
X. Évfolyam, Budapest 1900. julius kó 1 51 9C9 szára. 

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

A Z ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megje lenik minden szerdán f i szombatén. 

ám «ruAg«s Magyar yasdeaigi egyesület tagjai 
h^wlapják. 

Ken U J i b ü ©SSfestésl «Ji 
Bf tol tor* M kMroua, félérra 10 korona, nogrysdáTW 

Az Orsságea Kagy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

RtriHiiti: 8illaM7 ZolMn u OUCSB. h 

Ssarkcsitffséff 6a kiadóhivatal: 
• a t a f e i t (K l i t ehk ) , í lUSI-it SS. n i n 

Kfairatokat a nerkMrtfeif • 

* / 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Kérelem az OMGE. tagjaihoz. 

Felkérjük egyesületünk T. tagjait, hogy 
lakhelyváltozásaik bejelentése alkalmával uj 
lakhelyük (utolsó posta, megye) pontos meg-
jelölésén kivül egyúttal megnevezni szíveskedje-
nek azon lakhelyüket is, a melyre eddig a 
„Köztelek" lappéldányait kapták, hogy a lap-
küldés körül minden zavar vagy tévedés el-
kerülhető legyen. Igazgató. 

Kitüntetett kiállítók, kiknek tar-
tózkodási helye ismeretlen. 

Az I. szegedi mezőgazdasági országos 
kiállítás érmeit és okleveleit a szövetségi iroda 
e'küldvén, az alábbi kitüntetettek pontos czimét 

n lehetett a bírálati jegyzőkönyvek alapján 
Ulapitani. Felkérjük az illetőket pontos 
"k közlésére, illetve az alább közölt czi-
Mgazitására : 
ilog Sándor. Beliczwy Ignácz méhész, Mátyás-
tapest mellett. Banga Péter. • Datvas Lajos és 
•dáos. Dorner János, Fritz Péter, Budapest. 

Bulka. Lcmghoffer Samu, Horka. Osers 
rs. Tomajovszky Ede, Harsány. VeicMnger 

.bh felsoroltak részére Ugyan elkül-
ármek és oklevelek, de azok rész-
részben elégtelen czimzés folytán 
„tek : 

Károly br.. Szeggsárd. bajzáth Ignácz, 
Bdcí György, Bánfly-Hunyad. Dr. Eltér 

-uniós, Temesvár. ji'iUsoher Gyuia, Kassa. Hegedűs 
József, Toida. Herbert Lipót, Ráhó, (Gömörm.). 
Hoffmann Lajos, Szabadka. Koffmann Vilmos, Szabadka. 
Klein Zsigmond, Sajó-Szt.-Péter. Lengyel Antal, Debreezen. 
Bácz György, Bács-Kula. Réthy János, Nagy-Kőrös. 
Simogrin Sámuel, Apez-Szántó. Sztankó Gusztáv, Szepes 
up. Bebreczen. Újhelyi Lajos, Sámodup. Vaiszló. Walló 
János, Ó-tura (Nyitram.). Zeiler Géza, Kaposvár 
(Somogym.). Gróf Zichy Miklós, Bodókő-Váralja. 

Végül felkérjük az egyes csoportok elnö-
keit és csoportbiztosait, hogy ha a fenti kiállí-

tók közül némelyiknek pontos cziméről tudo-
mással bírnának, azt a szövetségi irodával 
közölni szíveskedjenek. 

Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület rendkívüli közgyűlése. 

(1900 jünius hó 26-án.) 

Jelen voltak: gróf Dessewffy Aurél az 
egyesület elnökének elnöklése alatt Bujanovics 
Sándor alelnök, Atzél Péter, Bálás Árpád, 
Balogh Elemér, dr. Ballay Lojos, Bedö Albert, 
Bernáth Béla, Bolla Mihály, dr. Csillag Gyula, 
Cserháti Sándor, Cselconics Endre gróf, Da-
rányi Gyula dr., Daróczy Vilmos, Dorner Béla, 
Dömötör László dr., Esterházy Miklós Móricz 
gróf, EleTc Emil, Emődy József, Fábián János, 
Forster Gyula, dr. Förster Aurél, dr. Fenyvessy 
Adolf, Fisehl Lipót, Galgóczy Károly, Géber 
Kornél, Goldfinger Gábor, Hantsok Leander, 
Hegedűs József, Károly Rezső, Károlyi Sándor 
gróf, Kasztl László, Kodolányi Antal, Kos-
tyán Ferencz, Krick Aladár, Rvassay Jenő, 
Lejthényi György, Libits Adolf, Laehne Hugó, 
dr. Liebermann Leó, Löherer Andor, Leitgeb 
Imre, Milkovics Imre, Mérey Lajos, dr. Nagy 
Dezső, Nérei Ödön, Perczel Ferencz, Reusz 
Henrik, Bazgha Béla, dr. Bodiczky Jenő, 
Bédly Gyula, báró Solymossy Ödön, Suhajda 
István dr., Siegler Gyula, ifj. Siegler Gyula, 
Szabó Ferencz szántói, Szapáry István gróf, 
Szilárd Ferencz dr., Tahy István, Tormay 
Béla, Wilfing Nándor, Wiener Moszkó, Zálay 
Kálmán, Cziegler Győző, Zoltán Elek egyesü-
leti tagok; a tisztviselő-kar részéről Forster Géza 
igazgató, Bubinek Gyula ügyvezető-titkár, 
Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, Buday Barna 
titkár, társszerkesztő, Kirchner Lajos pénztárnok, 
Sporzon Vilmos segédtitkár. 

Közgyűlés megnyitása és határozatképessége. 
Gróf Dessewffy Aurél elnök: Tisztelt 

Közgyűlés! Amidőn a mai napra egybehívott 

rendkívüli közgyűlésünket megnyitottnak nyil-
vánítanám, bocsánatot kell kérnem, hogy ily 
szokatlan időben voltunk bátrak a tiszelt tag-
társakat idefárasztani, de igen fontos és oly 
kérdésről van szó, melyet egyesületi alap-
szabályaink értelmében csakis a közgyűlés bonyo-
líthat le. Mindenekelőtt konstatálom azt, hogy 
a mai közgyűlés egybehívására az igazgató-
választmány folyó évi junius hó 7-iki gyűlése 
adta meg a felhatalmazást s ezen felhatalma-
zás alapján a rendkívüli közgyűlés az egyesü-
let hivatalos lapjában, a „Köztelek"-ben, a 
junius 9 iki 45 ik számban közzététetett és 
azóta a „Köztelek" lapban folytonosan hirdet-
tetett, ennélfogva az alapszabályok 18-ik 
szakaszának e tekintetben is elég lett téve. 
Konstatálom továbbá, hogy az egyesületi alap-
szabályok 20-ik §-a által megkövetelt, legalább 
50 szavazati joggal biró tagnak jelenléte az 
eszközölt összeírás szerint megvan. 

Forster Géza igazgató : Nagymélióságu 
elnök ür, Mélyen Tisztelt Közgyűlés. A köz-
gyűlés határozatképességének konstatálhatósága 
szempontjából talán helyes volna egy bizott-
ságot küldeni, mely áttekintené a jelenlevő 
tagok névsorát. (Helyeslés). 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Ezen 
bizottságba felkérem dr. Darányi Gyula 
ügyész urat és Mérey Lajos tagtárs urat. 

Jegyzőkönyv hitelesítése és jegyzőkönyv-
vezető. 

A mai rendkívüli közgyűlésről felveendő 
jegyzőkönyv hitelesítésére Bálás Árpád és dr. 
Csillag Gyula tagtárs urakat, a jegyzőkönyv 
vezetésére pedig Bubinek Gyula ügyvezető-
titkár urat kérem fel. Ezzel a mai rendkívüli 
közgyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

U j székház építése. 
Elnök: Mai rendkívüli közgyűlésünk har-

madik tárgya a tárgysorozat szerint a választ-
mány felhatalmazása arra, hogy az egyesület 
tulajdonát képező Köztelek nevü budapesti 
székházát átépíttethesse és a még meglevő 
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üres telken uj épületet emeltethessen. Felkérem 
Forster Géza igazdató urat e tárgy előterjesz-
tésére. 

Forster Géza igazgató: Röviden a követ-
kezőkben ismerteti a tényállást. 

A tél folyamán jelentést tett a választ-
mánynak, melyszerint a „Köztelek" épület oly 
hiányokban szenved, hogy építészeti szem-
pontból kifogások alá esik s igy vagy a 
jalenlegi székház átépítése, vagy egyéb módo-
satok keresése volt szükséges, hogy az 
egye. ület e vagyona a további esetleg bekövet-
kezhető veszélyektől megóvassék ; szóló jelen-
tőse folytán a választmány egy bizottságot 
küldött ki, mely a kérdést tanulmány tár-
gyává tette s a következő megállapodásokra 
jutott. 

A „Köztelek" épület 1872-ben, tehát 
29-évvel ezelőtt alakíttatott át akként, hogy a 
meglevő régi épület a régi alapon a második 
és harmadik emelet felépitettetett és 1890. 
évben az épület 16500 frtnyi költséggel 
restaurálva lett. Most oly hiányok mutatkoz-
nak, melyek gyökeres átalakítást kívánnak, ez 
160,000 koronába kerülne s igy az egyesület 
160,000 koronányi kiadás előtt állana. A 
bizottság azonban a beható tanulmányozás 
után arra a végeredményre jutott, hogy épít-
tessék a meglevő telekre egy uj ház s 
ezirányban a számitá okat meg is tette, ezen 
számításokból az derült ki, hogy az uj épít-
kezéssel járó nagy befektetés nem hozná meg 
a megfelelő kamatot, amely az egyesületre 
igen tetemes teherrel járna. Kénytelen volt 
tehát a bizottság ezea felmerült tervtől 
egészen eltekinteni s azon javaslatot tette a 
választmánynak, hogy a meglevő üres telekre 
uj épület emeltessék, amely tisztán az egye-
sület székházát képezné a Köztelek-utczára 
eső bejárással s ezen épületben az egyesület 
hivatalos helyiségei és tisztviselői lakások 
nyernének elhelyezést s a meglevő székház 
pedig 162.0C0 korona költséggel gyökeresen 
átalakíttatnék, hiányos részei újraépíttetnének, 
hogy biztonságát visszanyerje az épület s az 
egyesület ezen épületet mint bérházat hasz-
nálná fel. Vannak ugyanis egyes részei az 
épületnek, nevezetesen a főlépcsőház, amely 
a mai kor igényeinek nem felel meg, sem a 
biztonsági állapotoknak. Úgyszintén a nagy-
terem is lebontandó lesz. 

A bizottság tehát ez irányban tárgya-
lásokat folytatott Czigler Győző műépítész 
arra', aki egy vázlatos tervet is készített, hogy 
a mai közgyűlés abba betenkintést nyerhessen. 
E terv szerint körülbelül egyharmada volna a 
teleknek az uj épület, míg a mostani székházi 
épület átalakíttatnék bérházzá s a nagyterem 
lebontatván uj udvar képeztetnék, melynek 
kihasználása a Pátria-nyomda részvénytársaság 
helyiségeiül szolgálna ós a földalatti helyiség-
ben a nyomdai gépek helyeztetnének el, ezáltal 
az épület szilárdsága nem veszélyeztetnék. 

Most az a kérdés merül fel, hogy miként 
áll az egyesület vagyona, ha ezen a választ-
mány által elfogadott és ajánlott építkezések 
végrehajtatnak. 

A tervbevett építkezések folytán az egye-
sület pénzügyi helyzete a következőleg fog 
alakulni: 

Eddig volt a .Köztelek" készpénz házbér-
jövedelme : 10985 frt, az üres telki istálló és 
az irodák lakbéregyenértékében pedig, felszá-
mított összeg; 4550 frt. vagyis ezen a czimen 
az egyesület költségvetésében 15535 frt szere-
pelt. Ha ebből az adót levonásba hozzuk, mely 
4450 frtnak felel meg, akkor marad: az e 
czimeni bevételt 11085 frt. ennek ellenében, 
ha az uj építkezésekre 550.000 korona köl-
csönt veszünk fel, ennek 5lA°/o-os amortizá-
cziója 14447 frt ; a .Köztelek" régi épületé-
ben készpénzért kiadott lakások értéke'hasonló-
kép mint a múltban 10985 frtban vehetők fel, 
— hozzájönnek azonban az átalakítás és át-
építés folytán előálló uj lakrészek bérjövedel-
mei, amelyek 7000 forintra irányozhatók elő 

továbbá a „Pátriá"-tól követelésbe hozandó 
legalább több bérjövedelem 1000 frt, összesen 
tehát 8000 frt. Az uj épületben addig, amig az 
egyesület továbbfejlődésénél az összes helyi-
ségeire szükség leend, — számitható a tiszt-
viselőknek adandó lakbéregyenleg fejében: 
1400 frt; ehhez .felszámítva a múltban felszá-
mított irodai és tisztviselői lakások lakbér-
egyenlegét 4200 frtot, — az Ö3szes e czimeni 
bevétel: 13600 frtra rúgna; vagyis az amor-
tizáczióra szükséges összeg 837 frt h'ján ily-
módon pótoltatnék és az egyesületnek 10985 
frt készpénz bevétele a. bérletekből igénybe-
vétetnék; vagyis tisztán ,az első 15 évben 
— feltéve, hogy az épület állami adómentes 
lesz, — 837 frttal volna az egyesület jöve-
delme kevesebb évente, mint a múltban. 

Ha azonban a régi épület átalakítása és 
átépítéséből is állami adóelengedésben része-
sülnénk, — akkor oly mérvben fog a tiszta 
jövedelem emelkedni ezen tranzákczióból, a 
mennyit az adóelengedés kitesz. 

Jelen számításunknál nem vettünk sem-
miféle béremelést tekintetbe; sőt tekintettel 
a jelenlegi lakbér viszonyokra, a „Közteled-
épületben eddig bérbeadott lakásokat, — 
daczára, hogy az átépítés folytán azok lak-
hatóbb és kényelmesebb állapotba fognak 
helyeztetni, — csakis az eddigi bérösszeggel 
vettük föl. Hasonlókép az újonnan keletkező 
lakrészeknél is csupán a mostani viszonyoknak 
megfelelő bérösszeget állítottuk be. ügyannyira, 
hogy az Üllői-utra néző földszinti részeket 
mint lakásokat és nem mint üzleti helyisége-
ket taksáltuk. 

A jövőben tehát ezen számitások alap-
ján az egyesület egy teljesen uj székházban 
fog elhelyezést nyerni s ez az egyesületnek 
1000 frttal több kiadást fog okozni. De tekin-
tetbe véve azt, hogy a régi, jelenlegi épület, 
minden körülmények között átépítendő, mert 
a biztonsági szempontoknak meg nem felel, 
amely czélból 80 000 frtot kellene ezen épü-
letbe befektetnünk a nélkül, hogy bármely 
összeggel nagyobb bérjövedelemre számithat-
nánk, — akkor kitűnik az, hogy ezen tervbe-
vett épitkezís folytán az egyesület sokkal ked-
vezőbb anyagi helyzetet teremt magának, 
mintha csak a régi épületeket a követelmények-
nek megfelelőleg átépíttetné. 

Ezek alapján a legnagyobb nyugodtság-
gal és jóhiszeműséggel ajánlja a bizottság és 
az igazgatóválasztmány az építkezések elren-
delését a mélyen tisztelt rendkívüli közgyűlés-
nek. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor, mint a bizottságnak 
egyik tagja ajánlja EZ igazgató előterjesztését 
elfogadásra. A fő és irányadó szempont, amely 
szólót vezette, midőn beleegyezését adta abba, 
hogy az uj székház építése és a régi átalakí-
tása eszközöltessék, az volt, hogy a jelenlegi 
épület oly karban van, hogy a szakértők 
nyilatkozata szerint tovább fenn nem tartható, 
hanem okvetlenül és minden körülmények 
között gyökeres helyreigazítást és gyökeres 
átalakítást igényelt, melynek költsége 60— 
80,000 forintot tenne ki. A bizottság ós 
választmány által ajánlott terv szerint az 
egyesület megkiméltetnék azon költségtől 
hogyha az épület újraépíttetnék, bizonyos 
ideig az egyesületi működés folytonossága fen-
tartása végett bérelt helyiségbe kellene költöz-
ködnie, mig ha uj székház emeltetik az üres 
telken, akkor az egyesületi működés folytonos-
sága meg nem szakittatik, mert a régi épület 
átalakítása csak akkor történnék, mikor 
már az uj épületbe az iroda helyiségei el-
helyezhetők. 

A pénzügyi oldalát illetőleg ezen kérdés-
nek igazgató előterjesztésében ki van mutatva, 
hogy egy csekély összeg kivételével a kölcsön 
törlesztésére szükséges összeg az átalakítással 
járó többjövedelem után fog folyni. S miután 
a kiküldött bizottság az építkezésre nyerendő 
kölcsön tekintetében is megnyugtató nyilatko-
zatot kapott s kilátásba van helyezve, hogy 

egész szükségelt összeg e két telekre be-
kebelezve" folyósittatni fog az Osztrák-Magyar 
bank által, ennélfogva teljes mértékben csatla-
kozik igazgató előterjesztéséhez és elfogadásra 
ajánlja az előterjesztést, ugyanis, mint a 
kiküldött bizottság és az igazgató-választmány 
javaslatát. 

Galgóczy Károly: Elfogadja az előter-
jesztést s a közgyűlési tárgysorozat 5 dik 
pontja kapcsán azon pótinditványt teszi, hogy 
a nagy, mintegy 550,000 korona kölcsön 
apasztása végett kéressenek fel az alapitványai-
kat még be nem fizetett alapitó tagok alapit-
ványaik befizetésére, hogy az összegek is az 
építésre fordíthatók legyenek, továbbá az év-
dijas tagok évdijaik pontos fizetésére. 

Gróf Desstwffy Aurél elnök : Ha méltóz-
tatnak elhatározni, ezen közgyűlésből indít-
ványozó ur javaslata alapján a felhívás meg-
történhetik. Most felteszem a kérdést, hogy a 
mai rendkívüli közgyűlés tárgysorozatának 
harmadik pontjára vonatkozólag az igazgató-
választmány és az azáltal kiküldött bizottság 
javaslatát a tisztelt rendkívüli közgyűlés el-
fogadja-e és elhatározza-e a régi székház át-
építését és a meglevő üres telken az uj szék-
épület emelését s az ezen építkezésekhez 
szüksépes s proponált kölcsönösszeg felvételét ? 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) Ennélfogva a rend-
kívüli közgyűlés határozataként jelenthetem ezt 
ki s felkérem Forster Géza igazgató urat a 
közgyűlés erre vonatkozó szövegezett határo-
zatának felolvasására. 

