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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megje lenik minden szerdán és szombaté*. 

Ax Orasigos Hagy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

Am » í je.ttl.ti t i t iu f i l l i r i l l la alatt: 
ItnerkenW ta Mwl&oért MalSa: Fontar Oéza az OMGHS. lgaigatijt-

ralDlS. aaarkaaatt: gzllaasr ZoltAn aa OMO*. aiarkaaate-tttktra. 
TiraaiarkaaatS: Badar Barna aa 0M8B. tltktra. 

ÁM vnuágoi MAGYAR guduági egyesület tagjai 
to|yu kapják. 

Ken U{«kmak~sliflz»Ufl « j i 
Kgém t m M karoua, félírra lt korona, negyedévre 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

1900. évi junius hó 26-án, kedden d. u. 4 
órakor tartandó 

rendkívüli közgyűlésére, 
mely a „Köztelek" nagytermében (Üllői-ut 25.) 
fog megtartatni. 

TÁRGYSOROZATA: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag és 

jegyző kiküldése. 
3. A választmány felhatalmazása arra, 

hogy az egyesület tulajdonát képező .Közte-
lek" budapesti székházát átépítethesse és a még 
meglevő üres telken uj épületet emeltethessen. 

4. Felhatalmazás adása az igazgató-vá-
lasztmány 3 tagjának aría, hogy a fenti épít-
kezések eszközölhetése végett az egyesület 
Üllői-uti 25. számú házára és telkére valamely 
pénzintézettől egy, legfeljebb 550,000 koronára 
terjedő és legfeljebb 50 év alatt évi 51/i 

százalékkal törlesztendő kölcsönt felvehessen 
és ebből folyólag a kölcsönkötelezvényt az 
egyesület nevében jogérvényesen aláírhassa 
és a bekeblezési engedélyt megadhassa. 

5. Esetleges, ezen ügygyei kapcsolatos indít-
ványok. 

Budapest, 1900. junius hó 8-án. 
Gróf Dessewffy Aurél, 

elnök. 

Pályázat. 
Az „Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület" alapító és -évdijas tagjai ré-
szére tagsági oklevelet szokott kiadni. 
Ezen oklevél művészi kivitelére súlyt 
helyezvén, — ezennel nyilt pályázatot 
hirdet ezen oklevél rajzának elkészíté-

sére. A legjobbnak talált oklevél 400 
koronával fog dijaztatni. 

Az oklevél rajzának jelképeznie kell 
az egyesület alapszabályszerü működését, 
mely czélból az egyesület alapszabályai 
a pályázóknak rendelkezésére bocsáj-
tatnak. 

Az oklevél nagysága: 65/50 cm. 
A pályázatok folyó évi augusztus hó 

végéig az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" Igazgatóságához Üllöi-ut 25. 
(Köztelek) nyújtandók be. 

Forster Géza, 
az OMGE igazgatója. 

1900. évi május hóban befizetett 
alapítványi kamatok és tagsági 

dijak nyilvános nyugtázása. 
Alapítványi kamatot fizettek: 

1900. évre: 
Andrássy Géza gróf 105'—, Deutsch Sándor 

(Károly-kőrut), Fáy-Halász Gida, Krausz Lajos, Szájbély 
Gyula 20—20, Szapáry Gyula gr. 52"50, Széchényi 
Bertalan gr. 20-—, Széli. Kálmán 21-—, Teleki József 
gróf 20'— korona. 

Tagsági dijat fizetett: 
1901. évre: 

Nagyváradi Horváth Mihály 20 korona. 
Tagsági dijat fizettek: 

1900. évre: 
Albisi Ákos, Almay Olivér, Andrássy Sándor 

gróf, Andreánszky Gábor báró, Bajor József, dr. 
Ballay Lajos 20—20, Balog Sándor 10, Baross János dr., 
Baross Pál, Bauer Mór, Beszedits Vilmos, Bittó Zoltán 
20—20, Bránner Győző 10, Braun József, Batthyány 
Zsigmond gróf, Czinczár József 20—20, Csomóss Miklós 
10, Donogány Gergely, Dorner Béla 20—20, Fekete 
Mihály 10, Ferencz Győző 10, Fleischl S. Dezső, Fried-
mann Gyula, Gaál István, Gálbory Sámuel, Garzó 
Imre, Gölniczky Géza 20—20,. Györgyi András 10, 
Györgyi András 10, Hajdú Árpád, Hieronymi Károly, 

SzarkeutSság ás kiadóhivatal: 
Budapest (Ktitelek), ŰUi l - i t 95. szám 

Kéiiratokát a szerkMrifctg >em küld vissaa. 

Hoépfner Kálmán, Horváth Dénes, Jakabffy Imre, Jaskó 
Géza, Jerfy Ferencz, Kellner Antal, Özv. Kerkápolyi 
Károlyné, Kerpely Kálmán, Kittiinger János, Koch Viktor, 
Kocsis István, Koós Mihály, Kovácsy Béla, Kováts Géza, 
Kozits Gyula. Krámer Lipót, Leidenfrost Oltó 20—20 K.-t. 
Mátray Gyula, Mezey Gyula, Miklóska Kálmán, Nagy 
Vincze, Neubauer Ármin, Neumann Testvérek, Nőthling 
Vilmos, Óvári Sándor, Papp Elemér, Peregi Mihály, 
Posch Gyula, Radó Elemér, Rauchbauer Károly, dr., 
Rácz Istfrán, Rákóczy István, „Redemptus" közbirtokos-
ság, Rothmayer Imre, Rubinek Gyula, Ruisz Gyula, 
Schuster Gyula, Sólymos Gusztáv, Sporzon Pál ifj, 
Sporzon Vilmos, Steinhausz Sándor, Stengl József, 
Strasser Imre dr., Szabó Elemér, Szalay Alajos, Szalay 
András ifj., Szaiff Kálmán, Szoó Lajos, Tangl Ferencz, 
Teleszky János, Tisza László, Tsida Artúr, Weiler 
Rezső, Weiss Berchtold, Weiss Adolf, Wekerle Sándor, 
Wolf Samu, 20—20. 

Hátralékra fizettek: 
Andreánszky Gábor br., Blau Izidor 20—20, Brau-

ner Győző 10, Braun József, dr. Góger László, Mik-
lóska Kálmán, Ottlik Géza, Pesthy Béla, Rudnyánszky 
Béla 20—20. 

Az igazgató-választmány ülése. 
(1900. junius 7.) 

Jelen voltak gróf Dessewffy Aurél elnök-
lete alatt Bujanovics Sándor alelnök, Bernát 
István, Bolla Mihály, dr. Csillag Gyula, dr. 
Darányi Gyula, Emődy József, György Endre, 
Kerpely Kálmán, Kodolányi Antal, Krick 
Aladár, Kostyán Ferencz, Makfalvay Géza, 
Máday Izidor, Beusz Henrik, Szentiványi 
Zoltán igazgató-választmányi tagok; a tiszt-
viselőkar részéről Forster Géza igazgató, 
Eubinek Gyula, ügyvezető-titkár, Szilassy Zoltán 
szerkesztő-titkár és Sporzon Vilmos segéd-
titkár. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök üdvözölvén 
a megjelent választmányi tagokat, az ülést 
megnyitja. A mai ülésről való elmaradásukat 
kimentették Hegedűs József, Lejthényi György, 
Libits Adolf és Eainprecht Antal. 

Igazgató bemutatja a mult választmányi 
ülésről felvett, az elnök és két hitelesítő által 
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aláirt jegyzökönyvet, mely a „Köztelek* lapban 1 

is egész terjedelmében közzé volt téve. 
Tudomásul szolgál: 

Jegyzőkönyv-hitelesítők. 
A mai ülésről felveendő jegyzőkönyv 

hitelesítésére a választmány elnök ajánlatára 
Máday Izidor és Emődy József tagokat kéri fel. 

Elhunyt tagok. 
Igazgató jelenti, hogy a mult választ-

mányi ülés óta a tagok sorából elhunytak 
bárezai Bárczay József, gróf Sztáray János és 
gróf Vay Ádám alapító, Stanchich Sándor és 
szandai Sréter Ferencz évdijas tagok. 

Az igazgató-választmány az egyesületi 
tagok elhunyta felett részvétét fejezi ki. 

U j tagok. 
' Igazgató jelenti, hogy a mult választmányi 

ülés óta tagokul jelentkeztek : 
Steiner Béla gazdatiszt, Bedő (Biharm.), 

Linczer Béla gyáros, bérlő, N.-Kanizsa, dr. 
Burchard-Bélavári Rezső főisp. titkár, Székes-
fehérvár, Breyer Lipót urad. intéző, Böős, 
Belesák Zoltán gazdatiszt, Gyoma, Tóth Endre 
gazdatiszt, Endrőd, Rafaisz József gazdatiszt, 
Szent-György, Lengyeltóti, Hegedűs Lajos intéző, 
Hangács (Borsodm.), Zahorán Pál ispán, Zala-
Szt-Grót, dr. Békéssy Sándor, München, 
Tersztyánszky Kornél gazd. segédtiszt, Viznyik, 
Papp András gazdatiszt, Gavosdia, Förstner 
Miksa gazdatiszt, Rácz-Almás, Klein Mór intéző, 
Nagy-Kartal, ifj. Manzin Lajos gazdálkodó, 
Zsombolya, Roth Loránd földm. miniszt. titkár 
Budapest, SzüCs János urad. ispán, Hencse 
(Somogym.) Leopold Zsigmond bérlő, Árad, 
Leidenfrost Károly földbirt., Nagy-Bossány, 
Friedmann Gyula bérlő Sárbogárd, Papp 
Elemér segédtiszt, Nagy-Almás, Gaal István 
gyulai, földbirt., Büssü, Kittiinger János ispán, 
Gsernelháza, Lipthay Béla kisfaludy,. földm. min. 
s.-titkár, Budapest, Gsomoss Miklós gazdatiszt, 
Koronka, Kováts Géza tiszttartó, Léka(Vasm.), 
Szaiff Kálmán gazdatiszt, Szent-Endre, Nérei 
Ödön gazdák biztos, szöv. igazgatója, Budapest, 
ifj. Szalai András gazdatiszt, Pta-Demeháza, 
Peregi Mihály gazdatiszt, Zsarák-puszta, Boros-
jenő, dr. Baross János minszt. s.-fogalmazó, 
Budapest, Karton Zsigmond számtartó, Bihar-
Torda, Balázs István gazd. segéd, Pta-Kopáncs 
(Békésm.), Györgyi András földbirt., Tógyér 
(Torontálm.), Mandl Miksa gazd. intéző, Csillag-
major, (Fejérm.), Igali Szvetozár földbirt., Bar 
(Baranyam.), Krausz Sándor gazd. segédtiszt, 
Dombok (Beregm.), Hochreiter Dezső gazd. 
segédtiszt, Nag/-Dobsza (Somogym.), Dienes 
Lajos ügyvéd és gazdálkodó, Nagy-Dobos 
(Szatmárm.), Kurcz Antal ispán, Verbnik 
(Beregm.), Béressy Géza tiszttartó, Dombok 
(Beregm.), Varga István gazdatiszt, Pta-Ó-Hsgy 
(Bácsm.), Albisy Ákos gazdatiszt, Mező-Szengyel 
(Torda-Aranyosm), Wiesel Zsigmond intéző, 
Szabadka. 

Tagságának lejárta folytán a tagok sorá-
ból való kilépését bejelentette: Rozdonyi 
Sándor. 

A mai taglétszám tehát: 374 alapító 
3001 évdijas, 23 tiszteleti tag, összesen 3398 tag. 

Az igazgató választmány az újonnan 
jelentkezetteket a tagok sorába felveszi. 

A jövő évi költségvetés megállapítása. 
Igazgató jelenti, hogy az egyesületi ta-

nács az egyesület 1901. évi költségvetését el-
készítette s az külön füzetben az összes vá-
lasztmányi tagoknak megküldetett. A költség-
vetésbén a mult évihez képest lényegesebb el-
térés nem fordul elő, ami előfordul, az az 
indokolásban felsoroltatik. Kéri a választmányt, 
hogy esetleges észrevételeit a költségvetés 
egyes tételeire megtenni szíveskedjék, hogy a 
felvilágosítást megadhassa. 

Elnök : Észrevétel nem tétetvén, határo-
zatkéntkimondja, hogy a választmány az egye-
sületi tanács által beterjesztett 1901. évi 

költségelőirányzatot minden változtatás nélkül 
elfogadja s jóváhagyás végett a közgyűlés elé 
terjeszteni határozza. 

A mult évi vagyonmérleg bemutatása. 

Igazgató jelenti, hogy a számvizsgáló-
bizottság jelentése az egyesület 1899. évi 
vagyonmérlegéről szintén megküldetett a vá-
lasztmányi tagoknak. A számvizsgáló-bizottság 
a számadásokat megvizsgálta s azokat minden 
tételükben helyesen felállitottnak találta s el' 
fogadásra ajánlja a választmánynak. 

A választmány a vagyonmérleget elfo-
gadja s a közgyűlés elé terjeszteni határozza. 

A mult évi költség- és jövedelemszámla be-
mutatása. 

Igazgató: Az OMGE. és a Gazd. Egyletek 
Orsz. Szövetsége 1899. évi költség és jövede-
lemszámlája szintén megküldetett a választ-
mány tagjainak. A számvizsgáló-bizottság a 
könyvelést teljesen rendben s a költség- és 
jövedelemszámlát helyesen felállitottnak, egyes 
tételeiben is megegyezőnek találta s ajánlja 
elfogadásra a választmánynak. 

Az igazgató-választmány a számvizsgáló-
bizottság javaslatát az egyesület- 1890. évi 
költség- és jövedelem számlájára nézve elfo-
gadja. 

Igazgató javaslata a könyvkiadó-vállalat le-
számolása iránt. 

Igazgató: Az egyesület kezelésében volt 
könyvkiadó-vállalat kötelezettségének elaget 
tevén, az előfizetőknek a megígért müveket 
szétküldte. A vállalat leszámolásánál kitűnt, 
hogy a vállalalat régi tartozásán, 7800 koronán 
tul, mely a vagyonmérleg 45 tételszáma alatt 
van feltüntetve, ujabban ismét 5228 korona 19 
fillért vett igénybe, vagyis 1899 év végén a 
vállalat összes tartozása 13028 korona 19 
fillérre rug. Ennek ellenében volna a könyv-
készlet, amelynek könyvkereskedelmi értéke 
33786 korona 38 fillér. Ezen készlet azonban 
csak részben lesz értékesíthető, mig egy része 
alig lesz értékesithető. Hogy azonban tisztán 
lehessen az egész ügyet látni, a nyár folya-
mán az egyesület összes eladásra szolgáló 
könyvkészletei leltároztatrii fognak. Ennek 
alapján ama tiszteletteljes inditványnyal járu-
lok a t. választmány elé, miszerint a könyv-
kiadó-vállalat összes tartozásai egyesittessenek 
és ugy állíttassanak az egyesület vagyonmérle-
gébe. Miután azonban a könyvkiadó-vállalat 
ujabb tartozását, 5228 koronát, az egyesület 
folyó-készleteiből előlegeztük, javaslom, hogy 
ezen előleg az alapvagyonból vétessék föl 
kölcsönképen ; ami pedig a bölcsön törleszté-
sét illeti, czélszerü volna azt az egyesület 
költségvetésében 10 évi törlesztés mellett esz-
közölni olymódon, hogy az összes egyesületi 
kiadványok értékesítéséből befolyó összeg egé-
szében a törlesztésre fordíttassák. 

A választmány az igazgató javaslatához 
hozzájárul. 

Mezőgazdasági Ipari szakosztály létesítése. 

Igazgató:' T. Igazgató-választmány! 
Az utóbbi években mindenkor igyekez-

tek a mezőgazdaságot az egyéb közgazdasági 
ágazatokkal mintegy ellentétes helyzetbe hozni 
és kimutatni akarni azt, hogy a mezőgazdaság 
érdekei ellentétesek egyes közgazdasági ága-
zatok érdekeivel. Mi tudjuk azt, hogy ez hibás 
nézet, melyet szeretnek ma is folyton hangoz-
tatni; de különben is egyesületünk, mint az 
egész országra kiterjedő mezőgazdasági érdek-
képviselet központja, kénytelen most már 
tevékenységét más terekre is irányítani, mert a 
gazdasági ágazatok mind többet, és többet 
ölelnek fel s a jövő működési programmban 
az iparnak is helyet kell adnunk. Ama javas-
lattal járulók tehát a t. választmány elé, hogy 
— miután e tekintetben a kezdeményező 
lépések már megtétettek — méltóztassék el-

határozni az egyesület kebelében egy ipari 
szakosztály felállítását. 

Az eszme akként merült fel, hogy annak 
idejében a kereskedelmügyi miniszter az ipar-
pártolást tűzte ki egyik programmpontjául, 
minek végrehajtásához az egyesület is hozzá 
kívánt járulni, Az e tekintetben folytatott tár-
gyalások folyamán azon óhajtás merült fel, 
hogy az OMGE. kebelében ipari szakosztály 
alakittassék, mely felölelné a mezőgazdasági 
ipart is s a kereskedelmi minisztériumnak 
véleményező testülete lenne épugy, mint a 
földmivelésügyi minisztériumnak. 

Ezen javaslatomhoz az egyesületi tanács 
hozzájárult s a tárgyalások folytatását 
indítványozza. 

A megalakítandó ipari szakosztály feladata 
nemcsak a hazai ipar pártolása, hanem külö-
nösen a mezőgazdasági ipar fejlesztése, ennek 
helyes irányba való terelése és e tekintetben 
is a kormány figyelmének ébrentartása volna; 
mivégből tehát a létesítendő szakosztály elé 
a következő feladatok volnának kitüzendök. 

1. Állandóan figyelemmel kisérni és ki-
puhatolni, hogy mezőgazdasági termények 
közt, melyek volnának kívánatosak, hogy vagy 

jnint félgyártmányok, vagy mint teljes gyárt-
mányok feldolgoztassanak. 

2. Nyilvántartani, hogy mely ipari ágak 
volnának a mezőgazdaság érdekében tovább fej-
lesztendők, esetleg uj iparágak meghono-
sitandók. 

3. A hazai iparnak a mezőgazdaság 
által való igénybevétele, illetve a hazai ipar-
nak fejlesztésére a mezőgazdaság felhívása, 
illetve útbaigazítása, hogy egyes iparczikkék, 
amelyek a hazai ipar által előállíttatnak, hol 
szerezhetők be. 

4. A kereskedelemügyi minisztériummal 
érintkezés fentartása a mezőgazdasági iparok 
tekintetében és ugy a kereskedelemügyi mi-
nisztériumnál javaslatok tétele, mint pedig a 
kereskedelemügyi miniszternek e tekintetbe le-
érkező kérdéseire vélemények adása. 

Az uj szakosztály megalakításával felmerül 
a kérdés, hogy ennek költsége miként talál 
fedezetet; erre nézve azon biztató ígéretet 
vettük, hogy a kereskedelemügyi mininiszterium 
a szükséges összeget rendelkezésre fogja 
bocsátani s igy az egyesületet ujabb költségek 
nem terhelnék. 

Ajánlja a javaslatot elfogadásra. 
Máday Izidor : Örömmel üdvözli az 

eszmét s ahhoz hozzájárul; az alakítandó 
szakosztály programmját azonban kibővíteni 
kéri azzal, hogy a mezőgazdasággal kapcso-
latos házi ipar ügyeivel való foglalkozás is 
tűzessék feladatáva az uj szakosztálynak. 

Előadó felszóllalása után a választmány 
elhatározza az ipari szakosztály megala-
kítását s ezt az őszi közgyűlésnek is 
bejelenti. 

Az épitési bizottság jelentése a Köztelek 
építése tárgyában. 

Igazgató felemlíti, hogy a mult választó 
mányi ülésen felvetette azon javaslatot, hogy 
az egyesület székházának átépítése vált szük-
ségessé, mert egyes részei oly rossz karban 
vannak, hogy azok helyreállítását halasztani 
nem lehet. A kérdés tanulmányozására egy 
bizottság küldetett ki, mely a kérdés elintézé-
sében maga mellé vette műszaki szakértőül: 
Cziegler Győző tanárt s annak szakvéleménye 
alapján javaslattal járul a választmány elé. 

A bizottság a számításokat áttekintvén, 
Gzigler tervezete és számadásai nyomán a 
következő megállapodásokra jutott: 

A beépítendő uj épületrész alapterülete 
990 •-méter, mig a régi épület, átalakítandó 
részeinek alapterülete 900 •-métert tenne 
ki oly megoldással azonban, hogy az egye-
sület czéljait szolgáló helyiségek egy teljesen 
különálló egészet képező épületben lennének 
elhelyezendők, amely uj épület a mostani 
Köztelek-utczára néző telken volna felépítendő. 
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A jelenlegi régi épület teljesen modern 
bérházzá lenne átalakítva olymódon, hogy a 
lakások az ujabb igényeknek is megfeleljenek 
és ezen bérház az egyesület tulajdonképeni 
székházától teljesen elkülönítve volna fel-
építve. Az építési költségeket a régi épület 
átalakításánál 162,000 koronára, míg az uj 
épületnél 310,000 koronára számította a bizott-
ság. De miután az árfolyamkülönbözet, félévi 
kamatveszteség, házbérveszteség az építési 
költségekhez szintén hozzászámítandó, ennél-
fogva 515,000 koronának kölcsön utjáni fede-
zését hozza javaslatba; a bizottság a kölcsön 
felvétele tárgyában az osztrák-magyar bankkal 
lépett érintkezésbe s amint iehetséges, e tekin-
tetben is £ z adatokat az egyesületi tanács, 
illetve választmány elé fogja terjeszteni. 

A jövedelmezőségi számítást illetőleg az 
első 15 esztendőben 42685 korona a törlesz-
tés és az adó a két épület után, mig a 15 év 
után a további években 45925 korona volna 
a törlesztés és az adó együtt. Mindezek a 
számítások azonban a legalacsonyabb kulcs 
szerint történtek a bérjövedelem számításánál, 
mig a kölcsön felvételénél az esetleg legdrá-
gább kölcsön vétetett alapul. E két szélsőségé 
közöttl kUlúabozet tetemesen javára válhatik 
áz építési számításoknak, azonban a bizottság 
nem óhajtott semmiféle kedvező eseteket fel-
venni s a legridegebb számításokat fogadta el 
alapul. 

Jövőben tehát a pénzügyi helyzet ugy 
alakulna, hogy az egyesület a bérházból eredő 
eddigi jövedelmét elveszti ugyan, de az eddigi 
18.200 korona évi bérösszeg helyeit hivatalos 
helyiségeiért az első 15 esztendőben csak 
2085 koronát, a 15 év utáni esztendőben pe-
dig 5325 koronát fog fizetni. Az adó kérdését 
illetőleg a bizottság ama nézetének ad kifeje-
zést, hogy az újonnan emelendő épületre ál-
landó adókedvezményt lehet kieszközölni an-
nál inkább, miután a közigazgatá i bíróság 
által az egyesület illetékegyenértéki adóügyé-
ben hozott végzés alkalmas arra, hogv ez 
alapon az állandó adókedvezmény az egyesü-
let székháza után kieszközölhető legyen. Ily-
formán az uj székház építése és a régi bér-
ház átalakítása az egyesületre nemcsak ezél-
szerüségi, de pénzügyi szempontból is ked-
vezőnek mutatkozik. Ennek alapján ajánlja a 
bizottság a választmánynak, hogy a lépéseket 
ez irányban megtenni szíveskedjék. Miután a 
bizottság ily módon az általános elvekre nézve 
az építést illetőleg közmegegyezéssel a fenti 
javaslatokat megtette, azzal a tiszteletteljes 
javaslattal teszi le mandátumát, hogy a vá-
lasztmány az épités vezetésére s illetve az 
építési szerződés megkötésére, valamint a köl-
csön kieszközlésére s felvételére ujabb bizott-
ságot kiküldeni szíveskedjék s a mennyiben az 
alapszabályok megkövetelnék, rendkívüli köz-
gyűlést is hívjon egybe, a kölcsön felvételé-
nek és az építkezés elhatározásának okáért, 
hogy az építkezés még augusztus havában 
megkezdhető legyen s ezáltal részben a mos-
tani építkezési kedvező konjunktúrák felhasz-
nálhatók legyenek s másrészt a mostani bizony-
talan helyzet megszüntettessék. Gróf Dessewffy 
Aurél elnök szerint a kiküldendő bizottság telj-
hatalommal lenne felruházandó, hogy ugy az 
építési számadásokat megtegye, mint a részle-
tes terveket előkészítse s ha a bank a köl-
csönt megadja, az építkezést megkezdhesse. 
Ha a kölcsön lebonyolítása biztosíttatik a bank 
részéről, ugy még junius hó végén rendkívüli 
közgyűlés volna egybehívható. 

