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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS M E Z Ő G A Z D A S Á G I L A P . 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megje lenik mindem szerdán és szombatin. 

Ás •rszagoa magyar gazdasaga ogyosúlet tagjai 
lifyaa kapják. 

Hm UftkBük""eléfizetésl « ] ; 
Kfias l m N korona, félévra korona, negyedévre 

Az Orazagoc Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Ülésnapok a Köztelken. 

1900. május 30. d.1 u. 5 ó. Országos 
törzskönyvi bizottság ülése. 

1900. junius 6. d. u. 4 ő. Egyesületi 
tanács ülése. 

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

Meghívó 
az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 

igazgató-választmányának 
1900. évi junius hó 7-én (csütörtökön) d. u. 
4 órakor a .Köztelken" tartandó ülésére. 

Főtárgyaló : 

1. Mait ülés jegyzőkönyvének bemutatása. 
2. Két hitelesítő tag kiküldése. 
3. Tagsági ügyek. 
4. Meghalt tagok bejelentése. 
5. Uj tagok felvétele. 
6. Jövő évi költségvetés megállapítása. 
7. Mult évi vagyonmérleg bemutatása. 
8. Mult évi költség-jövedelem-számla be-

mutatása. 
9. Igazgató javaslata a könyvkiadóvállalat 

leszámolása iránt. 
10. Igazgató javaslata a „Kis Tükör" 

előlege és a .Köztelek" régi kiadószámlájának 
törlése iránt. 

11. Hasonlókép a könyvkészletek egy 
számlán való elszámolására. 

12. Igazgató javaslata az egyesület kebe-
lében egy mezőgazdasági ipari szakosztály 
létesítése tárgyában. 

13. Építési bizottság jelentése a Köztelek 
építése tárgyában. 

14. Esetleg beérkező ügyek. 
Gróf Dessewffy• Aurél, 

elnök. 

Meghívó 
az Országos Törzskönyveit), Bizottságnak 
f. évi május hó 30-án, szerdán, délután 
5 órakor a Köztelken tartandó ülésére. 

Főtárgyaié: 

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

az állami tenyészetek orsz. törzskönyvelése 
tárgyában. 

Kostyán Ferencz s. k., 
elnök. 

Nemzetközi kapálógép-verseny. 
Az OMGE., Ugyis mint a Gazdasági 

Egyesületele Országos Szövetségénele központja, 
és a Nyitravármegyei gazdasági egyesület áltál 
rendezendő nemzetközi fogatos kapáló-
gép verseny május hó 31-éu 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. e. 9 órakor kezdődik. 
Vonatok ugy Budapest, mint Pozsony felől 
kellő számban közlekednek. A versenytér köz-
vetlenül a vasútállomás mellett fekszik. 

Felkérjük az érdeklődő gazdaközönséget, 
hógy a versenyen minél tömegesebben Tészt-
venni szíveskedjenek. 

A rendező-bizottság. 

Gazdasági munkás- és cseléd-
segélypénztár. 

A gazdasági munkás- és cselédbiztositás 
ügyében Darányi földmivelésügyi miniszter 
tudvalevőleg törvényjavaslatot dolgoztatott ki, 
melyet általánosságban már e helyen is mél-
tattunk. Az ujabban fontosabb kérdésekben 

SzarkeaztSség ás kiadóhivatal: 
Bmdapest (KSsteleK), Üllői-tit 35. szám 

Kéziratokat a szerksaatfaég i«m küld viasza. 

gyakorolt, igen helyes szokás szerint azonban 
a miniszter a javaslat végleges szövegezése 
előtt ankétet hivott egybe s itt a közélet 
figyelemre méltó tényezőinek alkalmat nyújtott 
arra, hogy a javaslathoz hozzászóljanak. 

Ekként a miniszter a kiváltképen hivatott 
érdeklődőkkel előzetesen megállapodván a 
szükséges korrektivumokban, elejét vette annak, 
hogy kisebb jelentőségű nézeteltérések széles-
körű vitát provokáljanak a képviselőházban, a 
dolog lényegének a rovására. 

Az ankét retortáján keresztül ment tör-
vényjavaslattervezet most jelent meg abban 
a formájában, amelyben az a törvényhozás 
elé. kerülni fog s rögtön örömmel konstaláljuk, 
hogy a javaslaton végrehajtott változtatások a 
kivitel részletkérdéseire nézve felmerült leg-
lényegesebb aggályokat leszerelték, ugy, hogy 
most már a munkásbiztositásnak jelen alak-
ban előterjesztett tervezetét osztatlan rokon-
szenvvel fogadhatják ugy fent, mint alant. 

A tervezet egy .Országos gazdasági 
munkás- és cselédsegélypénztár" szervezését 
veszi czélba, amelynek feladata tagjait segély-
ben részesíteni. Tag voltaképpen minden 
gazdasági cseléd s e tekintetben a tervezett 
intézmény szorosan véve kötelező jellegű. 
Fakultatív természete a tagok minősítésében 
jut kifejezésre. Van ugyanis rendes tag, még 
pedig ezek az élvezendő kedvezmények szerint 
két csoportba tartoznak. Az első csoportbeliek 
heti 20 fillért, a második csoportbeliek heti 
11 fillért fizetnek tagsági díjként. Van azután 
rendkívüli tag, akinek évi tagsági dija egy 
korona. Miután azonban a munkaadó minden 
gazdasági (külső) cselédje után 120 fillért 
fizetni tartozik, eszerint a javaslat törvény-
erőre emelésével azonnal tagjává válik a 
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pénztárnak minden gazdasági cseléd, mert már a 
munkaadó 120 fillérje megváltja cselédje javára 
a rendkívüli tagok jogait. Ebben nyilvánul az 
intézmény kötelező volta, hogy t. i. a munka-
adó bizonyos kedvezményeket munkása számára 
megváltani tartozik; a feltételesség a munkás 
irányában áll fenn, akinek tetszésétől függ, 
hogy tovább menő kedvezményeket is- bizto-
sítson magának a rendes tagsági dijak befize-
tése révén. A munkás szabadon hagyása, 
midőn saját jóvoltáról van szó, szemben a 
munkaadó megkötésével: ez bizonyára ritka 
altruisztikus vonása a jávaslatnak, mely a 
magyar birtokos közönség erkölcsi belátását 
fogja dicsérni. A birtokos valódi atyai 
szerepet töltene be ebben az intézményben s 
igen fontos újítása javaslatban, hogy ezt a szere-
pet kifejezésre juttatni törekszik már a pénztár 
szervezésében is. Ezen újítás szerint ugyanis 
alapító tag lehet mindaz, aki egyszer s min-
denkorra legalább 50 koronát befizet. Ez két-
ségtelenül egyenesen a birtokosokra czéloz, 
akiknek az alapitókat megillető jogoknál fogva 
tér nyílik az intézmény vezetésére s általában ez a 
pont lehetővé teszi, hogy a gazda a sohasem rokon-
szenves, mert adótermészetü fillérek befizetése 
helyett, jő indulatát az ügy iránt önkéntes 
hozzájárulásban nyiivánitsa. 

Aki a tagsági díjat esedékességekor be 
nem fizeti, elveszti jogait, de egy éven belül 
újból jelentkezhetik és a törlés előtt befizetett 
díjak javára számittatnak. A lehetőségig viszik 
tehát az abbeli gondoskodást, hogy a munkás 
egyszer befizetett filléreit el ne veszítse. Ki-
zárható a tagok közül a bűntett miatt elitélt 
s ami igen indokolt pótlás, az is, aki az 
állami vagy társadalmi rend ellen kihágást 
követ el. A jelen szocziális mozgalmak idejé-
ben jelentőségessé válhatik ez az intézkedés, 
mert a munkás, mielőtt a felforgató eszmék 
lejtőjére lépne, számolni fog azzal, hogy rá 
nézve értékes köteléket szakithat ketté. Kizár-
ható kárpótlás nélkül a kivándorló is s ez 
lesz az első modern törvényes intézkedés, 
mely a kivándorlás szomorú mozgalmára 
reagál. 

Nézzük most, mit kap a tag a díjbefizetés 
ellenében. 

1. Baleset esetén ingyen gyógykezelik; 
időleges munkaképtelenség esetén, legfeljebb 
60 napig, napi egy korona segélyt kap. 

2. Baleset miatti rokkantság esetében 
legfeljebb 60 papig egy koronát, azontúl ha-
vonként legfeljebb tíz korona segélyt kap. Ezek 
a „legfeljebb" s a „legalább* körülbelőleges 
kifejezések, azért nehezen elkerülhetők, mert 
a segélyezésnél a munkaképtelenség mérve 
jön számításba, itt tehát a vezetők belátásá-
nak kell adni bizonyos latitüdöt, de mégis jó 
volna ezt . tenni a minimumok megkötésével. 

3. Baleset miatti halál esetében az elhalt 
családja egys/ersmindenkorra 400 korona 
segélyt kap. Ha családja nem marad, a helyett 
100 korona temetési segélyt fizet a pénztár. 

4. Rokkantság esetében havonként leg-
kevesebb 10 koronát kap. 

5. 65-ik életévének elérésekor — jogai 
épségben hagyásával — 100 koronát kap. 

6. Halál esetén, ha már 5 évig tag volt, 
200 K., ha 10 évig, 250 K., ha 15 évig, 270 K. 
segélyt kap1 családja. Ha család nélkül marad, 

a pénztár 200 K. temetési segélyt ad. Itt nem 
értjük, miért kell magasabb temetéji költség 
emennek, mint aki baleset miatt halt el? 

Mindezt kapják a rendes, első csoport-
beli tagok, heti 20 fillérért. A második csoport-
beliek, heti 11 fillérért, ugyanezen szabály 
szerint segélyeztetnek, csakhogy a 4., 5. és 6. 
pontban megállapított segélyösszegeknek csak 
a felét kapják. A rendkívüli tagok, ide értvén 
azokat is, akikért csak a munkaadó fizet, csak 
az 1., 2., 4. és 5. pontokban^ megállapított 
segélyeket igényelhetik. 

A tag halála esetén kiszolgáltatandó se-
gély fele az özvegyet s fele — fejenként 
egyenlő részben — a gyermekeket illeti. Ha 
özvegy nem marad, az egész a gyermekekre 
esik és fordítva. A családnak járó segély 
hagyaték jellegével nem bir és végrehajtás alá 
nem vonható, csak, ha a házastársat vagy a 
gyermekeket illető tartás miatt intéztetik végre-
hajtás. A pénztár nem fizet, ha a baleset 
szándékosság vagy részegség által idéztetett 
elő vagy ha a halál a külföldön, vagy gyár-
ban, bányában, katonaságnál állott be. 

Igazán szembetűnök a csekély díjbefize-
tések ellenében nyújtandó kedvezmények, a 
milyeneket ily alapon nem Ígérhetne semmi-
féle magánvállalkozás. De hát ne feledjük, 
hogy ennek az intézménynek a fentartásához 
az állam és a birtokos osztály is hozzájárul. 
Az állami hozzájárulás összege évi 100.000 
koronában van megállapítva. Hát ez fölötte 
csekély, mikor humanitárius és szocziális téren 
egy korszakos intézmény megalkotásáról van 
szó. Szinte csodálkoznunk kell azon, hogy mig 
ezer milliós költségvetésünk zig-zugaiban köz-
vetett hasznú s mindenesetre vitatható vállal-
kozásokra és feladatokra milliókat fedezhetünk 
fel, addig ily közérdekű, hatására, hasznára 
nézve minden vitán felül álló országos in-
tézmény támogatására nem kíván többet 
áldozni a kormány egy angol telivér árá-
nál. Jelentékenyen fel kell emelni az állami 
hozzájárulást, hisz itt millió és millió ember 
biztosításáról van szó, ami végre is százszor 
inkább közterhet képezhet, mint egy híd, pa-
lota s több eféle, bár magában véve hasznos 
kulturális befektetés. 

A pénztár bevételének másik s legjelen-
tékenyebb része a munkaadó hozzájárulásá-
ból áll, akik minden cseléd u'án 120 fillért 
tartoznak fizetni. Az eredeti tervezet szerint 
pótadók alakjában vetették volna ki ezt a hozzá-
járulási összeget, arányában az egyenes adó-
nak. Miután az elvileg a földadó fölemelésével 
lett volna egyenlő, az ankét tiltakozott ellene 
és méltán,, mert azt már csak nem kívánhat-
ják a gazdaközönségtől, hogy mikor évek hosszú 
sora óta érvel a magas földadó türhetlensége 
mellett, ugyanakkor annak bármely alakban és 
bármely czim alatt való felemelésébe bele-' 
menjen. Az eredeti terv helyett 1 korona hozzá-
járulási összeget ajánlottak fel minden cseléd 
után. Most már ha tudjuk azt, hogy evvel a 
koronás hozzájárulással a pénztár jelentéke-, 
nyen több bevételhez jut, mint a mennyihez 
a pótadó révén jutott volna, ugy valóban meg-
lepő, hogy a miniszter mégis 120 fillérre emelte 
fel a hozzájárulást. Ennek a felfelé való alku-
nak annál kevesebb az indokoltsága, mert a 
pénztár által ígért kedvezmények az eredeti 

tervezethez képest nem változtak; magyarázatra 
szorul tehát, hogy ha nem ad többet, miért 
lép fel mégis sokszorosan fokozódott igények-
kel a munkaadókkal szemben ? Reméljük, 
hogy a földmivelésügyi miniszter 8 nehezen 
megadható magyarázat helyett inkább egy 
tollvonássál az egy koronás taksát állíttatja 
be, azt tapasztalván épen a hozzájárulás lé-
nyeges változtatásából, hogy a számítás meg-
tűri a korrigálást. 

A munkaadó hozzájárulásával bizonyos, 
kézzelfogható előnyökre is szert tesz. Mert 
ha cselédje baleset miatt munkaképtelenné 
válik, orvosoltatni és 60 napig napi egy korona 
segélyben részesíteni tartozik ugyan, de ezt 
megíériti neki a pénztár; kivételt képez, ha 
a baleset a munkaadó hibájából következett 
be, akkor nem téritik meg a költségeit. Álta-
lában tehát baleset esetén a munkásnak el-
kerülhetlen segélyezése még sem a gazdára 
hárul, mint eddig hárult. 

A pénztár szervezete az igazgatóságból 
és a helyi bizottságokból áll. Az igazgatóságba 
négy tagot a mijiiszter nevez ki, négyet a 
helyi bizottságok választanak, négyet pedig 
az alapító tagok. A intézmény vezetésében 
itt van kijelölve a birtokos-osztályt megillető 
szerepkör. Az igazgatóság ügykezelését a kor-
mány felügyeli. A vidéki szervezetet a helyi 
bizottságok alkotják. Helyi bizottságot alakíta-
nak mindenütt ott, ahol a pénztárnak leg-
alább 50 tagja van s a bizottság 12 tag-
ból áll. Négy tagot a községi képviselő-
testületet választ az adófizetők közül, négyet 
a munkaadók, négyet a pénztár tagjai. A 
tervezet tehát a munkaadógazdával mindenütt, 
mint olyan tényezővel számol, amelyet az 
intézmény vezetésének feladata első sorban 
illet meg. Miért is az egy igen szép s patriár-
kális természetű érintkezési tért jelöl ki a 
gazda és cselédje között. A helyi bizottságban 
szavazati joggal bir biró, orvos, közgyám s 
ami fontos újítás, a községi hitelszövetkezet 
elnöke is. Ahol a helyi bizottság nem alakit-
ható, ott ennek feladatait a községi elöljáró-
ság végzi. 

Ezekben ismertetjük röviden a törvény-
javaslat főbb intézkedéseit. Az ankét folyamán 
a kivitelt illető diflerencziák oly szerencsésen 
kiegyenlítődtek, hogy most már a részletekre 
nézve felmerülhető nézeteltérések sem veszélyez-
tetik a javaslat kiérdemelt, jól fogadtatását. 
Csak a hozzájárulás kérdése lehet fogó-
pontja a vitának, de ezen még könnyű 
segíteni. 

Üdvözöljük Darányi minisztert nemcsak 
a javaslatért, de az összeegyeztetésnek azért 
a jóindulatu s bölcs munkájáért is, amelyet 
azon utólag végeztetett s kívánjuk, hogy a 
tervbe vett szép intézmény sikerein szive 
mielőbb gyönyörködhessék. B. -B. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpelj Kálmán. 

A dohány ápolása és gondozása. 
I. Kapálás és töltögetés. 

Sehogy sem tudom helyeselni egyes 
gazdáknak ama nézetét, hogy a dohány meg-
munkálása nem olyan fontos, mint annak 
későbbi kezelése. Vagyis a dohánynak a páj-
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tában való gondozása a fődolog, a kapálás 
csak másodrendű kérdés. Ez egyáltalában nem 
áll, mind a kettő egyformán fontos; sőt merem 
állítani, hogy a rosszul munkált dohány, a 
pajtában való legjobb gondozás mellett sem 
fog oly jó anyagot szolgáltatni mint az, mely 
kellő megmivelésben részesült. 

A dohány egyike legigényesebb kapás 
növényeinknek, e tekintetben csak a ezukor-. 
répa tesz tul rajta. Rendes és gondos kapá-
lással nemcsak a dohány fejlődését segítjük 
élő, hanem fokozzuk a levelek és bordák 
finomságát is. Hazai dohányainkat tekintve, ez 
utóbbi különösen fontos; mindazon tényezők 
— tehát a kapálás is — melyek a dohány 
gyors növekedését elősegítik, kifejezésre jutnak 
egyúttal a levél finomságának fokozásában is. 
Gyors növekedés és levőifinomság szoros 
összefüggésben állanak egymással, ezt pedig 
a mi klímánk alatt korai ültetéssel és gondos 
megmunkálással segíthetjük elő. Az összetö-
mődött, gazos talajban a dohány lassan nő, 
levelei aprók maradnak és eldurvulnak. 

