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Ülésnapok a Köztelken. 
1900. május 26. d. u. 4 ó. Mezőgazda-

sági szesztermelök orsz. egyesületé-
nek választmányi ülése. 

1900. május 29. d. e. l-l ó. Festetits-
szoW.-bizottság ülése. 

1900. május 30, d. u. 5 ó. Országos 
törzskönyvi bizottság ülése. 

1900. junius 7. d. u. 4 ó. Az OMGE. 
igazgató-választmányának ülése. 

Nemzetközi kapálógép-verseny. 
Az OMGE., úgyis mini a Gazdasági 

Egyesületele Országos Szövetségénele központja, 
és a Nyitravqírmegyei gazdasági egyesület által 
rendezendő nemzetközi fogatos kapálé-
géprerseny május hó 31-én tartatik meg 
Tótmegyeren. 

A versenyen részt vesz 6 drb, különböző 
szerkezetű, egytagú és 5 drb, különböző szer-
kezetű, többtagú fogatos kapáló-gép. 

A verseny d. é. 9 órakor kezdődik. 
Vonatok ugy Budapest, mint Pozsony felől 
kellő számban közlekednek. A versenytér köz-
vetlenül a vasútállomás mellett fekszik. 

Felkérjük az érdeklődő gazdaközönséget, 
hogy a versenyen minél tömegesebben részt-
venni szíveskedjenek. 

A rendező-bizottság. 

Főtárgyak: 

1. Uj tenyészállatok felvétele. 
2. A földmivelési minisztérium válasza 

az állami tenyészetek orsz. törzskönyvelése 
tárgyában. 

Eostyán Ferencz s. k., 
elnök. 

A gabonaárakról.*) 
A gazdaközönségre nézve rendkívüli 

fontos a termények legjobb értékesítésének 
kérdése. HÍ3z ez már magából a termelékeny 
gazdálkodás fogalmából következik, melynek 
utolsó felvonását képezi a termények értéke-
sítése. Az idős hely és viszonyok legjobb ki-
használása, a produktumnak a gazdára nézve 
legmegfelelőbb ujabb produktumba való át-
tétele, az egyéni vágyaknak, élvezeteknek az 
értékesítés érdekében hozott korlátozásai képe-
zik a kapitálitás fundamentumait. A termények 
legjobb értékesítésére irányzott minden ut-
mutatás megbecsülhetetlen értékű a jövedelem 
emelésére már akkor is, ha csak egyes fix 
pontokat jelöl ki, melyeken az értékesítés kér-
dése megfordul. 

Hasonló czélzattal, bár nem mint uj dol-
gokat, közlöm az alábbiakat, melyekben csupán 
a gabonanemüeknek adás-vevés utján való 
értékesítésénél figyelembe veendő körülményekre 
terjeszkedem ki. 

Régen elfogadott elv, hogy a gabona-
nemüek áralakulása nem hódol az általános 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bniaiieit (Kistelek), ŰllcEl-*t 25. szám 

Kéziratokat a gzerkssstfaég i « küld visssa. 

ártörvényeknek, vagyis a kereslet és kinálat 
egymáshoz való viszonya csak igen kis mér-
tékben regulatora a gabonaár-hullámzásnak. 
Ezt eklatánsul bebizonyította a mult év, mikor 
maga a földmivelésügyi miniszter nem tartotta 
fölöslegesnek a gazdaközönséget figyelmeztetni 
arra, hogy ne dobják piaezra gabona-áruikat, 
mert a gabona-árak, különösen a buza-ár 
feltétlenül magasabb pozicziót fog elfoglalni. 
A magas ár még a mai napig sem követke-
zett be, bár mellesleg megjegyzem, én is csat-
lakoztam a miniszter véleményéhez. 

Az áralakulásra legnagyobb potencziája 
a tőzsdének van, hol igen gyakran a gabona-
áralakulások mesterségesen idéztetnek elő. 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt a fontos 
elvet, hogy a gazdaközönség ne azonosítsa 
magát a tőzsdével. A tőzsde nem megbízható 
kifejezője a tényleges viszonyoknak és ha ezt 
a gazdaközönség figyelembe veszi, nem egy 
ellene irányuló, nyerészkedő spekulácziót 
juttathat csődbe, saját énje javára. Mert az 
ilyen spekulácziók sohasem reálitáson, hanem 
csak papiroson épülnek föl és ez egyik szokott 
manővere a baisse-pártnak ; t. i. deprimálni 
az árt a papiroson. 

A tőzsdei spekulácziók ellensúlyozására 
feltétlenül szüksége van a gizdának tartalék-
tőkére, melvlyel önfentartási és üzem-folytatási 
költségeit fedezi a gabonaárak lehangoltsága 
idején. Ily esetben, mig tehát a gazda a 
kedveződen arak miatt nem bocsátja fölösleges 

Meghívó 
az Országos Törzskönyvelő Bizottságnak 
f. évi május hó 30 an, szerdán, délután 
5 órakor a Köztelken tartandó ülésére. 

*) Jelen czikk általánosságban tárgyalja ugyan 
a gabonaértékesítés kérdését, de az áralakulásra' be-
folyó tényezőket gyakorlati szempontból is megvilágítván, 
anrak közlését hasznosoak véljük ugy időszerűségénél 
fogva, mint arra való tekintettel is, hogy a gazda-
közönségnek az értékesítés ma még meglehetősen el-
hanyagolt ügyével mindinkább nagyobb figyelemmel kell 
foglalkoznia. Szerk. 

gabona-készletét áru^a, nagyon fontos szolgálatot 
tehetnek a kisebb termelőnek az erős alapon 
szervezett gazdasági hitelszövetkezetek. 

Az árak alakulására a következők figye-
lembe vételével lehet megközelítőleg követ-
keztetni. 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, V. ker., ALKOTMÁNY-UTCZA 31. 
-yorki gyár A V.Vormorelvillefranch'ei gyár világhírű 
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Az A d r i a n c e , Platt & Co. nev 
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Adriancekévekötőaratógépeinek . 
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gépeinek , 

la. aussigi Rezgálicz la. subl imált Kénpor 

Dr. Aschenbrandt-féle bordói és rézkénpor 
és mindennemű szőlőrédekezési anyagok és szerek bevásárlási forrása. 

Mai számunk 20 oldal. 
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1. Milyen a nagyobb gabonatermelő 
országok kiviteli produktuma ? Az ebből vont 
következtetéseknél alkalmazott áralakulási sza-
bályok tökéletesen érvényesülnének, ha a 
következő hatékony tényezők fenn nem forog-
nának. 

2. A nagy államok politikai iránya a 
tőkekeresletet illetőleg. Pl. ipari vállalatok 
alapítása. 

3. Rendkivüli körülmények és azok ki-
menetele. Pl. háború. 

4. A gazdaközönség pénzügyi helyzete, 
melyre nagy befolyással van a 2. pont alatti. 

5. A közlekedési eszközök milyensége. 
Pl. vízi vagy szárazföldi ut? 

6. A gabonanemüek vámtételei. Ide értem 
a szabadraktárt, őrlési engedéljt ős hasonló 
vámforgalmi frakeziókat. 

A gabonanemüek ára általában ősztől 
tavaszig normális körülmények mellett pro-
gresszív irányzatot mutat. Ez nagyon termé-
szetes is, mert az árba tudatik be a kezelési 
költség, mi tavaszra adja a legnagyobb summát 
vagyis ekkor áll be a gabonaárak maximuma. 

Elősegíti a maximumot egy másik körül-
mény is. Tudniillik fokoztatik a gabonanemüek 
iránti kereslet a gazdaközönség által is, kik 
ekkor eszközlik a vetőmag-kiadást. 

A gabonakészlet a folytonos fogyasztás 
miatt ősztől tavaszig már folytonosan csökken-
tetvén, ez ujabb fogyasztás hozzáadásával 
még inkább kevesbedik, mi hatását, ha csak a 
hat pont alattiak közül valamelyik tényező 
ellenkezökép nem hat : a magas árakban 
érezteti. 

\ Specziális hazai viszonyaink között a 
gabonaárakra nézve számottevő tényező a 
folyók hajózhatási időtartama is. Tekintve azt, 
hogy a Kelet olcsóbban termel, mint mi; az 
olcsó folyami szállítást kihasználva, olcsó 
gabonát hoz forgalomba, melylyel a magyar 
buza a konkurrencziát ki nem állja. Bár a 
Vaskapunál szedendő súlyosabb vámokkal ez 
némileg ellensúlyozható; mégis, minthogy a 
Balkán nem feltétlenül van a Vaskapura utalva, 
mert felhasználhatja a szabályozatlan Dunát a 
vám kikerülésére, mit bizonyít az 1898-iki 
statisztika is,*) azért állandó számottevő té-
nyezőként állithatjuk föl a folyók hajókázható-
ságára vonatkozó időjárást. 

A gabonaárakra nem maradnak hatás 
nélkül a szabadraktárak sem. A szabadraktár a 
szabadkereskedelemnek egyik szülöttje és 
cáélja a fogyasztóközönség számára olcsó 
kínálatot biztosítani. Ezért járulékos része a 
vámhitel. A behozott balkángabona szabad-
raktáröztatva, megkapja a vámhitel kedvezmé-
nyét. Ezen vámhitelnek félévi kamatja az impor-
táló zsebébe vándorol, bár itt az volt az intenczió, 
hegy ez az ár csökkentésére fog szolgálni. 

Ámde a balkángabona a" belföldivel 
anélkül;' is konkurrálhat, hogy e kamatnyere-
séggel /az* árt kevesbítené; minek folytán e 
kamatnyereség valóságos behozatali prémium; 
v^yisímás szóval a külföldi mezőgazdaság 
istápolása a hazai elnyomásával. 

A .termelő pénzügyi helyzetének romlását 
és igy közvetve a gabonaár hanyatlását 
idjézi elő ,az ádás-vevés egy alakja, a ga-

*) 1898-ban 5.000,000 q. jött föl a Dunán és 
ebtóf csat'i.OOő/Ö'OO q. a Vaskapun át. 

bonaelőváteli ügylet. Bíróságunk korszerű jogi 
felfogását jellemzi ama magatartás, mely sze-
rint az ily ügyletekre nézve is kiterjesztette 
az uzsoravétség fogalmát. 

Gazdaközönségünk egy nagy részében 
nem természetes a hitelszükséglet, hanem 
ápolják ezt benne a könnyelműség és a pénzt-
adó uzsorások, kinek ellensúlyozására szüksé-
ges, hogy gazdaközönségünk vágyainak kielégí-
tését vagyoni viszonyainak megfelelő szűkebb kor-
látok közé szorítsa. De ha mégis hitéire 
van szüksége, ezt he az elővételi ügyletben 
keresse, mely határtalan kamatot róhat fejére, 
hanem forduljon a pénzintézetekhez. 

Nem feltétlenül követendő, de minden 
esetre megszivelendő az a sokak által hangoz-
tatott tanács, hogy a gazdaközönség kerülve 
minden nagyobb szabású rizikót, közép magas 
árak mellett bátrán bocsássa áruba gabona-
készletét, melylyel egyszersmind a hitelszük-
ségletet is elkerülheti. 

Azt hiszem nem végeztem fölösleges 
munkát, midőn ezeket a gazdaközönség elé 
terjesztettem. Schm.itt Sándor• 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

Kölestermelés. 
Ö A köles iránt ezidén fokozottabb 

mértékben nyilvánul az érdeklődés jeléül annak, 
hogy az abnormis időjárás, sok helyütt ezen 
későn vethető növény termesztésére kényszeríti 
a gazdát. A kölesnek mindenesetre nagy előnye, 
hogy magtermelésre május hó közepétől junius 
derekáig, zöldtakarmányul pedig egészen julius 
hó közepéig vethető és a mi az Alföldre nézve 
különösen fontos, a szárazságot is jól tűri; e 
tekintetben a későn vethető növények közül 
csak a muhar tesz tul rajta. 

A magkereskedők árjegyzékeiben sokféle 
kölest találunk ugyan fáisorolva, de azért a 
hazánkban termeszteni szokott közönséges, 
bugás kásakölesen egyik sem tesz tul. A 
külföldi kölesfélék — a mint ez összehasonlító 
terme'ősi kísérleteimnél kitűnt — ugy a mag-
termés nagyságában, mint a termelt szálas-
takarmány minőségében messze mögötte álla-
nak a mi közönséges kölesünknek. A kül-
földi kölesféleségek tenyészideje sokkal hosz-
szabb, tehát sokkal későbben érnek meg, ami 
különösen a kései vetésnél nagy hátrány; 
kényesebbek, a talaj iránt jóval nagyobb 
igényeket támasztanak, a szárazságot sem tűrik 
oly jól; száruk vastagabb, durvább, szőrösebb, 
levelük sásosabb s igy rosszabb minőségű ta-
karmányt adnak, szénává szárításuk pedig külö-
nösen az őszi időben sokkal bajosabb. 

Összehasonlításul közönséges pirosszemü 
magyar- és franczia „gyöngy'-kölest vetettünk, 
a mult évben május 13-án, magtermelés czéljá-
ból. A közönséges köles augusztus 3 án, a 
franczia szeptember 4-ikén került kasza alá; 
a mig tehát a magyar köles, 82 nap alatt meg-
ért, a francziának 114 napra, vagyis egy teljes 
hónappal több időre volt szüksége. A mig a 
magyar köles kataszteri holdankint 1000 kgr. 
magot adott, a franczia köles magtermése 344 
kgrot tett ki vagyis 656 kgrmmal kevesebbet. 
Ugyanilyen feltűnő volt a különbség a 2 - 3 
év előtt összehasonlításul ' vetett magyar és 
szenegáli között is. 

Részemről tehát csakis a közönséges 
magyar kása-kölesnek vetését ajánlom ugy 
mag-, mint takarmánytermelés czéljából is. 

A közönséges magyar kölesnek sárga, 
piros, szürke és fehérszemü féleségei vannak. 
Nagyban termelésre a pirosszemüt (melyet 
helytelenül paprikakölesnek is neveznek) tar-

tom a legjobbnak, mert gazdagon fizet és 
nagyszemü; állítólag ez adja egyúttal a leg-
jobb kását. 

A köles mint emiitettem, niájus hó köze-
, pétől (Délmagyarországon május elejétől) julius 
derekáig vethető; magtermelés czéljából azon-
ban csak junius derekáig czélszerü vetni. 
Megjegyzem, hogy a korai (májusi) vetés biz-
tosabb eredményt s nagyobb termést ád, mint 
a kései, mert habár a szárazságot jól türi, 
mégis tartósabb szárazság esetén fejlődésében 
elmarad, különösen, ha elvetése után fejlődésé-
nek első szakaiban 1—2 kiadó esőt nem kap. 
A köles eleinte lassan nő, de ha egyszer 
erőre kapott, akkor növekedésében rohamosan 
halad előre. 

Jó erőben álló földeken a kölessel Uttös 
termelés is űzhető, a mennyiben a kalászosok 
lekerülte után nyomban felszántott tarlóba vet-
hető, délvidéken magtermelés, máskülönben 
azonban csak zöldtakarmánytermelés czéljából. 

A köles legjobban díszlik a jóerőben álló 
homokos talajokon, különösen, ha kissé mélyebb 
(de nem nedves) fekvésüek; a középkötö'tségü 
vályogtalaj okon is jól tenyészik, ellenben a 
hideg agyagtalaj nem felel meg kívánalmainak. 
Gyeptörésekben, kiszáradt iszapos földeken 
(tófenekeken), gazdag talajú rétszéleken, irtás-
földeken igen gazdagon fizet a nem ritkán 
egyetlenegy szántásba vetett köles. 

Máskülönben azonban a köles gyommen-
tes s porhanyó földet kiván; rögös földbe 
vetve a magnak nagy része nem kél ki. A 
köles földjét tehát ismételt szántással, jó apróra 
kell megmunkálni és pedig aunál inkább, minél 
kötöttebb a talaj már természettől fogva; a 
vetőszántást legjobb a köles elvetése előtt 
egynehány nappal elvégezni. —• Sorvetőgéppel 
a kölest a rendes gabonasortávolságra vessük, 
kat. holdanként 22—28 kgr. magot számitva 
a vetőmag és a talaj minősége s a vetés ideje 
szerint. Tulsürü vetés esetén a bugás virág-
zat nem fejlődhetik ki kellően, ritka vetés 
esetén az eleinte lassan növő kölest a gyomok 
elnyomhatnák. Korai vetésnél, porhanyó 
talajba vetve 22—24 kgr , kései vetésnél kötöt-
tebb talajba vetve 26—30 kgr. vetőmagot kell 
számitanunk. 

A viszonylag apró kölesmagot mélyen 
alátakarni nem szabad; az alátakarás mélysége 
kötöttebb talajon 1 cm.-nél, száraz hotfaok-
talajon lVs cm.-nél mélyebb ne legyen; vetés 
után hengerezni, a kikelt és legalább 4 levél-
ben levő kölesvetést pedig megfogasolni czél-
szerü. A köles érését a gazdának nagy figye-
lemmel kell kísérnie, mert a túlérett mag 
könnyen kipereg. A mint a buga felső ágai 
megbarnulnak s ugyanott a magvak a takaró 
levelekkel együtt sárgásbarna szinüekké vál-
nak, nyomban hozzá kell fogni az aratáshoz. 
A levágott kölest legjobb azonnal az aratás 
után kis kévékbe kötni és csomókba vagy 
bábokba állítani, a hol az utánérés tökéletesen 
véghez fog menni. A renden hosszabb ideig 
fekvő köles tetemesebb veszteségek nélkül alig 
takarítható fel. A megszáradt kölest ponyvás 
szekeren kell behordani s lehetőleg azonnal 
lecsépelni, mert boglyákba rakva a megfülledés 
veszedelmének lehet kitéve. A kicsépelt köles-
magot eleinte vékonyan kell rétegezni s több-
szörösen átforgatni, mert könnyen felmelegszik 
és megdohosodik. 

A magköles szalmája jó takarmányt ád, 
feltéve hogy tökéletesen kiszáradva rakjuk el 
télire. A köles szalmájának tökéletes megszári-
tása (különösen a kései vetéseknél) azonban 
nem mindenkor sikerül. Ilyenkor legjobb az 
egészet bezsombolyázni; a máskülönben köny-
nyen romló kölesszalma ily módon kitűnően 
eltartható. 

A zöldtakarmányul vetett, de el nem 
fogyasztott takarmánykölest is, ha az időjárás 
annak tökéletes megszáritását kétségessé teszi, 
leghelyesebb bezsombolyázni. 