Forster Géza igazgató (olvassa) : 
Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesü-

let" mai rendkívüli közgyűlése ezennel 
fölhatalmazza az egyesület igazgató-választ-
mányát arra, hogy az egyesület tu'ajdonát 
képező „Köztelek"-épületet, amely a IX. kerü-
let, Üllői ut 25. szám alatt van, átépíttethesse 
oly módon, hogy az a bérházak igényeinek 
teljes mérvben megfeleljen. Azonkívül annak 
a biztonságnak meg nem felelő részeit 
lebontathassa és részben újból felépíttet-
hesse ; továbbá az idők folyamán elhasznált 
részeket ujakkal kicseréltethesse; egy szó-
teljes mérvben azokat jó állapotba heh 
tethesse; nemkülönben a telken levő 
részletet újból fölépíttethesse és pedis" 
módon, hogy ezen uj épületben, -
mostani székháznak megfelelőleg i 
emelet magasságban lesz felépiter 

egyesület összes hivatalos hely' 
helyezést nyerhessenek ugy, hoj 
képpen ezen újonnan emelev: 
képezné az egyesület jövőbeni b 
és egyúttal utasítja az igazga 
mány, hogy ezen székházra vo 
— mely tisztán közczélokat fog szl 
az állami adómentességet feies/?köz 

Fölhatalmazza azigazgató-válajzmanyi., 
hogy ezen szükséges lépéseket azonnal meg-
kezdhesse és pedig: első sorban az uj 
épületet emeltesse fel és ha az készen van 
és oda az egyesület hivatalos helyiségei 
áthelyeztettek, akkor foganatosítsa a jelenlegi 
régi épületnek átalakítását, illetve átépítését. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök : Most követ-
keznék a rendkívüli közgyűlés tárgysorozatának 
a 4 ik pontja: felhatalmazás adása az igaz-
gató-választmány három tagjának arra, hogy 
a fenti építkezések eszközölhetése végett az 
egyesület üllői-uti 25 dik számú házára és 
telkére valamely pénzintézettől egy legfeljebb 
550,000 koronára terjedő és legfeljebb 50 év 
alatt évi 51A°/o-kal törlesztendő kölcsönt fel-
vehessen és ebből folyólag a kölcsön-kötelez-
vónyt az egyesület nevében jogérvényesen 
aláírhassa és a bekebelezési engedélyt meg-
adhassa. Erre vonatkozólag szintén kérem a 
tisztelt rendkívüli közgyűlés határozatát. (Elfo-
gadjuk ! Helyeslés.) S a tárgysorozat e pontjára 
vonatkozó határozatot is igazgató ur szöve-
gezve fel fogja olvasni. Forster Géza igazgató 
Kvassay Jenő, dr. Csillag Gyula, Bujanovics 
Sándor elnök és igazgató ismételt felszólalása 
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után a rendkívüli közgyűlés a tárgysorozat 
negyedik pontjára nézve a következő határo-
zatot hozta: 

Felhatalmazza közgyűlés az igazgató-
választmány három tagját és pedig Buja-
novics Sándor alelnököt, Reusz Henrik 
számvizsgáló-bizottsági elnököt és Forster 
Géza egyesületi igazgatót arra, hogy a fenti 
építkezések eszközölhetése végett az egye-
sületi budapesti üllői-uti 25-dik számú a 
Budapest főváros pesti részének 9405. betét 
alatti 1. sorszám és 99269. helyrajzi szám 
alatt foglalt számára és telkére az Osztrák-
Magyar banktól egy legfeljebb 550,000 
koronára terjedő, legfeljebb 50 év alat évi 
51/4°/o kai törlesztendő jelzálogos kölcsönt 
akár egy összegben, akár pedig részössze-
gekben felvehessen és ebből folyólag a 
kölcsön -kötelezvényeket^ az egyesület nevében 
jogérvényesen aláírják és a bekebelezési 
engedélyt megadhassák, a kölcsönösszeget 
felvehessék, az elszámolást a kölcsönadó 
intézettel eszközöljék és helybenhagyhassák, 
vagyis az ezen össze3 kölcsönügyletre 
vonatkozó minden néven nevezendő teendő-
ket az egyesület nevében jogér fényese a el-
intézhessék és az egyesület nevében jog-
érvényesen eljárassanak. 

Felhatalmazza továbbá az egyesület 
elnökét arra, hogy amennyiben a fent-
nevezettek közül valamelyik akadályozva 
lenne, ugy az esetben az elnök az akadá-
lyozva lévő tag helyett a fent elősorolt 
összes teendők az egyesült nevében eszköz-
lendő jogérvényes teljesítésével más igaz-
gató-választmányi tagot, illetve tagokat biz-
hasson meg. 

Végül a rendkívüli közgyűlés hozzá-
járul Galgóczy Károly egyesületi tagnak 
póllólag előterjesztett azon indítványához, 
hogy az egyesület alapitótagjai, akik alapit-
ványaikat még be nem fizették, felszólit-
tassanak alapitványaik befizetésére és az 
egyesület évdijas tagjai is felhivassanak tag-
díjfizetéseik pontos teljesítésére, hogy így 
az egyesületnek pénzügyi viszonya ezáltsrt 
is kedvezőbb helyzetbe hozassék. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök előterjeszti 
a közgyűlésnek a kiküldött bizottság jelen-
tését, mely konstatálta, hogy a mai rend-
kívüli közgyűlésen] 71 egyesületi tag vett részt, 
tehát az alapszabályok 20-dik §-a által meg-
követelt taglétszámnál a közgyűlésen több 
volt jelen. 

A mai rendkívüli közgyűlés napirendje 
ki lévén merítve, azt hiszem t. közgyűlés, hogy 
a hozott határozatok egyesületi életünkre 
jótékony hatással lesznek s ezen építkezés 
egyesületünk egész működésére jótékonyan fog 
közrehatni s ezzel mai közgyűlést berekesz-
tem. (Felkiáltások: É-jen az elnök!) 

Az igazgató-választmány ülése. 
(1900 junius 26.) 

Jelen voltak: gróf Dessewffy Aurél el-
nöklete alatt Bujanovics Sándor alelnök, Bálás 
Árpád, Bolla Mihály, Cserháti Sándor, Csillag 
Gyula dr., Darányi Gyula dr., Emödi József, 
Förster Aurél, Károlyi Sándor gróf, Kodolányi 
Antal, Kostyán Ferencz, Kvassay Jenő, Laehne 
Hugó, Lejtényi György, Libits Adolf, Perczél 
Ferencz, Reusz Henrik, BoditzJcy Jenő, báró 
bolymossy Ödön, Tahy István, Tormay Béla 
igazgató-választmányi tagok ; a tisztviselőkar 
részérői Forster Géza igazgató, Bubinele Gyula 
ügyvezető-titkár, Szilassy Zoltán szerkesztő-
titkár, Buday Barna titkár, Kirchner Lajos 
pénztárnok, Sporzon Vilmos segédtitkár, Wilftng 
Nándor törzskönyvezető. 

Elnök : Üdvözli a választmányi tagokat 
és az ülést megnyitja. 

A mult ülés jegyzőkönyve be lévén mu-
tatva, a jelen ülés jegyzőkönyvének hitele-

sítésére : Kodolányi Antal és Lejtényi György 
választmányi tag urakat kéri fel. 

Gazdakörök alakítása. 

Rubinéit Gyula szövetségi-titkár-. Mélyen 
t. Igazgató-választmány! A szövetségi nagy-
gyűlés felhívása folytán az igazgató-választ-
mány a gazdakörök alakítása érdekében 
egy bizottságot küldött ki azzal a meg-
bízatással, hogy egy alapszabálymintát dol-
gozzon ki arra, hogy a vidéki gazdakörök 
egyenlő alapelvek mellett legyenek szervezhe-
tők. Az egyes gazdasági egyesületek a gazda-
körök szervezését helyenként már most is 
fölkarolták, alapszabályokat is dolgoztak ki, de 
ezek korántsem egyöntetűek, ha tehát a köz-
pont irányító eszmékkel nem szolgál e tekin-
tetben, a gazdakörök minden vidéken más és 
más alapelvek mellett fognak létesülni és így 
nem lesz meg a szükséges összhang. 

Ezen alapszabálytervezet 9 szakaszból 
áll és csakis adminiszlrat'v teendőkre szorítko-
zik, mert a szervezetnek olyannak kell lennie, 
hogy a helyi viszonyok természete szerint 
bővíthető legyen és csakis az alapokat fek-
tesse le a községi gazdakörök, az „OMGE", a 
vidéki egyesületek és Szövetkezet közötti kap-
csolatra. 

Az egész tervezetnek az alapelve, hogy 
a községi gazdakörök kiegészítő részét képezik 
a megyei gazdasági egyesületnek. „ A . . . vár-
megyeigazdaságiegyesület gazdaköre" 
czimben kifejezésre jut az a kapcsolat, mely 
szükséges, hogy a központ, a megyei gazda-
sági egyesületek és a községi gazdakörök között 
meglegyen. Ezt kifejezni annál szükségesebb 
volt, mert, mint a legutóbbi tapasztalatok 
mutatták, — a községi gazdakörök sokhelyütt 
rivalizálnak a megyei gazdasági egyesületekkel, 
ami megbénítja a központ sikeres működését, 
másrészt a közös czélra való működés lehető-
ségét is megdönti. 

Egy másik fontos alapelv, mely az alap-
szabálytervezetben le van fektetve az, hogy 
ki akarja küszöbölni a tagdíjhátralékokat, abból 
az elvből indulván ki, hogy aki a tagdijat 
lefizeti, az tagja a gazdakörnek, aki le nem 
fizeti, megszűnt tag lenni és nem kell semmi-
féle, több évre terjedő nyilatkozatot aláírnia. 
Nem kell nagy aparátussal nyilvántartási köny-
velést vezetni, amiből végül az tűnik ki, hogy 
az egyesület vezet egy óriási kimutatást, de 
az összeg háromnegyedrésze be nem hajtható. 
Kétszeresen indokolva van a kisemb.reknél a 
fent vázolt eljárás, mert a községi gazda-
köröknél könnyen megnyerhető a tag, hogy 
pl. hat évi kötelezettségit aláírjon, de ha 
fizetésre kerül a sor, nem fog fizetni s a gazda-
kör adósságokba veri magát, mert a tagok nem 
fizetik meg azt a tagdijat, melyre a gazda-
kör költségei meglételénél a kötelezettség 
alapján méltán számíthatott. Jobb tehát kevés 
de jól fizető taggal do'gozni, mint nyilvántar-
tani azokat a tagokat, akik csak papiron 
léteznek, de kötelezettségeiknek nem felel-
nek meg. 

Egyik további alapelve a tervezetnek az 
is, hogy lehetőleg egyszerűsíti az adminisztrá-
cziót s a főfelügyeletet a központ, a megyei 
gazdasági egyesület utján gyakorolja. 

A gazdakör minden fontosabb adminisz-
tratív kérdésben a megyei gazdasági egyesület 
hozzájárulását kikérni köteles. Ez legkevésbbé 
sem érintheti a gazdakör autonom jogkörét, 
sőt köszönettel tartozhatik a központnak, hogy 
ezt a terhet magára vállalja. Teljes megnyug-
vása lesz a vezető egyéneknek, hogy az ő 
dolgaik rendben vannak. 

Még egy előnye az alapszabálytervezet-
nek az, hogy ha a megyei gazdasági egyesület 
ezt az alapszabálymintát elfogadta és a föld-
mivelésügyi miniszterhez jóváhagyás végett 
beterjesztette, mint a maga alapszabályai füg-
gelékét, elesik annak a szükségessége, hogy 
minden egyes gazdakör alakulásakor újból 
felterjesztessék jóváhagyás végett, hanem egy- ! 

szerűen bejelentetik a minisztériumnak, hogy 
a jóváhagyott tervezet alapján alakult meg 
a gazdakör. Ez mig egyrészt az alakulást meg-
könnyíti, másrészt az adminisztratív teendőket 
csökkenti. 

A gazdakörök alakítására vonatkozó 
akcziónak végrehajtása az volna, mélyen tisz-
telt Igazgatóválasztmány, hogy mi az összes 
szövetségbe lépett gazdasági egyesületeket egy 
körlevélben felszólítanánk, mellékelve az alap-
szabálytervezetet, hogy a gazdakörök alakítása 
tekintetében az akcziót megindítsák, mégpedig a 
jövő tél folyamán, mikor a gazdasági előadá-
sok a gazdasági egyesületek vezetése alatt 
folynak; a gazdasági egyesület titkára az illető 
községben a gazdakör előnyeit ismertetvén, a 
gazdakört tényleg megalakíthatja. 

Ezek volnának a kiküldött bizottság ja-
vaslatai. Ezekkel kapcsolatosan bátor vagyok 
a „Magyar Gazdaszövetség" átiratát is előter-
jeszteni, miután a .Magyar Gazdaszövetség" 
maga is felvette programmjába a gazdakörök 
szervezését és átirt hozzánk, hogy miután a 
mi szövetségünk vette kezébe ezt az ügyet, a 
maga részéről is a legnagyobb készséggel haj-
landó ezen akcziónkat támogatni, csak jelöljük 
meg az utat és módot, mint lehet segélyünkre. 

Erre a következő mód kínálkozik a leg-
alkalmasabbnak. A „Hingya" kötelékében álló 
községi szövetkezetek, amelyekkel a .Magyar 
Gazdaszövetség* a gazdaköröket megalakítani 
óhajtotta, tényleg átvehetnék a szervezést. A 
.Magyar Gazdaszövetség" dolga tehát az le-
hetne, hogy a saját kötelékébe tartozó szövet-
kezetek utján igyekezzék gazdaköröket létesí-
teni s ezen akczióval ugyanazt fogná elérni, 
mint amelyet a mi szövetségünk szolgál. Azt 
hiszem, ezzel ki fogjuk a „Magyar Gazda-
szövetség" kivánsigát elég:teni. 

A „Gazdasági Néplap" kiadása. 

Ugyancsak a legutolsó szövetségi nagygyűlé-
sen határozatba ment, hogy az összes szövetségbe 
lépett gazdasági egyesületek fölhivassanak 
arra, hogy működésüket a kisebb gazdák ér-
dekében gazdakörök alakításával hathatósabbá 
tegyék. Hogy az egyesületeknek erre irányuló 
működése minél eredményesebb legyen, több 
oldalról hangoztatták azt a kívánalmat, hogy 
a gazdakörök tagjaiknak tagdijuk fejében ellen-
szolgáltatást kell hogy nyújtsanak, ami a leggya-
korlatib módon ugy nyerhet megoldást, ha ép ugy, 
mint az „OMGE." saját tagjainak, a gazda-
körök is saját tagjaiknak egy hivatalos 
szaklapot adnak tagdijuk fejében. Termé-
szetesen nincs kizárva, hogy ugy, mint az 
„OMGE.", a gazdakörök egyéb kedvezménye-
ket is kieszközölhessenek tagjaik részére, de 
kétségtelenül legfontosabb tényező az, hogy 
oly szaklap adassék a kisgazdák kezébe, mely 
megfelel igényüknek, a szakértelmet fejleszti 
és megfelel azon irányelveknek, melyek a szö-
vetség sarkalatos programmját képezik. Ennek 
megfelelőleg ment határozatba, hogy a vá-
lasz! mány gondolkodjék arról, hogy egy ily 
szaklap jutányos, de mindenesetre oly áron 
juthasson a gazdakörök tagjai kezébe, hogy 
e mailett a tagdi-ből még a gazdakörök ad-
minisztratív szükségleteinek ellátására is kellő 
fedezet maradjon. A választmány tehát Bujanovics 
Sándor alelnök elnöklete alatt Kodolányi Antal, 
Reusz Henrik és dr. Darányi Gyula tagokból 
álló bizottságot küldötte ki, melynek, mint öröm-
mel jelenthetem, .sikerült egy már hat év óta 
fennálló népies szaklappal oly megállapodásra 
jutni, hogy arra három koronával fizethet-
nek elő a gazdakörök utján a tagok. Mivel a 
lap hetenként 16 oldalon jelenik meg, az elő-
fizetési ár oly jutányos, melynél olcsóbban 
néplapot megszerezni nem lehet. A nevezett 
szaklap a „Független Újság", mely hat év óta 
áll fenn s első sorban a szövetkezeti eszmét 
propagálja és a gazdasági szakértelem emelé-
sére törekszik. Jelenleg ez újság politikai és 
szépirodalmi tartalommal is bir. Természetes, 
hogy a tulajdonossal kötendő szerződés az 
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esetben, ha ezt a mélyen tisztelt igazgató-
választmány szankczionálja, a politikai kérdé-
sek további tárgyalását ki fogja zárni és a 
lap kizárólag csak azon czélokat fogja szol-
gálni, melyeket a szövetség vall s melyek a 
politikai kérdésekkel való foglalkozást teljesen 
kizárják. 

Igen tisztelt Igazgató választmány! Ameny-
nyiben a bizottságnak a gazdakörök alakítására 
vonatkozó javaslatait helyeselni méltóztatik, nem 
marad egyéb hátra, minthogy az ügyész ur által 
fogalmazott szerződéstervez tet, mely a .Füg-
getlen Újság1" tulajdonosával kötendő szerző-
désre vonatkozik, fölolvassam. 

A szerződés megszabja, hogy a gazda-
körök tagjai a lapot évi 3 koroDa előfizetési 
árért kapják; a lap a Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetsége intenczióinak megfelelő-
leg szerkesztetik és a szerkesztésre a szövetség 
titkára f-lügyel; ezzel szemben a Gazd. Egyesü-
letek Orsz. Szövetsége erkölcsi támogatásában 
részesiti a lapot és évi 500 frt szubvenczióval 
segélyezi; a szerződés gondoskodik arról is, 
hogy ha idők folyamán a gazdaköri tagok 
száma fölszaporodik, a Szövetség ne csak 
felügyelete alatt tartsa a lapot, hanem saját 
tulajdonába át is válthassa, ezért a szerződés-
ben már most megállapittattak azok a föl-
tételek, melyek alapján a Gazd. Egyesületek Orsz. 
Szövetsége a lapot saját tulajdonaba átveheti. 
Ha méltóztatnak hozzájárulni, fölfogom ol-
vasni a szerződés egyes pontjait. (Felolvassa 
a szerződéstervezetet) 

Enök: Méltóztatnak-e általában helye-
selni és hozzájárulni a bizottság javaslataihoz. 

Laehne Hugó: Nem tartja feltét'enül 
szükségesnek, Io=ty a gazdakör minden e^es 
tagja számára előfizessen a néplapra, elegendő, 
ha minden gazdakör tagjai számának arányá-
ban nagyobb számú példányra előfizet. 

Arra vonatkozólag, hogy a lap ne foglal-
kozzék politikával, bátor vagyok kérdezni, 
hogy az agrárpolitika is ki lejz-e zárva a lap 
működéséből. Hiszen az kell épen, hogy a 
lapnak czélja legyen, hogy a kisgazdákból is 
agráriusokat neveljünk, megismerkedjek 
azokkal a kérdésekkel, melyek a gazdatársa 
dalmat ma áthatják. Ily értelemben a politikai 
működést felveendőnek és tárgyalandónak 
óhajtom a lapban. 