A dohány ültetése alkalmával össze-vissza 
taposott és összetömődött, az ültetésnél szük-
séges öntözéssel utólag megeserepesedett 
földben, a dohánypalánta mindaddig, mig az 
első kapálást meg nem kapja, alig halad előre 
növekedésében. Az első kapálással tehát 
késlekedni nem szabad, hanem fogjunk hozzá 
azonnal, a mint a kiültetett palánta megeredt: 
a kiültetés után 7—8 nappal a dohányföldet 
kapálni kell. Az első kapálás inkább csak 
sarabolásból, vagyis az ültetés alkalmával 
összetaposott talaj legfelsőbb rétegének egy-
szerű meglazitásából áll. A sorok között 
gyorsan halad a munka előre, ügyelni csak az 
apró palánta szomszédságában kell, nehogy 
kárt tegyünk benne; kárt tehetünk részint a 
palánták megsértésével, részint azok befölde-
lésével. Ezt elkerülendő, legjobb az apró 
palánták körül a megeserepesedett földet 
kézzel megbolygatni olyformán, hogy a palánták 
tövéhez egyúttal kevés földet huzunk. Kül-
földön épen erre való tekintettel rövid nyelű 
kapákat használnak és mig a munkás bal 
kezével védi a palántát, addig a jobb kezében 
levő kapával felporhanyitja körülötte a földet; 
ezzel elejét veszi ugy a sérülésnek mint a 
beföldelésnek. 

Czélszerü, a munkásokat rászoktatni, 
hogy hátrafelé menve kapáljanak, mert igy 
a felporhanyitott földet nem tapossák össze; 
a dohánytermelési kísérleti állomásnál is igy 
kapálunk a legjobb eredménynyel. Mondhatom, 
hogy ezen első korai kapálás után, jóformán 
szemmel láthatólag nő a dohány, még a 
természettől fogva lazább homoktalajon is, 
hát még mennyivel inkább a kötött földben. 

10—14 nappal az első kapálás után, 
hozzá kell fo.ni a második kapáláshoz, mert 
az összetömődött, gyomos talajt a dohány nem 
türi. A második kapálást már rendes mély-
ségig adjuk, a földet kissé a dohány töve felé 
húzva és ügyelve arra, hogy a munkások a 
kikapált gyomoknak gyökeres végét, a kapa 
fokával (de ha kell, akkor kézzel) egészen 
kiföldeljék; ellenkező esetben nagy részük 
ismét megfogamzik s igy csak félmunkát 
végeznénk. A sorközökben teljes kapamély-
ségig kapálhatunk, de a dohánytő közvetlen 
szomszédságában valamivel csekélyebben, ne-
hogy a gyökereket megsértjük, ami a dohányt 
fejlődésében visszavetné. Hogy a dohánytő és 
levelek megsértését elkerüljük, czélszerü olyan 
kapákat használni, melyeknél a kapa lapjának 
két felső vége, azaz széle le van gömbölyítve; 
ilyen kapákkal a dohánytő mellett is baj 
nélkül dolgozhatunk. Ilyen kapamintákkal a 
dobányállomás szívesen szolgál. 

A második kapálás befejeztével különösen 
a korán ültetett dohány, oly erőteljes fejlődésnek 
indul, hogy 10—14 nap múlva hozzáfoghatunk 
a töltögetéshez. Sem a tulkorai, sem a kései 
töltögetés nem jó; korán töltögetve dohány-
földünk időnek előtte ismét összetömődik és 

begyomosodik, sőt a vajfü fejlődését is előse-
gítjük, kései töltőgetéskor a más erősen 
kifejlett levelekben okozunk tetemes kárt. 

Tapasztalataim szerint a korai (május hó 
közepéig kiültetett) dohánynál a kiültetés után 
35—38 nappal kell a töltögetéshez hozzá-
fogni, mert a korai dohány növekedése erő-
teljes. A későn kiültetett dohány fejlődése nem 
oly györs, ugy, hogy a töltögetés a kiültetés 
után 45—50 nap múlva következhetik csak 
sorra, amint az alábbi adatokból" is kitűnik. 

A május 10-én ültetett dohányt először 
május 18-án, másodszor junius 2-án kapáltuk 
és junius 16 án töltögettük; a május 18-áií 
kiültetett dohány fenti sorrendben május 27-én, 
junius 8 án és junius 26-án került megmive-
lés alá; a május 23 án kiültetett dohányt 
junius 3 án, julius 22-én és julius 8-án kapál-
ták, illetve töltögették, a junius 10 én kiülte-
tett dohányt junius 18 án, junius 30-án, julius 
13-án tehát háromszor kapáltuk és julius 23-án 
töltögettük. 

Minél későbben kerül a dohány a földre, 
annál bajosabb annak rendes megmunkálása, 
mert lassúbb fejlődése arányában három kapá-
lást is kell adni, ha azt akarjuk, hogy kései 
dohányunk egyáltalában sikerüljön. íme egy 
ujabb bizonyság, a korai ültetés kiváló előnyé-
ről : Kevesebb bajjal és munkával jobban 
ápolhatjuk, mint a kései dohányt. 

A mi a töltögetés gyakorlati keresztül-
vitelét illeti, e tekintetben legtöbbnyire nem 
járnak el a kellő körültekintéssel; pedig a 
rosszul végzett töltögetésnek nem sok hasznát 
veszi a dohány. Rendesen végzett töltögetés-
nél, először is a dohánytő körül levő földet 
kell megporhanyitani s azután a sorközökből 
az itt is felkapált s gyomtól megtisztított friss 
földet odahuzni. Sőt teljes gonddal végzett 
töltögetésnél, a tőke körül felkepált földet el-
huzzuk és a sorközökből egészen friss, tápláló 
anyagokban gazdag földet halmozunk fel; az 
ilyen töltögetésnek a dohány valóban nagy 
hasznát veszi. Ügyelnünk kell továbbá arra 
is, hogy 'ulmagasan ne töltögessünk, mert az 
alsó levelek kárt szenvednének ; száraz idő-
ben elsülnek vagy megsárgulnak, nedves idő-
ben elrothadnak. Végül csekély jelentősé-
gűnek látszó, de azért fontos dolog arra 
is ügyelni, hogy a feltöltögetett ormok gerinczei 
hegyes élt ne képezzenek, hanem kis vályút 
alkossanak; elősegítjük azt, hogy a dohány 
szárán s levelein lefutó legkisebb eső is a 
dohánytő aljához szivároghat, aminek jelentő-
ségét kicsinyelnünk nem szabad. Az előzők 
alapján és a kellő időben végzett töltögetésnek 
előnye végül az is7, hogy a vajfü kifejlődését 
késleltetjük, tömegesebb. fellépésének gátat 
vetünk, ami vajfüvei ellepett egyes dohány-
termelő vidékeinkre, nagy fontosságú dolog. 

Sajnos, hogy dohánykertészeink nem 
ritkán azért, mert mindenféle más gazdasági 
munkát vállalnak, a dohány kapálását és töltő-
getését felületesen, vagy akkor végzik, mikor 
erre egyéb felvállalt munkáiktól ráérnek. Az 
első kapálással késlekednek s ezt követőleg 
egyszerűen töltögetnek oly időben, midőn a 
töltögetés ideje még nem következett be. 
Ilyen megmunkálás még a korai dohányt 
sem elégiti ki, még a homoki dohánynak sem 
elég, hát mennyivel inkább káros a kései 
dohányra és a kötött földben növő palántára. 

A dohányosnak első sorban a dohány-
földön a helye és ha itt teendőit ugy végzi el, 
a hogy kell, akkor nem sok ideje marad 
más munkát vállalni. Tudom azonban azt is, 
hogy ennek a feltételnek csakis ugy felel-
hetnének meg a gazdák, ha ezirányu buzgól-
kodásuk illető helyen kellő méltánylásra 
találna. Hiszen ha a dohány ápolási s gon-
dozási munkáinak sorrendjét nézzük, kitűnik 
fenti állitásom igazsága. A május 10-én 
ültetett dohányban következő munkák végez-
tettek, megjegyezvén, hogy a feltüntetett 
napszám 1 kat. hold földre vonatkozik: 

1 -ső kapálás május 18-án 7 napszámos, 
2-dik „ junius -2án 8 ' „ 
töltögetés junius 19-én 8 „ 
lebugázás julius 3,-án 5 „ 
1-ső kacsozás „ 18-án 5 „ 
2-dik kacsozás aug. 1-én 4 
törés kezdete aug. 7-én." 

Figyelembe véve már most azt, hogy egy-
egy dohányos kezére 4—6 kat. kat. hold dohány-
földet bízunk s hogy napszámost nem igen szokott 
fogadni, kitűnik, mire családtagjaival együtt az 
egyik munkát elvégezte, kezdődik, vagy kezdődnie 
kellene jóformán a másiknak. De ha marad is 
közbe egynéhány nap, akkor a foltozástól el-
tekintve, ott van a féregszedés oly fontos s 
mondhatnám teljesen figyelmen kivül hagyott 
munkája. Férget szedni a dohányföldön! . . . 
ugyan hány gazda szorítja erre dohányosát? 
Pedig a férgek összeszedésével nemcsak saját 
földjét tisztítja a gazda, hanem megmenti a 
dohánytermés nagy részét is. A pajor, drót-
féreg, a vetési bagolypille stb. hernyói a 
dohányt a kiültetéstől kezdve annak megerősö-
déséig folyton pusztítják. A palánta korában 
megtámadott dohányt a férgek rendesen tel-
jesen elpusztítják s foltoznunk kell: hogy ez 
a foltozás — különösen a kései dohánynál — 
mennyit ér, azt minden termelő jól tudja. Ha 
a tőke már erősebb, akkor szártövét rágják 
meg; ilyen dohány erős szélben sorra kidül, 
vagy fejletlen leveleket hoz. Pedig a féreg-
szedés könnyű és gyors munka s gyerek nap-
számosokkal olcsón végezhető. A békés-csabai 
dohánytermelési kísérleti fiókállomás 68 k. 
holdnyi bérföldjein, 68 frt költséggel 21700 db. 
férget szedtü ik össze, illetve kapartattunk ki 
a dohány töve körül. Ezzel sikerült dohányun-
kat megmenteni; mig a szomszédoknak a 
féregkár folytán 4—5 q.-ás terméseik voltak, 
a fiókállomás a 8 — 10 q.-t érte el. Vagyis 
kat. holdanként 10 frt költséggel 4—5 q. 
dohányt mentettünk meg. A dohányban oko-
zott féregkárok állandó panaszát képezik a 
pazdáknak, de ezen kalamitás csökkentésére 
eddigelé vajmi keveset teltek. Ott van ezen-
kívül a vidékenként nagymértékben felépő 
vajfü, melynek pusztításaira dohányosaink 
szabad idejüket felhasználhatnák és fel is 
kellene használniok, mert ezen élősdi gyom 
egyes körzetekben ma-holnap jóformán lehe-
tetlenné teszi a dohány termelését. Erről 
azonban a dohánylebugázását és kacsozását 
tárgyaló czikkemben fogok kővebben meg-
emlékezni. Kerpely Kálmán. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

A tej mennyiségét és minőségét 
befolyásoló körülmények, 

ii. 
A tenyésztőre különben nem csupán az 

bir fontossággal, hogy mennyi tejet adnak 
tehenei, de az is, hogy minő az a tej ; fon-
tos dolog ez azért is, mert a tej minősége 
nem csupán a vaj mennyiségére van befolyás-
sal, de a tejszövetkezetek is mindenkor bírá-
lat tárgyává teszik a tej zsírtartalmát s aszerint 
fizetnek többet vagy kevesebbet, amint a tej 
zsirdusabb vagy zsirszegényebb. A tej zsír-
tartalmára első sorban is természetesen a 
takarmányozás milyensége van elhatározó be-
folyással, de ezenkívül is számos körülmény 
van, mely a tej zsírtartalmára befoly s épen 
ezekkel kivánok e helyen foglalkozni. A miket 
alább erre vonatkozólag elmondandó vagyok, 
több helyt, megbízható szakemberek által vég-
zett, kísérletek eredményei. Tehát csak az ered-
ményeket fogom ismertetni, nem pedig magu-
kat a kísérleteket is. Különben talán egyetlen 
egy kísérlet leírása is igénybe venné a rendel-
kezésemre álló teret. 
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A tej zsírtartalma a tejelési időszak alatt 
nem egyenlő. Legzsírosabb a tej a fejési idény 
első és utolsó hónapjában. Az első hónap el-
teltével a zsírtartalom csökkeni fog s legzsir-
szegényebb a második hó végén, a harmadik 
elején, amikor a zsírtartalom ismét emelkedni 
kezd s fokozódik az elapasztásig. Az utolsó 
hónapban legalább is olyan magas a zsírtar-
talom, mint az első hónapbaD, de sőt igen 
gyakran jóval magasabb is. Ez idő alatt kü-
lönben a tej szárazanyaga is változik s a 
tejelési időszak vége felé rendesen mennyisé-
gileg fokozódik. 

is fokozódik s egy-két napon át több is lesz, 
mint volt előzőleg. 

A borjú elválasztása — bár csak rövid 
ideig tartó, de igen hátrányos befolyással van 
a tej mennyiségére és minőségére. A Hittscher 
kísérleteinél pl. az egyik tehén naponta 7 kg. 
tejet adott, amelynek zsírtartalma 4'5°/o körül 
ingadozott; a borjú elválasztása utáni első 
fejésaél csak 17 kg. tejet adott, amelyben 
csupán 0'45% zsír volt; másnap reggel adott 
ugyan már 5"9 kg. tejet, de ebben is csak 
0-72% zsír volt. Ellenben a következő 24 
órában már a rendesnél is nagyobb mennyi-

2 sirtartalma 3-88%, este fejetett 151 liter, 
zsírtartalma 3-50°/o volt. A zsirtartalombeli 
különbség tehát olyan jelentékeny, hogy a 
nagyobb mennyiségű reggeli tej összes zsír-
tartalmát a kevesebb mennyiségű déli vagy 
esteli tej zsirmennyisége sokszor fölözi, vagyis 
tehát a kevesebb mennyiségű déli vagy esteli 
tejben több a zsír összes mennyisége, mint 
a reggeli tejben, amely megfigyelésből tehát 
azon következtetés vonható le, hogy az a 
gazda, a ki tejszövetkezeteknek szállit tejet, soha 
se szállítsa a reggeli tejét külön, mert ha eset-
leg ennek zsírtartalma után állapítják meg a 

68. ábra. J.-N.-K.-Szolnt 

A istállóátlagot tekintve, legzsirszegé- ! 
nyebb a tej rendesen októberben, amikor a 
száraz takarmányozás veszi kezdetét; ritkábban 
szeptemberben vagy novemberben; a többi 
hónapokban — feltételezve egyenlő takarmá-
nyozást — a zsírtartalom nem igen szokott 
jelentékenyebben ingadozni. A legeltetés leg-
több esetben fokozólag hat a zsir mennyisé-
gére, de sokszor semmi változást sem okoz a 
zsírtartalomban s csupán a mennyiséget fokozza. 
A zsírtartalom feltűnő csökkenése nagyobb 
mennyiségű répalevél s takarmányrozs eteté-
sére tapasztaltatott. 

Közvetlenül az elzullés előtt nyert tej 
gyakran kesernyés ízű, minőségileg pedig 
roppant változó; az esetek felerészében a 

)k vármegyei gazd. egyesület közlegelő-telepe. I. számú 1 

ségü tejet adott 5"6°/o zsírral. Ha nem is épen 
ilyen nagy mérvű, de hasonló volt a többi 
észlelt teheneknél is a zsir apadása, ami azon-
ban szintén csak 24 óráig tartott s az ezen 
idő alatt hiányzó zsirmennyiség visszapótolta-
tott a következő 24 órában. 

Féltéve már most, hogy egy tehenészet 
áltál valamely tejszövetkezet részére szállított tej 
zsírtartalma épen akkor határoztatik meg, a 
mikor sok a fojató, sok a borjátol épen elvá-
lasztott tehén, akkor az a tehenészet nem sok 
pénzt fog látni azon tejmennyiségért, mélyet 
az épen meghatározott zsírtartalom alapján fog-
nak kifizetni. 

Különbség van a tej minőségében aszerint 
is, amint reggel, délben vagy este fejetett az. 

nénes. Egyéves csikók. 

fizetendő egységárt, akkor nagyon is. rövidre 
jut. Természetesen kétszeri fejés mellett kissé 
másként áll a dolog, de még ez esetben is 
többnyire jobb az esteli tej a reggelinél. És 
pedig annál jobb, mennél rövidebb az idő a 
reggeli és esteli fejés között s mennél hosszabb 
az esteli és reggeli fejés között. De sőt még 
akkor is jobb valamivel az esteli tej, ha a 
két fejés között teljesen egyforma az időköz ; 
ugy látszik, hogy éjjel a pihenés ideje alatt a 
zsirelválasztás némileg lanyhábban történik, 
másrészt pedig, hogy nappal a fokozottabb 
anyagcsere s a mozgás a test vizének nagyobb 
mennyiségbeni elválasztását eredményezvén, a 
tej is sűrűbbé válik. A reggeli tej csak nyáron 
lehet jobb, ha reggel nagyon korán, este pe-

69. ábra. J.-N.-K.-Szol 

zsírtartalom hirtelen lesülyed 2%, sőt 1% 
alá, felerészben pedig hirtelen 5—6°/o-ra emel-
kedik. Rendesen azon tehenek teje lesz nagy-
mértékben zsirszegénynyé, amelyeké általában 
véve sem zsirdus s azoknál emelkedik a zsír-
tartalom, amelyek különben is igen jó tejet 
adnak. 

A fojató tehén tejének zsírtartalma is 
csökken, sokszor egészen 1%-ra leesik, sőt a 
tej mennyisége is apad ilyenkor, ellenben a 
fajsúly jelentékenyen emelkedik. Ez az állapot 
azonban rendesen csak egy, legfeljebb két 
napig tart, majd a mennyiség s a zsírtartalom 

ok vármegyéi g»zd. egyesület közlegelő-telepe. II. számú 

Általánosan elterjedt nézet, hogy a reggeli 
tej a legjobb, pedig háromszori fejés mellett a 
reggeli tej mindenesetre sokkalta gyengébb minő-
ségű, mint akár a déli, akár az esti Három-
szori fejés esetén legtöbb tejet reggel ad a 
tehén, kevesebbet délben, ugyanannyit vagy 
még kevesebbet este; a tej zsírtartalma azon-
ban épen fordított arányban van. A déli tej 
többnyire 1%-al zsirdugabb a reggelinél, az 
esti tej — ha kevesebb a délinél — nem 
ritkán még zsirdusabb. Egy nagyobb tehené-
szetben pl. fejetett reggel 224 liter tej, zsír-
tartalma 2'82°/o volt, délben fejetett 94 liter, 

ménes. Kétéves csikók. 

dig nagyon későn fejetűnk s igy az esteli és 
reggeli fejés között rövidebb az idő, mint a 
reggeli és esti között. 

