott nagyobb súrlódás keletkezik s 
ennek következtében gyorsabb a kopás.j A másik 
hiba pedig az, hogy a kenderzsineg, már t. i. 
a jó erős és sima, finom kenderből font zsineg 
valószínűleg nem olcsóbb a manilla-zsinegnél. 

Próbáltak már többször kenderzsineget 
használni, de eddig még a manilla-zsineg a jobb. 

Ha a jó kenderzsineg olcsóbb lesz, mint 
a manilla, akkor a kenderzsinegé lesz az elsőség. 

i. S. P. 
Sorvetőgép dombos vidékre. (Felelet a 

192. számú kérdésre). A mai sorvetőgépek leg-
többje teljesen jó és megfelelő gép. Különbség 
csak a szerkezetben van, de a munkaminőség 
— feltéve, hogy a gép helyesen lett beállítva 
és kezelve — alig mutat különbséget. Görön-
gyös, rosszabban előkészített talajra az erősebb 

szerkezetűek, gyomos, gazos, esutkás föld veté-
sére a szélesebb vetőkapával birók, jó müve-
letü, finoman megmunkált földre pedig bár-
melyik jónevü gépgyárból szerzett vetőgép 
beválik. 

Hogy 19 vagy 21 soros legyen-e a gép, 
azt a helyi viszonyok szabják meg. Hegyes 
vidékre inkább a könnyebb gép való, még 
erős igás állatnál is. A jelzett viszonyok közé 
talán a 19 sorosnak lehetne elsőbbséget adni. 

Magyarországon jól beváltak hegyes 
vidékre a Kühne „Mosoni Drill", Clayton & 
Schuttleworth „Columbia", Hoffherr & Schrantz 
„Victoria", Weiser J. C. „Zala-Drill" vetőgépei; 

i. S. P. 
A seprőczirokszakál bálozása. (Felelet 

a 193. sz. kérdésre.) A seprőczirokszakált nem 
szükséges drótba kötni, hanem bálokba préselve, 
elég azt kenderzsinórral is á'kötni. Ilyen bál-
préset lehet házilag is készíteni, amennyiben 
az egész nem áll egyébből mint egy favályu-
ból, mely oly hosszú, mint a leghosszabb 
czirokszakál kétszerese. Ebbe a csomóba 
kötött czirok szakállal befelé, szárvéggel kifelé 
berakatik. A ládának mozgó födele behajtatik 
s ezzel az egész csomó összenyomatik. A 
láda fenekén és tetején előzetesen végig fek-
tetett zsinegszálak meghúzatnak s összeköttet-
nek, mire a bál kész. i. S. P. 

Kik lesznek gazdatisztek? (Felelet a 194. 
sz. kérdésre) A ,gazdatisztek és gazdasági 
alkalmazottakéról szóló törvényjavaslat-ter-
vezet értelmében jövőre -gazdatisztül csak az 
tekinthető, illetve a ezimet csak az használ-
hatja, aki valamely hazai gazdasági tanintézetet 
vagy a gazdasági akadémiát sikerrel végezte, 
erről végbizonyítványt nyert, vagy aki valamely 
külföldi gazdasági tanintézeten nyert vég-
bizonyítványát a m.-óvári akadémián nosztrifikál-
tatta, Miután a törvény visszaható erővel nem 
birhat, a javaslat értelmében, mindazok, akik 
ezidőszerint gazdatiszti minőségben legalább 3 
év óta vannak alkalmazva, vagy mint segéd-
tisztek 6 év óta működnek s tagjai a gazda-
tisztek országos egyesületének, a gazdatiszti 
czim használatára jogosítottak, tekintet nélkül 
kvalifikácziójukra. Nagyon természetes, hogy 
a törvény életbelépte után azok, kik az előirt 
kvalifikáczióval nem birnák s 3, illetve 6 évi 
gazdatiszti szolgálatot fel nem tudnak mutatni 
és nem tagjai a gazdatisztek egyesületének — 
nem lehetnek gazdatisztek s a földmivesiskolát 
végzett egyének ezután a gazdatiszti ezimet 
nem fogják használhatni. J. P. 

Viharágyuk. (Felelet a 195. kérdésre.) 
A viharágyukkal hazánkban is tett eddigi kí-
sérletek sikerrel járlak. Nagyobb szabású véde-
kezést azonban az idén fognak velük kifejteni. 
A viharágyukat a birtok azon oldalán kell fel-
állítani, egymástól legfeljebb egy kilométer 
távolságra, 700—800 méterre levő kettős raj-
vonalba, ahonnét a vihar jönni szokott. Az 
országos meteórologiai állomás legjobban 
ajánlja az Emmerling-féle viharágyukat (meg-
rendelhető : Emmerlmg Adolf gyárosnál Buda-
pest, Gróf Károlyi-utcza 26.) 1 db. 4 m. ma-
gasnak az ára 105 korona, a 2 m. magasé 
44 korona, 100 db. hozzávaló löveg ára 24 
korona. Perczenkint 3—4 lövést kell tenni és 
ezt addig folytatni, mig annak kellő hatása ész-
lelhető. Talán jó volna bevárni az idei nagyobb-
szabásu kísérletek eredményét és akkor a m. 
kir. országos meteorologiai intézet (Budapest, 
II, Fö-utcza 6 sz.) tanácsát kikérni és ugy 
fogni a védekezéshez. A meteorologiai állomás 
díjmentesen, szívesen megad minden utasítást. 

Rz. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Németország. A szövetkezeti gabnaraktárak 
(Kornhauser) ügyforgalma. A német gazdák a 
szövetkezeti gabnaraktáraikkal mindjobban meg-
vannak elégedve. Emlékezhetünk reá, hogy 

189fi-ban, midőn a gabonának oly alacsony volt 
az ára, a hesszeni nagyherczegség termelői ha-
tározták el első sorban, hogy a gabonát ugy 
adják el szövetkezeti uton, hogy gabnaraktára-
kat (Korn.Sauser) építenek közköltségen és 
a kormány hathatós támogatásával Worms-
ban mégis alkották az első gabonaeladási 
szindikátust. A gabonaraktárak a kitűzött czél-
nak meg is feleltek. A szövetkezett gazdák 
gabonáját, beraktározták, gondozás czimén le-
hetőleg minimális összeget szedtek *s midőn 
jő ár kínálkozott — a szindikátus hivatala adta 
el a gabonát. Megjegyzendő, hogy a gazda a 
beraktározott termés átlagos árának 3A-részét 
azonnal is kivehette, ha pénzre volt szüksége 
s azért a szindikátus bizottsága által meghatá-
rozott alacsony kamatokat fizette. A gabona 
gondozása beraktározása, mázsálása, egyszóval 
a raktározással járó összes költség, elejétől 
egész a készlet eladásáig, métermázsánként 
alig jött többe, mint 30—32 krajezárba. Csak-
hamar az egész birodalomban létesültek ga-
bonaraktárak, ezek közül főleg a anklam-i, 
grénwald-i és colbertiek tűntek ki, mint olyanok, 
melyek egy millió márkánál több forgalmat 
értek el egyenként. — A bajor eladási szövet-
kezetek 1897-től datálódnak s a sombachi-
eberni, rosenburgi, windsfeldi, landshuti, trost-
bergi óriási raktárak tesznek arról tanúságot, 
hogy az aktivitás, melylyel dolgoznak, nem a kez-
det tapogatózása, hanem a czéltudatos munka 
műve. Érdekes, hogy a németek sok pénzbe 
került közös raktár-intézményük mellett sokkal 
jobban jönnek ki, mint a francziák Warrant-
jokkal, melynél a raktárépités költsége elmarad, 
mert hisz mindenki saját tanyáján tarthatja az 
elzálogosított terméket, csakhogy mig a néme-
tek a vasutak mentén épített raktárakból elő-
nyösebben tudnak eladni, a francziák otthon-
maradt árujokra hitelt nem tudnak nyitni. 

Anglia. A mezőgazdasági termékek importja. 
Tudva van általában, hogy Anglia szükségletét 
csakis a külföldről tudja fedezni. Ezt gazda-
sági szaklapjai is elismerik. Állattenyésztése, 
— tekintve, hogy a tenyésztés raczionalis elvei-
vel tisztába vannak a gazdák — kitűnő állat-
állományt mutathat fel, sok is van belőle, igy 
az utóbbi statisztikai adatok 11 milió szarvas-
marhát, 315 millió birkát s 3V2 milló sertést 
tüntetnek ki oly feltűnően kis helyre szorítva. 
Ennek daczára valóban bámulatos az az élelmi 
szer import, melyet az angolok étvágya igé-
nyel! Az 1897-ik évben lVa millió métermázsa 
vágott marhahúst s fél millió élő szarvasmar-
hát vittek be. A többi táplálékul szolgáló állat-
fajokból is ezen aránynak megközelítőleg im-
portáltak. — A táplálékul szolgáló mezőgaz-
dasági termékek bevitele vámmentes. Az import 
nagysága ott leli magyarázatát, hogy az angol 
nép felette sok hust fogyaszt. Évenként s fe-
jenkint 47 kilót,- Francziaországban 34 kilót s 
nálunk 27 kilót, ami bizony elég sajnálatos kö-
rülmény ! 

Francziaország. A gabonaár kérdése. A 
franczia gazdákat csak foglalkoztatja az ala-
csony gabonaár kérdése s mentől többen ipar-
kodnak hozzászólni, annál kuszáltabb lesz az. 
A gazdák tábora mindhangosabban követeli 
az őrlési forgalom megszüntetését, határok 
közé akarják szorítani a börzemanővereket s 
a külföldről érkező gabonát ingadozó vám-
tarifa alá szeretnék vonatni, mely a szükség 
szerint majd kisebb, majd nagyobb lenne. 
Sérelmesnek tartják, hogy a gabona árát nem 
a kereslet s kínálat viszonya határozza meg, 
mert a gabonakereskedők összevásárolják az 
aratás után lehetőleg olcsón a sok gabonát s 
addig tartják raktáron, mig alacsony az ára. 
Mikor azután a termelőnek minden készlete 
elfogyott, akkor állnak elő az övékkel s kép-
zelhető, micsoda óriási hasznot tesznek félre. 
A francziák ennek tulajdonítják, hogy a ki-
állítás ideje alatt ugy a gabona mint a kenyér 
drága lesz, amiből a gazdának semmi haszna 
sem lesz, mert annak magtárai ezidőszerint 
amúgy is üresek. Most felhívják a lapok ^a 
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kormány figyelmét, hogy tőle telhetőleg igye-
kezzék a visszaéléseket megakadályozni. 

A sajnálatos az, hogy a módokat felejtik 
el jelezni. A képviselőházban M. Castelin, 
aisnei képviselő törvényjavaslatot adott be a 
tengeri vámtarifáját illetőleg, melynél fogva 
a nemes tengeri métermázsája 4 frank vám 
mellett lenne behozható — eddig méter-
mázsája 3 frank volt. Az 1 franknyi vámtöbb-
letet kiviteli prémium gyanánt osztják ki a 
szeszt exportáló gazdák között. Az ország 
gazdái mindhangosabban nyilatkoznak a vám-
mentesen érkező tengeri ellen s még többen 
követelik a ma fennálló tarifa emelését. 

Oroszország. A mezőgazdasági vajdaságok 
felállítása. Dél-Oroszországban az 1901-ik év 
kezdetével érdekes s nagyfontosságú ujitást 
honosit meg a kormány, a mezőgazdasági 
vajdaságok életbeléptetésével. Ezek most jogi 
s intézői hatáskörrel ellátott hivatalok, melyek 
az ország többi kerületeiben már Ill-ik Sándor 
uralkodása óta fennállanak, de bizony eddig 
nem nagy hasznára a gazdaközönségnek. A 
birodalom közepében levő vajdaságok főleg, az 
orosz nagybirtokosokból szerveződtek, holott 
ilyenek a délvidéken alig vannak, mert a bir-
tokosok nagy része bevándorlott lengyelekből 
állanak. Nos a bajon segítendő, orosz állam-
hivatalnokokat neveznek ki, ezek igazgatásá-
val a lengyel bevándorlottak aligha lesznek 
meg elégedve. A mezőgazdasági vajdák a gazdák 
bíróságát fogják alkotni, amennyiben a jövőben 
a béke-biróság helyett a gazdák ügyes-bajos 
dolgaikban a gazdavaj dáknál keresnek s találnak 
orvoslást. 

ilyetén bérletek, melyek nekik és családjaiknak 
biztos megélhetést nyújtanának. 