Igazgató megjegyzi, hogy a közgyűlésnek 
kész tervek bemutatása nem szükséges, csak 
elvi hozzájárulása az építkezés végrehajtásához. 

Makfalvay Géza szintén abban a véle-
ményben van, hogy a közgyűlésnek csak elv-
ben kell kimondani az építéshez való hozzá-
járulást, — a kivitel a választmány, illetve a 
kiküldendő bizottság dolga. Mindazáltal az 
ideiglenes tervek kimutathatók a közgyűlésnek. 
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Máday Izidor aziránt intéz kérdést, hogy 
történt-e intézkedés arra nézve, hogy az épü-
let jelenlegi bérlőinek tudomására hozassék az 
építkezés folyamatba vétele. 

Bólla Mihály pedig azt kérdi, hogy 
történt e számítás arra nézve, hogy az épít-
kezés az egyesületre nyereséggel vagj veszte-
séggel fog-e járni. 

Bujanovics Sándor, mint az előkészítő 
bizottság tagja megadja a felvilágosításokat 
a fölhozott kérdésekre. Azt hiszi szóló, hogy 
ha az újonnan emelendő épület építése szep-
tember hó első felében megkezdhető lesz, 
még a tél bekövetkezte előtt tető alá kerül-
het. Még azt jegyzi meg előtte szólóknak 
felvilágosításul, hogy a jelenlegi épület átala-
kításával, a mostaninál nagyobb bérjövedelem 
várható, bár ezt a körülményt a bizottság 
számításba nem vette s az építkezés mégis 
pénzügyi szempontbóHs kedvezőnek ígérkezik. 

Dr. Csillag Gyula hozzájárul a bizott-
sági javaslathoz, , kérdi azonban, hogy az 
emelendő uj épületben a bizottsági ülések 
részére lesznek-e elegendő helyiségek. 

Igazgató megadja a felvilágosítást. A 
nagy és kis tanácskozó-termen kivül az uj 
épületben egy társalgó-terem is tervbe van 
véve, meg ülések tartására szintén alkalmas 
lesz. Megnyugtatja előtte szólót azzal, hogy a 
kiküldendő bizottságnak figyelmét ez sem fogja 
elkerülni. 

Szentiványi Zoltán arra hivja fel a figyel-
met, hogy a régi és uj épület közt czélszerü 
volna, ha az összekapcsolás valami módon 
lehetővé tétetnék s hogy a székház oly előre-
látással építtessék, hogy egy-két év múlva ne 
bizonyuljon szűknek. 

Igazgató' megjegyzi, hogy a két épületnek 
közte'ek-utczai elsőrésze össze lesz kötve. 

Bujanovics Sándor, dr. Darányi Gyula, 
Makfalvay Géza elnök ós előadó ismételt 
felszólalása után a választmány a bizottság 
javaslatát az építésre vonatkozólag elfogadja 
s az ügyet a junius hó 26-án tartandó rend-
kívüli közgyűlés elé terjeszteni határozza. A 
közgyűlés elé terjesztendő részletes tervezet ki-
dolgozására és az egész ügy előkészítésére 
Bujanovics Sándor elnöklete alatt Bolla Mihály, 
dr. Darányi Gyula, Forster Géza és Beusz 
Henrik tagokból álló bizottságot küld ki. 

Jelentés a tenyészállatvásár, luxuslóvásár 
díjlovaglás és gépversenyekről. 

Igazgató jelenti, hogy a f. év tavaszán ren-
dezett tenyészállatvásárra 156 szarrasmsrha, 
591 drb juh és 167 sertés hajtatott fel, ebből 
eladatott 54 szarvasmarha 153 drb juh és 69 
sertés ; az eladott állotok értéke 67,572 korona, 
a vásJr 2032 korona 62 fillér tiszta nyereség-
gel zárult. 

A luxuslóvásárokra 429 drb ló hozatott 
fel, melyből 140 drb 141870 kor. értékben 
adatott el. A vásár bevétele 9147 kor. 20 
fillér, tiszta nyeresége pedig 4376 kor. 04 
fillér volt. 

A május hóban tartott VII. díjlovaglás 
és díjugratás bevétele 16,550 kor. 84 f., ki-
adásai 12105 kor. 35 f. volt s a tiszta nyere-
ség 4445 kor. 49 fillért tüntet fel. 

Jelenti továbbá, hogy az iglói hegyi eke-
verseny a gazdaközönség nagy részvétele és 
érdeklődése mellett tartatott még s nagy 
hasznára volt a verseny azon vidékeknek, 
melyeknek gazdái a hegyi ekéket még nem is-
mervén, azokat házilag állították elő s ennek 
folytán a mezőgazdasági mivelés nagyon hátra-
maradt. A verseny tapasztalatai az elnökséget 
felterjesztés intézésére birták a földmivelés-
ügyi miniszterhez olyirányban, hogy hasson 
oda, miszerint a patkolási tanfolyamokon az 
eke helyes szerkesztése is előadassák s a 
jobb mivelési eszközök a Felvidéken ezáltal is 
terjesztessenek. 

A tótmegyeri kapálógép-verseny a kedve-
zőtlen időjárás daczára szintén jól sikerült s 
a biráló-bizottság konstatálta, hogy egysoros 
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kapálógépek eléggé beváltak, a többsoros 
kapálógépekre azonban ezt meg nem állapít-
hatta. A verseny iránt a gazdaközönség nagy 
érdeklődést tanúsított. 

A vásárok és versenyekről szóló jelen-
téseket a választmány örömmel vette tudo-
másul. 

Gazdasági néplap. 

Helyeslőleg vette tudomásul a választ-
mány az egyesületi tanács azon javaslatát, 
hogy az alakítandó községi gazdakörök tagjai 
részére minimális árban nyújtandó gazdasági 
néplap kiadására nézve tárgyalásokat folytat, 
s megbízza az Egyleti Tanácsot, hogy az ügy 
teljes előkészítése után a Gazd. Egyesületek 
Orsz. Szövetségének végrehajtó-bizottsága elé 
javaslatot terjeszszen be. 

Fogyasztási adók szedése a bécsi marha-
vásáron. 

Ügyvezető titkár előterjeszti, hogy a bécsi 
községtanács legutóbb elhatározta, hogy a 
bécsi marhavásáron ezentúl a felhajtóktól 
szedessék be a fogyasztási adó. Az osztrák 
gazdasági egylet megkereste az OMGE A, hogy 
a földmivelésügyi minisztérium utján igyekez-
zék az osztrák minisztériumnál odahatni, hogy 
ezen intézkedés feltétlenül függesztessék fel, 
miután ez ugy az osztrák, mint a magyar 
gazdákra súlyosan nehezedik. Szóló abban 
á véleményben van, hogy ha a pozsonyi ki-
viteli marhavásár létesült volna, a bécsi 
községtanács intézkedése kevésbé érintené a 
magyar gazdaközönséget. Javaslatba hozza, 
hogy intézzen az egyesület felterjesztést a 
földmivelésügyi miniszterhez azzal a kéréssel, 
hatna oda, hogy a bécsi községtanács ezen 
intézkedése mielőbb megszüntettessék. 

Emödy József teljesen tisztában van az-
zal, hogy abban az esetben, ha a pozsonyi 
kiviteli marhavásár léteznék, semmiféle ilyen 
intézkedésre szükség nem volna. Mivel pedig a 
pozsonyi kiviteli marhavásár a kormánynak csak 
azon intézkedésétől függene, hogy a külföldre 
szánt küldemények Pozsonyban megvizsgáltas-
sanak, felkérendőnek javasolja a kormányt a 
pozsonyi kiviteli marhavásár létesítésére. 

Gróf Dessewffy Aurél Forster Géza és 
előadó felszólalása után a választmány a fel-
terjesztés intézését elhatározza. 

A tisztességtelen verseny. 

Ügyvezető-titkár előterjeszti a kereske-
delmi miniszter által kidolgozott és a föld-
mivelésügyi miniszter által megküldött tör-
vényjavaslat-tervezetet a tisztességtelen ver-
seny megakadályozása tárgyában. A tervezet 
kevéssé vág az egyesület körébe, de általá-
nosságban egyesületünk irányelveivel tökélete-
sen megegyezik s a tisztességtelen versenyt 
a kereskedelem és iparnak minden ágában 
következetesen kiirtani czélozza. A törvény-
javaslatot a gazdaközönség örömmel üdvözöl-
heti. A kartelek kérdésében a tervezet a gazda-
közönség álláspontját foglalja el s azoknak 
törvényhozási szabályozását feltétlenül szük-
ségesnek mondja ki egy külön karteltörvény 
keretében. 

Egyszóval teljesen erkölcsi alapon áll a 
tervezet s ezt melegen üdvözölhetjük. Miután 
a földmivelésügyi miniszter sürgősen kívánja 
az egyesület véleményét s szakosztályi ülés 
egybehivása most már nem lehetséges, az 
egyesületi tanács javaslatba hozza, hogy oly 
értelmű felterjesztés intéztessék a miniszter-
hez, hogy az egyesület a javaslatban lefektetett 
elveket helyesli s kívánatosnak tartja annak 
törvényerőre emelkedését és kéri a minisztert, 
hogy akkor, amidőn a törvényjavaslat a tör-
vényhozás elé beterjesztésre készen fog állani, 
azt véleményezés végett egyesületünknek meg-
küldeni szíveskedjék. 

A választmány a fölterjesztés intézését 
elhatározza. 
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Az egyesületi tanács javaslatai. 
Az igazgató-választmány a tanács javas-

latára a jövő vámtarifájáról szóló munkálat 
kidolgozásáért Rubinek Gyula ügyvezető-titkár 
részére 1600 korona, Sporzon Vilmos segédtitkár 
részére 200 korona tiszteletdijat utalványoz, 
Kerpély Kálmán gazd. tanintézeti igazgató részére 
a dohánymagtermelésnek Romániában való 
tanulmányozása költségeire a gazdaköri alapít-
vány terhére 400 koronát szavaz meg. 

• Igazgató előterjeszti a tanács javaslatát 
de Pottere Brúnó gyakornoknak egy évi próba-
idővel segédtitkárrá s Szabó Ferencz gyakor-
noknak czim. segédtitkárrá való megválasztására 
vonatkozólag. A választmány de Pottere Brúnót 
segédtitkárrá, Szabó Ferenczet czimzetes segéd-
titkárrá választja meg, mig az egyesület 
pénztárnoka részére személyi pótlék czimén 
400 koronát utalványoz. 

Ügyvezető-titkár előterjeszti a földmive-
lésügyi miniszter leiratát, melyben felhatal-
mazza az egyesületet, hogy a jég élleni véde-
kezéshez szükséges lőpor kedvezményes ki-
szolgáltatásához az igazolványokat tagjai ré-
szére kiállíthassa. A választmány az igazolvá-
nyok kiállításáért 40 fillér szedését határozza el. 

A választmány Krakkauer Árminnak a 
tagok sorából való kizárását javasolja a köz-
gyűlésnek. (Alapszab. 14. §.) 

Ügyvezető-titkár jelenti, hogy a Gazdák 
Biztosító Szövetkezete ápril 28-án tartott köz-
gyűlésén az alapszabályok némi módosításon 
mentek keresztül, különösen az utolsó szakasz, 
melynek a vagyon felosztására vonatkozó azon 
intézkedése, hogy a vagyonból a szövetkezet 
feloszlása esetén az OMGE. 10%-ban része-
sedik, töröltetett a kereskedelmi és váltó-tör-, 
vényszék kívánsága folytán. 

Tudomásul vétetett. 

A keleti gabona különleges kezelése a 
tőzsdén. 

György Endre az egyesület elnöksége 
figyelmébe ajánlja azon mozgalmat, mely a 
budapesti tőzsdén megindult s amelynek czélja 
a keleti államok gabonáját különleges elbánás-
ban részesíteni, ugy az árjegyzés, mint a 
szokvány tekintetében, hogy igy a keleti 
államok silányabb terménye ne versenyez-
hessen egyenlő körülmények között a magyar 
terménynyel. 

Gróf Dessewffy Aurél, Rubinek Gyula és 
György Endre szólaltak fel a kérdésben s az 
elnökség kijelenti, hogy a kérdést figyelemmel 
kiséri s a magyar termelés érdekének a meg-
védése szempontjából szükséges lépéseket a 
nyári szünet alatt is megteszi. 

Főváros értekezlete az őrlési engedély 
ügyében. 

Végül Émödy József interpellál a fővárosi 
tanács által az őrlési engedély ügyében egybe-
hívni tervezett ankét dolgában, mire nézve 
ügyvezető-titkár tájékoztató felvilágosítása után 
az elnökség bejelenti, hogy tényleg az 
OMGE.-hez meghívó érkezett az ánkétre s 
Zselénski Róbert gróf alelnök és Rubinek 
Gyula ügyvezető-titkár küldettek ki azzal a 
megbízással, hogy az egyesületnek e kérdés-
ben már tisztázott álláspontját a tanácskozás-
ban kifejezésre juttassák. 

Több tárgy nem lévén, elnök berekeszti 
az ülést. 

Az Országos Törzskönyveié' 
Bizottság ülése. 

(1900. május 30-án.) 
A Bizottság ezen ülésén felvétetett: 
A magyar fajta szarvasmarhák könyvébe: 

Chotek Rezső gróf 2 bikája és 23 tehene; 
TJrbán Péter 1 b. és 6 tehene. 

A borzderesek könyvébe : Dokus Gyula uj 
tenyészete, 1 b. és 4 tehén; Vladár Emil 3 
teh.; a szászbereki uradalom 7 tehene. 

A szimmenthaliak könyvébe: Weiler Rezső 
uj tenyészete, 2 b. és 12 teh.; Stern Hugó 
uj tenyészete, 1 b. és 5 t. Jeszenszky Béláné 
báróné 1 b. és 3 teh; Biró Albert 2 tehene; 
Meller Dávid 2 b.; Ivánka László 4 tehene ; 
Jeszenszky Jánosné brné 25 teh.; Burger Pál 
2 teh.; Szabó Ernő 1 b. és 2 teh.; a m.-óvári 
gazdisági akadémia 1 b. és 1 teh. ; Stein 
Lajos dr. 1 b.; Zichy János gr. 1 b.; Gyérei 
Richárd 1 b.; Binder Frigyes 1 b.; Grosz 
Antal 2 b. és 14 teh. 

A berniek könyvébe: Középesy Elemér uj 
tenyészete, 1 b. és 4 teh.; Hunyady Imre gr. 
4 gazdaságából összesen 5 b. és 60 teh. 

A pinzgauiak könyvébe: A kolozs-monos-
turi gazdasági tanintézet 4 b. 21 teh. 

Az elektorai negretti juhok könyvébe: 
Hunyady Imre gróf 33 kosa. 

A f ö l i munkásai , 

A napokban egymásután két tör-
vényjavaslat kerül a képviselőház elé 
tárgyalás végett. Egyik a munkás bizto-
sításról szól, másik a birtokos és gazda-
tiszt közötti jogviszonyt szabályozza. Az 
a gazdasági munkás és cseléd, ez a 
gazdatiszt helyzetén igyekszik javítani, 
bizonyos jogbeli előnyökkel. Ezeknek a 
jogbeli előnyöknek a kiszolgáltatása a 
társadalom kötelessége volt, de az el-
vállalandó kötelezettség súlya és erénye 
voltaképen mégis a földbirtokosoké ma-
rad. Mert a munkások biztosítása érde-
kében létesítendő segélypénztár'nak a 
hozzájárulási költség tetemes részét a 
cselédtartó birtokos fogja fizetni és a 
gazdatiszti törvény megkötései is kétség-
telenül a földbirtokost illetik, akitörvény-
szerint kötött birtokon képzett gazdatisz-
tet lesz kénytelen tartani s ugy az el-
bocsájtásnál, mint a végkielégítésnél a 
gazdatiszt törvényben gyökerező jogait 
respektálni tartozik. 

A humánus felfogásnak és a modern 
jogfejlődés szellemének díszére válik ez 
a két törvényjavaslat, igy fogják mondani 
kétségtelenül azok is, akik a szocziális 
és humánus téren a haladást kiáltó 
követelménynek tartják ugyan, de soha 
e fejlődés érdekében még mit sem 
áldoztak és sejtelmük sem akar lenni 
róla, hogy itt is, ott is minden apró 
vívmány bizonyos nemes megalkuvás 
és lemondás eredménye. Vitán felül áll 
pedig, hogy a rohamosan előretörő 
szocziális és individualisztikus törekvések 
bizonyos magasabb szempontból való 
lemondást feltételeznek egyes osztályok 
vagy érdekeltségek részéről és a szóban 
forgó két törvényjavaslat ezt a létfel-
tételét egyenesen a magyar földbirtoko-
soknál kereste. 

A mit kerestek, azt meg fogják ta-
lálni. A magyar földbirtokos áldozni fog 
a törvényjavaslatokban lefektetett és 
társadalmilag jogosult eszmék megvaló-
sításáért. Az áldozat bizonyára nem lesz 
hiábavaló, visszatérül az a magyar föld 
hasznára abban a fokozott erőkifejtés-
tésben, melyre az erkölcsileg s anyagilag 

megerősített exisztencziák képesítve lesz-
nek. De ennek a társadalmilag hasznos 
befektetésnek mégis csak a magyar bir-
tokos készségéből s a sikernek előlege-
zett hitéből kell kitelnie. Kitelik ez is, 
mint már sok minden kitelt a közjó 
oltárára s a föld az elvállalandó uj, 
nemes teher súlya alatt még össze nem 
roskad. Illik azonban legalább feljegyezni 
annyit, hogy a magyar földbirtokosok 
hírhedt konzervativizmusa a humanitárius 
s a jogfejlesztési törekvések elé egy haj-
szál akadályt sem állított, sőt mint az 
ankétek bizonyítják, a javaslatok legtöbb 
rokonszenvvel éppen ebben a körben 
találkoztak, amelyet egoizmussal s osz-
tályharcz szitásával vádoltak, abban az 
időben, mikor az egész országban ki-
gyújtották a szövetkezeti, eszmék fáklyáit 
s törvényeket hoztak a gyengék számára. 

Á munkásbiztositásról szóló törvény-
javaslat értelmében egy _segélypénztár 
létesül, mely csekély díjbefizetés ellené-
ben a gazdasági cselédeket és munkásokat 
megbetegedés, baleset és rokkantság 
esetén anyagi segélyben fogja részesíteni 
s ezzel nemcsak a munkást, illetve 
családját menti fel a nyomor sötét gond-
jaitól, hanem a társadalmat is felmenti 
a kitartásnak terhes kötelességeitől. Ilyen 
törvény bevezetésére alig szükség utat 
egyengetni, annyira homlokán viseli az 
a nemes czélokat. Minden időben és 
minden körülmények között hálával fogad-
hatta volna a magyar közönség ezt a 
törvényjavaslatot, de különösen az adott 
viszonyok között kell méltányolnia annak 
jelentőségét, oly viszonyok között, ami-
kor a szoczializmus szertelenségekbe 
ragadó kísértéseivel szemben csakis az 
állam s társadalom fokozott gondossága, 
a kétségbeesés helyében emelkedő szilár-
dabb exisztenczia s az elhagyatottság 
kietlenségével szemben a patriarkalizmus 
vezető szelleme biztosithatja a társadalmi 
béke és a gazdasági fejlődés számára a 
munkásvilágot. 

Darányi földmivelésügyi miniszteré 
az érdem, hogy a tervezett szép alkotás 
javára a minden irányban megérett 
viszonyokat felhasználta s miniszterségé-
nek hatalmas és maradandó—emlék-
jelévé válik a hozandó törvény, melyről 
a jövő nemzedék bizonyára nem fogja 
leolvasni azt a vádat, hogy a Darányi 
politikája a nagybirtok érdekeit szolgálta, 
rovására és elhanyagolásával a közgazda-
sági politika terén feltorlódott egyéb, 
jogosult érdekeknek. Miközben a mun-
kás-világ köszönetét rójja le a minisz-
terrel szemben, emeljen kalapot dr. 
Bartóky József miniszteri osztálytanácsos 
neve előtt is, akinek a törvényjavaslat 
tervezetének kidolgozásában oroszlán-
része volt s aki munkásügyekben a föld-
mivelésügyi kormánynak szerencsés jobb-
keze. 

A gazdatiszti kérdést rendező tör-
vényjavaslatnak hosszú múltja van. A 
gazdatisztek kongresszusa már tiz évvel 
ezelőtt kérte ezt a törvényt, szabatosan kör-
vonalazva kívánalmait s kéri sürgeti azóta 
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is minduntalan a gazdatisztek országos 
egylete, sőt 18§4-ben a Bujanovics Sán-
dor javaslatából már a törvényhozás elé 
is került, azonban tudvalevőleg a főren-
diházban megbukott s lön belőle valósá-
gos hazajáró lélek. A lefolyt hat év fej-
leményei nagyban segítettek a gazda-
tiszti törvényeknek polgárjogot biztosí-
tani, a közvéleménynek addig meg nem 
nyert fórumai előtt is. A mezőgazdasági 
munkások és a munkaadók jogviszo-
nyának szabályozása után ugyanis egy-
felől a gazdatiszti kar sürgette mind 
több erélylyel a törvényes rendezést, 
másfelől pedig a gazdatisztet tartó föld-
birtokosoknak kellett belátniok, hogy a 
szűkkeblűség vádja nélkül a gazdatiszti 
kar kívánalmai elöl ki nem térhetnek. 
Reméljük, ez a belátás annyival inkább 
utat tört a főrendiházba is, mert a kik 
ott ülnek, azok azt és még jóval többet 
önszántukból szoktak megadni, mint a 
mennyit a törvényjavaslat kötelezővé 
tenni fog. 

Darányiban megvolt a bátorság, 
hogy a gazdatiszti törvényjavaslat vissza-
utasított aktáját újra előterjessze s meg-
van ugy az ö egyéniségében, mint az 
illetékesek hangulatában a kellő garan-
czia arra, hogy a javaslat sorsát többé 
ne féltsük. Az örvendetes változásnak 
ezen küszöbén a gazdatiszti kar részéről 
hálás visszaemlékezés illeti meg azt, 
aki elvetette a magot s szívvel, lélekkel 
ápolta annak sok rossz időt ért palán-
táját. Ez a buzgó kertész Bvjanovics'Sá.ndór 
volt, a gazdatiszti kérdés szabályozására 
irányult törekvések az ő neve alatt ju-
tottak küzdtérre és a hozandó törvény 
az ö nevével lesz összforradva. Üdvö-
zöljük tehát Bujanovics Sándort azon a 
ponton, amidőn nemes kitartása czélt 
érőben van, abban a tudatban, hogy 
önzetlen fáradozásait a gazdatiszti-kar 
hálás érzülettel véste emlékezetébe. 

A föld munkásainak létele tehát is-
mét két irányban gazdagodott törvé-
nyes garancziákkal. Nem ugy kell azon-
ban felfogni a dolgot, hogy ezeket a 
garancziákat a munkás, illetve a gazda-
tiszt jő voltáért, a földbirtokosok rovására 
léptetik életbe. Bizonyos uj kötelességek 
elvállalásával a földbirtokos szolgáiatadó-
nak kell ugyan első Sorban megbarát-
kozni s ez első pillanatra uj tehervise-
lés s uj megkötöttség benyomását kelt-
heti. De ez az éremnek sötétebb oldala, 
fényesebb oldalán ott áll igen sok 
biztositéka a belnyugalomnak, amelyet 
már a földbirtokos kimondott előnyére 
szerez meg a törvényhozás. 