A fejés kivitele is tudvalevőleg igen nagy 
befolyással van a tej mennyiségére és minő-
ségére, azért pedig, mert fejés közben a tej 
szilárd alkatrészei fokozottabb mérvben válasz-
tatnak el, úgyannyira, hogy a fejés kezdetén 
kifejt tej híg, nagyon kevés zsirt tartalmaz, 
ellenben a fejés végén kifejt tej egészen sűrű 
és igen zsirdus. Mennél tökéletesebb tehát a 
kifejés, annál nagyobb mennyiségű és zsir-
dusabb leend a tej. Egy idevonatkozó kisérle-
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71. ábra. J.-N.-K.-Szoli 

háromszori fejés minő befolyással van a tej 
mennyiségére és minőségére. Eddig meglehe-
tősen az a nézet van elterjedve, hogy három-
szori fejéssel 20%-kal több tej nyerhető s igy 
a háromszori fejés javára oly nagy volna a 
különbség, hogy valóban kár volna csak két-
szer és nem háromszor fejetni. A mult év fo-
lyamán azonban egyrészt általam, másrészt 
két németországi szakember által igen nagy-
szabású s véghetetlenül pontos kísérletek 
eszközöltettek ezirányban, amely kísérletek 
egybehangzó eredménye megdönteni látszik 
azon hitet, hogy a háromszori fejés oly nagyon 
is előnyös. 

ík vármegyei gazd. egyesület közlegelő telepe. Üsző-gulya 

minél nagyobb hányadát képezze a tiszta 
jövedelem. Kovácsy Béla. 

Jász-nagy-kun-szolnokvármegyei 
gazdasági egyesület közlegelő-

telepe. 
A legelő területek felosztása és ekealá-

vétele az Alföldön mind nagyobb mérveket 
öltvén, a legelők Jász-Nagy-Kun-Szolnok vár-
megyében is annyira megfogytak, hogy a néhány 
évtized előtt még országszerte híres jászsági 
és nagy-kunsági magyar gulyák s ménesek 

Egy és kétéves üszők. 

fogamzott meg azon terv, hogy a csikőlegelő 
az alapítványtól haszonbérbe veendő alkalmas 
területen létesitessék. A gazdasági egyesület 
készséggel magáévá tevén az indítványt, több-
szörös helyszíni szemlék alapján ismételten 
meggyőződve arról, hogy az ecsegi puszta 
egyrésze ugy talajminősége, fekvése, mint 
egyéb előnyeinél fogva közlegelő-telep létesí-
tésére feltétlenül alkalmas ; a közel 1000 hold 
kiterjedésű bértelepre ajánlatot tett. Nem 
könnyű feladat volt a nagyszámú tagokból 
álló testületet ugy odaállítani, hogy a szoká-
sos bérleti rendszer viszonyai között, a szigorú 
bérleti feltételek betartása tekintetében is tel-

' < 70. ábra. J.-N.-K.-Szolnok 

leg a zsir és szárazanyagmennyiség is. A 
legbővebhen tejelő tehenek teje többnyire a 
legzsirszegényebb is, ezzel szemben azonban 
rendesen nem a legkevesebb tejet adók teje 
a legzsirdusabb, amennyiben a legjobb tejet 
sokszor a közepesen tejelők adják. E tekintet-
ben szabályt felállítani nem lehet s valószínű-
nek látszik, hogy a bőven tejelők teje azért 
is zsirszegényebb, mint a közepesen tejelőké, 
mert ajólroszszul tejelők rendesen egyformán 
takarmányoztatnak, holott a bőven tejelő is 
jobb minőségű tejet adna, ha megfelelően 
jobb- vagy nagyobb mennyiségű takarmányt 
kapna. 

Nagyon fontos végül azon kérdés eldön-
tése, hogy a naponta kétszeri — illetve 

vármegyei gazd. egyesület közlegelő telepe. III. számú m 

fejés előnyösebb a kétszeresnél, sőt a gümő-
kór irtása szempontjából nyáron át a szarvas-
marháknak legelőn kell tartózkodni s igy a 
déli fejés lehetősége jóformán ki van zárva. 
Télen ellenben, mikor a tejtermékeket amúgy 
is magasabb árakon lehet értékesíteni, ahárom-
szori fejés lesz indokolt. 

Mindazok, amiket itt elmondtam, látszó-
lag csekélységek, mégis alkalmasak arra, hogy 
következetes végrehajtásukkal, a tehenészet 
tejelőképességét, a tej összetételét folytonosan 
javítsuk. Foglalkoznunk kell e kérdésekkel 
annyival is inkább, mert a nagyobb tehené-
szetek rendesen fő bevételi forrását képezik 
a gazdaságoknak s igy valóban nem lényeg-
telen dolog oda hatni, hogy ezen bevételnek 

ioS. Három éves csikók. 

kellő mérveket nem ölthetet, sőt itt-ott ez is 
hanyatlani kezdett. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye gazda-
sági egyesülete korán felismerve ekként állat-
tenyésztésünk legfőbb két ágára nehezedő 
súlyos állapotokat, régebb idő óta tervezi, 
hogy e hátrányokon megfelelő közlegelőtelepek 
létesítése által segítsen s bár a közlegelő-
telepek létesítése napról-napra szükségesebbé 
vált; ily czélra alkalmas legelőterületek hijján 
sürgős utánjárás daczára a kérdés még sem 
volt hamarosan megoldható. 

Utóbb azonban, a kir. közalapítványi 
uradalmak a megyében fekvő eésegi pusztájá-
nak bérlete lejárván, a gazdasági egyesület 
egyik alelnöke: Kenéz Zoltán indítványára 

tem alkalmával az először kifejt 100 köbcm. 
tejben találtam 052°/o zsirt, az utoljára kifejt 
50 köbcm.-ben ellenben 8'11%-ot. 

Befolyással van a tej mennyiségére és 
zsirosságára a tehén kora Os tej ele sí képes-
sége is. Hiischer kísérletei és adatai e tekin-
tetben a következőket bizonyítják. 

A tej mennyisége fokozódik, minősége 
javul 6—7 éves korig. Legkevesebb s leg-
gyengébb minőségű tejet adnak a legfiatalabb 
tehenek. A 6—7 éves koron tul a teheneknek 
e tekintetben magatartása igen változó, több-
nyire azonban apad a mennyiség, apad némi-

Ezen kísérletekből egybehangzóan az 
tűnik ki, hogy háromszori fejéssel körülbői 
6V4—7%-kal több tejet s 6'5—7'2 perczenttel 
nagyobb zsirmennyiséget lehet nyerni, mint 
kétszeri fejéssel. A kísérletre használt tehenek 
legnagyobb része nem is 8, hanem 10 órai 
időközökbeni fejésnél adta a legnagyobb mennyi-
ségű tejet. Ha ezzel ; szemben figyelembe 
veszszük azt, hogy háromszori fejés mellett a 
teheneket alig lehet legelőre járatni, hogy a 
háromszori fejés több munkával jár, tehát 
több pénzbe is kerül, aligha fogunk arra az 
álláspontra helyezkedni, hogy a háromszori I 

eltűntei, de hovatovább az utóbbi évtizedben 
odajutottunk, hogy az egyes szük csurdajárá-
sokon kivül, közlegelő egy általában nincsen. 
Ha tehát mezőgazdasági kulturánk fejlődött 
is s a szántóföld sok esetben értékes terüle-
tekkel gyarapodott, bekövetkezett azon állapot, 
hogy ezen vidék nélkülözhetetlen szarvas-
marhaállománya, a legszebben virágzó magyar 
fajta tehyészet, rohamos hanyatlásnak indult s 
a lótenyésztés fejlesztése érdekében létesített 
országos intézkedések következtében pedig a 
kisgazdaközönség körében is örvendetes hala-

I dásnak indult lótenyésztés épen a legelők hijján 
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jes biztosítékot nyújtva, egyes ajánlkozóval i 
szemben előnyben részesüljön. De dr. gróf 
Almásy Imre egyesületi elnök utánjárása a 
földmivelésügyi miniszter jóakaratú támogatá-
sával, sikerrel keresztülvitte, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a megejtett szabá-
lyos versenytárgyaláson, a gazdasági egyesüle-
tet másokkal szemben teljes méltánylásban 
részesítette. A bértelep ekként 12 évre haszon-
bérbe vétetvén, az folyó év tavaszán rendel-
tetésének átadatott. 

A bértelep egyelőre, mig a terület tovább-
fejleszthető lesz, mintegy 400 darab 1, 2 és 
3 éves csikó ős körülbelül 100 darab 1, 2 és 
3 éves üsző befogadására rendeztetett be, 
mének és bikák kizárásával. E tekintetben 
szükségesnek találom röviden megjegyezni, 
hogy a gazdasági egyesület, okulva a hasonló 
legelőtelepek hiányain, minden szükséges intéz-
kedést megtett, hógy a legelőre hajtott tenyész-
állatok okszerű gondozása és helyes fejlődése; 
ki veréstől beszorulásig, minden körülmények 
köpött feltétlenül biztosittassék. Ennélfogva a 
közel 1000 holdnyi, területből, több mint 150 
holdon mesterséges takarmány termeltetik, 
hogy hosszas szárazságok beálltával a jószá-
gok rendszeres takarmányozásban részesíthe-
tők légyenek. Gondoskodva van tovább meg-
felelő esíkó- és gulyaszinekről, állandói bővizű 
kutakról stb. 

A legelőtelep hivatása első sorban a 
kisgazdák kezében levő állattenyésztés fejlesz-
tése s ennélfogva a legelőbérek, daczára a 
telep okszerű és költséges berendezésének, 
igen alacsonyan vannak megállapítva. 

Hogy pedig a kellő rend és egészség-
ügyi intézkedések szigorúan betarthatók le-
gyenek, a gazdasági egyesület igazgató-vá-
lasztmányából választott 4 tagu kezelő-bizott-
ság, mely egyszersmind a telep 'berendezését 
is eszközölte, részletes legeltetési szabályzatot 
dolgozott ki. 

E szerint csakis magyar fajta üszők és 
az állatorvos által megvizsgált s egészséges-
nek talált jószágok hajthatók legelőre, hol 
kor szerint elkülönítve, külön ménesekben és 
gulyákban kezeltetnek. A telepen levő jószágok 
egészségi állapota, hetenkint kétszer állatorvo-
siJag megvizsgáltatik. 

A közlegelőtelep költségvetése 14000 
ko onán felüli összegben állapíttatott meg. 
Mely összegből legeltetési dijak czimén csak 
12000 korona folyik1 be s a hiány fedezetéről 
a gazdasági egyesület gondoskodik. 

Hogy mennyire nagy szükség van a vár-
megyében ezen közlegelőre, bizonyítja azon 
körülmény, hogy a megnyitás előtt már az 
első évben 315 kisgazda által több mint 700 
drb csikó jelentetett be; de a megállapított 
létszám miatt ezen bejelentésből 300 drb 
nem volt elfogadható. 

A legelőtelep megnyitása május 1 én 
igen szép ünnepélyességgel folyt le, melyen 
gróf Almásy Imre elnökön és Lippich Gusztáv 
főispánon kivül a megye, gazdaközönségének 
szine-java részt vett. 

Ez ' alkalomból négy sikerült fényképfelvé-
telt közlünk a közlegelő-telepről, (68—71 
ábra) amelyek a közlegelő méneseit és szüz-
gulyáját mutatják be. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
RoT»lTM9t*: Hezey Sj*!*-

A czukorrépa betegségei. 

# A czukorrépatermeléssel már több 
éven át foglalkoztam s arra a tapasztalatra 
jöttem, hogy minden évben ujabb s ujabb 
betegséggel állunk szemben. A czukorrépa 
kétségtelenül azon miveleti növényeink közé 

sorolandó, melyek a legtöbb növényi parazita 
támadásának vannak alávetve; ehhez járul 
még, hogy a czukorrépának állati ellensége is 
sok van, melyek óriási károkat okozván, a 
termést évről-évre megsemmisítéssel fenyegetik. 
A czukorrépa továbbá a talaj megmiveltetése 
iránt igen követelő s az időjárás iránt fölöt-
tébb érzékeny, mert ez az élősdiek által okozta 
károk elterjedéséhez nagymértékben hozzá 
járul. 

A lefolyt év a különösen szeszélyes idő-
járás folytán nagyon sokfelé okozott tetemes 
károkat a répatermeléssel foglalkozó gazdák-
nak ; szükségesnek tartom ennélfogva az áltá-
lam észlelt betegségeket ismertetni. 

Az elmúlt évben gyakran mutatkozott a 
szivrothadás, mely betegséget csak a mult 
évben észleltem először. A betegseg abban 
nyilvánul, hogy szeptember táján a répa 
egyik-másik szivlevele megfeketedik ; ez alka-
lommal néha maga a répa is meg van tá-
madva, a répa húsán ugyanis itt-ott kékes-
fekete foltok keletkeznek vagy ugyanily szinü 
szivacsos vonalak mutatkoznak, melyék fofyton-
folyvást terjednek s a répát néhány nap alatt 
elrothasztják. Minthogy azonban olyan rothadt 
répák is lelhetők, melyek levelei teljesen épek, 
kérdést szenved, hogy ezen répabetegség a 
levél megbetegedésével összefüggésben van e? 

A szivrothadás a mult évben az Alföl-
dön sok helyt nagy mértékben uralkodott s 
azt kutatva egy penészt fedeztem fel a levél-
nyeleken, mely csakhamar a tulajdonképeni 
szivrothadás jeleit okozza. Csak ezen penész 
kifejlődése után mutatkozik a Phyllosticta tabi-
fica, a szivrolhadást okozó penész, ugy hogy 
azt mondhatnók, miszerint a két penész egy 
fejlődési menethez tartozik. , 

Ezen penész nagyon hasonlít a répalevél 
foltos "betegségéhez is (Gercospora beticola) 

Egy gazdatársam azt állítja, hogy a bur-
gonya varasodása azonos a czukor- és takar-
mányrépa varasodásával. 

Ezen betegség csirái azt hiszem, hogy 
évekig ellehetnek a talajban, amit ezentúl 
figyelemmel fogok kisérni. 

Ezen betegség állítólag nálunk először 
felsőmagyarországi répában mutatkozott; a 
betegség csak kevéssé volt kifejlődve s a répa 
feldolgozásánál a gyárak semmi kellemetlen-
séget nem tapasztaltak, mig ellenben az ete-
tésnél ezen répa az állatnál hasmenést idé-
zett elő. 

Mindazáltal nagy elővigyázatra van szük-
ség, különösen a vetésforgás tekintetében, 
mivel ezen betegség igen jelentékeny károkat 
okozhat; a mult évben ezen bajt Magyar-
ország déli részében, úgyszintén Horvátország-
ban is tapasztaltam. 

A répalevél foltos betegségét szintén 
egy penész okozza, a Cercospora beticola Sacc. 
nemhez tartozik, mely ugy a levél felső, mint 
alsó oldalán többé-kevésbé köralaku vagy 
elliptikus foltokat okoz, 0-l—1-35 cm. át-
mérővel. Ezen betegségről eddigelé nem igen 
hallottam, hogy valahol nagyobb károkat oko-
zott volna. 

A mult évben Erdélyben találtam egy 18 
holdas takarmányrépa-táblát, mely egészen 
megvolt támadva. A levél szinén a foltok 
halványbarnás, fehéresszürkék, a levél fonákán 
világos hamuszürke foltok voltak s a foltokat 
mindkét oldalán keskeny, barnás biborvörös 
vagy olajbarna szegély környezte. 

Én ugy tapasztaltam, hogy ezen beteg-
ség nedves években nagyobb kiterjedést nyer-
het s azért olyan veszélyes, mert első jelei 
— a répanövények fejlődöttségéhez képest — 
junius végén vagy julius elején, a foltok, pa-
rányi voltuk miatt, könnyen elkerülik a gazda 
figyelmét, kivált ha azt nem is ismerjük: e 
miatt a baj gyorsan terjed, a levelek elhalnak 
és lehullanak, ezáltal az érett és esiraképes 
spórák a talajba jutnak s ez az oka, hogy a 
következő évben, ha a földbe újból répát 

vetünk, a baj kiujul és pusztító működését 
tovább folytatja. 

Ez okból a betegség elhárítása — vagy 
legalább korlátozására a leveleket amennyire 
csak a répa ártalma nélkül lehetséges, sürgő-
sen el kell távolítani. A levelek eltávolítása 
kárral semmi esetre sem járhat a répára 
nézve, mert csak a beteg leveleket kell le-
szedni, melyek a répának már semmiképen 
sem lehetnek hasznára. Azonban ajánlhatom, 
azon földeken, hol a betegség mutatkozott, 
pár évig egyáltalában répát nem termelni. 

A gyökérölő (Rhizoctonia violacca) szin-
tén egy parazitikus betegség, melyet már 
régebben ismerünk, ugy a takarmány-, mint a 
czukorrépán. A betegség először az oldalgyö-
kereken és a főgyökér legalsó részén mutat-
kozó violaszinü vagy feketésbarna foltokban 
nyilvánul, e foltok azután mindinkább terjed-
nek, mig végül az egész répát bevonják. Ahol 
a foltok mutatkoznak, a répának sejtszövete 
ezalatt mindig barna s az úgynevezett nedves 
rothadásba megy át. Az ily módon meglepett 
répa teljesen elveszett, mert biztosan elrot-
had. A . répa levelei gyakran még akkor is 
épek, ha a betegség már elég nagymérvű. 
Górcső alatt nézve, a gyökérölő egymásba 
fonódó, egyenlőtlen vastagságú, többé-kevésbé 
görbült, többnyire osztott mycelium-szálakból 
áll, melyek sürü szövetet képeznek és szét-
ágazó gyökérszálaikat mélyen beleeresztik a 
répa húsába, miáltal a növény tönkrejutását 
eredményezik. 