Néhányan közülük csak azt hozták fel, 
hogy czélszerübbnek tartanák, ha a bérlő-
társaságok, nem amintpéidául felhoztam,50—100, 
hanem csak 25—50 tagból állnának, a végett 
t. i., hogy igy jobban meg tudnák válogatni 
társaikat és azt javasolták, hogy inkább több, 
de kevesebb tagból álló csöport létesülne. 

Többen azt is ajánlották, hogy az ilyetén 
társaságokba szeretnének nagyobb gazdákat is 
levenni, mert ilyenek nagy számban vannak, 
akik szives örömest belépnének. 

Felhoztam még nekik többek közt az 
egyetemleges kötelezettséget a haszonbér fize-
tésére nézve, hogy megtudjam aziránti néze-
tüket is. 

Arról olyképen nyilatkoztak, hogy föld-
vételeknél, ahol nagy összegekről van szó, az 
egyetemleges kötelezettséget igen veszélyesnek 
tartják és több példát is hoztak fel, ahol pórul 
jártak az illetők. Haszonbérleteknél azonban, 
ahol természetesen sokkal kisebb összegekről 
van sz.ó, nem tartják veszélyesnek az egyetem-
leges kötelezettséget és akkor éppen nem, ha 
a haszonbér ugy, mint különben is szokásos, 
félévenként előre fizettetik. Mert ha esetleg 
társaik közül egy vagy kettő fizetésképtelenné 
is válna, akkor annak a bérletrészére még 
idejében más vállalkozót találhatnak vagy eset-
leg azt a körülményekhez képest maguk közt 
is feloszthatnák. 

Ugy áll tehát a dolog, magamat röviden 
kifejezve, hogy a modus vivendi fellelhető. 

Már most az a kérdés merül fel, hogy 
ki kezdeményezze a dolgot és hogy miképen 
jöhetnének létre az ilyetén társas vagy csoportos 
bérleti szerződések? 

A kezdeményezés nézetem szerint azt 
illetné meg, akinek az leginkább áll érdekében. 
És mivel az jobbára mind a két félnek, t. i. a 
bérbeadó és a bérbevevőknek érdekükben áll, 
azért a megegyezés nagy nehézségekbe alig 
ütköznék. Az ilyetén csoportos bérleti szerző-
dések pedig körülbelül olyképen jöhetnének 
létre, amint létre szoktak jönni az aratási 
szerződések, tudniillik kölcsönös érintkezések, 
megbeszélések és tárgyalások folytán. 

Arra a kérdésre azonban, hogy hol jöhet-
nének létre ilyetén bérletek, tévedések és bal-
magyarázatok kikerülése végett megjegyzem, 
hogy azt nem állitom és sohasem állítottam, 
hogy azok az egész országban mindenütt létre-
jöhetnének. Mert hiszen sajnos, több oly 
megyéje és vidéke van hazánknak, ahol a nép 
szegénysége miatt bérlőtársaságokat összehozni 
abszolúte nem lehet. Van továbbá több oly 
község is, melyek határa oly kicsiny, hogy 

' nincs is ott bérbeadható föld. 
Van azonban hazánknak sok oly megyéje 

és községe, különösen az Alföldön, a hol a nép 
még nincs annyira elszegényedve, hogy ily 
bőrlőtársaságok nagy számban meg nem ala-
kulhatnának. 

Azt sem állitom és nem is állítottam, 
hogy a nagy- és középbirtokosok nyakra-főre 
adják igy bérbe uradalmaikat, pusztáikat és 
földjeiket bérlőtársaságoknak. Hanem igenis azt 
javaslom, hogy nagyon helyesen cselekednének 
nagybirtokosaink, ha uradalmaik egyes részeit, 

pusztáit, különösen olyanokat, melyek keveset 
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Gróf Benyovszky Sándor. 
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kivételével: 

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

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

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

Mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb 

magvak beszerzés i f o r r á s a 
ajánlható 

m gr _ _ _ ^ ^M SZ. cs. és kir. udvari szállító magkereskedése IMLailtniier ü f lon Budapesten, VI., Andrássy-ut 23. 
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Hegyi ekék és hegyi vetőgépek bemu-
tatása és kipróbálása. A Gazdasági Egyesü-
letek Országos Szövetsége a Sgepesmegyei 
Gazdasági' Egyesülettel egyetértésben íglón 
f. hó 29-én hegyi ekék és hegyi vetőgépek kir 
próbálását és bemutatását tartja. A bemuta-
tandó gépeket egy erre a czélra alakult biráló 
bizottság fogja a bemutatást megelőzőlég ki-
próbálni és megbírálni. A hegyi-ekék és vető-
gépek kivált a Szepesvidéki dombos terüle-
teken gazdálkodókra nézve birnak nagy fontos-
sággal, kívánatos ezért, hogy az ottani vidékbeli 
gazdák minél nagyobb számban jelenjenek meg 
a f. hó 29-iki bemutatáson. A nyilvános 
bemutatáson bárki résztvehet, külön meghívók 
nem küldettek szét. Az Iglón székelő Szepés-
megyei gazdasági egyesület előzetes bejelentés 
folytán megfelelő elszállásolásról is gondos-
kodik. 

Mezőgazdasági attasék. A nemrégen ki-
nevezett mezőgazdasági attasék kiküldetése 
felől hivatalosan most értesiti a földmivelés-
ügyi miniszter a gazdasági egyesületeket s 
egyúttal ismerteti az attasék megbízatásának 
természetét is. Mint már ez irányban tájékoz-
tattuk is olvasóinkat, az attasék tanulmányo-
zási terük összes köz- és mezőgazdasági 
mozzanatait figyelemmel .kisérni hivatottak és 
tapasztalataikról egyenesen a földmivelésügyi 
miniszternek tesznek jelentést, akitől esetről-
esetre szóló megbízatásokat is kaphatnak. Az 
attasék tehát kizárólag a földm. miniszter fen-
hatósága alá tartoznak és a nagykövetségek-
hez vagy a konzuli hivatalokhoz nincsenek 
beosztva, azonban ezen képviseleti hatóságok 
támogatásában részesülnek. Az attasék jelen-
tései első sorban a „Földmivelési Értesitő"-
ben fognak közzététetni, de ezek a szak- és 
napisajtó révén is terjesztetni fognak. Ható-
ságok, szaktestületek sőt magánszemélyek is 
igénybe vehetik a szaktudósitók tevékenységét 
adatok és felvilágosítások beszerzésére nézve; 
ez irányú megkeresések a földmivelésügyi mi-
niszterhez intézendők. 

Párisi kiállítás. Az 1900. évi párisi 
nemzetközi kiállítás magyarországi kormány-
biztosságának irodája Párisba (23 Avenue Rapp) 
helyeztetett át. A párisi kiállításra vonatkozó 
bármely ügyben Kazy József, a kormánybiztos-
sághoz kirendelt miniszteri osztálytanácsos 
ad felvilágosítást. 

A sajtó kritikája. E czim alatt a 
„Köztelek" mai számában elől közölt szemlé-
ből az „Alkotmány"-ról való megemlékezés 
technikai okokból kimaradt, e helyen közöljük 
tehát az Alkotmány véleményét; amelyet 
következőkben juttat kifejezésre: 

„Egész Európában, sőt az egész világon 
odairányul a vámpolitikai fejlődés, hogy 
az államok a kereskedelmi szerződések poli-
tikájáról áttérjenek az autonom vámtarifák 
politikájára, azaz a jövőben nem akar-
nak többé oly kereskedelmi szerződéseket 
kötni, melyek egy szerződéses vámtarifát állapí-
tanak meg, hanem önállóan, autonom módon 
állapitatnak meg egy vámtarifát s szerződési-
leg legföljebb az egyenlő elbánást biztosítják 
egymás termékeinek. Mindez rövidén annyit 
jelent, hogy a legközelebbi jövő a védővámos 
politikáé, még pedig a legerősebb védővámos 
politikáé. A többi államok gazdasági politikájá-
nak ezen irányváltozásával Magyarországnak 
is számolnia kell, ha nem akar a gazdasági 
versenyben teljesen leveretni. Az eddig köve-
tett vámpolitika úgyis elég áldozatot követelt 
Magyarországtól, melyekkel nem állottak arány-
ban az elért sikerek, tehát annál több oka 
van országunknak, hogy a védővámos irány-
zatba menjen át a legteljesebb határozott-
sággal." 

Allatforgalmi korlátozások. Az osztrák 
belügyminiszter azonnal kezdődő érvényességgel 

a következő intézkedéseket léptette életbe. A 
ragadós száj-, és •körömfájás uralgása miatt tilos 
a hasított körmű állatoknak Ausztriába való 
bevitele Nyitra, vármegyének az Ausztriával 
szomszédos szakolczai járása egész területéről 
és Szakolcza r. t. városból. A sertésvész Ural-
gása miatt tilos a sertéseknek Ausztriába való 
bevitele Vas vármegyének az Ausztriával szom-
szédos ' szentgotthárdi járása, valamint Bereg 
vármegyének szolyvai járása egész területéről. 
A sertésvésznek osztrák térületre történt behur-
czolása miatt a sertéseknek Ausztriába való 
bevitele jelenleg a következő magyarországi 
területekről tilos: Baranya vármegye baranya-
vári, pécsi, siklósi és szentlőrinczi járásaiból, 
Bihar vármegye központi és mezőkeresztesi 
járásaiból, Csongrád vármegye csongrádi és 
tiszán-inneni járásaiból, Heves vármegyének 
egri, gyöngyösi és hevesi járásaiból, Eger és 
Gyöngyös r. t. városokból, Moson vármégyének 
nezsideri és rajkai járásaiból, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye kiskunfélegyházai járásából 
és Kiskunfélegyháza r. t. városból, Somogy vár-
megye barcsi, nagyatádi és szigetvári járásaiból, 
Sopron vármegye kismartoni és soproni járásaiból 
és Kismarton r. t. városból,'Szabolcsvármegye 
kisvárdai járásából, Torontál vármegyének 
török-kanizsai járásából, Vas vármegyének felső-
eőri és kőszegi járásaiból és Kőszeg r. t. város-
ból, továbbá: Kecskemét, Nagyvárad, Sopron és 
Szeged önálló törvényhatósági joggal felruházott 
városok területéről. 

A husfogyasztási adó Bécsben. A bécsi 
szent marxi marhavásártér rendtartásának módo-
sításáról még a mult évben tervezetet készített 
az osztrák fölemivelési miniszter. Ezzel a 
tervezettel a folyó évi április 6-án Bécs város 
tanácsa is foglalkozott s bár több módosítást 
tett a miniszteri tervezeten — annak főképpen 
a magyar állátkereskedelmet és tenyésztést 
sújtó rendelkezését igyekezett minél erősebben 
kidomborítani, Ez a rendelkezés pedig nem 
kiván egyebet, mint azt, hogy a Bécsben 
fogyasztott hus fogyasztási adóját a \ magyar 
állattenyésztők fizessék. A vásárrendtartásban 
természetesen nem azt kívánják kimondani, 
hogy a. bécsi központi marha vásártérre érke-
zett minden magyarországi állat után a felhozók 
fizessék meg a fogyasztási adót, hanem általá-
ban szól a rendelkezés ugy, hogy minden a 
vásártérre érkező marha után már a vásártérre 
való beléptetés alkalmával, még pedig az 
eladás előtt kell a fogyasztási adót megfizetni. 
A bécsi marhavásárok állatkinálata jó három 
negyedrészben Magyarországból kerül ki s igy 
nyilvánvaló az a törekvés, hogy ezzel a rendel-
kezéssel a magyarországi állatbehozatalt akar-
ják Bécsben megadóztatni A fogyasztási adót 
a vásárpénztár előlegezné s hogy semmi 
kétség se legyen afelől, hogy a fogyasztási 
adó fizetése kit illet, Bécs város tanácsa azt 
is belevette a vásártéri rendtartás módosított 
tervezetébe, hogy a fogyasztási adó beszámí-
tandó a vételárba s a vásári jegyzések csak 
fogyasztási adó beszámításával történhetnek. 
Bécs város husfogyasztási adója évente hat 
millió korona s ennek háromnegyedrészét, 
vagyis négymillióötszázezer koronát akarna 
Bécs város évente a magyar állattenyésztőkkel 
megfizettetni. Bécs város husélelmezése szém-
pontjából ez az intézkedés kétségtelenül helyes 
volna, mert a bevásárlási árakat általában hat 
fillérrel csökkentené kilónként, de nem helyes 
a fogyasztási adóteher szempontjából, mert 
fogyasztási adóval különösen a bor- és hus-
adóval igazságosan csak a fogyasztót lehet 
megterhelni s nem a termelőt. 