Megjegyzem még, hogy a kölest épen ez-
idén, a májusi fagyok által megtámadott, korán 
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ideje él nem következett, mire hirtelen apaszt, 
s télen át igen kevés tejet fog adni. Ha ellen-
ben a tehén aug.-október hónapokban borja-
zik, a tejelés első időszaka, mikor legtöbb 
tejet ad, a téli hónapokra esik; az apasztás 
idejének bekövetkeztekor elérkezik a zöld- ! 

takarmányozás vagy legeltetés ideje, mire a 
tej mennyisége ismét emelkedni fog, tehát az 
őszi borjuztatás nemcsak azért hasznosabb, 
mert a fő tejelési időszak a téli hónapokra 
esik, hanem azért is, mert az őszszel borjúzó 
tehén összesen is több tejet ad, mint a ta-
vaszszal borjúzó. Ha azután az istálló ele-
gendőleg meleg, az állatok a tél folyamán 
gondosan ápoltatnak és takarmányoztatnak, az 
őszi elletés a borjuk fejlődésére sem lesz 
hátrányos, sőt tapasztalatból merített meg-
győződesem, hogy a borjú fejlődésére csak 
előnyös, ha hat hónaoos kora előtt nem kerül 
legelőre, illetőleg csak száraz takarmányon 
tartatik, mert a zöldtakarmány magas víztar-
talma miatt a fejlődő szervezetet annál inkább 
ellazítja, mennél fiatalabb korban, mennél 
nagyobb mennyiségben jut abba. Az alig el-
választott borjú szervezetének amúgy is maga,s 

XVII. teDyészállatvásár díjazott 
állatai. 

A „Köztelek" f. évi 31., 32. számai-
; ban már közöltük a XVII. tenyészállat-

vásáron 'első díjjal kitüntetett szarvas-
marhák és sertések képeit. A tenyész-
állatvásáron a juhok osztálya is nemcsak 
tekintélyes számú, hanem kiváló minő-
ségű állattal volt képviselve. A gyapju-
áraknak némi föllendülése maga után 
vonta, hogy az eddig elhanyagolt juh-
tenyésztést sok gazda újból felkarolja, 
Ebben a törekvésükben igen nagy szük-
ségük van a kiválóbb regenerátorokra 
és az ezeket igénylő gazdák valóban 
hálásak lehetnek azoknak a juh tenyésztők-
nek, akik daczára a juhtenyésztés csekély 
jövedelmezőségének, hírneves kitűnő 
tenyészeteiket nemcsak föntartották, hanem 

! tökéletesítették is, ugy, hogy ezek a 

állatvásár forgalmából is láthatólag az 
ezen tenyészállatok után való élénkebb 
kereslet tünt ki. 

Mellékelt képeinken (62—67. ábra), 
melyek a tenyészállatvásáron Erdélyi cs. és 
kir. fényképésztől fölvett kitűnő fotográfiák 
után készültek, az első dijakkal kitünte-
tett öt tenyészet állatait mutatjuk be. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

A német hússzemle-törvény. 
A német birodalmi gyűlésben tudvalevő-

leg heves ellenzésre talált a hússzemléről 
szóló törvényjavaslat 14. §-a, mely a húsnak 
külföldről való behozatala iránt intézkedik. 
Maga a birodalmi kormány sem volt hajlandó 
hozzájárulni az olyan intézkedéshez, mely a 
hús behozatalának teljes megszüntetését czé-
lozza és mely ilyen alakban a lakosság élel-
mezését túlságosan megnehezítette volna. Az 
utóbbi időben a birodalmi gyűlés többségét 
alkotó pártok között tárgyalások folytak a 
paragrafus megfelelőbb módosítása iránt és a 
pártok a következő kompromisszumban álla-
podtak meg: < 

14a §. Légmentesen zárt dobozokba vagy 
más hasonló edényekbe zárt hús, kolbászok és 
egyéb keverékek felaprított húsból, a vánibelföldre 
nem hozhatók be. 

Egyebekben a hús behozatalára nézve 
1903. deczember hó 31-ig a következő határo-
zatok irányadók: 

1. Friss hús a vámbelföldre csak egész 
állattestekben hozható be, melyek szarvas-
marháknál, kivéve a borjukat, és sertéseknél 
két félre lehetnek osztva. A testrészekkel a 
mell- és hashártya, a tüdők, a sziv, a vesék, 
teheneknél a tőgy is, természetes összefüggés-
ben kell hogy legyenek. A birodalmi tanács 
fel van hatalmazva, hogy ezt az előírást más 
szervekre is kiterjeszsze. 

2. Elkészített hús csak akkor hozható be, 
ha előállítása és elkészítése szerint az emberek 
egészségét tapasztalat szerint nem fenyegeti 
vagy ha ártalmatlansága az emberi egészségre 
a behozatalnál megbízható módon megállapít-
ható. Ez a megállapítás kivihetetlennek tekin-
tendő, különösen páczolt hús behozatalát ille-
tőleg, ha néhány darabnak súlya négy kilo-
grammnál kisebb ; ez az intézkedés a sonkákra, 
a szalonnára és a belekre nem terjed ki. 

Olyan hús, mely tartóssága czéljából alá 
volt ugyan vetve valamely kezelésnek, azon-
ban a friss hús tulajdonságait lényegileg meg-
őrizte vagy megfelelő kezeléssel azokat vissza-
szerezheti, nem tekintendő elkészített húsnak; 
az ilyen hús az 1. pontban megjelölt elbírálás 
alá esik. 

Az 1903. deczember 31-dikét követő időre 
a hús behozatalának feltételei újból szabályo-
zandók. A mennyiben a megjelölt időpontig 
ilyen ujabb szabályozás nem létesülne, akkor 
a 2. pont alatti behozatali feltételek továbbra 
is érvényben maradnak. 

Az uj szöveg, a mennyiben elfogadja a 
birodalmi gyűlés, első sorban az amerikai hús-
készítmények behozatala ellen irányul és reánk 
nézve is annyiban fontos, hogy ilyen készít-
ményeknek bevitelére nekünk sem lehet ki-
látásunk. 

A friss hús behozatala továbbra is meg 
lévén engedve, amennyiben az idevonatkozó 
intézkedések, a mint joggal várható, 1903. 
után is érvényben maradnak, ilyen hús Ma-
gyarországból is ki lesz vihető Németországba. 
A belső szervek nagyobb részének meghagyása 
természetes összefüggésükben, nehezítő körül-
mény ugyan, de egyáltalában nem annyira, 
különösen megfelelő szerkezetű szállítási esz-
közök igénybevétele esetén, hogy miatta a 

víztartalmát a zöldtakarmány még inkább 
fokozza, csontképződését nem segíti kellőleg 
elő, nem annyira, mint a száraz szálas-, külö-
nösen pedig a szemestakarmány. 

A tej minőségét befolyásoló körülmé-
nyekről a következő számban. 

tenyészetek ma is a legjobb beszerzési 
forrásai a tenyészjuhoknak. Természe-
tesen az elmondottak első sorban a 
finom és a középfinom gyapjút termelő 
juhokra vonatkoznak, aminthogy a tenyész-

64. ábra. Rambouillet anya, ell. 1898. 
' (Tenyésztője : Skublús örökösül:.) • 
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húskivitel lehetetlen volna, .föltéve, hogy a 
kereskedelmi szerződés olyan vámtételt állapit 
meg, mely mellett a húskivitel haszonnal járhat. 

Dr. H. F. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
218. kérdés. A birkákon ez évben szo-

kottnál nagyobb mérvben lépett fel a kullancs; 
mely eljárással lehetne ezeket pusztítani? 

F : M. 
219. kérdés. Áz eddigi kísérletezések 

alapján az eddig használt kén, rézkénpor és 
felmangánsavas kálioldat közül melyik felel 
meg legjobban a lisztharmat ellen s a kísér-
letezők melyiket ajánlhatják legjobban? 

H. I. 
220. kérdés. Nedves légkörű, jó erőben 

levő agyagtalaju, tehenészettel összekötött 
kis gazdaságomban eredményes lenne-e az 
a'ant összeállított 7 forgásu váltog. berende-
zés, tekintettel arra, hogy minden 20 hold 
után 10 tehenet kell takarmányozni. 

1. Buza, herével. 
2. Here. 
3. Tengeri (csinkvántinó-e, vagy székely ?) 
4. Árpa, herével. 
5. Here. 
6. Buza, tarlórépa. 
7. Zabosbükköny, csalamádé, (vagy tarló-

répa?) 
Kérem az esetleges tévedést javítani és 

tudatni, hogy vájjon biztosan (gyenge termés 
mellett is) megfelel-e ily berendezés mellett 2 
kis hold egy számos állatnak illetve egy fejős 
tehénnek? K. 6. 

221. kérdés. A b. lapjukban hirdetett 
rizstakarmányliszt mire becsülendő és elő-
nyösebb-e az árpadaránál tényleg a borju-
nevelésnél? K. S. 

222. kérdés. Zabosbükköny-takarmányt 
czélszerü e kévekbe kötve, keresztbe rakni; 
és milyen eljárás követendő ? 

Nem-e lehet attól tartani, hogy keresztbe 
rakva összefülik? 

A keresztbe rakásnál milyen kezelés 
követendő; mikor kell a vágás után bekötni; 
milyen nagy lehet a kéve; hány kéve rakandó 
egy keresztbe; mennyi ideig kell a keresztet 
a tarlón hagyni, szikkadás szempontjából? 

S. J. 

Felelet. 
Kullancsok irtása. (Felelet a 218. kér-

désre) A szóban levő élősdiek nem kullancsok 
(Ixodes), hanem a Melophagus ovinus (juhtetü-
légy, juhkullancs) nevü rovar, mely felületes 
megtekintéskor nagyon hisonlit a kullancshoz. 
A Melophagus nem a bőrbe befúródva talál-
ható, miot a kullancs, hanem a bőr felületén 
vagy a gyapjufürtök között tartózkodik. A ro-
varok elölésére, midőn már igen elszaporod-
tak, legczélszerübb a 2°/o-os kreolin, vagy 
lisol-oldatban valő fürösztés; az eredmény 
sokkal biztosabb, ha az állatok a fürösztés 
előtt lenyíratnak. Dr. M. J. 

A szőlő lisztharmat-betegsége. (.Felelet a 
219. kérdésre.) A szőlő lisztharmat-betegsége 
ellen alkalmazott szerek közt, az eddig gyűj-
tött tapasztalatok szerint, kétségtelenül hatá-
sos a kénvirág vagy az igen finomra őrölt 
kénpor, ha azt idejében és helyesen alkal-
mazzuk. Az első kénporozás ideje május vége 
vagy junius eleje; a másodiké és harmadiké 
egy-egy hónappalkésőbb. Ha azonban a poro-
zás után hamarosan olyan eső éri a szőlőt, 
mely a kénvirágot arról lemossa, akkor az 
eső elmultával a porozást ismételni szükséges. 
A rézkénpor hatása még nincs oly biztonság-
gal megállapítva, hogy azt a kénpor helyett 
feltetlenül és minden esetben hasonló sikerrel 

alkalmazhatónak véleményezhetnők; a fel-
mangansavas káliumra ugyanez még sokkal 
inkább áll. 

Ujabban igen sokan tesznek próbát a 
kénmáj (kálium-sulfid) oldatával is; az ered-
ményt többen dicsérik. De itt is tekintetbe 
kell azt venni, hogy a kénvirág már félszáz 
esztendő tapasztalatai szerint biztos liszthar-
mat-ölő szer s igy addig, amíg ez más szerről 
is ép oly kétséget kizáró módon be nem 
bizonyosodik, nincs okunk a helyett egyéb 
szerekkel experimentálni, hacsak sz esetleges 
balsikernek nem akarjuk magunkat kitenni. 

Gy. I. 
Tetésforgó takarmánytermeléssel egybe-

kötve. (Felelet a 220. sz. kérdésre.) Minthogy 
egy számos állatnak egy év alatt mintegy 
45—50 q. takarmányszárazanyagra és 12 q. 
alomszalmára van szüksége, ezen mennyiségek 
biztosítására legalább 4 kis hold (á 1200 • " ) 
szántóföldre van szükség, feltéve, hogy a 
gazdaság réttel nem rendelkezik és a szántó-
földnek mintegy fele részén gabonafélék és 
kapás növények termeltetnek. 

Ennélfogva, ha az illető gazdaságnak 
rétje nincs, a közölt vetésforgó betartása 
mellett 2 kis holdanként 1 számos marha nem 
lesz eltartható. A 7 forgásu vetésforgó pedig 
azért nem fog a czélnak megfelelni, mert 

66. ábra. Oxfordshire 
(Tenyésztője : Herberstein Józ 

benne a lóher 7 év alatt kétszer fordul elő, 
ami rövid idő alatt lóheruntságra, vagyis arra 
vezetne, hogy lóher meg nem teremne. 

Ezen okból a vetésforgó okvetlenül 
módosítandó vagy olyformán, hogy ha lehet-
séges, keretébe a luczernatermelés beleillesz-
tetik, ami különösen tejgazdaságokra nagyon 
előnyös, mert jó és olcsó nyári takarmányt 
szolgáltat, vagy hogy az egyik here helyébe 
másféle takarmánynövény tétetik. 

Az első esetben a vetésforgó a következő 
lehetne: 

1. Buza herével. 
2. Here. 
3. Buza, utána esetleg tarlórépa. 
4. Tengeri. 
5. Árpa, esetleg luczernával, különben 

utána tarlórépa. 
6. Zabosbükköny és csalamádé. 
A 7-ik nyomás luczernás lenne, amely 

addig meghagyatnék, mig megfelelő termést 
ad. Mihelyt pedig meggyengül, az árpa alá 
luczerna vettetnék és a feltört luczernába 
kerülne a zabosbükköny és a csalamádé. 

Ha pedig ez a módositás nem alkalmaz-
ható, a következő vetésforgó ajánlható: 

1. Buza herével. 
2. Here. 
3. Tengeri. 

4i Árpa, utána tarlórépa. 
5. Zabosbükköny. 
6. Buza, utána tarlórépa. 
7. Csalamádé. 
Ha ebben az esetben a tengeri és a 

csalamádé megtrágyázható, megfelelő ter-
mésekre lehetne számot tartani s igy 40 hold 
után biztosan lenne 10 számos állat takarmány-
szükséglete fedezve. 

Hogy csinkvantinó, vagy székely tengeri 
termelendő-e, attól függ, hogy melyik fajta ad 
nagyobb termést, de ha a talaj jó erőben álló 
agyagtalaj, valószínűnek tartjuk, hogy a pig-
noletto tengeri fog legelőnyösebbnek bizenyulni. 

Hensch Árpád. 
Eizstakarmányliszt. (Felelet a 221 sz. 

kérdésre.) A rizstakarmányliszt rendkívül változó 
összetétellel bir, részint mert nagyon eltérő 
módon nyerik, részint mert igen gyakran 
hamisítják. Ami nyerési módját illeti, előre 
bocsájtjuk, hogy a nyers rizst két hártya 
borítja, u. m. az ondó, mely fás, érdes 
(karczos) polyvanemü s az ezüst hártya, 
mely nagyon zsíros és lágy. Midőn tehát a 
rizst koptatják, először az ondót választják le 
róla s ez adja a rizskorpát; azután az ezüst-
hártyát vakarják le a rizsről s ez alkotja a 
rizstakarmánylisztet. A hártyáitól megfosztott 
rizs most csiszolómalomba kerül, ahol kövek, 

towa kosok, el). 1893. 
3f gróf libochowitzi uradalma.) 

hengerek, hengerkefék stb. lisztes részeket s a 
csirát választják le a rizsről, mely hulladék 
szintén rizstakarmányliszt elnevezés alatt jő 
forgalomba, de rizstakarmánylisztnek mondják 
a rizskeményitőgyárosok is szárított hulladé-
kaikat, minnélfogva legalább is háromféle 
rizstakarmánylisztet lehet megkülönböztetni, 
u. m. 1. azt, mely főleg a rizsszem ezüst,-
hártyájából áll, 2. azt, mely a rizs csiszolása 
alkalmával keletkezik s mely főleg lisztből, 
csirából és szemtörmelékekből áll s végre 3. 
azt, mely a rizskeményitőgyártásnál keletkezik 
s mély a rizsnek keményítőtől megfosztott 
maradéka. Ami továbbá a rizstakarmányliszt 
hamisítását illeti, megemlítjük, hogy az több-
nyire változó mennyiségű rizskorpával eszkö-
zöltetik, melyet finomra őrölve már a rizs-
hántolómalmokban kevernek a liszthez, mi-
által az nemcsak tápértékéből vészit, mert a 
rizskorpa kevesebbet ér mint az utolsó szalma, 
de karczos természete miatt egészségtelen is. 
Ehez járulnak továbbá még azon hamisítások, 
melyeket a közvetítők eszközölnek a rizstakar-
máayliszttel. 

Ha a megbeszélt bizonytalanságoktól el-
tekintünk, igen jó takarmánynak mondhatjuk 
a rizstakarmánylisztet s dicsérőleg kiemelhetjük 
róla, hogy nagyon gazdag zsírban, ámbár 
zsírjának másrészt azon hibája van, hogy 
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könnyen avasodik, minnélfogva csak friss 
rizstakarmánylisztet és azt is csak oly men-
nyiségben czélszerü vásárolni, aminőben rövid 
idő alatt fel tudjuk takarmányozni ; továbbá 
ugyancsak avasodási hajlama miatt a rizstakar-' 
mánylisztet mindig csak mérsékelt mennyiség-
ben — 1000 kg. élősúlyra legföljebb 3 kg.-ig 
— tanácsos a növendékállatokkal etetni. 

Az árpadarával bajos a rizstakarmány-
lisztet általánosságban összehasonlítani, mert 
utóbbinak — mint említettük — annyira válto-
zik, az összetétele, hogy itt alig beszélhetünk 
áflagos összetételről. Ezért nagyjában csak 
annyit mondhatunk, hogy a jó rizstakarmány-
lisztnek van akkora, sőt nagyobb tápértéke is 
van, mint a jó árpadarának, de a rossz (pl. 
sok rizskórpát tartalmazó) rizs takarmányliszt-
nek távolról sincs akkora takarmányértóké, 
mint a rossz árpadarának, előbbi tehát jobb, 
utóbbi pedig rosszabb szolgálatot fog a borju-
nevelésnél tennni, mint a hásonminőségü 
árpadara. Befejezésül még csak annyit mondunk, 
hogy alig ismerünk kereskedelmi takarmányt, 
melynek vásárlásánál oly óvatosaknak kellene 
lennünk, illetőleg melynél oly nagy súlyt kellene 
a fápanyagkikötés, ellenőrző elemzés és rom-
latlan állapotban valló szállításra fektetnünk, 
mint a rizstakarmánylisztnél. 

, Gselkó. 

A kévékét kedvező időben jobb kiszá-
radás végett estig szétszórtan hagyják s össze-
rakásuk rendszerint 18 kévés keresztekbe 
történik, melyeket a tarlón szikkadás czéljából 
mindaddig kel) hagyni, mig a kévékből „kihúzott 
zabszárak bütykei is teljesen szárazaknak nem 
bizonyulnak. 