Ezen betegség 1898. évben nagymérték-
ben lépett fel Békés-, Bihar- és J.-N.-K.-Szol-
nokmegyében, hol jelentékeny károkat okozott. 

A betegség korlátozására vonatkozólag 
azt ajánlhatom, hogy a beteg répákat gondo-
san válogassuk ki; az egészséges részeket 
föletethetjük, a beteg részeket azonban nem 
szabad sem a komposztra, sem a trágyára 
hordani, mert ez a betegség elterjesztéséhez 
hozzájárulhatna. Legbiztosabb volna a beteg 
részeket elégetni, de ez nagyon nehezen 
menre; ehelyett a trágyáié-veremben oly 
mértékben kell megrothasztani, hogy ennek 
folytán a mycelium elpusztuljon. 

Minthogy a Rhizoctonia a luczernán, 
burgonyán és murokrépán is elélhet, három év 
előtt nem tanácsos a beteg répaföldre újra 
répát ültetni. 

Mult évi czukorrépatermésen egy ujabb 
betegséget vettem észre. A répán vörösbarna 
föltok voltak, melyek azt később egészen el is 
lepték; ezen bevonatot többnyire könnyű 
szerrel el lehetett távolítani s alatta az epi-
dermis sem repedéseket, sem foltokat nem 
mutatott és a rothadás, a gyökérölő ezen 
főkövetkezménye sem mutatkozott, A répa fel-
dolgozása sem okozott üzemzavarokat. 

Ezen bevonó hártya górcsövi vizsgálata 
violaszinü mycelium-szálakat mutatott, melyek 
egy kis gömbölyüségben végződtek. A penész 
nem nyomul be a répa húsába s ez az oka, 
hogy rothadást nem okoz; a penész csak az 
epidermisen székel, de a répa különös módon 
megfásul és pedig oly mértékben, hogy csak 
nagy fáradsággal lehet szétmetszeni. Az 
ilyen répa ' a feldolgozásnál igen sok hajt 
okozhat, vagy talán fel sem is dolgozható, 
meg kell azonban jegyeznem, hogy a répa 
deczember hó elején még elég puha volt a 
feldolgozásra, már pedig ez időtájban a répa a 
gyárakban már vége felé jár s igy azt hiszem, 
hogy az jelentékenyebb kárt és bajt nem 
okozhat. 

Mert a Márton. 

II-
Azok a betegségek, amelyeket a fentebbi 

czikk irója a szivrothadás kapcsán leír, Frank 
kutatásai szerint mindannyian együvé tartoz-
nak s okozójuk a Phoma Betae Frank nevü 
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gomba, mely azonos a Phyllosticta tabifica 
nevü gombával. A czikkiró azon akad fenn, 
hogy talált rothadó gyökereket, melyek fején 
a szivlevelek egészségesek voltak; Frank is 
említi ezt s általában hangsúlyozza egyes dol-
gozataiban a Phoma Betae által okozott beteg-
ségek sokféle külső képét. (Lásd „Köztelek* 
mult évi 76. számában, az 1410. lapon „ A 
Phoma-Betae, mirít különböző répabetegségek' 
okozója" czimü czikket.) 

Azt is ismerteti Frank, hogy a répa 
szivén kívül a körülötte elterülő levelek nyelei 
megfeketednek s ez a jelenség lesz bizonynyal, 
miről a czikkiró azt írja, hogy szivrothadás-
ban szenvedő répák levélnyelein egy penészt 
fedezett fel. Megesik ugyanis, hogy a betegség 
a szivből hatol az idősebb levelekre s ezek 
nyelét támadja meg; de megesik ennek for-
dítottja is. 

A mi a répa varasbetegségét illeti, amerikai 
tapasztalatok beigazolták, hogy a burgonya 
varasbetegsége csakugyan átragad a czukor-
és a takarmányrépára. (Lásd a „Köztelek" mult 
évi 72-^73. számában burgonya varasbeteg-
sége" czimü czikket.) 

A ,répa levelének foltosbetegségét, mit a 
Oercospora beticola nevü gomba okoz, először 
1891-ben volt alkalmam konstatálhatni a 

czukorgyár által beküldött répa-

A gyár vezetősége a nevezett év augusz-
tus havában azt irja, hogy ez az eddig isme-
retlen betegség egyik abaujmegyei (abauj-
széplaki) termelőjének termését elpusztulással 
fenyegeti; a termelő azt mondja, hogy a 
foltos levelek bizonyos idő elteltével megsár-
gulnak és elszáradnak s hogy a betegség jelent-, 
kezése óta a répa stagnál. 

Frank is említ néhány esetet, midőn a 
Gereospora beticola támadása következtében a 
répa levélzete teljesen elszáradt s a termés 
megcsappant.*) 

Mindazonáltal ez a betegség nem tekint-
hető oly veszélyesnek, mint azt a czikkiró 
vázolja. Alig van év és alig van czukorrépa-, 
vagy takarmányföld, ahol a Cercospora betí-
colá-t konstatálni ne lehetne, még pedig a .leg-
többször anélkül, hogy a répán a visszamara-
dottság jelei volnának észlelhetők. 

Rhizoctonia 
violaceával) szemben a czikkiró azt ajánlja, 
hogy azon a földön, amelyen a betegség ész-
leltetett, legalább 3 évig ne termeltessék répa. 
Hogy ugyanaz a növény ne kerüljön gyors 
egymásutánban valamely táblára,t ez olyan 
általános szabály, melyet nemcsak a különféle 
paraziták elszaporodásának korlátozásn czéljá-
ból, hanem egyéb okokból is kívánatos be-
tartani. De épen e betegséggel szembén ér-
dekesnek tartjuk Frank következő sorait 
közölni: 

.Többször tapasztaltatott már — habár a 
dolgot most még megfejteni nem tudjuk — 
hogy a gyökérölő gomba különösen az olyan 
földeken jelentkezik, amelyen a répát elsöizben 
termelik, mig a már régebben kultura alatt álló 
földeken, amelyek a répának megfelelőleg jól 
megmunkáltatnak, a betegség alig, vagy igen 
ritkán szokott mutatkozni. Úgy látszik továbbá, 
hogy a betegség a nedves, nem alagcsövezett, 
földeken nagyon könnyen kifejlődik. Ebből.az 
következik, hogy az olyan répaföldeken, melye-
ket jól megmunkálnak, illetve amelyek alag-
csöveztettek, a betegségtől nem igen kell 
tartani."**) 

Végül ami az I. czikk végén említett uj 
gyökérbetegséget illeti, valószínű, hogy a 
czikkiró által leirt jelenséget ugyancsak a 
Rhizoctonia violacea okozza. Persze, látatlan-
ban ezt eldönteni nehéz, miért is jól teszi a 
czikkiró, ha jövőre érintkezésbe lép a m.-óvári 
m. kir. vetömagvizsgáló, növény élet- és kórtani 
állomással, hol a czukorrépa betegségeinek 
tanulmányozása nagy arányokban folyik. 

Rovatvezető. 

ALLATEGESZSEGUGY. 
Rovatvezető : Dr. Hutyra Ferencz. 

A szarvasmarhák gümó'kórja és 
a tovaterjedése ellen való véde-

Az ember és a hasznos háziállatok kö-
zött is egyaránt pusztító fertőző betegségek 
közül nagymérvű elterjedéseinél és az általa 
okozott veszteségek nagyságánál fogva a gümő-
kór bir a legnagyobb fontossággal. 

Az emberi halandóság okai között a tu-
berkulózis oly félelmetesen előkelő helyet fog-
lal el, hogy az egész mivelt világon igyekez-
nek részint törvényhozási, részint társadalmi 
uton a pusztító fertőző betegség tovaterjedé-
sének gátat vetni és ilyen uton a halálozási 
arányt — melynél a gümőkór az összes halál-
esetek 20%-ában szerepel, — 

oldalon. 
, **) Lásd Frank emiitett munkáját a 129 oldalon. 

Közegészségügyi törvényeinkben foglalt 
ezek támogatására és üdvös 

hatásának biztosítására megindult örvendetes 
társadalmi akczió és ez utóbbiból folyólag hu-
iranitarius szempontból létesíteni szándékolt 
szanatóriumok és rokon intézmények azonban, 
csak a gyümőkórban beteg embertársainknak 
gondosabb ápolását és megfelelőbb kezelését 
czélozzák előmozdítani oly módon, hogy a be-
teggel érintkezni kénytelen egyének közvetlen 
befertőzése elkerülhető és a gümőkórnak em-
berről-emberre történő tovaterjedése meggátol-
ható legyen. A jelzett társadalmi tevékenység 
tehát a fertőző anyagnak közvetlen tovaterje-
dését alkalmas módon megakadályozhatja, de 
e mellett a fertőzésnek más módjára, a mely-
nél a betegség terjesztői a hasznos háziálla-
tok, illetőleg az ezektől nyert tápszerek is 
különös figyelemmel kell hogy legyünk, mert 
különben a gümőkór ellen egyébként bármily 
széles mederben folytatott küzdelem eredménye 
meddő. Az állatok gümőkórjának irtása, min-
den egyéb érdektől eltekintve, kizárólag köz-
egészségügyi szenpontból is elengedhetetlen 
teendő, de ezenkívül nemzetgazdasági szem-
pontból is igen mélyreható horderővel bir és 
a kérdéssel alaposan foglalkozni állattenyész-
tésünk érdekében múlhatatlanul szükséges. 

Mióta szar vasmarhatenyésztésünknél a nyu-
gati tájfajták kultiválására tértünk át és nem-
csak a nagyobb gazdaságok tehenészetei, de a 
kisbirtokosok is arra törekszenek, hogy évi tej-
termelésük minél nagyobb legyen, az ezen 
czélt kiválóan szolgáló fajták importálásával, 
és ezek utján előállított keresztezési produktu-
mokkal marhaállományaink közé az addig jó-
formán ismeretlen volt gümőkórt is átültettük 
és ez fertőzés utján elterjedve ezidőszerint 
különösen a nagyobb értéket képviselő állomá-
nyok nagy részében feltalálható. 

A szarvasmarhák gümőkórjának irtása 
már egy évtized előtt is foglalkoztatta főleg a 
külföld intéző köreit és a szakvilágot. 

A közegészségügyi ós közgazdasági szem-
pontból egyaránt fontos czélnak megvalósítása 
csak kevés sikerrel kecsegtetett, mivel a beteg-
ség — különösen kezdete szakában — oly 
jelentéktelen tünetekkel folyik le, hogy felisme-
rése az ismert vizsgálati módszerek segélyével 
sok esetben lehetetlen, azonkívül a betegség 

természete, a fertőzés módjai és az emberi 
gümőkórhoz való viszonya felől is égymásnak 
ellentmondó nézetek uralkodtak, ugy hogy a 
rohamosan fejlődött bakteriológia által végzett 
ellenőrző vizsgálatok eredményeit kellett meg-
várni, hogy a követendő eljárás mőgállapit-
ható legyen. 

A gümőkór irtásának kérdése nagyobb 
lendületet vett, midőn Koch Róbert berlini ta-
nár a tuberkulinban oly anyagot bocsátott a 
szakértők rendelkezésére, a melylyel a rejtett 
gümőkór bármely alakja határozottan fejleszt-
hető. 

A tuberkulin, mely a gümőkór okozóinak 
alkalmas tápanyagon hosszabb időn keresztül 
tartott és magas hőmérséklet- segélyével elölt 
besűrített tenyészete,- mindazon anyagokat tar-
talmazza, a melyeket a betegség okozói fejlő-
désük és anyagcseréjük folyamán termelnek. 
Koch rámutatott arra, hogy a tuberkulin bizo-
nyos csekély mennyiségének gümőkórban be-
teg állatok bőre alá hozatala után a természe-
tes fertőzés utján a szervezetbe jutott és ott 
letelepedett baktériumok életműködésére élén-
kitőleg hat, minek következtében a kisérleti ál-
lat testhőmérsékletének bizonyos mérvű emel-
kedése azonkívül egyéb általános tünetek is 
észlelhetők, és ezek összesége adja a tüber-
kulinreakcziőt. 

Ha ellenben a kisérleti állat szervezete 
gümőkórmentes, a, beojtott anyag a szervezet-
ből ismét kiküszöböltetik a nélkül, hogy az 
életműködésben észrevehető változások beál-
lanának. 

A tuberkulin igénybevételével tehát a 
gümőkór rejtett alakjának felismerése lehetsé-
ges volria ós a gümőkórellenes védekezés te-
rén nagy jelenlőségü segédeszköz rendelkezésre 
állana. 

Koch Róbert ismertetése alapján 1891. 
évtől kezdve egész Európában nagyszámú tu-
berkulin-ojtások történtek; különösen Dániá-
ban és Németországban vétetett kiterjedten 
igénybe és Magyarországon is számos uradalmi 
állomány tuberkulinoztatott. 

A kisérleti ojtásók folyamán már rövid 
idő alatt megállapittatott, hogy az esetek bizo-
nyos százalékában, nagyfokú tuberkulózisban, 
beteg szarvasmarhák reakcziója vagy egyáltalán 
kimaradt, vagy csak oly mértékben mutatko-
zott, a melyből a jelén volt súlyos kórbon cz-
tani elváltozásokra következtetni alig lehetett. 

A reakcziónak gümőkóros betegeken való 
kimaradása azonban a szernek kiterjedt alkal-
mazását nem gátolhatta volna, hiszen a kife-
jezett gümőkórban beteg állatokon a kórisme 
klinikai vizsgálat alapján aránylag könnyen meg, 
volt állapitható és igy ezen állatoknak tuber-
kulin-kezelése tulajdonképen felesleges. 

A reakczió kimaradását az említett esetek-
ben olykép kell értelmezni, hogy az előreha-
ladt gümőkórban beteg állat szervezetében levő 
baktériumok már oly mennyiségű tuberkulint 
termeltek, hogy a müleges uton a szervezetbe 
vitt tuberkulinmennyiség a baktériumok élet-
működésének gyorsítására — és igy reakczió 
előidézésére — elégtelen. 

A további kísérletezések folyamán külö-
nösen Bang és Ostertag tanárok közlései nyo-
mán mindinkább több oly eset jutott tudo-
másra, mely szerint a tuberkulin-reakczió az 
említetten kivül ellenkező irányban is téves 
lehet és helytelen következtetésekre adhat okot. 

Megállapittatott ugyanis az, hogy a hatá- , 
rozottan reagált állatok néhány százaléka kiir-
tásuk után végzett tüzetes bonezolás alkalmá-
val egészségesnek bizonyult; e téves követ-
keztetés, melynek maximális határa 3—5%, 
tehát olyan állatok kiirtását vonná maga után, 
a melyek gümőkórtól — legalább kórboncztani-
lag is felismerhető elváltozások alakjában — 
még mentesek. 

•Ostertag berlini tanár összeállítása nyo-
mán a téves kórismék száma — mindkét irány-1 

ban előforduló tévedéseket 
10—13% között változik. 
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A kedvezőtlen eredmények — habár a 
tuberkulinnak mint rejtett gümőkóresetek fel-
ismerésére kiválóan alkalmas szernek értéké-
bal mit sem von le, — arra utalnak, hogy a 
tuberkulinnak obligát alkalmazása a gyakorlat-
ban nem volna czélszerü, sőt a diagnosztikai 
tévedésekre való tekintettel esetenkint káros 
lehet. 

Habár tehát a tuberkulin, mint a kóris-
mét pozitive nem biztosító szer kötelezőleg nem 
is lesz alkalmazható, a betegségnek rendsze-
res irtását a közel jövőben mégis megvalósítani 
leszünk kénytelenek. 

A gümőkórnak nagyobb elterjedésére és 
arra való tekintettel, hogy a bántalomban 
szenvedő állat — betegsége daczára — még 
hosszú ideig rendeltetésének megfelelően hasz-
nálható, az irtásnál oly eljárás lesz köve-
tendő, amely mellett az érdekelt gazdaközön-
ség károsodása a lehetőségig megóvható. 

Különösen figyelemre méltatandó e tekin-
tetben Bang koppenhágai tanárnak ama ész-
lelete, mely szerint a gümőkór csak igen 
ritkán — az általa említett nagyszámú esetek-
nek csupán 1%-ában veleszületett betegség — 
azaz, hogy a gümőkórban beteg szülőktől 
származó borjuk, ritka kivételektől eltekintve, 
egészségesen születnek. 

Bang javaslata szerint a gümőkór irtása 
hatalmas lépéssel halad előre, ha az utódokat 
a beteg szülőktől szigorúan elkülönítve, külön 
alaposan fertőtlenített istállóban elhelyezzük 
és ugy tartjuk, hogy ezek befertőzése elkerül-
tessék. 

Az állatok táplálása ez okból a születés 
utáni 2-ik naptól kezdve mesterséges uton, 
főtt tejnek felhasználásával történik. 

Mivel a gümőkór kezdetleges alakjainál 
a tuberkulin hatása egészen biztos, a borjukat 
elkülönitésük után mielőbb tuberkulin-próbá-
nak kell alávetni, hogy igy a veleszületett 
gümőkórban szenvedő állatok selejtezhetők és 
vágóhídi uton értékesíthetők legyenek. 

Ily kezelés mellett valószínű, hogy a 
gümőkórt az egyes fertőzött tenyészetek iva-
dékaiból kiküszöbölni, vagy legalább is teteme-
sen csökkenteni sikerül. 

Bang javaslatának alkalmazásával a gümö-
kórral fertőzött állatok tenyésztésre tovább is 
felhasználhatók és az anyaállatok közül azok, 
amelyeken a gümőkór klinikailag is fel-
ismerhető tünetekben nyilvánul, tervszerűen és 
rendszeresen lesznek selejtezendők a nélkül, 
hogy e miatt az utódok számában hirtelen csök-
kenés állana be. 