A földbirtokos érdekeire oly etikai 
mozzanatok sem közömbösek,, mint a 
vele közvetlen kapcsolatban állók kielé-
gített egyéni aspirácziói. Balgaság volna 
azt hinni, hogy a szolgálattevő fizikai 
meg értelmi erők kímélése és méltány-
lása éppen csak azon a téren volna 
előny nélkül való, ahol ezek az erők a 
legérzékenyebbek. És balgaság volna azt 
hinni, hogy a gazdasági élet medrének 
bármely irányban való szabályozása csak 

egyoldalú elönynyel járna. Az előnyök 
és a hátrányok megosztódása sehol sem 
kézzel foghatóbb, mint éppen a mező-
gazdasági téren, ahol a föld urait s a 
föld munkásait sehol másutt fel nem 
fedezhető szoros érdekközösség csatolja 
össze s ahol egyik fél helyzetének meg-
könnyüléseit vagy megterheltetéseit ön-
kéntelenül is a másik félre szármázhatja 
át. A földre ily módon átutalt elégedet-
lenség titkos nagy teher s teher az 
elfojtott afepirácziók súlya is. A munkások, 
illetve a gazdatisztek helyzetében beálló 
elönvök ezért csak ,e titkos súlyokat 
viszik át a méltányos s jogszerű meg-
egyezés serpenyőjébe. 

Ám körök és egyének érdekein ma-
gasan felül áll a munka jogának a vé-
delme, amely, mint a nemzeti termelés 
legfőbb faktora, minden irányban mind-
több alkuimat és biztosítékot követel. 
Ez elöb kitérni nem lehet és nem is 
volna tanácsos, mert ahol a munka 
méltánylatot és védelmet nem talál, ott 
annak a nemzetgazdasági fejlődés által fel-
tételezett magasabb hivatásába beillesz-
kedni kész lehetetlenség. A két uj törvény-
javaslat a munkának elismerést és tisztele-
tet szerzett ismét egy. vonalon és nem lesz 
oka senkinek sem megbánni, hogy ez a leg-
értékesebb tényezője a nemzeti terme-
lésnek pozicziójában megerősödött. 

Mindenek fölött áll pedig a mi sze-
münk előtt a magyar föld érdeke, amelyre 
nézve csak nyereséget jelent, hogy ér-
telmi munkásai mindinkább képzettsé-
gük s hivatásuk megfelelő mértéke sze-
rint választandók meg a magyar nem-
zeti termelés legfontosabb poziczióira. 

Minden méltánylandó szempont 
ujabb elismeréseket . füz az alkotandó 
törvényes institucziókhoz s azért hiszszük, 
hogy azokat ugy a törvényhozás, mint 
a gazdaközönség csak egyféleképen fogad-
hatja, őszinte szívvel s a legjobb ered-
mény reményében. B. B. 

LÓTENYÉSZTÉS. 

Tenyészmének beszerzése az 
állami méntelepekből. 

Az állami méntelepeknél minden év 
julius, augusztus havában osztályozást tartanak 

< a földmivelésügyi minisztérium szakközegéi 
az egész anyag fölött. Ez alkalommal sz 
ólyan méneket, melyek előrehaladottabb koruk-
nál fogva a fedeztetési állomásokon való 
intenzivebb szolgálatnak (körülbelül 50 kancza 
befedezésének) előreláthatólag már nem köny-
nyen birnak eleget tenni, de különben minden 
tekintetben még tenyésztésre alkalmasak, 
magántenyésztőnél' még 25 —30 kanczának 
évente való fedezésére képesek és néhány 
évi kihasználásra még elég kilátást nyújtanak, 
a reájuk reflektáló tenyésztőknek el szokták 
adni igen mérsékelt áron. Az eladás ahhoz 
a .feltételhez van kötve, hogy az ily mént 
vevő tenyésztő a mént tenyésztési czélra 
használja és a minisztérium engedélye nélkül 
el ne adja. Ez. a feltétel igen természetes és 
indokolt, mert a méneket épp azért adják el 
mérsékelt áron, hogy tenyésztők kezébe kerül- ' 

jenek s lehető hosszú időig még csikót produ-
kálnak. 

Az ilyen mének után rendszerint nagy a 
kereslet, de a ménteleposztályoknák az ország 
egész területére kiterjedő szétszórt fekvése 
kissé megnehezíti a venni szándékozók dolgát, 
amennyiben a hozzájuk legközelebb fekvő 
ménteleposztálynál esetleg nem találnak vagy 
nem kapnak oly mént, a minőt keresnek. 

A tenyésztőknek eziránybani kívánságát 
tolmácsolja az alább közölt, hozzánk érkezett 
két levél, melyet egyúttal a nagyméltóságú minisz-
térium kegyes figyelmébe ajánlunk: 

I. 
„Mindenki tudja, hogy a földmivelésügyi 

minisztérium, a tenyésztésre még alkalmas 
kiselejtezett állami mének tenyésztőknek ked-
vezményes áron való eladása által igen becses 
támogatást nyújt a hazai magántenyésztőknek. 
Azonban nagy kár, hogy a magas minisztérium 
valamely hivatalos közlönyében, pl. a .Föld-
mivelési Értesítőben* előre nem teszi közzé 
azon mének név- és fajta-jegyzékét, amelyek 
az egyes telepparancsnokságok által kiselej-
tezésre előjegyezve lesznek. Igaz ugyan, hogy 
e tekintetben a döntő szó a kiküldött minisz-
teri biztos urnák van fentartva, de a vásárló 
közönségnek már egy valószínű, megközelítő 
jegyzék is becses támpontot szolgáltatna. Mert 
hiszen a selejt-méneket vásárló közönség nagy 
részét, a nagyobb és terv szerint haladó 
tenyésztések vezetői képezik, akiknek nem 
mindegy az, hogy pl. akármilyen fajta, vagy 
akármilyen magasságú mént vegyenek. Ezek, 
ha a :tán a hozzájuk legközelebb eső teleposz-
tálynál megfelelő mént nem kaptak, tanács-
talanul fordulhatnak az ország négy tája felé, 
ezzel a kérdéssel: „Vájjon melyik teleposztály-
nál keressem a nekem megfelelő mént?" — 
ha ugyan az ő teleposztálya nem az utolsók 
közt volt a ménosztályozások időrendjében. 

Sárköz-Ujlák. Bodor Elek. 

II. 
„Gazdaságunknak szükségünk volna egy 

magasvérü (telivér, vagy magas félvér) tenyész-
ménre. Lehetne-e állásra és tenyésztésre meg-
felelőt az állami ménesbirtokokból, vagy mén-
telepekből megszerezni és megfelelnek-e az ily 
korosabb, vagy kiselejtitett mének teljesen a 
hivatásuknak. Hol vannak az országban a 
méntelepék felállítva? Remélhető-e, hogy az 
ily mének után, jó anyakanezától szép csikók 
származhatnak és fejlődhetik-e a lóállomány? 

B.-tordai gazdaság 

Az utóbbi levélre egyúttal megjegyezzük 
válaszképen, hogy az állami ménteleposztályok-
nál a selejtezéskor a kivánt minőségű mént 
okvetlenül meg fogja találni s hogy az ily mé-
nek rendszerint teljesen megfelelnek hivatá-
suknak, amennyiben hozzájuk illő kancza-
anyagra alkalmazva igen szép eredményeket 
érhetni el velők. A; ménteleposztályok hollété-
ről és azok anyagáról a legjobb tájékozást 
nyújtja a magy. kir. földmivelésügyi miniszter 
kiadásában (1900. év, 4. sz.) megjelent füzet: 
„Magyarország területén az 1900. évben állami 
ménekkel létesített fedeztető állomások, továbbá 
az egyes tenyésztők által kibérelt állami mének 
stb. kimutatása, melyet levélbeni felkérésre a 
legközelebbi ménteleposztály parancsnokságá-
tól könnyen beszerezhet. (Kérdést tevő eseté-
ben a szathmár-németi méntelep-osztály pa-
rancsnokságánál.) 

A mének osztályozásának határnapjai a 
„Földmivelési Értesítő" czimü, minden község 
elöljáróságánál található hivatalos lapban, ju-
nius hó folyamán vagy julius elején ki lesznek 
hirdetve. 

M. 
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TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

Hereszéna- szárítási módokról. 
Minden gazda tisztában van azzal, hogy 

a pillangós virágú takarmánynövényekből 
készült széna legértékesebb részét a levélzet 
képezi s ezzel szemben a növényszárak jelen-
tékenyen kevesebb tápanyagokat tartalmaznak. 
Igy tehát valamely hereszéna annál nagyobb 
táplálóhatással bir, annál értékesebb, minél 
keveseb finomabb részek, levelek mennek 
szárítás, felgyüjtés, behordás közben veszendőbe. 

Ámde a hereszéná elkészitésénél épen 
az képez nehézséget, hogy a vele való binás-
közben épen ezen legbecsesebb részek a 
szárról igen könnyen letöredeznek, széthulla-
nak s a termőhelyet beterítve, kárba vesznek, 
legfeljebb, mint trágyaérték jöhetnek figyelembe. 
Avagy ki ne látott volna olyan vöröshere-, 
vagy luczernaszénát, amely majdnem tisztán 
csak növényszárakból áll, legfeljebb csak itt-
ott található igen kevés finomabb rész. 

Az ilyen takarmánykészlet tápláló érték-
beni szegénységét bizonyítja a Weiske által 
végzett vegyelemzés, mely szerint a vörös-
here levélzetében — szárak nélkül — 30 4% 
nyers proteint, 4 0°/o nyers zsirt talált, mig a 
levél nélküli szárakban csak 1 P5% ny. proteint, 
3'0°/o ny. zsirt tudott kimutatni. E szerint a 
levélzet nélküli hereszéna tápérték tekinteté-
ben ugy aránylik a finomabb részek megtar-
tásával elkészitetthez, mint 1 : 3. Hozzászá-
mítva még azt is, hogy a szárak nem emészt-
hető nyers rost tartalma igen magas, nyilván-
való, hogy a levelektől megfosztott hereszéna 
nem sokkal ér többet a szalmánál. 

Ilyen csekély tápértékkel biró szálas-
takarmánykészletet igen sok gazdaságban talál-
hatunk s annak táplálóanyagokbani szegény-
ségét a legtöbb esetben arra vezethetjük 
vissza, hogy a szárításra, felgyüjtésre, szóval 
az elkészítésre nem fordítottak kellő gondot, 
vagy pedig maga az alkalmazott eljárás nem 
volt megfelelő. 

Ha azután az ilyen takarmánynyal táp-
lált igás ökrök nem érik el a megkívánt s 
vegyelemzési táblázatok alapján egybeállított 
takarmányozásnál az okvetlenül elérhető kon-
dicziót, vagy a hízásra beállított gőbölyök nem 
gyarapodnak a joggal várható eredménynyel 
— megrendül a hit, a bizalom az elméleti 
alapra fektetett takarmányozás iránt, azt félre 
dobjuk, vagy ha ennyire nem megyünk is, a 
hiányzó tápanyagokat drága pénzen vett erő-
takarmánynval okvetlenül pótolnunk kell. 

Az a gazda, aki állatai takarmányozásá-
nál, habár csak egyszer is ilyen helyzetbe 

i jutott, ha a dolgokat helyesen, valódi értékük 
szerint mérlegelni tudja, az képes pénzérték-
ben is kifejezni azon különbséget, amely a 
nem megfelelő eljárással, gondatlanul elkészí-
tett és a kellő tudással, nélkülözhetetlen gon-
dossággal betakarított hereszéna értéke között 
tényleg fennáll. 

Hogy országszerte mekkora érték megy 
évente ilyen módon tönkre, arról fogalmat 
nyújtanak földmivelésügyi kormányunk által 
az 1898. évi termésről egybeállított statisztikai 
adatok alapján tehető számítás, amely szerint 
ezen évben vöröshere és luczernából 332,462 
hektár területről betakarittatott 14.209,109 
mmázsa takarmány 54.117,000 korona érték-
ben, amely óriási mennyiségből, hacsak Vt-részt 
tekintünk olyannak, ahol takarás közben a 
takarmány levélzete elhullott és igy csak VB 
értékkel bir, könnyen kiszámithatóan mintegy 
9 millió koronát érő takarmány érték lesz 
évente Magyarország területén elpocsékolva. 
Ennek pótlása, megfelelő tápértékü erőtakar-
mánynyal, ha nem is egészen, de legalább 
nagyobb részben mellőzhető, felesleges kiadást 
okoz hazánk gazdaközönségének. Az elmon-
dottakból kifolyólag az itt részletezett kérdés 

nagy fontosságát senki kétségbe nem vonhatja, 
sőt minden gazda saját érdekében cselekszik, 
ha pillangós virágú szálastakarmányféleségei-
nek elkészitésénél a legmegfelelőbbnek tartott 
eljárást követni s azt lehetőleg tökéletesitni 
is iparkodik. 

Az alábbiakban megkísértem a herefélék 
szénává készítésének egy olyan módját meg-
ismertetni, amely talán sokak előtt nem egé-
szen uj, de nézetem szerint egészen meg-
felelő, czélhoz vezető eljárás lévén, minél 
szélesebb körben elterjedése kívánatos s igen 
figyelemreméltó már csak azon okból is, mert 
kivitele egyszerű s teljes szigorral alkalmazott 
felügyeletnél egyebet nem igényel. 

Az eljárás egyszerűen azon alapszik, 
hogy az elkészítendő takarmány olyan száraz-
sági fokozatban, olyan módon vétessék munkába, 
még pedig minél kevesebbszeri kézbevétellel, 
a midőn a levélzet letöredezése, széthullása 
leginkább elkerülhető. E czélból szükséges a 
kézi kaszával levágott herefélét mindaddig 
érintetlenül hagyni, mig a rendek felső része 
jól átszárad, az alsó — föld felőli rész pedig 
fonnyadtságnál valami kevéssel magasabb 
száradási fokot elér. Ezen állapot kedvező 
meleg időjárás esetében 2- 3" nap alatt be-
következik. Ekkor — nem várva a harmat 
felszáradására — már kora reggel beállittat-
nak a munkások olyformán, hogy mindenik 
egy külön rendet vesz maga elé s abból a 
takarmány összekuszálása-, előredobásának 
szigorú mellőzésével óvatosan egymás fölé 
helyez annyit, amennyit egyszerre villára 
venni képes, azt a rendek közötti üres téren 
megindulva, nyomban előre viszi s egy élőre 
kijelölt helyen a földre helyezi. Fődolog az s 
erre elnézést nem tűrő legteljesebb szigorral 
kell felügyelni, hogy a munkások villájukat 
gereblye módra — mint az a szálas takar-
mány összegyűjtésénél általánosan szokásban 
van — ne használják, hanem még az elma-
radt szálakat is teljesíthető mérvben villára 
vegyék s ugy vigyék előre. Ily módon a föld-
höz, a kiálló szárcsonkokhoz odadörzsölés el-
kerülhető lévén, még a legszárazabb levelek 
épségben maradása is biztosíttatik. 

Az ilyen kivitel mellett két oldalról egy 
középvonalba összehordott takarmány néhány 
óra múlva kisebb boglyákba rakandó, amelyek 
csak kevéssel legyenek nagyobbak, mint a két 
munkás által rúdon hordható petrenczék. 
Valamint az összegyűjtésnél, épen ugy a bog-
lyázásnál s egyáltalában a takarás minden 
munkájánál, minden érintésnél a kazalbarakásig 
a lehető legnagyobb kímélet alkalmazandó, 
ettől függvén minden esetben takarmányunk 
értéke. Minél teljesebb a munkaközben kifej-
tett óvatos, kíméletes elbánás, annál nagyobb 
táphatássál bíró takarmányt nyerünk. 

Azt fogják mondani talán sokan, hogy 
az alapfeltételt képező ezen kíméletes — hogy 
ugy mondjám — gyöngéd elbánás a durva 
munkához szokott kezektől meg sem kíván-
ható s egyáltalán nem elérhető. Ez nem áll. 
Igaz, kezdetben kissé nehéz lesz munkásain-
kat az ilyesmihez hozzászoktatni, de ha meg-
ismertetjük velük a dolog „miért"-jét s e 
mellett a lehető legszigorúbb felügyéletet gya-
korolni nem resteljük, menni fog az könnyen. 

Csaknem minden heretáblán találunk olyan 
foltokat, ahol a hereféle ritkább állásk követ-
keztében a vadon felburjánzott fűfélék domi-
nálnak. Az ilyen foltokról nyert takarmányt 
igen czélszerü az összerakásnál a boglyák be-
tetőzésére felhasználni, amely ott sürü elhe-
lyezkedésénél fogva az esetleges csapadék-viz 
behatását meggátolja. 

Az ilymódon összerakott takarmány me-
leg időjárás mellett már néhány nap alatt 
annyira átszárad, hogy minden hátrányos 
Következmények nélkül bátran behordható, 
kazalba rakható; Az esetre pedig, ha időköz-
ben beállott esővel a boglyák beáznának, de-
rült, meleg idő bekövetkeztével teljesen czél-
hoz vezető a boglyák felsőrészét a beázás 

mérve szerinti mennyiségben lehetőleg egy 
tömegben óvatosan letaszitni s elrázás mellő-
zésével kissé szétnyitni, mely eljárással az át-
nedvesült rész néhány óra alatt kiszárad, azon-
nali behordásra alkalmassá válik. 

Azon esetet véve föl, hogy a boglyázás 
befejeztével állandó jellegű borult idő áll be 
s igy kellő meleg hiányában takarmányunk 
nem képes teljesen kazalérett állapotba átvál-
tozni, igen alkalmas mentő eljárás, nem várni 
a teljes kiszáradásra, hanem minden aggoda-
lom nélkül a behordást eszközölni — ott, a 
hol a száraz szalmakészlet áll rendelkezésre, 
a melyet hereszénánk közé berétegezve, ez-
által a felhasznált szalmát is izesebbé, élvez-
hetővé teszszük, de másfelől a szalma nedv-
felvevő képessége folytán takarmányunknak a 
kazalban bekövetkezhető penészedését, meg-
romlását is megakadályozzuk. 

Teljesen időszerűnek tartom ezúttal rövi-
den arról is megemlékezni, lehetnek-e és me-
lyek előnyei az itt leirt szárítási eljárásnak a 
loborokon, ágasokon s egyáltalán a fából ké-
szült állványokon eszközölt szárítás fölött. 

Eltekintve attól, hogy főleg fass-egény 
vidéken az állványok előállításához szükséges 

— igen nagy hátránya a fa-szerkezeteken való 
szárítási módnak az, hogy a felrakott takar-
mány nagyobb nedvtartalmából kifolyólag sok 
időt igényel arra, hogy kazal-képessé váljon, 
ugy, hogy mire ezen szárazsági fokozat be-
következik, heretáblánkon a sarjunövés több-
nyire már annyira előhaladt, hogy a letiprásból 
eredő nagyobb károsodás nélkül a behordás 
nem eszközölhető. Igy azután az első kaszá-
lásból nyert takarmány elszállítása csak akkor 
végezhető, a midőn már a második kaszálás 
is rendekben fekszik. A behordás ilyetén későn 
eszközölhetésével egyéb hátrányos körülmények 
mellett együtt jár még azon eléggé jelentéke-
nyen káros következmény is, hogy az állvá-
nyokra rakott takarmány nagy felülettel hosszú 
időn át van kitéve esős időjárás esélyeinek, s 
épen ezen nagyobb felületnél fogva ismételten 
beállható esőzés esetében nagyobb mennyiség 
van kitéve a kilugzásnak s ennek folyománya-
képen a táp érték-csökkenésnek. 

De másfelől állandóan meleg idő mellett, 
ha bármely okból is hosszabb időn át marad 
takarmányunk az állványokon, ott annyira ki-
szárad, hogy szekérre s onnan kazalba 
rakás közben finomabb részei a legcsekélyebb 
érintésre ugy szólván leporlanak, s a mi a ka-
zalba kerül is, abban épen ezen tulmagas szá-
razsági fokozata miatt a nemcsak kívánatos, 
de a takarmány emészthetőségére gyakorolt 
előnyös behatásánál fogva okvetlenül szükséges 
erjedési folyamat kifejlődésre nem juthat és 
igy már ebből kifolyólag is kevésbé tápdús ta-
karmányt szolgáltat. Megjegyzem itt, hogy ez 

-utóbbi hányban tudományos alapon végzett 
összehasonlító kísérletekről nincs tudomásom, 
de a gyakorlat ezen körülmény fenforgását 
igazolni látszik. Épen ez okból igen érdekes 
lehetne ezen kérdést elméleti kutatások ered-
ményével megvilágitni. 

Az állványok alkalmazásával eszközölt 
szárítás ezen elsorolt hátrányai az általam fenn 
vázolt eljárásnál legnagyobb részben kizártak-
nak tekinihetők s épen ez képezi azon elő-
nyöket, a melyek ajánlatossá teszik. 

Mind a mellett tehát, hogy a különféle 
alakban használatos faállványok igénybe vételé-
vel eszközölt szárítási módnál nagyjában és 
egészében jelentékeny előny gyanánt mutat-
kozik az, hogy a takarmány rövid idő alatt fel-
gy'"jthető, összerakható s igy az esős időjárás 
káros behatásának esélye is csekélyebbé válik 
— még mindig mérlegelnünk kell, vájjon ezen 
előnynyel szemben a tényleg fennforgó hátrá-
nyos körülmények nem billentik e a mérleget 
az általam itt leirt eljárás javára. Részemről 
azt állithatom, hogy több, mint egy évtized óta 
állványok nélkül a fenn részletezett módon 
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készítem el hereszénámat s még soha sem volt 
okom megbánni. 

Mindenesetre érdemes lenne többek hozzá-
szólása által a dolgot tisztázni. 

Várady Géza. j 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hntyra Ferencz. 

A sertésvész és a Karlinski-féle 
védőojtás. 

A sertésvész 1895 óta a kezelésem alatt 
álló gazdaságban és vidékén minden évben 
megjelent s hol több, hol kevesebb elhullást 
okozott; igy tehát, sajnos, elég alkalmam volt 
vele foglalkozni. De nemcsak nálunk, hanem 
egész Magyarország, sőt a külföld sertéstenyész-
tésében is óriási károkat okoz. Daczára a 
tudomány fáradságos kutatásainak-, a ragály-
anyag ismeretének-, valamint a kormány-
körök áldozatkészségének és szigorának: mind-
ezideig tehetetlenül áll a gazda és sertés-
tenyésztő e rémitő csapással szemben. Nem 
csoda tehá.t,_ha. fühaz-f&hoz kapkoű és hoT a 
tudományhoz, hol a kuruzslóhoz fordul. Igy, 
bár mint késő érkező fecskét, de örömmel 
fogadták a Karlinski-féle ojtóanyag korpoltált 
jó hírnevét is. 

Maga dr. Karlinski azt mondja az általa 
előállított védősavóról: „Ezen szérum mestersé-
gesen immunizált marhák véréből állíttatik elő, 
teljesen ártalmatlan, nem tartalmaz sertésvész-
baktériumokat, sem azok tox'kus terményeit"... 
továbbá „ezen védősavó . . . nem gyógyszer, 
mint a minő pl. a Behríng-féle diphteria-serum, 
hanem elsősorban védőszer, mely egészséges 
disznóba beojtvaj 4 hónapi tartamra tökéletes 
ellenálló képességet nyújt a sertésvész általi 
fertőzéssel szemben/ 

Ugy a „Köztelelc"-ben, mint más lapok-
ban, többször tettek kérdést ezen ojtás sikeré-
ről, de tudtommal — egy esetet kivéve — 
pozitív feleletet nem olvastam. Közhasznú dol-
got vélek tehát cselekedni, midőn ez alkalom-
mal az uradalomban megejtett serlésvész el-
leni ojtás eredményéről beszámolok. 

Mielőtt azonban ezt tenném, nem lesz 
talán érdektelen, ha egyet-mást elmondok a 
sertésvész ragályanyagáról. Lehet, hogy ismé-
telve olvassák, de lehet, hogy ujat is találnak 
benne ; én csak annyit akarok vele elérni, hogy 
a már hallottakat emlékükbe visszaidézzem s 
a végeredményről szóló véleményem érthetőbb 
legyen. 

A szaktudósok a legtöbben megegyeznek 
abban, hogy a '»sertésvész« elnevezés tulaj-
donképpen egy gyűjtőnév, mely alatt köznyel-
ven oly járványos betegséget neveznek, mely 
eredetileg lehet a < sertés-pestis < vagy »a va-
lódi sertésvész« vagy a kettőnek kombinácziója. 
A tudósok állítása szerint a »sertés-pestist« a 
Bacíllus suipestifer, mozgó bacillus, mig »a 
valódi sertésvészt' a Bacillus suisepticus, nem 
mozgó baktérium idézi elő. Vannak azonban, 
kik nem akarják e két ragály anyagot, mint 
külön-külön működőt elismerni, hanem azt 
mondják, hogy egyik a másikat vagy föltéte-
lezi vagy eredményezi, vagy egy és ugyanaz, 
de a hely és viszonyok szerint másként alakult. 