Permetezőkiállitás és verseny. A bihar-
megyei gazdasági egyesület és a nagyváradi 
hegyi választmány permetező-kiállítást és ver-
senyt rendez Nagyvárad város szőlőtelepén 
1900. évi május hó. 27-én. A kiállításnak 
czélja működésben bemutatni és megismertetni 
a permetező gépeket és eszközöket. A kiállí-
táson és versenyen részt vehet minden bel-
vagy külföldi iparos, vagy annak képviselője, ki 

ezen szándékát a Biharmegyei gazd. egyesület 
titkári hivatalánál (Nagyvárad, Nagy-Sándor:utca, 
Eleméry-ház) május hó : 10-ig szabályszerüleg 
bejelenti. Bejelentési ivekkel a titkári hivatal 
készséggel szo'gál. A kiállításon és versenyen 
bemutathatok a permetezők különböző nemei, 
azonkívül porlasztók, fujtatok és más hason-
czélu gépek és eszközök. Bemutathatók továbbá 
olyan eszközök is, melyekkel a permetezést 
tökéletes gépek híján rögtöni esetekben esz-
közölni lehet. 

Kupeczek sertósszállitmányai vasútra 
felvételének korlátozása. A földmivelésügyi 
miniszter a sertések vételével és eladásával, 
azok felhizlalása nélkül, üzletszerűen foglal-
kozó sertéskereskedők, u. n. kupeczek sertés-
'szállásainak az egész országban hatósági fel-
ügyelet alá helyezése iránt ugy intézkedett, hogy 
az ily szállásokban levő sertéseket az I. fokú 
hatóság (törvényhatósági-, városi-, községi-, 
kör-,) állatorvos által a kupecz költségére 
hetenként egyszer megvizsgáltatni tartozik. A 
felügyelő állatorvos a szállásban elhelyezett 
sertéseket, azok származási helyét és korábbi 
tulajdonosát pontosan nyilvánítani és a sertésekre 
vonatkozó marhalevelet őrizetbe venni köteles. 
A megfigyelés alá vett sertések, — a Buda-
pest-Ferenczvárosba avagy sertésközvágóhi-
dakra, vagy hentesek saját ipartelepére szállí-
tandó sertések kivételével — csak 14 napi 
időtartam letelte után és akkor kerülhetnek 
szabad forgalomba, ha azokat a felügyelő 
hatósági állatorvos megvizsgálta és teljesen 
egészségesnek találta, s ennek igazolásául a 
marhalevelet ellenjegyzi. A Budapest-Ferencz-
városba, sertésközvágóhidakra, vagy hentesek-
hez szállítandó sertések marhalevelei a fel-
ügyelő állatorvos által szintén ellénjegyezendők. 
Az ily sertéskereskedők (kupeczek) szállásából 
vasúton vagy hajón való szállításra felhajtott 
olyan sertések berakása, melyek marhalevelei 
a fentebbiek értelmében hatósági állatorvos 
által ellenjegyezve nincsenek, semmi körül-
mények között meg nem engedhető. 

A magyar kir. államvasutak védnöksége 
alatt álló fiumei nyilvános raktár részvény-
társaság Fiúméban foglalkozik a Fiúméba 
vasúton érkező és onnan hajóval továbbítandó, 
valamint a Fiúméba hajóval érkező és onnan 
vasúton elszállítandó és a helyi áru átvételé-
vel, megőrzésével, gondozásával, csomagolá-
sával, átadásával s egyéb kezelésével, nem-
különben az átvett áruk tűzkár elleni biztosí-
tásával. 

A részvénytársaság gabona-elevátorában 
a'külföldre rendelt vagy importált gabona-
nemüek mindennemű kezelését (u, m. eleválást, 
keverést, egalizálást, rostálást, triőrözést és 
osztályozást) elvállalja, úgyszintén végezteti a 
gabonának zsákokban vagy ömlesztett állapot-
ban való (alla rinfusa) hajóba rakását is. 

A részvénytársaság a nagymélt. kereske-
delemügyi m. kir. minisztérium által jóváha-
gyott üzletszabályzatát és díjtételeit kívánatra 
díjtalanul rendelkezésre bocsátja. 

N Y I L T T É R * ) 
Leghatásosabb 

specziális szőlőtrágyának 
bizonyult 

a szárított kőbányai sertéstrágya, 
mely teljesen légszáraz, büzmentes, kézzel szőrható, 
50 kgos zsákokban szállíttatik. 

UNT" Az állami szőlőszeti telepekben, a legelő-
kelőbb szőlőgazdaságokban sikeresen bevezettetett. 

Kimerítő prospektus ingyen és bérmentve. 

Budapest—kőbányai trágyaszárItó-gyár 
Bosányi Endre és társa. Budapest, V. 

*) Az e rovat alatt közöltekért a szerkesztőség 
felelősséget nem vállal. 
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Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az UjlaH Uradalom 
Üzleti lerendezése a ,Köztelek" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Kőt tábla hat ábrával. 
Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel: 55 
krajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti • termény-
bizományi czég jelentése.) 

Budapest, 1900. ápril 21. 
Az időjárás az elmúlt hét folyamán kedvezőt-

lenebbre fordult. Habár csapadék csak szórványos for-
dult elő, a hőmérséklet a helyett, hog tavaszi jelleget 
öltene, hüvős lett, mi által a vetések fejlődése vissza-
maradt. Az eddig csak helyenkint hallatszott-panaszok 
különösen a Tiszavidéken és a Bácskában szaporodtak, 
de azért az őszi vetések állása nagyjában kielégítő és 
a hét végén beállott melegebb időjárás bizonyára hozzá 
fog járulni, hogy az esetleges károk ismét elmúljanak. 
A vízállás ismét csökkenő. 

A külföldi piaezokon az irányzat keveset válto-
zott. A hangulat szilárd ugyan, a forgalom azonban 
korlátolt és a normális határokat tul nem haladja. 
Amerikában az irányzat, daczára a jobb keresletnek, 
lanyha és a kedvező aratási becslések a spekulácziót 
tartózkodásra késztették. A látható búzakészletek a 
„Bradstreets" becslése szerint 1,274 000 bushellel 
csökkentek és az árak a mult héthez viszonyítva fél 
centtel olcsóbbak. 

Angliában szintén lanyha az irányzat, a 
fogyasztás tartozkodó volt és az árak csekély 
csökkenést mutatnak. A franczia piaezokon gyenge a 
forgalom és csendes hangulatban az árak alig változtak. 
A többi kontinentális piaezokon a fogyasztás csak a 
normális keretben folyt, az eladási viszonyok azon-
ban inkább voltak kielégitőek, habár magasabb árakat 
nem is lehetett elérni. 

Nálunk a kereslet ugyancsak gyenge volt, azon-
ban a kínálat sem öltött sürgető alakot és igy az árak 
az összes csikkekben alig változtak. A felmondások 
tartósan gyengék és csak nehézkesen találtak átvevőkre. 
Összesen 40.000 q. buza, 7000 q. zab és 500 q. 
rozs szállítását jeletették be. 

Az üzleti hét részleteiről a kővetkezőket je-
lenthetjük : 

Buza csak mérsékelt figyelemben részesült. A 
malmok eddigi tetemes beszerzéseik után tartózkodób-
bak leltek és így az irányzata hét első napjaiban 
csökkenő árak mellett lanyha volt. A fedezésekre szi-
lárduló határidőpiacz behatása alatt azonban készáru 
iránt is jobb kereslet állott be és habár a forgalom 
nem öltött nagyobb terjedelmet, az árubirtokosoknak 
magasabb árköveteléseik mégis megadattak, miáltal a 
mult héthez viszonyítva egyenlegkép alig van néhány 
fillér csökkenés. A hetihozatal kb. 126,200 q., az össz-
forgalom 110,000 q. 

Rozs a hét első felében ugy a fogyasztás, mint 
a: kivitel czéljaira jó keresletre talált és 10—20 fillérrel 
magasabb árakat ért el, később az érdeklődés azonban 
megszűnt, az irányzat ellanyhult és az árák 10 fillért 
vesztettek. Minőség szerint merkantilárut 12-80—13"20, 
jöbb- és prima árut 13-20—13-&0K.-íg jegyzünk helybén 
es. helybeli paritásra. Nyíri származékokban csak gyenge 
volt a forgalom és Kisvárdán 12.10, Debreczen paritá-
sában 12-20—12-40 K.-t fizettek (Minden 100 kgonként.) 

Árpa (takarm. és hánt. czélokra) mérsékelten volt 
forgalomban a hangulat azonban szilárdan tartott és 
az árak 10—15 fillérrel emelkedtek. Minőség szerint 
11-20—12-10 K.-ig jegyzünk helyben. Jó kö/.épminőségü 
sörárpa ugyancsak szilárd árakat ért el és kisebb meny-
n.yiségben budapesti paritásra 12-50—13"50 K.-n adatot el. 
(Minden 100 kgonként.) 

Zabban a kínálat jó volt, mig a kereslet mérsé-
kelten alakult, az irányzat csendes maradt és az árak 
a mult héthez viszonyítva változatlanok. Szin és tiszta-
ság szerint 10'20—10-50, jobb és prima áruért 11-40 
K-ig Cassa érhető el helyben. 

Tengeri csak mérsékelten volt forgalomban. A 
vidéki kereslet alábbhagyott és igy csak mult heti 
árakat 10-80—10 85 K-ig Budapest távolságában átvéve 
jegyezhetünk. A hét vége felé a hangulat kellemeseb 
és budapesti paritásra 10-95, és helyben 11 K.-t fizet-
tek. Tiszavidéki állomásokon 10-40—10-70, K.-t jegyzünk. 
Szeszgyárosaink szerb tengerit májusi kötések ellené-
ben „simán" vettek át, mig hazai áruért néhány 
fillért ráfizettek. 

Olajmagvak-. Káposztarepezében effektív áru e 
, héten nem volt forgalomban; névleg 24—25, K. 
jegyzünk helyben. Káposztarepczében augusztusra mér-
sékelt az érdeklődés, árfolyama 2560-25-80 K. között 
változott és ma 25-80—25-90 K. jegyzünk. A mellék-
ezikkekben jelentéktelen a forgalom; vadrepeze 12—13 

K, gomborka 21—22 K„ lenmag 26—28, prima áru 
24 koronát is elér névleg helyben. 

Hüvelyesek : Babban e héten is volt némi érdek-
lődés jó minőségű áruban, a kinálat ily minőségekben 
azonban korlátolt. Az árak nem változtak. Törpebab 
Gyöngyösön 17.50, Félegyházán 17.50, gömbölyű 
Mohácson 14-50, Zombor-Baján 15, barnabab Kalocsán 
14-50, tarkabab Nagy-Károlyon 9-70. Kendermag helyben 
21—22 koronáig jegyez. Bükköny 12—13, muharmag 
13-50—14-50 koronát jegyez helybeli paritásra, minden 
100 kilogrammonként. 

lapi Jelenté* a gabonaüzletről. 
1900 április 24 

Szépen és melegen sütött a nap, midőn a hivek 
a csarnokba szállingóztak, hogy a tegnapi hajszát foly-
tassák, melyre impulzust a vetésekről keringő egyes 
rosszabb hirek szolgáltatnak, mely után kapkodnák a 
haus>isták, mert most az az egyedüli támogatójuk. 
16-10 K. jegyez az októberi búzát megnyitáskor s lassan 
felszorították 16-16 K.-ra midőn már több eladó bukkant 
fel. Igy ezen kurzus nem is tarthatta magát sokáig s 
csakhamar leliczitálták 16-08 K.-ra", tehát ujabbi négy 
fillér veszteség. 