Szigorúbb elbánás alá esnek a hímivar-
szervek és illetőleg a tőgy gümőkórjában beteg 
állatok. 

Utóbbiak közegészségügyi szempontból is 
feltétlen selejtezendők, mert ezek — habár a 
tőgyben csak kevés és csak ismételt vizsgálat-
tal egészen üresre kifejt tőgyön kitapintható 
gümőkóros göbökkel birnak is, az ember egész-
ségére felette veszedelmesek: az ilyen állattól 
származó tej még igen nagy hígításban is a 
gümőkór terjedését okozhatja. 

A gümőkór irtása érdekében tehát egész 
állományok tuberkulinkezelése és a reagált 
állatok kiirtása mellőzhető; az állomány szigorú 
osztályozása, a tőgy vagy herék gümőkórjában 
szenvedő állatoknak — lehetőleg kártalanítás 
mellett történő kiirtása, a borjuk elkülönítése 
és felnevelése főtt tej nyújtásával szintén 
elégséges czélhoz vezető eljárások. 

A gümőkórellenes védekezés rendszeres 
végrehajtásához elengedhetetlen szükséges, 
hogy a betegség elterjedésére, előfordulására, 
a tőgygümőkór gyakoriságára vonatkozólag 
megbízható adatok álljanak rendelkezésre. 

Mivel a gümőkór az 1888. évi VII. 
t.-czikkben felsorolt, hivatalból jelentendő 
állatbetegségek között nem szerepel, eddig a 
betegség terjedése ellen óvintézkedések nem 
foganatosíttattak; még a gümőkór súlyosabb 
alakjaiban beteg állatok is forgalomba jöhet-
nek, szabad adás-vétel tárgyát képezik s e 

miatt a betégség behurczolása vásárolt álla-
tokkal addig tiszta istállókba könnyen lehet-
séges volt. 

A tőgybeteg állatok sem esnek különös 
ellenőrzés alá, tejök vagy a fertőzés lehető-
ségét kiválóan szolgáló vaj szabadon jut for-
galomba és a gümőkórnak az emberek közötti 
tovaterjedését előmozdítja. 

Ezek szabályozása volna tehát a legelső 
teendő; a tavaszi és egyéb állatvizsgálatokat 
végző állatorvosok a gümőkór elterjedéséről 
általában és a tőgygümőkór előfordulásáról 
igen értékes adatokat szolgáltathatnának. 

Rejtett gümőkór esetei a vágóhídi hus-
szemle által felderíthetők és bejelentési köte-
lezettség mellett az ott nyert adatok is alkal-
mas módon összegyűjthetők. 

Mivel a tőgygümőkór irtása eminenter 
közegészségügyi feladat, a beteg állatok ki-
puhatolása és állami kártalanítás melletti fel-
tétlen kiirtása Iegolső teendő volna. 

A gümőkór tovaterjedésének elejét veendő, 
a borjuknak Bang javaslata szerinti felneve-
lését kellene kiterjedten alkalmazni és ennek 
érdekében ezen eljárásnak minél szélesebb 
körben való ismertetése kívánatos. 

A közleményemben vázlatosan emiitett 
teendők czélirányos alkalmazása az első sor-
ban állattenyésztésünkre és ezenkívül a köz-
egészségügyre felette fontos, fertőző betegség 
lokalizálását illetőleg súlyosabb, a fertőzés 
tovaterjedését inkább szolgáló alakjai teljes 
kiirtását eredményezné. 

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

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

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

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

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

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

Megbízatás. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
Pap Sándor barczánfalvai lakost Máramaros vármegye 
sugatagi, Szemethy Elemér pusztafási lakost Békés 
vármegye szeghalmi,, Priborszky Ferencz csernei 
lakost Trencsén vármegye csaczai és Rauchwerger Ármin 
c.orbai lakost Liptó vármegye liptó-ujvári járására 
nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. 

Támadások az OMOE. ellen. Egy 
magát közgazdasági közlönynek nevező 
hetilap hétről-hétre uj és uj czimek és 
ürügyek alatt a legmérgesebb támadáso-
kat és alegszemenszedettebb valótlanságo-
kat közli az OMGE. és annak működése 
ellen. Ezekben a támadásokban mégis 
az a feltűnő, hogy leggyakoribbak és 

legelkeseredettebbek az OMGE. azon kez-
deményezései és intézményei ellen, a 
melyek a gazdák üzleti érdekeinek a 
közvetítők kizárásával való közvetlen le-
bonyolítására szolgálnak s különösen a 
„Gazdák Biztositó Szövetkezete" az, a 
mely a mérges lapocskának a begyét 
látszik legjobban megfeküdni. A valótlan 
ráfogások, a ferdítések és a rosszakaratú 
híresztelések ellen korántsem tartjuk 
szükségesnek a védekezést, mivel azon-
ban a rágalmakból „semper aliquid ad-
haeret" vagyis akadhatnak olyanok, akik 
némi részben hitelt adnak ezeknek, 
elégnek tartjuk köztudomásra hozni 
azt, amit minden OMGE. tag tud, 
hogy az emiitett újságot minden ta-
gunknak ingyen küldi meg — nem az 

OMGE. — hanem az illető lap kiadó-
hivatala. Nem akarjuk azt feltételezni, 
hogy egyesületünk tagjainak megrende-
lése nélkül küldött ezen újság előfizetését 
majd utólag u. n. „revolverezés" által 
óhajtják beszedni, hanem sokkal való-
színűbbnek tartjuk, hogy ezen lapot 
olyan elemek tartják fönt, akinek czéljuk 
az OMGE. megrágalmazása, amelynek 
érdekében lapjukat az OMGE. 3000 
tagjának ingyen küldik, hogy igy lapjuk-
nak, amely különben a nyilvánosság 
kizárása mellett jelenik meg, tetemes 
anyagi áldozatokkal ingyen olvasó közön-
séget szerezzenek. Hogy ilyen nagy 
anyagi áldozat csakis a mezőgazdasági 
érdekek , ellenségeinek áll érdekében, az 
egészen nyilvánvaló, épen ezért egye-
sületünk tagjainagyon jól tudják mekkora 
értéket tulajdonítsanak a „mezőgazdasági 
közügyek ezen önzetlen védelmezője" 
czikkezéseinek s a magunk részéről 
fölöslegesnek tartunk vele szemben min-
den polémiát és a borsónak a falra 
dobálását. 

Szőlőpermetező és kénfuvó gépek ki-
állítása Nagyváradon. A Biharmegyei: Gazda-
sági Egyesület a nagyváradi hegyközségi 
választmánynyal együttesen Nagyvárad városá-
nak mintaszőlőtelepén f. hó 26. és 27-én 
versenynyel és bemutatással egybekapcsolt 
sikerült szőlőpermetező- és kénfuvó-gépkiállitást 
tartott, amelynek czélja volt, hogy a Nagy-
Várad vidéki szőlősgazdáknak a szőlő gomba-
betegségei ellen alkalmasnak bizonyult véde-
kezést és az ennek keresztülvitelére szükséges 
gépeket működésben bemutassa. A rendező-
bizottság, amelynek élénTe%dt/ József orsz. képv., 
a Biharmegyei Gazdasági Egyesület ügyvezető 
alelnöke állott, teljes mértekben el is érte 
ezt a czélját, mert a bár szerény igényekkel 
föllépett kiállítás ugy a résztvett kiállítók és 
bemutatott gépek és anyagok nagy számánál, 
valamint látogatottságánál fogva az enemü 
kiállítások legsikerültebbjei közé sorolható.. A 
bíráló-bizottság Balassa vinczellérképezdei igaz-
gató elnöklete alatt a gépek bírálatát f. hó 26-án 
végezte el; 27-én vasárnap reggel nyitotta meg a 
kiállítást a közönség számára a kiállítás disz-
elnöke Beöthy László Biharmegye főispánja; a 
Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének 
képviseletében Szilassy Zoltán OMGE. szer-
kesztő-titkárja volt jelen. Különösen örven-
detes jelenségnek kell tartanunk azt, hogy a 
megjelent nagyszámú intelligens gazdaközönség 
mellett az egyszerű szőlősgazdákból is sokan 
tekintették meg a kiállítást és a bemutatott 
gépek működését, jeléül annak, hogy az 
Ermellékének szépen megindult rekon3trukczió-
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jában a kisebb birtokosok is tevékeny részt 
vesznek. Épen ez az érdeklődés indokolná, 
hogy a tevékeny Biharmegyei Gazdasági Egye-
sültet ha nem is rendezne a mostanihoz hasogló 
tágabb körű kiállítást, hanem a legjobbnak ismert 
néhány permetezővel az érmelléki községeket 
sorra járná s ott e gépeket bemutatná és a 
szőlő betegségei ellen alkalmazható védekezési 
módokat az egyszerű szőlőmivelőkkel is meg-
ismertetné. A biráló-bizottság á következő 
kitüntetéseket Ítélte meg: 

I. Önműködő permetezőknél: Aranyérmet 
Geitner és Rausch (Budapest) „ Automatik" 
permetezőjeért. Ezüstérmet: Gebhard Rezső 
(Budapest) „Bemard* perm^tezőjeért, Aranyi; 
János (Székelyhíd) „Herkuleii" permetezőjeért.. 
Bronzérmet Grünfeld Jakab (H.-M.-Vásárhely) 
„ Honi" permetezőjeért. II. ^Zmeltyüspermetezők-
nél : Aranyérmet : Veréb István (Debreczen) 
„Sugár" permetezőjeért. Ezüstérmet: Hegedűs 
János (Mezőtúr) „ Vinczellér" permetezőjéért, 
Schottola Ernő (Budapest) „Simplex' permete-
zőjeért ós Király Alajos (Budapest) ^Húsz-
koronás" permetezőjeért. Bronzérmet: Grünfeld 
Jakab (H.-M.-Vásárhely) „Honi" és Békéi 
Lipót (Aszód) „Hazai1' permetezőjeért. 

III, Háti kénporfuvóknál: Aranyérmet: 
Király Alajos (Budapest), kénporfuvójáért: 
Ezüstérmet: Geitner és Rausch (Budapést), 
„Vulkán", Schottola Ernő (Budapest), „Simplex" 
és Gebhard Rezső (Budapest), Eőle- kénpor-
fuvójáért. Bronzérmet: Nagy Ignácz (Buda-
zest), „Torpedo" kénporfuvójáért. IV. Kézi 
kénporfuvóknál: Ezüst érmet nyert: Békéi 
Lipót (Aszód), Hazai és Király Alajos kénpor-
fuvójáért. Bronzérmet: Király Alajos és 
Schottola Ernő (Budapest), bojtos kénporfuvó-
jukkal. 

Kiállítási elismerő oklevéllel tüntették 
ki: Andrényi Károly és fiát (Nagyvárad), Kugler 
Albert és Janky Antal utóda: Kiss Károlyt 
(Nagyvárad), anyagok és eszközökért. — Végül 
Geitner és Rausch czégnek a vinarágyu be-
mutatásáért a bíráló bizottság elismerését és 
köszönetét fejezte ki. 

Vetések állása. Búzakészletek és árak. 
A földmivelésügyi miniszter hivatalos értesítése 
szerint május hó második harmadának időjá-
rása általában kedvezőtlen volt az összes veté-
sekre nézve. Az őszi buza kielégítő, de a rozs 
sokat szenvedett a fagytól s csak középén 
aluli termést igér. A rozsda terjed. Az öszi 
árpa jó közepes. A zab kielégítő. A tengeri 
szinte sokat szenvedett a fagytól s néhol új-
ból vetettek. Repczé fagy- és rovarkárok miatt 
igen gyenge. Dohánynak, répának is ártott a 
fagy, ez utóbbit sok helyen újból vetették. A 
terméskilátások tehát általában soványak s jelen-
tékeny fagykárokra vallanak, de ezek hatását 
csak junius folyamán lehet majd igazában meg-
ítélni. A tőzsdekörök a legjobbakat remélik, 
de ebben a körben könnyű reménykedni és 
hasznos is. Hogy Közép-Európa sovány ter-
méskilátásai nem jutnak kifejezésre a buza- I 
piacz megszilárdulásában, ennek oka gyanánt 
a világ nagy búzakészletét szeretik oda ál-
lítani. Állítólag az ezidőszerinti búzakészlet 
Európában 24,331, Amerikában 27,550 mm. 
összesen tehát 51,881 mm.; tehát a mult évi 
májusi készletnél mintegy 18 millió mm.-val 
nagyobb. Ellenőrizni persze bajos, hogy ebből 
a papiroifeleslegből mennyi van meg a való-
ságban. Nekünk azonban ez évben a kivitelre, 
semmi esetre sem jut gabona s igy a vám-
védelemnek a paritásig érvényesülnie kell. A 
paritásig pedig még jót emelkedhetnek a 
gabnaárak. 

Lóverseny Kis-Jenőn. Seprős és vidéke 
félvérlótenyésztő-szövetkezet Kisjenőn, 1900. 
évi junius hó 29-én József kir. főherczeg ő 
fensége védnöksége alatt legitim félvérlóver-
senyeket rendez. A verseny öt futamból áll s 
általános feltételei a következők: Nevezési 
zárnap 1900. junius 15-ike este 6 óráig a ver-
seny-titkárnál írásban, mely alkalommal az 
illető ló neve, pontos származása, kora, színe, 

neme, születési helye és tenyésztője, valamint 
a versenyszinek bejelentendők. Kanczák és 
heréltek W2 kilogramm engedményben része-
sülnek. Beiratási dijak a nevezéskor bekülden-
dők. Az indulási pénzek a mázsáláskor fize-
tendők. Arad-, csanád-, bihar, vagy békés-
megyei lakosnak tekintetik az, a ki legalább 
folyó év junius 1-ső óta álladóan nevezett 
területsn lakik. Minden futamnál a magyar 
lovar-egylet szabályai mérvadók. Pálya bemu-
tatás 1900. junius 29-én reggel 8 órakor tör-
ténik. Lakás, istállók, lótáp biztosítása és meg-
rendelése czéljából kéretnek a versenyző urak 
a verseny-titkárához (Paikert Henrik, Seprős) 
idejekorán fordulni. 

Permetező- és kénporfuvó - verseny 
Sátoralja-Ujhelyben. A zemplénvármegyei 
gazdasági egyesület elnökségének tervbe vett 
permetező- és kéDporfuvó-versenye folyó évi 
május hó 24-én tartatott meg Sátoralja-Ujhely-
ben Tokajhegyalja szőlőbirtokosainak élénk 
érdeklődése mellett. Sajnos, a nagymérvű fagy-
kár sokaknak kedvét elvette a szőlőkben esz-
közlendő védekezési eljárásoktól, ami miatt a 
bemutatott gépek beszerzésétől a birtokos 
közönség egyelőre tartózkodott. A versenyen, 
8 belföldi és 2 külföldi gyárosnak 10 perme-
tező-gépje és 15 kénporfuvó-gépje volt bemu-
tatva; a biráló-bizottság által a gépeknek 
szerkezete, anyaga, tartóssága, kézelhetősége, 
hiányzó vagy eltörött alkatrészeinek pótlása, 
működésének eredménye, a gép értékének 
aránya az eladási árral biráltatott meg. A 
biráló-bizottság Schottola Ernő budapesti gyáros 
Simplex rézpermetezőjét elsőosztályu oklevéllel, 
Bőnek A. budapesti gyáros Herkules és Király 
Alajos budapesti gyáros hengerpermetezőjét 
másodosztályú oklevéllel, Heller Ignácz bécsi 
gyáros Vermorel-féle, Király Alajos budapesti 
gyáros husz koronás és Schottola Ernő buda-
pesti gyáros Simplex vaspermetezőjét elismerő 
oklevéllel tüntette ki. A bemutatott háti kén-
porfuvók közül Schottola Ernő budapesti gyáros 
Simplex kénporfuvóját elsőosztályu oklevéllel, 
Nagy Ignácz budapesti gyáros Torpedóját 
másodo-ztályu oklevéllel tüntette ki. Á kézi 
kénporfuvó készülékek közül elsőosztályu ok-
levelet nyert Király Alajos budapesti gyáros 
kénporfuvója, elismerő okleveleket nyertek 
Király Alajos és Schottola Ernő budapesti 
gyárosok kénporfuvói. 

Transsylvania konzerv-gyár. mint szö-
vetkezet Déván. Ezen vállalat f. hó 20 án 
gróf Bethlen Miklós főispán elnöklete alatt 
élénk érdeklődés mellett tartotta alakuló köz-
gyűlését; ez az alakulást elhatározta, az alap-
szabályokat megállapította, továbbá megválasz-
totta az igazgatóságot és felügyelő-bizottságot, 
a mint következik: gróf Bethlen Miklós főispán 
elnök, gróf Thoroczkay Miklós orsz. képviselő 
alelnök, Andreics János bányaigazgató, Binder 
Vilmos erdőmester, báró Jósika Gábor orsz. 
képviselő, Kenderessy Árpád és Lázár László 
birtokosok, Mara László alispán, Menking 
Frigyes bányaigazgató, dr. Mihu János bir-
tokos és bankigazgató, Simon Sándor konzerv-
gyártó, Steinmann Frigyes birtokos, Stiene János 
nagykereskedő, Szőllősy Lajos bankigazgató, igaz-
gatósági tagok; báró Bornemisza Tivadar birtokos, 
Drottleff József nagyszebeni polgármester, 
Hajduczky József reálisk. tanár, dr. Munteán 
Aurél ügyvéd és báró Nopcsa Elek orsz. képviselő 
felügyelő bizottsági tagok. Jegyzések folyton 
történhetnek még pedig egyelőre díjmentesen. 
Egy1 részjegy ára tudvalevőleg csak 50 korona, 
mely bizonyos részletekben befizethető. A gyár 
működését már az idén kezdi meg. 

Tehén- és üsződijazás. A folnamegyei 
gazdasági egyesület f. hó 9-én kibocsájtott 
hirdetményében junius hó 4-ikére kitűzött 
tehén- és üsződijazás határnapja a pünkösdi 
ünnepekre való tekintettel junius 10-ikére 
(vasárnap) van elnapolva. 

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 O. M. G. E. ügyvezető titkárja. 