Nem érzem magam hivatva a tudósok 
véleménye fölött bírálatot mondani, hanem itt 
csak annyit akarok feleleveníteni, mennyi a 
gazdára érdekkel bírhat és a miben a szaktudó-
sok többsége némileg megegyezik, mint a 
mely álláspontra dr. Karlinski is hivatkozik 
»Experimentelle Untersuchungen über Schweine-
pest und Schweineseuche« és »Zur Kentníss 
der Tenacitat des Schweinepestbacillus« czimü 
művéiben. 

A köznyelven ismeretes sertésvész alkal-
mával két betegséggel van dolgunk, melyeknek 
külön ragályanyaguk és ezeknek külön saját-

ságaik és támadó pontjaik vannak. Igy a »ser-
tés-pestis« baczillusai, {Bacillus suipestifer) élénk 

| mozgással bírnak és gyorsan fejlődnek; létfel-
tételükét megtalálják ugy a savanyu, mint az 
alkalikus — de nem a közömbösített — anya-
gokon; támadási helyök a gyomor és a bélfa-
lak nyákhártyái, a hol mindig feltalálhatók; 
mig a vérben és a tüdőben nem, vagy legalább 
is igen ritkán fordulnak elő. 

A »valódi sertés vész« bacillusai (Bacillus 
suisepticus) semmi mozgást nem mutatnak, las-
san szaporodnak; az alkohol és a savak iránt, 
érzékenyek, sőt savanyu talajban nem is fej-
lődnek, mig az alkalikus talajt kedvelik; elő-
fordulási helyök a tüdő és a vér, mig a gyo-
mor és a bél váladékaiban ritkán jelentkeznek. 

Vagyis röviden szólva, a pestises alaknál 
a gyomor és a beleír, mig a vészes alaknál a 
tüdő van gyakran megfámadva. Megemlítésre 
méltó, hogy a pestises alaknál a hasmenés, a 
vészes alaknál a köhögés gyakori. 

Dr. Karlinski azt is állítja, hogy ő soha-
sem észlelte, miszerint a B. suipestifer át ala-
kult volna B. suíseptícus-sá vagy viszont. Ez 
már tudományos dolog, az egészből a gazdát 
az érdekli, hogy ezek szerint az egyit baczíl-
lus az egyik, a másik a másik betegséget 
okozza, tehát azon tünetek szerint, a mint az 
elváltozások a gyomor és bél falain láthatók a 
legtöbbször a sertésvész pestises alakjáról, 
mig ha az elváltozások főleg, a tüdőben latha-
tók, a sertésvész valóságos alakjáról szólha-
tunk. De nem zárja ki, hogy ha csak az egyik 
vagy csak a másik elváltozás látható, a fer-
tőzés mintkét ragálya közre ne működött volna, 
mert a kettő együttes előfordulása igen gya-
kori ; csakhogy ha a sertés nindkét ragály-
anyaggal fertőzve van, az elhullás rövidebb 
idő múlva következik be, mint ha csak az 
egyik, de bármelyik konstatálható. 

Érdekes továbbá tudni, hogy mig a 
galambot mindkét baczillus megöli, addig a 
tyúk a vészes alak iránt fogékony, de a 
pestises alak ellenében immúnis. 

Regisztrálva dr. Karlinski kutatásainak 
eredményeit és állításait, különösnek találom, 
hogy tekintettel nincs az elmondottakra és 
tapasztaltakra, midőn a sertésvész elleni véde-
kezést egyféle ojtóanyaggal akarja elérni, fő-
leg midőn kimutatja, hogy mily ellentétesen 
viselkedik és működik a két ragályanyag. 
Részben ennek tulajdonítom a dr. Karlinski-
féle ojtóanyaggal eszközölt ojtás sikertelen 
eredményét. 

Egy iiben a balsiker ismertetése a »Köz-
telek*-ben is olvasható volt, mikor a kísérle-
tek felsőbb rendeletre tétettek; sajnos, hogy 
e balsikert az uradalomban megejtett ojtás 
eredményével csak meg kell erősíteni. 

Ugyanis augusztus 2-áa a Karlinski-féle 
savóval beojtatott 414.drb süldő, melyekből 
az ojtás után már aug. 7-én elhullott 1 drb., 
másnap 2 drb; később mindig több; ugyany-
nyira, hogy szeptemberben naponta 20—25 
drb is hullott el. Októberben az elhullás mind-
inkább csökkent s végével teljesen megszűnt 
s marad 83 drb; tehát elhullott a 414 drbból 
331 drb vagyis 80%, 

Ellenben a be nem ojtott 400 drbból 
elhullott deczemberben 44 db. és januárban 
14 db, azaz összesen 58 db s igy a be nem 
ojtott sertéseknél az elhullás 15°/o volt.. 

Megjegyzendő, hogy a két falka augusz-
tus l-ig együtt járt s ezidőben lettek egymás-
tól elválasztva. Az egyik — 400 db — otthon 
maradt beojta'lanul. a másik — 414 db — 
egy messze fekvő községbe lett áthajtva, a 
hol az ojtás eszközöltetett. Deczemberig a be 
nem ojtott falkánál volt 2 db elhullás, de 
nem sertésvészben. 

A megmaradt és beojtott sertések a zár-
lat alól felszabadulván, deczember 2-án a be 
nem ojtottakkal ismét együtt jártak. 

A beojtott hulláknál a bonczolási tüne-
tek a sertéspestis és a valódi sertésvész együt-

tes jelenlétét mutatták, a be nem ojtottakná 
pedig a pestises alak volt konstatálható. 

Sajnálom, hogy a Karlinski-féle savóról 
a megejtett ojtás után jót nem mondhatok, 
de azért pálczát nem is török felette, csak 
figyelmeztetem gazdatársaimat, hogy óvatosan 
járjanak el s többet adjanak a sertéstenyésztés-
nél a tisztaságra, gondozásra és az elkülönitésre 
mint a nagyhangú, de még ki nem próbált 
reklámokra. 

Ma már a sertésvész elleni védekezés 
nemcsak magán, hanem állami érdek is s igy 
ha valami biztos mód lesz, erős a hitem, 
hogy a földmivelésügyi felsőbb körök nem 
fognak késni azok publikálásával. Ezidősze-
rint a gazdák érdeke ott nagyon jő kezekben 
van s ha onnan impulzust kapnak, teljesen 
megbízhatnak benne. Addig is legyenek türe-
lemmel s hassanak közre, hogy a törvényszabta 
zárlatok szigorúan fentartassanak; de nagy-
ban ne expirementáljanak kétes értékű ojtó-
anyagokkal, mert a tandijat drágán kell meg-
fizetniük. 

Mandeville Frigyes 

GAZDASÁGI IPAR. 
Rov«tvM«t5: Zalka Zsigmond. 

A borkőről. 
' Az érett szőlő kisajtolt nedve, a must, 

vízen, czukron, fehérjeféléken, szabad savakon 
stb.' kívül még egyéb anyagokat is, igy sókat 
tartalmaz feloldva. Ezen sók közül a mustban 
a legnagyobb mennyiségben a fcorsavassók 
találhatók. Ezeknek egy része az élesztő által 
felemésztetik, nagyobb része azonban az erje-
dés alatt s az uj borból kiválik s a kiválott 
anyag a hordó falán egy kőszerű anyagot 
képez, a miért is borkőnek neveztetik. 

A hordó falaira lerakodó u. n. nyers 
borkő nagyobbrészt savanyu borsavas káli- és 
borsavas mészből áll, ezek mellett azonban — 
habár csak kisebb mennyiségben, mindig festő-
anyagot, fehérjeféléket és egyéb szerves 
anyagokat is tartalmaz. A savanyu borsavas 
kali és a borsavas mész aránya igen változó. 
Találtak a hordó falain már oly borkövet, a 
melyben csak 0'8°/o borsavas mész volt, mig 
másokban mennyisége 87%-ig is felment. 

A borsavas mész vizben igen csekély 
mérvben oldódik, mig ellenben szabad savat 
tartalmazó folyadékokban, a minő p. o. a must 
is, eléggé könnyen oldható. A savanyu borsavas 
káli hideg vizben kis mérvben, ellenben forró 
vizben könnyen oldódik ; szesz a só oldható-
ságát csökkenti. Ez az oka annak, hogy a 
mustban feloldott borkő az erjedés alatt ki-
kristályosodik. A mustban oldva levő borkőnek 
annál nagyobb mennyisége válik ki az erjedés 
alatt, minél több szesz képződött a borban. A 
borkő kiválása azonban folytatódik még akkor 
is, a midőn a mustban volt czukor már tel-
jesen kierjedt, minthogy a bor az erjedés be-
fejeztével lehűl és ezáltal a borkő oldható-
sága csökken. Az erjedés alatt a képződő 
kristályok egy része az élesztővel egyetemben 
a 'fenékre üllepszik le s a seprűnek képezi 
alkotórészét, a mi közben némileg hozzájárul 
a borok derítéséhez, minthogy a leüllepedő 
kristályocskák a borban úszkáló anyagokat is 
magukkal ragadják. 

A borkő kiválása a borok pinczekezelése 
folytán mindég bekövetkezik. Ha ugyanis mi a 
borokat feltöltjük, ugy a borhoz újból bor-
követ juttatunk, a mely az esetben, ha a fel-
töltésre használt bor gyengébb volt, mint a 
minő bor a hordóban volt, ugy az ily módon 
a hordóba jutott borkő egy része ismét old-
hatlanná alakul át és kikristályosodik. Minthogy 
ezen kiválás lassan megy végbe, ez okból a 
kristályok a hordó falain rakódnak le s hosz-
szabb idő elteltével 3—4 cm. vastagságú ré-
teggé növekszenek. 
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A borkővel ily vastagon bevont hordókat 
nem czélszerü oly borok eltartására felhasz-
nálni, a melyekben a borokat érlelni akarjuk. 
Az ily hordók az érleléshez szükséges levegőt 
nem bocsájtják át betömődött lyukacsaikon s 
igy a bor meg nem érhet. De nem lesz czél-
szerü a borkővel bevont hordókat must ki-
erjesztésére vagy gyenge borok eltartására 
sem felhasználni, minthogy a must, a gyenge 
bor a borkő egy részét feloldja, a mi által a 
mustból kiforró ujbor, vagy a hordóba bele-
töltött uj bor nyersebb iziivé válik és ezen izét 
csak hosszabb idő után vesziti el. 

Nem szabad a borkővel bevont hordókat 
nedves állapotban hosszabb ideig üresen állani 
hagyni. A borkő ugyanis nagyon könnyen fel-
bomlásnak indul s a felbomlást átviszi arra a 
borra is, a mit később a hordókba töltünk. A 
boroknak egyes betegségei, esetleges megtörés 
valószínűleg a borkő felbomlására vezethető 
vissza. 

Az elmondott okoknál fogva tehát czél-
szerü a borkövet a hordók falairól leverés által 
eltávolítani. Az igy nyert nyers borkő értékes 
anyag s a borsav, valamint a borsav sóinak 
előállítására 'használtatik fel. Ha a hordók-
ból kivett borkövet nem tudjuk azonnal eladni, 
ugy gondoskodjunk annak teljes kiszárításáról, 
mert a nedves borkő igen könnyen megromlik 
és értékéből vészit. A kiszárított borkövet szá-
raz helyen kell eltartani. 

Felemlitendőnek tartom, hogy borkő még 
a palaczkon fejlett borokból is kiválhat. Ha 
ugyanis a palaczkok hideg pinczében tartat-
nak, ugy a borkő egy része a hidegebb bor-
ban oldhatlanná alakul át és igen finom kris-
tályok alakjában kiválik. Ezen kristálykák kez-
detben a borban úszkálnak, ezt „homokos"-sá 
teszik, később pedig az üveg falaira rakódnak 
le. Ezt meggátlandő, czélszerü a palaczkra 
lefejtett borokat melegebb pinczében eltartani. 

—a —a. 

L E V É L S Z E K R É N Y . 

Kérdés. 
238. kérdés. Kérem a mellékelt szőlő-

mintákat megvizsgálni és az eredményt, azaz 
az esetleges védekezési módot velünk tudatni. 
A betegség egy 2 éves ültetésen észleltetik, 
melyen tavaly semmi baj nem volt és most 
f. hó 22-étől a mai napig körülbelül 400 
tövön, Riparia portalis alanyon nemesitett 
Sauvignon fajtán fordul elő. A talaj homokos 
agyag, talajvizet jól tart, egy dombnak dél-keleti 
oldalán, Temes-Remete községben. 

239. kérdés. Ugy értesültem, hogy 
valami vasgálicz-oldatféle rozsliszttel gombócz 
alakban adagolva jó volna az elvetélés ellen. 
Miután azonban részletesebb informáczióm hiány-
zik, kérem azon gazdatársaimat, kik ezzel 
már kísérletet tettek, szíveskedjenek engem az 
elért eredményről értesíteni és az adagolás 
mennyiségére az utasítást megadni. 

G.S. 
240. kérdés. 5 éves tarka tinóink 1899. 

évi deczember 1-én 525 kg. élősúlyban le-
köttettek és teljesen jó kondiczióban voltak. 
Most május végén a kereskedő kifogásolja, 
hogy a gőbölyök még nem elég zsírosak. 

Április végén az olajpogácsa tőlük el-
vonatott és azóta fejenkint és naponta kapnak 
7 kg. tengeridarát, 20 kg. répát, 3 kg. 
luczernaszecskát és 2lk kg.-ot közép jó szé-
nát ; jelenleg a gőbölyök 700 kg. nyomnak. 

Kérdem, helyes takarmányozás-e ez, 
nem jobb lenne-e 2 kg. tengeridarát elvonni 
és. helyette legalább l l/i kg. olajpogácsát 
adni? Megjegyzem, hogy a répa már fogytán 
van, de helyette áll zöld luczerna, esetleg zöld 
baltaczim. 

Hörcsög. 7. 

241. kérdés. Mellékelve küldök néhány 
beteg kukoriczanövényt, melyek egy táblám 
fensikjáról valók, hol a kukoricza i gen ritka, s 

| eközt mintegy 20-25%-ot lehet a beküldött-
[ höz hasonlót találni, mig az oldalos s lapá-

lyos helyeken, a tábla mintegy fele részén, a 
kukoricza elég sürü üde és szép, s nagyon 
kevés beteg növényt lehet közte találni. 

A kukoricza április 22—25-ike közt lett 
őszszel felszántott 2 éves trágyás buzatarlóba 
elvetve s szépen kikelt. Kikelés Után rövide-
sen észleltem, hogy a kukoriczát a kukacz 
pusztítja s hihetőleg a május 10—12-iki fagy 
is megcsípte. A kukoriczát azóta megfogasol-
tattam s junius 1-én megkapáltatíam. 

Kérem megvizsgálni, vájjon csakugyan a 
fagy ártott-e ezen palántáknak s ha igen, 
lehet-e hozzá reményem, hogy a kedvező idő-
járás mellett még a kukoricza helyre jön s 
féltermésre még lehet-e kilátásom? 

Megjegyzem, hogy kukaczot már több 
évben észleltem, de számbavehető kárt nem 
tett; ez évben is leginkább a satnya, hihető-
leg a fagy által megcsípett növényeken lehet 
csak találni. 

N.-Berény, M. R. 

Felelet. 
Beteg szölöhajtások. (Felelet a 238. sz. 

kérdésre.) T.-Bemetérői. (május hó 29 én) ösz-
szesen 3 > beteg szőlőhajtást küldtek be, egy 
kisebbet és két nagyobbat. A kisebbik egészen 
el volt feketedve és száradva. A két nagyob-
biknak felső vége szintén fekete s részben 
lankadt, részben száradóban van; lejebb a 
hajtásoknak csupán egyik oldala feketedett el, 
a másik oldala zöld s végre alul a bajtások 
egészségesek. 

E két, részben még életben levő hajtás-
ról az alsóbb levelek mind lehullottak s a 
levélnyelek leválásával támadt sebhelyeken 
már erősen feslő rügyeket láthatni, mi a 
jórészt csupasz hajtásoknak különös kinézést 
kölcsönöz; fe'jebb elfeketedett apró fürtöket, 
melyek mellől a levél szintén lehullott, továbbá 
elfeketedett kacsokat láthatni; még feljebb 
egy-egy nagyobb, félig lankadt, félig száraz 
levél található s végre a hajtások tetején apró, 
száradásnak induló levelek. 

Sem állati sem növényi parazitát, vagy 
ezeknek valami nyomát nem láthatni. 

A kárt kétségtelenül a kései fagyok 
okozták. Ami elfagyott a hajtásokon, az már 
részben elszáradt, részben még most fog elszá-
radni ; ami pedig épen maradt, az igyekszik 
kilábalni a bajból. Ez az igyekezet indította 
a két nagyobb hajtás alsóbb, zölden maradt 
részét arra, hogy a róluk lehullott, elfa-
gyott levelek helyéről a rügyeket gyorsan meg-
növeszszék. 

A beteg hajtások beküldője azt írja, 
hogy a baj egy dombnak dél-keleti oldalán 
érte a tőkéket. 

A kései fagyok által sújtott szőlőhegye-
ken nagyon sokszor tapasztalták, hogy a kár 
a legnagyobb a keleti és délkeleti fekvésekben, 
minek magyarázata az, hogy a megdermedt 
növényeket ezekben a fekvésekben érik leg-
előbb a nap sugarai. Itt leggyorsabb a megfa-
gyott részek felengedése, de ami egyszersmind 
ezek halálát okozza; holott a lassú felenge-
désnél a megfagyott növényrész ' igen sok-
szor uj életre kel. 

A mi a teendőt illeti, ez abban áll, hogy 
a tövig elfagyott hajtások metszessenek el tő-
ben, az olyanok pedig, a melynek alsó fele 
épen maradt, (minő a beküldött két nagyobb 
hajtás) metszessenek el két iznyi magasságban, 
feltéve, hogy az ilyenek nem felső hajtásai 
valamely szálvesszőnek, vagy hosszú csapnak. 
-Mert ha valamely szálvesszőn vagy hosszucsa-
pon lévő hajtásoknak hacsak fürtjei fagytak is 
el, ugy az ilyen hajtások ama szálvessző — 
vagy csaprészlettel együtt, a melyen nyugosz-
nak, levágandók, 

Á tőke fej közeiébén levő, részben elfa-
gyott főbajlásokat azért kell icétizfifire — két 
levélmagasságra, vagy ha a hajtásnak fcsají 
legalsó ize maradt volna ép, ugy egy levél-
magasságra — lemetszeni, mert különben az 
ilyen hajtások egészségesen maradt részének 
mind ama helyeiről (a mint az a beküldött 
hajtásokon már szépen látható) fejlődnek ol-
dalhajtások, a hol levél volt, azonkívül a meg-
maradt levelek többjének hónaljából is. Ennek 
következménye az lenne, hogy a tőkén igen 
sök hajtás keletkezik^ de aölelyek mindannyian 
gyengék maradnák, miéit az ilyeü tökén a 
jövő évben sem igen lehetné termésre kilátás. 

Ha esetleg valamely tőkén mindetí báj-
tás elfagyott volna, ezt a tőkét kopaszra kell 
nyesni s ha a sarjuhajtások már kiverődtek, 
akkor ezeket minél előbb gondosan meg kell 
válogatni, hogy a legjobban elhelyezett, meg-
hagyandó hajtások lehetőleg erőteljes fejlődést 
érhessenek el. * Mezey Gyula. 

Elvetélés a teheneknél. {Felelet a 239. 
kérdésre.) Mielőtt az elvetélés gyógykezelésé-
ről, illetve a további elvetélések1 elhárításáról 
szó is lehetne, az elvetélésokát kell kikutatni. 
Mert az elvetélésnek nem egy, hanem számos 
oka lehet s még akkor is, ha több tehén rövid 
időközökben vetél-el, nem következés, hogy 
ánnak ragályos jellege legyen, mert nagyon 
sok esetben a takarmány szolgáltatja az 
okot, mely minden állatnál egyaránt hat s igy 
soknál okozhat elvetélést. Szó sem lehet tehát 
arról, hogy holmi vasgáliczoldatba mártott 
rozsliszt etetésével az elvetélést megakadá-
lyozni lehetne s egészen bizonyos, hogy ott, 
a hol a vasgáliczos gombóezok etetésére az 
elvetélés megszünk, megszűnt volna azok ete-
tése nélkül is. Lássuk csak, mi minden lehet 
oka az elvetélésnek. Oka lehet mindennemű 
erőmüvi sértés, ütés, verés, megkergetés, ugrás, 
a tehénnek az ajtófélfák közé való beszorulása 
stb. Miután pedig az efféle erőmüvi okok be-
hatására a magzat már az anya méhében el-
hal, el kell annak távolódnia akar kap a te-
hén vasgáliczot, akár nem. Oka lehet az el-
vetélésnek a tulhideg, fagyos takarmány evése, 
vagy ilyen viz ivása; luczernától vagy lóheré-
ből való felfúvódás, sok konkolyt vagy anya-
rozsot tartalmazó ocsunak —• vagy olyan kor-
pának a feletetése, mely közé nagyobb mennyi-
ségű megőrölt ocsu kevertetett; pedig az 
ilyen korpa nagyon gyakori s igen sokszor 
okoz járványszerü elvetélést. Az eddig felsorolt 
okok fenforgása esetén gyógykezelésre nincs 
is szükség; csupán az okot kell kipuhatolni s 
eltávolítani s az elvetélés azonnal megszűnik. 
Persze arra kevés gazda gondol, hogy a korpa 
is lehet okozója az elvetélésnek; magam is 
néhány évvel ezelőtt igy voltam s bizony jó 
idő telt bele, míg a korpát vizsgálat tárgyává 
teltem s abban nagyon sok konkolyt s anya-
rozst találtam. A korpa etetésének beszünte-
tésével j i z_e lveté lés is azonnal megszűnt. 
Végül az elvetélésnek oka lehet ragály is s 
hogy vájjon csakugyan az-e, azt az állatorvos 
tudja legjobban megállapítani. Ragályos az el-
vetélés, ha csaknem minden tehén elvetél; az 
elvetélést megelőzőleg s azután is jó ideig a 
pérából szürke vagy barna szinü bűzös kifolyás 
van jelen. Ezen, az egyik tehénről a másikra 
átragadó bajt csak igen nehezen lehet kiirtani. 
A még egészséges tehenek más istállóba álli-
tandók, ahol teljesen el legyenek különítve 
azoktól, amelyek hüvelyétől már, vagy még 
kifolyás van jelen. Hüvelyük 4—5%-os kreolin-
oldattal naponta — irigátor segélyével — ki-
öblítendő s a péra környéke is ugyanilyen ol-
dattal, vagy vasgálicz 3— 4%-os oldatával le-
mosandó minden reggel s a beteg, illetve el-
vetélt tehenekkel érintkezett bikák hímvesszője 
is alaposan és ismételten is fertőtlenítendő, 
ugy nemkülönben maga az istálló is. Tanácsos 
különben ilyen esetekben szakértő állatorvos 
tanácsát kikérni, mert bizony a gáliezos liszt-* 
tői eredményt ez esetben sem remélhetünk. 