Készáruban ma nagyon mérsékelt forgalom volt, 
a malmok már valamennyire jóllaktak s a lisztkészle-
tükön szeretnének már túladni. Addig is nagyon rezer-
váltan maradtak s alig vásárolták meg az áruba hozott 
20,00 0 má2sa búzát tartott árak ̂ mellett, holott mára 
legalább is „öt fillérig" magasabb árakat jósoltak, mert 
erre aztán lehetne valamit a határidő piaezon játszani. 

Árpában gyenge volt a vételkedv, finomabb fa-
jokat még nem mernek vásárolni, melyekért a tulaj-
donosok is jó árt követelnek, mig takarmány czélokra 
11.20—50 'K.-ig fizettek helyben. 

Rozs szilárdan tartott irányzatú s árak egyne-
hány fillérrel javultak; minőség szerint 13—13.60 K. 
érhető el érte Budapesten. 

Tengeri határozottan szilárd, ab állomás csak 
nagynehezen vásárolhatta egy-két vaggon, amelyért a 
tulajdonosok jóval jegyzésen felüli árakat követelnek. 
Rakományokkötési árakon kelnek el. Helyben 11.10—11,20 
jegyzünk. 

Zab szintén szilárd s 10—10.50-ig jegyez bpst-i 
paritással. 

Határidők egy órai zárlat 
15.66-68-Buza áprilisra 1900. 

„ májusra „ 
, októberre „ 

Tengeri májusra , 
„ juliusra „ 

Rozs októberre „ 
Zab októberre » 

ig -70 — i 
16.06-08 
10.96-98 
11.12—14 
13.88—90 
10.74—76 

A szeszüzletben e hétnek elején az üzletmenet 
élénk volt és jó kereslet folytán a szeszárak ugy 
azonnali, valam nt későbbi szállításra változatlanul 
szilárdan jegyeznek. Elkelt finomított szesz nagyban 
114-50—115-50 K., budapesti gyáraktól azonnali és 
májusi szállításra adózva és 4 f50—45-50 K. adózatlanul 
szabadraktárra szállítva. 

Élesztőszesz szilárd és adózva 115. 115-50 K. 
adózatlanul 45-50 K. kelt el. 

Vidéki finomítógyárak részéről finomított szesz 
adózva 113 K. volt ajánlva ab állomás és néhány 
tétel el is kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak kontingens nyers-
szeszt 37:.——37-50 K. ajánlottak és néhány tétel azonnali 
és későbbi szállításra zárulva is lett. Kontingens 
finomított szeszt 42 K. ajánlottak ab állomás. 

Bécti jegyzés 41 60—42-— korona, kontingsni 

Fiáéit szeszgyárak változatlanul jegyeznek. 
BudatmH tarlatárak « héten-. rutumiitoR mam 

114 50-115-50 korona,-ilesztőszesz 114 25—115-50 K., 
ayawssesz adózva 112 50—113-50 korona, nyatsszesa 
tóóz&tlM (exkontingensi —• korona, denaturált 
saau 36- 3T— korona. Kontingens nyersszesz 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélktU bér-
mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva késspénz&o. 

Heremagvak ólomzárolása.*) 
Budapest, 1900. április 22-én. 

A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-
i az 1899/1900. idényben, azaz 1899; évi julius hó 

Mauthner OdőnS) Budapest... 
Haldek Ignácz,'̂ Budapest.-
Magy, mezőg. szőv.4) Bpest 
Frommer A. H. utóda Bpest 
Klein Vilmos Szatmár 
Deutsch Gyula, Budapest ... 
Singer Zsigmond, Budapest 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 
Boross és Szalay Budapest 
Beimel és fia Budapest 
Klein Vilmos örök. Temesvár 
Szávoszt Emil, Budapest 
Funkelsteia József, Aradon 
Radwáner és Rónai Bpest... 
Hollánder A. és fia Ungvár... 
Lamberger Károly Bpest 
Kramer Lipót Budapest 
Gr. Teleki Arvéd,2; Drassó— 
Veninger Antal, Győr 
Felsenburg Tiv., B.-Gyarmat 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest 
Nöthling Vilmos Budapest... 

5047 
2247 
1959 
1173 
1076 

!) 7 q Trifolium incarnatum, 16 q Trifolium 
repens, 1 q Anthyllis vulneraria. 

2) 51 q répamag. 
8) 97 q Anthyllis vulneraria, 10 q Phleum pratense. 
4) 4 q Trifolium repens. 
*) A hazai mezőgazdaságra káros ameri-

kai hereféle magvakat a magvizsgáló állomás nem 
ólomzárolja. 

Ár Kor. 22.40 21.40 20.70 lí )-60 17.60 15,60 

-Szám . 0 
K ö l e s k á s a : 

1 2 3 4 
Ár: Kor. 25.-- 24.— 23.— 21.50 20.— 
Rizstakarmány Árpadara Takarmánydara 

10.— K. 10.- K. 
Rozskorpa 

9.20 K. 

Áraink 100 kgonként, helyben, elegysulyt tiszta-
sulynak véve, zsákkal együtt értendők. 

i kőzpmti vásárcsarnok árcjegyzése nagyban 
(en áros) eladott élelmiezikkek árairól. 

A magyar gazdák vásárcsarnok-ellátó szövétke-
zetének üzleti jelentése. 1900. ápr. 21. Hozatalaink 
középszerűek voltak, elhelyezésük simán, egyes czik-
keknél magasabb árakon volt eszközölhető. Husnemüek-
ből bárányok voltak keresettek. Különösen elsőrendű 
áru, iránt mutatkozott élénk vételkedv, mig füstölthus-
nemüek teljesen el voltak hanyagolva. Vaj- és túróban 
a fogyasztás még mindig nagy és ennélfogva ezen 
áruk szilárd irányzatukat megtartották. Tojásban a 
kinálat fölülmúlja a keresletet, ennélfogva az árak nem 
emelkedhetnek. Élénk képet mutatott áz élőbaromfi-
piacz ; ugyanis e héten a rendes küldemények Szerbiá-
ból kimaradtak, minek következtében a honi áru, mely 
csak kis mennyiségben érkezett, igen keresett volt és 
napi áron jóval felül fizették. Á spárgaszezon már 
megindult. A hozatalok gyors elhelyezésre találtak. 
Mint különlegességet felemiitjük még, hogy próbakül-
deményeink voltak rózsaojtványokból, melyek a vevő-
közönség tetszését megnyerték és könnyen voltak el-
adhatók. Vadból csak őzbakot kaptunk nagyobb mennyi-
ségben. Nágybani eladásaink : 

I. rendű nehéz bárány 14—18, könnyű 6—13 
K. páronként. Borjú minőség szerint 62—80 korona 
100 kg.-onként. Hazai sonka 120—150. prágai 180—200 
K. 100 kg.-onként. Őzbak 1-50—1.80 K. nagyban 
kg.-onsént. 

Tojás I. alföldi 58—58.50 K., erdélyi 56—57.50 
K, eredeti ládája. 

Élő baromfi szilárd irányzat mellett következő 
áron kelt el; Idei csirke 1-60—3-2Ö, tyúk 3'00—3.60 
sovány liba 5—7 K. páronként. 

Spárga nagyobb tételekben kelt el é» pedig 
szóló 2-8 —3-00. közép 2-20—2-40, leve* spárga 
1.00—1.20 K. kg.-ja. 

Rózsaburgonya 4-60—5-00, kifli 9—11 kwemával 
» kelt el métermázsánként. 
I Gyümölesben -nem volt forgalmunk. 
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Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

élelmiczikkeferöl. Budapest, 1900. április 23-ról. 
Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I. rendű 100—110, II. r. 96—100," III. r. 92—96, eleje 
I. r. 1' 0—108, II. r. 90—100, III. r. hO—9' , borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 104—112, II. r. 92 104, eleje I. r. 
88 92, II. r. 80—88,, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 88—90, 
II. r. 84—88, eleje I. r. 80—82, II. r. 76—80, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 84— vidéki , 
szalonna nélkül budapesti 88—96, vidéki , 
sertéshús pörköltnek való — , kocsonyának való, 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
124—130, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 6.00—9.00, 
tisztított I. r. 1 kg. 1.40—1.80, sonka 1 kg.nyérs, belf. 
hentesáru 0.90—1.20,, füstölt belf. csonttal 0.90—1.50, 
csont nélkül 1.20—1.70, sonka füstölt prágai, csonttal 
1.80—2.00, csont nélkül 2.20—2.20, kolbász 1 kg. nyers 

—, füstölt I. r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. . 
sózott 90—98, füstölt 106—112, sertészsír 1 q. hordóval 
110—112, hordó nélkül budapesti I. r. 106—108, szalámi 
1 kg. belföldi 260—3O0, prágai korona. 

Baroinfl. a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1.20—3.00, tyúk belföldi I r. 4.80—3.00, kappan hizott 
I. r. 0.00—O.Oü, sovány 0.00—0,00, rucza hizott I. r. 
0.00—0 00, sovány belföldi 0.00—0.00, liba fiatal újdon-
ság 00.0—00.—, lud hizott I. r. —.—- —.00, sovány 
belföldi 0. 0.00, pulyka hizott I. r. 8.50—9.—, 
sovány belföldi korona. — b) Tisztított: csirke 
1. r. 1 drb 1 20—1.60, tyúk I. r. 1 drb K50—2.20, 
kappan hizott 1 kg. , 1 drb 2.00—4.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.80, 1 kg. 1.12—1 20, lud hizott 
1 kg. 0.96—1.12, 1 drb 4 60—6.50, magló 1 kg. , 
1 drb . pulyka hizott 1 kg. 1.00—1.20, 1 drb 
—— , magló 1, kg. , 1 drb -, ludmáj 
1 kg. 2.40 5.00, nagy 1 drb 1.00—2.0O, ludzsir 1 kg. 
1.60—2.00 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.40—1.60, csuka 0 00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.60—1.80, márna 0.00—0.00. 
süllő balatoni — , czompó 0.80—0.90, pisztráng 
nagy , kecsege 0.00—0.—, angolna —, 
apró kevert 0.50—0.60. Lazacz rajnai 1 kg. 0. —.— 
korona. 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12-0.12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
2.00—2.20, főző darabos 1.50—1.80, szedett 1.50—1.80, 
olvasztott —, margarin I. rendű II. r. 
— — , tehéntúró I. r. 0.20—0.28, juhturó 1.12—1.20. 
liptói 1.00—1.28, juhsajt , ementáli belföldi 
2.00—2.00, grói belföldi 0.80—1.20 korona. 