Nagy kvart alak 320 lap. 
— ^ ^ Á r a 10 k o r o n a . ' — 

Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában. 

A szőlők védelme a 
peronoszpora ellen. 

Nagy veszedelme újra ültetett szőlőink-
nek a peronoszpora, mely óriási károkat okoz 
évenként a védekezésben járatlan magyar 
termelőknek. A peronoszpora ellen a réz-
gálicz-oldatokkal szoktak védekezni. A réz-
gálicz oldatot mészszel kell közömbösíteni, 
különben elégeti a szőlők leveleit. Ezt a kellő 
arányú keverést nehezen tanulták meg szőlős-
gazdáink és igy esett, hogy sokszor hiába 
való volt a peronoszpora ellen való véde-
kezésük. 

A rézgáliczot is országszerte hamisítva 
hozták forg,alomba és igy a sok munka 
mellett nem egyszer haszonnélküli munka 
miatt káruk is volt a gazdáknak. Ezeken 
a bajokon segit a dr. Asclienbrandt-
fé le ,,l»ordói-por'-, a mely poralaku szer-
ben a peronoszpora ellen való tökéletes 
védekezés minden kelléke meg van. 

A magyar-óvári gazdasági akadémián 
végzett kísérletek szerint kezelése könnyű, 
(csak bele kell egyszerűen a vízbe szitálni) 
a leveleket soha sem pörköli, a levélzetre 
kitűnően tapad, az eső nem mossa le 
oly könnyen, mint a rézgálicz és mészkeve-
réket. A dr. Áschenlbrandt-féle „Ibordői-
por " -nak ezen jó tulajdonságai mellett azon 
előnye is meg van, hogy használata olcsól>l>, 
mint a rézgálicz és mészkeverék alkalma-
zása. A dr. Asclienlbrandt-féle „Ibordói-
por " ólomzjárolt zsákokban védjegygyei 
szállíttatik. Ára 50 kgos zsákban á kg. 
76 fillér; 10 kgos zsákban á kg. 80 fillér; 
5 kgos zsákban á kg. 80 fillér. Megrendelhető 
a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezeté-
né l " és a „Borászati Lapok" kiadó-
hivatalánál Budapesten. Ez utóbbi ingyen 
küldi meg bárkinek, aki egy levelezőlapon 
hozzá fordul, a peronoszpora ellen való 
védekezésről szóló népies füzetet. 

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. 

*} Az e rovat alatt közöltekért a szerkesztőség 
felelősséget nem v&Ual. 
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KERESKEDELEM, TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti termény-
bizományi ezég jelentése.) 

1900. május Hó 26-án. 
Az időjárás a lefolyt héten kedvezőbb volt, 

amennyiben inkább megállapodott és túlnyomóan száráz 
és derült maradt. A hőmérséklet a hét elején még 
alacsony volt, később azonban fokozatosan emelkedett 
és a hét végén ismét szép tavaszi időnk van. A nö-
vényzet kedvezően'fejlődik és egyes bácskai vidékeket 
nem számítva, a vetések állásával országszerte meg 
vannak elégedve. Külföldön hasonlóképen kielégítő a 
vetések állása. Franczia- és Németországból, valamint 
Ausztria egyes vidékeiről (Cseh- és Morvaország) 

" azonban az utóbbi időben mégis érkeztek panaszok. A 
vízállás alig változott. 

A külföldi piaczok irányzata valamivel kedve-
zőbben alakult, a nélkül azonban, hogy a forgalom is 
megélénkült volna. A spekuláczió továbbra is tartózko-
dást tanusit és csak gyengén, vagy alig vesz részt 
üzletben, mig a fogyasztás a raktárállományra és 
uszó búzamennyiségre való tekintettel továbbra is csak 
a legszükségesebb vásárlásokra szorítkozik. Ameriká-
ban az irányzat kevéssé változott és az árvariácziók is 
kismérvüek maradtak, jóllehet a látható búzakészletek 
ismét jelentékeny, 1.358,000 bush. kitevő apadást tün-
tetnek fel. Angolországban ugy a vevőké mint az eladók 
rezerválták és a hangulat csöndes. Francziaországbtn 
az árirányzat kezdetben alig változott, Később azonban 
a vetések állásáról beérkezett kedvezőtlenebb jelenté-
sekre mérsékelt javulás állott be. Németországban 
promt buza változatlan maradt, sőt későbbi szállítások 
valamivel csökkentek is. A többi kontinentális piaezo-
kon a forgalom korlátolt és az árak tartottak maradtak. 

Nálunk'a kereslet kenyérmagvakban élénkebb 
volt és ezen czikkekben az árak is javultak ; mig takar-
mányáruk mérsékelt forgalom mellett alig változtak. A 
fölmondások korlátoltabbbak és búzában 56,000, rozsban 
500, tengeriben 19000 és zabban 5000 q-t tettek ki. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük : 

Buza szilárd irányzatban indult, az időjárás nem 
volt kedvező és minthogy a határidőpiacz is emekedő 
irányzatot követett, a malmok is kezdetben jó vétel-
kedvet tanúsítottak és 20 fillérig magasabh árakat 
fizettek. A kereslet azonban csakhamar engedett; mig 
a kinálat tartósan jó m'aradt és igy a hét folyamán 
gyakrabbi árhullámzások voltak, mi mellett azonban a 
szilárd irányzat mégis domináló maradt. A hét vége 
felé az üzlet ismét lanyhult, a mult héthez viszonyítva 
azonban mégis 20—30 fillérnyi emelkedés mutatkozik 
(100 kgonként). Szerb búzákból néhány rakomány nem 
szokványképes áru került eladásra. Az összforgalom 
149,000, a hetihozatal nettó 104,000 q. 

Rozs az egész héten át emelkedő irányzatot kö-
vetett. A kereslet fogyasztási, főleg azonban elszállítási 
czélokra nagyon élénken alakult és az ajánlott tételek 
gyorsan találtak elhelyezést. Az árak igy a mult héthez 
viszonyítva fokozatosan 80 fillérrel 10Ü kgonkint maga-
sabbak és minőség szerint Budapest távolságában át-
véve 14-60 K.-ig jegyzünk. Nyíri származékok csak mér-
sékelten vannak kínálva és ugyancsak jó keresletre 
találtak, ugy hogy a hét elején nyíregyházi paritásban 
jegyzett 12-60—70 K. árak 13-40 K.-ig emelkedhettek. 

Árpa (takarm. és hánt. czélokra) továbbra is csak 
gyengén van kínálva és hizlalóknál talált jó keresletre. 
Gyárosok csak mérsékeltebben vásároltak. Az irányzat 
szilárd maradt és az árak a mult héthez viszonyítva 
10—30 fillérrel magasabbak. Minőség szerint gyárosok-
nál helyben 12-60—90, hizlalóknál Kőbányán 13—13'20 
K-ig jegyzünk. Jő minőségű sörárpa állomásokon átvéve 
alig kerül forgalomba. (Minden 100 kgonként.) 

Zab valamivel jobb kinálat és mérsékelt kereslet 
mellett változatlan maradt. Prima áru hiányzik. Szin és 
tisztaság szerint 10-40 70, finom minőségű árut 10-80— 
11-30 K.-ig jegyzünk helyben 100 kgonként. 

Tengeri kezdetben alig talált érdeklődésre. A 
szeszégetők kontingensüket nagyobbára már feldolgoz-

• ták és igy nem tanúsítanak további vásárlási hajlamot 
és a hangulat el is lanyhult. A szilárdabb határidőpiacz 
befolyása alatt az irányzat azonban később készáru 
iránt is kellemesebb lőn, annál inkább, mert a Dunán 

" felfelé is nagyobb tételek kerültek elszállításra és igy 
tengeriért a folyó határidőjegyzéseket, prima árut 2—4 
fillérrel drágábban is fizettek. Elszállítási czélokra 
gyenge a forgalom. 

Olajmagvak: Káposztarepczében (effektív áru) e 
héten sem volt forgalom. Káposztarepczében augusztusra 
élénkebb volt az érdeklődés, kedvezőtlen jelentésekre 
a hangulat rohamosan emelkedő volt és az árfolyam 
26-50 K.-ról 28 30 K.-ig emelkedett. A hét végével 
azonban ismét lanyha az irányzat és ma 27-00—27'20 
koronán jegyzünk. A mellékczikkekben jelentéktelen a 
forgalom; vadrepeze 12—13 K, gomborka 21—23 
K., lenmag 26—28, prima áru 32 koronát is el ér név-
leg helyben. 

Hüvelyesek: Babban e héten sem volt érdek-
lődés, a kinálat korlátolt és az árak csökkenők. 
Törpebab Gyöngyösön 16-50, Félegyházán 16'50, 
gömbölyű Mohácson 14—, Zombor-Baján 14-—, 
Bamabab Kalocsán 14-—, tarkabab Nagy-Károlyon 
10.—. Kendermag helyben 20-50 koronáig jegyez. Bük-

Kfpí jelentés a gabonaözletről. 
1900. május 29 

A készárupiaezon az üzlet ma lanyhán indult 
meg, a malmok csak nehezen fogtak hozzá vételekhez 
és alig kelt el 16000 mm. buza, mely mennyiségnél a 
tulajdonosoknak további 10—20 fillért kellett árban 
engedni. A külföld ismét lanyhán jött, .mi az itteni 
piaezon bágyadtságot eredményezett, ugy hogy már az 
első kurzusok is 4—6 fillérrel a tegnapi jegyzésen 
alul voltak, inig a további forgalomban nagyon csekély 
számú kötések mellett alig változtak s végeredményben 
* fillért vesztettek az árak a tegnapiakhoz képest. 
Tegnap volt az utolsó májusi felmondás, mely alkalom-
mal 45,0(30 q. tengeri, 23,000 q. buza és 6000 q. 
tengeri mondatott fel e hó 31-én leendő átvételre. Napi 
hozatal 17,224 q. buza. 

Az árjegyzés 100 kg.-ra vonatkozik: 

100 mtm. 80 kg K. 16-3Í 

Mindszenti: 
Fehérmegyevid.: 

79 „ „ 16.20 

n. 79 K. 16-30 
79 „ „ 1625 „ „ 
79 . , 16— „ „ 
78 . , 16-10 , , 
78 , „ 16-25 , „ 

n. 77 „ K. 16-— 3 hóra 
77 . , 16— . 

Pestmegyevidéki : 100 n 

500 . 72 , . 15 35 , 
Szerbiai: 3000 „ 74 14 50 „ 

1000 , 74 , .„ 14-50 „ 
Árpa jól tartott irányzat mellett csekély for-

galmú, takarmányczélokra 11.60—12.— K. beszerez-
nető, finomabb áru 80—100 fillérrel drágább. 

Tengeri jobb kinálat mellett 10 fillérig olcsóbb s 
helyben átvéve vaggonba rakva 11.10 K. elhelyezhető. 
Ab állomás már gyengébb a kereslet. 

Rozs lanyha, mindamellett, hogy a kinálat tartóz-
kodó; minőség szerint Budapesten 13.20—13.60 K. 
jegyzünk, mig uj áru juliusi vagy augusztusi szállításra 
kötési árak mellett eladható. 

Zab változatlan és 10. 10,40 K. kapható. 
Határidők egy órai zárlat 

Buza októberre 1900. 15.94 96 
. junisra „ 15.16—18 

Tengeri juliuzra , 11.10—14 
„ aug.-ra „ 11.24-26, 

Rozs októberre , 14.40—42 
Zab októberre „ 10.44—44 

Ss-eszüílnt, 
S«5í*. (Golifiitger ötóo? 

iudÓKtáaa.) 
A szeszttzletben e hétnek elején az üzletmenet 

változatlan szilárd volt és a szeszárak. ugy azonnali, 
valamint későbbi szállításra a mult heti zárlatjegyzés 
szerint zárulnak. Elkelt finomított szesz nagyban 116-50— 
117-50 K. adózva és 46-50—47-50 K. adózatlanul 
azonnali és juniusi szállításra helybeli fiaomitó-
gyáraktól. 

Élesztőszesz gyérebb készletek folytán adózva 
.0—117-50, adózatlanul 46-50-47-40 K. kelt. 

A denaturált szesz ára változatlan, az adózott 
nyersszesz ára 50 fillérrel drágább. 

Vidéki finomitógyárak által adózott finomított 
szesz nagyban azonnali "szállításra 114-50—115.— K. 
kelt el ab állomás és néhány tétel ez áron zárulva 
' lett. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején 50 fillérrel drágábban volt ajánlva 
és minthogy a kereslet élénk, ugy a kínált-tételek 
gyorsan találtak vevőre. 

A kontmgent nyerssneti ára Budapesten 38'50 -
•— korona. 

Bécsi jegyiéi 42- 42-40 korona, koaíín«an» 
r-yerí Készért. 

Prágai jegyzés 112- 112'Vs korona adőiott í i 
39-25—39-50 korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 19-50—20-— korona kiviteli síeisért 
90% hektoliterje. 

Kivitélre a hét elején néhány kocsirakomány 
finomított szeszt vásároltak. 

Vidéki szeszgyárak közül: N.-Tapolcsány, Baja, 
Losoncz Va koronával drágábban, a többiek változatlanul 
szilárdan jegyeznek. 

Budapesti zdrkstdrák t héten: FfnomitoH »*«si 
.116-50—117-50 korona, éiesztöszesz 116-50—117-59 K., 

ysrsszesz adózv.i 114-50-115-50 korona, nyersazess 
MiOiatÍR' íexkontingens) — •— korona, denaturált 
siesx 37- > 37 50 korona, Eontingans nyeraszosz 

Az árak 10.000 literfokonként hordó né'.kftl bér-
mentve bEdEpssti vasútállomáshoz izillitvi készpémfe-
•ft» sietett értendők. 

Heremagvak ólomzárolása. *) 
Budapest, 1900. május 27-én. 

A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-
más az 1899/1900. idényben, azaz 1899. évi julius hó 
1-től a mai napig az alanti magkereskedőknél és 
termelőknél a következő vetőmagvakat ólomzárolta: 

Luczerna Lóhere C 

5201 
2455 
1984 

13 13 

Mauthner Ödön1) Budapest... 
Haldek Ignácz,2) Budapest 
Magy. mezőg. szöv.8) Bpest 
Frommer A. H. utóda Bpest 
Klein Vilmos Szatmár ... 
Deutsch Gyula, Budapest 
Singer Zsigmond, Budapest 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 
Boross és Szalay Budapest 
Beimel és fia Budapest 
Klein Vilmos örök. Temesvár 
Szávoszt Emil, Budapest 
Funkelsteia József, Aradon 
Radwáner és Rónai Bpest... 
Holl&nder A. és fia Ungvár... 
Lamberger Károly Bpest ... 
Kramer Lipót Budapest 
Gr. Teleki Arvéd,*) Drassó._ 
Veninger Antal, Győr... 
Felsenburg T. fiai B.-Gyarmat 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest 
Nöthling Vilmos Budapest... 

összesen.- ... 7529 8921 16450 
?) 97 q Anthyllis vulneraria, 10 q Phleum pratense. 
2) 9 q Trifolium incarnatum, 16 q Trifolium 

repens és 1 q Anthyllis vulneraria. 
8) 4 q Trifolium repens. 
4) 51 q Takarmányrépamag. 
*) A hazai mezőgazdaságra káros ameri-

kai herefélék magvait a magvizsgáló állomás nem 
ólomzárolja. 

•4 központi vásárcsarnok arujegyzese nagyban 
(fin gros) eladott ólelsaiezikkek árairól. 

Magyar gaz&űk vásárcsarnok ellátó stSieflnw-
.«?»., üzleti jelsiiléfce. 1900. május tó 26 á-ól. 

A hét második felében üzletmenetünk kedvező 
lefolyású volt. Különösen élénk forgalom bonyolódott le 
tojásban és élőbaromfiban, melyekből nagy tételeket jó 
árakon helyeztünk el. Husnemüek gyéren érkeznek s 
változatlan árakon kelnek. Zöldségnemüekböl csak 
spárga keresettebb, mig egyéb czikkeknél mint ugorka, 
saláta tők, karalábénál vételkedv hiányában az árak 
nyomottak. A vajüzlet sok kívánni valót hagy hátra. A 
felküldés nagy, ennek ellenében hiányzik minden vétel-
kedv, ugy bogy nagy készleteinket nyomott árban kül-
földön helyeztük el. 

Eladásaink : Husnemüek : borjú hosszan mérve 
84—90 korona per 100 kiló, bárány 8 —10 K. páronként. 
Özbak élénken keresve 1'60 korona. Élőbaromfiak e1-
keltek: rántani való csirke 1-20—1-40. sütni való 1-60 
—180, etetett liba 2'60—5'C0 koronáért páronként nagy 
tételekben. 

Tojás élénk kereslet mellett adatott; alföldi 
58—58-50, erdélyi »57-60—58 koronáért ládánként nagy-
ban vásárolva. 

Tejtermékek : I teavaj 2-Ö0—2-20, főzővaj 1'40— 
•50, turó 16—20 K. 100 kilogrammonként, 

Zöldségfélék : saláta 2, tök - 80—100, ugorka 
2C—30 K. száza. Különlegességképen eladtunk földi 
epret, kilóját 2, sárgadinnyét 8 koronáért dbját. 

Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

éielmiczikkekről. Budapest, 1900. május 28-ról. 
Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I. rendű 108—112, II. r. 100—108, Hl. r. 96-100, eleje 
I. r. 96—100, II. r. 92—96, Hl. r. 68—92, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 94—100, II. r. . 90 - 94, eleje I. r. 
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84 - 90, II. r. 80—84, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 78—80, 
II. r. 76—78, eleje I. r., 74—76, II. r. 72—74, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti — , vidéki 94—100, 
szalonna nélkül budapesti 80-96, vidéki 72—90, 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának valé 

, 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 0.60—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 101—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 
0.80—1.40, tyúk belföldi I. r. 2.20—2.40, kappan hizott 
1. 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 hízott 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. Élö: (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 , czompó 1.50—1.50, pisztráng 
nagy , kecsege 0.00—0.—, angolna , 
apró kevert; 0.60—1.00. Lazacz rajnai 1 kg. 0. .— 
korona. 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12-0.12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
1.70—2.20, főző darabos 1.20—1.60, szedett 1.20—1.60, 
olvasztott , margarin I. rendű , II. r. 