•^-csy, 
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Marhahizlalás. (Felelet a340. sz. kérdésre.) 
A hizlalás rendszerint akkor legjövedelmezőbb, 
ha az állatok annyi tápanyagot kapnak, 
amennyit meg tudnak emészteni s ha az 
etetett fehérjefélék mennyisége helyes arányban 
áll a takarmány nitrogenmentes alkatrészeinek 
(zsír X 2 5 -f- szénhydrát) mennyiségével, 
Ebben az úgynevezett táparányban azonban 
némi ingadozások vannak megengedve, de 
azoknak nem szabad azon határt túllépni, 
melyet a tapasztalás szentesitelt s mely a hiz-
lalás utolsó heteiben mintegy 1 : 5-5 —6'5-re 
tehető, mert máskülönben tápanyagokat 
pazarlunk s az állatokat még sem képesitjük 
arra, hogy kellően gyarapodjanak, 

Vessünk most egy pillantást a következő 
három számsorra, melyek közül az I. azon 
emészthető tápanyagmennyiségről tájékoztat, 
melyet a 7 kg. tengeri-dara, 20 kg. répa, 
3 kg. luezernaszecska s 2'5 kg. közepes minő-
ségű szénával tartott tinók kapnak, a II. 
pedig arról, melyet 525 kg. élősúlyra kapniok 
kellene s végre a III. arról, hogy a tinók1 a 
szükségesnél hány kg.-mal kapnak többet ( + ) 
vagy kevesebbet (—). 

fehérje zsir szénhydrát táparány 
I. 1-205 0'491 8:116 l-í-773-

H. 1-365- 0-262 7-612 1 : 6 0 0 
III. — 0-160 + 0-229 + 0-504 + : 178 

A tinók tehát kevés fehérjét, de fölös-
leges nitrogénmentes tápanyagot kapnak, mi 
mindkettő hiba, é. p. a kevés fehérje azért, 
mert a fehérjét semmiféle más takarmány alkat-
rész nem helyetesitheti, minélfogva a hízóknak 
okvetlenül meg kell annak hiányát érezniök, a 
sok nitrogenmentes anyag pedig azért hiba, 
mert az állatok nem képesek a fölöslegben 
etetett nitrogenmentés anyagokat földolgozni. 
Ezeken a bajokon könnyen segithetünk, ha a 
kevés fehérjét, de sok nitrogenmentes tápanya-
got tartalmazó tengerit részben oly takarmány-
nyal helyetesitjük, mely ellenkező összetétellel 
bir, minő pl. a repczepogácsa. Ugyanis ha 2*6 
kg. tengeri helyett l -5 kg. repczepogácsát 
veszünk számításba, vagyis ha a hízókkal 
4-4 kg. tengeridarát, 1"5 kg. repczepogácsát, 
20 kg. répát, 3 kg, luczernaszecskát és 2 5 kg. 
szénát etetünk, akkor föntebbi számsoraink 
következőkép alakulnak: 

fehérje zsir szénhydrát táparány 
I. 1-365 0-481 6'897 1 : 5'995 

II. 1-365 0-262 7-612 1 : 6'000 
III. — + 0-219 — 0-715 — : 0 005 

Most tehát elegendő fehérjét kapnak a 
tinók s a táparány is olyan, minőt a tapasz-
talás legjobbnak ismer, sőt takarmányösszeál-
litásunk olcsóbb mint az, melyet kifogásoltunk. 

Miután a répa most már fogytán van s 
a tinók nemsokára zöld luezernát és baltaczi-
met fognak kapni, alig lesznek annak kitéve, 
.hogy kevés fehérjét nyerjenek, mert ha a többi 
takarmányok meghagyásával csak a répát 
helyettesitjük zöld luezernával, számitásunk, 
melynél a tinók takarmánya 11 kg. zöld 
luczerna, 3 kg. luezernaszecska, 2*5 kg. széna 
és 7 kg. tengeridarából áll, következőkép 
alakul: 

fehérje zsir , szénhydrát táparány 
I. 1-357 0-435 7-106 1 : 6'03 

II. 1-365 0'262 7-612 1 : 6 00 
III. — 0-008 + 0-173 — 0-506 + : 0'93. 

Egyébiránt a hízóknak csak hasznára 
van, ha valamivel több luezernát kapnak s 
csak az a fő, hogy az átmenet a répáról a 
luezernára fokozatosan történjék. 

Gselkó. 
Beteg kukoriczavetés. {Félelet a 241. kér-

désre.) Nagy-Berényböl 5 darab kukoriczanö-
vényt küldtek be, melyeken 4—5 levél volt 
kifejlődve. Valamennyi növény legalsó három 
levelének hüvelye lilaszinü, mely szín egy-két 
levélnél átterjed a levéllemez főerének tövére 

is. Magán a szárakon, ezeknek a földben volt 
tövén is észlelhető színváltozás, de itt a szin 
vörösbarna. Az alsó két levél lemeze vagy 
egészben vagy hegyfelőli felében el van sár-
gulva. Két palántának a földben volt töve 
csaknem egészen át van rágva. 

Egybevetve emez észleleteket a kérdés-
tevő soraival, az a nézetem, hogy fagykárral 
s egyszersmind rovarkártétellel van dolgunk. 
A kártevő rovar valószínűleg a drótféreg (az 
u. n. pattanó bogarak álezája). Hogy lehet-e 
még a kérdéstevőnek féltermésre kilátása ? azt 
én a beküldött 5 növényről meg nem mond-
hatom. Ezek bizony nem valami reményt 
keltőnek néznek ki, de a miben annak is 
része van, hogy a hozzám juttatott növények 
a talajból kihúzva, föld nélkül, egyszerűen 
papirosba tekerve küldettek be s igy már el-
fonnyadt állapotban érkeztek meg. A drót-
féregtől megrágott két növény bizonynyal 
egészen elpusztult volna, a mint elpusztul mind 
az a kukoricza, a melynek a drótféreg ilyen 
zsenge korban a tövét rágja meg. 

Hogy a fagykárt még kiheverhctik-e a 
növények, az egyrészt attól függ, hogy most 
minő állapotban vannak s hogy minő lesz az 
időjárás ? 

Hogy a vetés silány részeit most szán-
tatja-e ki a kérdósttevő, vagy pedig 8—10 
nap múlva? az körülbelül egyre megy, azért 
jó lesz egyelőre várni s a beteg helyeket csak 
akkor szántatni ki, ha a növények jórésze fel 
nem üdül, azaz ha nem hajt szép zöld s 
kellő gyorsasággal növő leveleket. 

De természetesen meg kell állapítani 
azt is, hogy mi része van a drótféregnek 
a' pusztításban. A már elsárgult apró növé-
nyeken a drótférgeket rendesen hiább keres-
sük, mert a drótférgek meglehetős fürgén 
vándorolnak a már tönkretett növényről a 
még egészségesekre. Leghamarébb meg-
találni őket az olyan növényeken, a melyek 
épen fonnyadni kezdenek. Azért az elsárgult 
növények mellett található ilyen fonnyadó 
növényeket tessék kiböketni. Ha a talaj nem 
kemény, igen jól végezhetni ezt a munkát a 
kőművesek által használt vakoló kanállal. A 
drótférgek rendesen sekély mélységben, a 
kukoricza tövén, ott tanyáznak, a honnét a 
gyökérkorona kiágazik. Igy vizsgálgatva a beteg 
helyeket, egyszersmind, ha nem nagy területről 
van szó, a drótférgeket (kiszedve kézzel azokat) 
irthatjuk is. 

Ha nagy területen pusztít a drótféreg, 
ugy nincs más hátra, mint e területet kiszán-
tani s vagy moharral vagy kölessel vetni be. 

A drótférgek irtására már sok mindent 
javasoltak, de olyan irtás, mely a mezőgaz-
dasági praxisban általában kivihető volna, 
nincs. A drótférgek, habár csaknem minden 
növényen megélhetnek, úgy látszik a mohar 
és a köles nem felel meg nekik. Legalább! a 
magyaróvári gazdasági akadémia gazdaságában 
azt tapasztalták, hogy a drótférges táblákon 
mohar- vagy köles vetés után megszűnik a 
pusztítás. 

Ha a kukoriczatábla átvizsgálása azt 
mutatná, hogy sok benne a drótféreg s ha 
ennek daczára sem szánná rá magát a tábla 
ilyen részének kiszántására — talán azért, 
mert még mindig van rajta annyi egészséges 
növény, hogy érdemesnek látszik a vetést, 
meghagyni — attól mindenesetre óvakodjék, 
hogy az ilyen területre őszi gabona következ-
zék, mert ez bizonynyal nagyrészt ki fog 
pusztulni. Mezey Gyula. 

Könyvpiaez. 

Magyarország sertéstenyésztése. 
A párisi kiállításra küldött illetve annak 

alkalmából megírt s kiadott magyar könyvek 

között igen figyelemre méltó helyet foglal el a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter megbízásából 
Dorner Béla királyi gazdasági intéző által írott 
fenti czimü („Le pore Hongrie") mü, mely 
Magyarország sertéstenyésztését, hizlalását, ke-
reskedelmét és forgalmát és az idevonatkozó 
állategészségügyi rendészetet ismerteti; tar-
talomjegyzéke nagyjában a következő: 

I. Fejezet: Tenyésztés; a) Eredeti magyar 
fajták; b) Importált angol fajták; c) Kereszte-
zések és tájfajták. 

II. Fejezet. Hizlalás: a) Házi hizlalás; 
b) Ipari hizlalás. 

III. Fejezet. Sertésforgalom. 
IV. Fejezet. Sertéskereskedelem. 
V. Fejezet. Sertéshúsfogyasztás. 
VI. Fejezet. Állategészségügy. 
A munka külső, technikai előállítása is 

megkülömböztetett gonddal történt, ugy hogy 
a gazdasági szakirodalomban ily csínnal ki-
állított munka ritkán jelenik meg. 

A mü kitűnő kivitelű 22 autotyp képpel 
és egy érdekes grafikus térképpel van illusz-
trálva. 

Az egyes képek közül a mezőhegyesi, a 
kisbéri ménesbirtokok sertésistállója, a gróf 
Széchenyi Ferencz tarnóczai uradalmában levő 
és eddig hazánkban egyedülálló kályhákkal 
fűthető sertésfiaztató, a mezőhegyesi s a kis-
jenői uradalmak mangalicza-kanjai, a zimonyi 
sertésszállitó hajó, a székesfőváros uj sertés-
közvágóhidja rendkívül érdekesek, úgyszintén 
az ország egyes vármegyéinek sertésállományát 
feltüntető szines térkép is., 

A mü tartalmából a külföld gazdái hazánk 
ezen téren levő állapotairól tüzetes ismereteket 
szerezhetnek és hihetőleg jobb véleménynyel 
lesznek a mi tenyésztési, hizlalási s állat-
egészségügyi állapotaink felől. 

Kár hogy az érdekes munka csupán 
franczia szövegben jelent meg s igy gazda-
közönségünk csak igen szük köre szerezhet 
belőle okulást. A mü szerzője hihetőleg az 
eredeti magyar szöveget is sajtó alá boesájtja, 
a mikor is annak idején kimerítőbb ismerteté-
sére még visszatérünk. A Dorner neve, ki a 
„Köztelek*-nek is egyik jeles munkatársa, 
magában véve is elég garanczia arra, hogy a 
mü a földmivelésügyi miniszter intenczíójának 
megfelelve, gazdasági szakirodalmunknak is 
elismerést szerez a párisi kiállításon. 

Gazda-értekezlet Sepsi-Szent-
Györgyön. 

A székelyföldi gazdák junius 5-én az Er-
délyi Gazdasági Egyesülettel karöltve gazda-
értekezletet tartottak. 

Az Erd. Gazd. Egylet ugyan országosnak 
nevezte el ezen gazda-értekezletet, elfeledvén, 
hogy Erdély nem külön ország, hanem csak 
egy része Magyarországnak és ma már csak 
geográfiai fogalom s elfelejtvén, hogy országos 
értekezleten csak országos érdekű ügyek, vagy 
a helyi érdeküek is országos érdeklődés mel-
lett birnak csak jogosultsággal. 

Eltekintve ettől a kis lapszustól, örömmel 
regisztráljuk, hogy az Erd. Gazd. Egylet veze-
tősége is megmozdult, hogy a királyhágóntuli 
részek érdekeit behatóbb működésével elősegítse. 

Ezen gazda-értekezlet azt tűzte ki fel-
adatául, hógy megvitatja azon alkalmas esz-
közöket, melyek segélyével a mai nehéz viszo-
nyok között a székely gazdán segítsenek, mert 
a folyton emelkedő közterhekkel és a folyton 
fokozódó igényekkel, nem tarthatott lépést a 
mezőgazdasági termeivényekből és állattartás-
ból eredő jövedelem, a mi azután a székely 
gazdák elszegényedését eredményezte. 

Hazánk kedvezőbb viszonyok között élő 
részeiig is a gazdák alig tudnak megélni, a 
mostoha égalji viszonyok, kedvezőtlen fekvés 
és lehető legrosszabb pénzügyi viszonyok kö-
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zött élő székely nép kétszeresen érzi a terhek 
nyomasztó voltát. 

Ezeken a bajokon akart a gazda-értekez-
let segitni, az által, hogy oly javaslatokkal 
járuljon a kormány elé, melylyel meggyőzze 
kérelmünk jogos voltáról, hogy igy a kormány 
támogatásával a székelyföldi gazdasági viszo-
nyok megjavíttassanak. 

A gazda-értekezleten Pótsa József főispán 
elnökölt s az ülésen a földm. minisztert 
Nagy Gábor min. tan. és Pirkner János állat-
teny. főfelügyelő képviselte. 

Az értekezleten Cs. Szabó József az 
Adó-reformról tartott előadásában rámutatott 
a jelenlegi adóviszonyokra, megemlékezett 
dr. Wekerle Sándor emlék-iratáról, az adó-
reform tárgyában, valamint Lukács pénzügy-
miniszter által egybehívott ankétról. Ezekhez 
hozzáfűzte saját nézeteit — a következő javas-
latot terjesztette a gyűlés elé: 

1. Ugyanazon, már megadóztatott tárgyak, 
ingatlanoknak a tervezett törzskönyv szerinti 
vezetéssel másodszori megadóztatása feltétlenül 
mellőzendő. 

2. Az uj adóztatásnál lehetőleg a sok 
czimeket kerülni és a kezelést egyszerűsíteni, 
amint az némileg az 1899-iki beszéd is sejteti. 

3. Lehetőleg flxtételek által adóztatni és 
a végrehajtó közegek diszkrécziójára mentől 
kevesebbet bizni. 

4. A II. oszt. ker. adót, mint személyes 
adót, csak egy helyen fizettetni az adózóval. 

5. A házbéradó és házosztályadó rende-
zésénél csupán a bérbeadott házak (tekintet 
nélkül a község osztályzatára) lennének bér-
alapon adóztatandók, a többiek osztályalapon, 
de a kettőnek kombinatív tervezett közelebb 
hozatala, kiegyenlítése, ne terhelje a vidéki 
földbirtokot, lakásokat. 

6. Az ált. jöved. pót adót helyesbítő jöve-
delmi adóval a földbirtokos, háztulajdonosok 
csak ideiglenesen addig, a meddig a III. oszt, 
ker. adó és a jövedelmi adó a szigorítások 
folytán többet jövedelmeznek, csak ideiglene-
sen 25—30 °/o-ig a föld, ház után kontingen-
tálva terheltessenek meg. 

7. Az általános jövedelmi pótadó eltörlése 
indokolt, helyes, a szegényebb adózók érdekében. 

8. A II. oszt. kereseti adó változtatása, 
hogy az csak az 5, illetve talán a 10 frt adót 
fizetőkre rovassék. 

9 A III. oszt. ker. adónak a progresszív 
adórendszeren való kirovása. 

10. A jövedelmi adónak a 300 frtig való 
létminimumon felül a személyes jövedelmek 
tőkék után hasonlóan progresziv kezelése. 

Ezen javaslathoz hozzá szólt dr. Boros 
Tivadar, kifejezést adván azon nézetének, 
hogy az előterjesztett reform maga nem elég, 
hanem oda kell hatni, hogy az adók kezelését 
és kivetései is módosítsák és egyszerűsítsék. 

Ezen módosítással lett a határozat elfo-
gadva. 

Dr. Székely György országgy. képv. a 
székely kérdést ismertette, vázolván a Székely-
föld gazdasági viszonyait a múltban — össze-
hasonlítva ezeket a jelenlegi viszonyokkal — 
rámutatott azon terhekre, melyek mind súlyo-
sabban nehezednek a székely gazda vállaira. 

Szükségesnek tartja, hogy a mezőgazd. 
ipar — különösen a házi ipar fölkaroltassék 
— és az ezekkel kapcsolatos mezőgazdasági 
ipari növények minél szélesebb körben ter-
mesztessenek. A kitelepítésnek ellene van, 
mert az egyenrangú a kivándorlással, oda kell 
tehát hatni, hogy otthon gyarapodjék a szé-
kely nép. 

Többek hozzászólása után elhatározta az 
ülés, hogy az E. G. E. bizatik meg — az 
elmondottak alapján egy felirat — megszer-
kesztésével és felterjesztésével. 

Ezután dr. Szentkirályi Ákos a kplozs-
monostori gazd. tanintézet igazgatója tartott ér-
dekes előadást az erdélyi szarvasmarhatenyész-
tés és a tejtermelésről. Előadásában rámutatott 
a szarvasmarhatenyésztésre, mint a mezőgazda-

ság nevezetes tényezőjére. Felhívjaa gazdaközön-
ség figyelmét arra a körülményre, hogy a 
nyugati fajmarha mindinkább leszorítja az ér-
délyi marhát, miben azon veszedelmet látja, 
hogy a nyugati faj marha terjedésével a beteg-
ségek is terjednek. Az erdélyi marhát is le-
hetne nemesíteni, kiművelni, hogy jó tejelő 
legyen. 

Kijelenti az előadó továbbá, hogy már 
figyelmeztette az irányadó tényezőket ama 
veszedelmekre, mik az imporált fajtamarhák-
kal behurczoltatnak; nem kell az időleges 
haszonért a jövőt egészen elhanyagolni. 

A gyűlés hatarozatilag kimondotta, hogy 
a hazai fajmarha kultiválása országos érdek, 
azt szem előtt fogja tartani. 

Utolsónak szólalt fel e gyűlésen dr. 
Bodor Tivadar, hogy a háromszéki hitel-
viszonyokról mondjon él egyet-mást, felemlíti 
hogy a Háromszékmegyében szétszórtan lévő 
pénzintézeteknél, sajnos, de igen érdekelve 
van a székely nép, azaz túlsúlyban el vannak 
adósodva — hozzá váltókölcsönök képezik 
nagy részét az adósságnak. 

Szerinte pedig a székely nép még nincs 
gazdaságilag meg érve arra, hogy váltókkal 
rendezze pénzügyi bajait. Rátér a jelzálog-
hitelbankra, melynek felállítása már régóta 
tervbe van véve, mely a nép pénzügyi viszo-
nyaira kedvező hatással lenne. A székely 
jelzálog-bank felállítását sürgeti. 

Ezek után Cs. Szabó József az E.G.E. elnöke 
azon óhajának adott kifejezést, hogy ha azon 
eszméknek, melyek megbeszéltettek, csak egy 
kis része is megfog valósulni, ugy az értekez-
let eredményével teljesen meg lehet elégedve. 
Köszönetei mond az elnöknek — valamint az 
ülésen felszólaló — és résztvevő közönségnek. 
Ezzel az ülés véget ért. 

A magunk részéről teljes mértékben 
hozzájárulunk az értekezlet fejtegetéseihez, 
de azt még sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy 
a legszegényebb nép felsegitése érdekében 
annyira bevált szövetkezeti ügyekről az érte-
kezleten szó sem esett. Legalább a hivatalos 
tudósításból ezt kivenni nem tudtuk. 

Délután a lókiállitás és díjazást tekin-
tették meg a gazdaértekezlet tagjai; ezen ló-
kiállításon a háromszéki ménesek, valamint a 
kisgazdák lóanyaga került bírálat alá. Az 
arra érdemeseket a jury részben díszok-
levéllel, részben pénzjutalommal tüntette ki. 

Cs. 
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A m. kir. mezőgazdaság! muzcnm gyűjteménye-
a VII. ker., Kerepesi-ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthető k a hétfői és az ünnepeket követő napok 
kivételével: 

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

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 muzenma 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. 

Libits Adolf kitüntetése. Lapunknak leg-
utóbbi számában örömmel közöltük Libits 
Adolfnak, József főherczeg Ö Fensége jószág-
igazgatójának súlyos betegségéből történt 
szerencsés felépülését, most ismét Libitsnek a 
király Ö Felsége által történt magas kitünte-
téséről adhatunk hirt, mely nemcsak a kitün-
tetett személyénél fogva méltó általános örö-
met kelteni, hanem különösebben azért, mert 
a magas kitüntetés Libitset a magyar mező-
gazdaság fejlesztése terén szerzett érdemei el-
ismeréseül érte. Ö Felsége ugyanis a szemé-
lye körüli minisztere előterjesztésére Libits 
Adolf kir. tanácsosnak és József főherczeg Ö 
Fensége uradalmi igazgatójának a mezőgazda-
ság terén szerzett érdemei elismeréseül a magy. 
kir. udvari tanácsosi ezimet díjmentesen ado-
mányozta. Őszinte szívből gratulálunk a magas 
kitüntetéshez, kívánva, hogy Libits ujult erő-
vel még sokáig működhessék és gyarapithassa 
azokat az érdemeket, a melyekkel a mostani 
kitüntetésre méltóvá tette magát. 

Halálozás. Nyáregyházi báró Nyáry Béla 
cs. és kir. kamarás, a katonai érdemkereszt 
tulajdonosa a hadi szerelvényekkel, Hont vár-
megye törvényhatósági bizottságának tagja, a 
barsi ev. ref. egyházmegye főgondnoka stb. 
stb. Varsányban f. hó 7-én 54 éves korában 
elhunyt. Temetése az ev. ref. egyházi szertar-
tása szerint f. hó 8 án volt Varsányban s az 
elhunyt & pilisi családi sírboltban helyeztetett 
f. hó 10-én örök nyugalomra. A megboldo-
gultban az OMGE. is egy régi tagját vesztette el. 

A hadsereg ellátása szövetkezetek 
által. A cs. és kir. hadügyminiszter egy nem-
rég kelt rendelete értelmében a hadsereg ellá-
tásában a gazdasági egyesületek, szövetkeze-
tek és gazdálkodók is közvetlenül résztvehet-
nek, sőt a gazdasági egyesületeknek egy bizo-
nyos ellenőrzési jog is biztosíttatott, amennyi-
ben két kiküldöttel résztvehetnek a katonai 
ajánlati tárgyalásokon. A hadsereg közvetlen 
ellátása ügyének fejlesztése s különösen a kis-
gazdáknak a szállításokba való belevonásuk 
czéljából felkérte az 0. M. G. E. a földmive-
lésügyi minisztert arra, hogy az e téren Bajor-
országban már szépen kifejlett rendszert egy 
szakegyén által tanulmány oztassa s a tanul-
mány eredményét az egyesülettel közölje a 
czélból, hogy az a gyakorlatban is érvényesít-
hető legyen. A földmivelésügyi miniszter az 
egyesület kérelmére a bajorországi hadsereg 
szállítási rendszerének a helyszínén leendő 
tanulmányozására dr. Hampel Antal miniszteri 
segédtitkárt küldte ki. 

A buza ára. A kedvezőtlen májusi hideg 
időjárás és fagy, mely a kontinensre általában 
kiterjedt, nem marad következmények nélkül, 
mert főleg a rozsra általánosan panaszkodnak 
Európában. Különösen nagyon érzékenyen ká-
rosodott a rozs azokban az országokban, ahol 
a kalászok már künn voltak. Magyarországban 
a rozsda terjedése miatt mindinkább panasz-
kodnak és félős, hogy a jelentékeny rozsda-
károk végleg lerontják a különben is gyenge 
terméskilátásokat. A búzán is meglátszott a 
hűvös, deres és fagyos időjárás nyoma. Orosz-
országban, nevezetesen a déli részeken sok 
vetést ki kellett szántani a növényzet kedve-
zőtlen állapota miatt. Francziaországban és 
Németországban is sok búzát kiszántottak s 
mint tudjuk, Ausztria és Magyarország sem 
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maradt károsodás nélkül. — Az amerikai \ 
Egyesült-Államokban a búzaterület növeke-
dése folytán — bár itt is szenvedtek a veté-
sek, — jobb termést lehet remélni, a mult 
évinél; a várható terméstöbbletet 5°/o-ra 
beesülik, vagyis 75,000.000 bushelre teszik. A 
gabonakészletek az utóbbi időben Amerikában 
és Argentínában erősen fogytak. Ennek befo-
lyása alatt a nemzetközi gabonapiaczokon az 
árak is némileg emelkedtek, igy Amerikából 
ismételt áremelkedéseket jeleztek, melyekre 
azonban a mi börzénk egyáltalán nem reagált, 
sőt a legutolsó tőzsdei jelentés szerint (junius 
11) buza; rozs és tengeri a határidőüzletben 
jelentékenyen vesztettek. Csodálatos, hogy a 
nagy fagykárokat követő napokon az Ameri-
kából jelzett csekély áresés híre elegendő volt 
arra, hogy a gabonaárakat a mi tőzsdénk is 
letörje. 