A gazdakörökre vonatkozólag ismételve 
hangsúlyozom, hogy a gazdakörök alakításá-
nak az Aradmegyei Gazdasági Egyesület is 
barátja, de irányelve volt mindig, hogy óva-
tosan kell eljárni. Ahol megvan a kellő veze-
tés, ott baj nem történhetik ; különben azon-
ban a szocziálizmus fészkeli be magát a gazda-
körökbe. Egy két nemzetközi izgató a kisbir 
tokosokat könnyen tévútra vezetheti. 

Ha a gazdakörnek csak az lehet tagja, 
a ki tagsági dijat fi et s ha a gazdaköri tag 
nem fog aláirni nyilatkozatot, ez Hezitálásra 
vezet. írjon ő alá ép ugy tagsági nyilatkoza-
tot, mint eddig is a megyei gazdasági egye-
sületeknél történt. 

Nekünk is van péld. egy gazdakörünk és 
ép oly pártoló tagsági nyilatkozatot ir alá ott 
az illető tag, amely 6 évre kötelező, mint 
más gazdasági egyesületnél. 

A tagdijakat kezelje a vármegyei egye-
sület; legyen oly apparátusa, mely a tagdija-
kat nyilvántartsa; ez nagy fáradságot nem 
okoz. Ha elköltözik V8gy elszegényedik vala-
melyik tag, mindig lehet előterjesztést tenni, 
hogy töröljék és leírásba hozzák számláját. A 
kötelező nyilatkozat aláírását méltóztassék 
tehát az alapszabálytervezetbe bevenni. 

Ezeket voltam bátor megjegyezni és a 
m. t. Igazg.- választmány b. figyelmébe aján-
lani. 

Tahy István: Nekem az az előzetes kér-
désem volna, vájjon a gazdakörök alakítása 
alkalmával figyelembe lett-e véve, hogy azok 
bizonyos jogkört nyerjenek községükben. A 

Pestmegyei Gazd. Egyesület örömmel ragadta 
meg az alkalmat, amint felhívást méltóztatott 
intézni gazdakörök alakítására. A szerveze-
tet azonban épen ugy kontemplálta, mint a 
megyei gazdasági egyesület szervezete van. 

T. i. nálunk a gazdakörök alapszabályai 
minden községben az elöljáróságot a gazda-
kör tisztviselői közé veszik be, hogy ezáltal a 
szocziálizmus megszüntettessék. Méltóztatnék 
az alapszabálytervezetben arra figyelemmel 
lenni, hogy a községi mezőgazdasági bizott-
ságok a gazdakörök szervezetével megbízas-
sanak, illetve hogy a gazdakörök ezer jog-
körben működjenek. 

Rubinek Gyula: Mindenesetre üdvös dolog, 
ha a tagdija felében minden gazdaköri tag okvet-
lenül megkapja a lapot, szokjék hozzá, hogy 
olvasson, művelődjék. Ha ma nincs is meg az 
igénye annak a kis embernek, de ha minden héten 
megkapja a lapot, mégis csak bele fog nézni 
és igy mintegy mestert éges uton is megszerzi 
azt a képzettséget, amely a mai előrehaladott 
viszonyok közölt szükséges a kisgazdáknak is. 
A mi a politikát illeti, vagyok bátor jelezni, 
hogy pártpolitika elejtéséről van csak szó, 
ezt a politikát el kell ejteni, de nem az agrár-
politikát. A mi a szocziálista izgatások aggo-
dalmának az előtérbe helyezését illeti, bocsá-
natot kérek, ez az ellenvetés engem egyáltalá-
ban nem győzött meg,. Ha ugyanazt a 
kedvezményt az illető másutt 1 frtért meg-
kapja, a kötelező nyilatkozat mellett a gazda-
körben egyszerűen megmarad a neve a 
papiroson, de sokkal egyszerűbb, ha ezt a 
papirost eldobom és kitörlöm a tagok sorából 
minden proczesszus nélkül azt a tagot, aki i 
úgysem akar a gazdakörben tag lenni. 

Minden gazdasági egyesület olyan alap-
szalálytervezetet dolgozhat ki, amelyet a saját 
vi-zon'-ai között jónak tart. A bizottság a 
gazdbköiöknél n«m járhatott el ugyanazon 
elvek meLett, mint az o'y gazdasági egye-
sületnél, ahol pl. 5 frtos tagdijak vannak, 
mert itt érdemes per utján behajtani a tag-
díjat, bár tapasztalat szerint itt is nagy a 
veszteség. Sokkal egészségesebb állapot az, • 
mikor fix alapon számítunk, t. i. a befizetések 
alapján. Tahy ő méltósága által fölvetett kér-
désre vonatkozólag felhozom, hogy nekünk 
nem állt módunkban oly határozatot fölvenni 
az alapszabály-tervezetbe, hogy a mezőgazda-
sági bizottság teendői a gazdakörre bízassanak, 
a Pestmegyei Gazdasági Egyesületnek módjában 
áll. A hol ilyen állapot fennáll, ott egészítsék 
ki a gazdakörök hatáskörét. 

Elnök: Nekünk arra kell vigyáznunk, 
hogy az egyesületek automomiáját ne sértsük; 
ez mindig nagy gravamen volt. Az egyesületek-
nek figyelmét föl akarjuk hívni, hogy a maguk 
hatáskörében a maguk viszonyainak meg-
felelőleg olykép idomítsák a tervezetet, amint 
nekik megfelel. Ettől fog függni, hogy hol 
végezze a mezőgazdasági bizottság teendőit 
az illető egyesület, mert igen sok megyében 
ily kulturális tényezők nincsenek és ily hatás-
körrel nincsenek felruházva az illető gazda-
sági egyesületek. 

Tormay Béla: A mit a t. előadó ur elő-
terjesztett, nagyon üdvösnek tartom, mert az alap-
szabályok jóváhagyásával különösen sok bajunk 
van a gazdaköröknél és ezek abajok elenyésznek, 
ha a gazdakörök alapszabályait a vármegyei egye-
sület a maga alapszabályai függelékének föl-
veszi és azzal együtt jóváhagyatnak, mert nem 
kell minden egyes esetben bírálat tárgyává 
tenni az alapszabályokat. 

Ha a gazdakör alapszabályai a vármegyei 
egyesület alapszabályaiban bent vannak, akkor 
a minisztérium a gazdakörök alakulásánál 
egyszerűen azt mondhatja, hogy a gazdakör a 
maga egyesületével lépjen kapcsolatba s meg-
van az a formula, mely szerint működhetik és 
ennek alapján csinálják a dolgot; ez által az 
ügymenet lényegesen megkönnyittetik és elő-
mozdittatik. 

Ha mi fejleszteni akarjuk a gazdakörök 
működését, akkor leghelyesebb, hogy a vár-
megyei gazdasági egyesület hatásköréhez tar-
tozzanak, mert akkor impulzust és irányítást 
nyer működéséhez. Ez nem lesz a gazdakörök 
hátrányára, hanem csakis előnyére. 

A bizottság tervezetét helyeslem és el-
fogadom. 

Kodoldnyi Antal: A községi elöljárók 
nem mindenütt a legnépszerűbbek; igen köny-
nyen megeshetnék, hogy a gazdakörök tagjai 
épen azért nem mennének bele valamely külön-
ben helyes dologba, mivel a jegyző, vagy biró 
indítványozta. A lelkészeket és tanítókat kel-
lene az akczióba nagyobb mértékben belevonni, 
mert a kulturális fejlődés terén ezek a leg-
iltetékesebbek a nép irányítására és vezetésére. 

Tahy István, Laehne Hugó, Tormay Béla 
és az előadó ismételt felszólalásai alapján 

Elnök kimondja a határozatot, mely-
szerint az igazgató választmány egyetért és 
elfogadja a bizottság javaslatát a gazdakörök 
alapszabályaira nézve azzal a hozzáadással, 
hogy minden egyesület az általa alakítandó 
gazdakörök alapszabályaiban a helyi viszonyok-
nak megfelelő változtatásokat megteheti, de 
az elfogadott alapszabálytervezetet zsinór-
mértékül venni szíveskedjék; úgyszintén jóvá-
hagyja és elfogadja az igazgató-választmány a 
„Független Újság" kiadójával kötendő s a bizott-
ság által előterjesztett szerződést. 

Libits Adolf üdvözlése. 

Elnök: Bátor vagyok magam részéről 
egy mulasztást bejelenteni. Örömmel konsta-
tálom, hogy Líbits Adolf ur egészsége helyre 
állt ; örömmel üdvözlöm és egyúttal a fölött 
való öröjriömnek adokfkifejezést, hogy udvari 
tanácsosnak kineveztetett. 

Libits Adolf: Ezen meg nem érdemelt 
kitüntetésre csak annyit mondhatok, hogy 
most már egészségi állapotom, tulajdonképpen 
Ö Fenségeik ápolása folytán helyreállt és 
ezentúl csekély tehetségemmel ismét szolgálni 
fogok az OMGE. nek. (Éljenzés.) 

Köszönet az építési bizottságnak. 

Elnök: Bátor vagyok bejelenteni, hogy a 
rendkívüli közgyűlés az építést elhatározta, ebből 
folyólag szükségesnek tartom, hogy köszö-
netet mondjuk azon tagoknak, akik a régi 
bizottságban voltak és az előzetes tervek 
előkészítésében igazán nagy tevékenységet 
fejtettek ki. 

Az ügynek k "Ionosén nagy előmozdítója 
volt gróf Andrássy Aladár alelnökünk, a ki 
egészségi okból nem vehet részt a mai 
ülésen; s miután a mult választmányi ülésen 
az építési bizottság meg lett választva, azt 
hivén, hogy ő nyáron fürdőbe megy, kihagytam 
nevét a bizottságból; ez mintegy méltatlannak 
tűnik fel, miután oly tevékeny részt vett a 
bizottságban, azért tehát indítványozom, hogy 
megköszönve eddigi SOÍ fáradozását, szíves-
kedjenek őt ismét a bizottságban való rész-
vételre felkérni. 

Kereskedelmi miniszter leirata a vasúti 
tűztávolságokról. 

Rubinek Gyula: A \ Köztelek"-ben közölve 
volt a kereskedelmi m'niszter rendelete, amely 
szerint a tüztáv 95 méterben állapittatik meg, 
azaz a vasúti sínektől legalább ily távolságban he-
lyezhetők el a letakarított termények, különben 
a vasúti igazgatóság a tűzkárokért nem szavatol. 

Tudomásul vétet k. 
A Borsodmegyei Gazdasági Egyesület át-

irata aziránt, hogy az 1902-ben rendezendő 
mezőgazdasági országos kiállítás Miskolczon 
tartassák meg, örvendetes tudomásul vétetik, 
átadatik a szövetségi nagygyűlésnek. 

A cs. és kir. gazdasági társaság átirata, 
amelyben a „Bécsi Gazdasági Egyesület" ma-
gáévá teszi azt az óhajunkat, hogy az osztrák 
kormánynál hasson oda, hogy a szabaűraktár 
és vámhitelező intézet megszüntettessék. 
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Szilassy Zoltán szerkesztő titkár: A föld-
mivelésügyi miniszter felterjesztésünkre leirat-
tal értesit, hogy a bajorországi hadseregellá-
tási-rendszernek tanulmányozására kiküldötte 
dr, Hampel Antal miniszteri segédtitkárt. Közli 
egyúttal a miniszter, hogy jelentést fog be-
küldeni. 

Köszönettel tudomásul vétetik. 
Szerkesztő-titkár jelenti, hogy a mult 

választmányi ülés óta a tagok sorából elhunyt 
báró Nyári Béla évdijas tag. 

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

Szerkesztő-titkár jelenti, hogy a mult 
választmányi ülés óta évdijas tagokul jelent-
keztek: Kohn Hermann gazdatiszt Királytelek, 
Waldmann Lajos gazdasági ellenőr Király-
telek, Husztik János gazdatiszt Kun-Ágota, 
Fekete Zsigmond tiszttartó Somogy-Kéthely, 
gróf Mikes Zsigmond birtokos Bodola, Godor 
Ignácz ispán Ó-Kér, Dobránszky Dezső intéző 
Pészak. Tagságának lejárta folytán a tagok 
sorából való kilépését bejelentette: Lakner 
Aladár Nagy-Salló. A tagok sorából törölte-
tett: Krakauer Ármin évdijas tag. A jelenlegi 
taglétszám 374 alapító, 3005 évdijas, összesen 
3402 tag. 

Az igazgató-választmány az újonnan je-
lentkezetteket a tagok sorába felveszi. 

Szerkesztő-titkán : A klagenfurti méhészeti 
vándorgyűlést rendező-bizottság az augusztus 
12 tői 17-ig tartandó 45-ik vándorgyűlésére 
az egyesületet meghívta és erköltcsi támoga-
tását kéri. Azt hiszem, hogy az egyesület 
a fölhívásnak eleget tesz, ha a velünk közlendő 
programm alapján a vándorgyűlést a „Köz-
telek"-ben ismertetjük. 

Van szerencsém bejelenteni, hogy a 
budapesti V. ker. kir. járásbíróság junius hó 
8-án kelt végzésével közli velünk, hogy néhai 
Luczenbacher Pál végrendeletileg 5000 frtot 
hagyott az OMGE.-nek. Midőn ezt tudomásul 
venni méltóztatik, egyúttal az ügyet az egye-
sületi ügyész urnák további eljárás végett ki-
adatni szíveskedjék. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést 
berekeszti. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: KerpeJj Suboáu. 

Takarmánymagvak termeléséről. 
í v . 

A gyomok közül legveszedelmesebb a 
bükkönyre nézve az aranka, mely nemcsak 
megtámadja, de ha tisztátalan magot vetettünk, 
ugy teljesen tönkre is teheti. Míg csak folton-
ként jelentkezik addig ugy segíthetünk a bajon, 
hogy a foltokat nagy kerületben ki kaszáitatjuk ; 
a túlságosan ellepett bükkönyt kellő időben 
vágassuk le takarmánynak. Igen alkalmat-
lan gyom a bükköny között a konkoly, mely 
néha nagyon elhatalmasodik s értéktelenné 
teszi a termést, mert kivált az apróbbmagu 
bükköny közül még a leggondosabb triőrözés-
sel sem lehet teljesen eltávolítani és irtása is 
sok munkát és költséget okoz, mert a bükköny 
szárai erősen rácsavarodnak. Leghelyesebb az 
irtást a konkoly virágzásakor végeztetni, mikor 
is azt éles irtóvassal tőben kiszuratjuk s további 
bolygatás nélkül helyén hagyjuk. 

A bükköny rovarellenségei közül leg-
veszedelmesebb a fekete levéltetü (Aphya viciae), 
mely száraz, meleg időjárás esetén igen nagy 
károkat okozhat. Tapasztalásom szerint 
különösen nyárfaültetvények közelében szokott 
tömegesen fellépni. Kellő sikerrel védekez-
hetünk ellene szappanos vagy tejes petróleum-
emulsióval való permetezéssel, mely munka 
kézi permetezőkkel végezendő s bár aránylag 
elég költséges, a rendszerint megmentett ter-
méssel illően kárpótol. 

KÖZTELEK, 1900. JULIUS HO 1. 

Egyes vidékeken tetemes károkat okoz a 
bükkönyben a bükkönyzsizsik (Bruchus gra-
narius). Ellene .csakis ugy védekezhetünk, ha 
pár évig teljesen felhagyunk a bükkönyfélék 
termelésével s azután uj tiszta magot szerzünk. 

A bükköny aratási idejének meghatáro-
zása szintén elővigyázatot igényel, mert fejlő-
dése és érése egyenetlen lévén, azt az idő-
pontot kell eltalálnunk, midőn a legjobban 
fejlődött hüvelyek még nincsenek túlérve s a 
később fejlődöttek is annyira vannak, hogy 
magvaik helyes kezelés mellett utánérhetnek. 
Ez az időpont rendszerint akkor következik 
be, mikor az alsó hüvelyek már jó szárazak, 
de könnyebb érintésre még nem nyilnak ki, a 
bennük levő mag pedig keményedni és feke-
tedni kezd. Az aratást mindig hajnalban vé-
geztessük s ha esetleg megkéstünk vele, ugy 
még az esőtől se riadjunk vissza, mert az 
ilyenkor épen jő szolgálatot tehet, amennyi-
ben a nedves hüvelyek nem peregnek ki. A 
learatott bükkönyt még a harmat felszáradása 
előtt gyűjtessük nagyobb markokba s ha szá-
raz időjárásra van kilátásunk ugy köttessük 
azonnal kévékbe, ügyelve arra, hogy a kötés 
laza legyen s a kellő átszáradást ne gátolja. 
Nyirkos időjárással hagyjuk a bükkönyt mar-
kokba, mert igy a penészesedést inkább el-
kerülhetjük s szükség esetén a markokat meg 
is forgattathatjuk ugy, hogy fa villával a marok 
alá nyúlva azt egyszerre felemeltetjük s szik-
kadt felére fordíttatjuk anélkül, hogy szétbom-
lanék. Betakarítását a teljes kiszáradás után 
épen ugy eszközöljük, amint az a magbalta-
czimnál már felsoroltatott. 

Gyors és olcsó eljárás kedvéért a mag-
bükkönyt rendszerint a gőzcséplővel csépeltet-
jük, de mivel magvai igen könnyen zúzódnak, 
czélszerü e munkát a repczedobbal végeztetni 
vagy a rendes dobról néhány sínt levétetni s 
azt a kosártól jó távolra állítva, a gépet szép 
lassú ütemben járatni. 

Még igy is sok mag fog összezuzódni, de 
mivel a törött magvak elég könnyen kirostál-
hatók s megdarálva tápdus erőtakarmányt ad-
nak, veszteségünk aránylag csekély lesz. 
Aki teljesen és tiszta bükkönymagra akar szert 
tenni, az lovakkal nyomtattassa ki termését. 

A bükköny maghozama kat. holdanként 
4 tői 8 q.-ig emelkedhet, utóbbi mennyiség már 
kitűnő termést jelent; ára minősége és a ke-
reslet szerint 5—8 frt körül változik. 

Ismétlem, hogy rendes körülmények kö-
zött, ha tarlóját kellő időben feltörethetjük s 
még egy jó keverőszántást is végezhetünk, 
igen jó rozstermésre számithatunk utána, 
mert a talajt nem zsarolja s igy ugaros gazda-
ságokba igen alkalmas és minden esetre sok-
kal inkább ajánlható a rozs előveteménye 
gyanánt mint akár az árpa, akár a köles. 
Egyes gazdaságokban pedig épen ezeket eről-
tetik erré a czélra igen helytelenül, mert 
mindakettő erősen kihasználja és kiszárítja a 
talajt, tömeges tarló- és gyökérmaradványaikkal 
pedig a vetés rendes kivitelét akadályozzák, 
különösen a köles, melynek keményebb tarló-
és gyökérrészei a legnedvesebb időjárás mel-
lett sem korhadnak el a vetésig. 