Ha a zabosbükköny ezt a szárazsági fokot 
elérte, bátran behordható és elrakható. 

•Hensch Árpád. 

Gazdasági egyesületek mozgalma. 

A pozsonymegyei gazdasági egyesület 
e hó 14 én tartotta tavaszi közgyűlését gróf 
Pálffy István elnöklete alatt. Horváth Jenő 
titkár az egyesület választmánya által elfoga-
dott s általunk is ismertetett működési pro-
grammot terjesztette elő; ennek kapcsán be-
jelentette, hogy ezídeíg a megye két közsé-
gében fogyasztási és hitelszövetkezetek állít-
tattak fel. Beje entette továbbá, hogy a mult 
télen a gazdasági tanfolyamokat több mint 
16000 kisgazda hallgatta, hogy a kosárfonó 
háziipari tanfolyamon számos kisgazda nyert 
oktatást. Hogy szeptemberben Pozsonyban 
gyümölcskiállitás és vásár, Morva-Szent-Jánoson 
és Szempczen szarvasmirhakiállitás és díjazás, 

d) a kör számára szak- és napilapokat járat s 
könyvtárt létesít. Ezek után következik a 
tagok s azok kötelezettségeire, a tisztikarra s 
a gyűlésekre vonatkozó rész. Megállapította a 
közgyűlés az ezévben megtartandó szarvas-
marha-díjazások helyét; ezeket Nagy-Bccske-
reken és Perjámoson rendezik. Az egyesület 
újonnan kidolgozott alapszabályainak bemutatása 
után az indítványok tárgyalása során elhatá-
rozta a közgyűlés, hogy a gazdatisztekről 
szóló törvényjavaslat némi módosítása tárgyá-
ban felír a földmivelésügyi miniszterhez, kér-
vén, hogy az egész törvényjavaslatot azon 
szövegezésben, melyben a képviselőház elé 
óhajtja terjeszteni, előzőleg véleményezés 
végett küldje meg az összes - azda ági 
egyesületeknek. Tárgyalta továbbá egy, a 
megye területén felállítandó czukorgyár ügyét 
is. A lótenyésztési bizottság indítványára el-
határozta az egyesület, hogy a lóversenyek 
rendezése czéljából egy magyar lovaregyletet 
alakit. 

A biharmegyei gazdasági egyesület f. hó 
28-án Berettyó-Újfaluban szántásversenyt rendez. 
A verseny tervezetéből a következőket emiit-
jük fel: a szántásversenyen résztvehet minden 
biharmegyei gazda, földmives saját ekéjével és 
fogatával, résztvehet továbbá minden gazda-
sági cseléd a használatára és gondozására 
bízott ekével és fogattal; a versenyen csak 
egyes ekékkel lehet résztvenni, igavonó erőül 
kettős, vagy négyes ökör-, vagy lófogat hasz-
nálható ; minden versenyző egy 50 öl hosszú 
és 5 öí szélességű területet tarlozik meg-
szántani, mély miveletet minden segitség 
nélkül tartozik végezni; a szántott barázdák-
nak legalább 6 hüvelyk mély és 8 hüvelyk 
szélességüeknek kell lenniök. A versenyzők 
által szántott területeket az e czélból alakítandó 
bíráló bizottság fogja elbírálni, amely a ver-
senyzőknek az ekével való jártasságukat is 
meg fogja bírálni, úgyszintén a jószággal való 
bánásmódjukat. A szántott területnél elbírálás 
alá jön: az első két barázda egyenessége, a 
föld tiszta levágása a barázda oldalán és 
fenekén, a földnek tökéletes megfordítása és 
fektetése, a barázda mélysége és szélessége; 
a szántott terület általános benyomása, a 
magházak egyformasága ; az utolsó barázda 
tisztasága; a forgók tisztasága és a szántási 
!dő. A versenyen 200 korona pénzdíjat oszta-
nak ki. 

Kivándorlás. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-

let közgazdasági szakosztálya április 30-iki ülé-
sében Bálás Árpád indítványára bizottságot 
küldött ki Zsélénski Róbert gróf elnöklete 
alatt a Magyarországból Amerikába irányuló 
kivándorlás tanulmányozásáia és a netalán 
szükségesnek mutatkozó javaslatok megtételére. 

Az indítvány kapcsán kifejlődött vita 
folyamán Szilassy Zoltán nagyon helyesen 
eleve hiu reménykedésnek mondotta azt a 
várakozást, mintha bármely közgazdasági vagy 
rendőri intézkedésekkel véglegesen meg lehetne 
szüntetni a kivándorlást. Ez seholsem sikerült; 
bizonyára nálunk sem fog sikerülni. Minden 
emberben megvan az elégületlenség csirája; 
ez az elégületlenség jut kifejezésre a kiván-
dorlásban akkor is, ha az általános megélhe-
tési viszonyok különben elég kedvezőek. 
Szilassy Zoltán ezért fölvetette az országos 
kivándorlási ügynökség megteremtésének az 
eszméjét, amely ügynökség arra törekednék, 
hogy az elháríthatatlan kivándorlás lehetőleg 
helyes irányba tereitessék. Azaz, hogy a ki-
vándorló magyar alattvalók lehetőleg olyan 
országba telepíttessenek, ahol valószínűleg 
boldogulni fognak és amellett nem vesznek el 
szükségszerüleg hazájukra nézve. 

A kiküldött bizottság tehát nemcsak a 
kivándorlás okait és orvosszereit fögja kutatni, 

Zabosbiikköny kévékbe Kötése. (Felelet | 
a 222. kérdésre.) A zabosbükkönynek kévékbe 
kötését több gazdaságban évek óta alkalmazzák, 
különösen azért, mert a legnehezebben ki-
száradó s ezért a megfülledésnek, penésze-
sedésnek és önmeggyuladásnak leginkább 
alávetetett zabosbükköny ily módon kezelve 
jo.bban kiszárithaló, miáltal a felemiitett veszé-
lyek maguktól elesnek. 

A kévékbe kötésnek egy másik előnye 
az, hogy az ily takarmány a behordásnál, 
elrakásnál és adogálásnál könnyebben kezelhető 
és kezelése jobban ellenőrizhető, minélfogva a 
kötözéssel járó nagyobb költségeket az említett 
előnyök a legtöbb esetben tetemesen ellen-
súlyozzák. 

A követendő eljárás nagyon egyszerű s 
abból áll, hogy a lekaszált zabosbükköny, 
mihelyt levelei és vékonyabb szárrészei kellően 
megszáradtak, de a zabszárak belseje még 
nedves, épugy mint a gabonafélék, kévékbe 
köttetik. 

A kévék nagysága az alkalmazott kötelek 
hossza szerint változó, de szabálynak tekin-
tendő, hogy a kévék annál kisebbek legyenek, 
minél nyirkosabb a takarmány. Kedvező idő-
járás esetén nagyobb, ellenkező esetben kisebb 
kévéket köttetnek, hogy a zabosbükköny a 
a kötés alatt penészt ne fogjon. 

a vármegye valamely erre alkalmas helyén 
pedig lódijazás fog tartatni, végre pedig a 
megkezdett uton az egyesület lehetőleg minden 
községben gazdakört szervez és felir a föld-
mivelésügyi miniszterhez, hogy utasitsitsa a 
vármegyei hatóságokat, hogy buzdítsák a köz-
ségek elöljáróságait gazdakörök szervezésére, 
hogy a megalakult gazdakörök könyvtára 
számára népies és ismeretterjesztő müveket 
adományozzon. A közgyűlést Eovara Frigyesnek 
a „Gazdatiszti kérdésről" tartott előadása 
rekesztette be. 

A torontálmegyei gazdasági egyesület 
f. hó 14-én tartotta Eónay Ernő elnöklete 
alatt tavaszi közgyűlését; ez alkalommal az 
elnökség bemutatta az egyesület által létesí-
tendő gazdakörök alapszabály-tervezetét is, 
melynek első része a következőket tartal-
mazza : A gazdakör czélja : K—i község érde-
keinek a megvédése s a község mezőgazdaságának 
a felvirágoztatása. Ezen czél elérésére: a) állandó 
összeköttetésben áll a megyei gazdasági egye-
sülettel s attól minden gazdasági kérdésben 
és községi szövetkezeti ügyben tanácsokat és 
felvilágosításokat kér; b) az érdekelt községi 
gazdákkal a kívánalomhoz mérten szövetkeze-
teket alakit; c) a tagok mivelődésének, szakis-
mereteinek ős társas érintkezésének fejlesztése 
czéljából a községben állandó helyiséget tart; 
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hanem a kivándorlás szabályozására is keresni 
fog módokat. Föladata körébe tartozik ezek 
szerint a megélhetési viszonyok javítására és 
a szükséges rendőri intézkedésekről javaslatot 
készíteni; de egyszersmind körülnézni, hol 
találhatna az eddigieknél alkalmatosabb meg-
települő területet a kivándorlók részére. 

Az utóbbi szempontból ajánlom a bizott-
ság figyelmébe megszállott tartományainkat: 
Bosnyákországot és a Herczegovinát. 

Ezek az országok közvetetlenüi határun-
kon feküsznek. Könnyen hozzáférhetők, a ten-
gerentúli utazásnak gyakran romboló fára-
dalmai, veszedelmei és a kivándorlónak úgyis 
sovány tárczáját megkoppasztó nagy költsége 
nélkül. A magyar és osztrák közös minisz-
térium (ezidőszerint, épen magyar állam-
férfiú Kállay Béni közös pénzügyminiszter) 
vezeti a kormányzásukat, tehát nagyobb a 
valószínűség arra, hogy az ide kivándorlók 
megtarthatók hazájuk részére, mintha egészen 
idegenbe, Amerikába vagy Ausztráliába mennek. 
Azonfölüla magyar érdekeket tekintve is kivána-
tos volna virágzó magyar gyarmatok keletkezése 
ott, ahova okvetlenül gravitálnia kell a józan 
magyar politikának. 

Bosnyákország és a Herczegovina lakos-
sága nem olyan sürü, hogy erős bevándorlást 
meg ne birna. 51,027 km2-en 1.568,092 lélek 
lakik; esik átlagosan egy km2-re 31 lélek 
(Magyarországon 54), a lakosság sűrűségének 
maximuma 62, minimuma 10 egy km2-en. 
A mezőgazdasági mivelés alatt álló terület 
45497°/o = 23,457 km2; erdő 52'10% =•= 
26,581 km2; terméketlen talaj 1-93% = 
989 km2. A mivelés alatt álló terület egy 
km2-ére is csak 66'7 lakos esik, pedig az 
óriási erdőterület a termőföld szaporításának 
egyelőre majdnem kimeríthetetlen forrása. 

A klíma egészséges. Bosnyákországban 
nedves középeurópai, kontinentális jellegű; 
Szerajevó évi középhőmérséke + 9'2° C. A 
Herczegovinában száraz, délvidéki tengeri jellegű; 
Mosztár évi középhőmérséke+.15'9o C. A déli 
fekvés következménye, hogy kukoricza 700 m., 
tavaszi buza 1000 m., őszi buza 1400 m. 
magasságban terem. A csapadék évi átlaga 
a Herczegovinában 16 mm., Bosnyákországban 
l-03mm., Bosnyákország folyóvizekben gazdag; 
talaja termékeny, buza rozs, árpa, repcze, 
zab, köles, tengeri, burgonya, czukorrépa, 
dohány (leginkább a Herczegovinában), gyü-
mölcs (különösen szilva),; szőlő (leginkább a 
Herczegovinában) stb. mivelésére és állat-
tenyésztésre igen alkalmatos. Az országos kor-
mány ugy a földmivelés, mint az állattenyész-
tés fejlesztésére nagy gondot fordit. 

Mindezekhez a körülményekhez hozzá-
véve, hogy a közigazgatás, igazságszolgáltatás, 
közoktatás, közlekedés és közbiztonság ezek-
ben az országokban immáron teljesen modern 
színvonalon áll, indokoltnak fogjuk találni, 
hogy Bosnyákországra és a Herczegovinára 
fölhívom a szóbanforgó bizottság figyelmét, 
ha a kivándorlás szabályozását is föladatai 
közé sorozza. 

A bosnyák-herczegovinai országos kormány 
sem tévesztette szem elől a hasznos elemek be-
vándorlását. Szívesen látja és elősegíti az 
olyan jóravaló földmivelők megtelepedését, 
akik szorgalmukkal, előrehaladottabb mező-
gazdasági ismereteikkel önkénytelenül oktató, 
fejlesztő hatást gyakorolnak az illető vidék 
lakosságára. A bevándorlás évekkel ezelőtt 
tényleg megkezdődött, aminek Bosnyákország 
néhány minta-telepet köszön. 

1894-ig a betelepedés magánosok által 
eladott földbirtokokon történt. Az országos 
kincstár azonban már akkor is segítségükre 
volt a bevándorlóknak. Lakóházaik és gazda-
sági épületeik részére ingyen szolgáltatta a 
fát, kamat nélküli kölcsönt, pénzbeli segélyt, 
vetómagvakat adott, sőt szükség esetén az j 
adót is elengedte nekik. 

Igy alapították szászok, wesztfáliaiak, | 
poroszok és hollandusok Budolfsthalt és 

Windthorstot, bácskai svábok Franz Josefs-
feldet. Összesen 487 család 2621 lélekkel 
lakik ezeken a telepeken; átlagosan esik egy-
egy családra 776 ha. termőfold, összesen 
3777 ha. 

A rendszeres telepítés kincstári telkéken 
1894-ben vette kezdetét. Az országos kormány 
megkívánja, hogy a bevándorló tisztességes, 
jó erkölcsű ember legyen és családonként 
legalább 1200 korona készpénz kimutatását 
követeli meg. Minden család legalább 12 ha. 
irtványföldet kap keze alá. A kijelölt telep 
szabályozási tervét az országos kormány ké-
szítteti el a templom, iskola, paplak, község-
háza helyének kijelölésével és ezeknek a köz 
épületeknek a fölépítését tőle telhetőleg támo-
gatja épületfa stb. ingyenes átengedésével. 

A telepes az első , három esztendőben 
nem fizet bért a földért. A negyedik évtől 
kezdve hektáronként egy korona az évi 
haszonbér. Ha kifogástalanul viseli magát és 
szorgalmasan, rendesen miveli a földet, akkor 
letelepedésétől számított tiz esztendő muba 
az egész telek, minden további fizetség nél-
kül, telekkönyvi tulajdonába megy át a hasz-
nálatára adott telek. Hektárja eszerint hét 
koronájába kerül. Semmiféle kivándorló nem 
kívánhat és sehol a világon nem kap jó minő-
ségű földet ennél előnyösebb föltételek 
mellett. 

A telepesek lakóházaik és gazdasági 
épületeikhez fát ingyen kapnak a kincstártól. 
Szabályszerint további támogatásra vagy segít-
ségre nem számithatnak. Hanem azért rossz 
termés vagy egyéb elemi csapás esetén az 
országos kormány rendesen fölmenti őket a 
tized fizetése alól és gyakran részesiti őket 
kamatnélküli kölcsönben is. Természetesen 
egyedül akkor, ha az ilyen segítség meg-
felelőleg indokolva van. 

Az 1894-től 1898-ig terjedő négy esz-
tendő alatt nyolcz járásban 441 bevándorolt 
család 2646 lélekkel telepedett meg a fönebb 
vázolt föltételek mellett. Amint eddigelé meg-
ítélhető, valamennyien igen megelégedettek 
sorsukkal. 

A mezőgazdaság terhei között első helyet 
foglal el a termés után készpénzben fizetendő 
tized, dézsma. A tized levonása után a földesúr 
(bég) egy harmadot (tretina) kap a termés-
ből ; ez a telepesnél elesik, mert kincstári 
bérlő. A közmunkaváltság 3 korona fejenként 
és évenként; a 4%o birtokérték- és házérték-
adót mindig a tulajdonos fizeti ; az apró 
marhaadó kecskénél 44 fillér, juhnál 24 fillér, 
sertésnél 60 fillér darabonként. Amint látjuk, 
ezek a terhek sem olyan súlyosak, hogy útját 
állhatnák a boldogulásnak. 

SzoJcolay Kornél. 
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A m. kir. mezőgazdasági muzeum gyűjteménye 
a VII. ker., Kerepesi ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői x és az ünnepeket követő napok 
kivételével : 

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

A muzeum latogatása ingyenes. 

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

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

Más rfapokon, hétfő és péntek kivételével, dél-
előtt 10 - l-ig, egy korona személyenkénti belépő dij 
lefizetése után tekinthető meg. 

Díjlovagló- és dijugrató-verseny. E hó 
24 én tartotta meg az „Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" a „Tattersall" telepen díj-
lovagló és díjugrató-versenyét, óriási közönség 
jelenlétében és kedvező időben. A versenyen 
megjelent József főherczeg is családjával, 
kiket a rendező-bizottság élén Zoltán Elek 
nyugalmazott altábornagy fogadott. Jelen vol-
tak a versenyen: Darányi földmivelésügyi 
miniszter, Dessewffy Aurél gr., Andrássy Aladár 
gr., N.emesJcéri Kiss Pál államtitkár, báró 
Fejérváry Géza honvédelmi miniszter, Gromon 
Dezső államtitkár ; a fővárosban időző tábor-
nokikar LobJcowitz hadtestparancsnokkal élén 
teljes számban, báró Krieghammer közös had-
ügyminiszter, a helyőrség tiszti-kara és óriási 
előkelő közönség. A dijugratási verseny, a 
melyen az előző években mindég fordultak 
elő balesetek, az idén baj nélkül folyt le. 
A kitűzött dijakat a jury a következőknek 
ítélte oda. I. Díjlovaglásnál: I. dijat 2000 
koronát és Ö Felsége a király tiszteletdijat 
Brudermann Adolf uhl. őrnagy „Genil" nevü 
lován nyerte. II. dijat 100Ö\koronát és Frigyes 
főherczeg tiszteletdiját Wisauer Ferdinánd 
uhl. őrnagy „Terén" nevü lován. III. dijat 
400 koronát és Lobkovitz Bezső herczeg 
tiszteletdiját: Haller Miksa szekerészőrnagy 
„döntesse" nevü lován. IV-ik dijat 20Ó koronát 
és az „ IJrlovasok Szövetkezete" tiszteletdiját 
Lorber Norbert főhadnagy „Petrarka" nevü 
lován Kaempf Emánuel tüzérszázados. V-ik 
dijat 200 koronát és a cs. és kir. honvédelmi 
miniszter tiszteletdíját: Zech Arnold báró 
tábornok „Furcsa* nevü lován Moys Elemér 
honvédhuszár főhadnagy. Vl-ik dijat 200 
koronát és a magyar királyi honvédelmi minisz-
ter tiszteletdiját: Kawetzki Bomán uhl. fő-
hadnagy „Sali" nevü lován. VII-ik dijat 100 
koronát és az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" tiszteletdiját: Kessler A. szekerész-
hadnagy „Harry" nevü lován. VIII-ik dijat 
100 koronát és az „Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" tiszteletdiját Pongrátz Arthur 
huszár százados „Furiozo nevü lován. II. Dij-
ugratásnál. I. dijat 1000 koronát és József 
Főherczeg tisztelejtdiját: Abonyi Andor h. 
huszár főhadnagy „Scháme-Dich" nevü lován. 
II. dijat 800 koronát és a „Magyar 
Lovaregylet" tiszteletdiját: Hoffmann Lipót 
huszár őrnagy „Gála" nevü lován: Prónay 
Sándor honvédhuszár főhadnagy. IH-ik dijat 
300 koronát és „Budapest Székesfőváros" 
tiszteletdiját: Spilka Géza h. huszár főhadnagy 
„Daisi" nevü lován. IV-ik dijat 200 koronát 
és a „Budapesti Tattersall" tiszteletdiját: 
Komposcht Alfonz főhadnagy „Czigány" nevü 
lován. V ik dijat 200 koronát és az osztrák 
Landwehr miniszter tiszteletdiját: Dedinszky 
Miklós h. huszár főhadnagy „Öcsi" nevü lován. 