Ausztrália gyapjutermelésének hanyat-
lása. Tudvalevőleg az ausztráliai, délafrikai és 
délamerikai' gyapjutermelés befolyásolta leg-
inkább az európai gyapjutermelést és juh-
tenyésztést az utolsó két évtizedben. Ezen 
tartományok azonban az utolsó időkben kez-
denek ránk nézve mind kevésbé veszedelmesek 
lenni; ugyanis a fenti tartományok az európai 
huskeresíet miatt juhaikat Southdown kosok-
kal keresztezték, ami azután a tengerentúli 
gyapjutermelés erős hanyatlását vonta maga 
után ugy, hogy az európai juhtenyésztőkre 
bekövetkező jobb idők előjelei már is mutat-
koznak. Az ausztráliai gyapjubehozatal erős 
hanyatlására leginkább befolyással van, mint 
azt a némst birodalomnak Ausztráliára meg-
bízott szaktudósitója jelenti „a 18 hónapig 
tartó szárazság, mely idő alatt egy csepp eső 
sem esett — a növényzet teljesen kihalt, a 
legelők kipusztultak, ami azután nagyon ter-
mészetesen a juhok teljes leromlását vonta 
maga után, ugy, hogy darabjukat potom egy 
márkáért dobták piaczra, vagy pedig millió 
számra éhen vesztek." 60—70,000 drbból álló 
nyájakat kellett vagy más vidékre áthajtani, vagy 
pedig levágatni. Uj-Zeeland és Qvézlandból 
millió és millió számra kerültek vagy meg-
fagyasztott állapotban vagy pedig konzerv-dobo-
zokba csomagolva kivitelre. A gyapjú minő-
ségét pedig igen leszállította a sok dead-wool, 
az elhullott juhok bőréről lekerült gyapjú, 
továbbá a helytelen irányú keresztezés. Igy az 
ebből származó jövedelem értéke is 50—60 
perczenttel lett kevesebb. Következő szám-
adatok igazolják, mily mértékben pusztult ki 
ezen tartományok juhállománya; ugyanis az 
1892-ben még 124'5 millióból álló juhállomány 
1898-ban 103*5 millióra csökkent. A száraz 
időjárás nem engedi, hogy Ausztráliának 
gyapjukivitele állandó legyen, azaz a klima-
tikus viszonyok szeszélyeitől van gyapjuter-
melése függővé téve. Továbbá a gyapjúnak 
minősége hosszú éveken át értéktelen fog 
maradni és hogy ezen bajon segíthessenek, 
erős akarattal kell hozzáfogniok a nemesfaju 
juhok tenyésztéséhez. Ezen okokból joggal 
következtethetünk arra, hogy a versenyt az 
ausztráliai gyapjúval felvehetjük, mert a gyapju-
áru-kivitelre a kilátások mininkább kedve-
zőbbekké kezdenek válni. 

Állattenyésztési in. kir. felügyelők a 
baromfiköztenyésztési ügykör szelgálatában. 
A földmivelésügyi miniszter elrendelte, hogy 
ezentúl a baromfitenyésztési kérdésekben az 
állattenyésztési kerületi felügyelőségek is adja-
nak felvilágosítást s tojásértékesitő szövetkeze-
tek létesítése végett az illető felügyelőség veze-
tője szükség esetén a helyszínére ki is utazik. 

Tenyészállatdijazás. A „Magyar-óvári 
szarvasmarhatenyésztési egylet a m. kir. föld-
mivelésügyi miniszter anyagi támogátásával 
f. é. junius hó 23-án d. e. 10 órakor Nezsi-
deren tenyészállatdijazást rendez. Dijaztatni 
fog a mosonmegyei kistenyésztők állatai közül 
32 db (tehén és üsző) 800 korona állami 
-díjjal. Nagyobb tenyésztők egyes állatai, vala-

mint legalább 8 dbból álló tenyészállatcsopor-
tok elismerő okleveleket, ezüst-, nikkel- vagy 
bronzérmeket kapnak. 

Tojásküldemények csomagolása. A tojás-
küldemények szállításánál napirenden levő sé-
rülések és dézsmálások miatt egyre sűrűbben 
felhangzó panaszok, a sérülések megakadályo-
zása iránt az államvasutakhoz más idegen 
vállalatok részéről érkezett megkeresések és 
az előfordult káreseteknél állandóan észlelt 
ama körülmény, hogy a szállítás alatt kelet-
kezett sérülések és dézsmálások legfőképeni 
oka első sorban a tojásküldemények hiányos 
csomagolásában keresendő, szükségessé teszik 
azt, hogy az eddigi csomagolási mód megvál-
toztattassák. A létező bajok oka első sorban 
a mai tojásládák hiányosságában keresendő, 
mely az egyes darabok súlyával arányban nem 
áll és igy különösen átrakodásoknál a sérülés 
esélyeit növeli. A vasutak tojásküldeményeket 
csak azon esetben vesznek fel szállítás végett, 
ha a ládák teljesen ép deszkákból vagy léezek-
böl vannak összeállítva; ha ezen deszkák vagy 
léczek közötti távolság 3 cm.-nél nem nagyobb 
s végül, ha három helyen megfelelő vastagságú 

nah. A védő abroncsokra vonatkozó rendelkezés 
csak szeptember 1-től kezdve kötelező. 

Kérelem. Apró barna pettyes, májszin 
foltos, kurtított farkú, rövid szőrű, Ausztriából 
nem rég hozatott „Názó" nevű kan vizsla, 
feje barna, homlokán fehér csillag, tőlem 4 
hét előtt Monoron megszökött s a legkiterjed-
tebb hirdetés daczára sem került meg. A t. 
vadászatkedvelő és hivatásos vadász urak jó 
indulatához folyamodom, hogy ha egy ily 
kutyának bárki birtokába való jutása tudomá-
sukra esett volna, szíveskedjenek arról értesí-
teni. Budapest 1900 jun. 12. Dr. kdler József, 
földmivelésügyi ministeri titkár. 

Felavatási ünnepély. Karczag rendezett 
tanácsú város képviselőtestülete és közbirto-
kos lakossága együttes megállapodás folyián 
a földmivelésügyi minisztérium által Karczagon 
létesített földmives-iskola felállításának emlé-
kére 1900. évi junius 17-én Darányi Ignácz 
földmivelésügyi miniszter személyes részvétele 
mellett felavatási ünnepélyt s ezzel kapcsolat-
ban gazdasági gép- és allatkiállitást rendez. 

A gazdasági munkás- és cselédsegély-
pénztárról szóló törvényjavaslatot e hó 11-ikén 
tárgyalta a képviselőház s csekély módosítá-
sokkal el is fogadta. Vita nem is volt, mert a 
felszólalók osztatlan rokonszenvvel fogadták 
és méltányolták a munkásbiztositási törvény 
intenczióit és ebben a fogadtatásban Darányi 
miniszter sikereinek ujabb s értékes zálogát 
birja. Szép epilógusaként az immár kétség-
telenül törvénynyé való tervezetnek, alább 
közöljük Darányi miniszternek a képviselő-
házban tett kijelentéseit, melyek rövid, de 
ékesen szóló kommentárjai a törvény szelle-
mének. 

E javaslat gyökerei — úgymond Darányi 
— a hazai földben, a hazai viszonyokban van-
nak, nem külföldi mintára készült. Az önsegit-
ség elve alapján épült, vele a munkás népnek 
bizonyos ingerencziát adtunk, eszköze és ténye-
zője lesz a munkás és munkaadó kölcsönös 
megbecsülésének. Akik az állami ingerencziát 
sokalják a javaslatban, azoknak azt feleli, hogy 
maga is jobb szeretné, ha a társadalom járna 
elüljlyen kezdésben. Mégis jobb, ha az állam kez-
deményez, mintha senki se kezdeményez. Az ál-
lam hozzájárulása nem csekély, ha meggondol-
juk, hogy a 100,000 koronán kivül indirekt ked-
vezések sorozatát biztosítja s közegéinek szol-
gálatát ajánlja föl a czélra. Az állam hozott és 
szívesen hoz sok, nagy áldozatot a munkások 
érdekében. A munkások ügye az a tétel, ahol 
ha szükséges valami, akkor a pénznek meg 
kell lenni s meg is van. Innen van, hogy 
1898-ban , 700.000 koronát adtak ki, bár az 
előirányzat jóval kisebb volt. Utal a munkás-
törvény tárgyalásának idejére; azt akkor 
Visontai rabszolgatörvénynek mondotta. Most 

próbálja meg valaki, törölje el azt a rabszolga-
törvényt; maguk a munkások fognak fölszó-
lalni s nem fogják engedni. A jóérzésű embe-
rek eddig is tettek, ezentúl még többet fognak 
tenni, mint amennyi e javaslatban meg van 
irva. Ez a törvényjavaslat azért készült, hogy 
bizonyos hozzájárulás és bizonyos segély alól 
senki se vonhassa ki magát. Én sokat várok 
e törvényjavaslattól. Lassan fog indulni, de 
nagy arányokban fog fejlődni. Sokat várok a tör-
vénytől, de még többet attól a törvénytől, mely 
nem papirosra van nyomtatva, hanem az em-
berek szivébe van irva. Felteszem a magyar 
birtokososztályról, hogy számos birtokos fog 
továbbmenni, mint ez a törvény és többet ál-
dozni cselédei érdekében. És akkor életbelép 
e törvény ama szakasza, hogy a ki a cselédek 
biztosítására jószántából öt koronát fizet, fel-
mentetik a kötelező 60 kr. fizetése alól. Az 
emberszeretet igen sokat kiegyenlít, igen sokat 
elsimít, sok keserűséget, sók félreértést elosz-
lat. És a szeretetnek van még egy ereje. Vala-
mint mi kiérezzük, hogy ki az, a ki irántunk 
vonzódással és rokonszenvvel viseltetik, ugy 
az a magyar munkásnép is ösztönszerűleg ki 
fogja érezni, hogy a törvényhozás és a bir-
tokos osztály szeretettel van iránta és én 
remélem, hogy ezt a szeretetet mindenkor 
viszonozni is fogja hűséggel a nemzethez és 
ragaszkodással ahoz a földhöz, amelyen él. 

Konzervgyár Kecskeméten. Hírlapi érte-
sülés szerint a bozeni gyümölcs és zöldség 
konzervgyár részvénytársaság Kecskeméttel 
szerződött hasonló gyár felállítására 500.000 
korona bofektetéssel. A város közönsége 15 
hold földet, 16.000 korona segélyt, 15 évi köz-
ségi adómentességet és egyéb kedvezményeket 
ad. Az építés a jövő hetekben kezdődik, az 
üzem pedig a jövő évben kora tavaszszal. 

Szövetkezeti tanfolyam. A földmivelés-
ügvi tárcza költségvetésének tárgyalásakor 
Darányi földmivelésügyi minisztér arról tájé-
koztatta a házat, hogy a szövetkezeti eszme 
térfoglalására, a megfelelő szakközegek kikép-
zésére gyakorlati szövetkezeti kurzusokat ren-
dez, melyeken a szövetkezeti alakítás, vezetés 
kereskedelmi ismereteket igénylő dolgai fog-
nak előadatni. A tanfolyamra 50 tanitólelkész 
avagy kisbirtokos fog behivatni. Az egyik kur-
zus Éperjesen lesz, a másik hely még nincs 
megállapítva, 

NYILTTÉR.*) 

jövő 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 . • . N "— 

Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában. 
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Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom, 
Üzléti berendezése a „Köztelek" 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. 

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 
arány'u keverést nehezen tanulták meg szőlős-
gazdáink és igy esett, hogy sokszor hiába 
való volt a peronoszpora ellen való véde-
kezésük. 

A rézgáliczot is orgzágszerte hamisítva 
hozták forgalomba és igy a sok munk 
mellett nem egyszer haszonnélküli munka 
miatt káruk is volt a gazdáknak. Ezeken 
a bajokon segit a dr. Aschenbrandt-
fé le „bordői-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 vizbe 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. Aschenbrandt- fé le „bordői-
por " -nak ezen jó tulajdonságai mellett azon 
előnye is meg van, hogy használata olcsóbb, 
mint a rézgálicz és mészkeverék alkalma-
zása. A dr. Aschenbrandt- fé le „bordói-
po r " ólomzárolt 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 l iapok" kiadó-
hivatalánál Budapesten. Ez utóbbi ingyen 
küldi meg bárkinek, aki egy levelezőlapon 
hozzá fordul, a peronoszpora ellen való 
védekezésről szőlő népies füzetet. 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Az időjárás e héten alig hagyott kívánni valót 
hátra. Túlnyomóan napos és meleg idő mellett az 
ország csaknem minden részében gyakrabbi esőzések 
voltak, melyek a növényzetre jótékony hatást gyakorol-
tak. A beérkező jelentések ugy a tavaszi, mint őszi 
vetésekre nézve nagyobbára ' kedvezők, habár termé-
szetesen némely vidékekről panaszok is érkeznek. A 
külföldön az időjárás ugyancsak jobb volt és az ara-
tási kilátások ott is többnyire kedvezők. A Balkán 
Államok nagyon jó eredményt várnak. Csak Délorosz-
országban kedvezőtlenek a kilátások. 

A külföldi piaczokon a forgalom továbbra is 
mérsékelt ; a hangulat túlnyomóan nyomott volt és 
csak az utóbbi napokban alakult az irányzat a ten-
gerentúli piaczokról beérkezett hirek folytán szilárdab-
ban, anélkül azonban, hogy ez az üzletmenetet is 
megemlítette volná. Amerikában kezdetben csekély-

mérvű variácziók voltak, de a hét vége felé a hangu-
gulat az Unió északnyugati részéből érkezett szárazság 
felőli panaszokra, úgymint a baissierek fedezési vételeire 
szilárdabb lett és búzában a mult héttel szemben kb. 
10 c. javulás mutatkozik. Daczára a mérsékelt kiviteli 
keresletnek, a látható készletek is 1.088,000 bushellel 
apadtak. Angliában az üzlet csak mérsékelt maradt, az 
árak alig változtak; épugy Francziaországban is, ahol 
csak az utolsó napokban volt némi javulás észlelhető. 
A többi kontinentális piaczokon a forgalom továbbra 
is a fogyasztás mérsékelt beszerzéseire szorítkozik, mi 
mellett javult árak csak nehezen voltak elérhetők. 

Nálunk az irányzat különösen kenyérmagvak 
iránt nagyobbára lanyha volt, mig takarmányczikkek 
inkább tartottak. A kereslet egyébként az összes 
gabonaczikkekben korlátolt. A felmondások a héten 
tetemesen gyengültek és búzában összesen 22,000 q-t, 
tengeiiben 11,000 q-t tettek ki. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük : 

Buza állandóan csekély érdeklődéssel találkozott. 
A kinálat tartósan bő maradt, minek ellenében azon-
ban a malmok is teljes tartózkodást tanúsítottak. A 
forgalom még olcsóbb árak mellett is csupán egyes 
malmok vételeire szorítkozott, melyek közönként hajó-
és raktárárut vásároltak. Vaggonáru kevés került a 
piaczra és csupán eme körülménynek tulaj donitható, 
hogy a kinálat nem öltött sürgető alakot. Az árak 
egyébként csak lassan csökkentek 15—20 fillérrel 100 
kgonként, mig azonban a hét vége felé ismét szilárdabb 
hangulat érvényesült és az árveszteség egy része 
pótolható volt. Az összforgalom 90,000 q., közötte 
néhány tétel szerb áru. A hetihozatal összege 
' ' ',000 q, 

Rozs az egész hét folyamán el volt hanyagolva. 
A kinálat mérsékelt volt ugyan, de annál sürgetőbben 
alakult, mig a vevők tartozkodók voltak és alig vásá-
roltak. Elviteli czélokra is alig volt kereslet. A hangu-
lat igy lanyha maradt és csökkenő irányzat mellett az 
árak 40—50 fillért vesztettek. Helybeli paritásra 
13-60—14 koronáig fizettek készpénzfizetéssel, mig 
helyben 14-50 K-ig jegyzünk 3 hóra. Nyiri származékok-
ban is korlátolt volt a forgalom és Debreczen, Nyíregy-
háza, Kisvárda távolságában átvéve 12'80, utóbb csak 
12-50 Cassa volt, elérhető. 

Árpa (takarm. és hánt. czéloisra) továbbra is 
csak gyengén van kínálva, a kereslet azonban szintén 
gyenge volt. Az irányzat igy lanyha maradt és az árak 
a mult héthez viszonyítva 100 kgonként néhány fillért 
vesztettek. Minőség szerint gyárosoknál helyben és 
helybeli paritásra 12-20—60 Cassa jegyzünk. Jó minő-
ségű sörárpa állomásokon átvéve alig kerül forgalomba. 
(Minden 100 kgonként.) 

Zab csak gyengén volt a forgalomban. A kinálat 
mérsékelt ugyan, a kereslet azonban korlátolt és igy az 
árak is alig változtak, csendes irányzatban ezek inkább 
tartottak. Az eladott kb. 3500 q-ért szín és tisztaság 
szerint merkautil áruban 10—10-50, prima- és finom 
urasági áruban 10-60—11 K-t értek el pr. Cassa helyben. 

Tengeri jobb érdeklődéssel találkozott és a hajó-
elvitelek is nagyobb terjedelműek voltak. Az irányzat 
igy szilárdabban alakult és az árak kb. 10—20 fillérrel 
emelkedtek, mig azután a hét végével ismét visszaesés 
következett be. Helybeli vasúton vagy hajóból átvéve 
11-40 K-ig fizettek, mig ma csak 13-20—30 K-ig jegy-
zünk készpénzfizetéssel. Állomásokon átvéve -a forga-
lom korlátolt. A Tiszavidéken 10-60—11-30 K között 
jegyzünk. 

Olajmagvak: Káposztarepczében (effektív áru) e 
héten sem volt forgalom. Káposztarepczében augusztusra 
az érdeklődés gyenge, az irányzat csendes maradt és 
szórványos üzlet mellett a hét elején jegyzett 26-50 K 
után 25-90-ig jegyzünk. „Uj ,roman aprószemü" repcze 
junius-juliusra szállitva elvámoltan ab Budapest 25-50 
K-n volt kínálva, anélkül azonban, hogy megfelelő 
vevő találkozott volna A mellékczikkekben sincs for-
galom; vadrepeze 12—13 K, gomborka 21—23 
K, lenmag 26—28, prima áru 32 koronát is elér név-
leg helyben. 

jHüvelyesek: Babban e héten sem volt érdek-
lődés, a kinálat gyenge és az árak névleg válto-
zatlanok. Törpebab Gyöngyösön 16, Félegyházán 16, 
gömbölyű Mohács 14-—, Zombor-Baján 14-—, Barna-
bab Kalocsán 14-—, tarkabab Nagy-Károlyon 10. 

helybeli paritásra, minden 100 kilogrammonként. 

Kupi jelentés a gabonaüzletröl. 
1900 junius 12. 

A külföld mindinkább emelkedő irányzata és 
vetési híresztelései csak nehezen találtak hitelre miná-
lunk s csak ma nyert részben kifejezést egy 5—6 
fillérnyi emelkedéssel. Tegnap 15.60-62 volt az októ-
beri buza zárókurzusa, mely ma 15.64 66 mellett 
folytatódott, ugy hogy délben már 15.72—74 K. és 1 
órai zárlatkor szintén 15.72—74 jegyez. A többi határ-
idők is javultak egynehány fillérrel. Nem igy volt az 
effectiv piaczon. A malmok néhány napi nagyobb be-
vásárlásai után ma csak ímmel-ámmal fogtak hozzá 

és az első üzleti órákban egyetlen egy üzlet sem jött 
létre, mert a tulajdonosok csakis teljes árak mellett 
voltak hajlandók buzájukat átengedni. Később mégis 
javultak valamivel malmaink és 13—14000 mázsa 
búzát — változatlan árak mellettt — megvettek. Fel-
mondás ma nem volt; 13871 m. buza fuvaroztatott 
városunkba. 

Tengeriben élénkebb az üzlet, mert egy kis 
várakozás után ma ismét nagyobbodott a vételkedv, 
helyben kocsiba rakva 11-20-11-26 K. fizettek jó 
áruért. Ab állomás már alig van áru. 

Árpa gyenge forgalmú, az árak változatlanok s 
11-40—12-60 K. jegyzünk jó minőségű takarmány 
áruért, mig Kőbányán 12 80 K. volt elhelyezhető. 

Rozs valamivel lanyhább, csekély kinálat mellett 
a kereslet is tartózkodó, minőség szerint 13-40—13 60 K. 
érhető el érte. 

Zab mérsékelt forgalmú, árak változatlanok és 
helyben átvéve kocsira rakva 10- -10-30—10-40 K. 
jegyzünk. 

Határidők egy órai zárlat 
Buza októberre 1900. 15.72 —74 
Tengeri juliusra 

Rozs októberre , 
Zab októberre „ 

11.28—30 
11.36—38 
13.80—82 

í 10.26—28— 
Az árjegyzés 1 
Eladatott: 

i kg.-ra vonatkozik: 

Tiszavidéki: 100 i mtm. 80 kg K. 16-— 
100 , 79 , 15-80 
100 ., 79 „ 15.40 

350 " 78 . 15-80 
500 „ 79 „ 15-40 

„ 78 „ 15-90 
100 . 78 . 15-60 
100 . 77 , ' 15-60 
500 
300 

. 78 

. 77 
„ 15 80 
„ 15.20 

100 . 76 
1000 . 74 , 15-20 

Pestmegyevidéki: 500 r nm, 79 kg- K. 15-30 
500 i 78 

kg-
» 15-20 

100 . 77 . 15-50 
, 15-15 

2000 ! '75 „ , 15-40 
Bánsági 1500 

800 
. 75 
. 73 

, 15.20 
. 14-70 

Tolnai 1500 , 74 „ 15-15 
Raktáriéi 300 

200 
. 78 
. 77 
, 78 

15-40 
. 15-40 
„ 16-30 

103 „ 77 „ 15-10 
Fehérmegyevid.: 500 . 75 . 15-30 

1500 . .75 „ 15.60 
600 . 74 „ 15.25 
700 
850 
380 

, 73 
„ 75 

77 

. 15-25 
„ 15-25 
„ 15-25 

550 . 78 „ 15-25 

Sxam. {Ooidíínqer Gábor szeszgyári képviselő 
tása.) 
A szeszüzletben e hétnek elején az üzletmenet 

élénkebb volt és jó vételkedv folytán a szeszárak 
ugy azonnali, valamint későbbi szállításra szilárdan 
zárulnak. Elkelt finomított szesz nagyban adózva 
116-50—117-50 K., adózatlanul 46-50—47-50 K. szabad-
raktárra-szállitva helybeli finomitógyáraktól. 

Éle&ztőszesz szilárd és adózva 116-50—117-50 
korona, adózatlanul 46-50—47-50 K. jegyeztetik. 

Adózott nyersszesz és denaturált szesz változatlan. 
Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-

szesz 50 fillérrel drágábban volt ajánlva és több tétel 
39 K. el is kelt. 

Vidéki finomitógyárak finomított szeszt 114— 
116 K. ajánlottak ottani állomásokhoz szállitva és 
néhány tétel ez áron el is, kelt. 

ára 

Prágai jegyzés 113-50 korona adózott és 
40 — korona adózatlan szeszért. 

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

Kivitelre e hétnek elején üzlet nem volt. 
Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan jegyez-

nek. N.-Várad, Losoncz, N.-Tapolcsány Va koronával 
drágábban jegyez. 

Budapesti zárlatárak * Mtm: Finomított lieii 
116*50—117"50 korona, éiesztőszesz 11650-117-50 K., 
aysrsszesz adózva 114"50—115-50 korona, 
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tdóiítlsB íeskontingens) —• •— korona, áetíaiurált 
szesz 36-50 - 37'— korona. Kontingens nyersszess 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpfozfize 
lé* mellett értendők, 

A központi vásárcsarnok árnjegyzóse nagybfe 
(en gros) eladott élelmiezikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok elíáífl wövstkeze 
ténei üzleti jelentése, 1900. junius hó 6 á-ól. 