Ugaro3 gazdaságokban szép hasznot 
nyújthat még a keskenylevelü esibehur (Spergula 
sativa) termelése is. Legjobban szereti a tele-
vényes könnyebb vályogtalajokat, de kedvező 
nedves időjárás mellett ugy a lazább homokon, 
mint a kötött agyagon is sikerülhet. 

A tavaszi utófagyok iránt erősen ér-
zékeny ugyan, de azért szükség esetén koráb-
ban is vethetjük, mert csak a melegebb idő-
járás bekövetkeztével kél ki. 

Ápril elején sekélyen megszántjuk és 
simára fogasoljuk az ugart, azután kézzel vagy 
szórógéppel rávetjük a magot kat. holdanként 
18—22 kilót számítva. Vetés után hengert és 
tüskeboronát járatunk. A kikelt esibehur ked-
vező időjárás mellett május közepén már 
virágzik s junius elejére a magnak nagyrésze 
jól beérik. 
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Magvai könnyen kiperegnek, azért aratá-
sával soká né késsünk s ha az első virágzás-
ból eredő tokokban a mag feketedni kezd, 
azonnal arattassuk le s gyűjtessük markokba, 
melyekben a még kevésbbé fejlett termés is 
jól utánérik. Teljes száradás után a markokat 
— ugy mint a magbaltaczimnál — egyenesen 
szekérre rakatjuk s csépelésig kazaloztatjuk. 

Csépelését gőzgéppel végeztetjük s a 
nyert magot szelelőrostával kitisztítjuk. 

Nagyobb mésztartalmú talajokon a esibe-
hur sohasem sikerül, egyébként azonban sem 
a rovarok, sem a növények között specziális 
ellensége nincsen s mivel kat. holdankénti mag-
hozama 5—7 q. körül, ára pedig 8—10 frt 
szokott lenni, termelése egyes helyeken jól 
kifizetheti magát. 

Magvai megdarálva kitűnő erőtakarmányt 
adnak. Mint takarmánynövény aránylag csekély 
hozamánál fogva csakis mint hézagpótló érde-
melhet figyelmet. Zöld állapotban vagy legel-
tetve az állatok eleinte idegenkednek tőle, de 
hamar megszokják s igen jól értékesitik. 

Az elősorolt takarmáuyfélék kiválóan al-
kalmasak arra, hogy egyes esetekben a gaz-
dát számbavehető soronkivüli jövedelemhez 
juttassák vagy esetleg az ugar okszerű kikü-
szöbölését lehetővé tegyék s igy mindenesetre 
inkább ezek közül válaszszanak a gazdák a 
helyett, hogy a rablógazdálkodáshoz közeledve 
olyan termények beékelését erőltetik, amelyek 
igy maguk sem lévén megfelelő körülmények 
közölt, igen sokszor nemcsak rosszul sikerül-
nek, hanem még az utóvetemény hozamát is 
tetemesen csökkentik. Z. 

(Vége.) 

LÓTENYÉSZTÉS. 

Francziaország lótenyész-
téséből. 

A Francziaországban tenyésztett több ló-
fajták a különböző vidékek talaj és egyéb helyi 
viszonyai, valamint a hászonczél szerint nagy 
változatosságot mutatnak. Alig akad Európá-
ban még egy ország, a hol annyiféle fajta s 
annyi különböző hászonczélokra való lóanyag 
léteznék, mint Francziaországban. A nagy 
teherforgalom, a kitűnő, keménykőutak az 
igásló tenyésztésére ösztönzik a gazdákat, ki-
vált oly vidéken, a hol buja a fű és kiterjedt 
a mesterséges takarmánynövények termelése. 
A nagy városok gazdag embereinek szükség-
lete viszont a luxusló tenyésztését teszi hálá-
datossá. E mellett pedig a hadsereg, mint 
egyik legnagyobb fogyasztó szükségletének 
kielégítése állandó befolyást gyakorol a lóte-
nyésztés irányára. 

A francziák lovaikat nem osztályozzák 
meleg és hideg vérüekre, hanem telivér (pur 
sang), félvér (demi sang) és igavonó (trait) jelleget 
különböztetnek meg. Telivérben angol, arab és 
angol-arab tenyésztést űznek és ennek meg-
felelően angol-félvér, arab-félvér . és angol-
arab félvér tenyésztés létezik; az igás jelleg 
fő képviselői a percheron, bretonne és boulon-
nais-ló, az ardenni ló tulajdonkép nem franczia 
fajta, hanem belga és csak Belgiummal határos 
néhány megyében tenyésztik. 

E munka keretén túllépne, ha a telivérre 
is kiterjeszkedne, csak annyit jegyzek meg, 
hogy a telivérre, mint regenerátorra különösen 
mióta az állam katonalótenyésztésére foko-
zottabb figyelmet fordit, ugy az állam, mint 
magánosok nagy gondot fordítanak. A telivér-
tenyésztés Francziaországban nemcsak minő-

*) Mutatvány Károly Rezső földmivelésügyi mi-
nisztériumba beosztott gazd. tanintézeti tanárnak 
„Francziaország mezőgazdasági viszonyai" czimü leg-
közelebb megjelent 2 0 nagy nyolezadrét oldalra ter-
jedő müvéből. Bolti ára 5 korona, szerzőnél 4 korona. 
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du~midi) közönséges félvér. 

ben legalább 25% az arabvér, de vagy anyja 
vagy apja nem telivér. 

Az angol-arab tenyésztésében az állam 
járt elő jó példával, egyedüli ménesében Pom-

vidéken tenyésztik és pedig a legjobb ered-
ménynyel Hautes-Pyrenées, Gers, Haute-
Garonne, Corréze megyékben. Az 1898. évi 
ménlóvásárlásoknál fizetett legmagasabb ár arab 
telivérért 6000 frc., angol-arab telivérért (50% 
arab vérrel) 12,000 frc., (25% arab vérrel) 
14,000 frc., angol-arab fél vérért 7000 frc. volt. 

Az angol-arab fajtát a lóanyag javítására 
főleg az ország déli részén és ezen kivül 
Bretagne hegyes vidékein használják ott, a hol 
kevés, silány fü terem s az apró bretagnei ló 
javítására az angol telivér alkalmasnak nem 
bizonyult. 

Az arab és különösen az ^angol-arab 
fajtával az ország déli részében honos vidéken-
ként eltérő anyagot egészen átalakították, 
ugy hogy a régi jelleg ma már tisztán nem is 
található fel és a létezett könnyű hátas jellegű 
anyag mint délvidéki fajta (race du midi) 
szerepel, a mely azonban nem egynemű a 
szerint, hogy minő volt az alapanyag, a mely 
javítva lett. A régi jelleg legkiválóbb képvise-
lője a tarbes-i ló (cheval Tarbaise), a mely 
tulajdonkép nem más, mint keleti és anda-
lusiai vérből származó régi navarrai ló, külön-
ben helyesebben pyrénéei lónak volna neve-
zendő, minthogy ezen az egész vidéken te-
nyésztik ; a legsikerültebb példányok azonban 
a tarbesi síkságon neveltetnek s innét vette 
a fajta nevét. E vidék lókedvelő gazdái a 
szép csikókat mindenfelé összevásárolva, fel-
nevelik s a sikerültebbeket az állam részére 
(félvér) fedező ménékül, a kevésbbé sikerülteket 
kiherélve, mint luxuslovakat vagy mint katonai 
pótlovakat adják el. 

A régi navarrai ló apró, de kecses testű, 
tüzes, fáradhatlan, edzett és igénytelen állat 
volt, szóval hadiczélokra a könnyű lovasság 
részére kitűnő anyegot szolgáltatott. A hadi 
felszerelés növekedésével a testmagasságot és 
tömeget is növelni kellett, mely czélból egy 
ideig angol telivért alkalmaztak, de ezzel a 
régi anyagon nagyon sokat rontottak. Mióta 
erre a vidékre csak arabot vagy angol-arab 
méneket adnak (1860 óta), a tarbesi ló sokat 
javult s az angol telivér alkalmazásából eredő 

78. ábra. Tarbes-i kancza angol-arab félvér. 

padourban 60 kancza közül 24 arab, 16 angol | 
és 20 angol-arab, a csikóknak pedig túl-
nyomó része 87 angol-arab, 36 arab. Az 
eredmény azonban e ménesben, daczára a 
becses anyagnak, aránylag a legkedvezőtlenebb ; 
okát adni ennek nem tudják, némelyek a ked-
vezőtlen helyi viszonyokban keresik. 

Jóllehet azonban a Pompadour ménes-
ben az eredmény közvetlenül kedvezőnek nem 
bizonyult, hatástalan nem maradt. A magán-
tenyésztés az állam példáján indulva, jobb 
uton halad és évről-évre jobb ménanyagot 
boesájt az állam rendelkezesére. Az angol-
arab lovat ma már az egész Pyrenée-i 

hibák is eltűnnek. Magasságuk általában nem 
több, mint 150 cm.*) a test jól alakult, a lábak 
rövidek és finomak, de térd és csuklók széle-
sebbek, mint az arab lónál, az egész ló elegáns 
és kitartó. A tarbesi lónál mindenféle szin 
előfordul a pejtől a szürkéig. 

*) A magasság mindig botmérték szerint éitendő. 

ségileg, hanem számban is sokat javult, a 
mint azt az alábbi táblázat 3—3 évre 
mutatja : 

T e l i v Sr c s i k ó szü l e t é s 

Ev angol angol-arab arai) összesen 

1883-ban 719' 184 53 956 
1886-ban 755 266 50 1071 
1889-ben ' 801 292 53 1146 
1892 ben 1098 • 370 50 1518 
1895-ben 1473 463 50 1986 
1898-ban 1723 603, 63 2389 

A francziaországi angol telivér-tenyésztés 
az ország határain tul is jó hírnévnek örvend. 
Leghíresebb telivéreink közül Verneuil,Galaor, 

telivér jelentékenyebb testvonalai és fej-
lődöttsége. 

Az eredményt ma még nehéz megítélni, 
az ivadékok közt igen sok a sikerült, de hiány-
zik még a teljes kiegyenlítettség, a határozott 
fajtajelleg, mint az anglo-normandnál, a 
melylyel párhuzamba állítják. Az ivadékok 
majd angol, majd az arab telivérhez hasonlíta-
nak inkább. Ha az angol jelleg uralkodik, 
akkor sport czélokrasteple cha?se, vagy vadász-
lónak sík területre alkalmas, ha ellenben az 
arab jelleg túlnyomó, akkor tiszti lónak való. 
Angol-arab telivérnek azt minősitik, a melyben 
legalább 25% az arabvér, apja, anyja pedig a 
telivérek törzskönyvében, a Stud Bookban 
szerepel, félvérnek pedig azt tekintik, amely-

77. áfcra. Délvidéki (race 

Beauminet, Insulair Francziaországból szár-
maztak, de más országok is sok jó telivért 
vittek ki Francziaországból, igy Német-
országba onnan került Chaumant, Flageolet, 
Durdin, Gouverneur, Brisolier, Carmaux; 
Oroszországba Briand, Consul, Le Nord; az 
amerikai Egyesült-Államokba.Mortemer, Rayon 
d'or, Areolithe. Azonkívül Délamerika, Spanyol-
ország, Olaszország, Románia nem egy jó teli-
vért szereztek Francziaországból. 

Az angol telivér legnagyobb szerepet 
játszott a félvérek előállításában, a melyek 
túlnyomó része ós legkiválóbbika az angol nor-
mand, a melyet egészen átalakított, ugy hogy 
ez nem' sokára már nem mint félvér, hanem 
vérben magasan ál!ó normán ló fog szerepelni. 
Az angol telivértenyésztés főleg Páris közeli 
vidékre esik, dél felé az ottani kisebb termetű 
lóanyag miatt száma és szerepe csökken. 

Az arab-telivér tenyésztését Franczia-
országban csak kicsiny keretben űzik és annak 
terjedelme a fentebbi adatok szerint 1883 óta 
alig változott. Tenyésztése érdekében az állam 
Pompadourban ménest is tart fenn. Az arab-
telivér alkalmazása félvér tenyésztésében sem 
nagy szerepet játszik, hanem inkább angol-
arab tenyéstésére használják és ebben az alak-
ban kerül inkább használatra. 

Annál nagyobb mértékben űzik a fran-
cziák az angol-arab ló (le cheval anglo-arab) 
tenyésztését, a mely az angol-normand ló 
pendantja akar lenni. Anglo-arab fajtát más 
országok, u. m. Németország, Magyarország és 
ujabban Oroszország is tenyésztenek, de ezek 
egyikében sem divik azon a módon, mint 
Francziaországban. Itt ugyanis a kiindulás az 
angol-telivér és arab-telivér, a melyek páro-
sításával létesítették az angol-arab teli vért 
(pur sang anglo-arab), ennek felhasználásával 
padig az angol-arab félvért (demi sang anglo-
arab). A kitűzött czél az angol és arab telivér 
ló tulajdonságainak egyesítése, tehát olyan ló 
előállítása, a melyben feltalálhatók az arab 
kecses alakja és edzettsége, valamint az angol 
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GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető : Mez e j Gyula. 

A burgonya és paradicsom bak-
tériumos betegsége. 

Az északamerikai Egyesült-Államokban 
a burgonyát és a paradicsomot, valamint 
egyéb, a burgonyafélék családjába tartozó nö-
vényt egy baktériumos betegség támadta meg s 
okoz jelentékeny károkat. 

A szóban forgó betegséggel 1895. és 1896-
ban Smith E. F. jeles fitopatologus foglalko-
zott, ki tanulmányainak eredményét a mult 
évben közzé is tette.*) 

A betegség a megtámadott növények egyes 
ágain a levelek hirtelen, fonnyadásával kezdő-
dik, mire a fonnyadás lassanként az egész 
növényre átterjed. Később, leginkább fiatal 
növényeknél, a szár összezsugorodik, sárgás-
vagy szennyes-zöld szint ölt s azután elbarnul 
vagy megfeketedik. 

Jóval azonban a szár összezsugorodása 
előtt még a növények edénynyalábjai (melyek 
a felszínen mint „erek" szemlélhetők) meg-
barnulnak, melyek a burgonya zöld szárának 
külsején gyakran, mint hosszú sötét sávok 
tűnnek elé ; vagy megtörténik, hogy a levél-
nyeleken törnek elő vékony fekete vonalak, 
melyeket a betegséget okozó bakteriumtömegek 
alkotnak. A megbarnult edénynyalábok meg-
számlálhatlan mennyiségű baktériummal vannak 
tele, mélyek rohamos szaporodása okozza, 
hogy különösen a fiatal növények hirtelen el- . 
fonnyadnak. 

Azonban a növényeknek nemcsak föld-
fölötti, hanem földalatti szárai is megtámadtat-
nak, mely utóbbiak edénynyalábjai ilyenkor 
szintén megbarnulnak. A burgonyánál végül a 
gumók is megtámadtatnak s szétroncsoltatnak, 
a mennyiben a gumók köldökjüktől kiindulva 
minden irányban barna v;agy fekete rothadásba 
mennek át. 

A betegség kezdetén a beteg növény-
részekben csupán egyféle baktériumot találni, 
később azonban egyéb baktérium is behatol 
a megtámadott szövetekbe és segit azok szét-
roncsolásában. 

A betegség tulajdonképeni okozója egy 
mozgó, kerülékes, körülbelül háromszor ol/an 
hosszú, mint széles baktérium, melyet Smith 
Bacillus Solanacearum-nak nevezett el. 

E baktérium megtámadja a bél és a 
kéregszövetet is; a protoplazmátszétroncsolja, 
a sejtek összetartását megbontja, ugy hogy a 
megtámadott szövetek helyén végül nem látni 
mást, mint sejtroncsoknak s bakteriumcsomók-
nak vizenyős keverékét. Az erősen megtáma-
dott paradicsom-növényeknél megtörténik, 
hogy a bél nyálkás, bűzös anyagra bomlik 
egészen szét. 

Mivel az elfásodott szövetek a rothadás-
nak jobban ellentállanak, a bakteriumtenyészet 
roncsoló hatását idősebb növényeken kevésbé 
észlelhetni, mint a fiatalokon. 

Hogy a betegség a keményítő szemcséket 
megtámadná, azt nem lehet észrevenni. 

Smith a betegséget ojtás által képes 
volt előidézni két nálunk is elterjedt gyom-
növényen, úgymint a fekete csucsoron (Solanum 
nigrum) és a maszlagos redöszirmon (Datura 
stramonium) ; ellenben a dohányon és a 
paprikán a betegséget sehogysem sikerült 
előidézni. 

Smith azt hiszi, hogy a szabad természet-
ben főleg a kolorado bogár (Doryphora decem-
lineata) s egyéb rovar terjeszük a bajt. Smith 
ez irányban kísérleteket is tett. Ugyanis beteg, 
mesterségesen inficziált növényekre bizonyos 
időre kolorado-bogarakat helyezett, mire a 
bogarakat teljesen egészséges, üde növényekre 
tette át. Ez utóbbiak később a bogár rágási 

*) L. : Zeitschrf. f. Pflanzenkr. 4. Heft, 1897. 

helyeitől kezdve a Bacillus Solanacearum által 
okozott betegség je legző tünetei mellett 
megbetegedtek. 

A betegség terjedésének meggátlására 
Smith azt ajánlja, hogy a beteg növényeken a 
rajtuk levő rovarok tétessenek tönkre s azután 
maguk a beteg növények is mielőbb meg-
semmisíttessenek. 

Ha a burgonyán mutatkozik a betegség, 
a gumókat mennél előbb ki kell szedni s vagy 
azonnal felhasználni, vagy száraz hideg helyen 
raktározni. Vetésre oly vidékről szereztessék 
gumó vagy mag, a mely vidék még mentes a 
betegségtől s a vetésre oly terület választassák 
ki, a melyen több év óta sem burgonya, sem 
paradicsom nem termesztetett. # 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

268. kérdés. Jó takarmányozás mellett 
lehet-e 100 liter szeparált tejből4, esetleg 4V2 kg. 
vajat remélni? és van e olyan jó a Fux és 
Schlichter-féle szeparátor, mint az Alfa-gép. 

Lehet-e és mily eredménynyel a sovány 
édes tejet 2—3 hetes borjukkal itatni, szó-
val borjunevelés és javítással értékesíteni? 
Mily mennyiségben adandó naponta x élősúly 
után és mivel keverendő esetleg ? K. 8. 

269. kérdés. Mai napon beállítottam 
nyári hizlalásra 14 darab fehér ökröt 491 kg. 
átlagsulyban, 33 darab tarka ökröt 452 kg. 
át'agsulyban, előbbieket 6 hóig, utóbbiakat 5 
hóig szándékszom hizlalni. Bendelkezésemre 
áll: repczepogácsa, tengeri és árpadara, korpa. 
Zöldtakarmányokból: lóhere zabosbükköny, 
csalamádé, ugy a mint azok kasza alá kerül-
nek, esetleg árpaszalma, széna és lóhereszéna, 
cséplés után különböző polyvák. 