VI-ik dijat 200 koronát és a m. kir. honvé-
delmi miniszter tiszteletdiját: Prónay Sándor ' 
h. huszár főhadnagy „Morgó" nevü lován. 
VII-ik dijat 100 koronát és az „Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület" tiszteletdiját: 
Jálics Andor dragonyos hadnagy „Bandit" 
nevü lován. VIII-ik dijat az „Országos Magyar 
Gazdasági; Egyesület" tiszteletdíj át Makay 
Izor h. huszárszázados „Jóravaló" nevü lován 
Bakovszky Jenő h. huszárhadnagy. III. Jeu-de-
barrenál. I. dijat 500 koronát és Farencz 
Ferdinánd főherczeg tiszteletdiját Bereczky 
Andor honvédhuszár hadnagy „Xeli" lován 
Jóny Ferdinánd honvédhuszár százados. II-ik 
dijat 200 koronát és Ottó főherczeg /tisztelet-' 
diját Koziebrodzky József gróf uhl. százados 
„Bohun" nevő lován. Ill ik dijat 100 koronát és a 
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m.kir. honvédelmi miniszter tiszteletdiját: Witten-
berg György honvédhuszár százados „Mokány" 
nevü lován Prónay Sándor honvédhuszár 
főhadnagy. IV-ik dijat 100 koronát és az „Or-
szágos Magyar Gazdasági Egyesület" tisztelet-. 
diját: Dedinszky Miklós huszárfőhadnagy 
„Leopötfd" nevü lován. 

Nemzetközi fogatos kapálógépverseny. 
Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 
a Nyitravármegyei Gazdasági Egyesülettel kar-
öltve május hó 31-én nemzetközi fogatos 
kapálógépversenyt rendez Tót-Megyeren. A 
versenyre 6 gyáros 12 különféle s legújabb 
szerkezetű kapálógépet jelentett be és pedig 
Gernovszky et Cosnp. egy-egysoros burgonya-
és egy háromsoros répakapáló gépet, Cervinka 
et Gomp. egy darab - 4-sorós répakapáló 
gépet. Kemény János gyöngyösi gyáros egy 
többtagú porhanyitó és kapáló gépet, Kühne 
Ede egy drb egyetemes kapáló-gépet, Propper 
Samu (Sack Rudolf képviselője) egy egyetemes 
kapálógépet kettős fogatra, egy egyszerű 
kapálógépet egyes fogatra hat sorra), egy 
darab sorközkapáló eszközt, mely állitható 
töltögetésre és egy darab gyomirtót, végül egy 
egysoros répakapáló gépet. Clayton Shuttleworth 
egy darab Planet Junior sormivelöt. A kapáló-
gépverseny ' tehát, tekintve a bejelentett 
különböző szerkezetű gépeket, igen érdekesnek 
és tanulságosnak ígérkezik. A verseny délelőtt 
9 órakor veszi kezdetét. Vonatközlekedés: 
ugy Budapest, mintBées felől a legkedvezőbb, 
A versenyterület közvetlenül a vasútállomás 
mellett fekszik. 

A gyapjú ára. Feszült kíváncsisággal várta 
az érdekeltség a londoni gyapjuaukcziók 
kezdését és ez, sajnos, újból árcsökkenést 
hozott és pedig teljes 10%-ot a merinó gyap-
júknál és 5—10%-ig terjedőt keresztezéseknél. 
Hasonló kedvezőtlen lefolyású veit a muJt héten 
megtartott losonczi vásár, amelyen körülbelül 
1200 q felhozatal mellett a tavalyi árakhoz 
képest mindössze és egyes esetekben 5, eset-
leg 10% ártöbblet tűnt elő. Ezen losonczi 
gyapjuvásáron a rég megszokott vevősereg 
jelent meg, kik a kitűnően sikerült mosásu 
gyapjúkat nem nagy vételkedv mellett tudták 
beszerezni. Mindezek felsorolása után meg-
állapíthatjuk, hogy az 1899 ik évben kezdődő 
oly szép áremelkedés áruczikkünkben majdnem 
teljesen elenyészett és ma olt állunk, hogy a 
nagy áremelkedésből, mely január hó végéig 
körülbeiül 50%-ot tett ki, alig maradt 10% 
emelkedés, a tavalyi, vagyis 1899-iki árakhoz 
képest. 

Ezen lényeges visszaesés indokát abban 
leli, hogy az emelkedés főoka, az ausztráliai 
produkczió kevesbedése, azóta megváltozott. 
A londoni aukcz'óra igen nagy mennyiség lett 
bejelentve. A posztógyártmányok emelkedett 
árait a fogyasztó nagyközönség a legtöbb eset-
ben visszautasította, ami által a gyárosok 
kényszerítve voltak csekélyebb értékű nyers-
termény, mint gyapot és más egyéb állatszőr 
felhasználására áttérni, ami viszont a gyapjú 
fogyasztását lényegesen befolyásolta, helye-
sebben csökkentette. 

El nem hallgathatjuk, hogy ezen nagy 
árcsökkenés egyik okozója szinte az annyira 

kifogásolt határidő-üzlet volt. Francz'aország-
ban, Belgiumban, ennek főhelyén Antverpenben 
tudvalevőleg épp oly rendszeres határidőüzlet 
van alkalmazásban mosott gyapjúkban, illetőleg 
az ebből gyártott fonalakban, mint egyéb ter-
ményekben pl. a gabonában, vagy olajban. Ezen 
határidőüzlet gyakorlásánál épp oly divatosak 
azon úgynevezett biankó-eladások, melyeket 
joggal a gazdaközönség az egész kontinensen 
kifogásol. Ezen határidőüzlet keretében az 
annyira emelkedett gyapjuárak folytán a speku-
láczió nagymérvű eladásokat eszközöl, azon fel-
tevésben, hogy amilyen forradalom szerű volt az 
áremelkedés, épp oly mértékben következik be 
a reakczió. Sajnos, a tények igazolták ezen 
spekulánsok manőverjét és ismét a gazdakö-
zönség kénytelen ennek kárát elszenvedni. 
Hogy azonban a mostani visszaesés elérte 
határát ést további csökkenéstől tartani nem 
kell, onnan következtetjük, mert a mostáni 
árállás már mérsékelt, a raktárak Magyar-
országon és általában a monarchiában a szó 
legteljesebb értelmében kiüritvék, az uj pro-
duktum kétségtelenül vevőkre fog találni, 
kikne'i ezen árura a következő hónapokban 
feltétlenül szükségük van! És mivel végül a 
tenyésztés az utóbbi "években amúgy is igen 
szerény méretű volt, nem kell tartanunk attól, 
hogy a helybeli piaczon olyan készletek hal-
mozódnának fel, melyek az üzlet általánosan 
egészségesnek tartott konstelláczióján csorbát 
ütnének. 

Remélhetőleg a felderülő melegedő napok 
folytán a folyóvizek hőmérséke emelkedik és 
a mosások, usztatások jól fognak sikerülni. 

Ezeknek feltevésében a miskolczi gyapju-
aukczió junius hó 13-án fog megtartatni, nem-
sokára azután a pesti vásár is, mely vásárok 
hivatva lesznek a gyapjuárak alakulását irá-
nyítani. 

Kisgazdák tanulmányi kirándulása. A 
falusi kisgazdák tanulmány-kirándulásaira a 
kereskedelmi miniszter által engedélyezett 
menetdíj-kedvezmény, időközben a m. kir. 
állam vasutakon 1899 év szeptember hó 1-től, 
a m. bir. államvasutak, kezelése alatt álló h. é. 
vasutakon pedig f. évi január hó 1-től érvényes 
személydijszabása, mint állandó jellegű ked-
vezmény a következő szövegezéssel vétetett fel. 
Falusi kisgazdák és vezetőik, ha legalább tizen 
a bábolnai, fogarasi és mezőhegyesi ménes-
birtokok, valamint földmives-iskolák, végül a 
paulis-baraczkai szőlőtelep megtekintésére és 
vissza együtt utaznak, valamely gazdasági 
egyesület által kiállított aláirt és hivatalos 
pecsétjével ellátott igazolvány alapján a m. kir. 
államvasutak és a kezelése alatt álló összes 
helyi érdekű vasutak vonalain személy- és vegyes 
vonatokon, a III. osztályban, III osztályú fél 
menetdíj fizetése mellett utazhatnak. Ezen 
kedvezmény tehát most már dijszabásilag 
rendszeresítve lévén, aziránt ugy az állomási, 
mint a vonatkísérő közegek teljesen tájékozva 
vannak és mivel a kedvezmény most már nem 
a m. kir. államvasutak igazgatósága, hanem 
a tanulmány-kirándulást rendező gazdasági 
egyesület által kiállított igazolvány alapján 
vehető igénybe, a kedvezmény engedélyezése 
s igazolványok kiállítása végett a m. kir. állam-

vasutab igazgatóságához fordulni nem szük-
séges. Csabis ha a kirándulásokban p. o. 
50 — 800 személy vesz részt, szükséges lesz a 
kirándulás idejét s a kirándulók számát az 
illető kirándulási állomás főnökével egy-két 
nappal előbb közölni, hogy az illető a szük-
séges helyek biztosítása iránt kellő időben 
intézkedhessék. A szóbanforgó menetdij-ked-
vezmény azonban csakis oly tanulmány-kirán-
dulásokra veendő igénybe, melyek a földmive-
lési miniszter előzetes engedélye alapján 
szerveztetnek. 

Állatforgalmi korlátozás. Az állatfor-
galom szabályozása tekintetében Ausztriával 
létrejött kiegyezési megállapodás alapján, 
Ausztria ellen jelenleg a következő állatfor-
galmi korlátozások vannak érvényben. 1. A 
sertésvész urálgása miatt tilos a sertéseknek a 
Magyarországgal szomszédos és sertésvészszel 

. fertőzött alsó-ausztriai Wienerneustadt városból, 
valamint az osztrák tengerpart Yolosca kerület-
ből Magyarországba való behozatala. 2. A 
ragadós száj- és körömfájás urálgása miatt 
tilos a hasított körmű állatoknak a Magyar-
országgal szomszédos és ragadós száj- és 
körömfájással fertőzött alsóausztriai Lajtha 
melletti Bruck, FloridsdorfMistelbach és Möd-
ling kerületekből, végül abukovinai Kimpolung 
kerületből Magyarországba való behozatala. A 
bevitelre szánt állatok hatóságilag kiállított 
marhalevelekkel látandók el, amelyek igazolják, 
hogy a származási helyen és az ezzel szom-
szédos községekben, illetőleg a határos közsé-
gekből álló körzetben, a szállítást megelőző 
40 nap alatt nem uralkodott ezen állatokra 
nézve ragadós és bejelentési kötelezettség alá 
tartozó betegség: Ha az ily helyről származó 
állatok közt a rendeltetési állomáson járvány 
jelenléte állapittatik meg, ugy az ilyen állat-
szállítmány — amennyiben az állatoknak 
vasúti állomással vágánynyal egybekötött nyil-
vános vágóhidra való elszállítása meg nem 
engedtetnék — a származási hely feladó állo-
mására visszaküldetik. A tilalom ellenére 
behozott állatszállítmányok az 1888. évi VII. 
t.-cz. 155. §-ához képest elkobzandók. 

Az Aradvármegyei Gazdasági Egyesület 
folyó évi május hó 28-án, hétfőn délelőtt 9 
órakor igazgató-választmányi ülést tart. Főbb 
tárgyak : Beszámoló a "Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetségének folyó évi május hó 
6-án tartott nagygyűléséről. Dohánytermelők és 
kertészek bözti jogviszony szabályozásáról szóló 
törvényjavaslat. Törvényjavaslat a birtokos és 
gazdatiszt közötti jogvisvonyok szabályozásáról 
A vármegye területén rendezendő díjazással 
egybekötött két állatkiállitás. 

Csikódijazás Zentán. A „Zentai Gazda-
kör" f. évi junius hó 4-én pünkösd második 
napján délután 3 órakor díjazással egybekötött 
csikó-kiállítást rendez. A dijakra csakis zentai 
gazdák pályázhatnak. Egyéves csikóknál az 
állami, vagy engedélyezett magán méntől való 
származás igazolandó. A nyert dijak 10%-a a 
kiáüitás költségeinek részbeni fedezésére a 
pénztárnál levonatik. 

Szölökaróküldemények díjkedvezménye. 
A torontáli és temesvár-módosi helyiérdekű vas-
utak vonalain szőlőgazdaságban felhasználandó 

Mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb 

magvak beszerzési f o r r á s a 
ajánlható 

m j r »J» cs. és kir. udvari szállító magkereskedése 
l l l d U l l i n ü r v U U n Budapes ten , VI., ftndrássy-ut 23. 
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karok szállítására a fuvardíjnak kocsi- és fuvar-
levelenkint legalább 10.000 kgrért való fizetés 
mellett a szokásos igazolványnak a fuvarlevél-
hez való csatolása mellett 20—25%-os d:j-
kedvezmény lett engedélyezve. 

Szántásverseny. A biharmegyei gazdasági 
egyesület folyó hó 28-án Berettyó-Újfalu határá-
ban versenvdijazással egybekötött szántásver-
senyt rendez. 

Kösóküldemények díjkedvezménye. Csak 
annak konstatálására hozzuk fel ezen díjked-
vezmény felemlitését, hogy a kormány tud 
bőkezűbb is lenni akkor, ha export támogatásá-
ról van szó. Ugyanis Felvincz és M -Szigetről 
Zimony és Báziás átmenetre Bulgáriába rendelt 
iősrf-küldemények után a rendes viteldíjnak 
alig harmadrészét fizeti a vállalkozó, ki a sót 
a bolgár kormánynak eladta; ha pedig a 
szállítás a nevezett viszonylatokban zárt külön 
vonatokban történik és legalább 300 tonna után 
fizettetik a szállítási dij, a mérséklés még 
nagyobb. 

A ffl.-Óvári Gtazd. Akadémiai Hallgatók 
Gazdasági Egyesülete folyó hó 19-én tartotta 
6 ik szakgyülését nagy érdeklődés mellett. A 
gyűlés első pontját Odry Pál másodéves 
hallgató szépen kidolgozott felolvasása képezte 
„Agrártörekvéseink jogosultsága és szükséges-
sége hazánk egészséges gazdasági fejlődésére" 
czimmel. Felolvasásában rámutatott azon ro-
hamos fejlődésre, mit az utolsó három évtized 
alatt ugy kulturális, mint közgazdasági téren 
elértünk — mi magában véve szép haladás 
ugyan — de a túlhajtott merkantil politika 
egyszersmind megteremtője lett a mindinkább 
szaporodó társadalmi bajoknak, mert a keres-
kedelem és ipar mellett a földmivelés az 
állam részéről sem részesült kellő támogatás-
ban, a földbirtokosok és a munkásnép érde-
keit elhanyagolták, a kultura haladásával sza-
porodó adóteher azonban mind a földbirtokra 
nehezedett. Ismertette agrártörekvéseinket és 
kimutatta a merkantilisták összes ellenveté-
seik alaptalanságát; továbbá hogy nem kell 
félnünk, hogy tulfejlesztenők a mezőgazdaságot 
a második két közgazdasági ág, az ipar és 
kereskedelem rovására, mert az eddigi törek-
vések csak a rég elhanyagolt bajok orvoslá-
sára irányul1 ak. A lehetőséget pedig mező-
gazdaságunk fejlődésére meg kell adnunk, 
mivel az ipar és kereskedelem is ott virágzik 
legjobban, hol kifejlődött mezei gazdálkodásra 
támaszkodhatik. Összhangba hozni a társadalmat, 
megvédeni a gyöngéket az erősektől, egységes 
nemzetet teremteni, ez agrártörekvéseinknek 
czélja és csak emellett képzelhető egészséges 
gazdasági fejlődés. A felolvasáshoz többen 
hozzászóltak és Paál Lajos egyl. elnök indít-
ványára a nagy gonddal kidolgozott műért a 
felolvasónak a szakgyülés jegyzőkönyvi dicsé-
•retet szavazott. A gyűlés második pontja a 
mult gyűlésről elmaradt „Egyszerű vagy a 
kettős könyviteli rendszer szerint rendezzük-e 
be a gazdaságban számtartásunkat?" czimü 
vitakérdés folytatása volt, mit Beizman Jenő 
Il-od éves hallgató vezetett be. Ismét élénk 
vita fejlődött ki a hallgatóság között, melyet 
— szaktanár jelen nem létében — Hensch 
Árpád tanár szakszerű hozzászólása fejezettbe. 

Uj árjegyzék. Nem mulaszthatjuk el, 
hogy olvasóink figyelmét fel ne hívjuk a Gar-
vens W. czég (Bécs I. Wallfischgasse 14.) 
újonnan megjelent árjegyzékére, mely könnyen 
áttekinthető képét nyújtja gyártmányainak, 
melyeknek két osztályát a szivattyúk és kocsik 
teszik ki; 600 igen sikerült kép egészíti ki az 
egyes eszközökhöz irt világos magyarázatokat. 
A katalógus alakilag tökéletes könyvnyomdá-
szati termék és valóban bizonyítéka annak az 
általános elismerésnek, melyben a Garvens W. 
czég gyártmányai részesülnek. Az emiitett 
czég ingyen és franko meg küldi az érdeklő-
dőknek katalógusát. 