A bét utolsó napjaiban forgalmunk ismét élénk 
lefolyású volt. Kiemelkedő mozzanatként feljegyezzük, 
hogy uj rózsaburgonya naponként fokozódó mennyi-
ségben került a piaczra, habár a vevők folyton tartóz-
kodó álláspontot foglaltak el Ezen állapotnak termé-
szetes következménye az lett, hogy a burgonya áfa 
napról-napra rohamosan esett, ugy hogy 8 nap alatt az 
árveszteség 8 koronát tesz ki ICO kgonként. Hujnemüek 
keresettek, különösen élénken volt a borjúhús keresve s 
magasabb áron kelt. Füstölt husnemek iránt is érdeklő-
dés mutatkozott, főleg sonkában történtek|nagy eladások. 
Tejtermékek szilárdak, a kereslet a kínálatot felülmúlta, 
teavaj ugy helyi fogyasztásra, mint Ausztriában gyors 
elhelyezésre talált. Az árak valamivel magasabbak. 
Főzövaj kevés érkezik a piaczra s klgonként 20 fillérrel 
drágább. Túróban is megcsappantak a hozatalok s az 
élénk kereslet folytán ára 20 fillérről 36 fillérre szökött. 
A baromfiüzlet, daczára a nagy hozataloknak kedvező 
lefolyású volt a nélkül, hogy az árak lényeges válto-
záson mentek-volna keresztül. Csak zöldség és gyü-
mölcsfélék kelnek elhanyagolt s folyton olcsóbbodó 
áron. Különösen eper nehezen értékesíthető. 

Tojás ismét szilárd lett, ugy hogy jelentéseink 
zártakor la alföldi árut 58 koronáért, erdélyit 57—57"5C 
koronáért nagy tételekben helyeztünk el. 

Jegyzéseink: 
Husnemek: vidéki borjú 80-90 K. Sertés 

szalonna nélkül 86 - 90 K. Sonka 160—180 K. 100 kg. 
Vad: őzbak 1-60 fillér kgja egészben. 
Élőbaromfi : idei csirke 1-20—2'20, liba 4-80—6, 

tyúk 2—2 20 K páronkint. 

Uj rózsaburgonya 6—8 korona 100 kgonként. 
Karalábé 1-60 K. Ugorka 12—20 K. Tök 30—40 K 
száza. Sárga elhanyagolt, szolospárgáért 80 fillér is 
nehezen érhető el. Dinnye 2-50-4 K, kisebb fajta 
1-50 fillér dbonként. Földi eper 0'60—0'80 korona. 
Ananász-eper 1-50—2 korona kgonként. 

Hivatalos árjegyzés 

Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 
I. rendű 112—116, II. r. 104—112, III. r. 96—104, eleje 
I.r. 100—108, II. r. 96—100, Hl. r. 80—96,borjúhús 1 q. 
hátulja I." r. 108—112, II. r. 104-108, eleje I. r. 
100- 104, II. r. 96—100, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 84—88, 
II. r. 80—84, eleje I. r. 76—80, II. r. 74—76, sertéshús 
1 q.. szalonnával budapesti , vidéki 92—£6, 
szalonna nélkül budapesti , vidéki 92—96, 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
124—130, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 5.00—7.00, 
tisztított I. r. 1 kg. 1.60—1.80, sonka 1 kg. nyers, belf. 
hentesáru 0.90—1.20, füstölt belf. csonttal 0.90—1.50, 
csont nélkül 1.20—1.70, sonka füstölt prágai, csonttal 
0 . 0.—, csont nélkül 0. 0.—, kolbász 1 kg. nyers 
1,00—1,20, füstölt I. r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. , 
sózott , füstölt , sertészsír 1 q. hordóval 

, hordó nélkül budapesti I. r. 112—116, szalámi 
1 kg. belföldi 260—300, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1.00—1.60, tyúk belföldi I. r. 2.20—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 0. 0.—, liba fiatal újdon-
ság 0. 0.—, lud hizott I. r. —. .—, sovány 
belföldi 0. 0.—, pulyka hizott I. r. 0. 0.—, 
sovány belföldi korona. — b) Tisztított: csirke 
1. r. 1 drb 1.20—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.50—2.OA 

kappan hizott 1 kg. , 1 drb 2.00—4.00, ru 
hizott 1 drb 1.60—2.80, 1 kg. 0. 0.—, lud hizott 
1 kg. 0. 0.—, 1 drb 3.60—5.00, magló 1 kg. , 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 0.00—0.00, 1 drb 

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

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.80—2.00, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.80—2.00, márna 0.00—0.00. 
süllő balatoni ezompó 1.40—1.60, pisztráng 
nagy , kecsege 0.00—0.—, angolna , 
apró kevert 0. 0.— Lazacz rajnai 1 kg. 0. — 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12-0.12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 

1.90—2.20, főz« darabos 1.20—1.60, szedett ——, » 
olvasztott Í margarin I. rendű , II. r. > 

tehéntúró I. r, 0.24—0.36, jubturó 0.92—1.12, 4 
liptói 0.80—1.28, juhsajt 80—92, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 0.80—1.20 korona. 

Liszt és kenyérnemiiek. Kenyérliszt 1 q. , 
kenyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0. 0.—, 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 4,10-4.16, aSföldi 
(Í440 drb) 56.00-57.00, erdélyi (1440 drb) 54.00-56.00, 
ceíb (1440 drb) — apró (1680 drb) — , 
leszes tojás — korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. 0.60-1.60,1. r. 1 q. 
.00—10.00, petrezselyem ujd. 100 köt. 0.60—1.60, 1. r. 
q. 36.00—40.00, zeller I. r. 100 drb 0.— 0.—, kara-

lábé I. r. 100 drb 2.40—4.0©', vöröshagyma ujd. belföldi 
100 töt. , érett makói 1 q. —.00 .00, fok-
hagyma 1. r. 1 q. - . czékla Í r, 100 drb 
2 40—3.20, 11. r. 1.60—2.40, fejeskáposzta 1. r. 100 drb 
__.00——.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 2.00—4.00, 
vöröskáposzta I. r. 190 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 0.80—1.60, kötött saláta 100 drb , 
burgonya 1 vaggon sárga 600.0—620.0, fehér 500.00— 
520.00, rózsa 1 q. 0. 0.—, Mete retek kicsiny 100 
drb 2.00—2.80, ugorka 100 drb savanyítani való 

, savanyitott 3.60—4.40, nagy salátának —, 
paradicsom olasz 1 q. 76.00—80.00, belföldi , 

- paprika 100 drb 0. 0—, tök főzni váló 100 drb 
—•—, zöldborsó hüvelyes 1 q. —. •—.kifej-

, zöldbab hüvelyes 1 q. , 
kifejtett , karfiol 100 drb -.00 .00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00-34.00, spárga irma belföldi nagy 

kg. 0. 0.— koro 
Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —. —, 

rétesbe való 00.00—00.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
_ . .—, közönséges kevert körte 1 q. 00.00—00.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. •—. nem 
magvaváló vörös 1 q. —. .—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. —. >•.—. 
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. 

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 
heju 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 
5.60—8.—, pugliai 100 drb 5.00—8.00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.60—2.80, 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 szin I. r. 1 q. 56.00—60.00, közönséges 
II. r. 48.00- 52.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
_ . vörös bor 1 hl. —.— .—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. .— korona. 

üaaspeitt tiStarmányTásár. (IX. kertilet Mester-
A< *a, IfiOO. junius 12 A székesfővárosi vásárigazgatós&g 
slentése a .Kőttelek' részére). Felhozatott a szokott 
ősségekből 158 szekér réti széna, 10 szekér muhar, 

29 szekér zsupszalma, 10 szekér alomszalma, 0 szskér te-
iaraiáayszalma, 0 szekér tengeriszár, 8 szekér egyéb 
hkarmány (zabosbükköny, lóhere stb.) 800 Mik szoaska. 
k forgalom közepes. Arak fil.-ben q-ként a ^vet-
kezők: réti széna 380-600, muhar 600—640, Síap-
sx%lm» 260—340, alomszalma 220—260, egyéb lakai-
miay , lábéra , takarmfay-
ssalma 100 kéve tengerig®. .lúozema 

440—520 sarjts szalmaszecsks 340—380, sr.áa* 
, Bj , ztóosbükköny Öíssej 

witxirr 223 Süly 301,050 kg. 

Aiiatvásárok. 
Bndapesti jnhvásár. 1900. junius hó 11-én. (A 

székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 280 darab, 
eladatott 280 drb, feljavított jutok 249 drb, eladatott 
2 49 drb, kisorolt kosok — drb, eladatott — darab, 
kiverő juh — drb, eladatott — drb, bárány — drb, 
kecske —, boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai , durvaszőrü — db. 

Borjuvásár lefolyása vontatott volt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 40—46' — K. 

páronkint, 46—52 (—)K.-ig 100 kiló élősúly szerint,feljaví-
tott juhok 33-50—38-— K. páronkint, 42—45 K.-ig 100 
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok K.-ig 
páronkint, .— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 

kiverő juhok 22.— K.-ig páronkint, 36.—K-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K. páronkint, kecske — K. 
anya juhok —•— K. páronkint, szerbiai — K. páron-
kint, angol keresztezés — K. páronkint, romániai — 
K. páronkint. 

Bécsi vágómarhavásár. 1900. junius hó 11-én. 
(Tass Jenő tudósítása a ,Köztelek" részére.) 

összes felhajtás 5583 db. Ebből magyar 3559 db 
galicziai 1127 darab, bukovinai 85, " német 812 db 
hizott 4575 db, legelő 1008 db, fiatal db, ökör 
4159 db, bika 636 db. tehén 481 db, bivaly 213 db. 

Daczára annak, hogy a felhajtás a mult keddi-
nél mintegy 400 dbbal kisebb, az a szükségletet még 
mindig teljesen fedezi, minélfogva az árak emelhetők 
nem voltak. Bikák vaiamivei jobb árakat értek el. 

Arak: prima magyar 62—68-— (——), szekunda 
£4—61, tertia 46—53. Galicziai prima 64" 70"— 
( ), szekunda 56—63, tertia 48—55. Német prima 
70—76-— (.78 ). szekunda 60—69, tertia 62-59, 
Legelőmarha : szerb és magyar 44 —54-—, rosszabb 
minőségű 44-54-—. Bika és tehén 40—69 (70 ) 
és bivaly 34 44 —. Az összes eladások, élősúlyban 
koronaértékben értendők. . 

Bécsi szurónjarhavásár. 1900. junius 7-én. Fel-
hozatott: 3402 borjú, 2184 élő sertés, 1403 kizsigerelt 
sertés, 220 kizsigerelt juh, 313 bárány. 

Kisebb felhozatal folytán borjuk magasabb 
árakon keltek, a sertésvásár irányzata szintén élénk 
volt, mig bárányok el voltak hanyagolva. 

Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 96—116, 
prima 118—128. primissima 132—136 ( ),élő borjú 
80—100, prima 102—110 (- ), primissima 112—116, 
fiatal sertés 68—80, kizsigerelt sertés, nehéz 92—100, hízó 
sertés, süldő 88-100 (1«4—), kiz?*perelt juh 78—84 
pr kiló fillérekben, bárány páronkint 10—26 (—) korona 

Bécsi sertésvásár. 1900. junius 12-én. (SchleiffeU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 4666 süldő, 5830 magyar, össze-
sen 10496 drb. 

A vásáf igen lanyha volt. 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül • prima 86—88 fillér, kivételesen 90 fillér, közepes 
70-84 fillér, könnyű fillér, 4süldő 64—87 fillér. 

Bécsi juhvásár. 1900. junius hó 7-én. Felhajtás 
1085 db juh. 

Kedvezőtlen párisi hírek folytán az üzlet lanyha 
volt. A 'készlet nagy része a tulajdonosok számlájára 
Párisba küldetett. 

Arak: juh 50—54 (—) fillér per kiló, kiv, 
—, raczka 40- 46'— per kiló. 

|Elsőrangú hazai gyártmányi 

Psntss ozln: 

MAGYAR 

l̂ lAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B V D A P E 8 T . 

Magyarország legnagyebb ét egyediül 
I g a z d a s á g i g é p g y á r a , ! 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

1 0 " ö s s z e s ^ M 
gazdasági gépeket gyártja. 

I Rendelések megtétele előtt kérjük minden I 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk I 

fordulni. 
Részletes árjegyzékkel 

I és uaktztrD felvilágosítással dlimegtesu tzol- I 
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E t e t é s i c z é l o k r a 
a n 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 r c g y k í s é r l e t i á l l o m á s v e g y e l m e z é se a l a p j á n , 

l eg jobban ajánlható i á j á t gyártmányú: 

rizstakarmánylisztünk 
vegyi összetétele: 

Pro te in 
N . mentes anyag 

13.?4% 
15.40% 
47.55°/o 

árpadaránk 
Zsir 
P rote in „ . 
IV. mentes anyag i. . 

6.14o/o 
13.r5°/o 
5T.78°/o 

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 

Hedrieh és Strauss „KIRÁLYMALOM" Budapest. 

Földbirtokosok, sa££ s?* 
' g ye imébe . 

Austria-Magyarorsziágon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

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

k a z a l p o n y v á k a t , 
vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására szolgáló ponyvákat, 
továbbá 12 • mtr. nagyságú, behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, 
miáltal saját ponyvának beszerzése megtakarittatik. Úgyszintén 

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

telitett ponyvák, 
valamint szekérponyvftk 7 korona és 9 korona, továbbá uj és használt 

— - z s á k o k - — 

minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 
M T M i n d e n 50°/°-kai o l c s ó b b mint b á r h o l . 
Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron megvétetik. 

NAG-EL ADOLF 
B u d a p e s t , V . Arany -János -<utcza 12. 

T E L E F O N . „ , S ü A T r r ; * 
Nagel Adolf, Budapest. 

ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASAGI EGYESÜLET 
felügyelete alatt álló 

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

gazdasági könyvek jelentek meg: 

Cselkó és Kossutány Takarmányozástan ___ 
Cserháti Sándor Talajismeret 
Hilgard-Treitz Szikes talajok -
Domokos K. Gazdasági építészet l-sö rész 
Száhlenáer Gyula Gazdasági építészet 

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

Hidépitészet ... 
Molnár István Gazdasági gyümölcstermelés 
Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 
Rázső Imre Czukorrépa-magtenyésztés 
Dr. Baross János Idegenek birtokbeszerzése 

2.40 
1.60 

2.60 3.— 

2.60 3.— 

2.60 3.— 

2.60 3— 

2.— 2.40 

5.— 6.— 

3 . 

Orsz. Magy. Gazdasági Egyesület pénztári hivatalához 
Budapest, IX. , Ü l lő i -ut 25. szám ( K ö z t e l e k ) 

intézendök. 
A műyeket bérmentve küldjük; s minden megrendelés 

után 25°/o engedményt adunk. 

M c Cormick Harvesting Machine Company. 
Chicagói aratógépgyár. 

Kévekötöaratógép. IWarokrakóaratógép. 
Fűkaszálógép. Szénagyüjtft-gereblye. 

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

sen saját üzemünk szerint. Ezen idényben szolgálhatunk tiszta manillakőtőzsineggel, 
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 g a z g a 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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A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendö amerikai 

„Deering"-féle fuliaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
énagyüjtőgépeket 

(Iógereblyéket) van szerencsém a t. 
gazdaközönségnek akként ajánlani, hogy 
hogy minden általam szállított ilyen gép-

, nek használhatóságáért és ji munkájáért, 
áláLágS nemkülönben anyagának jóságáért el-
rmmtkr vállalom a felelősséget. 

ff Szükséglet esetén kérem a megrende-
l i 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 c z i - k ö r ú t 5 2 . s z á m . 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kívánatra készséggel szolgálok. _ 

K A I N I T 
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 

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas 
uti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá -

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

sületi tagok részőre 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyideüleg a kainit árát egyesütetük pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldeménv 

G a z d a s á g i e s z k ö z ö k 

e l a d á s a . 
A sárafalvai bérgazdaságunk feloszlása folytán teljesen jó 

karban lévő gazdasági berendezésünket jutányos árban el-
adásra bocsájtjuk és pedig: 

1 drb 8 ere jű gőzcséplőgép, vetőgépek, 1., 2. és 
3 as ekék, boronák, légereblyék, igás kocsik, féderes 
kocsik és mindenféle egyéb gazdasági eszközök, melyek 
Sárafalván mindenkor megtekinthetők. 

Szíveskedjenek tehát mindazok, kik ilyen gazdasági esz-
közöket venni óhajtanak, felvilágosításért hozzánk Sárafalvára 
(Torontálmegye, vasúti állomás) fordulni. 

L ö f f l e r J a k a b é s f i a c z é g 
s á r a f a l v a i b é r g a z d a s á g a . 1003 

!! A mezögazdákf igyelmébeü 

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és kerités-gyára 

Budapesten, VIII., Ülloi-ut IS . szám 
jutányos áron szállít: 

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 , l i 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 f e k e t gömbölyű 

a c z é l s o d r o n y b ó l , 

3 

választóhengereket 
(Sortircylinder) cséplőgépekbe, valamint régi 
hengereknek uj sodrony-köpenynyel való 

ellátását, 

takarmány- és trágyakosa-
rakat, ökörszájkosarakat9 

rostákba való s z i t a b e t é t e k e t stb. stb. 
rontos és gyors kiszolgálás! 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve II 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatala" 
B U D A P E S T , 

•tllM-at *X.«ttt amám 

L ó - e l a d á s . 
Gró f Bercii told Lipőtné, szül. gróf Károlyi Ferdinánda 

ő Méltósága árpádhalmi angol fé lvér méneséből szár-
mazott 
2 db 4 éves kancza, apja: „Betyár" ang. telivér 
2 „ „ „ herélt, apja: „Betyár" „ „ 
1 „ „ „ kancza, apja: „Millerjung" „ „ 
4 „ „ „ herélt, apja: „Prinz Frederick" „ „ 
1 „ „ „ herélt, apja: „Fenegyerek" „ „ 

Összesen: II db 4 éves csikó eladó. 
Szives megkeresések 

az uradalmi tiszttartósághoz 
Árpádhalom, u. p. Orosháza intézendők. 951 

H O T T E R F. J. R . Szt. lózsef-gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2., Schönbrunnerstrasse 182. 
Hotter-fela Absorblnol 

l/l palaoik frt ••—, '/a palaczk frt 8.50. 
Eltávolít mindennemű kinövést és zsíros 

testtapadékot, a nélkül, hogy a szőrt tönkre 
tenné. Erősíti a megtámadott és gyenge 
inakat, eltárolit é̂s tönkre tesz minden cso-
dástul ; különösen bevált epebajnál, csülök-
daganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, 
csomóknál az inakon, vastag bokánál, daga-
natoknál, a hol ilyenek fellépnek. A térdek 
remegését megszünteti és meggyógyítja a 

Hotter-JTóle Agril táppora 

^ KitünG pótlél 
mái-, hólyag- és idegbajnál ál 

HOTTEB-FELE 
1/1 tégely ára 2 frt, 

Felülmúlhatatlan holttet e 

drogériákban. 
F6r»ktár : BUDAPESTEN : Dr. BUDAI EMU, 

Városháztér és TÖBÖS JÓZSEF 
Kltgy-tton 13. 

EOTTEE-FÉLE TEAHTING-FLUID 
1 palaozk 1 frt 20 kr. 

nakat és izmokat a magas öreg korig 

HOTTEB I. ÉS II. SZ. DISZNÓPOBA 
1 kilő 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-
ásira; kitűnően bevált orbánoznál. A II. 

HQTTEB-FÉLE X ÖLIK A ELLESI SZEB 

! puffadtság 

Hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak igazgatóságának értesítésé 

szerint, kereskedelemügyi magy. kir. Minister ur Ő nagy-
méltósága rendeletéből a boldvavölgyi helyiérdekű vasút 
sajó-ecseg-tornai vonalán fekvő „Szin-Perhupa" állomás 
neve „Szin"-re, a nógrádvármegyei helyi érdekű vasút 
aszód—balassa-gyarmat—losonczi vonalán fekvő „Nagy-
Szécsény állomás neve pedig „Nagyszécsénv"-re vál-
toztatott. 

Budapest, 1900. jun'us hó 1. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága 

a részes vasutak nevében is. 
(Utánnyomás nem idijaztatik.) 
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1 nagy. Mr. államvasutak nyári menetrendje. 
Budapest-Hatvan, Budapest-Bicske, Budapest-Párkány-Nánára a vonatok 

érkezése oda és vissza. 

É r v é n y e s 1 9 0 0 . é v i m é l u s h é 1 - t ő E . 

Budapest k. p. u. — Hatvan. 

: Állomások 
Gy.v. 
I.—11. 

Gy.v. 
I.—II. 
304 

Sz. v. 
I.-Ití, 
320 

S Z \ 
,1.-111. 
1508 

Sz. v. 
I.-III. 
408 

Sz. v. 
I.-III. 
306 

Sz. V. 
I.-III. 
310 

Sz. V. 
I -III. 
316 " 

Gy.v. 
I.-H. 
404 

Sz. v. 
i.-m. 
312 

Gy.v. 
1 —II. 

Sz. v. 
L-m. 
308 

Sz. v.< 
I.-ilI. 
318 

Sz. v. 
L-m. 
1506 

Sz. v. 
L-m. 
306 

Gy.v. 
I.—II. 
1510 

V. v. 
L-m. 
322 

Budapest keleti p. u indul 
Gödöllő ... érkezik 

Aszód indul 
Hatvan érkezik 

710 

X7M 
X813 

830 -

x
x
°° 

735 
' 838 
840 
905 
930 

864 
855 
'9!9 
944 

850 
.954 

1017 
1038 

935 
1045 
1046 
H12 
1136 

1235 
147 

216 
245 

]30 235 

X318 
338 
355 

245 
353 
354 
422 

345 
427 

446 
503 

520 
630 
631 
659 8Ö5 

800 
911 
912 
938 

1005 

1007 
1035 

1040 
1125 
1026 

1206 

1010 

1229 
]01 

X Csak üfljnep- és vasárnap május 15-től szeptember 15-ig bezáró ag. -(- Junius 15-
ember 15-ig Budapest keleti p. udvar—Tura között Aszód á.lornás kivételével ünnep- és vasár 

•tői sze; 
napoko 

ptembei ' 15-ig 
ások 1e 

bezárol 
szállási 

ag. 0 
1 ki va 

Május 15-től. * Máji is 15-től szep-

Hatvan—Budapest keleti p. u. 
Gy. v. Gy. v. o'" 
1.-n. i -n - i -iil' 

Hatván 
Aszód ... 
Gödöllő 
Gödöllő 
Budapesta k. p. u... 

indul 

érkezik 

érkezik 

Budapest keleti 

Állomások 
Sz. v. 
X 10 

I.—III. 

Gy.v. 
6 

' I.-II; 

Sz. v. 
20 

. L - m . 

Sz. v. 
22 

I-III . 

Gy.v. 
1302 

I.—II. 

Gv.v. 

I.—II. 

Sz. v. 
16 

I.—III. 

Sz. V. 
12 

I.—III. 

Sz. v. 
18 

I.-III. 

T. sz. sz. 

L—III. 

Sz. v. 
« 1304 
I.—III. 

Sz. v. 
« 8 

I.-III. 

Budapest, keleti p. u. indul 6 60 860 900 1225 145 22P 230 430 | 720 900 955 '1046 

Budapest-Ferenczváros indul .707 > ' - a f 911 ' 1236' —: - 241 441 731 934 1008 106? 
Budapest-Kelenföld.. érkezik - 7t6 906 G I 920 1-45. 201' 236 261 461 í l 740 945 1018 Uio 

Budapest-Kelenföld indul 721 907 33 921 1246 • '202 237 262 463 §3 '741 950 1021 H18 
Bicske ; érkezik 827 945 ? ! 1084. ' t60 • 240 315. 356 567 1 848 1100 Hü 1218 

9 A 7., 8. és 1304. sz. személyvonatnál m 
menetjegyek használata' © a 9. sz. személyvonatnál 
és vasárnapokon az utasok felszállása ki van zárva. 

iporita, X 
Bicske-B 

a~ 10. sz. 
pest keleti 

személyvonatnál május 15-től bez. szept. 15'ig ünnep- és vasárnapokon a szomszédos forg. 
p. u. között Bpest—Kelenföld állomás kivételével május 15-től bez. szeptember 15-ig ünnep-

Bicske— Budapest keleti p. u 

Állomások 
T. sz. sz. 

47 
• i . -m. 

Sz. v. 
O 7 

I.-III. 

Sz. v. 

L - m . 

Sz. v. 
11 

I.-III. 

Gy. v. 

I.-II. 

Gy. v. 
1301 
I.—II. 

Sz. v. 
21 

I.—III. 

' Sz. V. 
27 

I-III. 

Gy. v. 
5 

I.—II. 

Sz. v. 
15 

I.—III. 

Sz. v. 
19 ' 

I.—III. 