Szíveskedjék veLm egy teljesen meg-
felelő takarmányhizlalási összeállítást közölni, 
ahol a megfelelő táparány meglévén, haszon-
nal hizlalhassak. 

270. kérdés. Mely gyártmányú hántóeke 
ajánlható vályogtalajra, mely a legmérsékeltebb 
ár mellett, a czélnak legjobban megfelel? 

M. B. 
271. kérdés. Mely aratógépek a legjob-

bak ugy a kévekötőkből, mint a marokrakók-
ból? Hol szerezhetők be és mily áron? Arra 
nézve is kérek felvilágosítást, hogy a marok-
rakó, vagy a kévekötő aratógép beszerzése 
ajánlatosabb-e, vagyis azt óhajtanám tudni, 
hogy a kévekötögép kezelésére elég ügyes-
séggel bir e már a mi cselédségünk. 

G. V. 
272. kérdés. Ki tart Magyarországon 

galloway marhát és milyen eredménynyel ? 
Hol lehetne megkapni az összes szarvasmarha-
fajok legszebb színes képeit és milyen árban? 

U. Z. 
273. kérdés. Hogy osztatnék be egy 1000 

hold szántóföldből álló birtok okszerűen ötös 
forgóba? Óhajtanék vagy 60 hold repczét ter-
melni és 50 hold zöldugart hagyni. A birtok 
az alföldön fekszik, földminősége körülbelül 
egyforma. 

K. F. 
274. kérdés. A mellékelt jól bokrosodott 

búzák most a kalászhányás idején tönkremen-
nek, nem bírják a kalászt kihányni. A talaj 
igen vizállásos kötött agyag, de az idén még 
nem ázott el annyira, hogy a tulbő nedvesség 
ártott volna. Kérdem mi a baj oka? 

Tógyér. Qy. A. 

Felelet. 
Vajhozam. {Felelet a 268. sz. kérdésre) 

Hogy jó takarmányozás mellett mennyi vaj 
nyerhető 100 1. tejből, a többi között igen 
függ a marhafajtától, mert pl. a vöröstarka 

marha kövérebb tejet választ el, mint a borz-
deres, a magyarerdélyi pedig, kövérebbet, mint 
a vöröstarka. Hazánkban pl. a borzderes-marha 
egész évi tejének átlagos zsírtartalma csak 
kevéssel haladja meg a 3'50/,,-ot, a vörös-
tarkáé 4% körül van, a magyar-erdélyire 
pedig ennél is kövérebb, amiből az következik, 
hogy míg a borzderes marha tejéből nem 
lehet 4% vajat előállítani, a vöröstarkáéból 
4%-nál több vaj is nyerhető. Egyébiránt a 
100 1. tejből nyerhető vaj mennyisége a tej-
fölözés, köpülés és a nyers vaj kikészítésétől 
is függ. A tejfőlözést illetőleg az alfasepará-
torok végzik a legtökéletesebb munkát, mert 
azok átlag 0-2% zsirt hagynak a lefölözött 
tejben, míg más lefölözök után átlag 0'35°/o 
zsirt tartalmazó lefölözött tej keletkezik. A 
köpülés is változó eredménynyel történhet a 
köpülő neme, a tejföl hőmérséklete s más itt 
nem részletezhető körülmények szériát; ami 
pedig a nyersvaj kikészítését illeti, ismeretes, 
hogy az írót eltérő mértékben lehet belőle ki-
gyúrni. Ha föltételezzük, hogy alfaszeparátorral 
dolgozva csak 0'2tf/o zsirt hagyunk a lefölözött 
tejben, továbbá, hogy a köpüléssel okszerűen 
járva el, a tejföl zsírjából 95o/0-ot tudtunk ki-
választani s végre, hogy a kikészített vaj 85% 
zsirt tartalmaz, akkor a 3'5% zsirt tartalmazó 
tejből mintegy 28 1., a 4% zsirt tartalmazóból 
pedig mintegy 24 1. szükséges 1 kg. vajhoz, 
vagy 100 1. tej első esetben 3 57 kg., második 
esetben 4" 17 kg. vajat eredményez. 

A lefölözött tej borjukkal való értékesí-
tését illetőleg utalunk a „Köztelek" 47. számá-
nak .Felelet" czimü rovatjára. 

Cselkó. 
Marhahizlalás zöldtakarmánvnyal. (Fele' 

let a 2 69. sz. kérdésre.) A zöldta'karmánynyal 
eszközölt hizlalásnál nem szokás oly pontos 
takarmányösszeállitásokat kiszámítani, mint a 
téli hizlalásnál, részint mert ugyanazon zöld* 
takarmányféle nem sokáig tart, részint pedig, 
mert az összetétele is folyton változik, amint 
fejlődik. Itt inkább arra kell ügyelni, hogy az 
állatok ne kapjanak elfásult,- vagyis javában 
virágzónál öregebb zöldtakarmányt és hogy 
apró részletekben adagolva, annyit etessünk 
velük, amennyit megtudnak enni ; továbbá 
hogy here, luczerna s zabosbükkönyetetéskor 
főleg darát, csalamádéetetéskor pedig némi 
olajpogácsát vagy korpát is kapjanak abrak 
gyanánt. Szénát lehet, de nem okvetlenül 
szükséges a hízóknak adni; ez t. i. attól függ, 
hogy mennyi zöldtakarmányt etetünk velük. 
Tájékoztató példák gyanánt szolgáljanak a 
következők, melyek 500 kg. élősúlyra vonat-
koznak : 

45 kg. lóhere, 4 kg. árpaszalma és 2 kg. 
tengeridara. Ebben foglaltatik 14 5 kg. száraz-
anyag, 1"21 kg. fehérje, 0'29 kg. zsír és 7"35 
kg. szénhydrát. Táparány 1 : 67. 

60 kg. csalamádé, 3 kg. hereszéna, 1 
kg. repczepogácsa s 1 kg. tengeridara. Ebben 
van 14"3 kg. szárazanyag, 1"30 kg. fehérje, 
0 34 kg, zsir és 7"69 kg. szénhydrát. Táparány 
1:6-6. 

Magától érthető, hogy azon esetben, ha 
zöldtakarmánykészletünk csekély, több abrakot 
kell a hízókkal etetni, mint különben, de ez 
mindenesetre meg fogja a hizlalást drágítani 
s ezért nem ajánlatos szűken bánni a zöld-
takarmánynyal. A zöldtakarmányt, szénát és 
szalmát czélszerü megszecskázva s egymással 
összekeverve napjában 3-szor, de minden 
etetéskor több részletben az állatoknak adni; 
itatni kétszer kell é. p. lehetőleg 1 órával a 
déli s estéli etetés előtt. 

Cselkó. 
Hántó-eke. {Felelet a 270. sz. kérdésre.) 

Hántásra, mivel az rendesen csak csekély 
mélységben szokott történni, a háromtestű 
ekék teljesen megfelelők. Ily háromtestű 
hántó-ekéket kérdéstevő minden jónevü 
magyarországi gépgyárban vagy gépkereske-
désben kaphat. Az Alföld déli részein meg-
lehetős elterjedtségnek örvendenek Kühne E. 
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mosoni gépgyáros „Toroniái" nevü háromvasú 
hántó-ekéi. Ezek elég olcsók is és ha az 
alföld kötött talaján jól megfelelnek, akkor 
a jelzett vályog-talajon is be fognak válni. Jó 
Mntó-ekéket kaphat még Weiser J. C., Propper 
Samu, Glayton & Schuttleworth, Hoffherr és 
Schrantz, Bácher és Melichár, és Umrath és 
Tsa czégeknél is Budapesten. I f i . 8. P. 

Aratógépek. {Felelet a 271. sz. kérdésre.) 
A kévekötő és marokrakó aratógépek közt 
eddig az Adriance & Platt-féle (kapható a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél Budapest 
V., Alkotmány-utcza 31.) és a Deering-féle 
(kapható Propper Samunál, Budapest V,, Váczi-
korut 52.) gyártmányok tűntek ki nálunk leg-
jobban. Hogy vájjon kévekötő vagy marokrakó 
aratógé^et szerezzen-e be kérdésttevő, az 
tisztán attól függ, hogy melyik rá nézve 
előnyösebb. Mert, ami a kezelést illeti, azt 
mindkét gépnél meg kell tanulni. A marokrakó 
kezelése, miután az egyszerűbb gép, termé-
szetesen könnyebben megtanulható, mint a 
kévekötő kezelése, de kellő figyelem és 
türelem mellett ez utóbbinak kezelési módja 
is hamar megtanulható. Akárhány egyszerű 
magyar cseléd kezel már kévekötő arató-
gépet teljesen jól. I f i . S. P. 

A galloway szarvasmarha (felelet a 
272. sz. kérdésre) vagy másként a „scotch 
polled Cattle*, tehát szarvtalan skót marha 
magában Angliában is fogyóban van s a nálá-
nál jobb hizófajták által ott is hova-tovább 
leszorittatik. Nem valószínű tehát, hogy Magyar-
országon bárhol is tisztavérben tenyésztetnék, 
annyivaliskevésbbé, mert, Angolország kivételé-
vel, Európában sehol sincs elterjedve. Angol-
országban is ma már csak a Kirkudbright ős 
Wightoni grófságokban tenyésztetik. Nézetem 
szerint csakis importőrök utján volna beszerez-
hető direkte Angolországból. A szarvasmarha-
fajták nem színes képekben feltalálhatók 
Tormay Béla „A szarvasmarha és tenyésztése" 
czimü munkájában, szines képekben ellenben 
„Landwirtschaftliche Thieralbum" czimü mű-
ben, mely P. Parey kiadásában jelent meg, 
s megrendelhető pl. Vitéz A. kassai könyv-
kereskedésében, de azt hiszem más hazai 
könyvkereskedésekben is. 

Csy. 

Szántóföldnek ötös forgóba osztása. 
{Félelet a 273. sz. kérdésre.) A kérdésben közölt 
néhány adat sehogysem elegendő, hogy ezen 
az alapon a viszonyoknak megfelelő vetésfor-
gót meglehessen szerkeszteni, mert hogy ezt 
bárki megtehesse, okvetlenül tudnia kell, hogy 
az 1000 holdon minő növények körülbelől 
minő területen termelendők, hogy továbbá a 
szántóföldnek hányadrésze betrágyázható és 
hogy a forgóba, a fekete ugar felvehető-e 
vagy sem ? Szíveskedjék tehát kérdésttevő 
ezen kérdések . iránt tájékoztatni s szívesen 
hozunk megfelelő ötös forgót javaslatba. 

Hensch Árpád. 

Beteg buza. (Felelet a 274. kérdésre.) 
A Tógyérről junius közepén küldött valóban 
jól bokrosodott búzán feltűnik a növények élénk 
sárga színe. A kérdésttevő valami 25 darab 
szárat küldött be; a szár alul sárgás-zöld s 
rajta lent elszáradt levelek vannak, melyek be 
vannak glepve a kormos gombával (a Glados-
porium herbarummal); a középső levelek nem 
száradtak, de azért egészen élénk sárgák, ki-
véve néhány tő levélhüvelyét, mely liiaszinü, a 
felső levelek is vsgy élénk sárgaszirüek vagy 
nagyon halavány zöldek. Ugy a középső mint a 
felső levelek erősen be vannak lepve rozsda-
foltokkal (a Puceinia Bubigo vera gomba nyári 
spóráival). A kalászok, meíjek a hasban fulla-
doznak, szintén halaványzöldek. Itt-ott a 
gyökér rothadásnak indult, de Ophiobolusgomba 
nem mutatkozott. 

Az egész vetés feltűnően élénk sárga 
< ne mindjárt azt a gondolatot kelti az ember-
ben, hogy a szóbanforgó vetés átázott talajon 
van. Én azt hiszem, hogy ez a buza is a 

kései fagyoktól szenvedett, mihez járult a viz-
állásos talaj átázottsága, mely nem csak, hogy 
nem engedte a bajt kiheverni, hanem fokozta is. 

A rozsdán és a kormos gombán kivül, 
melyek közül az előbbi bizonynyal szintén 
gyengítette a növényeket, találni a küldemény-
ben állati parazitákat is. Igy az egyik gyengébb 
szár tövén a hesszeni légynek egymás mellett 
2 darab bábját lehetett találii ; két szárat a 
Chloropslégy álczája pusztított, melyek a 
küldemény megérkezte után nemsokára bá-
bokká alakultak. Ezeken kivül az egyik 
szárban egészen olyan pusztítást okozva, 
mint a minőt a szalmadarázs (Gephus 
pygmaeus) szokott okozni: egy jól ki-
fejlődött fejjel, 3 igen apró lábbal biró, 
karcsú testű álczát találtam, melyen (gyengén 
nagyító górcsövön át nézve) elég hosszú sző-
röket s a testvégén páros sarkantyút lehet 
megkülönböztetni. Valami bojárálcza lesz, de 
hogy mely bogáré? azt nem tudom. 

Felsorolva a kártevőket, természetesen a 
szóbanforgó buza betegségének előidézésében 
ezeket is részeseknek kell tekintenünk. De 
tekintettel arra, hogy minden hozzám került 
növény feltűnően sárga s hogy a legtöbb 
növényben sem az említett állati paraziták 
valamelyikét nem lehetett megtalálni, sem raj-
tuk, illetve bennük ezek pusztításának nyoma 
észlelhető nem volt, azt hiszem — mint már 
azt feleletem elején kimondtam — hogy a 
vetésnek legjobban a kései fagy s a talajned-
vesség ártott. 

Mezey Gyula. 

VEGYESEK. 
Kai számnak tartalma '• 

Oldal 
Az OMGE. közleményei. 1019 

Növénytermelés. 
Takarmánymagvak termeléséről - - 1023 

Lótenyésztés. 
Francziaország lótenyésztéséből 1023 

Gazdasági növénytan. 
A burgonya és paradicsom baktériumos betegsége. 1025 
Ls Télizek rén • 1025 
Vegyesek 1025 
Kereskedelem, tőzsde ... 1030 

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

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

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 mnzennia 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. 

Megerősítés. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
a, m. kir. állami rovartani állomásnál ide'glenesen 
alkalmazott dr. Szakáll Gyula, L5sy József és Bakó 
Gábor segédek-et ezen állásukban végleg megerősítette. 

Megbízatás. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
Rettegi Sándor lötöri lakost Szolnok-Doboka vármegye 
szamosujvári járására nézve a gazdasági tudósi! ói 
tiszttel bizta meg. 

Halálozások. Dr. Farkas Mihály gazda-
sági író, az OMGE. tagja, ez évi junius hó 
28 án, életének 68-ik boldog házassága 45-ik 

évében, hosszas szenvedés után Nagy-Tétény-
ben jobblétre szevderült. A boldogult hűlt 
tetemei a róm. kath. egyház szertartása 
szerinti beszentelés után Budapestre hozatnak 
és itt folyó hó 30-án délután 5 órakor a 
kerepesi-ut melletti temető halottasházából 
újólagos beszentelés után a családi sírboltba 
örök nyugalomra fog helyeztetni. — Szevera 
János földbirtokos, az OMGE. tagja, junius 
25-én, 70 éves korában Puszta-Ponyvádon 
elhunyt. 

A tözsadó életbeléptetése. A hivatalos 
lap most közölte a pénzügyminiszternek az 
értékpapirforgalmi adóról szóló 1900. évi XI. 
t.-cz. végrehajtására nézve kiadott rendeletét. 
A tőzsdeadó tehát folyó évi augusztus hó 1-én 
életbe fog lépni. Mint tudjuk, a gyakorlatra 
nézve igen csekély jelentőségi vívmányról van 
szó, amennyiben csupán a tőzsdei forgalom 
tárgyát képező értékpapírok esnek rendkívül 
csekély illeték alá. Mindazonáltal kétségtelen, 
hogy az uj tőzsdeadó-törvény elvi szempont-
ból mégis vívmányt jelent, mert megszünteti 
a tőzsdének azt a kivételes helyzetét, hogy a 
tőzsdén eszközölt vagyonátruházás kiváltságo-
kat élvezzen és a közteherviselés kötelezettsége 
alól éppen csak ezen intézmény emanczipálja 
magát. Az értékpapír-forgalmi adó az adó alá 
eső ügylet tárgyának értéke alapján számítandó 
ki és pedig olykép, hogy az értéknek minden 
kétezer korona összege ulán adó fejében 10 
fillér jár, a kétezer korona egységesen aluli 
érték pedig mindenkor teljes kétezer koroná-
nak veendő. Az adó kiszámítása ezek szerint 
oly módon eszközlendő, hogy első sorban az 
egyes ügyletek tárgyának ériékében foglalt 
adóegységek állapittatnak meg és a mutatkozó 
eredmény tizzel megszoroztatván, az adóösszeg 
fillérekben kifejezésre jut. (Pl. az ügylet tár-
gyának értéke 26.005 korona, ez 14 adóegy-
ségnek felel meg és az adó 140 fillért tesz 
ki.) Kétszáz korona értékig az ügyletek az adó 
alól teljesen mentesek ugyan, de ha ugyan-
azon felek közt egy és ugyanazon nppon egy 
és ugyanazon értékpapírban több ügylet köt-
tetik, amelyek értéke egyenkint, de nem együt-
sen a 200 koronát meghaladja, az esetben 
is adókötelesek lesznek, ha azok értéke egyen-
ként a 200 koronát meg nem haladja. Bőszünk-
ről az értékpapírokra kivetett csekély illeték-
adóval a börze megadóztatásának kérdését 
elintézettnek még egyáltalán nem tartjuk, a 
mint ezt már több izben kifejteni is alkalmunk 
volt és ezért a .tőzsdeadó életbeléptetését 
különös üdvrivalgással nem üdvözölhetjük, 
mert attól gyakorlati eredményeket nem vár-
hatunk. 

A szerb buza szállíthatóságának meg-
szorítása tárgyában a tőzsdetanács sz ősz 
folyamán ankétét hiv egybe, amelyből kifolyó-
lag véleményt nyújt be a kereskedelmi minisz-
terhez. Erre az ankétre a budapesti kereske-
delmi és iparkamarát is meghívta, amely, mint 
a napokban lefolyt üléséből eleve megtudtuk, 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy a jövő-
ben a határidőüzletben külön kikötés hiányá-
ban csakis hazai buza legyen szállítható. Meg 
van tehát a kereskedelmi és ipari körökben is 
a hajlam ahhoz, hogy a szerb buza szállít-
hatóságát megszorítsák s ez az engedékeny 
hangulat egyenesen az őrlési forgalom meg-
szüntetésének következménye. Nem Ígérvén 
ugyanis hasznot a szerb búzának őrlési czélokra 
való behozatala, annak importja a minimumra 
redukálódik s a behozott kismennyiség sem 
kell a fogyasztás czéljaira. Ily körülmények 
között a szeib buza legfeljebb mumus a 
speku'áczió kezében, de igen kisjelentőségüvé 
vált a baisse-re játszók nyomatékos eszközei 
között. Nem fűződik ennélfogva a spekuláczió-
nak sem küonösebb érdeke ahhoz, hogy 
a szerepében megtört szerb búzát a rendes 
szokványforgalomban megtartsa. Maga a nagy-
malomipar pedig, miután nem hozhat be vám-
mentesen szerb búzát, meglehetősen közöm-
bös vele szemben s igy sem ott, sem itt nincs 
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többé különösebb indok a szerb buza szok-
ványjogának védelmezésére. Ez mindenesetre 
egyik előnyös következménye az őrlésforgalom 
megszüntetésének. 