Agyagipari kiállítás. A hódmező-vásár-
helyi államilag segélyezett agyagipari gyakorló-
műhely felügyelő bizottsága a gyakorló-műhely 

és a hódmező vásárhelyi agyagiparosok készít-
ményeiből agyagipari helyi kiálli'ást rendez. A 
kiállítás fölró évi junius hó 3-án nyittatik meg 
és junius 6 án estig lesz nyitva. Ki lesznek 
állítva főzőedények jó tűzálló agyagból, kívül 
különféle szinü és belül sárga és fehér mázzal; 
konyhai használati főző- és sütőedények, 
bögrék és csészék; helybeli ős fehérre égő 
agyagból készült kancsók, tálak stb. egyszerű 
és díszesebb kivitelben, különféle szinü máz-
zal és festéssel. Továbbá a legegyszerűbb 
cserépedények ; díszesebb kivitelű, közönséges 
használatra való cserépedények; főzőedények 
jó tűzálló agyagból különféle szinü mázakkal ; 
konyhai és asztali használatra való különféle 
edények, csészék, bögrék stb. A kiáll.tott 
tárgyak a kiállításon megvehetők. 

Földmives-iskolai tanulók felvétele. A 
komáromi m. kir. földmives-iskolá igazgató-
sága 4 állami ösztöndíjas, 1 alapítványos és 
10 fizetéses helyre, melyek f. év október hó 
1-én töltetnek be, pályázatot hirdet. Az iskola 
czélja : 2 éves tanfolyam alatt a befogadott 
ifjakat a mezőgazdaság minden ágában gyakor-
latilag kiképezni, hogy a kilépő tanulók saját 
kis gazdaságuk okszerű kezelésére képesek, 
vagy nagyobb birtokban a munkák felügyelé-
sőre, vezetésére, mint béresgazdák, munka-
vezetők alkalmazhatók legyenek. Pályázati fel-
tételek : 1. Az ingyenes helyekre kizárólag 
csak szegénysorsu földmives ifjak vétetnek 
fel. Az ezen helyre befogadott tanulók a teljes 
ingyenes oktatáson kivül díjtalanul nyernek: 
élelmezést, lakást bútorral és ágyiruhával, 
fűtést, világítást, mosást, betegség esetén orvos-
lást, az oktatáshoz szükséges tan-, kerti és 
gazdasági eszközöket. 2. Azon tanulók, kik 
saját költségükre vétetnek fel ugyanazon el-
látásban és előnyben részésülnek mint az 
ingyenes helyekre felvettek s ezért évi 300 
(háromszáz) koronát tartoznak félévi előleges 
részletekben fizetni. 3. Mindaz ingyenes, mind 
pedig a bejáró fizetéses helyekre csak oly a 
földmives osztályhoz tartozó ifjak vétetnek fel-
a kik a 17 évet betöltölték és mezei munkák 
végzésére ép, erős egészséges testalkattal bír-
nak, mit orvosilag tartoznak igazolni. A kik 
katonakötelezettségüknek eleget tettek vagy a 
m. kir. honvédséghez soroztattak be, vagy had-
mentességet nyerték, a felvételnél előnyben 
részesülnek. Folyamodványok folyó év augusz-
tus hó 10 ig a m. kir. földmivesiskola igazga-
gatóságához Komáromban nyújtandók be. 

Az aratási idény bekövetkeztével gazdáink 
figyelmébe ajánlható : Kramer Lipót termény, 
zsiradék és gazdasági szükségleti czikkek 
kereskedése — Budapest, V. Akadémia-utcza 
10. sz — ahol bármily szükségletüket előnyös 
módon beszerezhetik. 

NYILTTÉR.*) 
-A. 

j övő v á m p o l i t i k á j a 
és 

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

vámügyi bizottságának megbízásából 
irta: 

R U B I N E K G Y U L A 
az 0. M. G. E. ügyvezető titkárja. 

Nagy kvart alak 320 lap. 
— Á r a 10 korona. ~— 

Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában. 

Szuperfoszfátot, 
kénsavas-kálit. kéniaYas -ammont, 

kovasavas-kálit, 
( dohányt rágy ázásra) 

m kónport, 3 
(legfinomabb = 78% Chancel oldium ellen) 

pézgálicot, 98|„n 
legolcsóbban szállit a 

MŰTRÁGYA, KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 
RÉSZYÉNYTÁRSASÁG 

B U D A P E S T E D , 

V. KER. FÖRDŐ-UTCZA 8. SZÁM. 

f 1899. évi forgalom: 26,480 bál. % 

Felhívjuk 
a t. oz. gazdakczőnség 

figyelmét 

;ira,/ 
melyek idei első sorozata f. év jul 
kezdetét. Az aukczlókra felküldött és „Qyapjuár-
verésl vállalat Budapest, Dunaparti teherpályaudvar" 
czimzeVt ĝyî ĵ jj® Ĵ zménybê 'yafa'mTnt ingyen 

Bejelentéseketl<effogad és mindennemű felvilágosí-
tással szolsrál • 

Gyapjuftr verési vállalat 

H E L L E R M . s TÁRSA, 

BUDAPEST, V., ErzséM-tér 13. , 

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

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

{Outtmarin és Wahl budapesti termény-
bizományi czég jelentése.) 

Kap! jelentős a gabonaüzletről. 
1900. május 25 

A tegnapi ünnep miatt nem volt üzlet, melynél 
fogva a auérkezett küldemények csak ma kerültek el-
adásra. A malmok jobb vételkedve mellett kb. 35,000 
mmázsa buza adatott el jo 10 fillérrel magasab árakon, 
mely emelkedést részben a határidőpiacz szilárd irány-
zata idézte elő. Az első üzleti órákban 16-36 K. vették 
az októberi kötést s fokozatosan magasabb árakat 
fizettek, ugy hogy dél felé már 16-50 K. volt érte el-
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érhető s midőn ezen árfolyam mellett tömegesebben 
jelentkeztek az eladók nemsokára csak ismét 16-40 
K.-ért hiába kínálták. Szintúgy a többi határidőkben; 
végeredményben 6—8 f. emelkedék konstatálható, mig 
tengeri 11 20 K. mellett változatlan maradt. Felmonda-
tott 9000 mm. buza és 4C00 mm. tengeri. 

Az árjegyzés 100 kg.-ra vonatkozik: 
Eladatott: 

3 hóra 

, 1680 
, 16-90 

1690 

K. 16-20 
„ 16-70 
» 16-40 
, 1670 

1645 
16-50 
16.50 
16-35 
16.40 
15-40 
16 10 

Pestmegyevidéki: 100 n 
74 , „ 16-10 

. 81 kg. K. 16-70 
80 , , 1640 

, 16-50 
, 16.20 

15 70 
, K. 16 — 

, 15-90 
, 15.90 
, 16-10 
j, 16-05 

100 
700 

, 16.45 

5000 
. 74 

Fehérmegyevid.: 
Zimonyi: 
Hartai: 
Erdélyi: 
R.-Almási: 
Bácskai: 

Makói : 

15-70 
15-60 

) mm. 71 kg K. 15-60 
500 , 78 , , 1620 
1500 „ 73 „ „ 15.40 
2500 „ 73 „ „ 15 80 

103 mm. 79 kg K. 16 80 
130 mm. 75 kg. K. 16"— 
200 „ 73 , „ 15-70 
100 , 72 , „ 15.25 
600 

16.51 
16-51 

, 15.80 
2700 

Raktárból: 2000 
Szerbiai: 38C0 „ , 

Árpában jobb vételkedv tanúsíttatott; az árak 
emelkedő irányzatot követtek; takarmányárpáért hely-
ben 11-5C—12-— K., jobb minőségű sörárpa 13. 14-40 
K. jegyez. 

Rozsban mérsékelt kinálat mellett magasabb 
árak voltak elérhetők és 14-94 K. határidő árfolyammal 
szemben ma 14 40—60 K, helyezhető el ab Budapest 
minőség szerint. 

Tengeri meglehetősen keresett, különösen ab 
állomás, hol csak nagyon csekély kinálat 
Budapest vaggonba rakva 11-30 szerezhető be. 

Zab mérsékelt forgalom mellett tartott árakon 
kelt el és 10- 10:60 K. jegyzünk. 

Határidők egy órai zárlat 
16.16 
16.38 
11 28 

Buza májusra 1900. 
, októberre , 

Tengeri májusra . 
, juliusra , 

Rozs októberre „ 
Zab októberre . 

Szeszfizlet 
fisa**. (Boldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e héten az üzletmenet válto-

zatlan élénk volt és a tartós kereslet folytán a szesz-
árak ugy azonnali, valamint későbbi szállításra szilárdan 
zárulnak. Elkelt finomított szesz nagyban adózva 116-— 
117-— K., adózatlanul 46- 47-— K. azonnali és 
juniusi szállításra helybeli gyáraktól. 

Élesztőszesz szilárd és felsőmagyarországi vevők ; 
által adózva 116-50—117-—K. és 46. 47-— K. adó- ? 
zatlanul lett vásárolva. 

A denaturált és adózott nyersszesz ára V* K. 
emelkedett. 

Vidéki finomitógyárak által adózott finomított 
sz 114.50—115.— K. volt ajánlva ab állomás és 
áron több tétel zárulva is lett. Adózatlanul finomi-

t szesz 44.50—45.— K. kelt. 
Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-

sz 38 50 K. volt ajánlva és néhány száz hektoliter 
áron el is kelt. 

A kontingens nyersszetz ára Budapesten 38-50— 
39*— kprona. 

Bécii jegyzés 42 42-20 korona, kontingens 

Prágai jegyzés 112" 112 1h korona adózott és 
39-V4-39-50 korona adózatlan sziszért 

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

Kivitelre több kocsirakomány finomított szeszt 
vásároltak, mely Üszkübb és Dél-Törökország felé lett 
szállitva. 

Vidéki szeszgyárak közül: Temesvár,'Lőcse, Lo-
i/a koronával drágábban, a többiek változatlanul 

jegyeznek. 
Budapesti z&rlatárak * hiten: Finomított siess 

116- 117-— korona, élesztőszesz 116- 117-— K., 
-yersszesz adózva 114- 115 — korona, nyersszess 
adózatlan (eskontingens) —• •— korona, denaturált 
szesz 37-- 37 50 korona. Kontingens nyersszess 

. :— korona. 
Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-

mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-
«s maUett értendők. 

Tetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
Mindinkább jobban kitudódik most, mekkora 

kárt okozott a fagy és ennek folytán élénk volt a 
kereslet pótvetésre való vetőmag után. Répamagból, 
mely sokfelé kifagyott, további nagyobb mennyiségeket 
vásároltak. A luezerna Jó kelendőségéhez lényegesen 
hozzájárul e czikk alacsony árfolyama és különösen a 
franczia eredetű volt a legkeresettebb. Zöld takarmány-
félék magvainak nagy kereslete volt, főképen lófogu 
tengeri, pohánka, mustármag, csibehur, takarmányborsó 
stb.-nek. Fümagvakra és fümagkeverékre, rétek és 
legelőkre, valamint kerti pázsitnak valókra e lefolyt 
héten is megfelelő számban érkeztek rendelések. 
Muhar. Az ebbeli üzlét emelkedő árak mellett továbbra 
is élénk, első rendű áru szűkön van, rosszul csírázó 
minőségűre pedig még az alacsony árjegyzés mellett 
sem vetetlek ügyet. . 
^ Jegyzések nyers áruért 100 kgonkint Budapesten 

Luezerna, franczia . . 128—132 » 
Luezerna. magyar . . . 106—110 , 
Muharmag 17—18 , 

Hedricli és Strauss „Királymalom" üzleti tudó-
sítása a ,Köztelek" részére. 1900. május 25-én. 

R o z s l i s z t 
Szám: 0 0/1. I. II. ; II/B III. WR. 
Ár : Kor. 23.60 2£ !.60 21.90 20-80 1 8.60 16.— 21.40 

K ö l e s k á s a : 
Szám 0 1 2 3 4 
Ár: Kor. 26.-- 25.— 24.— 22.50 21.— 

Rizstakarmány Árpadara Takarmánydara 
10.20 K. 10.50 K. 9.60 K. 

Rozskorpa 

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

Aí Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a .Köztelek" részére. Budapest, 190). május 24 én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

Szám: 71/1 
Ár K.: 27.60 26.20 24.40 23.20 22.60 21.4019.5016 4015.-

buzakorpa 
8-as takarmányliszt finom goromba 

Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a Köztelek" részére. Budapest, 1900. május 24. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

Ár K.: 27.— 25.6D 24.20 22.60 22 20 21.40 20.-17.-
Takarmányliszt K o r p a 

A kGzponti vásárcsarnok árujegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdái vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
seit üzleti jelentése. 1900. május hó 23 áról. 

Forgalmunk a mult heti nívón állott. Hozatalaink 
valamivel emelkedtek. Szilárdulás csak tojásnál állott 
be, mig a többi czikkeknél változatlan az irányzat. 

Nagybani eladásaink : 
Husnemüek el voltak hanyagolva s a következő 

árakon jegyeztettek: Vidéki borjú 80—92, sertés szalonna 
nélkül 86—90, bárány páronként minőség szerint 6—12 
korona. Ozbak keresettebb, 140—160 fillér egészben és 
kgonként. 

Tojás élénken keresve elkelt, I. alföldi tojás 58, 
erdélyi 57 koronával eredeti ládánként, 

A vaj- és turóhozatalok tulbőségesek, az árak 
további hanyatlást szenvedtek. I. teavaj 2—2-10, főzővaj 
•50—1-60-K„ turó 20-24 fillér kgonként. 

Spárga iránt az érdeklődés megcsapant; a kész-
letlk lassan fogynak; szólóspárga 120—140, közép 
80—100 fillér kilója. Tök 80-100, ugorka 20 30, 
karalábé 3—8 korona száza. 

Előbaromfi elhanyagolt: csirke apró 0'80—1-2C, 
nagyobb 1-40 - 2-00 K. Fiatal liba, apró, 1-60—2-20, 
nagyobb etetett 2-80—6 korona páronként. 

Hivatalos árjegyzés 

Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 
I. rendű 108—112, H. r. 100—108, 01. r. 96—100, eleje 

96—100, II. r. 92—96, ÜL r. 68—92, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 108—116, II. r. 100-108, eleje I. r. 
92—ICO, II. r. 84—92, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 80—84, 
II. r. 76—80, eleje I. r. 74-76, II. r. 72—74, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti , vidéki 94—100, 
szalonna nélkül budapesti 88—96, Vidéki 72—90, 
sertéshús pörköltnek való ——, kocsonyának való 

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

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

Baromfi, a) Élő: (1 pár") csirke rántani való 
1.00—1.60, tyúk belföldi I. r. 2.40—2.60, kappan hizott 
I. r. 0.00—0.00, sovány 0.00—0.00, rucza hizott I. r. 
0.00—0.00, sovány belföldi 2.20—2.40, liba fiatal újdon-
ság 0. 0.-, lud hizott I. r. 11. 12.00, sovány 
belföldi 0. 0.-, pulyka hizott I. r. 0. 00.—, 
sovány belföldi 4.0—4.80 korona. — b) Tisztított: csirke 
1. r. 1 drb 1.20—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.50—2.20, 
kappan hizott 1 kg. ; , 1 drb 2.00—4.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.80, 1 kg. 1.12—1.20, lud hizott 
1 kg. 1.12—1.16, 1 drb 4. 6.50, magló 1 kg , 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 0.00—0.00, 1 drb 

, magló 1 kg. , 1 drb , ludmáj 
1 kg. 2.40—3.20, nagy 1 drb 1.00—2.00, ludzsir 1 kg. 
1.60—2.00 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.60—1.80, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.60—2.00, márna 0.00—0.00. 
süllő balatoni , ezompó 1.50—1.50, pisztráng 
nagy , kecsege 0.00—0.—, angolna , 
apró kevert 0.50—0.80. Lazacz rajnai 1 kg. 0. .— 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12-0.12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
1.70—2.20, főző darabos 1.40—1.60, szedett 1.40—1.60, 
olvasztott , margarin I. rendű , H. r. 

, tehéntúró I. r. 0.16—0.24, juhturó 0.92—1.12, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt bO—92, ementáli belföldi 
2.00—2.00, grói belföldi 0.80—1.20 korona. 

Liszt és kenyérnemiiek. Kenyérliszt 1 q. —, 
kenyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0.26—0.26, barna 
0.22—0.22, rozfe 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. 4.10, alföldi 
(1440 drb) 57.00—58.00, erdélyi (1440 drb) —.00 .00, 
szerb (1440 drb) —• •—, apró (1680 drb) , 
meszes tojás '— korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. , I; r. 1 q. 
5.00-6.00, petrezselyem ujd. 100 köt. - - — , I. r. 
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1 q. 36.0C- 40.00, zeller I. r. 100 drb .14.0-40.0, kara-
lábé I. r. 100 drb 3.50—20.0, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt rr———, érett makói 1 q. —.00 .00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 28.00—32,00, czékla 1 r. 100 drb 
0. - 0.—, II. r. 0. 0.—, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
—.00 .00, kelkáposzta I. r. 100 darab 4.00—12.00, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 3.00—4.00, kötött saláta 100 drb , 
burgonya 1 vaggon sárga 60Ó.0-640.0, fehér 400.00— 
440.00, rózsa 1 q. 5.20—5.80, fekete retek kicsiny 100 
drb 0. 0.—, ugorka 100 drb Savanyítani való - — 

, savanyitott 3.60—5.20, hagy salátának ——-—, 
paradicsom olasz 1 q. —.00 .00, belföldi , 
zöld paprika 100 drb ——-—, tök főzni 'való 100 drb 
80—160'—, zöldborsó hüvelyes 1 q, 24 28—, kifej-
tett — , zöldbab hüvelyes 1 q. 200—200, 
kifejtett , karfiol 100 drb —.00 .00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00—34.00, spárga 
1 kg. 1.20—1.60 korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —. .—, 
rétesbe való 00.00—00.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
—.— .—, közönséges kevert körte 1 q. 00.00—00.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —.- .—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —. .—, ringló nemes I. r. 
1 q. —.—: .—, baraczk kajszin 1 q. —. —.—, 
őszi 1 q. —. .—, magvaváló 1 q. —. .—, 
nem magvaváló 1 q. —. .—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 
-»-. —.—, meggy nagyszemü kem. 1 q. —. .—, 
apró szemű 1 q. —. .—, eper (szamócza) 1 kg. 
0. 0.—, málna 1 kg. —. .—, szeder 1 liter 
—. .—, görög dinnye nagy I. r. 10 drb , 
kicsiny 100 drb —. .—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb —. .—, H. r. 100 darab —, .—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 00.00—00.00, apró kemény 
híju I. r. 1 q. 00.00—00.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00 .00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
3.80-47-pO, apuliai 100 drb —. .—, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.40—2.60, füge 
hordós 1 q. 32.00—36.00, koszorú 1 q. 40.00—44.00, 
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. 160.00—220.00, 
n. r. 1 q. 140.00—160.00, mák 1 q. 50.00—60.00, méz 
csurgatott 1 q. 80.00—104.00, lépes 1 q. , 
köménymag 1 q. —>——.—, boróka 1 kg, —.——.—, 
házi szappan szin I. r. 1 q. 56.00—60,00, közönséges 
II. r. 44.00—46.00, bor fehér ásztali palaczkokban 1 hl. 
38.-40.—, vörös bor i hl, 40. -46.-, házi pálinka 
palaczkokban 1 hL —. .— korona. 