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

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

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.30—4.40, alföldi 
(1440 drb) 56.50—57.50, erdélyi (1440 drb) 56.00—57.00, 
szerb (14*0 drb) , apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 

1 q. Zöldség. Sárgarépa 100 kőt. — 
4XX —5.00, petrezselyem ujd. 100 köt. • 
1 q. 2Ó»0t - 30.00, zeller I. r. 100 drb 6.00- 20.0, kara-
lábé I. r. 100 drb 2.60—3.60, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 öt. , érett makói 1 q. 12.00-17.00, fok-
hagyma I. r. 1 q: 24.00- 30.00, czéklá 1 r. 1Ö0 drb 
1.20—2.0<-, II. r. O.fcO—1.20, fejeskáposzta I. r. 100 drb 

-.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 1.60—4.00, 
vöröskáposzta 1. r. 100 drb 00.00—0 >.00, fejes saláta 
I. r. 100 drb 3.00-5/0, kötött saláta 100 drb , 
burgonya 1 vaggon sárga 540:0-560.0, fehér 400.00— 
440.00, rózsa 1 q. 4.00—5.20, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.20—3.00, ugorka 100 drb savanyítani való ' 

, savanyitott 3.60—5.60, nagy salátának •, 
paradicsom olasz 1 q. 80.( 0- 80.00, belföldi , 
zöld paprika 100 drb , tök főzni való 100 drb 

- , zöldborsó hüvelyes 1 q. 50 52—, kiftj 
tett , zöldbáb hüvelyes 1 q. , 
kifejtett — , karfiol 100 drb 16.00-26.00, 
torma belföldi nágy édes 1 q. 24.00—34.00, spárga 
1 kg. 2.00—2.80 korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —. •.—, 
rétesbe való 00.00—00.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
—. —.—, közönséges kevert körte 1 q. 00,< 0—00.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. —.—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —.— .—, ringló nemes I. r. 
1 q, —. .—, baraczk kajszin 1 q. —. .—, 
őszi 1 q. —. .—, magvaváló 1 q. —. .—, 
nem magvaváló 1 q, — > .—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—OO.on, közön éges kevert I. r. 1 q. 
—. ,—, meggy nagyszemü kem. 1 q. —. .—, 
apró szenjü 1 ,q. —.———.—, eper (szamócza) 1 kg. 
—. .—, málna 1 kg. —. .—, szeder 1 liter 

, —.———.—, görög dinnye nagy I. r. 1<> drb , 
kicsmy iOO drb -.———.—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 arb '.— II. r. 100 darab —,——.— 
dió nagy papirbéju 1 q. 00.00—00.00, apró kemény 
h jü I. r. 1 q. 00.00—00.00,' mogyoró nagy olasz 1 q. 
76.00—84,00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0.—, 

belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
4.C0—8.00, apuliai 100 drb —. .—, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.50—3.00, füge 
hordós 1 q. 36.00—4U.00, koszorú 1 q. 36.00—40.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—88.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—112.00, szőlő passatutti 1 q. 
1 q. —. .—, szerb szőlő 1 q. —.-—.— korona. 

Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 200.00—240.00, 
II. r. 1 q. 140,00̂ 200.00, mák 1 q. 50.00—60.00, méz 
csurgatott 1 q. 80.0.j— 104.00, lépes 1 q. , 
köménymag 1 q. —. .—, boróka 1 kg. —. .—, 
házi szappan szín I. r. 1 q. 56.00—60.00, közönséges 
II. r. 44.00 - 46.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 

BaOapestl atear«>tayra»ar. (IX. karaiét Master-
'.itsift, 3800. április 24, * íraélcsiKÍővároai vásárigazgatósis 
sSentéae a a-mnttf részére). Felbontott » szokott 
i'ssíge'iből 148 .*«ekér íéti szén», 13 «ekér mubíí-

25 szekér a upszá'mt, 5 <zefcér niomsz urna, 0 izekér t*-
uwiMjwnlnt* 0 "r.'-V".' íen?OTÍBZM 4 üzatér 'egyé* 
í.karmá.11? (zabosbükköny stb.), 400 sik szecak* 
á forgatón közepes 4 « fil.-ben ,-fcént. a níívet-
ksíflk: réti 40 0 50 3 530—640, mup-
ssstán* 260—300. tiomualmi 22)—260, agféb «ku-
miay — íéher* , taksnnánf-
sstai*. :_— íookéve aafsrigí.-r Hazemt 

~ — -„• itmrji) —. «zalma«zec»*» 340- 380, iiőn* 
—, r,»> oihnicköo* —- öwnet 

.wimám 196 -1*. 254.S00 «<. 

<tU»«iHifWi 
Budapesti sznromarhaváBár. 1900. áptilis hó 20-án 

4 székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 937 db, eladatott 93 T db, 
galicziai drb, eladatott - drb, tiroli — drb, el-
adatott t— drb, növendék élő borjú 10 db, eladatott 
10 drb, élő öárány 11 db, eladatott 11 drb ; belföldi 
— drb, eladatott— drb, galicziai — drb, eladatott -
drb, iroli — drb, eladatott - drb, bécsi ölött drb, 
eladatott — drb, növendék * borjú — drb, eladatott 

drb, ölött bárány 38 trb, eladatott 3; drb, élő 
kecske 2 drb, eladatott 2 drb. 

Borjú vásár lefolyása élénk volt. 
Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 60- 78 
koronáig, kivételesen 82 — koronáig súlyra, galicziai 

-, kiv. —- koronáig drbonkint, — kpr.-ig, 

kiv. koronáig súlyra, növendék borjú 
— t— koronáig, kiv. — koronáig drbkint, 40—46 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi koronáig, kiv. koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli —— koronáig, kiv. —-—- koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. — 
koronáig drbonkint, élő bárány 12- 18-— koronáig 
páronkint, ölött bárány 13- 16-— koronáig párja. 

Budapesti juhvásár. 1900. április hó 23-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a ,Köztelek' részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürö 448 darab, 
eladatott 448 drb, feljavított jut ok — drb, eladatott 
— drb, kisorolt kosok — drb, eladatott — darab, 
kiverő juh — drb, eladatott — drb, bárány — drb 
kecske —, boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai , durvaszőrü — db. 

A birkavásár lefolyása vontatott volt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 40-44 K. 

páronkint, 46-48K-igl00 kiló élősúly szeriw, feljaví-
tott juhok 32—38 — K. páronkint, 43—45-— K.-ig 100 
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok K.-ig 
páronkint, — — K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juhok .— K.-ig páronkint, .— K-ig 100 kl. 
élős. sz.. bárány — K. páronkint, kecske - K 
anya juhok —•— K. páronkint, szerbiai — K. páron-
kint, angol keresztezés — K. páronkint, romániai — 
K. páronkint. 

Bécsi vágómarha vásár. 1900. április hó 23-án. 
(Vass Jenő tudósítása a „Köztelek' részére.) 

Összes felhajtás 5292 db. Ebből magyar 3595 db, 
galicziai 985 darab, bukovinai 71, |német 641 db 
hizott 4534 db, legelő 758 db, fiatal db, ökör 
4067 db, bika 562 db, tehén 544 db, bivaly 67 db. 

A fogyasztással arányba® nem álló nagy fel-
hajtás folytán az üzlet igen rlany ha volt és az árak 
tetemesen estek. 

Arak: príma magyar 65—70-— (—•—), szekunds 
55—64, tertia 46—54. Galicziai prima f5* 69 — 
70 - 72), szekunda 56—64, tertia 48—55. Német orima 
72—78-— (79—r80), szekunda 62—71, tertia 62 -61. 
Legelőmarha : szerb és magyar 3«-—52-—, rosszabb 
minőségű 38 -52. Bika 40—67-— (68), tehén 40—67 (68) 

Bécsi sznrómarnavásár. 1900. április 19-én. Fel-
hozatott: 2957 borjú, 1569 élő sertés, 1945 kizsigerelt 
sertés, 211 kizsigerelt juh, 1069 báránv 

Az irányzat valamennyi áruban, lanyha volt. 
Arak kilogrummonkiÁt: kizsigerelt borjú . 80—96, 

prima 9?—108, primissima; 1,10—116,(124), élő borjú r-
prima ———, primissima ———^ ..(——), fiatal 
Sertés 68—84; kizsigerelt Éértéí, netiéz'92—10Ó, hizó 
sertés , süldő 80—94 (104), kizsigerelt jub 70-84 
fillér pr. kiló, bárány páronkint 12—24 (—) korona. 

Bécsi sertésvásár. 1900. április 24 éa. (Sehleiffel• 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 4083 süldő, 4495 zsirsertés. össze-
sen 8578 drb. 

A forgalom vontatott volt 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül príma 100- 102 fillér, kivételesen 104 fillér, közep«» 
82 98 fillér, könnyű fillér, süldő 68—84 fillér. 

Bécsi juhvásár. 1900. április hó 19 éa. Felhajtás, 
1489 db juh 

Csekély vételkedv mellett az üzlet változatlan 
árakon bcmyólittatott le. A készlet egy része Párisba 
küldetett. . 

Arak • export jub páronként 50 53 fillér per 
kiló, kiv. —, raczka 42 45 fillér élősúlyban. 

Szerkesztői üzenetek. 

Er. K. urnák. Fogatos permetezőt Mayfarth Ph. 
Bécs II, Taborstraise, gyára készít. Moravek János is 
szerkesztett ily fogatos permetesőt, melyíyel 1897 óta 
dolgozik. Erre nézve Moravek János urad. tiszttartó 
(Zeliz) adhat bővebb felvilágosítást. 

0. A. urnák, B.-Sebes. .Xoi\ 13-iki csillaghullás" 
czimü tárczája nem közöltető 

F. J. urnák,; A.-Vály. „•Válasz V. G ur czikkére" 
.czimü költeménye nem üti meg lapunk mértékét. 
Különben is a kérdéssel már eddig is foglalkoztunk és 
legközelebb ismét sokkal behatóbban fogunk foglal-
kozni, mint az ön czikke. 

Telepítsünk % Névtelenül beküldött közleménye-
ket figyelembe nem vehetünk. 

B. I). urnák, Budapest. A sertésértékesités tár- 1 

gyában írott czikke annyira ellenkezik az e tárgyban 
lapunkban megjelent több közleménynyel és az OMGE. 
állásfoglalásával, hogy azt nem közölhetjük. 

M. M. urnák, Budapest. „Zöldségfélék gazd. ter-
meléséről" szóló, czikkét csak nagyon alapos átdolgozás 
után kösölhetnők; az átdolgozásra azonban nem vál-
lalkozhatunk. 

^Elsőrangú hazai gyártmány. 

O f Pontos czim: 

ELSŐ MAGYAR 
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T . 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
| g a z d a s á g i g é p g y á r a , 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

wmr összes Tfctt 
gazdasági gépeket gyártja. 

|£| Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
1°° I szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 
U fordulni, 

• Részletes árjegyzékkel 
• és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szol-

Szecakavájfök |" Morzsolok 1 
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Etetési czélokra ajánljuk a legjobbnak bizonyult 

rizstafiarmánytisztünüet 
vegyi összetétele a^ országos chemiai intézet és központi vegykisérleti állomás vegy-

elemzése szerint: 
Zs i r .13.74% P ro te in 15.40 "o N. mentes anyag 47.55% 

Mintákkal és felvilágosítással szívesen szolgálunk. 

Hedrich és Srauss „KIRÁLYMALOM" Budapest. 

Pályázati hirdetés. 
Az erd. rőm. kath. status igazgatótanácsa, az 1899. 

évi október hó 25 én, tartott rendes statusgyülésótől nyert 
meghatalmazása folytán egy 

jószágigazgatói állásra 
Kolozsvár székhelylyel ezennel pályázatot hirdet. 

Az erd. róm. kath. status uradalmainak jószágigazgatója 
ügykörét képezik: a kolozsmonostori, nagy-almási, radnóthi 
és alsó-bajomi főuradalmak és az ezekhez tartozó birtokok 
igazgatása, felügyelete és ellenőrzése az egységes kezelés iránti 
kiváló tekintettel. 

Ezen birtokok, illetve uradalmak terjedelmét a követ-
kezőkben részletezzük: 

1. A kolozsmonostori mezőgazdaság 4.200 hold, erdő-
gazdasága 5.000 hold, együtt tehát 9.200 hold. 

2. A nagyalmási uradalom mezőgazdasága 1.2000 hold, 
erdőgazdasága 7.800 hold, együtt 9.000 hold. 

3. A radnóthi uradalom mézőgazdasága 4.800 hold, erdő-
gazdasága 400 hold, együtt 5.200 hold. 

4. Az alsó-bajomi uradalom mezőgazdasága 1.500 hold, 
erdőgazdasága pedig 2.50Ó hold, együtt 4.000 hold. 

A pályázók, kiknek magyar honpolgároknak és róm. 
kath. vallásuaknak kell lenniök, kötelesek: 

1. Elméleti és gyakorlati képzettségüket igazolni. 
2. Megkívántatik, hogy pályázók javadalmazási igényeik 

felől, pályázati folyamodványaikban ők maguk ajánlatszerüen 
nyilatkozzanak. 

3. A felszerelt folyamodványok 
190O. évi május hö 5-ig 

bezárólag Kolozsvárra, az erd. róm. kath. status igazgató-
• tanácsához czimzendők. 

Kolozsvárt, 1900. évi április hó 10-én. 