, tehéntúró I. r. 0.16—0.24, juhturó 0.92—1.12, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt bO—92, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 0.80—1.20 korona. 

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

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

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.20—4.24, alföldi 
(1440 drb) 58.00—58.00, erdélyi (1440 drb) —.00 .00, 
szerb (1440 drb) —• •—, apró (1680 drb) —L , 
meszes tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. , I. r. 1 q. 
6.00—10.0, petrezselyem ujd. 100 köt. — , I. r. 
1 q. 40.0C-48.00, zeller I. r. 100 drb 14.0 28.0, kara-
lábé I. r. 100 drb 3.00—20.0, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. , érett makói 1 q. —.00 .00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 28.00—32.00, czékla Í r . 100 drb 
0 . 0.—, II. r. 0. 0.—, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
—.00 .00, kelkáposzta I. r. 100 darab 4.00—5.00, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 1.60—.2.40, kötött saláta 100 drb , 
burgonya 1 vaggon sárga 600.0—640.0, fehér 440.00— 
400.00, rózsa 1 q. 5.40—6.60, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.20—2.40, ugorka 100 drb savanyítani való 

, savanyitott 3.60—5.20, nagy salátának , 
paradicsom olasz 1 q. —.00 .00, belföldi , 
zöld paprika 100 drb 3. 4.—, tök főzni való 100 drb 

—• —•', zöldborsó hüvelyes 1 q. 24. 24.—, kifej-
tett , zöldbab hüvelyes 1 q. 180—200, 
kifejtett , karfiol 100 drb —.00 .00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00—34.00, spárga 
1 kg. 1.00—1.20 korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —. .—, 
rétesbe való 00.00—00.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
—. .—, közönséges kevert körte 1 q. OO.CO—00.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. .—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —.- .—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. —. .—, 
öszi 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. 
2 . 2.40, málna 1 kg. — .•< .—, szeder 1 liter 
—. —.—, görög dinnye nagy I. r. 10 drb , 
kicsiny 100 drb —. .—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb —. .—, II. r. 100 darab —, .—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 00.00—00.00, apró kemény 
héjú 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 
—. .—, pugliai 100 drb 5.00—8.00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I., r. 100 drb 2.60—3.20, füge 
hordós 1 q. 32.00—36.00, koszorú 1 q. 40.00—44.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—84.00, 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, 
II. 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 szín I. r. 1 q. 56.00—60.00, közönséges 
II. r. 48.00-52.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
40.— 41.—, vörös bor 1 hl. 40. 46. - , házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —.——.— korona. 

w ipi RÜ takarmtayvásár. (IX. kerület Mester-
ÍN*» 1000 május 29 A székeEÍflvérosi vágárisazgatóg&g 
dentíte > Kocteltk" részőre). Felhozatott a saokoH 

sajtok bői 156 szekér l étá sxeoa, 15 szekér nrah?r, 
26 szekér ssnpszalma, 7 szekér alomszilma, 1 szekér tm-
a'saánys ;&!ma, 0 szakér tentem^a.' 7 szatér Bjyéfj 

í karatsny (zabosbükköny,lóhere stb.) 300 .ssák szeosks. 
4 forgalom közepes. Arak fil.-ben intést, a töveS-
keiök: réti széna 400- 620, ir'-mur 500—620, «sut> 
sss'ma 260—320, atom?',alma 203—240. egyéb 'akiT-
saiay , lóiéra 480—520 takarmány-
silmi 220—220,100 kéve tengerisz. .lwszerna 

, aarjo M&iiflRízeeeki 340—340, gzéns 
— , uj , zabotbükköny 520—520 ösms» 
MHsauim 215 iraly 301,000 kg, 

Allatvásárok. 
Budapesti gazdagig! és tenyészmarhavásár. 1900. 

évi május hó 27—28-án. (A budapesti közvágóhíd és 
•narhavásárigazqatóság jelentése a .Köztelek' részére. 
Felhajtatott: 296 db, úgymint : jármos ökör elsőmin. — 
db, közép 118 db, alárendelt — db. Fejőstehén: tarka 
kereszt. 100 db, tenyészbika 1 drb, tarka tinó - , 
fehér — dö, jármosbivaly 36 db, bonyhádi 41 db, 
hizlalni való ökör — db,üsző fehér — db. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
3kör , középmin. jármos ökör 665—790 pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly 550—562 é. s. mm., K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért ég 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 160—270 kóronáig darabon-
kiat, bonyhádi tehén —^—-—, kiv. koronáig 
darabonkint. 

Budapesti szurómarhavásár. 1900. május hó 29-én. 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 877 db, eladatott 758 db, 
galicziai — drb, eladatott drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 60 db, eladatott 
46 drb, élő bárány 10 db, eladatott 10 drb; belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

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

A borjuvásár lefolyása vontatott volt. 
Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 45- 82 
koronáig, kivételesen 86 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, 44—50 
koronáig, kiv. 54 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 8' 12-— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• —•— koronáig párja. 

Budapesti juhvásár. 1900. május hó 28-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a , Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 372 darab, 
eladatott 372 drb, feljavított jut ok — drb, eladatott 
— drb, kisorolt kotok 39 drb, eladatott 39 darab, 
kiverő juh — drb, eladatott — drb, bárány — drb, 
kecske —, boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai , durvaszőrü — db. 

A birkavásár vontatott lefolyású volt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 39-42' - K. 

páronkint, 47—50 (—) K.-ig 100 kiló élősúly szerint, feljaví-
tott juhok •— K. páronkint, •— K.-ig 100-
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok 35 — 38 K.-ig 
páronkint, 44—46.— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kivérŐ juhok .— K.-ig páronkint, .— K-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K. páronkint, kecske — K. 
anya juhok —•— K. páronkint, szerbiai — K. páron-
kint, angol keresztezés — K. páronkint, romániai — 
K. páronkint. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1900 máj. 27—28-án. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" 
részére). 

A vásári felhajtás szokatlanul kicsiny, a forga-
lom középnagy volt. 

Felhajtatott összesen 2023 db. Eladatott 907 db, 
Jobb minőségű lovakból hátas 80 drb, eladatott 26 db, 
360-700 K.-ért, könnyebb kocsüó (jukker stb.) 50 db, 

eladatott 15 db 420—600 K.-ért. nehezebb kocsiló 
(hintós) 150 db, eladatott 60 db 350—440 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti taj) 300 db, eladatott 120 db 290— 
380 K.-ért, ponny 10 db, eladatott 6 db 60—120 K.-ért; 

: közép tnioö3égü lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
; stb.) 450 db, eladatott 180 db 120—250 K.-ért. könnyebb 
i félék 'parasztló stb.) 700 db, eladatott 400 db 70—200 

K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 283 db, eladatott 
100 db 22—56 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 100 db, 

| sz állatkert részére vásároltatott 2 darab, tu-
{ lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatótt — db, ragályos be-
! tegségre gyanús ló lefoglaltaíott — db, takonykór miatt 
| a gyepmesterhez küldetett — db. 

Bécsi vágómarhavásár. 1900. május hó 28-án. 
(Vass Jenő tudósítása a ,Köztelek" részére.) 

összes felhajtás 5220 db. Ebből magyar 3368 db 
galicziai 934 darab, bukovinai 88, német 830 db 
bízott 4395 db, legelő 825 db, fiatal db, ökör 
3837 db, bika 716 db, tehén 519 db, bivaly 44 db. 

Élénk kereslet mellett az árak mmázsánként 
1—2 koronával emelkedtek. 

Arak: prima magyar 64—67-— (70-—), szekunda 
6—63, tertia 48—55. Galicziai prima 68- 73 — 

' 75 —), szekunda 60—67, tertia 52—59. Német prima 
72-79— (80 ), szekunda 64—71, tertia 66-63. 
Legelőmarha : szerb és magyar 44 —56 —, rosszabb 
minőségű 44—56. Bika 42—71— (—), tehéD 42—71 (—) 
és bivaly 32 46 —. Az összes eladások, élősúlyban, 
koronaértékben értendők. 

Bécsi sznróniarhavásár. 1900. május 23 áa. Fel-
hozatott: 4572 borjú, 1018 élő sertés, 1959 kizsigerelt 
sertés, 210 kizsigerelt juh, 750 bárány. 

Az üzlet élénk volt és az árak emelkedtek. 
Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 80—100, 

prima 102—112, primissima 114—124 (128—), élő borjú 
72- 90, prima 92—100, primissima 104. fiatal 
sertés 68-82. kizsigerelt sertés, nehéz 90—96, hizó 
sertés, süldő 80—96 (100 ), kizsigerelt juh 68—88 
fillér pr. kiló, bárány páronkint 14—28 (—) korona. 

Bécsi sertésvásár. 1900. május 29 é a. (Schltiffel• 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 5491 süldő, 6229 magyar, Össze-
sen 11720 drb. 

A forgalom élénk, később lanyha volt. 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 91—93 fillér, kivételesen 94 fillér, kőzene* 
74- 88 fillér, könnyű fillér, süldő 60—82 fillér. 

Bécsi juhvásár. 1900. május hó 23-án. felhajtái 
1406 db juh. 

A készlet élénk kereslet mellett hirtelen elkelt. 
Arak : export juh páronként 52—54 (—) fillér per 

kilő, kiv. —, raczka 44- 45-- fillér élősúlyban. 

lE/sőrangu hazai gyártmánya 

: ¥( 

Pontoí czi": 
ly^SiLMmi 
$ymmmm 
/ RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B U B A P E S T . 

i 

1 

i 

g a z d a s á g i g é p g y á r a , 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

összes 
gazdasági gépeket gyártja. f 

t Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 
Bálunk. i 
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— 

árpadaránk 

E t e t ő é i c z é l o k r a 

a z o r s z á g o s c h e m i a i i n t é z e t a k ö z p o n t i v e g y k i s é r l e t i á l l o m á s v e g y e l m e z é s e a l a p j á n , 

l e g j o b b a n a j á i i l h a t é s a j á t g y á r t m á n y ú : 

rizstakarmánylisztiink 
vegyi összetétele: 

Zsir ' 13.74% 
Pro te in 1 __ 15.40% 
ST. mentes anyag ... !__ ... ... ... 47.55% 

M i n t á k k a l é s f e l v i l á g o s í t á s s a l s z í v e s e n s z o l g á l u n k 

Hedrich és Strauss „KIRÁLYMALOM" Budapest. 

vegyi c 
Zsir % * ' • — 6.14o/o 
Prote in __.,..»_ ... 12.75% 
IV. mentes anyag ... 57.78% 

!! A mezőgazdákf igyelméheü 

Haidekker Sándor 
sod ronyszöve t- , fonat- és k e r i t é s-gy á r a 

B u d a p e s t e n , V I I I . , í l l ő i - u l 1 8 . s z á m 

j u t á n y o s á r o n s z á l l i t : 

sodrony-kerítéseket, 
magtár-ablakrostélyokat, 

s z i k r a f o g ó k a t , k a v i c s - é s f ö l d -
r o s t á k a t , h e r e f e j t ő - é s t o k -
l á s z o l ó a c z é l s z ö v e t e k e t g ö m b ö l y ű 
é s n é g y s z e g l e t e s a c z é l s o d r o n y b ó l , 

választóhengereket 
( S o r t i r c y l i n d e r ) c s é p l ő g é p e k b e , y a l a m i n t r é g i 

h e n g e r e k n e k u j s o d r o n y - k ö p e n y n y e l v a l ó 

e l l á t á s á t , 

takarmány- és trágyakosa-
rakat, ökörsizájkosarakat, 

r o s t á k b a v a l d s z i t a b e t é t e k e t s tb . s tb . 

Pontos és gyors kiszolgálás! 

Á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e ! ! 

ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASAGI EGYESÖLET 
felügyelete alatt álló 

K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T 

kiadásában a következő 

g a z d a s á g i k ö n y v e k j e l e n t e k m e g : 

Cselkó és Kossutány Takarmányozástan __ 2.40 3.-
Cserháti Sándor Talajismeret 1.60 
Hilgard-Treitz Szikes talajok —.80 /.-
Domokos K. Gazdasági építészet l-ső rész 2.40 
Száhlenáer Gyula Gazdasági építészet 

ll-ik rész ... 2.60 3.-
Szüts Mihály Mezőgazdasági becsléstan 2.60 3-
Cserháti Sándor Okszerű talajmivelés 2.60 3.-
Acsádi Jenő Mezőgazdasági Ut-, Vasút- és 

Hidépitészet 2.60 
Molnár István Gazdasági gyümölcstermelés 2.— 
Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 
Rázsö Imre Czukorrépa-magtenyésztés 
Di " 

3.— 
2.40 
6.— 5.— 

Baross János Idegenek birtokbeszerzése 3. .— 

Megrendelések az 

OFSZ. Magy. Gazdasági Egyesület pénztári hivatalához 

Budapest, IX. , Ü l lő i -ut 25. szám ( K ö z t e l e k ) 
intézendők. 

küldjük; s minden megrendelt 
után >ngedményt adunk. 

g g l ^ M i i l l 

Mc Cormick Harvesting Machine Company. 
C h i c a g ó i a r a t ó g é p g y á r . 

K é v e k ö t ö a r a t ó g é p . M l a r o k r a k ó a r a t ó g é p . 

F ü k a s z á l ó g é p . S z é n a g y ü j t ö - g e r e b l y e . 

I C a s z a é i e s i t ö . K é v e k ö t ö z s i n e g . 

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. 
W I L L I A M J. ST ILLMAN, i ga zga t ó . 

B u d a p e s t , V . , V á c z i - u t 3 8 - s z á m . 
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<.« használjunk. — Egy kat. holdra kell 3 permezéshez 22—25 kg. 
(jj bordói por, 25—30%-aI kevesebb, mint a tiszta rézgáliczból.— 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendö amerikai 

„Deering"-féle fükaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
vaé^zétrK?é' szénagyüjtőgépeket 

(lógereblyéket) van szerencsém a t. 
gazdaközönségnek akként ajánlani, hogy 
hogy minden általam szállított ilyen gép-
nek használhatóságáért és jó munkájáért, 
nemkülönben anyagának jóságáért el-

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

natosítani. 

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

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

Magyar királyi államvasutak. 
• 73851/1900. szhoz. 

Hirdetmény. 
A magyar királyi államvasutak igazgatósága nyilvános ajánlati tárgyalásí̂ hirdet 

a Ruttka állomáson létező felvételi épület bővítéséhez és átalakításához szükséges 
építési munkák végrehajtására. 

A tervek, a költségvetés, az egységárjegyzék, a szerződési tervezet, az ajánlati 
minta, a pályázati feltételek, valamint a munkák végrehajtásához kötött feltételek 
Budapesten, a magyar királyi államvasutak igazgatósága magasépitményi ügyosztályá-
ban (VI., Teréz-körut 56. szám, III. emelet 14..szám) és Miskolczon az üzletvezetőség 
pályafentartási osztályában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlatok legkésőbb 1900. évi junius hó 6-án déli 12 óráig nyújtandók be, 
alulírott igazgatóság épitési főosztályánál (VI., Teréz-körut 56. szám, II. em. 10. a.) 

Az ajánlatok egy koronás, az ajánlat mellékletei ivenkint 30 filléres bélyeggel 
ellátva, lepecsételve és.következő felirattal nyújtandók be: „Ajánlat a Ruttkai fel-
vételi épület bővítésére és átalakítására." 

Csak az összes munkákra tett ajánlatok fognak figyelembe vétetni. 
Az ajánlat benyújtását megelőző napon, vagyis. 1900. évi junius hó 5-én déli 

12 óráig 4400, azaz négyezernégyszáz korona bánatpénz teendő le a magyar királyi 
államvasutak főpénztárávál (VI., Andrássy-ut 75. szám földszint) akár készpénzben, 
akár állami letékre alkalmas értékpapírokban. 

A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem .csatolandó. 
Az értékpapírok a legutóbb jegyzett árfolyam szerint számittatnak, de név-

értéken felül számításba nem vétetnek. 
Csak idejekorán beérkezett Írásbeli ajánlatok szolgálhatnak a tárgyalás alapjául. 
Posta utján beküldött ajánlatok és bánatpénzek tértivevénynyel adandók fel. 
Budapest, 1900. évi május hóban. Az igazgatóság. 

(Utánnyomást nem díjazunk.) 

i A port konyhaszitán a vízbe szitáljuk és kesz az oldat. 

A dr. Aschenbrandt-féle 

j r é z - k é n p o r 
! a legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb betegségtől is vődel-
| mező ellenszere az 

! oidiummik (lisztharmat). 
| xLra Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" 
| raktárában: 

50 kg. zsákokban á kg.'52flll. ' 
10 kg. zsákokban a kg. 56 „ 
5 kg. zsákokban á kg. 56 „ 

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

Az emelkedő rézgálicz és kénárak folytán 
dr. Aschenbrandt- féle porok fenti árai csak ideig- jj 
lenesen kötelezők. — Tessék mielőbb a rendelést \ 
eszközölni, hogy a védekezés idejére a por kéznél | 
legyen. Elkésett rendelések teljesitéseért nem szava- \ 
tolunk, mert a gyártás korlátolt. 

P e r m e t e z ő é s f u j t a t ó g é p e k : j 
Yermorel-féle „Ec l a i r " permetező 40 kor. 
Vermorel-féle „Torp i l l e " porozógép ... 36 kor. 

Megfelelő magyar gyártmányok: 

Permetező ,_-„• ... 32 kor. 
Kézi fu j tató (igen finoman poroz) 10 kor. 
Háti porozó gép(igen finoman poroz) 28 kor. 

Az „Aschenbrandt-féle" porok megrendelhetők a vezérképviselő 

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

Ezenkívül megrendeléseket elfogadnak: 

A „Borászati Lapok" kiadóhivatala, 
BUDAPEST (Köztelek) 

és a v i d é k i megb ízo t tak . 