- iíniape íakaraáffiyrásár. (IX. kerület literié*. 
uícm, 1800. május 25 A székesfővárosi vásárigszgatósáf 

•jsíentére a .Röttekk" részér®). Felhozatott a csókot* 
' sépekből 100 szekér téti szén*, 7 ssekér mshft-, 

21 szekér zsupszsMa, 8 izakár alomsztUma, 0 szekér ía-
tarspítnyszalma. 0 szekér tecgeriszér 11 szekér egy® 
takarmány (lóhere, sarjú stb.) 500 zsák szecska 
A forgalom közepes Arsk fil.-ben ij-ként a követ-
kezők: réti szón* 400- 660, muhar 560—640, i'uap-
szalma 280—340. alomszalma 220—260, egyéb íakfcr-
raány —, lóhere 440—480 takarmány-
szalma ——— — 100 kéve lengerisz.—-—— .Hezeraá-

-'—, sarjú 400-500, szalmaszecsks. 320— 360, sséma 
. ni 1 zabosbükköny össze* 

Q 152, suly 182,400 kg. 

Állatvásárok. 
Bndapesti szurómarhavásár. 1900. május hó 23-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 1217 db, eladatott db, 
galicziai — drb, eladatott —— drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 60 db, eladatott 
— drb, élő bárány 120 db, eladatott — drb; belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék boriu — drb, eladatott 

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

A borjuvásár hangulata élénk volt. 
Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 50- 78 
koronáig, kivételesen 84 koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig. 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú , 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 42-50 
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- 16-— koronáig 
páronkint, ölött bárány —•— •— koronáig párja. 

Bndapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1900. 
évi május hó 23-án, (4 budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" részére. 

Felhajtatott: 232 db, úgymint : jármos ökör elsőmin. — 
db, közép — db, alárendelt — db. Fejőstehén : fehér 
0 drb, tarka 180 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 52 db, 
hizlalni való ökör — db,üsző fehér — db. 

Fejőstehenek ma á szokottnál nagyobb számban 
voltak felhajtva, ezeknek ára drbonkint 10—20 koronával 
hanyatlott 

Következő árak jegyeztettek:. Elsőrendű jármos 
5kör , középmin. jármos ökör pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly é. s. mm., K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 130—220 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 240—320, kiv. koronáig 
darabonkint. 

Bndapesti vágómarhavásár. 1900. évi május hó 
17-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Kőztelek' részére.) Felhajtatott: 2257 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 924 db magyar és tarka 
ökör, 603 db magyar és tarka tehén, 537 db szerbiai 
ökör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, 19 db 
szerbiai tehén, 140 db bika és 34 db bivaly. 

Minőség szerint: 899 darab elsőrendű hizott 
1197 db középminőségü és 161 db alárendelt min. ökör 

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

A felhajtás vágómarhából 200 darabbal kisebb 
volt a mult hetinél, miért is jobb minőségű fiatal 
marhák ára némely esetben 2 koronával mm.-kint 
emelkedett. Idegen vevők ugyan tekintélyes számmal 
jelentek meg, de a magas árak miatt tartózkodtak a 
bevásárlástól, az irányzat általában élénknek nem volt 
mondható, sőt a vásár vége felé ellanyhult. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 60' 68'—, kivételesen —• , 
hizott magyar ökör középminőségü 52- 60'—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 44- 50'—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 42—64-—, kivételesen tarka 
tehén 66- •—, magyar tehén középmin., 42——64-—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 42-— 
64' , szerbiai ökör jobb minőségű 52——62 —, kiv. 
— —, szerbiai ökör középminőségü 46 —50 —, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
46—66—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 32.-44—, 
kiv. —'— koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

Bndapesti lóvásár. Budapest, 1900. május 23-án. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). 

A vásár forgalma közép volt. 
Felhajtatott összesen 406 db. Eladatott 222 db, 

Jobb minőségű lovakból hátas 5 drb, eladatott 3 db, 
350-400 K.-ért, könnyebb koesüó (jukker stb.) — db, 
eladatott — db K.-ért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 8 db, eladatott 2 db 340-380 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti taj) 25 db, eladatott 14 db 200— 
290 K.-ért, ponny — dbj eladatott 0 db K.-ért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 70 db, eladatott 30 db 100-240 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztié stb.) 230 db, eladatott 145 db 68—120 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 68 db, eladatott 
28 db 16—50 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 47 db, 
az állatkert részére vásároltatott 2 darab, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefóglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1900. évi május hó 25-én; 
(Első magyar sertéehislatő- részvénytársaság telefon je-
lentése a .Köztelek" részére.) Az üzlet lanyha volt Seti 
átlag-árak: Magyar válogatott 320—380 kgros nehéz 
105—107 fii., 280—300 k̂ rammos nehéz 103-104 
fii., öreg [300 kg. túli 100-102 fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 94—100 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4% 
engedmény szokásos. — Eleségírak: Tengeri uj 11-80 
—•— korona, árpa 12'80 kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány: május 18 án maradt 4247Ö darab Fel-
hajtás]: Belföldről 1314 darab, Szerbiából 2527 darab, 
Romániából —— drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3841 db. Főösszeg 46311 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti for 
gyasztásra (I—X. kerület) 1122 drb, belföldre Budapest 
környékére 790 drb, Bécsbe 277 drb, osztrák tar-
tományokba 238 drb, Ausztriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
2449 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 3 darab, vaggonokból kirakott hulla 
2 darab, borsókásnak találtatott 17 darab, összesen 
22 db. Maradt állomány 43862 drb. A részvény-szállá-
sokban 9692 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt V/18. 2934 db. Felhajtás: Szer-
biából 2527 db, Romániából — drb, összesen 5461 drb. 
Elhajtás: 1372 drb, maradt állomány 4089 drb és 
pedig 40S9 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 119 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (4íH)00 koroia becs-
értéken felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Máj. 27. Ar.-Maróthl a tkvi ha- Dittrich 200585 
kir. tvszék tóság Gyula 

Május 28. Budapesti a tkvi ha- Müller 1328730 
kir. tvszék tóság Lajos 

Május 28. Módosi a tkvi ha- Berkovich 113704 
kir. jbiróság tóság István 

itx 
Május 31. Kisvárdai a tkvi ha- Ferenczy 213447 

kir. jbiróság tóság Emil és neje 
br. Vay Hedvig 

Május 31. Budapesti atkviha- Spiegel 136364 
kir. tvszék tóság Adolf és Hoffmann 

Május 31. Kisvárdai atkviha- Ferenczy 140102 
jbiróság tóság Emil 

Junius 2. Budapesti atkviha- Révay 75889 
kir. tvszék tóság Manö 

Junius 20. B^estI—III. atkviha-Rossler 50428 
jbiróság tóság Bernát 

Julius 2. Élesdi a tkvi ha-Berzeviczy 43266 
jbiróság tóság Béla 

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

Julius 13. Segesvári atkviha- br. Szent- 1U8000 
kir. jbiróság tóság kereszty Pál 

Julius 23. Debreczeni atkviha- Ujfalusy 112528 
kir. tvszék tóság Endre 

Julius 26. Szabadkai atkviha- Szudaro- 80292 
kir. jbiróság tóság vics Márk 

Julius 28. Marosvásárhelyi atkviha- özv. Gazda 40593 
kir. tvszék tóság Józsefné 

Aug. 17. Zirczi atkviha- Ányos 66336 
kir. jbiróság tóság Miklós 

ÍE/sőrangu hazai gyártmányi 

MJSÖ MAGYAR 
GÉPGYÁR 

RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 
B V D A P E I T . 

Magyarország legnagysbb is egyedüli 
g a z d a s á g i g é p g y á r a , 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

0 f l T ö s s z e s " 9 1 
gazdasági gépeket gyártja. 

00 szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 
fordulni. 

Részletes árjegyzékkel • 
• és szakszerű felvilágosítással dljmeetesee szol- H 

H S i H C S n l 
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Földbirtokosok. íESítS " gyeiméibe. 
Austria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

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

kazal ponyvákat, 
vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására szolgáló ponyvákat, 
továbbá 12 • mtr. nagyságú, behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, 

miáltal saját ponyvának beszerzése megtakarittatik. ügyszintén 

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

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

- g s á l c o l c — 

minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 
r M i n d e n 50°/o.kal o l c s ó b b mint b á r h o l . " M 

Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron megvétetik. 

N A G E L A D O L F 
B u d a p e s t , V . A r a n y - J á n o s - u t c z a 12. 

TELEFON . Sürgöny-czim: 
Nagel Adolf, Budapest. 

Knuth Károly 
mérnök és gyáros . 

G YÁK £8 EB ODA: 

B U D A P E S T , 
VII . ker., ctaray-utem •—». Mám 

Elvállal: Központi-, víz-, lég- és gőzfűtések, lég-
szesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőz-
tetések, closettek, szivattyúk, vizerőmüvi emeli-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
róleum váladékból nyert gázok értékesítését 
ezélzó készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 
Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok 

gyorsan készíttetnek. 
l£,«gj*bk mlnSsé|(i kőajyM-osSvak raktáron 

Gazdaságok, iparosok és malmok 

X E Z D A I M O T O R G Y Á R - f i S M E T 
Lbr?k gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait és locomobiljait. 

Nagyszerű njitások [inden kiállításon 

VezirképviselSséa: Gellért Ignácz és Társa, Budapesten, VI., 
BHBHIMiB—aa F I Ó K K V H E L Y B U D A P E S T E N . 

Importált eredeti 

angol kosok 
kaphatók: 

P I C K O SWAJLD-ná l 
BUDAPEST, 

VIII., Kiilsö-Kerepesi-ut 1. sz. 

M a g y a r F e n y ő m a g 1 P e r g f e t ő G y á r 
erdészeti magkereskedés 

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

E r d e i 0 * # 0 
f v e t ő m a g v a k a t 

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

nyilatkozatával. 
431 Árjegyzék bérmentve. 

U R D E T f i S K K feivetetxiek a Kiadóhivatalba!! 
B U D A P E S T , 

M c Cormick Harvesting Machine Company. 
Chicagói aratógépgyár. 

Kévekötöaratógép. IWarokrakóaratógép. 
Fükaszálógép.Szénagyüjtö-gereblye. 

Kaszaólesitö. Kévekötözsineg. 
Nemrég nyitottuk meg Budapesten uj üzletünket és azt magunk vezetjük egyene-

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

Képes árjegyzékekért és útmutatásokért tessék az alul jelzett czimhez fordulni: 

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

Budapest , V., Vácz i -ut 38. szám. 
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ALAKULT 1856. 

K ü m r i E . 
a nyári idényre ajánlja elismert 

szerkezetiig és kivitelű eredeti amerikai 
„ O s b o r n e " - f é l e 

fűkaszáló gépeit 
szénaforgatóit 

marokrakó 
és kévekötő 

aratógépeit, 
melyek hazai földön is ismételve legelső 

dijakkal kitüntettek. 
Saját készitményii szénagerelblyék 
legjobb kőrisfából. Egy és többbsoros 
k a p á l ó g é p e k (Columbia oultivátor 

66 korona). 
Jirgáiiros és motoros cséplőgépek rostft, koiiMyozól 

Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

gazdasági gépgyára 

RHOSONBAN. 
Főraktár s 

Budapest, ¥1., Váczi-körut 57 a. 

( J A N Z é s T Á R S A ' * * * Budapesten. 
Petróleummal és adómentes 

benzinnel hajtott motorok 

gazdaság czéljairtt 
(BÁNKI ét CSONKA Mb. r , n d w ) . 

Mechwart- féle gőzekék és 
petroleumekék. 

teljes 

Részletes árjegyzékeinket kivánatra megküldjük. 

Hengerszékek, kőjáratok és 
malomberendezések. 

Turb inák . — Vil lamas világítási 
erőátviteli berendezések. 

H O T T E R F . J. R . Szt. József-gyógyszertár a sz. Józsefhez BECS, XH/2,, Schönbrunnerstrasse 182. 
Hotter-fele Absorblnol 

i/i palaczk frt 6 .—, Va palaczk frt 3.50. 
testtapadékot, a nélkül, hogy »t«Brt tönkre 

mólf az' irmokon és megóv Tindén gyulla-
dástól ; különösen bevált epebajnál, csülök-
daganatnál, patabütyköknél, vaslag térdnél, 
napoknál, â ctl Ilyenek fellépnek. A térd, k 
remegését ̂  megszünteti és meg-gyógyitja a 

| r 

n̂ló̂ szerek̂ ltâ hatásû ban̂ l̂ em 
ban ésrdrogériákban!ei,Wlak" 

Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMIL, 
városi gyógyss. Városhástér és TÖRÖK JÓZSEF 

gyígysiertiri Kipüy-stoa 12. 

HOTTEE-FÉLE miSINa-FLUID 
1 palaczk 1 frt 20 kr. 

áUato/a ̂ dö^sölése^^ut^ l̂egna^óbb 

gatás és merevedósnél̂ meglepő sikerrel 5-
kalmazandó. 

Hotter-fele Absorblnol 
i/i palaczk frt 6 .—, Va palaczk frt 3.50. 

testtapadékot, a nélkül, hogy »t«Brt tönkre 

mólf az' irmokon és megóv Tindén gyulla-
dástól ; különösen bevált epebajnál, csülök-
daganatnál, patabütyköknél, vaslag térdnél, 
napoknál, â ctl Ilyenek fellépnek. A térd, k 
remegését ̂  megszünteti és meg-gyógyitja a 

| r 

n̂ló̂ szerek̂ ltâ hatásû ban̂ l̂ em 
ban ésrdrogériákban!ei,Wlak" 

Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMIL, 
városi gyógyss. Városhástér és TÖRÖK JÓZSEF 

gyígysiertiri Kipüy-stoa 12. 

SOTTEE I, ÉS H. SZ. DISZNÓPOBA 
1 kiló .1 frt 20 kr. 

nakEFÍ°« tóziTMrlXészwS^tómofai" 
tására; kitűnően bevált orbáncznál. A II. 
számú hasmenésnél alkalmazandó. 

Hotier-íele Agril táppora 
lovak és szarvasmarháknak, 1 csomag 80 kr. 

Kitünö pótlék atakarmányhoz az állat ereje 
és egészségének fentartására ; minden vese-, 
máj-, hólyag- és idegbajnál alkalmazandó. 
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n̂ló̂ szerek̂ ltâ hatásû ban̂ l̂ em 
ban ésrdrogériákban!ei,Wlak" 

Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMIL, 
városi gyógyss. Városhástér és TÖRÖK JÓZSEF 

gyígysiertiri Kipüy-stoa 12. 

SOTTEE I, ÉS H. SZ. DISZNÓPOBA 
1 kiló .1 frt 20 kr. 

nakEFÍ°« tóziTMrlXészwS^tómofai" 
tására; kitűnően bevált orbáncznál. A II. 
számú hasmenésnél alkalmazandó. 

Hotier-íele Agril táppora 
lovak és szarvasmarháknak, 1 csomag 80 kr. 

Kitünö pótlék atakarmányhoz az állat ereje 
és egészségének fentartására ; minden vese-, 
máj-, hólyag- és idegbajnál alkalmazandó. 

| r 

n̂ló̂ szerek̂ ltâ hatásû ban̂ l̂ em 
ban ésrdrogériákban!ei,Wlak" 

Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMIL, 
városi gyógyss. Városhástér és TÖRÖK JÓZSEF 

gyígysiertiri Kipüy-stoa 12. 

HOTTEE-FÉLE EOLIEÂBLLEHI SZER 
Lovaknál mindennemű kolika és hugy fel-
akadás, szarvasmarháknál pedig puffadtság 

EOTTEE-FÉLE HOLTTETEJKEHÖOS 
1/1 t'gely ára a frt, i/, tégely 1 frt 20 kr. 

Felülmúlhatatlan holttetem eltávolítására régi 
bajoknál is. 

| r 

n̂ló̂ szerek̂ ltâ hatásû ban̂ l̂ em 
ban ésrdrogériákban!ei,Wlak" 

Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMIL, 
városi gyógyss. Városhástér és TÖRÖK JÓZSEF 

gyígysiertiri Kipüy-stoa 12. 

HOTTEE-FÉLE EOLIEÂBLLEHI SZER 
Lovaknál mindennemű kolika és hugy fel-
akadás, szarvasmarháknál pedig puffadtság 

SZIVATTYÚK M É R L E G E K , 
házi, nyilvános, mezőgazdasági é 

iparczélokra. 
Legjobb gummi- és kender tömlők. 

Mindenféle csöveit. I 

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

Árjegyzékek W W lV l l 1 14 « 
ingyen és bérmentve. " • 1 ^ J " 1 v Schwarzenbergstrasse 6. 

Feltér M i k l ó s 
gépgyára 

Budapest, IX . , Űllői-dt 23. szám. 

% 
I I M 

g 1 S ín 
r » 8- * 

Ajánlja a m. Jsir. államvasutak gfépg-yárá-
!saa készült gőzeséplő garnitúrádat, Compound loko-
mobilokat stb., raktáron tárt mindennemű gazdasági 

gépet, földmivelési eszközt, továbbá 

g H F j ó l k i j a v í t o t t ~m?, 
lokomobilokat és cséplőgépeket különböző gyárt-
mány és nagyságban, ajánlja jól felszerelt gépmű-
helyét gépek javítására és malomszerelvények gyár-

Mérsékelt árak, kctJvezö fizetési feltételek., 

i)3o Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

A 3855. számú 956 

„Cultivator erdéföld 
mgy kert müvelésére" 

czimü magyar szabadalom tulajdonosa, szabadalmának 
gyártása czéljából magyar gyárosokkal összeköttetést 
keres; szabadalníát esetleg d Is adja vagy gyártási 

engedélyt ad. 
Érdeklődőknek szivesen szolgál felvilágosítással 
K E L E M E \ és T . t l S S A 

szabadalmi ügyvivő iroda Budapesten Royal szálloda B. 

STAHEL »» LESŰG3ZR 
T R I E U R 6 Y Á R , Katona József-utcza' 8. 

Ajánljuk 

t r ieur je inket 
minden gabona tisz-

títására 

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

8081 

Faragó-féle 

Csiidsöitier- kenő©s. 
Biztos hatású szer, csüdsömör, hám és nyeregtörés ellen. 

Faragó-féle 

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

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

több év óta igen jó eredménnyel használtatik. 
Kapható a feltaláló és készítőnél 

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

Tót-Komlós Békés-megye. 
1 nagy tégely Csüdsömörkenőcs 2 korona. 
1 kis „ „ I » 
1 üveg Versenyfluid 3 deciliter - 2 „ 
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Ser tés tenyész tők figyelmébe. 
A 13653. szám alatt szabadalm. 