Majláth Gusztáv Károly gróf s. k., 
782 erdélyi püspök. 

ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET 
felügyelete alatt álló 

K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T 
kiadásában a következő 

gazdasági könyvek jelentek meg: 
lUiva kötve 
frt kr. 

Cselkó és Kossutány Takarmányozástan _ 2.40 3.— 
C s e r h á t i S á n d o r Talajismeret 1.60 
Hilgard-Treitz Szikes talajok —.80 /.— 
Domokos K. Gazdasági építészet l-ső rész 2.40 
Száhlender Gyula Gazdasági építészet 

//-ik rész __ 2.60 3.— 
Szüts Mihály Mezőgazdasági becsléstan 2.60 3.— 
Cserháti Sándor Okszerű talajmivelés 2.60 3.— 
Acsádi Jenő Mezőgazdasági Ut-, Vasút- is 

Hidépitészet... 2.60 3 . ~ 
Molnár István Gazdasági gyümölcstermelés 2.— 2.40 
Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 5.— 6.— 
Rázsó Imre Czukorrépa-magtenyésztés /,— —.— 

Megrendelések az 

Orsz. Magy. Gazdasági Egyesület pénztári hivatalához 
Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám (Köztelek) 

intézendők. 
Á műveket bérmentve küldjük; 8 minden megrendelés 

után 25°/o engedményt adnnk. 

Mc Cormick Harvesting Machine öompany. 
Chicagói aratogepgyár. 

Kévekötőaratógép. MWarokrakóaratógép. 

Fükaszálógep. Szénaüyüjtö-gereblye. 
ICaszaeiesitö. Kévekötözsineg. 

Nemrég nyitottuk meg Budapesten uj üzletünket és azt magunk vezetjük egyene-
sen saját üzemünk szerint. Ezen idényben szolgálhatunk tiszta manillák'ötőzsineggel, 
melyet chicagói gyárunkban gyártottak. 

Képes árjegyzékekért és útmutatásokért tessék az alul jelzett czimhez fordulni: 

Mc Cormick Harvesting Machine Company. 
W I L L I A M J. STILLMAN, igazgató. 

Budapes t , V., Vácz i -ut 38. szám. 
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A dr. Aschenbrandt-féle 

bordói-per* 
a legbiztosabb, kényelmes kezelésű és olcsó ellenszere 

m szőlő- és a burgonya 

peronosporájának 
Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete* rak-

tárában: 
50 kgos zsákokban á kg. 38 kr. 
10 kgos zsákokban... a kg. 40 kr. 
5 kgos zsákokban ... á kg. 40 kr. 

gsg- A szőlő első permetezéséhez l°/o; második permete-
zéséhez l4/a—2%; harmadik permetezéséhez lW/o-os oldatot 
használjunk. — Egy kat. holdra kell 3 permezéshez 22—25 kg. 
bordói por, 25—30%-al kevesebb, mint a tiszta rézgálihói.— 
A pert konyhaszitán a vizbe szitáljuk és kész az oldat. 

A dr. Aschenbrandt-féle 

réz-kénpor 
a legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb betegségtől is védel-
mező ellenszere az 

oidiumnak (lisztharmat). 
aTr Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" 

raktárában: 
50 kg. zsákokban ... á kg. 26 kr. 
10 kg. zsákokban — k kg. 28 kr. 
5 kg. zsákokban á kg. 28 kr. 

f f Ahol az 1899-ik évben volt oidium, először április 
hóban, a mikor a szőlő hajtása 10—12 cm., porozzunk; 
másodszor junius hó végén, harmadszor augusztus hóban. — 
Egy kat. holdra kell 3 porozásához 15—18 kg. rézkénpor. 
Sokkal kevesebb fogy belőle, mint a közönséges kén-
porbál. 

AT. emelkedő rézgálicz és kénárak folytán a 
dr. A s e h e n b r a n d t - fé le porok fenti árai ideig-
lenesen kötelezők. — Tessék mielőbb a rendelést 
eszközölni, hogy a tavaszszal szállíthassunk. Elkésett 
rendelések teljesitéseért nem szavatolunk, mert 
a gyártás korlátolt. 

Permetező és fujtató gépek: 
Vermorel-féle „Ee l a i r " 
Vermorel-féle „Torpil le ' 

. 20 frt 

. 18 frt 

Megfelelő magyar gyártmányok: 
Permetező ... ... ... 14 frt 
Kézi fu j tatő (igen finoman poroz) 5 frt 
Háti porozőgép (igen finoman poroz) 14 frt 

Az , A«chenbrandt-féle" porok megrendelhetők a vezérképviselő 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, 
BUDAPEST, (Alkotmány-utcza 31. szám). 

Ezenkívül megrendeléseket elfogadnak: 

A „Borászati Lapok" kiadóhivatala, 
BUDAPEST (Köztelek) 

é s a vidéki megbízottak. 

Czukorrépa, 
burgonya és 

ite: 
A szegedi kiállításon „uj és 
figyelemre méltő" jelzővel 

kitüntetve. 
A szükségelt ötszörös erőki-
fe j tésnek megfelelőleg sza-
badalmazott szivattyuszer-

kezettel ellátva. 
Az orrmányos bogarak el len használható chlorbaryum és 

permetezéshez. A burgonya peronosporája elleni 
permetezéshez. A salétromnak oldat alakban bármely oldat 
alá és a trágyáié permetezéshez. A csigák ellen (lema 
melanopus) thanatonnal történő védekezéshoz. 

A háromsoros permetező egy pil lanatt alatt min-
den sortávolságra beállithatő. Az ötsoros pedig egy 
méter széles zárt sikot permetez. 

Munkaképessége 3 kat. hold. 
E tökéletes p e rmetezők k a p h a t ó k a ló l i rott f e l -

t a l á l ó n á l . 
Ismertetés ingyen és bérmentve 703 

tyeszelei Zsigmond 
D O M S O V Á R , posta-, távírda- és vasútállomás. 

£óárverés. 
T ó t m e g y e r e n M é l t ó s á g o s g r ó f K á r o l y i L a j o s 

u r ménesébő l f o l y ó év i m á j u s hó 4 - é n déle lőtt 
10 ó r a k o r k e z d e n d ő á r v e r é s e n a következő lovak 
kerülnek eladásra: 

1 db 10 éves angol telivér kancza 
2 „ 4 „ .„ „ kancza és herélt 
2 „ 5 „ „ félvér kancza 

16 „ 4 „ ••„ „ kancza és herélt 

Volontáere, Preferment, Millerjung, Netherawon, Fene-
gyerek/- Bőgöner angol telivér mének ivadékai. 

3 darab 4 éves amerikai félvér kancza és herélt, 
Dirego és Teconcha amerikai ügető mének után. 

1 drb 4 éves oldenburgi herélt 
2 „ 3 „ pinzgaui mén 
1 „. 5 „ „ kancza 

15 „ mustra igás ló. 

Előzetes bejelentés esetén a tótmegyeri állomáson 
fogatokról gondoskodva lesz. 

786 J ószágf elügy elöség. 
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I p r e g n á l t 
csillag ̂  Jegyű 

takarmány 
répa-mag 
Minthosy tudomásunkra jött, hogy a törvényesen bejegyzett csillag * védjegyet 
viselő és a 88.000-ik sz. a. szabadalmazott eljárással impregnált takarmány-
répa-magvainkat számos esetben hamisítják, a mennyiben egyes vidéki keres-
kedők néhány zsák esillagjegyü répamagot rendelnek és ha ez elkelt, akkor 
mindenféle csekélyebb értékű magot árusítanak a csillagjegygyel ellátott zsákok-
ban, hogy ez által azt a hiedelmet keltsék, hogy a zsákokban az. általunk ter-
melt és impregnált takarmányrépa foglaltatik, szükségesnek tartjuk a ma-
gyarországi tisztelt gazdaközönséget értesíteni, miszerint a valódi csillag * jegyű 

Olajbogyó-alakú takarmányrépa. impregnált 

takarmányrépa-magvak 
Magya ro rszág , F e l s ő - éfe A l s ó - A u s z t r i a valamint M o r v a o r s z á g részére kizárólag egyedül csak a 

Nlauthner Ödön 
cs. és kir . udvari szállító magkereskedő czégnél 

R l l t l a n a e l a ^ VII. k e r . , R o t t e n b i l l e r - u t c z a 33. s z á m é s 
D u n a p e s i e n V l . k e r . , A n d r á s s y - u t 23. s z á m kaphatók. 
Az általunk termelt és impregnált fajták, úgymint 

Sárga Oberndorfl, 
Vörös Oberndorfl, 
Sárga olajbogyó, 
Vörös olajbogyó, 

Sárga Eckendorfl, 
Vörös Eckendorfl, 
Sárga Mammuth, 
Vörös Mammuth, 

melyek mint emiitettük, — Magyarországon egyedül csak a 

Mauthner czégnél 
kaphatók, különösen kitűnnek azáltal, hogy 

1. csirázási energ iá juk erősebb. Magas csírázó képesség mellett, gyor-
sabb és erőteljesebb a kikelésük. K i tűnnek továbbá 

2. a fa j táknak fajazonossága által, tudnii l ik a lakra és szinre nézve, 
3. a magvak leggondosabb tisztítása és végre a meglepő nagy 

termás által. 

Jaensch Gusztáv és Társa 
ascherslebeni (Északnémetország)) birtokosok és magtermelök. 
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Eladó 
szer permetezett egész fajtiszta sima 

szőlővesszők 
30.000 drb Chasselas rouge ... 10 korona. 
10.000 „ » croquant 9 
15.000 „ piros Kövidinka ... ... 9 
8.000 „ Oportó ,4• 7 
3.000 „ egy éves gyök. chass. fontenabl rouge 20 
6.000 „ , „. „ olasz Rizlingi ... 14 
3.000 , „ „ „ Muskat alex. blanc ... 24 

csomagolás önköltségen számíttatik. 805 

Megrendelések 50% előleg mellett 

GLÜCK SAMU Bács- Almás 
szőlőtelep tulajdonoshoz intézendők. 

Hirdetmény 

beléptetése. 
1900. évi junius hó 1-én a m. kir. államvasutak összes vonalain érvényes 

helyi árudijszabás (II. rész) az ezen díjszabáshoz tartozó függelék és. kilométer-
mutató uj kiadása lép életbe. 

Az új díjszabásban és kilométermutatóban különböző alaki módosításo-
kon kivül köyetkező fontosabb érdemleges változtatások, illetve kiegészítések ve-
zettettek keresztül: 

1. A székesfejérvár (kiz) tüskevári vonal s illetve a székesfejérvár (kiz.) 
gyanafalva-országhatári vonal állomásai között egyrészt és a magy. kir. állam-
vasutak Adony-Szabolcson túl fekvő állomásai között másrészt a fehér és tolna-
vármegyei h- é. vasút székesfejérvár-adony-szabolcsi vonalának közös használata 
folytán a nevezett vonalon át megállaj * 1 ' 1 '' ' ' ' ' -
azok alapján 100 kg.-kint 6 fillér pótil 
mitott díjtételek nyernek alkalmazást. 

2. A déli vasút sziszek-zágrábi vonalán át irányuló forgalmakban az ed-
digi kilométertávolságok 4 kilóméterrel lettek rövidítve, a díjtételek pedig ennek 
megfelelőleg számítva. 

3. Buda-Császárfürdő-kitérő, Ó-Buda és Ó-Buda-Filatorigát állomások kiló-
metertávolságai, illetve díjtételei ezen állomások forgalmának Budapest-Angyal-
földön át való vezetése folytán az eddigi Budapest, dv. kelenföldi irány helyett 
a budapest-angyalföldi irányon át állapittatik meg, miáltal a dunajobbparti terü-
let és a déli vasút állomásaival való forgalomban némi díjemelés, ellenben a 
budapest-marcheggi, galanta-zsolnai vonalak s azok szárnyvonalai állomásaival 
való forgalomban dijleszállitás áll be, mig a többi vonalak állomásaival való 
forgalomban a díjszámítás változást nem szenved. 