Az Országos Iparegyesület vámpoliti-
kája. Autonom vámtarifánk revíziójának kü-
szöbén és a külföldi államokkal fennálló vám-
és kereskedelmi szerződések megújítása előtt 
ugy a földmivelésügyi, mint a kereskedelem-
ügyi miniszter kikérték a közgazdasági élet 
irányadó társadalmi tényezőinek véleményét is 
(•s mint tudjuk, ezek között az „OMGE." volt 
az, mely a jövőben követendő vámpolitika 
tekintetében a magyar gazdaközönség kívánal-
mait kifejezésre juttatta. Most az Országos 
Iparegyesület nyújtotta be memorandumát 
melyben az egyesület által képviselt ipari ér-
dekek szempontjából az uj vámtarifára vonat-
kozólag felmerülő kívánságokat fejtette ki. Az 
Országos Iparegyesület, szemben az „OMGE."-vei 
az önálló vámterület álláspontjára helyezkedik, 
mert fölfogása szerint magyar ipar csakis ezen. 
az alapon teremthető, miután közös vámterü-
let föntartása esetén a közös vámterület 
ipari érdekeinek hozandó esetleges áldo-
zatok is, melyek pedig a mezőgazdaságot ter-
helik, csakis a fejlettebb osztrák iparnak vál-
nak javára. Ezen állásfoglalás akadémikus 
értékét azonban az iparegyesület maga is be-
látván, számolt a körülményekkel s javaslatá-
nak kidolgozásánál a közös vámterület alapjára 
helyezkedett. Memorandumáról csak hírlapi 
reczencziók utján szereztünk tudomást, azért 
érdemileg még nem foglalkozhatunk vele. Felü-
letes betekintés után is konstatálhatjuk azon-
ban, hogy az általa javasolt agrár vámtételek 
sokkal kisebb védelmet nyújtanának a mező-
gazdasági termelésnek, mint a milyeneket az 
„OMGE." javaslatba hozott, sőt egyes viszony-
latokban mezőgazdasági termelésünket még job-
ban kitennénk a külföldi verseny nyomasztó ha-
tásának. Javaslata szerint az általános buzavám 3 
forintra volna emelendő, (OMGE. javaslata: 
5'50 frt) a kedvezményes buzavám meg-
maradna az eddig 1 frt 50 kron. A liszt 
vámját az őrlési forgalom arányában 70: 100 ban 
kívánja a búzával szemben megállapítani, 
vagyis, ha a buzavám 3 forint lenne, akkor a 
liszt vámjának 4 frt 50 krnak kellene .lenni. 
OMGE. jav: 9 frt.) A vágó és vonó állatok 
vámtételeit a régiben kívánja hagyni. (Az 
(OMGE. 50°/o-os felemelést javasol.) Az állati 
zsírra maximum 25 frtot javasol (az OMGE. 
45 frtot.) Az Iparegyesület természetesen az 
őrlési forgalmat is visszakívánja állítani, még 
pedig abban az eredeti alakjában, mely annyi 
elkeseredett küzdelmet provokált a gazdatársa-
dalom részéről, pusztán azon módosítás mellett, 
hogy a malmok őrlési szükségleteiknek csupán 
20°/o-áig használhassanak vámmentes idegen 

, búzát. Mindezen kívánságai az Iparegye-
sületnek mindenesetre erős vitát fognak 
provokálni, melynek folyamán a végre-
hajtó hatalom belátása lesz hivatva el-
dönteni, hogy melyik testület indítványa és 
melyik javaslat áll közelebbi kapcsolatban az 
ország általános érdekeivel és a mezőgazda-
sági ipar prosperálhatásának alkutárgyává 
nem tehető elemi követelményeivel. Az ipar-
egyesület javaslatára annak idején vissza-
térünk. 

Katonai szállítások. A cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok részére 1900 szeptember 
1-től 1901 augusztus 31-íg terjedőleg szükségelt és ajánlati uton fedezetet nyerő gazdasági 
termékek beszerzéséről ujabban a következő kimutatást vettük: 

a a. 

Zab i 
Széna < 
Alomszalma < 
Ágyszalma i 
Szecskaszalma 
Tűzifa < 

10,0.56 
5,358 
1,203 

186 

153 — 123 — 7,500 — 154 — — — 
125 2,050 100 125 2,352 — 7,500 3,948 124 1,100 10,280 7,290 
77 1.127 61 77 1,318 — 4,650 2,185 77 620 6,080 4,500 

'59 120 132 93 — 663 81 132 590 860 498 

558 1,338 312 444 294 — 1,765 172 480 1,760 - 1,290 

A fegyvergyakorlathoz bevonuló s-zabadságoltak, tartalékosok és póttartalékosok számára 
köteles a szállitó az ágyszalmát az ajánlatnyert mennyiség 50% nyi többletével is szállítani. 
Szállítási módozatok, bánatpénz és az összes feltételre nézve részletes felvilágosítást nyújt 
a temesvári cs. kir. 7. hadtest parancsnoksága. 

Visszaélések szőlőojtványok eladásánál. 
A földmivelésügyi minisztériumban a napokban a 
magánfelek részéről elárusított szőlőojtványok 
jósága, fajtisztasága és fajtaazonossága tekin-
tében felmerült panaszok folytán az e téren 
elkövetett visszaélések megakadályozása érde-
kében teendő intézkedések előkészítése czél-
jából szükebbkörü értekezlet volt, amelyen a 
minszter elnöklete alatt a belügyi és az igazság-
ügyi miniszterek kiküldöttei, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület képviseletében 
Bernáth Gyula országgyűlési képviselő, Sándor 
János főispán, dr. Sípos Árpád jogakadémiai 
tanár, a nagyváradi hegyközség elnöke s a 
földmivelésügyi minisztérium illetékes taná-
csosai s szakközegei vettek részt. Az érte-
kezlet egyhangúlag odanyilatkozott, hogy nem 
tökéletes forradásu, vagy egyébként hibás, 

I nem fajtiszta és nem azonos ojtványok forga-
" lomba bocsátása által elkövetett visszaélések 

megakadályozása érdekében szigorú intézse-
déseket kell tenni. Élénk eszmecsere fej-
lődött azon kérdésre nézve, hogy a teendő 
óvóintézkedések kizárólag magánjogi, vagy 
pedig büntetőjogi irányúak legyenek-e s hogy 
a czél elérése t. i. a szőlővessző- és szőlő-
ojtványforgalom kifogástalanságának biztosítá-
sára elegendő védelmet szolgáltatnak-e eddigi 
törvényeink, vagy pedig uj törvényhozási ren-
delet szükséges- e ? Az értekezleten mind a 
két nézetnek voltak szószólói. A többség azon-
ban azt azt álláspontot foglalta el, hogy 
tekintettel egyrészt a kihágási eljárás körül-
ményes és költséges voltára és másrészt arra, 
hogy a rossz ojtványok vásárlása folytán káro-
sult félnek kevésbé a rosszhiszemű eladó 
megbüntetése, mint inkább saját anyagi kárá-
nak, elmaradt hasznának és időveszteségének 
értékbeli megtérítése van érdekében, a rossz 
szőlőojtványok forgalomba hozatalának kihá-
gássá minősítése nem kívánatos és mellőzendő, 
s a földmivelésügyi miniszter felkérendő volna, 
hogy az 1896. V. t.-cz. végrehajtása során kibo-
csátott szőlővessző és szőlőojtvány üzleti szo-
kások némely részeinek megfelelő kibővítése a 
szőlőbirtokosoknak, különösen a kisgazdáknak 
minél szélesebb körökben való felvilágosítása 
és figyelmeztetése mellett adminisztratív uton 

tegye meg az e részben szükséges intézke-
déseket. 

Szélvész és jégvihar. A komárommegyei 
gazd. egylet hivatalos közlönyéből a következő 
értesítést veszszük : „A rengeteg vihar, mely 
vármegyénkben junius 22-én e3te 8 óra körül 
teljes elemi erővel dühöngött, majdnem le-
írhatatlan nyomokat hagyott hátra s annyi 
gazda reményét tette tönkre az aratás küszö-
bén, hogy nagyon sokan borzalommal gondol-
nak a vészes éjszakára. Recsegett-ropogott 
felettünk minden. Iszonyú jégvihar kisérte 
nyomon a nagy dühöngéssel végig szá-
guldó szélvészt. Némától, Csicsó, Ócsa, 
Tany, Ekei, Megyer, Keszi, Füss, Gadóez, 
Lándor, Hetény, Madar, Szent-Péter, Kurtakeszi, 
Marczelháza, Virth, Radvány határai szenved-
ték végig a borzasztó jégverést, mely a fa 
ágait héjától fosztotta meg és nemcsak a 
vetések kalászait verte le, hanem az egész 
termést a legiszonyúbb hengerezéshez hason-
lólag tiporta agyon, sáskajárásnál rémesebb 
pusztítást téve a kapások és gyengéb vete-
mények sorában. Szőlő, gyümölcs a széles 
vészfelhő övében tisztára tönkrement, óriási 
fák tövestől szakadtak ki, törzsükben ketté 
törve, ágaik lehasogatva hevernek országúton, 
szántóföldön kérésziül mindenfelé. Épületek 
dűltek össze, a nagytanyi lengyár romokban 
hever, istállók omlottak sok állatot maguk alá 
temetve. Ekeiben 80 birka pusztult el egy 
akolban, Lándoron gerendázott és téglafalazat 
ból álló pajta szakadt rá a legelő marhára, 
melyből 8 darabot alaktalan tömeggé lapított 
össze. Neszmélyen sokkövet sodort le a hegyek-
ről a zápor. Iszonyú a rombolás és pusztítás 
mindenfelé és hegyében a biztosító társulatok 
kapzsisága által méregdrágává tett díjtételek 
miatt a biztosítatlanul maradt vetések gaz 
dáinak kétségbeesése. Bizony-bizony elérke-
zett az ideje, a mikor a gazda szipolyozó) 
ellenében az önvédelem harcza kell hogy 
sorakoztassa termelőinket. A tűz ellen való 
biztosítás nagy nyereségeit a társulatok gyö-
nyörűen zsebrevágják; de a kevésbbé biztos 
jégüzlettől háromszoros dijtételekkelelriasztják 
a szegény földmivelőt : gálád, szemérmetlen 
üzelmeknél egyébnek nem mondható eljárásuk, 

Tarlórépamag, pohánka, köles, muharmag, raffiaháncs, kénpor, réz-
gálicz, nemkülönben mindenféle gazdasági czikkek 

mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb beszerzési forrása 
ajánlható 

M a i i t l m e r Ö d ö n cs. és kir. udvari szállitó magkereskedése 

V I I . k e r . , l t o t t e ü b i l l e r - u . 3 3 . 
Ár jegyzéket és különajánlatot kívánatra azonnal küld a czég. 
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kell, hogy összetartásra buzdítson mind-
nyájunkat." 

Osztrák molnárok gyűlése. Az alsó-
ausztriai molnár kongresszust, e hó 29 ikén 
tartották meg a belügyminisztérium, a keres-
kedelmi és vasutügyi minisztérium, a hely-
tartóság és a város képviselőinek jelenlétében. 
Majdnem az összes szónokok hangoztatták, 
hogy az őrlési forgalom megszüntetése egy 
uj jobb korszak kezdetét jelenti az osztrák 
malomiparnak. Elfogadtak egy határozatot, 
melyben az elnökség megbizatik, hogy azonnal 
forduljon egy beadványnyal a kormányhoz, 
melyben a terménytőzsdének oly értelemben 
váló reorganizáczióját kívánják, amint azt a 
mezőgazdasági érdekeknek a kereskedelmi 
szerződések megkötésénél való megoldására 
létesített központi hivatal agrár-programmja 
kifejtette. A bianko-határidőüzlet egészen eltil-
tandó, a szokvány-gabona megjelölés meg-
szüntetendő és csak azok az ügyletek vetendők 
alá a tőzsde judikaturájának, melyek a minőség, 
provenianczia, mennyiség és szállítási idő 
megjelölését tartalmazzák. 

A kolozsmonostori m. Kir. gazdasági 
tanintézet hallgatóinak tanulmányi kirándu 
lása. Junius hó 10—15-ig tartották meg a 
kolozsmonostori gazdászok az igazgató és 

•tanáraik vezetése alatt az évenkint szokásos 
tanulmányi kirándulást. Ézévben az algyógyi 
Kun Kocsárd földmives-iskolát, az aradi nagy 
ipartelepeket, a herczeg Sulkovszky pankotai 
uradalmát és a zalathnai aranyzuzók ércz-
választók szénkéneggyárát látogatták meg. 

Az algyógyi földmives-iskolát Gáspár 
József igazgató mutatta be. Ez egyike a leg-
kiterjedtebb földbirtokkal rendelkező ilynemű 
iskoláknak. Sok és csinos gazdasági épülettel 
van máris ellátva. Mintegy 30 holdas nagyon 
szépen kultivált gyümölcsös kertjében egy 
Casenille gyümölcsaszalónagyon szépen dolgozik. 
A nyers szilvából 37% aszalványt nyernek s 
mázsáját 10—12 frttal értékesitik. 

A gazdaság még tagositatlan állapotban 
van. Szőlőt körülbelül 15 holdon müveitek a 
jobb tagokból. Egy nagyobb tagban álló szántó-
földi terület a következő forda szerint hasz-
náltatik ki: zabosbükköny,buza, tengeri, árpa 
lóherrel, lóhere, zab, tengeri. 

Másnap az aradi ipartelepek megszem-
lélése következett. Első sorban a Neumann 
Testvérek szeszgyárát tekintették meg. Ez egy 
koloszális gyár, tengeri és burgonya feldolgo-
zására van berendezve. Jelenleg a czukor-
gyárosoktól beszerzett melassét dolgozza fel. 
A gyártásnál visszamaradó^ melas moslékot 
melas-hamuvá dolgozzák fel,—melyet főleg káli 
és foszfortartalmánál — mint műtrágyát 

Jelenleg 1000 darab a hízó-állomány, 
melynek trágyája téglaalakba préselve kerül 
eladásra. 

Aradról Pankotára mentünk, ahol a 
Sulkovszky-uradalom érdemes felügyelője Iby 
Ferencz ur a tiszti karral fogadta a ki-
rándulókat. 

Itt különösen szép a 100 holdnyi ura-
dalmi szőlő. Mivelés alatt áll itt több kiváló 
csemege- és borszőlő. Mivelési módja hosszu-
csapos szálvessző. Az egész szőlő fogatos 
erővel van mivelve. 

Mintaszerűen van berendezve a jószág-
kormányzó : Tagányi István saját 25 holdas 
szőleje is Magyaráton. Ez egy délnyugati erősen 
lejtős hegyoldalon van. Az egész terület ter-
raszirozva, alagcsövezve és igen jókarban tár-
tartott serpentin-utakkal ellátva van. A szőlő 
amerikai alanyra van ojtva zöldojtással. Gyö-
nyörűen beállítva jobbnál jobb fajtákkal, dus 
vegetáczióban, igen szép terméssel. E szőlő 
Magyarátnak gyöngye s a tulajdonosnak mél-
tán büszkesége. 

A következő nap Gyula-Fehérváron át 
Zalathnára mentünk, ahová Gy.-Fehérvár váro-
sának és várának megtekintése után estére 
érkeztünk meg. 

Zalathnán megtekintettük az aranykőzuzó 
telepeket, az aranymosást s az aranybeváltó 
hivatal berendezéseit. Továbbá az állami kő-
faragó iskolát, afíol a közönséges homok kőtől 
kezdve a legnemesebb kövekig kerülnek fel-
dolgozás alá és készülnek szebbnél-szebb tár-
gyak. Ezek után sok kellemes emlékkel és 
hasznos tapasztalatokkal tért vissza Kolozs-
vádra a kirándulók csapata/; (Sz.) 

A m. kir. központi statisztikai hivatal 
nyilvános könyvtára és térképgyűjteménye az 
ügykezelésre vonatkozó szabályzat 17. §-a ér-
telmében f. évi julius hó 1-től augusztus hó 
31-éig a könyvtár rendezése miatt a közönség 
előtt zárva marad. 

Helyreigazítás. Lapunk 45. számában 
az „Abauj-Tornamegye szarvasmarhatenyész-
tése" czikk kapcsán 74. és 75. ábra alatt a 
Harsányi József ur tenyésztéséhez tartozó 
két bika tévedésből ,Kuhlandi"-nak jeleztetett, 
holott azok „szimmentháli-berni" eredetűek. 

A nyitramegyei központi hitelszövet-
kezet, — mely egyúttal az 0. K. H. nyítrai 
képviselője — Mezey Gyula, alelnök elnöklése 
mellett f. junius hó 28-án tartotta Nyitrán 
évi rendes közgyűlését. Meskó Pál ügyvezető 
igazgató által előterjesztett mérleg a következő 
adatokat mutatja a mult üzletévre vonatkozó-
lag : befizetett üzletrészek 39833 korona, 
takarékbetétek 32446 kor. 84 fillér, váltó-
tárcza 71777 korona. Az igazgatóság a 
nyeremény felosztására nézve következőleg 
határozott: a teljesen befizetett üzletrészekre 
kifizetteiik Va évi 5% os osztalékra 950 
korona, 399 kor. 10 fillér a tartalékalaphoz 
csatoltatik, 133 kor. 14 fillér uj számlára 
iratik. A közgyűlés a tisztviselőknek önzet-
lenül díjra entesen teljesített fáradozásaikért 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Az osztalék 
a szelvények bemutatása mellett Freund Gyula 
pénztáros által julius 6 tói kezdve kifizettetik. 

Állást kereső földmivesiskolai tanulók. 
Az adai m. kir. földmivesiskolát jó sikerrel 
végezve f. évi szeptember hóban több nős és 
nőtlen, "róm. kath., gör. keleti és izraelita val-
lású, magyar, német és szerb nyelvet beszélő 
s katonai kötelezettségének nagyobbrészben 
eleget tett, erélyes és szorgalmas egyén hagyja 
el, kik kulcsári, munkafelügyelői, béres-gazdai, 
esetleg kisgazdaságokban önálló állást óhaj-
tanak elnyerni. Szíves megkeresésre, melyben 
az állással egybekötött javadalmazás közlése 
is kéretik, az ajánlatot készségesen megteszi 
az igazgatóság. 