SOMOGYI GÉZA - f é l e 

á l latok emész tését elősegítő por 

mindenféle 
sertésbetegségele 

ellen 
sikeres hatással bir. 

A 13652. s z . magy, k ir . szabada lmi ok i ra tnak k ivonata. 
Jelen találmány tárgya egy eljárás, áll a táppor előállítására, melyet 

allatok, különösen sertések ugy folyékony, mint szilárd táplálékába beleke-
verve, annak emészthetőségét megkönnyíti. 

IM nt a tapasztalatok bizonyították, ezen tápporral ellátott táplálék áz 
allat szervezetére igen jótékonyan hat, a mennyiben annak ellenállóképességét 
betegségek ellen már aránylag röv:d használat után nagy mérlékben növeli. 

F igye lmezte tés . 
A por, melyet az étellel együtt bevesz a sertés, a gyomorból megemésztés 

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

H a s z n á l a t i u t a s í t á s . 
Ha az állal nem eszik és nem emészt, hetenként 2-szer 3 deka H/s 

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

Azonban, , ha betegségbe megy át, két napon át 8 deka 4 evőkanállal etetendő. 
A por kevés hig ételbe keverendő. -
El ismerő leveleka legnagyobb uradalmakból Tannak. 

K a p h a t ó mindenüt t . 
7 4 kg . doboz 9 0 fillér ( 4 5 k r . ) , - V a kg . doboz - i ko rona 8 0 fillér ( 9 0 k r . ) 
41 Készítő SOMOGYI GÉZA, Arad. 

Acíiengesellschaft 
Stahlwerke 

Weissenfeís 
e z e l ő t t Goeppinger & Co. 

Weissenfeís, Okkrak 
Szab. aczólhordók. 
A hordóban levő folyadék nem veszít 
súlyából kiszivárgás, felszívódás és 

apadék által. Nincs tűzveszély. 
Petroleum, benzin, festékáruk, spiritusz, Kanlialóminden 

olajok, alkaliák stb. részére. Jt„M» (n. 

Amerikai szabadalmazott 

aczéllánczok 
forrasztás nélkül. 

Árjegyzéket ingyen és bérmentve. 

Haszonbérleti hirdetés. 
Néhai Mattyasóvszky Lipót örökösei tulajdonát 

képező Bars vármegyében, Néver és Bélád községek 
határában fekvő birtokai f. é. október hó Írtől tizen-
két egymásútáni évre haszonbérbe adatnak: 

613 liold 346 Dő l szántóföld, 
35 „ 133 „ rét, 
34 „ 1005 „ legelő, 
13 „ 539 ,, kert, 

1 „ szőlő, 
9 „ 1168 „ beltelek, utak, stb. 

729 hold 790 öl, 1300 ölével számitva. 
Két majorral, kavicsolt országút mellett a bars-taszári, 

vagy a zsitva-ujfalusi h. é, vasúti állomástól 8^-9 

km.-nyi távolságban. Néveren egyemeletes, Í8 szobás 

kastélylyal, parkkal és gyümölcsössel. 

Bérelni szándékozók felhivatnak, hogy zárt aján-

lataikat a felajánlott haszonbér 10%-ának, mint bá-

natpénznek csatolásával 

ff. é v j u n i u s h ó 1 5 - i g -

alulirofthoz küldjék be, hol a haszonbérletre vonat-

kozó1 részletes feltételek is megtudhatók. 

Kelt Néveren, u. posta Nagy-Herestény, 1900. 

május hó 19-én. 

özv. Ma t t ya sóv s zky Lipótné, s. k. 

Birtokeladás. 
Erdély legszebb s legtermékenyebb vidékén, Kolozsvártól csak 

r

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

Az' eladással alkusz mellőzésével 

Szacsvay Dénes 
Kolozsvárt lakó ügyvéd van megbízva. 

A J Á N L O K : 

Kocsikenöcsöt, Petroieumei, 
Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát-

rányfestékeket, fedéllakot, 

M Ű T B á S Y á T 
Olasz szaponáriát tiszta waatefj gyfike- a legjutányosabb áron és garantált jó rní-

refebS! őrfilve. | nőségben. 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luczernát és egyéb magvakat és kérek min-

tázott szíves ajánlatokat. " W 
M f M t P E S T E l i g 

Y . k e r . , A k a d é m i a - u t c z a 1 6 . s z . 

O - É J R Ö H ^ J ^ T , | 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 

mtalanitott repezeolajat, stb. 
disznózsírt, szalonnát és szalonnáról lerázott sót, 
F e r t ő t l e e a i t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 1 

LiceritJierftfiMflTaM 
minden czclra és minden egyéb gazdasági czikket. 

P8" V e t ő m a g o t ~S«a 

KRAMER LIPÓT, 
T e l e f o n . S n p g ö n y c z i m i „ C E R E S " Budapest . 

Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra »nltá l>k. 
T e l e f o n . 
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H A M P E L J Ó Z S E F 
gép- és lánczszivattyugyára 

WIEN, 11/7., Hellwagstrasse 10. 

a j á n l j a s zab . 

l á n e z s z i v a t t y u i t 
rétek, konyhakertek, diszkertek és fais-
kolák vizeinek levezetéséhez. Munkaké-
pesség óránkint 200—800 hectoliter. 

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

állandóan raktáron vannak. 
Árjegyzékek ingyen és bé; mentve. 

Hirdetmény. 
Osztrák-magyar vasúti kötelék — Svojsic állomással való forgatómban kitüntetett 

díjtételek érványen kívül helyezése. 
A szab. osztrák-magyar államvasuttársaság Svojsic állomása, mely czupán az 

ottani czukorgyár forgalmát közvetítette, f. é. junius 1-én beszüntettetik s ennek 
következtében az osztrák-magyar vasúti kötelék II. rész 1 díjszabási füzet 46 és 63. 
oldalán ezen állomásra kitüntetett csomópotl díjtételek ugyanazon időponttól kezdve 
érvényen kivül helyeztetnek. 

Budapest, 1900. május hó 5-én. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága a részes vasutak nevében is 

Kltttntetv* 
1897. Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első díj: állami arany érem. 

Lévai nemzetközi vetőgépverseny első díj: nagy üzemre arany érem. 
1898. Hódmezővásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 

Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 
1899. Szegedi kiállítás első dij: legnagyobb elismerés. 

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
M G Y - K 1 M Z S Í J I . 

M a g y a r o r s z á g 
legújabb és 

togjoSsh 7583  

voMgápét 

sik és kegyes talajhoz egyaránt alkalmas 

Z A L A - D R B L L 
•arvitögépét, továbbá szab. „Perfecta* olesó és igen jó, könnyű vetőgépét, 
legjobb szerkezetű Sack-ra dszerii aozélekéit, boronált, járgányait, szénagyBjtSit, 

rostáit és mindenféle gazdasági gépelt. 

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

A . m a g r y . k i r . á t l a m v a s u t a k n y á p i m e n e t r e n d j e 
É r v é n j e s I O O O év i mii jus hó 1-étöl. 

A vonatok INDUL A SA Budapestről. A vonatok ÉRKEZBSF í 

I I I 

A keleti pályaudvarán 

Belgrád, Brod 
Zágráb, Fiume, 

Ruttka, Berlin 
Ruttka Berlin 

G éké '' BB̂ ődeS' 
Arad, Brassó̂  
Belgrád, Eszék, Brod 

• Közlekedik jun. 15-től be 

Jta-Djpesi 

lota-Ujpest 
sged 
lota-Ujpest 

Nagy-Maros 

'alota-Ujpest 
i Belgrád 

május 16-Wl. 
m3,%-t«IT"epi.' 

A vonatok indulása Budapest-Józsefvárosról. 

A keleti pályaudvaron. 

îmtXrg, Miskolez 
j W s s a 

IZÍZ » 
Gyékényeŝ  Péos 

Stanislau, M.-Sziget Bicske 
iunkács, M.-Sziget 

Triest, N.-K; Munkács, Ki 

Közlekedik junius 
2 Közlekedik május 

A nyugoti pályaudvaron. 

t i i l 

ál >k, Ozegl. 
-Újpest 

Vérciorova 

Paíota-Ujpeŝ  Lajos-Mizse 

Párkány-Nána 
Palota-Újpest 
Érsekújvár 

Paris, Bécs 
Palota-Újpest "-•̂ ta-üjpest 

Palotâ ujpest 
Szolnok, Czegl. 

| Konstantin 

UM61 szept. 15-ig^ 
s Érkezik jrinl̂ Wl mind̂ szerdán'. 
• „ minden kedd, csütörtök 

A vonatok érkezése Buda-CsászárfürdS kitérőbe. 
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E l s ő 

gyapjúmosó és bizományi részvénytársaság 
Budapest, V., Kárpát-utcza 9. sz. 

Harminczkettedik üzemév! a gyapjunyirás közeledtével a t. ez. Harminczkettedik üzemév! 
g y a p j u t e r m e l ő k é s g y a p j u k e r e s k e d ő k f i g y e l m é t 

gyapjumosó gyápunkra 
irányijuk és annak igénybevételét mint a hazai gyapjú l « »g-e !ő i iyösebb crtékesitési módját ajánljuk. 
miiia Az 1899. évi g y a p j u f o r g a l m i é r t é k 4 . 0 0 0 , 0 0 0 k o p o n á p a r ú g o t t . • » 

K I V I T E L : Osztrák"-, Német-, Franczia-, Orosz-, Olasz-, stb. oiwágba. 
: Gsomagolézsákokat használati dij nélkül kölcsönkép küldünk. 

A mosott gy ip ju után sem raktározási, sem biztosítási di jat nem számítunk. 

lyerg-gyapju bizományi-osztályunk 
elvállalja mindennnemü zsiros (szennyes) és úsztatott (hátonmosott) gyapjú nyers állapotban való bizományi eladását, 

Városi irodánkban Nfugebauer Gy. a tegméraékeltebb feltételek mellett. A külföldi textilipari piaczokkal fennálló kiterjedt összeköttetésünk a gyapjú 
urnái VII.. Dohány-utcza I. sz. fel- legjobb értékesitésére képesit bennünket. Kimeritö felvilágosítással kívánatra készséggel szolgálunk, 
világositások szintén kaphatók. m AZ,IGAZGATÓSA G 

Magy. kir. államvasutak igazgatósága. 
65940/900. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak budapesti északi főműhelyében levő munkás ven-

déglőnek (kantinnak) és a hozzá tartozó vendéglős-lakásnak 1900. évi augusztus 
hó i-tőt számítandó öt évre leendő bérbeadása ezennel nyilvános pályázat hirdettetik. 

Az emiitett műhelyben körülbelül 1500 munkás dolgozik; a vendéglő-helyiség 
a magy. kir. államvasutak részéről , el van látva a legszükségesebb berendezési 
tárgyakkal. 

A feltételek a pályázati határidő lejártáig naponként 8--2 óráig az igazgató-
ság vezértitkárságban (VI., Andrássy-ut 75. sz. I. emelet) és a m. á, v. északi fő-
műhelyének főnökségénél (Kőbányai-ut) díjtalanul átvehetők vagy posta utján is 
megszerezhetők. 

Az ajánlatok lepecsételve és „Ajánlat a 65940/900. számhoz budapesti északi 
főmühelyi veri'déglő bérletére 1900. évi junius hó 20-ának déli" 12 óráig a magy. 
kir. államvasutak vezértitkárságának adandók át, vagy oda posta utján külden-
dők meg. 

Az ajánlathoz ajánlattevő a feltételek egy példányát kellően kitöltve csatolni 
tartozik. 

A csatolt feltételek ajánlattevő által két tanú előttemezése mellett írandók 
alá és ajánlattevő az ajánlatban ezt is tartozik kijelenteni, hogy a feltételeket 

: ismeri és mindenben elfogadja. 
Bánatpénzül a lelajánlott bérösszegnek legalább 10°/o-a készpénzben vagy 

állami letétekre alkalmas értékpapírokban legkésőbb 1900. év junius hó 19-ének 
déli óráig a magyar kir. államvasutak főpénztáránál leteendő. Az ajánlatban ennek 
megtörténte a letéti-jegy számának kitüntetése mellett megemlítendő, de a letéti-
jegy nem csatolandó. 

Nem kellően kiállított vagy olyan ajánlatok, melyek a kitűzött határidő lejárta 
után érkeznek vagy végre azok, melyekre nézve a bánatpénz nem tétetett le, 
figyelembe nem vétetnek. 

Minden ajánlattévő ajánlatával a pályázat eldöntéséig kötelezettségben marad. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága azonban fenntartja magának azt a jogot, 
hogy az ajánlattévők közt minden megszorítás nélkül tetszése szerint szabadon 
választhasson, esetleg ujabb ajánlati tárgyalást hirdethessen. 

Budapest, 1900. május hó. 15-én. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

A uabadalHiKXOtt Falrbanka-mérlegek százados rendszernek, fcrfé-
sélyos fémmérökarral bírnak s a hifirm tett terhet Mindem **mte~ 
e ry * » ! 5e » mérlegelik. 

T » r t *Má ( , psratoaaár én kft dky* kezel«sftkmél fogva i (y 
hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert lerbitfinübb mérlegek. 
Bazr faa&gi - , s z a k é r - , m a r h a - , acsák- é s r a k t á r i 

m é r t e g e í n k s t 
ezélszera is a ezélnak megfelelő szerkezetüknél fogva kNISnfiien a gazdák, (aida-
sáfek is uradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, 

melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tise-
dea mérlegek árainál nem magasabbak, a hi-
telesítés, csomagolás és loeo vasútra való fel-
adás költségei már benfogláltatnak. — Gazda-
sági egyesületi tagok árkedvezményben rés/esfflnek. 
Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrende-
lések közvetlen központi irodánkhoz, Andrássy-ut 
14. czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítással 
szintén központi irodánk szolgál. 

FA1RBAMS MÉRLEG és GÉPGYÁR részvény-társaság 
BUDAPEST, Andrássy-ot 14. fiyár: KHM Vánl-ut 158. 

Eladó állatok. 
Gróf Z i chy János ur nagy-lángi urada lmában l 

irány változtatás következtében eladásra kerül 

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

1 db öreg tehén 

2 „ 892-beli tehén 13 „ 897 „ üsző 
7 „ 893 , 7 „ 898 „ „ 

9 „ 894 „ „ 16 „ 899 „ „ 
6 „ 895 „ 

17 db 896 „ 
Eladó továbbá vészen átment 

12 db öreg (fecskehasu) mangalicza kan 
40 ,, „ „ „ emse 
25 „ süldő „ „ kan 

20 „ „ „ „ emse 
Megkeresések 

központi felügyelői hivatalhoz 
N a g y - L á n g - , F e j é r m . intézendők. 942 

K U N I T 
n a g y b a n é s k i c s i nyben . 

Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest Köztelek). 

— Á r a k : 
nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti szállitásiköítség 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^rifik, a szállítási költségek a küldemény 

itv'*tpl*n61 fizntendfík 
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P A U C K S C H , 
rendezett be a 

BUDAPEST, József-kar ut 25. 
H . P A U C K S C H részvénytársaság 

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

gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár és rézműves-műhely 
8 3 éves f enná l lása éta nmmLM 

qiínt legkiválóbb különlegességét ^ L l e g n j a b b r e n d s z e r szer in t . 
«gj óbban jövedel- fijM 60 ÓT óta körülbelül 1800 telepet álll 
mező tottnnk fel. 

Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszllnomltók, 
keményítőgyárak, t e j g a z d a s á g o k számára, átvesszük régi szesz-

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

Paacksch, Budapest, Józsefkörut 25. czimre kérjük. 
(Gy íu - t e l ep : K í b á n y a . ) , 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

„Deering"-féle fűbaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
és aczélból készült 

(lógereblyéket)' van szerencsém . .. 
gazdaközönségnek ákként ajánlani, hogy 
ho<:y' miudeiv általam szállított' ilyen gén-
nek használhatóságáért és jó munkájáért, 
nemkülönben anyagának jóságáért el-

vállalom a felelősséget. 
Szükséglet esetén kérem a megrende-
léseket ezen gépékre "nekem már 

PROPPER SAMU 
az amerikai Deering-gyár kiz. képviselője 

BUDAPEST, V., Váczi-körút 52. szám. 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kivánatra készséggel szolgálok. _ 

"Zágrábi üzletvezetQség. 

épifményi,munkákra, u. m. a felvételi épület megtoldása, árnyékszék áthelyezése, 
uj emeletes őrház' és"melléképület építésére. , 

A tervek, a költségvetések, á szerződési tervezet, az ajánlati minta,' a pályá-

üzletveZet'őség pályafehta'rtási osztályában a hifátalos órák alatt megtekinthetők. 
A nyomtatványok ugyanott 2 koronáért' és a tervek 6. koronáért meg is: szerezhetők. 
Az ajánlatokat legkésőbb 190©.' május hó '30-án déli 12 óráig kell benyújtani alul-
iTott'uzlétí'ezétőgég I-Ső osztályánál (Ferencz József-lér " 19., sz.,. I-ső. .emelet). 

Az ajánlatokat 1 koronás, az ajánlat mellékletéit ivénkint ,30 filléres bélyeggel 
ellátva, lepecsételve és a következő felirattal kell benyújtani: „Ajánlat a m. kir. 
államvasutak Buccari állomásán létesiténdő magasépitményi munkákra." 
' Csak az összes munkákra tett ajánlatok fognak figyelembe vétetni. Az ajánlat 

• benyújtását megelőző napon, vágyis 1900. május' hó 29-én 12 óráig 900, 'azaz 
küetiCzszáz korona bánátpénzt kell á magy. kir. államvasutak zágrábi üzletvézető-
' ségének gyüjtőpénztáránál akár készpénzben, akár'állami letétekre 'alkalmas érték-
papírokban letenni. A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoẑ  nem csatolandó. 

Az értékpapírok a legutóbb jegyzett árfolyam szerint, de nem névértéken felül 
számíttatnak és azoknak az összes még esedékessé nem'vált szelvényekkel el kell 
látva lenni. 

1 Csak idejekorán beérkezett Írásbeli ajánlatok szolgálhatnák a tárgyalás alap-
jául. Posta utján beküldött ajánlatok és bánatpénzek tértivevénynyel adandók fel. 

Zágráb, 1900. május hóban. ' ,. > ' 
• ' A magy. kir. államvasutak üzletvezetősége, 

i. (Utánnyomást nem dijjázunk.) 

a legtökéletesebb kMtelben^.oicsó árban .teljes szavatosság mellett. 
Ábrás ár jegyzékkel és felvilágosítással ingyen és bérmentve szolgál 

Bácher Rudolf 
és 

Melichar Ferencz 
gépgyárosok, mint 

magyarországi vezérképviseltünk 
B U D A P E S T , 

VI*, Nagy m e z ő - u t c z a 68. s z á m . 