4. Budapest déli v. (helybén) állomás közvetlen kilometertávolságai, illetve 
díjtételei a budapest dv.-kelenföldi. vonal közös használatának megszüntetése 
folytán kiküszöböltettek. Ezen állomás mint ,, a déli vasút állomása a magyar 
vasúti kötelék II. rész 1 füzetébe vétetett fel. 

5. A Verestoronyon át Romániával való átmeneti forgalom részére Veres-
torony állomásra nézve (átmenetileg) az alvincz-nagyszeben-ve restornyi vasút 
alvincz, illetve nagyszeben-verestoronyi vonalán át megállapított közvetlen kiló-
méter távolságok, illetve azok alapján egységesen átszámított díjtételek állíttat-
tak be. A Verestoronytól a határig való díjszámítás külön fog szabályoztatni. 

Az uj függelékbe néhány eddig hirdetményileg fennállott díjkedvezmény 
vétetett fel, néhány az uj díjszabás keretébe beillesztett kedvezmény pedig abból 
kihagyatott. 

A fenti naptól kezdve a magy. kir. államvasutak összes vonalain 1892. 
évi február 1-től érvényes kilométermutató összes pótlékaival, az 1897. évi január 
hó 1-től érvényes helyi árudijszabás (II. rész) I. és II. pótlékával és az ezen díj-
szabáshoz tartozó 1900. évi január hó 1-én kiadott függelék hatályon kivül lép. 

Az uj kilométermutató és a díjszabás példányonkint 5—5 koronáért, az 
uj függelék példányonkint 40 fillérért a magy, kir. államvasutak igazgatóságá-
nak díjszabás elárusító irodájában (Budapest, VI., Csengery-utca 33.) és üzlet-
vezetőségeinél f. évi,május hó második felében felében lesz megszerezhető. 

Budapest, 1900. évi április hő 18-án. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

Hirdetmény. 
Tenyésztés feloszlatása miatt eladó 350 darab 

2 — 4 éves kondorszörü szőke mangalicza faj, sertés-
vészen átment maggöbe és megfelelő számú mag -
k a n . A tenyészet tisztafaju válogatott példányokból 
álló és jutányosán csaknem hizlalónak megfelelő árban 
eladatik. 

Ugyanitt eladatik 7 drb 2 éves nagy testű Schtropshir 
telivér eredeti angol tenyészkos. 

Bővebbet az „Uradalmi Föbérnökségnél"s 

B.-Szt.-Lörinczen. sn 

Eladó bikák. 
Méltóságos g r ó f H a d i k B a r k ó c z y E n d r e ur 

orsz. törzskönyvezett és rendszeresen tuberculinozott 
telivér simmenthali tenyészetében 2 drb IV2 éves tuber-
culinojtásra nem reagált bika van még eladásra fölállítva. 

Bővebb felvilágosítást ad 

m* az uradalmi tiszttartóság Ni 
T A V A R N Á N (Zemplénmegyében.) 778 

A nemesített 
alcsuthi 

tengeri, 
mint korán érS, bötennó fajta, 
további mint igen értékes 

nalon) zsákon kívül értendők. 
Vetőmagból 0:50 q.-nél, piaozi 
áruból 3 q-nál kisebb mennyi-
ség nem szállíttatik. Megren-
deléseket a pénz előleges be-
küldése vagy az áru vasúti el5-

140.000 Réve 
idei 2i/:J—3̂  méter hosszú, 7 h 1700 magyar hold [ 

körüli jó bérletet keresek lehe-
tőleg dunántul közel vasúthoz, 

éŝ íegelS. cX^íiiadóhiva-

Magy. kir. államvasutak. Igazgatóság. 
41901. CI1. sz. 

H i r d e t m é n y . 
Osztrák-magyar-bajor vasúti kötelék. 

(Uj osztályáru díjszabás (II. rész 2. füzet) életbe-
léptetése. 

A fent megnevezett kötelék forgalomban f. évi 
junius 1-ével uj osztályáru díjszabás (II. rész 2. füzet) 
lép életbe. 

Ezen díjszabás kiadásával az 1895. évi október 
1-től érvényes hasonnevű díjszabási füzet az I. és II. 
pótlékkal a kihirdetés utján érvényesített díjtételekkel 
együtt hatályát veszíti, az uj díjszabás f. évi május 
15-ike után . 3 koronáért alulirt igazgatósá.gnál meg-
szerezhető. 

. A m. kir, államvasutak igazgatósága, 
egyszersmint a részes vasutak nevé-

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Balatonparti villatelkek. 
A szepezdi határban, azaz Rév-Fülöp és Füred közt 

vagy 

10-12 villatelek eladó, 
a lehető legolcsóbb á r ban ; a fekvés kis 
magaslaton gyönyörű és mögötte szép flatal erdő van, 
épületkövek helyben megszerezhetők. A reflektánsok 
kéretnek 

Vir ius Vincze tiszttartóhoz, 
Iiesencze-Tomaj, Zalamegye fordulni. 820 

HIRDETÉSEK felvétetnek a Kiadóhivatalban 
B U D A P E S T ! 

f i l l « -wt M . « > « * * • . 

KAI N IT 
n a g y b a n é s k i c s i n k b e n . 

Megrendelheti5 az Országos Magyar Gazdagsági Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest Közi'elek). 

A r a k . 
nagyban waggon-rakományonként ab Le opoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti szállitásiköltség a különböző" távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 130—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyideüleg a kainit árát egyesütetük pénz-
tárához. beküldeni k^riük, a szállítási költségek a küldemény 

átv itelénél fizetendők. 
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Hirdetési ír 15 Szóig 60 fillér KIS H I R D E T É S E K Csak mezőgazdák ÍM a i 

Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaszra szükséges levélbélj eget vagy levelezőlapot kflldenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
írnoki 

állás töltendő be Zierer Vilmos 
ur mikosdi uradalmában julius, 

melyre Akadémiát vagy 
felsőbb gazdasági tanintézetet 
jól Tégiett, ejy p̂ár érijpra-
mal biró fiatal ember pályáz-
hat. ̂ tógMvánt̂ ^̂ ^ ^ g ^ a r 

rona készpénz, ellátás, lakás, 
fűtés és világítás. Felszereit 
folyamodvány másolatok̂  me-

Egy 
gazdasági középfsMSt végzeit 
meín*elveílrásban szóban 

sági egyesületnél Temesvárô tt 

Erdőőri 
szakiskolát és szakvizsgát jó 
Mállott 22 éves egyén, kiszol-
gált katona, beszél tótul és 
^Erdészetnél "áUást "keres. 
Czim a kiadóhivatalban. 819 
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sági egyesületnél Temesvárô tt 
Gazdasági 

felügyelői, magtárosi, tejkezelői 
állást keres hasonminőségben 
működött férfi, kinek jó bizo-
nyítványai vannak. Állását 
bármikor elfoglalhatja. Czim a 
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Szeszfőzdéi 
lakatos, cs'épléshfóí és cséplő-
gépek helyreállításához is ért 
f. év julius elsejére alkalma-
gadtatik, 'ki jő bizonyítványok-
kal rendelkezik. Fizetése 1600 
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kal rendelkezik. Fizetése 1600 ÁLLATOL 

per Zalabér küldendők. 767 szükségletre szabad burgonya. 
Ajánlatok Vietoris Miklós vág-
ujhelyi gazdaságához intőzen-Nőtlen Ispánt 

keresek lehetőleg azonnali be-
lépésre. A gazdaság minden 
lehetMeg a tejgazdaságban Is! 
Csak több évi gyakorlattal 
biró egyént alkalmazok ki az 

nyitványmásolatok alábbi 
"""Barcsa, u. p. ÖMrna-

szükségletre szabad burgonya. 
Ajánlatok Vietoris Miklós vág-
ujhelyi gazdaságához intőzen-Nőtlen Ispánt 

keresek lehetőleg azonnali be-
lépésre. A gazdaság minden 
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Csak több évi gyakorlattal 
biró egyént alkalmazok ki az 

nyitványmásolatok alábbi 
"""Barcsa, u. p. ÖMrna-

ÁLLÁST KERESŐK, 
Ispáni 

vagy ellenőri állást keres egy 
gaz dasági-iskoláf végzett ̂ ií̂ ai 

. Slkelkezik.'Kaucrióképes, eset-
leg egy középbirtok perczent-
kezelését is elvállalja. Ĉzime 

Igen szép, válogatott vörös-
t^simmenthali jellegű l-g 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
úgyszintén legprímább 

lekötni való és 
j á r m o t ö k r ö k e t 
legjutányosabb árakon aján-
Kle in és Spitzer 

Kis-Czelli kereskedők. 
Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

Pályázat. 
Alulirt főbérnökségnél egv 
segédtiszti állás betöltendő. 
Évi fizetés 480 korom és teljes 
ellátás. Szakiskolát végzett és 
egyének, előnyben Részesül-
nek. Folyamodványok okmány-
másolatokkal szerelendők fel, 
melyek vissza nem adatnak. 
Bátorkeszi uradalom főbérnök-
megyében.01" Z "̂ "sra 
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Gazdatiszt, 
a ^ gazdasáĝ mínden̂ " ágában, 

bi onyitványokkal rendelkezik, 
állást keres mielőbbi belépés-
hlTO°taíb î.lne8rtlldllatÓ " kl36& 
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Eladó Mkák. 
Direot import egyedektől.törzs-
könyvelt telivér simmenthall 
bikák eladók Fáy Zoltán eesédi Gazda 

a klosterneuburgi kanonokrend 
snúri uradalmába julius hó 1. 
belépésre, egy fedhetetlen elő-
életű, hadkötelezettségének 

eleget tett, több évi gyakorlat-
latban0 levőImföldmlves-iskl5át 
végzett, â ""Syar é̂s német 

Évi járandósága a követ-

40 liter, 1 drb tehén ép 1 drb 
üsző téli és nyári tartása, 24 
méter dorongfa, 2 m. hold 
föl̂ ío drh'sertéstStS, 1'szoba] 

Gazdatiszt, 
a ^ gazdasáĝ mínden̂ " ágában, 

bi onyitványokkal rendelkezik, 
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hlTO°taíb î.lne8rtlldllatÓ " kl36& 
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Tejgazdaságban 
képzett nő, ki a tejgazdasági 
iskolát végezte, jó bizonyít-. 
ványnyal rendelkezik, alkal-

Eredeti 

Ramhouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
gróf Herberstein 

Albert 
uradalmi igazgatóságánál 

Strilek, 
Morvao r s zág . 