A telepítési szaktanácskozmány jegyző-
könyve a földmivelésügyi miniszter ur által 
nyomtatásban könyvalakban kiadott és ezen 
műből 100 példányt az OMGE. rendelkezésére 
bocsátott, hogy az érdeklődők közt szétossza. 
Felhívjuk tehát az OMGE. tagjainak figyelmét 
erre a nagyérdekü munkára, azon figyelmezte-
téssel, hogy a müvet a készlet erejéig az 
OMGE. mindazon tagjainak postacsomagban 
megküldi, kik a széttküldési költség fejében 
80 fillért az egyesülethez akár készpénzben, 
akár bélyegekben megküldenek. 

„Útmutatás a must és bor okszerű 
kezelésére" czimü kézikönyvet 50 fillér be-
küldése ellenében portóáientesen szállítja az 
OMGE. Utánvételezések, minthogy többe ke-
rülnek és megnehezítik a kezelést, nem fogad-
tatnak el. 

A m. kir. államvasutak személy-díj-
szabásának elhalasztása. A kereskedelemügyi 
miniszter, költségvetésének tárgyalása alkalmá-
val tervbe vette a zóna díjszabás módofeitását. 
Czélba vette a miniszter az 1889. évben csak 
kevéssé mérsékelt középtávolságok díjtételei-
nek leszállítását, a szomszédos forgalom díj-
tételeinek változatlanul hagyása mellett. A 
távolsági forgalom első 11 vonalszakaszának 
képzése — egy-egy vonalszakasz 15 kilométer 
— szintén változatlan marad, a 11. vonalsza-
kasztól kezdve a 18 vonalszakaszig egy-egy 
vonalszakasz 25 kilóm., a 19-ik vonalszakasz 
50 kilóm., a 20-ik vonalszakasz pedig felöleli 

a 401 kilóm, túllévő összes távolsági viszony-
latokat. E szerint a díjszabás az eddig 14 
vonalszakasz helyett 25 vonalszakaszra lett 
volna alapítva. A tarifa-bizottságban történt 
előzetes tárgyalás és az ott felhangzott aggo-
dalmakból kifolyólag komoly megfontolás ered-
ményeként a miniszter arra az elhatározásra 
jutott, hogy egyelőre változás nem lesz, ma-
rad minden a régiben. 

NYILTTÉR.*) 

Szuperfoszfátot, 
kénsavas-ká l i t . k é i M T U - a r a m n t , 

k o v a s a v a s - k Á l i t y 
(dohány t rágyázásra ) 

S k é n p o r t , 3 
(legfinomabb — 78% Chancel oldfum ellan) 

pézgálicot, 98!99lt 
legolcsóbban szállít a 

MŰTRÁGYA, KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 

RÉSZYÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPESTEN, 

V. K E H . FQRDŐ- .UTCZA 8 . S Z á m . 

f 1899. évi forgalom: 26,480 bál. % 

F e S h i v j u k 
a f. c z . cgazdafeözansség 

f igye lmét 

1 első sorozata 

Éra,/ 

f, éY julius hó 4-étó'l 7-ig tartatik meg, 
Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárve-
rési vállalat Budapest, Dunaparti 
teherpályaudvar" ezimzett gyapjukülde-
mények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen 

raktározásban részesülnek. 
Bejelentéseket elfogad és mindennemű fel-

világosítással szolgál: 
Gyapjnárverési vállalat 

H E L L E R M . s TÁRSA, 
BUDAPEST, V., EriséM-tér 13. , 
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jövő v á m p o l i t i k á j a 
és 

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

vámügyi bizottságának megbízásából 

irta: 

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

Nagy kvart alak 320 lap. 

— ' Á r a 10 k o r o n a . >•, ••'1 — 

Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában. 

Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom 
Üzleti 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 portőmentes megküldéssel : 55 
krdjcsár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

('Outtmann és Wahl budapesti termény-
N bizományi czég jelentése.) 

Napi jelentés a gabonattzletrői. 
1900. junius 29 

Nagyon lanyha külföldi jelentések, derült napos 
időjárás csakis lanyha irányzatot eredményezhetett. A 
tegnapelőtti 15-70-es záró kurzus további 20 fillér vesz-
teséget szenvedett, mert ma 15'50-nél kezdték az első 
kötést és mérsékelt forgalom mellett alig változott egy-
néhány fillérrel a további üzletmenet folyamán, mig 
délben 15-41 K. zárul. Lanyha a többi határidő is, 
melyek közül különösen a rozs tart lépést a búzával. 
Még nagyobb mérveket öltött a lanyhaság a kész-
árupiaczon. Malmaink csak nagyon keveset vettek, 
mely qnantumnál a tulajdonosoknak 40 fittért kellett 
engedniök, elkelt kb. 11000 mázsa buza. Egyebekben 
utalunk alanti eladásokra. 27-étől 30-ig összesen 
46000 m. buza fuvaroztatott Budapestre. 

Rozsban egyáltalában nincs semmi vételkedv, 
azt az egynehány vaggont, mely eladásra kerül alig 
ehet elhelyezni. Ugyanúgy árpában, mindenki vár uj 
árut olcsó árak mellett, mig előbbiért ma 12-80—13 
fizettek bpesti paritással, addig uj árpáért 11-10—11-20 
lett 3 hóra ab itt ajánlva. 

Tengeriben a hangulat bágyadt, helyben vaggonba 
rakva 11-20—25. érhető el érte, mig ab állomás nin-

Zabban a kereslet gyenge, aránylag élénkebb 
kínálattal szemben. Bpesti paritással 10-20—40 jegy-
zünk jó áruért. 

Határidők egy órai zárlat 
Buza októberre 1900. 15.44 - 46 
Tengeri juliusra , 11.18—20 

aug.-ra „ 11.30—32 
; májusra 1901. 9.64—66—— 

Zab októberre , 10.34—36 
Rozs októberre 1900. 13.44—46.— 

Az árjegyzés 100 kg.-ra vonatkozik: 
Eladatott: 

100 mtm. 80 kg K. 15-60 3 hóra 
300 . 79 . , 15'60 
100 M 79 ,, „ 15.55 
100 » 79 „ „ 15-50 
100 79 , , 15.60 
100 „ 79 „ , 15-50 
100 79 „ „ 15-50 
100 . 78 , , 15-50 
100 . 79 , . 15-75 
100 B 15 40 
200 , 78 , „ 15.20 
100 . 79 , „ 15'20 
100 . 77 . , 15.20 
100 . 77 . „ 15-30 
200 . 77 . . 15 30 

. 76 „ V 15 — 
100 . 76 . , 14-50 
100 » 76 „ „ 1480 
100 „ 7£ . „ 14.80 „ „ 

- 200 r nm. 80 kg. K. 15-50 
200 . 79 . „ 15-50 
103 . 78 . • , 15-50 

„ 78 . , 15-10 
500 » 79 „ . 15 — 
500 „ 79 » 15.— 
100 78 , . 15-— 
600 , -74 . . 15 — 
800 » 72 . , 15-70 
260 . 72 , „ 14-40 
150 „ 72 „ „ 1430 
100 » 75 „ „ 14*90 
300 . 75 . . 14-90 
200 „ 75 „ „ 14-90 

1025 . 75 . „ 14-70 
400 . 76 , „ 15-60-

2600 . 75 . „ 15.60 » » 

(&oidfiager G4ík>» **e«irwi fcépvtieiö 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e héten az üzletmenet változat-
lanul gyér volt és a forgalom főleg régebbi elő-
jegyzések lebonyolitására szorítkozott. Azonnali, vala-
mint julius-augusztusi szállításra csak kisebb tételek 
kerültek forgalomba változatlan szilárd árak mellett. 
Jegyzés finomított szesz nagyban 116-50—117-50 K. 
adózva és 46-50—47"50 K, adózatlanul szabadraktárra 
szállítva helybeli gyáraktól. 

Élesztőszesz nagyban 116-50—117-50 K., adózat-
lanul 46'50-47-50 K. kelt el. 

A denaturált szesz nagyban 36-50 K. jegyeztettek. 
Az adózott nyersszesz 25 fillérrel drágábban 

jegyeztettek szilárd irányzatt mellett. 
Vidéki finomitógyárak finomított szeszt adózva 

115-50—116 K. ajánlottak és több tétel ab állomás ez 
áron zárulva is lett. 

Mezőgazdasági szeszgyárak kontingens nyers-
szeszt gyéren ajánlottak és a piaczra került tételek 
40-50 K. gyorsan találtak vevőre. Finomított szeszt 
mezőgazdasági szeszgyárak 41 K. ajánlottak ottani 
állomáshoz szállítva. 

X kontingens «jíerss«e*s dra Budapesten 40-
40 50 korona. 

frífyai jegyzés 112-V8—113-— korona »dózott is 
40-25—40.50 korona adóisatían szeszért j 

Trissuti jegyzés 19-50—20-— korona kiviteli szeszért 
90% hektoliterje. 

Kivitere több tétel finomított szeszt vásároltak, 
mely Űszküb és Szaloniki felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül: Lőc3e, N.-Tapolcsán y, 
Barcs 25 fillérrel drágábban, a többiek változatlanul 
jegyeznek. 

Budapetti zárlatárak <t héten-. Finomított bmi 
116-50—117-50 korona, őíesztÖEzesss 11650-117-50 K., 
ayamzesx adózira 114 50-115-50 korona, nyorsszesa 
ftűözatlas íexkontingens) — ••— korona, denaturált 
aassz 36 50-37— korona. Kontingens ayensszessi 

.— korona. 
ki árak 10.000 líterfokonként hordó nólkfil bér-

mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva késspénzfizs-
tó* mailéit értendők. 

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
A lefolyt héten is nagyon jelentéktelennek maradt 

az üzlet, ezen körülmény azonban junius vége felé 
nem feltűnő. Muharmagot még keresnek ugyan, de 
megbízható vetni való mag, — mint ezt már mult heti 
jelentésünkben is emiitettük, — teljesen elfogyott. 
huczernamagnak sokkal gyöngébb kereslete van, mint 
tavaly ilyenkor. Tarlórépamag iránt élénk az érdeklődés 
és a mennyire a helyzetet át lehet tekinteni, a forgalom 
szilárd árak mellett élénk fog lenni. Amerikából már 
érkeztek a legközelebbi vörös lóheremagtermésre 

vonatkozó ajánlatok ; a kilátások annyival gyöngébbek, 
hogy az igényelt árak mintegy 15 koronával maga-
sabbak, mint tavaly. 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tud^ -
tása a .Köztelek" részére. Budapest, 190). junius 28 án. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

Ár K.: 27.80 26.40-24.60 23,5 

S-as takarmányliszt 

23.— 21.5019.5016.4015.— 
buzakorpa 

finom goromba 

A központi vasaresaraok árajegyEése nagyban 
(en gres) eladott éleimiezlkkek árairól. 

Magjar gazdák vásárcsarnok ellátó gzSveíkezs-
iémi üzleti jelei&íéae. 1900. junius hó 23-áról. 

Forgalmunk a . hét kezdetével csendesen indult, 
élénkebb csak kedden lett, a hetivásáros napon. Hoza-
talaink zömét vaj, élő baromfi és gyümölcs képezte. 
Tojásban a felküldések csökkentek. 

Husnemüekben csendes az irányzat; az árak 
változatlanok. Vadból vadsertés elhanyagolt, 50—60 
fillért jegyez kg.-ja. Keresettebb az őzbak, mely 
140—160 filléres áron kelt nagyban és kg.-onként. 

Élő baromfiban nagyobb tételek kerültek eladásra, 
kedvelt csak a hazai áru, mig szerb baromfi elhanyagolt. 
Eladtunk hazai rántani való csirkét 1-00—1-20, sütni 
valót 1-60—2-20, magló libát 1-80-2-00 koronás árban, 
mindent páronként. 

Tojásban a hangulat szilárd, a felküldött tételek 
gyorsan nyertek elhelyezést és 'pedig la alföldi tojás 
59—60, erdélyi 57-50—58'CO koronával eredeti ládánként. 

A vajüzlet kielégítő, habár az irányzat csendesebb 
lett. Prima teavaj 1-90—2'00 főzővaj 1.50—1.60 koronás 
áron nyert elhelyezést. Turó teljesen elhanyagolt, ez 
idő szerint nem értékesíthető. 

Zöldségfélék ára a ;bő hozatalok folytán ismét 
olcsóbbodott; tök 16—20, hüveiyes zöldborsó 16—20 
korona iOO kilogrammonként 

Gyümölcsben az irányzat lanyha. Nagyszemü 
ribizke 24—26, apró 16—20, minőség szerint átlag 
20—28, sárgadinnye 90—100 IC. métermázsánként. 

Uj burgonya tömeges mennyiségben kerül a 
piaczra s nehezen helyezhető el. Rózsa 4—4-20, sárga 
6—8 korona áron kelt el teljes vagonrakományokban, 
100 kg.-onként. 

Hivatalos árjegyzés 

Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 
I. rendű 108—112, H. r. 100—108, Hl. r. 96—100, eleje 
I. r. 96—100, II. r. 90-96, Hl. r. 80—90, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 104—112, II. r. 85-104, eleje I. r. 
96 — 100, H. r. 80—96, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 84—100, 
n. r. 80—84, eleje I. r. 80—84, II. r. 74—80, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 100—104, vidéki , 
szalonna nélkül budapesti 80—92, vidéki , 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
120—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 1.04—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 108—112, füstölt 110—114, sertészsír 1 q. hordóval 
114—116, hordó nélkül budapesti I. r. 1̂ 0—112, szalámi 
1 kg. belföldi 260—320, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1.00—1.40, tyúk belföldi I. r. 2.00—2.50, kappan hízott 
1. r. 0.00—0.00, sovány 0.00—0.00, rucza hízott I. r. 
3.80—4,80, sovány belföldi 1.80—2.40, liba fiatal újdon-
ság 8 11.—, lud hizott I. r. 6.00—8.00, sovány 
belföldi 3.00—4.60, pulyka hizott I. r. 0. 0.—, 
sovány belföldi 3.20—3.20 korona. — b) Tisztított: csirke 
I. r. 1 drb 1.00—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.40—1.60, 
kappan hizott 1 kg. , 1 drb 0.00—0.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.60, 1 kg. 0. 0.—, lud hizott 
1 kg. 0.- 0.—, 1 drb 3.60—6.00, 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—3.10, nagy 1 drb 0.70—1.80, ludzsir 1 kg. 
1.60—1.90 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.50—2.00, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.80—2.00, márna 0.00—0.00. 
süllő balatoni — , czompó 1.30—1.50, pisztráng 
nagy , kecsege 0.00—0.—, angolna , 
apró kevert 0.30—0.70. Lazacz rajnai 1 kg. 0.- .— 
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Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
1.80—1.90, főző darabos 1.20—1.60, szedett — , 
olvasztott , margarin I. rendű , II. r. 

, tehéntúró I. r. 0.22—0.20, juhturó 0.92—1.12, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt 90—1.02, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 0.80—1.20 korona. 

Liszt és kenyérnemttek. Kenyérliszt 
kenyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0.27—0.27, barna 
0.22—0.22, rozs 0.23—0.23 korona. 

Száraz főzelék. Lencse belföldi 1 q. — .00- .00 
külföldi 36.00—56.00, borsó hazai héjas 20.00- 24.00, 
koptatott 26.00—30.00, külföldi héjas 20.00—34.00, 
bab fehér apró 14.00—18.00, nagy 14.00—16.00, szines 
í 2.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.10—4.16, alföldi 
(1440 drb) 57.00—58.00, erdélyi (1440 drb) 56.00—57.00, 
szerb (1440 drb) —• •—, apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. 0.00- 0.00,1. r. 1 q. 
10.00—12.00, petrezselyem ujd. 100 köt. 0.00—0.00, I. r. 
1 q. OO.OC—C0.00, zeller I. r. 100 drb 0. 0.—, kara-
lábé I. r. 100 drb 2.00—2.40, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. érett makói 1 q. —.00 .00, fok-
hagyma I. r. 1 q. —. .—, czékla 1 r. 100 drb 
2.00—3.00, II. r. 1.00—2.00, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
15.00—24.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 2.00—4.00, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 1.40—1.80, kötött saláta 100 drb 1.00—2.80, 
burgonya 1 vaggon sárga 680.0—680.0, fehér 000.00— 
000.00, rózsa 1 q. 4.80—5.60, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.00—1.20, ugorka 100 drb savanyítani való 4.00 — 
8.00, savanyitott 3.60—4.80, nagy salátának 8.00—26.00, 
paradicsom olasz 1 q. 48.00- 50.00, belföldi , 
zöld paprika 100 drb 1.60—6.00, tök főzni, való 100 drb 
14*—28'—, zöldborsó hüvelyes 1 q. 12 00—16.00, kifej-
tett 24.00—28.00, zöldbab hüvelyes 1 q. , 
kifejtett —. .—, karfiol 100 drb —.00 .00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00-34.00, spárga 
1 kg. 0. 0.— korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —. .—, 
rétesbe való 00.00—00.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 

. .—, közönséges kevert körte 1 q. 00.00—00.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. .—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —. .—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. —. .—, 
őszi 1 q. —. •—, magvaváló 1 q. —. .—, 
nem magvaváló 1 q. —. .—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 
—. .—, meggy nagyszemü kem. 1 q. 40.00—80.00, 
apró szemű 1 q. 10.00—24-t 0, 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 
héjú I. r. 1 q. 00.00—00.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00 .00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
5.00—8.00, 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. 30.00—60.00, méz 
csurgatott 1 q. 80.0C—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. 

,—t vörös bor 1 hl. —. .—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. .— korona. 

Bntiapeiti íakamányvásar. (SX. karűlet Mester-
níesn, 1900 junius 29 A székesfővárosi vásárigazgatósái 
felentéae a .Köttetek" részére). Felhozatott a szokott 
ztT végekből 86 szekér réti széna, 1 szekér muhar, 

szekér zaupszalma, 7 szekér alomszalma, 0 szekér ta-
riijményizalma 0 szekér tengeriszár, 1 szekér egyéb 
siarminy (zabosbükköny,lóhere stb.) 500 zs&k ísecsks. 

A forgalom lanyha Áisk fil.-ben íj-ként a követ-
taiők: réti sséna 360—580, ffiubsi 620—620, s*up-
szalma 260—300, alcmsjalica 220—240, egyéb takar-
mány , lóhere , takarmány-
sjftima 100 kéve len-""" 

, Mri» , szalmtssecskt 320— 360, szén* 
uj , zsbosbfikkcny 480—480. Ocsset 
' n 107, iBly 139,100 kg. 

állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. 1900. junius hó 28-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd, és marhavásár igazgatősá-
inak jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 1829 db, eladatott db, 
galicziai drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 25 db, eladatott 
— drb, élő bárány 22 db, eladatott — drb; belföldi 

drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

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

Borjuvásár lefolyása lassúé- volt. 

Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 50 - 84 
koronáig, kivételesen 86 koronáig dbonkint, —• 
koronáig, kivételesen koronáig súlyra, galicziai 
— , kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú 44—48, 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi koronáig, kiv. koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli —— koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány 10- 14- — koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1900. 
évi junius hó 28-án. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 268 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 37 
db, közép 36 db, alárendelt 1 db. Fejőstehén : fehér 
— db, tarka 162 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 15 db, 
hizlalni való ökör — db,üsző fehér — db. 