Eladó állatok. 
G ró f Z ichy János ur nagy-lángi urada lmában tenyész-

irány változtatás következtében eladásra kerül 

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

1 db öreg tehén 
2 „ 892-beli tehén 

7 „ 893 „ 

895 

13 
7 

1 6 

897. 

17 db 896 „ 
Eladó továbbá vészen átment 

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

25 „ süldő h „ kan 
20 „ " „ „ „ emse 

Megkeresések 

központi felügyelői hivatalhoz 
\asj-Láii}í, l^ejérm. intézendők. 9i: 

A dr. Aschenbrandt-féle 

bordói-por I 
! a legbiztosabb, kényelmes kezelésű és olesó ellenszere 

a szőlő- és a burgonya 

peronosporájának 
| Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" rak- j 
I tárában: 

50 kgos zsákokban á kg. 76 flll. 
10 kgos zsákokban ... a kg. 80 „ 
5 kgos zsákokban á kg. 80 „ 

| BkflST A szőlő első permetezéséhez l°/o; második permete-
1 zéséhez l l/a—2%; harmadik permetezéséhez lW/o-os oldatot i 
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Haszonbérleti hirdetés. 
Néhai Mattyasóvszky Lipót örökösei tulajdonát 

képező Bars vármegyében, Néver és Bélád községek 
határában fekvő birtokai f. é. október hó 1-töl tizen-
két egymásutáni évre haszonbérbe adatnak: 

643 hold 346 D»1 szántóföld, 
35 „ 133 „ rét, 
34 „ 1005 „ legelő, 
13 „ 539 „ kert, 

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

739 hold 799 Dől, 1300 • ölével számítva. 
Két majorral, kavicsolt országút mellett a bars-taszári, 

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

km.-nyi távolságban. Néveren egyemeletes, 18 szobás 

kastélylyal, parkkal és gyümölcsössel. 

Bérelni szándékozók felhivatnak, hogy zárt aján-

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

natpénznek csatolásával 

f . év junius hó 15-ig" 
alulírotthoz küldjék be, hol a haszonbérletre vonat-

kozó részletes feltételek is megtudhatók. 

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

május hő 19-én. 

özv. Ma t t y a sóv s z ky Lipótné, s. k. 

Magy. kir. államvasutak. 
Igazgatóság. 

Hirdetmény. 
(Mérsékelt áru körutazási jegyek Bécsből a magas Tátrába.) 

A m. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesítés szerint az 1890, é v l 

május hó 1-től szeptember hó 30-ig. Bécsből a magas Tátrába és onnan BuüaPejs]tel. 
át Bécsbe való utazásra kiadandó külön körutazási jegyek érvénytartama az eddigi 
30 napról 45 napra hosszabbittatik meg és megengedtetik, hogy ezen körutazási 
jegyekkel az utazás Poprád-Felkáról Dobsinán át vagy viszont — a vasúton való 
utazás megszakítása mellett — folytatható legyen. 

Ezen jegyek az I. osztályban 60, a II. osztályban 40 korona áron a szab. 
osztrák-magyar államvasuttársaság és a Ferdinánd császár északi vasút bécsi állo-
másán, továbbá ugyancsak Bécsben a Thom. Góok & Son, Schenker és Társa és 
Nagel & Wortmann magán jegyárusító irodáiban, valamint a m. kir. államvasutak 
bécsi menetjegy irodájában (Karntnerring) kaphatók, a- hol a' szükséges egyéb fel-
világosítások is megadatnák. 

Budapest, 1900.-május 11. szám. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik.) 

Méltóságos Bá ró Orczy Andor ur ujszászi uradalmá-
ban (vasúti állomás Ujszász, Pestmegye) 

34 darab 1JA éves fehér göndör szőrtt f a j kocza 
darab ja 69 korona. 

36 darab 8 hónapos fehér göndör szőrfi f a j kocza 
darab ja 49 korona. 

18 darab 8 hónapos fehér göndör szőrtt f a j kan 
darab ja 4 0 korona. 

3 darab 3Va éves Kornste in testvérektől vett f a j kan 
darab ja 99 korona, 

a sertés tenyésztés felhagyása folytán eladó. 
A sertések vészmentesek; megtekinthetők a tápiói 

majorban Ujszász állomástól órányira. — Felvilágosítást ad 
Göbölyjárási majorban Fóka La jos tiszttartó. 965 

Ló-eladás. 
Gró f Berchtold Lipótné, szül. gróf Károlyi Ferdinánda 

ő Méltósága árpádhalmi angol fé lvér méneséből szár-
mazott 
2 db 4 éves kancza , a p j a : „ B e t y á r " ang. te l ivér 

2 „ „ „ heré l t , a p j a : „ B e t y á r " „ „ 

1 „ „ „ kancza , a p j a : „M i l l e r j ung " „ „ 

4 „ „ „ herél t , a p j a : „Pr inz Freder ick" „ „ 

1 „ „ „ herél t , a p j a : „Fenegyerek" „ „ 

Összesen: II db 4 éves csikó eladó. 

az uradalmi tiszttartósághoz 
Árpádhalom, u. p. 9rosliáza intézendők, 951 

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

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

déglőnek (kantinnak) és a hozzá tartozó vendéglős-lakásnak 1900. évi augusztus 
hó 1-töl számitandó 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 vendéglő-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 
s ajánlattevő az ajánlatban ezt is tartozik kijelenteni, hogy a feltételeket 
•i és mindenben elfogadja. 

Bánatpénzül a leiajánlott 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-115-én. ,, \ ,. . Az igazgatóság. 

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

n e h é z 

erdélyi igás ökör 
Papp Antalnál, 

Szamasujvárt. 
A készlet egész éven át állandóan 

899—1999 darab. 909 

KAINIT 
n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

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

A r a k : 
nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti szállitásíköltség 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 kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

i t r itelénél fizetendők. 
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Hirdetési ár 15 Biliig 60 fillér ezen felül minden 
sió 4 fillér, feltűnő betűkkel 8 fillér Czim közlés-

flllér bélyegilleték. 

KOETELEK 19Ö0 MÁJUS HO 30 

KIS H I R D E T É S E K 
Q » a k o ly l e v e l e k r e vá laszo lunk , m e l y e k k e l v á l a s z r a s z ü k s é g e s l e v é l b é l y e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k01.lm.ek. 

BETÖLTENDŐÁLLÁS. 
Intéző 

Bizonyítványokkal in 
ellátott folyamodrán 
lyek vissza nem k 

igényű, józan 
könyvvitelhez 

Segédtiszti 
töltendö be a munkácsi 
almi főbérnSkségnél. Évi 

I- Bizonyítvány-
felszerelt kér-

IiOnkal Ármin úr 
állás julius 1-ére betöltendő, 
pályázni ó bajtők, akik vala-
mely gazdasági tanintézetet, 
esetleg földmives iskolát vé-
geztek és némi gyakorlattal 
bírnak, küldjék ajánlatukat a 

Rácz-Egres, u. p. Si 

ÁLLÁST KERESŐK. 
A gróf 

Esterházy-féle csák-
vári löldaiivcs-Is-
te olíít több, részben a kato-

minden ágában jártas. Ezeket 
igfnybe venni óhajtók fordul-
janak a bér megjelölé-
se mellett az iskola igaz-
gatóságához. 876 

mezőgazdasági 
szeszgyári képviseletet keres 
egy legjobb ajánlatokkal ren-

közön-
Magy° 

igyén. Ajánlkozó ugy i 

Gazdatiszt, 
szakis kplát végzet,t 34 éve 
kauczióképes, kezelőtiszti i 
ispáni állást keres októbertS 
Czim a kiadóhivatalban. 94 

Szám tartó, 
10 évi gy 
birja, kitűnő b 

Egy 
jó házból való 19 éves izraelita 
fiatal ember gazdaságba gép-

taoa menni nyárra vagy egész 
évre csekély fizetéssel. Azon-
nal, beléphet. Czim a kiadóhi-

Földmives-iskolát 
végzett, 2 évrSl kitűnő szolgá-
lati bizonyítványa van, jelenleg 

módot, mint fizetést igényel. 
Jártas a házi gazdaság minden 
ágában, baromfineveléaben slb. 

Ttrt 

Kezelőtiszti 
ísu, családos, okleveles 
iatiszt, ki 14 évi gyakor-

itkfoglaeihat?kCzim a* kiadó-

Gazdasági 
iézetet jeles sikerrelv 
12 éves nőtlerT egyén az 

ALLATOL 

^ ~ h a u jellegiig 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
úgyszintén legprlmáfcb 

K l e i n és Spitzer 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

Eladó 
loszlása végett S5.drb er 
en̂ á\lí ̂ ĵ stê én̂ eladó 
efFel Kolozs-Kara. 

Eredeti 

RambouiHet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékbem kaphatók 
grdf Herbers te in 

Albert 
uradalmi jgazgatóságáp II 

Strilek, 
M o r v a o r s z á g . 

Szt.-Bcrnáthegyi 
kölykek, Joung-Orsino több-
MSanTgau,dÍd?r 'kt i" ^"wtj' 
ért kaphatók. Czim : k°Szeér 
László földb.. Megyefa u. p 
Baranya-Bűkkösd. 055 

drb három éves erdélyi jó 
inSségü ökörtinó van eladó 
Bogdáóffy .Gábor esztényi 
zdaságában. Posta: Esztény, 

RambouiHet Precoc 934 

tenyészkosok 
jutányos áron eladók. 

Uradalmi igazgatóság 
Szemolány, Pozsonym. 

vérű, szolid természetű, 6 éve 
herélt, melyek kocsiban is já 
nak. A 160 em. nagyságú, szürk 
szinü és ára 601) kor., mig 
154 cm. nagyságú sötétpej ár 

VEGYESEK, 
Petroleummotor 

használt, de jó karban lev 
4 "agy 5kló™fü.éííánla3toka|' 
ár ós gép hollétének megjelö 
lésével e lapok kiâ óhivataláb 

I Fiimagyak I 
I legfinomabb minőségben I 
• és legolcsóbban kaphatók | 

Radwaoer és Rónai 

BUDAPESTEN 
V., Ndor-u.8.sz. 

J. C. - •• 
gl6 ném. csász. 

udvari szállitó 
magyarországi 

főraktárában. 
Ugyanott a vilighirü erfurti 
kortl̂  magvak,̂ valamint 
legjutányosabban besze-
Helyközl telefon 34—90. 

Tessék árjegyzéket kérni, 

Erdei birtok!!! 
ŝ rdó̂ értékes'iwgy- és bűkkf 

kitűnő karban, téglából épülve 
nak melfelelSen.'bi'rtokon vas-
úti állomás, közvetlen a lakás 
és major̂ előtt, úgy államî ma-

frányba odaYs vbsza Mriek™ 
dik, saját ̂  iparvágánya,̂  jöve-

al4Smás°gyolcsó ̂ emberi 'irő-
mindég kapható, vadállománya 
őz, fáczán, nyúl és fogoly, 
úgy szarvasok is gyakran meg-

Keresek 
ülést, Hertelendy J 

ELADUNK 

kölcsön adunk 

PONYYAKAT, 
mn̂ enfélê hagyságban, uj 

T E R M E M 

Z S Á K O T 
repezeponyvákat 
a legjutányosabb árak, il-
letve kölcsöndijak mellett 
KOHN ÉS STEIN 
zsák és ponyva gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla u. 5.i 

Repcze, árpa, buza 
stb. aratásra 

és szílaB takarmány adagolásra 

Tej 
300—500 liter napontai szállí-
tásra évi szerződésre, lehetőleg 
a termelő saját edényében ab 

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. 
Ajánlok 

Cuprin-port 
legbiztosabb és legolcsóbb 
óvszer a szőlő és burgonya 

peronosporája ellen. 
Sulfin-port 

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

l-rendü Kékkövet, Creolin, 
Karbolsavat, Keserülj sót, 
Entian és Kalmus gyökeret, 
csodasót, sósavat, szappan-
főző sódát, összes kötsze-
reket, valamennyi állati és 
, gazdasági vegyszereket; 

DETSINYI FRIGYES, 
Budapest, 

Egry érés 

leüleg65 W "koranlf Smoi 

Idegenek 
birtok-

szerzése, 
Irta: 

Dr. Baross János. 
Á r a : 3 korona. 

Megrendelhető vala-
mennyi könyvkeres-

„Köztelek" kiadóhi-
vatalában 

BUDAPEST, 
IX., ÜUöi-út 25. 

Hirdetmény. 
Magyar vasúti kötelék. 

Díjszabás életbeléptetésé-
nek elhalasztása. 

A „Vasúti és közlekedési 
közlöny" folyó éyi 47. 
számában 56938. sz. alatt 
megjelent hirdetés oda 
módosíttatik, hogy a ma-
gyar vasúti kötelék forga-
lom II. rész 1 füzete nem 
folyó évi junius hó 1-én, 
hanem előreláthatólag csak 
folyó évi szeptember hó 
1-én lép hatályba. 

Budapest, 1900 május hó. 
A magy. kir. államvasutak 
igazgatósága, a részes vas-

utak nevében is 
(Utánny. nem dijaztatik. 

M. kir. államvasutak. 
Igazgatóság. 
74530/C/I. 

Hirdetmény. 
(Díjkedvezmények érvé-
nyen kivül helyezése. 
A kezelésünk alatt álló' 

h. é. vasutakon 1899.- év 
november 1. óta érvényes 
árudijszabáshoz (II. rész) 
folyó évi január 1-én ki-
adott „Függelék" 53. és 54. 
oldalam XXXVIII. csoport 
1. és 2. tétel szám alatt 
hirdetett kedvezmények 

1900. julius 1-től kezdve 
érvényen kívül helyez-
tetnek. 

Budapest, 1900. május 
22-én. 
A m. kir. államvasutak 
igazgatósága a részes h. é. 

vasutak nevében. 
(Utánnyomás nem dijaz-

tatik.) 

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 12 óráig nyújtandók 
be alulírott igazgatóság 

építési 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, létesíté-
sére." 

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

Az ajánlat benyújtását 
megelőző napon vagyis 
1900. évi junius hó 15-én 
déli. 12 óráig ' éOOO, azaz 
hatezer korona bánatpénz 
teendő le a m. kir. állam-

' vasutak főpénztáránál ' 
(VI., Andrássy-ut 75. sz., 
földszint). akár készpénz-
ben, akár állami letétekre 
alkalöias értékpapírokban. 

A bánatpénzről szóló le-
tétjegy az ajánlathoz nem 
csatolandó. . 

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

Csak idejekorán beérke-
zett Írásbeli ajánlatok szol-
gálhatnak a tárgyalás alap-
jául. Az igazgatóság. 
(Utánny. nem dijaztatik.) 
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GAZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

kajluié Jtgjtk •irilkUii; épújy 

mélyr ige lezást szőlő-telepítésekhez 
iriekIMIk kéwtaek, Ugy alaiti «nM»kei f.rdaljanak. 

W O L F F E R N Ő , gfaszáHtási vállaltai 
BUDAPEST-KELENFÖLD, 

Birtokeladás. 
Erdély legszebb s legtermékenyebb vidékén, Kolozsvártól csak 

5U órányira az Aranyos völgyében, Aranyos-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 térületből, — 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. 

ajánl araató gépekhez való elismert kitűnő 

manila kévekötöfonalat, 
valamint egy külön eljárással a czélnak époly jól megfelelően 
előállított, több nagy uradalomban kipróbált, 300/o-al olcsóbb 

kévekötöfonalat magyar kenderből 
minden aratógép szerkezetnek megfelelő gombolyagban. 

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

Önműködő v í z s z á l l í t ó 
berendezéseket közeli források felhasználásával 

szállit 

K u n s A n t a l 
cs. és kir. udvari szállító 

Wcisskirchen (Morvaország). 

^ Szivattyúk és fecskendők 

minaen fajtában. 466 

Prospektusok és költségvetések 

ingyen és bérmentve. 

H O T T E R F. J. R . Szt. József-gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII /2 . , S c h ö n b r u n n e r s t r a s s e 182. 

i/i palaczk frt 6.—, V2 palaczk frfc 3.'! 
)Btt»padékot, a nélkül, hogy a szóit tö 
lakat, eltávolít és tönkre tesí minden 
löt az izmokon és- megóv minden gy 
ástól ; különösen bevált epebajnál, esi 
aganatnál, patabütyköknél, vastag tér 

Hotter-fóle^AgrU táppora 

Kitünó pótlék a takarmányhoz az állat 
egészségének fontartására ; minden < Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
: BUDAPESTED: Dr. BUDAI EMIL, 
ysz. Városháztér és TÖRÖK JÓZSEF 

.8 öreg korig 
legnagyobb 

HOTTER I. ÉS n . SZ. LISZHÓPORA 
1 kiló 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-

HOTTER-FÉLE E0LIEA_ ELLENI S2 

larháknál pedig puffadtság 

A 3855. számú 950 

„Cultivator erdőföld 
vagy kert müvelésére" 

czimü magyar szabadalom tulajdonosa, szabadalmának 
gyártása czéljából magyar gyárosokkal összeköttetést 
keres; szabadalmát esetleg tl is adja vagy gyártási 

engedélyt ad. 
Érdeklődőknek szivesen szolgál felvilágosítással 
KELEMEN és TÁRSA 

szabada lmi ügyvivő I roda B u d a p e s t e n Roya l szá l loda B. 

Lapunk bekötési táblá ja 2 korona 
72 f i l lérért (portómentesen) kapható 

kiadóhivatalunkban. 

T h e J o h n s t o n H a r v e s t e r Co* 
amerikai aratógépgyár BATAVIA N.-Y. Amerika. 

Ajánlja az egész világon legjobb hírnévnek örvendő utólérhetetlen 

f i i k a s z á l ó i t , 

m a r o k r a k o 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 

egés z a c z é l g y ű j t ő i t 
a legtökéletesebb kivitelben, olcsó árban tel jes szavatosság mellett. 

Ábrás ár jegyzékkel és felvilágosítással ingyen és bérmentve szolgál 

B á c h e r R u d o l f t — 
és 

Hellchar Ferencz 
gépgyárosok, mint 

magyarországi vezérképviseltünk • 
BUDAPEST, 

VI., Nagymező-utcza 68. szám. 
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