Gazda 
a klosterneuburgi kanonokrend 
snúri uradalmába julius hó 1. 
belépésre, egy fedhetetlen elő-
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föl̂ ío drh'sertéstStS, 1'szoba] 

Földmives-
iskolát jelesen végzett kiszol-
gált altiszt, keresztény, 24 éves, 
két éri gyakorlattal, józan, eré-

Ssban birja°ymegklelőbáílást 
rkiadóMvataíban!éPéSI'e' °797 
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^é^ek ̂ â izonjrttványmáso-
latok — melyek vissza nem 
adatnak - Nagyságos Euf Hen-
rik kanonok jószágkormányzó 
cídmér̂ Suúr (Veszprém raj 

Az adai 
m. kir. földmives-iskolát jő si-
csaMdo Jgazdatiszí, klaga^ 
sá^ pályán mir^év^őta mü̂  
Beniczky György ur fólyai 1200 
Jioldas gazdaságát ̂ önállóan 

dására hagyja eí—állástkwes. 
jártarvagyok,̂ őlók°zelLben, 

Czimem^̂ ő̂ ê yörgŷ Fő̂ yaj 
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Főtiszt 
kerestetik Budapesthez közel 
fekvő három ezer holdas ura-

éŝ Uünő'retertMfwkka t̂íó1 
pályázók forduljanak Bischitz 

latok nem küldfftael̂ rissza. 
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Eladó 
feldi\érgazdaság'juhászatából 
egészséges állapotban állnak 
s most április elején ellenek, 

nyirás után bárányaikkal 
együtt. Bővebb felvilágosítás-
sal szolgál Lájer és Nöthig 
bérlők, posta Barcs, Somo|y-

Kezelőtiszt 
Ság részéref ""pál̂ ázb̂ tnak 
gazdasági tanintézetet jő siker-
rel végzett, nős vagy nőtlen 
keresztény gazdatisztek, kik 
ben̂ állatt'enyésztés éŝ hizla-

Wsbel̂ márTeljes képzeUaég-
gel (• s gyakorlottsággal rendel-
nyttványokkal birnak. 

eíőTbVfoglalandóf Pályázatok 
okmányok másolatokkal fel-

Önálló, 

idő óta hírneves uradalmakban 
parczellázása miatt f. éV végére 
szerény igények mellett állást 
keres. Ugy a ozukorrépa- és 
dohánytermelésekben, állatte-
nyésztés, hizlalás és tehené-
szetben, valamint a gazdaság 
adminisztrális ügyeiben kitűnő, 
működéséről a ' legjobb bizo-
nyítványok és referencziák ta-
núskodnak. Czim a kiadóbanu 

Eladók 

ftfbbfak felfolyatva. Az állatok 
Vfcpatoto^Af^áítomás.-) 

779 
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Tenyészkan eladás: 

Mélt. gróf Vigyázó ur bányai 

keresések a számtartósághoz 
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Földmives-
iskolát kitűnően végzett, 23 

Ló-árverés. 
Kis-Sennyén̂  ̂ Vasvármegyé̂ -Méltóság-os 

Földmives-
iskolát kitűnően végzett, 23 

Ló-árverés. 
Kis-Sennyén̂  ̂ Vasvármegyé̂ -

örökösei vésztői uradalmában 
ezen állásra csakis gazdasági 
tanintézetet jó sikerrel végzett, 
ép, egészséges, fiatal egyének 
pályázhatnak. Evi fizetés 900 
korona, szabad lakás, fűtés és 
42 korona szobatakaritási 
átalány : élelmezésre azonban 

basajátkezüleg irott és okmá-
nyokkal, fényképpel felszerelt 
folyamodványok az uradalom 
czimére, Köt, Biharmegye kül-
dendő. 826 

és románS, gazdaságban 
nall belépésre megfele;ő_ állást 

,8°díb'két éve™csikó,4Kapitan 

kimiTtatásf'Mvánatra'báriS'nek 
megküldetik. Az árverés nap-
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Intéző, 
ki nevezetesebb uradalmakban 
25 évi gazdasági gyakorlattal 
működik, a kassai magyar kir. > 

zi ós1 gépkezefői " okle vé'íe^s 
bir, óvadékképes, ez irányban 
állását változtatni óhajtja 
májusra. Czim a kiadóhivatal. 
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melyek Békássy István úrhoz, 
állanak. ' 815 

Nagyméltóságú 
Tej! 

Nagyobb mennyiségű tej évi 
szerződési vételre kerestetik. 

Őrgróf P A L L A V I C I N I 
S Á N D O R ur mindszent-

jelige alatt e lap kiadóhiva-
talába. 830 Őrgróf P A L L A V I C I N I 

S Á N D O R ur mindszent-
Egy 

teljesen jó karban «lő Hofherr 
és Schranti-féle perpentuált 

algyő i hitb. uradalma 

rambouiffet-
Bérletátadás. 

Családi viszonyok miatt még 
hátralévő hét évre átadó 440 
hold jő búzatermő szántóföld-
ből állő, öt szobás urilakással, 
és gazdasági épületekkel dúsan 

« * merino 
juhászatából eladásra fe l 

tői s/i órányii a fekvő bérgazda-
ság. Átvehető vagy azonnal a 
vetésekkel̂  együt^ TO^Myó 
hivatalban. ' 824 

« * merino 
juhászatából eladásra fe l Tökmag. 

Indiai Mammuth óriási takar-

17 db öreg kos 

i „ 6 éves ürü 

341 „ 3 — 6 éves nőstény 

188 „ 2 éves nőstény. 

Átadás nyírás után május 
hóban. m 

Csongrád-Sándor-

falván, 900. ápril hó. 

Urai föintézöség. 

VEGYESEK, 

I Fümagvak I 
I legfinomabb minőségben I 
| és legolcsóbban kaphatók || 

Radwaner és Rónai 

I1UÖAPESTE1S 
V.,Nádor-u.8.sz. 
J. 0. SCHMIDT erfurti 

magyarországi 
főraktárában. 

Ugyanott a viíighirü erfurti 
kerti magvak, valamint 
legjutányosabban besze-
Helyközi telefon 34—90. 

Tessék árjegyzéket kérá 

Czentrifngás 

kárpáti f enyöborov icska, 
valódi, legfinomabb minőségű, 
ils üstben égetett, állott régi, 
sgyike a legegészségesebb 44"~ 

dvező hatású. 5 kilós 

mánytökkljâ  

Eperdngványok. 
Évek óta folytatott nemesítéssel 
sikerült páratlan nagyságú és 
előállítani, a gyümölcs nagy-

Ws'm. szpésséget ésS4om! 

ir. Megrendelhető Dr. Tóti 
kertészetéből, Selmecz 

Eredeti 
magyar kincs burgonya, amely 
rendkívüli jő tulajdonságai és 
nagy termékenysége miatt, 
Burópa legtávolibb országaiba 
Is terjed, ültetésre ugy kisebb 
mint nagyobb mennyiségben 
kapható előállítójánál : Agnelli 

l a u c z e r n a , 

Répamag, 
Csomós ebir 

F r a n c z i a per je 
fiimag. 

K o r á n é r ő : 

tavaszi 
buza, 

duppaui 
zab, 

székely tengeri, 

F a i s k o l a i t e r m é k e k b ő l 
Vadgesztenye, 
Kőr is fa , 
tölgysorfák és 

csemeték, 
k o s á r fűzdugványok . 

A drassói magyar törzste-
nyészetböl több db. kiválóan 

fejlett 

bika 
6 9 Kapható: 
gr. Teleki 

Arvéd úr 
drassói uradalmában, 

A 

répa-
fajok 

az 

eckendorfi 
ölajbogyóalaku 

és 

takarmány-

Eredeti utolsó évi 

termésű, kitűnő 

csiraképésségű mag-

gal szolgál 

leszállított 
árak 

mellett 

magnagykereskedése 

Budapest, 
Károly-körut 9. szám. 
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GÓZMIVELÉS. 
Bagyebb területek szántását gözekével 

kwluiii vagyuk elválaM; épfigj 

mélyrigoltzást szőlő-telepitésekhez. 
ÉráekMSk kéretaek, Ugy alaait MÍnemkei forduljanak. 

gizszántási vállaltai 
B U B A P E S T - K E L E N F Ö L B . W O L F F ERNŐ, 

Ö n m ű k ö d ő v í z s z á l l í t ó 
berendezéseket közeli források felhasználásával 

szállít 

Antal 
Weisskirchen (Morvaország). 

\ Szivattyúk és fecskendők 
minden fajtában. 466 

Prospektusok és költségvetések 

ingyen és bérmentve. 

Í'X 

Magy. királyi államvasutak. 
'54664/900. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Az alulírott igazgatóság a magy. kir. államvasutak részére a f. évben, vagyis 

1900. évi deczember hó 31-éig szükséges 3600 drb utánzott őzbör,vagy ennek meg-
felelő 1200 drb valvai őzbőr szükségletnek szállítását biztosítani kívánván, ezennel 
nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ajánlati minta; valamint a szállításokra vonatkozó részletes módozatok, 
valamennyi hazai kereskedelmi és iparkamaránál megtekinthetők és a magy. kir. 
államvasutak igazgatósága anyag és leltárbeszerzési (A III.) szakosztályánál (Buda-
pest, Andrássy-ut 73. szám, II. em. 43. ajtószám) kaphatók. 

A szabályszerűen kiállított, ivenkint egy koronás magy. kir. okmánybélyeggel 
ellátott ajánlatok lepecsételve legkésőbb f. évi május hó 8. déli 12 óráig a magyar 
királyi államvasutak -anyag és leltárbeszerzési szakosztályánál benyújtandók vagy 
postán- oda küldendők és a boríték ezen külczimmel látandó el: „Ajánlat 54564/900. 
számhoz." 

Ugyanezen időpontig átadandók ugyanott a kötelező minőségi minták is. 
Bánatpénz gyanánt az ajánlt őzbőrök értékének 5°/o legkésőbb f. évi május 

hó 7-én déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak budapesti főpénztáránál leteendő. 
Később benyújtott ajánlatok, valamint olyanok, melyek nem pontosan és nem 

a részletes módozatok betartása mellett állitatnak ki,, nem vétetnek figyelembe. 
Budapest, 1900. április havában. Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

j Lapunk bekötési táblája 
i f r t 3 6 M p é p t (portómenta) 

I kanható kiadóhivatalunkban. 

_ li 
ajánl araató gépekhez való elismert kitűnő minőségű 

mamla kévekötőfonalat 
valamint egy külön eljárással a czélnak époly jól megfelelően 
előállított, több nagy uradalomban kipróbált, 3Ó%-al olcsóbb 

kévekötőfonalat magyar kenderből 
minden aratógép szerkezetnek megfelelő gombolyagban. 

Ugyanott gazdasági kötéláruk ós valődi kender -
zsákok jutányos árban kaphatók.- 822 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

„Deering"-féle fükaszálógépeket, 
marokrakő aratégépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
és aczélból készült 

valamint egészen vasból „én*^üjtőtfépeket 
(lógereblyéket) van szerencsém a t. 
gazdaközönségnek akként ajánlani, hogy 
hogy minden általam szállított ilyen gép-
nek használhatóságáért és jó munkájáért, 
nemkülönben anyagának jóságáért el-

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

natosítani. 

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

B U D A P E S T , V . , V á e z l - k ö r ú t 5 2 . s z á m . 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kívánatra készséggel szolgálok. — 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Az alsó-lendva-lentii uradalom főbérnöksége ezennel közhírré teszi, hogy 

saját tenyészetéből befogásra kerülő muraközi fajtiszta, tenyésztésre alkalmas 
szépen fejlett 

13 darab 4 éves kancza csikót, 
továbbá nehéz igázásra való 

12 darab 4 éves herélt csikót 
e hó 30-án délelőtt 10 órakor petesházi majorjában (vasútállomás Mura-
Szerdahely) nyilvános árverésen egyesleg áruba bűcsájt. 

Yasuton érkező vevőknek ugy az alsó-lendvai mint a mura-szerdahelyi 
állomáson kocsit bocsájt rendelkezésére a főbérnökség, ha eziránt megkeresés 
érkezik hozzá. 802 

Nagy nemesitett fehér fajsertés Yorkshire törzstenyészet. 
Bolduri gazdaság Lúgos mallett. 

Az I. szegedi orsz. gazd. kiállításon az I. dijat nyert. A, tenyészet általam direct a 
külföldről importált tenyészállatok után vezettetik, s az országos törzskönyvbe fel-
vétetett. A tenyészczél: egészséges anyag, gyorsfejlődés és termékenység mellett töké-
letes testalkat s ellenálló constitutió. 

2 — 3 hónapos kan malacz . . . 6 0 ko r . 
2 — 3 hónapos kocza 5 0 ko r . 
3 — 4 hónapos kan 8 0 ko r . 
3 — 4 hónapos kocza . . . 7 0 ko r . 
a bolduri állomáshoz szállítva, ket-
recz kölcsön, franco visszavétetik. 
Tenyészállatok után 1 kor. istálló-
pénz. Jelenleg 1—1V2 éves kan és 
kocza van e ladó . 

jjlj^ből van IV2—18 /4 éves b ika e ladás ra . 
j g l j jpA tenyészet az I. szegedi orsz. gazd. 

m m s m g s m k i á l l í t á s o n I. dijat nyert. 
E O B l S T E I F í í ^ t Í L Ö J ? , L ú g o s , B o l d u r . 82i 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
ma gazdák és hizlalók használatára, mm 

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

Főtiszt 
kerestetik 

nagyobb tuladunai belterjesen kezelt béruradalom-
ban, ki a gazdaság összes ágain kívül a kettős 
könyvvitelt érti és a szükséges kereskedelmi 
jártassággal is bir. Fizetés megegyezés tárgya. 
Ajánlatok „Főtiszt" jelige alatt 

M e z e i A n t a l 
irodájába, 812 

Budapest, Gizella-tér 1 . küldendők. 

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