Sz. V. | 

I.—III. 

Sz^v. 

I.—III. 

Bicske indul ' " 4?S 505 546 " 746 1250 . 1" 1 317 431 619 f ' 1 726 748 1 920 
Budapest—Kelenföld ... indul 544 612 661 849 128 148 4I8 536 668 3 | 752 H 836 846 B | 10J9 
Budapest—Kelenföld ... érkezik 5 £ 616 659 869: 129 149 428 6« 6?? SS 764 ~~ 

s 82Z 
l l 837 v848 13 1059 

Budapest-Ferenczváros indul 602. 627- 712 909 - - 438 563 -

SS 764 ~~ 
s 82Z F 848 903 j p 1030 

Budapest keleti p. u. érkezik 616 , 640 725 920. 145 145 460 606 X 716 ? 820 S 900 916 £ 1040 

Budapest ny. p. u. — Párkány-Nána és vissza. 

Állomások Kifli 3z -
f Í l 

IT 
Sz*v O 

i.-m 
Állomások Kifli 

I.-III L-m 1,111 I.-II. I.-II. fzní: i-m l-m I-m- I-III. iSzin 1 -ni I-HI. I. III. I-III. SiS: I-III. I-III. Sin: I-III. I-III. f Í l T m Sz*v O 
i.-m 

Budapest ny. p.p. ind. 
Pa'ota—Ulnest iM. 
?acz illi. 
Nagy-Maros ind. 
Pártány-Nána éri. 

546 

618 

658 

565 

érk. 

615 

706 
739 
821 

655 

érk. 

730 

821 
848 Il

 
1 

1.
 
8
 1

 

846 

érk. 

915 
930 

érk. 
f 9-9 
1018 
1050 
1130 

1215 

érk. 

1225 
fl 241 

124 
157 

143 | 
321 
358 

23= 
235 

333 

500 

érk. 

430 460 
f.V'í 
'543 
615 

érk. 

545 
558 

600 
615 

érk. 

620 

706 
739 

839 

éik. 
f 804 
846 
919 

érk. 

820 905 
836 fg20 
911 1Q08 

érk. 1042 
_ 1126 

érk. 
f9 l 

11Ö8 
H49 

1020 
1089 
vérk. 

1040 
1056 

érk 

Állomások Sz. v Sz.v Sz. v Sz.v. Sz.v. s+t Sz.v. • 
n 

O Gy.v.; Sz.v. Sz.v. Sz.v. 
s * . 

Sz.v. Sz. v. Sz.v. Sz.v © 

Páriány-Nána ind. 
Kagy-Maros ... ind. 
?ácz ÍM. 
Palota liftest — Inl. 
Budapest ny.p. a. éri. 

425 
440 

525 
540 

520 
603 
620 

• 625 
640 

448 
5S0 
600 

(;5u 

523 
607 
642 
722 
735 

730 

666 
726 

8W 845 
955 1010 

840 
-9S1 
1004 
1052 
U05 

1240 
1255 

H40 

lói 
115 

1237 

' 7l8 

150 
146 
l'58 

'260 
305 

230 
305 
347 
400 

355 
410 

400 
435 
513 
525 

530 
545 

353 
442 
515 

605 
635 
660 

710 

8® 
8io 
826 

7H — 

8̂ 1 900 

g05 
833 
862 

925 
950 

1005 

925 
1007 
1020 

907 
943 

1022 
1935 

9£3 

1013 

1045 

844 
935 

ll'"' 
H30 1146 

Jegyzet: « Ezen vonatnál a szomszédos forgalmú menetjegyek használata ki van zárva, 
tt Május hó 15-től ünnep és vasárnapokon közlekedik. 
© Május hó 15-től bez. szeptember 15-ig ünnep- és vasárnapokon közlekedik. 
X Junins hó 1-től közlekedik. 
§ Junius hó 1-től minden csütörtökön közlekedik. 
+ Junius hó 1-től minden szerdán közlekedik. 
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1938 ad szám. 

Értesítés. 
A pozsonyi, komáromi és soproni cs. és kir , 

katona élelmező raktároknál és pedig: Pozsonyban 
1900. évi Juli UN 3-án, Sopronban 1900. évi jul ius 
hő 10-éu és Komáromban 1900. évi ju l ius 5-én dél-
előtt ÍO őrakor az illető élelmezési kerületek számára 
1900. évi szeptember 1-től 1900. évi augusztus 31-ig 
ter jedő időre, széna, alom- és ágyszalma, tűzifa, mint 
kőszén élelmezési szükséglet bérbeadása nyilvános 
tárgyalásban lepecsételt a jánlatokkal fog biztosít-
tatni. 

Az egyes czikkek és azoknak a különféle állomásokban 
való szükséglete az erre vonatkozó részletes 1938. ad számú 
tudósításból észlelhetők, valamint minden ezen bérleti üzletre 
irányuló feltételek a pozsonyi, komáromi és soproni cs. és kir. 
katona élelmezési raktároknál meglevő feltételi füzetekből 
naponta a hivatalos órák alatt kivehetők. 

Az egy koronás bélyegekkel ellátott és lepecsételt aján-
latok a bánatpénzzel együtt és egy időben a pozsonyi, 
komáromi és soproni cs. és kir. katona élelmező raktároknál 
a tárgyalási napon legkésőbb 10 óráig délelőtt benyújtandók. 

KeirTözsony, 1900. évi junius hó 6-án. 

1017 Az 5. hadtest cs. és kir. hadbiztossága. 

Pályázati hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága az 1904. január hó 1-től augusztus 

hó 31-ig terjedő nyolez havi időközben összegyűlő és feleslegként rendelkezésre 
álló mintegy 3860 drb üres repeze égő és kenő olajos hordót eladni óhajtván, erre 
ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

A fent kitüntetett mennyiség — a melyekre' nézve a magy. kir. államvasutak 
semminemű kötelezettséget nem vállalnak — nagyobb vagy kisebb is lehet, ennél-
fogva köteles leend a vevő a fenti időközben tényleg összegyűlő és eladásra kerülő 
egész mennyiséget az általa felajánlott egységár mellett. 

Az összegyűlő hordók esetről-esetre, áz 1901. évi augusztus hó. végéig össze-
gyülendők pedig a reá következő hónap 25-ig fognak a gyüjtőszertárak által az 
illető vevő rendelkezésére bocsáttatni és tartozik a vevő ezen hordókat a felszólítás 
vételétől számitott 8 napon belül átvenni és a szertárból eltávolítani. 

A hordók eladása kötelezettség nélkül azok állapotára történik, miért is hatá-
rozottan kiköttetik, hogy az ajánlatban világosan kitüntetendő, hogy a felajánlott 
egységárak a bármely állapotban, levő oly hordókért értetnek, a melyeknek minden 
bár sérült alkatrészei, ugy mint dongói, fenekei és abroncsai megvannak. 

Kiköttetik továbbá, hogy minden ajánló ajánlatával az e felett hozandó hatá-
rozatig kötelezettsége marad. 

Az ajánlat rész mennyiségre is tehető. Az ajánló a jelen hirdetésben fel nem 
sorolt feltételekre nézve a magy. kir. államvasutaknak az ócska anyagok eladása 
iránt 122291/96. sz. a. fennálló általános feltételeket kötelezőnek ismeri el, melyek 
30 fillérért a nyomtatványtártól megszerezhetők és melyek 60 filléres magy. kir. 
bélyegjegygyei és az ajánlattevő aláírásával ellátva okvetlenül ajánlatához csato-

Ezen feltételek az értük járó 30 fillér és 20 fillér postaköltségnek a nyom-
tatványtárnak való beküldése ellenében kívánatra postán is megküldetnek. 

Az ajánlatok kizárólag e czélra rendelt és anyag és leltárberendezési szak-
osztályunkban egy példányban ingyen kapható űrlapon, ennek rovatainak pontos 
kitöltése mellett állitandók ki. 

Az ajánlatban az ajánlati ár számokkal és. szóval, végre a fenti feltételek el-
fogadása világosan kiteendő. Javítások és vakarásoknak az ajánlatban előfordulniok 

Felhivatnak tehát a pályázni szándékozók, hogy ide vonatkozó kellően lepe-
csételt és (egy) 1 koronás m. k. bélyeggel ellátott ajánlataikat ezen külfelirattal: 
„Ajánlat üres repeze olajos hordók megvételére 74335/900. számhoz." 1900. évi 
junius-hő 16-ának déli 12 órájáig az anyag és leltárbeszerzési szakosztályunknál 
(Andrássy-ut 73. sz, II. em.) benyújtani szíveskedjenek. 

Bánatpénzképen az ajánlott egységár szerint kiszámított értékösszeg 5%-a 
az ajánlat benyújtását megelőẑ ő napon déli 12 óráig a főpénztárnál készpénzben, 
vagy állami , letétekben alkalmas értékpapírokban leteendő. 

Más ügyletek biztosítására létünkben levő biztosítékok ezen ajánlathoz nem 
fogadtatnak el bánatpénzül. 

Bánatpénz vagy aláirt feltételek nélkül, továbbá elégtelen bántpénzzel, a 
kitűzött határidőn tul, vagy nem az előirt ajánlati mintán tett ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. 

Pótajánlatok semmi körülmények között nem bocsáthatók tárgyalás alá. 
Egyébként a magy. kir. államvasutak igazgatósága fentartja magának a jogot, 

hogy az ajánlatok között tekintet nélkül az ajánlott árakra — szabadon választ-
hasson továbbá, hogy a mennyiben ennek ellenkezője az ajánlaton ki nem köttetett 
volna, tetszés szerinti részmennyiséget engedhessen át, mely esetben az ajánlattevő 
"Z átengedett részmennyiséget is köteles átvenni és végre, hogy a 

Az igazgatóság. 

Lapunk bekötési táblája 
1 f p t 3 6 k r é p t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

A dr. Aschenbrandt-féle 

bordói-por 
| a legbiztosabb, kényelmes kezelésű és olcsó ellenszere 

a szőlő- és a burgonya 

p e r o n o s p o r á j á n a k 
Ara Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete* rak-

tárában : 
50 kgos zsákokban á kg. 76 fill. 
10 kgos zsákokban á kg. 80 , 
5 kgos zsákokban.. á kg. 80 , 

A szőlő első permetezéséhez 1%; második permete-
zéséhez l*/2—2%; harmadik permetezéséhez lW/o-os oldatot 
használjunk. — Egy kat. holdra kell 3 permezéshez 22—25 kg. 
bordói por, 25—30%-al kevesebb, mint a tiszta rézgáliczból.— 
A port konyhaszitán a vizbe szitáljuk és kész az oldat. 

A dr. Aschenbrandt-féle 

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

o i d i u m n a k 

Permetező és fujtató gépek s 
Vermorel-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 porozd gép (igen finoman poroz) 28 kor. 

Az „ Aschenbrandt-féle" porok megrendelhetők a vezérképviselő 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, 
BUDAPEST, (Alkotmáoy-ntcza 31. szám). 

Ezenkivül megrendeléseket elfogadnak: 

A „Borászati Lapok" kiadóhivatala, 
BUDAPEST (Köztelek) 

és a v i d é k i m e g b í z o t t a k . 

(lisztharmat). 
i xira Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" 

raktárában: 
50 kg. zsákokban á kg. 52 fill. 
10 kg. zsákokban k kg. 56 „ 
5 kg. zsákokban á kg. 56 „ 

0 V Ahol az 1899-ik évben volt oidium, először április 
hóban, a mikor a szőlő hajtása 10—12 em., 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 a 
dr. Aschenbrandt-féle porok fenti árai csak ideig-
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. 
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797. szám. 1900. 

Földhaszonbéri hirdetés. 
A m. kir. közalapítványi uradalom f. évi október hő 

1-től következő birtokait adja haszonbérbe: 

A temesvármegye Hittyiás községben fekvő 9 4 ^ 

holdat 6 évre. 

A Dragzina községben a Temes folyó jobb partján 

fekvő .2752? holdat 6, esetleg 12 évre 

A Cserna községben 1121^ holdat 12 évre és 

az Izgár községbeni 1321— holdat 8 évre. 

A haszonbérbeadás zárt ajánlatu versenytárgyalással 

egybekötött nyilvános szóbeli árverésen f. évi junius hó 

27-én délelőtt 10 órakor fog eszközöltetni a Buziás für-

dőhelyen székelő m. kir. közalap, gazd. ker. főtisztség 

hivatalos helyiségében. 

Ezen határnapra bérleni szándékozók azzal hivatnak 

meg, hogy 1 Kor. bélyeggel ellátott és kellő bánatpénzzel 

felszerelt írásos zárt ajánlataikat, melyben a holdanként 

megajánlott évi haszonbér összege számokkal és betűkkel 

kiírandó és kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérbeadási 

feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti, — bértárgyan-

ként külön borítékozva a fenti határidő előtt alőlirt Fő-

tisztséghez nyújtsák be, a boritékára feljegyezvén, hogy 

az ajánlat, mely bértárgyra szól. 

Bánatpénzül a bérleni szándékolt birtoktest minden 

holdja után Kettő (2) korona csatolandó a zárt ajánla-

tokhoz vagy teendő le a. szóbeli ajánlat megtétele előtt 

készpénzben vagy az állam által óvadékképesnek elfoga-

dott értékpapírokban. 

Kikiáltási ár, év és holdanként: 

a hittyiási 9 4 ^ holdnál .'._ 44 kor. 20 fill. 

a dragsinai 2 5 7 ^ „ „_•_„ . 26 „ , 

a csernai 1121J? „ 12 „ 10 „ 

az izgári 132 í j ig „ ... _ ; _ _ _ _ „ 9 .„ 20 „ 

Oly egyénék, kik gyámhatalom vagy gondnokság alatt 

állanak, úgyszintén a kik az uradalommal szemben hátra-

jiékos tartozatban vannak, vagy bármi czimen perben ál-

lanak az árverésből ki vannak zárva. 

Elkésve érkezett vagy utóaj^nlatok valamint kellően 

fel nem szereltek figyelembe vétetni nem fognak. 

Az ajánlattevők közti szabad választási jog 'az ura-

dalomnak fentartatik. 

A részletes haszonbéri feltételek alólirott főtisztségnél, 

valamint a hittyiási birtokra vonatkozólag a nagyköveresi, 

dragzinai és csernai birtokokra vonatkozólag a török-szá-

kosi, és az izgárira vonatkozólag a zsidovini uradalmi 

ispánságoknál"is a szokásos hivatalos órák alatt betekint-

hetők vagy érdeklődők költségein lemásolhatók. 

Buziáson, 1900. évi május hó 17-én. 986 

A m. kir. közalap, gazd. kep. főtisztség. 

Gazdasági szeszgyár 
teljes berendezése, jő karban, gőzkazán, gőz-

gyüjtő és géppel, 7 Hl. napi főzéssel 

f Ő T eladó. 
Gróf Karátsonyi Camilló 

tiszttartősága íooo 

L a u d o n t a n y a (Torontálmegye). 

Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

A gőzhajók szaporított járatainak uj menetrendje a fiume-anconai és a fiume-velenczei 
vonalon. 

Folyó évi márczius 15-től kezdve a gőzhajók egész éven át hetenkint kétszer 
közlekednek, csatlakozásban a Budapest-Fiume közt forgalomban levő gyorsvona-
tokkal, melyek az utasokat a hajók kikötőhelyéig, illetve onnan továbbítják. A 
fiume-velenczei vonalon az egész éven át fenntartott heti két járaton kivül — az 
épités alatt levő uj termes gőzhajó elkészültekor — nappal történő utazással egy 
heti harmadik járat fog a nyári hónapok tartama alatt berendeztetni, melynek 
menetrendjét utólagosan kihirdetjük. 

A fiume-anconai vonalon már márczius 15-től kezdve egyik járat nappal, a 
másik járat pedig éjjel történik, s mindkét járatnak csatlakozása van a Rómába, 
Nápolyba, Bariba, Brindisibe Bolognába induló, illetve az onnan érkező vonatokhoz. 
A vonat Anconában a hajó kikötő helyétől, illetve kikötő helyéig közlekedik. 

A gőzhajók menetrendje I. Fiume-Ancona közt: 
a) Nappali utazás: Fiúméból ind. minden hétfőn reggel 7 ó.-kor 

„ „ Anconából „ „ szerdán „ 7 „ 
. b) Éjjeli utazás: Fiuméből , , csütörtök este 8 „ 

„ „ Anconából „ „ szombaton , 8"30 „ 
II. Fiume-Velencze közt: 

Fiúméból indulás minden kedden és szombaton este 8 órakor 
Velenczéből „ , hétfőn és csütörtökön „ 7.30 „ 

(A nappal történő utazással berendezett heti har:nadik járatnak kezdete és menet-
rendje utólag kihirdettetik.) 

Menetdíj ak : 
A gyorsvonatok használatára jogosító menetjegyek árai a hajóátkelési dijjal 

együtt: 
a) Budapestről Fiúmén át Velenczébe vagy Anconába vagy viszont: 

gyorsvonaton I. oszt. és a gőzhajón I. oszt. K. 34.— 

b) A gőzhajókon Fiúméból Velenczébe vagy Anconába vagy viszont: 
diszterem, hálóhelylyel együtt K. 16.— 
I. oszt. , „ „ 12.— 

III. „ (fedélzet) „ , 6.— 
Utazási tartam 10 óra. 

A gyorsvonatok használatára jogositó c) közvetlen menetjegyek árai a hajó-
átkelési dijával együtt: 

I. oszt. II. oszt. 
Budapestről Rómába v. viszont 76 frc. 05 cm 55 frc. 65 cm 

Nápolyba „ 104 , 45 „ 75 „ 55 , 
„ Florenczbe „ 75 , 80 „ 55 „ 45 „ 

Genuába „ 92 „ 50 „ 67 » 25 „ 
Milanóba 71 „ 95 , 52 „ 85 „ 
Turinba „ 92 „ 25 „ 67 , 10 , 
Nizzába , 117 , 20 , 84 , 40 , 
Marseilleba . 142 „ 25 „ 101 „ 35 „ 
Lyonba „ 132 „ 15 „ 94 „ 25 „ 

Továbbá kaphatók ezen útirányon át Olaszországba szóló combinálható 
mérsékelt körutazási jegyek is. Menetjegyeket kiadnak és közelebbi felvilágosítással 
szolgálnak a magy. kir. államvasutak állomásai, valamint a városi menetjegy irodái 
és jegykiadóhelyei és a Cook Tamás és Fia czég összes utazási irodái. 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága 

Kapható 
egész éven át l e g e l s ő r end i i f i a t a l 

nehéz 

erdélyi igás ökör 
P a p p A n t a l n a l , 

Szamosujjvárt. 
A. készlet egész éven át állandőan 

SOO—ÍOOO darai). 909 



46 SZÁM. 10-ik ÉVFOLYAM. KOETELEK 1900. JUNIUS HO 13 937 

KIS H I R D E T É S E K továbbá Uliat k««ók tm 

Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkél válaszra szükséges levélbélyeget vagy levelezőlapot kflldenek. 

B I l t e l D Ő ÁLLÁS . 

K - % 
ÁLLÁST KERESŐK, 

A gróf 

ALLATOK, 

Eladó 
' ForgáctL-fél 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 157 

grdf Herberstein 

növendék ökör 
és üsző borjakat 
Já r r a os^ ökröket 

ehídó^^íj^Mttín^MM^ 

, U P " C k S r a n M 
és szálas takarmány adagolásra 

S C ^ É l f S i 

PONYYAKAT, 
t t & x í s s . ? 

T E R M É S Í Y 

Z S Á K O T 

KOHNÉSSTEÍN 

üSefvezet* D 

másán létesítendő uj fel-

ra-srff 

3LlatUaTzinérváíÍ?ai 

f. é. , junius hó 

5 le készpénzben, 
állami letétikre al-

Zalavármegye 

ffiiazittról 

66. szám III. 

a Áz™jTnUtokhlegkésőbb 

á i W ü 

tarnyujta^dókte0: 

?900. évi jűn?us hó^T-én! 
déli 12 óráig 6000, azaz 

ju f l tbC 4 ' 160C-éVÍmá-
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GfiZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

fcajlutf rtgyék rirálaUii; ipigy 

m é l y r i g s l t z á s t s z ő l ö - t e l e p i t é s e k h e z . 
trieklMik kéretlek, htgy ftliiti «memhes f»rdaljan»k. 

gííszáatísi Tillalkwi 
B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D , W O L F F ERNŐ, 

A legjobb kutszivattyuk 
ugyszinte mindennemű szivattyúkat, 

minden czélra, csöveket, 

vízellátási 
telepeket 

n ^ r Z a x f S ó keSZlt 466 

Anton Kunz 
Máhr, Weisskirchen. 

P r o s p e c t u s o k i n g y e n . 

Magy. kir. államvasutak. 
77902/F. II. 

Hirdetmény. 
(Az 503. és 504. sz. gyorsvonatoknak Nagyvárad és Kolozsvár között, valamint 
515. és 516. sz. személyvonatoknak Kolozsvár és Székely-Kocsárd között való újbóli 

forgalomba helyezése.) 
A m. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesítés szerint, a Budapest 

keleti pályaudvarról délután 1 óra 55 perczkor ez idő szerint csupán Nagyváradig 
közlekedő 504. sz. valamint Nagyváradról Budapest keleti pályaudvarra délután 1 
óra 50 perczkor érkező 503. sz. gyorsvonat forgalma f. é. junius hó 1-től kezdve a 
nagyvárad-kolozsvári vonalrészre is ismét kiterjesztetik. Az 503. sz. gyorsvonat 
Kolozsvárról reggel 5 óra 23 perczkor indul és Nagyváradra d. e. 8 óra 38 perczkor 
érkezik, az 504. sz. gyorsvonat Nagyváradról este 6 óra 46 perczkor indul és 
Kolozsvárra éjjel 10 óra 8 perczkor érkezik. . 

Ezen vonatoknak Kolozsvár és Nagyvárad között való ujboli forgalomba helye-
zése folytán a jelenleg csak Fővis és Székely Kocsárd között közlekedő 5i5. és 
516. sz. személyvonatok Székely-Kocsárd és Kolozsvár között is fognak közlekedni 
és pedig az 515. sz. személyvonat Székely-Kocsárról éjjel 1 óra 58 perczkor fog 
indulni és Kolozsvárra az 503. sz. gyorsvonathoz csatlakozólag reggel 4 óra 27 
perczkor fog érkezni, az 516. sz. személyvonat pedig az 504. sz. gyorsvonathoz 
csatlakozólag Kolozsvárról éjjel 10 óra 47 perczkor fog indulni és Székely-Kocsárdra 
éjjel 1 óra 8 perczkor érkezni. 

Budapest, 1900. május 19-én. 

ajánl araaté gépekhez való elismert kitűnő minőségű 

manila kévekötőfonalat; 
valamint egy külön eljárással a czólnak époly jól megfelelően 
előállított, több nagy uradalomban kipróbált, SO%-al olcsóbb 

kévekötőfonalat magyar kenderből 
minden aratógép szerkezetnek megfelelő gombolyagban. 

Ugyanott gazdasági kötéláruk ós valódi kender -
zsákok jutányos árban kaphatók. 

Az igazgatóság. 

Eladó állatok. 
Gróf Zichy János ur nagy-lángi uradalmában tenyész-

irány változtatás következtében eladásra kerül 

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

1 db öreg tehén 
13 
7 

1 6 

897 uszo 2 „ 892-beli tehén 
7 „ 893 „ „ 
9 „ 894 „ „ 
6 „ 895 „ 

17 db 896 „ 
Eladó továbbá vészen átment 

12 db öreg (fecskehasu) mangalieza kan 
40 „ „ „ » emse 

25 „ süldő „ „ kan 
20 „ „ „ ». emse 

központi felügyelői hivatalhoz 
I V a g y - L á í i j f , F e j é r m . intézendők. 942 

The Johnsíon Harve&ter Co-
amerikai aratógépgyár BATAVIA N.-Y. Amerika. 

Ajánlja az egész világon legjobb hírnévnek örvendő utólérhetetlon 

f ű k a s z á l ó i t , 

m a r o k r a k ó a r a t ó g é p e i t , 

k é v e k ö t ő a r a t ó g é p e i t é s 

é g é s i a c x 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 

Bacher Rudolf 
és 

Melichar Ferencz 
gépgyárosok, mint 

magyarországi vezérképviselöink 
BUDAPEST, 

VI,, liagymező-uteza 68. szám. 

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