The Johnston Harvester Co 
amerikai aratógépgyár BATAVIA il.-Y. Amerika. 

Ajánlja az egész világon legjobb hírnévnek örvendő utolérhetetlen 

f ű k a s z á l ó i t , 
m a r o k r a k d a r a t ó g é p e i t , 

k é v e k ö t ő a r a t ő g é p e i t és 
e g é s z a c zé l g y ű j t ő i t 
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KIS H I R D E T É S E K Guk mezőgazdák éa a ixakirodalom tennénjei, 

° * n k o l y t eve l e l o - e Tá laszo lunk, m e l y e k k e l T f t l aazra Bz f l k s ég e s lev fe lbé lyeg-et v a g y l e v e l e z ő l a p o t kü ldenek . 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Segédtiszti 

állás töltendő be a munkácsi 
uradalmi főbérnökségnél, Évi 

mtaolatŐkk' l8' f 

S S I M í e s p 

Szerény, 
igényű, í̂ zsn életU tisztossé.. BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

Segédtiszti 
állás töltendő be a munkácsi 
uradalmi főbérnökségnél, Évi 

mtaolatŐkk' l8' f 

S S I M í e s p Földmives 
„ fáU° alti-ítf̂ gazdáság minden 
. ágában jártas 7*ü évi gyakor-
ídaságot ̂ Véve'.örisí'tóiff kezel 
alkalmazást keres.Czime.Szor-

Lónkat Ármin űr 
feketel urod. bérletén irnokf; 
állás julius 1-ére betöltendő, 
pályázni óhajtók, akik vala 
esetleg foidmives iskolát vé'-. 

Földmives 
„ fáU° alti-ítf̂ gazdáság minden 
. ágában jártas 7*ü évi gyakor-
ídaságot ̂ Véve'.örisí'tóiff kezel 
alkalmazást keres.Czime.Szor-

Lónkat Ármin űr 
feketel urod. bérletén irnokf; 
állás julius 1-ére betöltendő, 
pályázni óhajtók, akik vala 
esetleg foidmives iskolát vé'-. 

jóbából íó^íé ' állta 

tana menni°nyárra vagy ogé̂ z 
uITbe^"* cL?mTkitó6hi" 
vatalbau. .' 913. ÁLLÁST KERESŐK. 

A gróf 
Esterházy-féle csák-
vári iöldntivcs-is-
kolát több, részben a kato-

ben már feleséges növen-
dék vészi junius hó végén. 
ki'̂ gazdaságTs

1

" rd°dn5velés 
minden ágában jártas. Ezeket 
igénybe venni óhajtók fordul-
janak a bér megjelölé-
se mellett az iskola igaz-
gatóságához. 875 

jóbából íó^íé ' állta 

tana menni°nyárra vagy ogé̂ z 
uITbe^"* cL?mTkitó6hi" 
vatalbau. .' 913. ÁLLÁST KERESŐK. 

A gróf 
Esterházy-féle csák-
vári iöldntivcs-is-
kolát több, részben a kato-

ben már feleséges növen-
dék vészi junius hó végén. 
ki'̂ gazdaságTs

1

" rd°dn5velés 
minden ágában jártas. Ezeket 
igénybe venni óhajtók fordul-
janak a bér megjelölé-
se mellett az iskola igaz-
gatóságához. 875 

Tejgazdasági 
szakiskolát végzett egyén ke-, 
festetik vidéki tejszövetkezet-
hez, a ki annak üzleti könyveli; 
ja vezethetné. Ámulatok Hori-

Bl̂ kűMmMk.'' Dam3anicllg^ 

ÁLLÁST KERESŐK. 
A gróf 

Esterházy-féle csák-
vári iöldntivcs-is-
kolát több, részben a kato-

ben már feleséges növen-
dék vészi junius hó végén. 
ki'̂ gazdaságTs

1

" rd°dn5velés 
minden ágában jártas. Ezeket 
igénybe venni óhajtók fordul-
janak a bér megjelölé-
se mellett az iskola igaz-
gatóságához. 875 

ALLATOK, 
* drb 

5 éves erős -bivaly tinó eladó 
páronként 500 koronáért. Czim: 

szeszgyári képviseletet ke 
egy legjobb ajánlatokkal r 
delkező kereskedelmileg k 
zett egyén. Ajánlkozó ugy 
budapesti mint a vidéki ve közönséget ismeri, eddig 
M%>yarország™an "és ̂ Ausz'tr 

10." jelige alatt i 
liba kéretnek. 

f 5 bb T d 1 

3kle%UelPiTbirSiítode?é 
felelősség mellett álli 
jt nyújthat, Ozim a kiadó-

s gazdásági gőzgépekről gépészi 
oklevéllelrendelkezik. Nagyobb 
uradalmakban gyakorlatokat 

ágában jártassággal bir. Czime 

Tej szövetkezeti 

937 

Szám tartó, 
10 évi gyakorlattal,'ki aínagyar, 
bírja, kitűnő bizonyítványok-
kal, szerény feltételek mellett 

llást ke JeSk|,if'I,í ős egyén, debreczeni fó'jdm is-
olát sikerrel végeztem,! évig 
agy birtokban mint gyakor-
ok működtem, 5 év óta oly 
azdaságba vagyok alkalmazva 
.int kezelő tisH;, hol jj* J«>l<i 

, kezelőtiszti v. 

tarka simmenthali jellegű 1-3, 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
úgyszintén lejrprimá"---

lekötni vajó és 
j á r m o s ökröket 
legjutányosabb árakon aján-

Kle in és Spilzer 
Kis-Czelli kereskedők 

Jármikorra is elf^dt^k™1 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
grof Herbers te in 

Albert 
uradalmi jgazgatóságár jl 

Strilek, 
M orva orszá y. 

iérletfelosztás 
miatt ̂ adó̂ nyirás után, ten'yész-

Izlalásra 8 aVatoas^O^ drb 
keszthelyi gazd. 'tanintézet 
lerinó preooooe tenyészetéből 
aló kosok -után származnak, 
iváiő mély és tömött gyapja-
>k, ez évi gyapjú eladási ára 

S S e P l f S 
38 Forster Elekhez a-tudakoző-

ösen díjazott és I.oua v. 
in'Iarau, direkt importált,' 

"'953 

"Rambotíilleí Precóc * 

tenyészkosok 
jutányos áron eladók. 

Uradalmi |azptóság 

Szemolány, Pozsonvm. 

Y o k s h i r e 

VEGYESEK, 

I Fiimagvak I 
I legfinomabb minőségben I 
• és legolcsóbban kaphatók • 

Radwanep és Rónai 
BIIDAPESTEN 

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

udvari szállító 
magyarországi 

főraktárában. 
Ugyanott a vl'éjhirii erfurti 
kerti magvak, valamint 
gazdasági velőmagvak 

Iejfjutányosabban besze-
Helyközi telefon 34—90. 

Tessék árjegyzéket kérni. 

. melyen egész 
al tulajdonos sz 
'zime a kiadóbi 

is gyakran mej 
birtok körű' fí 
tve, úgy mindé 
valóságos pari 
rraflával szolgí 

világosi tál 

Schember C. és Fiai 

íérlegeiket. Árjegyzék In 

ELADUNK 

bölcsön adunk 

T A K A R Ó 

P O N Y V Á K A T , 
és hlsznáir̂ dmnemü3' 

T E R M E S i Y 

Z S Á K O T 
repczeponyvákat 

KOHNÉSSTE IN 
zsák és ponyya gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla u. 5. „Agr i co l " 

Ausztria, Magyarország és 
Olaszországban szabadal-
mazott, puha s hideg viz-
ben-könnyen oldódó Káli-
szappan, rovarölő 'alkat-
részekkel. Legjobb óvszer a 
szölííves8z8rovarok ellen,kü-
lönösen'szénaféreg (bochi-
lis ambriquella) levéltetvek 
és vértutvek (schizónéura) 
a gyümölcsfák, ugyszinte 
vetemény, réti füvek ' 

virágférgek, ellen. . 
Árjegyzék és, használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

szappangyára 730 
T R I E S T , 

Y l a L l m i t a n e a 1. 

'Kiváló száUitóképes és 

közléseket dijaz 

ZSÁKOK, 
vízhatlan és nyers 

takaró- . 

PONYVÁK 
legmegbízhatóbb be-

szerzési forrása 

Fischer J. 
ponyva- és zsákgyára 

Budapest, 
Nagykorona-u. 18. 
Minták ingyen és bér-

mentve. 445 

Vásárlók 
szárított 

gyógynövényeket 
szikfüvirágot, csalán füvet, 
maszlag levelet, nadragulya 
levelet és gyökeret és 
beléndek levelet minden 
mennyiségben és útbaiga-
zítást nyújtok a megfelelő 
növények gyűjtése és szárí-
tására nézve. • 
A j á n l o k 

C «p r in -p » r t 
legbiztosabb és legolcsóbb 
óvszer a szőlő és burgonya 

péronosporája ellen. 
Sullln-port 

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

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

gazdasági vegyszereket. 
Kén-port 

mm. 16 korona. 

DETSINYI FRIGYES, 
Budapest, 

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

Egy éves 
n használható, jó Shloe 
;erü mütrágyaszóró ere 

Szabadalmazott 

Kosárbetétek 
Egó'zcséplögépek számára, 
kaphatok a feltalálónál, tel-
jes felelősség mellett, hogy 
tiszta cséplést lehet vele 
'végezni a legrosszab eset-

A kosárbetétek árai: 
4 lóerejü-géphez 60 kor. 
« » , lO „ 
8 » , 80 „ 
: o „' . , 90 „ 
Megrendelés . esetén a ko-
sár szélességének mérete 

beküldendő 

Székelyhíd. 762 

Idegenek 
birtok-

szerzése. 
Irta: 

Dr. Baross János. 
Á r a : 3 korona. 

Megrendelhető vala-
mennyi könyvkeres-

kedésben ,és a 
Köztelek" kiadóhi-

vatalában 
BUDAPEST, 

IX., Üllöi-út 25. 

Magyar kir. államvasutak. 
79407/1900. szám. 

Hirdetmény. 
A magyar királyi állam-

vasutak igazgatósága nyil-
vános ajánlati tárgyalást 
hirdet a Károlyváros állo-
másán előállítandó felvételi 
épület létesítéséhez szük-
séges építési munkák vég-
rehajtására. 

A tervek, a költségvetés, 
az egységárjegyzék, a szer-
ződési tervezet, az ajánlati 
minta, a pályázati feltételek, 
valamint a munkák végre-
hajtásához kötött feltételek 
Budapesten a magyar kir. 
államvasutak igazgatósága 
magasépitményi ügyosztá-
lyában (VI., Teréz-körut 56. 
szám, III. emelet 14. szám) 
és Zágrábott az üzletveze-
tőség pályafentartási osz-
tályában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Az ajánlatok legkésőbb 
1900. évi junius hó 16-án 
déli Í2 óráig nyújtandók 
be alulírott igazgatóság 

.éjiitési főosztályánál (VI, 
Teréz-körut 56. szám, II. 
emelet 10. ajtó). 

Az ajánlatok egy koro-
nás, az ajánlat mellékletei 
ivenként 30 filléres bélyeg-
gel ellátva, lepecsételve és 
következő felirattal nyúj-
tandók be: 

„Ajánlat a Károlyvárosi 
felvételi épület létésité-

Csak az összes munkák-
ra tett ajánlatok fognak 
figyelembe vétetni. 

Az ajánlat benyújtását 
megelőző napon vagyis 
1900. évi junius hó !5-én 
déli, 12 óráig 6000, azaz 
hatezer korona bánatpénz 
teendő le a m. kir. állam-
vasutak főpénztáránál 

(VI., Andrássy-ut 75. sz., 
.földszint) akár készpénz-
ben, akár állami li U uki 
alkalmas értékpapírokban. 

A bánatpénzről szóló le-
tétjegy az ajánlathoz nem 
csatolandó. 

Az értékpapírok a leg-
utóbb jegyzett árfolyam 
szerint számittatnak, de 
névértéken felül számítás-
ba nem vétetnek. 

Csak idejekorán beérke-
zett írásbeli ajánlatok szol-
gálhatnak a tárgyalás alap-
jául. . ' Az igazgatóság. 
.(Utánhy. ,nem, dijaztatikf) 

A bábolnai ménes-
birtokon eladó 

40 d a r a b 
egyenkint átlag 90 
kg. élősulylyal biró 
nyiratlan rombouillet 
egyéves 

t e n y é s z k o s . 
Felvilágosítással 

szolgál és előjegy-
zéseket elfogad a 
ménesbirtok igazga-
tósága B á b o l n á n 
(posta és táviró ál-
lomás. 

M, kir, földmivelésügyi 
minister. 
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GOZEKEKET, 
G Ő Z - U T I H E N G E R E K E T 

é. 

GÖZ-UTIMOZDONYOKAT 
• legtökéletesebb szerkezettel ét legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FOWLER & Co. 
Telefon 42—50. BÜDAPEST KELENFÖLD ' r r " 

Irodá, raktár, jayitómttJielj. 
K i z l s k e d é s v a s u t s a és v i l l & n s s vasu tas . 

A Szegedi kenderfonógyár részy.-társ. Szegeden 
ajánl araatő gépekhez való elismert kitűnő minőségű 

manila kévekötöfonalat, 
valamint egy külön eljárással a czélnak époly jól megfelelően 
előállított, több nagy uradalomban kipróbált, 30%-a l olcsóbb 

kévekötőfonalat magyar kenderből 
minden aratógép szerkezetnek megfelelő gombolyagban. 

Ugyanott gazdasági kötéláruk és valódi kender -
zsákok jutányos árban kaphatók. 822 

GOZEKEKET, 
G Ő Z - U T I H E N G E R E K E T 

é. 

GÖZ-UTIMOZDONYOKAT 
• legtökéletesebb szerkezettel ét legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FOWLER & Co. 
Telefon 42—50. BÜDAPEST KELENFÖLD ' r r " 

Irodá, raktár, jayitómttJielj. 
K i z l s k e d é s v a s u t s a és v i l l & n s s vasu tas . 

Egyesült Budapest M r o s i takarékpénztár 

Be f i z e t e t t a laptőke: 
9,000,000 kor,, névre szóló 15,000 db 600 kor. névért, részvényre felosztva. 

Tarta léktőkék: 
Rendes tartalékalap ... ... 11,077.586.36 korona. 
Külön „ 1,015.589.06 „ 
Rendkívül „ ... 400.000.- „ 

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

készpénzben és záloglevelekben a becsérték 60 százalékáig. 
A. jelzálogkölcsön iránti kérvényekhez, - melyeknek mintázatai a takarékpénztárnál 

díjmentesen átvehetők - következő okiratok melléklendők: 
Földbirtokoknál : 

a) a legújabb kejletü hitélesitettteljes telekkönyvi kivonat; 
c) Lhad6könyy vag'ratóUraSfbi'zonyrtvtor a fizetett adóról; , 
e) aẑ pttletekre vonatkozó, tüzkárbiztositásf kötvény; 
/) az u. n. azonossági bizonyítvány, vagyis községi bizonyítvány az iránt, hogy a ka-

taszteri birtokivben felvett birtok mily hiteljegyzökönyvben van felvéve. 
Kivánatos, hogy esetleg meglevő birói becslések, adás-vételi vagy bél-szerződések ' mellé-
Készpénzkölosönök rendszerint hat havi kölcsönös felmondás a kamatoknak 

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

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

A záloglevelek kölcsönösen megállapított áron vétetnek vissza. 
Az intézeti záloglevelek a tőzsdei napi árfolyamon a takarékpénz1 ár mind a 

négy osztályának jiénztaránál kaphatók. 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

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

képviselője ajánl: 

Thomasfoszfá&lisztet (Thomassalak), ® m 
„Martellin" dohánytrágyát, Kaínitot. 

wmmmmm A műtrágyák béltartalmáért szavatolok, i m« 

L e g ú j a b b s ze rkeze tű kitűnő t r á g y a s z ó r ó g é p e k 

a l e g o l c s ó b b á ron . 
Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás, mamm—m 

Egyesült Budapest M r o s i takarékpénztár 

Be f i z e t e t t a laptőke: 
9,000,000 kor,, névre szóló 15,000 db 600 kor. névért, részvényre felosztva. 

Tarta léktőkék: 
Rendes tartalékalap ... ... 11,077.586.36 korona. 
Külön „ 1,015.589.06 „ 
Rendkívül „ ... 400.000.- „ 

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

készpénzben és záloglevelekben a becsérték 60 százalékáig. 
A. jelzálogkölcsön iránti kérvényekhez, - melyeknek mintázatai a takarékpénztárnál 

díjmentesen átvehetők - következő okiratok melléklendők: 
Földbirtokoknál : 

a) a legújabb kejletü hitélesitettteljes telekkönyvi kivonat; 
c) Lhad6könyy vag'ratóUraSfbi'zonyrtvtor a fizetett adóról; , 
e) aẑ pttletekre vonatkozó, tüzkárbiztositásf kötvény; 
/) az u. n. azonossági bizonyítvány, vagyis községi bizonyítvány az iránt, hogy a ka-

taszteri birtokivben felvett birtok mily hiteljegyzökönyvben van felvéve. 
Kivánatos, hogy esetleg meglevő birói becslések, adás-vételi vagy bél-szerződések ' mellé-
Készpénzkölosönök rendszerint hat havi kölcsönös felmondás a kamatoknak 

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

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

A záloglevelek kölcsönösen megállapított áron vétetnek vissza. 
Az intézeti záloglevelek a tőzsdei napi árfolyamon a takarékpénz1 ár mind a 

négy osztályának jiénztaránál kaphatók. 

S A N G E E H A U 8 E N I G É P G Y Á R 
M a g y a r o r s z á g i g y á r t e l e p e 

B U D A P E S T , K Ü L S Ő V Á C Z I - Ü T 1443. 
Első és egyedüli magyar special gépgyár. 

í Z A M . 

G YÁRTHÁNYOK: az Összes mezőgazdasági Iparágak 
számára szükséges gépek. Nevezetesen: 

Cznkorgyárak, Sörgyárak, Malátagyárak és 
S z e s z g y á r a k teljes berendezése és átalakítása. 

Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és czukorgyárak 
terén. 

Szeszgyárak berendezése hosszabb lejárata törlesz-
téses kölcsön m-ilett. 

Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a 

H O F F M E I S T E R - G Ő Z M O T O R 
a legjobb, a legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. — Helyettesit minden 
gőzgépet és locomobilt. — Cséplésre és minden egyéb gazdasági gép 
hajtására a legalkalmasabb. — Fűthető szénnel, fával, cserrel és 
minden egyéb hulladékkal. — Minden nagyságban, »/» lőerőtől kezdve 

egész 30 lóerőig gyártjuk. 8173 
- Minden szakbaváyó felvilágosítással, tervékkel, költségvetéssel készséggel szolgálunk. -

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