Gazdasági marhavásár vontatott lefolyású volt. 
Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 

ökör 700— 880, középmin. jármos ökör 550 pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly é. s. mm., 560 K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör — K.-ig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 130—200 koronáig darabon-
kínt hnnvhiiU tofcAn 01ft_30n lrjv. koronáig 

Budapesti vágómarhavásár. 1900. évi junius hó 
28-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a KKöztelek' részére.) Felhajtatott: 2420 dís 
nagy vágómarha, nevezetesen : 1145 db magyar és tarka 
ökör, 697 db magyar és tarka tehén, 367 db szerbiai 
ökör, — db szerb ökör, 27 db boszniai tehén, — db 
szerbiai tehén, 116 db bika és 68 db bivaly. 

Minőség szerint: 427 darab elsőrendű hizott, 
1832 db középminőségü és 161 db alárendelt min. ökör 

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

Vágámarhából 200 drbbal kevesebb volt fel-
hajtva, mint mult héten, elsőrendű marha kevés volt 
felhajtva ezek ára métermázsánként 1—2 koronával 
emelkedett, azonban a vásár általában lanyha volt. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 62- 71'—, kivételesen —• , 
hizott magyar ökör középminőségü 54- 62, —, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 46- 5f—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 42—66-—, kivételesen tarka 
tehén —•—•—, magyar tehén kőzépmin. 42—66 — (—) 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 42-
66--—, szerbiai ökör jobb minőségű 50- 62 —, kiv. 
— —, szerbiai ökör középminőségü 44 —48 —, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
44 - 68-—, kivételesen 70.—, szerbiai bivaly 34 —44 —, 
kiv. 48'—, magyar legelőmarha I. r. 50. 56.—, II. r. 
44—48 koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1900. jun. 28-án. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" 
részére). 

Felhajtatott összesen 703 db. Eladatott 377 db, 
Jobb minőségű lovakból hátas 6 drb, eladatott 1 db, 
380 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) — db, 
eladatott — db, K.-ért, nehezebb kocsüó 
(hintós) 20 db, eladatott 3 db 340—360 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 50 db, eladatott 21 db 200— 
280 K.-ért, ponny — db, eladatott 0 db — K.-ért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 150 db, eladatott 70 db 120—170 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 400 db, eladatott 240 db 50—90 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 77 db, eladatott 
42 db 18—30 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 40 db, 
az állatkert részére vásároltatott 0 darab, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
- gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertés vásár. 1900. évi junius hó 29-én" 
(Elsd magyar sertéshizlaió-részvénytársaság telefon je-
lentése a ,Köztelek" részére.) Az üzlet lanyha volt. Heti 
átlag-árak: Magyar válogatott 320—380 kgros nehéz 
95—97 Ül., 280—300 kgrammos nehéz 95-96 
fii., öreg 300 kg. túli 90-92 fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 88—92 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4% 
engedmény szokásos. — Eleség árak: Tengeri uj 11-80 
—•— korona, árpa 12-80 kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány: junius 22-én maradt 43517 darab. Fel-
hajtás: Belföldről 1031 darab, Szerbiából 3325 darab, 

Romániából drb, egyéb államokból darab 
Összesen 4356 db. Főösszeg 47-173 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elfojtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 1336 drb, belföldre Budapest 
környékére 1153 drb, Bécsbe 254 drb. osztrák tar-
tományokba 387 drb, Ausítriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
3130 db. A szappangyárakban feldolgoztatott : szállá-
sokban elhullott 0 darab, vaggonokból kirakott hulla 
6 darab, borsókásnak találtatott 16 darab, összesen 
22 db. Maradt állomány 44721 drb. A részvény-száUá-
^baun99i drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállasokban maradt VI/22. 4282 db. Felhajtás: Szer-
teából 3325 db, Romániából - drb, összesen 7607 drb. 
Elhajtó*: 2598 drb, maradt állomány 5009 drb és 
pedig 5009 drb szerb és — db román. Az egészségügy1 

szemlénél jan. 1-től máig 168 drb a fogyasztás alól ki 
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (40000 korona becs-
értéken felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Julius 2. 

Julius 3. 

Julius 9. 

.Julius 10. 

Julius 13. 

Julius 23. 

Julius 27. 

Julius 28. 

Aug. 6. 

Aug. 17. 

Szept. 17. 1 

Okt. 3. 

jbiróság 
Homonnai 
kir. jbiróság 

kir. tvszék 
Szentendrei 
kir. jbiróság 

Nagy-Kállói 
kir. jbiróság 
Budapesti 
kir. tvszék 

kir. jbiróság 
Nagy-kanizsei 
kir. jbiróság 

a tkvi ha- báró Fiáth 62439 
tóság Miklósné 
a tkvi ha- Fodor 33080 
tóság Gyuláné 

a tkvi ha- Nedelkó 400 67 
tóság Péter 

a tkvi ha- Szudaro- 80292 
tóság vics Márk 

a tkvi ha- Schindler 333731 
tóság Károly 

•i a tkvi ha- özv. Gazda 40593 
tóság Józsefné 
a tkvi ha- Ujfalusy 49840 
tóság Endre 
a tkvi ha- Schmidt 213472 
tóság Ödönné 
a tkvi ha- Ányos 66336 
tóság Miklós 
a tkvi ha- Lövinger 73750 
tóság Lajos 

a tkvi ha- Dukai 213911 
tóság Ignácz 
a tkvi ha- Magyar 129719 
tóság festékgyár 

r.-társaság 

ELSŐ MAGYAR 
GAZDÁSÁGI GÉPGYÁR 

RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 
B U D A P E S T . 

Magyaromig Itgnagytbk te egyedüli 

| g a z d a a á g l g é p g y á r a , 

fflT" ö s s z e s T M gazdasági gépeket gyárt ja . | 

IRendalések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

Részlete* árjegyzékkel 
é« uakazcrO ftivllágoslt&ssal dljmeatssta szol-

gálunk. 
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Földbirtokosok, 
Austria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

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

kazal ponyvákat, 
vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására szolgáló ponyvákat, 
továbbá 12 • mtr. nagyságú, behordáshoz alkalmas szekér ponyvákat, 
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 s z e k é r p o n y v á k 7 korona és 9 korona, továbbá uj és használt 

s á k o i i i 
minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 
HPT BSinden 5 3 - k a i o l c s ó b b mint b á r h o l . " M 
Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron megvétetik. 

NAüEL ADOLF 
B u d a p e s t , V . A r a n y - J á n o s - u t c z a 12. 

T E L E F O N . „ , S ü ; f ^ T ; 4 
Nagel Adolf, Budapest. 

F a i r k a n l e s m é r l e g e k * 
A Hakafialauurott Fairkazelt»~mérlegek századai rendszerűek, Mé-

s>Myo» íémmérűkirral bírnak s a Másra tett terket mbt&em y n t n 
esjreslSea mérlegelik. 

Tartósság, f t a tH i iK ém k«űH}fl KNelé ittuél fosva *gy 
hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert leffbitüafkfe • é r i e t e k . 
6 a i j a « á g i - , m k é i * - , - m a r h a - , g » á k - é » r a k t á r i 

reéHegeinkot 
azéinak megfelelő szerkezetüknél fogva kHISnSten • fazdák, jeuaia-

és uradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, 
melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tise-
(3ea mérlegek árainál nem magasabbak, a hi-
telesítés, csomagolás és loco vasútra való fel-
adás költségei már benfoglaltatnak. — Gazda-
sági egyesületi tagok árkedvezményben rée/ee&sk. 
gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrende-
lések közvetlen központi irodánkhoz, Andrássy-ut 
14. czimzendök. Árjegyzékkel, felvilágosítássá! 
szintén központi irodánk szolgál. 

és GÉPGYÁR résmay-tlimig, FAIBANKS 
BUDAPEST, Andrássy-at 14. B»ár: KUM VáMi-at 168. 

V 
Importált eredeti 

angol kosok 
kaphatók: 

P I C K O S W A L D - n á l 
BUDAPEST, 

VIII., Kül$ö-Kerepesi-ut 1. az. 

Quperfoszfátok •« 
, - , . , . — — " á l l a t i és 

ásványi eredetűek, 
legolcsóbb 

foszfor® avas trág-yaszer minden ta la j ra . 
Gyors ha tásé r t kezesség, legnagyobb eredmény. 

Nélkülözhetetlen az őszi vetéseknél, 
semmi más foszforsavakkal nem pótolható. 

Ajánlok továbbá: 
Csontlisztet, Chilisalétromot, kénsarasammoniákot, 
kálisét, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, themenani szab. szuperfoszffát-

gypszet 
herések trágyájául és az istállótrágya konze rvá l á sá ra ; 

takarmánymeszet stb. 
bá rhova rersenyképes áron szállít a legszigorúbb 

tartalom-szavatolás mellett 
Kénsav- és A «H f j ¥ ¥ " K A l á í Ludenburg-Themenau 

műtrágyagyár ^ 1 1 -™1* és Lissek Rostok m. 
Központi iroda: Prága, Heinrichsgasse 27. 

Pouland sertés-eladás. 
Túlságos elszaporodás miatt Gesztiben (Somogym.) kü-

lönféle kora és nemű 6T drl> vészen átment, tenyésztésre 
alkalmas, tiszta vérű p o u l a n d c h i n a s e r t é s m é r s é -
ke l t á r o n e l a d ó . Levélbeli megkeresésekre felvilágosítás-
sal szolgál a tulajdonos 

Jankovich Bésán Géza földbirtokos 
G e s z t i b e n . — Posta helyben. 1028 

Mg Cormick Harvesting Machine Company. 
Chicagói aratógépgyár. 

Kévekötöaratógép. IWarokrakóaratógép. 
Fükaszálógép.Szénagyüjtő-gereblye. 

^ ^ Kaszaélesitö. Kévekötőzsineg. 

melyet chicagói gyárunkban gyártottak. 
Képes árjegyzékekért és útmutatásokért tessék az alul jelzett czimhez fordulni: 

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

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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Hazai Ipar 

Hazai Ipa 
pártoljuk. 

Budapest, VI., Jász-u. 7. 

gazdasági gépgyára 
I H O S O N B A N . 

A L A K U L T 1856. 

K Ü H H T C X . 
- ^ I S X M S t S k d Budapest, V I . , V á c z i - k ö r u t 57 a. 

„ O s b o r n e " - f é l e 

fűkaszáló gépeit 
szénaforgatóit 

marokrakó 
és kévekötő 

aratógépeit, 
melyek hazai földön is ismételve legelső 

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

66 korona). 
JMnros és motoros cséBlőwlc rosta, konMrozót 

Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

H O T T E R F . J . R . Szt. József-gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2, Schönbrunnerstrasse 182. 
r-féle Absorbinol 
rt 8.—, 1/2 palaczk frt 8.5 

it mindennemű kinövést és zf 

ól; különösen bevált epeb, 
inatnál, patabütyköknél, vi 

Hotler-féle Agrll táppora 
lovak és szarvasmarháknak, 1 osomag 80 kr. 

Kitűnő pótlék a takarmányhoz az állat ereje 
és egészségének fentartására ; minden vese-, 
máj-, hólyag- és idegbajnál alkalmazandó. 

Felülmúlhatatlan holt 
Főraktár: BUDAPESTEN: Dt. BUDAI EME-,; 
'árai gyégysz. Városháztér és SÜSÜI I0SSEP j 

gyógyszertára Erály-ito 12. j 

BOTTES-mi ssAnnHa-FLum 

evedésnél meglepő sikerrel a 

EOTTEE I. ÉS E. SZ. DIS2HÓP0BA 
l kiló 1 frt 20 kr. 

gjobb étrendi szer a disznók étvágyá-
és az azzal járó emésztésnek előmozdi-
ra; kitűnően bevált orbáncznál. A II. 
ia hasmenésnél alkalmazandó. 
HOTTEE-FÉLE I0LHA ELLENI 3! 

SZIVATTYÚK MÉRLEGEK, 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és 

iparczéiokra. 
Legjobb gummi- és kender tömlők 

Mindenféle csövek. | 

leyujabb javított rendszerű tizedes, száza-
dos és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegjek, méríeyek házi használatra, barommérle-
gek. Commsaidlt-társ aság szivattyú- és mérleggyártásra. 

Árjegyzékek W f j A « V K ^ S W l P T l L ' 1 4 . . 
•e. I I . V I 1 Ü I Í ? Schwareenbergstrasse6. ingyen és bérmentve. 

Kwizda Ferenc János ílréfa t^^SSíd 
kerülPtl gyógszerisz Kornenbnrg, Bécs me 

Közel 40 év óta 
katonai és polgári Istáll süt nagyobb erömegfeszitések ficamodások, rándulások és inalt me: 
pesiti a lovakat kiváló teljesitvények • 
raktár? Törak József gyógyszi 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés jav i tásaés h iz la lása 
• H gazdák és hizlalók használatára, h b 

A. Marienfeldi 
motor- és iocomoBUgyár 

vezérképviselője 

Síd. 3€ocfíegger, 
BÉCS, VIII/2. Josefstaclterstrasse 64. 

a váro ' i vasu.'al s z m b e n „Josefstadters'rasse". 

Petroleum-, Benzin-, Spiritusz- és G-áz-

mótorok és lokomobilok. 
Tiiz- és roüianási veszély Kizárva! Azonnali mnUKéjesség! 

Legjobb és legolcsóbb 
erőgépek I 

Alkalmas gazdasági czé-
lokra I 

Teljes cséplögarniturák 
Hofherrés Schranztól! 

Legmesszebb menő szava-
tosság! 

Kedvező fizetési módo-
zatok ! 

1087 
Árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek. 
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Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

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

képviselője ajánl: 

Thomasfoszfátlisztet (Thomassalak), © @ 

„Martellin" dohány trágyát, Ealnilot. 
n — A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. — 

Legújabb szerkezetű kitűnő trágyaszóró gépek 
a legolcsóbb áron. 40 

• H M Pontos él lelkiismeretes kiszolgálás. — 

I i e o p o l d A d o l f feérgyara 
T a t a - Téwás*@s. 

Vesz mindennemű állati bőröket, szerződésileg is. 
| Készít szarvasbőrt, mosd-, törlő bőrt, cseres, fehér 
| irhát, ezekből állandó raktár. E lvál la l minden e szakba 

rágó munkákat. 6446 

S T H H E L é. L E I S N E R 

T D I HI I P P V Á D Budapest, V. ker., 
I n l C U n ü I H í l , Katona József-utcza 8. 

Ajánljuk 

t r i eu r j e i nke i 
minden gabona tisz-

títására 
t kiló nyerstermény 
beküldése mellett 

speciális 

t r i e u p t 
készítünk. 

Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcseré-
^ „ ^ x W.Í.. yzékkel szolgálunk bér-

1 elárusítók alkalmazást 

Fehér Miklós 
gépgyára 

Budapest, IX . , Üllői-iit 33. szám. 

Ajánlja a m. feir. államvasutak gépgyári-
ban készölt gőzcséplő garnitúrákat, Compound loko-
mobilokat stb., raktáron tart mindennemű gazdasági 

gépet, földmivelési eszközt, továbbá 

g ^ r j é l k i j a v í t o t t * m 3 
lokomobilokat és cséplőgépeket különböző gyárt-
mány és nagyságban, ajánlja, jól felszerelt gépmű-
helyét gépek javítására és malomszerelvények gyár-

tására. 
Mérsékelt árak, kedvező fizetési feltételek. 

eso Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Magy. kir. államvasutak. 
Igazgatóság. 

Hirdetmény. 
A magy. kir. államvas-

utaknál rendszeresített 
kezelőnői és pénztárkezelői 
nöi állásokra régebbi fo-
lyamodások folytán már 
előjegyzett s szakképesí-
téssel is biró je.öltök szá-
ma oly nagy. hogy ezen 
állások aránylag csekély 
számánál fogva a beátl-
ható szükséglet évekre 
fedezve van. 

Miután az e tekintetben 
közzétett figyelmeztetése-
ink dacára, ugy a nagy-
méltóságú kereskedelem-
ügyi m. kir. ministerhez, 
mint az államvasutak 

igazgatóságához folya-
modványok még mindig 
nagy számmal érkeznek, 
újból figyelmeztetjük az 
érdekelteket, hogy mind-
addig, a míg a már elő-
jegyzésben lévő jelöltek 
elhelyezést nem nyernek, 
a kezelőnői állásokra való 

• további kiképzés beszün-
tittetett, minélfogva a 

beérkező kérvények min-
den érdemleges tárgyalás 
nélkül a folyamodóknak 
egyszerűen vissza fognak 
adatni. Ha pedig a már 
előjegyzett jelöltek elhe-
lyezést nyernek, a további 
üresedések nyilvános pá-
lyázat utján fognák be-
töltetni. 

Ily körülmények között 
az illetőknek saját érde-
kében is áll, hogy a cél-
talan kérvényezés költ-
ségeitől és fáradságától 
magukat megkíméljék. 

Budapest, 1900. junius 
13-án.-

Az igazgatóság. 
(Utánny. nem dijaztatik.) 

Sertéstenyésztők figyelmébe. 
A 13653. szám alatt szabadalm. 

SOMOGYI GÉZA-féle 
állatok emésztését elősegítő por 

mindenféle 
sertésbetegségek 

ellen 
sikeres hatással bir. 

A 13652. sz. magy, kir. szabadalmi okiratnak kivonata. 

Figyelmeztetés. 
A por, melyet az étellel együtt bevesz a sertés, a gyomorból megemésztés 

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

Használati utasítás. 
Ha az állal nem eszik és nem emészt, heténként 2-szer 3 deka U/a 

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

Azonban, ha betegségbe megy át, két napon át 8 deka 4 evőkanállal etetendő. 
A por kevés hig ételbe keverendő. 
Kiismerő leveleka legnagyobb urada lmakbé l vannak. 

Kapható mindenütt. 
V é kg. doboz 90 fillér (45 kr.), V a kg. doboz 1 korona 80 fillér ( 9 0 . k r . ) 

SOMOGYI GÉZA, Arad. 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

„Deering"-féle fükaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
^ t t r szénagyüjtőgépeket 

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

vállalom a felelősséget. 
Szükséglet esetén kérem a megrende-
léseket ezen gépekre nekem már most 
feladni, mivel azokat korlátolt számban 
hozatom Amerikából, megtörténhetne, 

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

B U D A P E S T , V., Vácz i -körút 52. szám. 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kivánatra készséggel szolgálok. _ 

g y ü m ö l c s é s s z ő l ő b o r k é s z í t é s i g é p e k . 

Gyümölcs és szöiö sajtók, 
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, és 
nyomerő szabályzóval. A munkaképesség 20% nagyobb 

nint bármely más sajtónál. 

Szölö és gyümölcs zúzók 
és bogyó xnorssolóls. 

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. 
felék a8zaÍ49r»̂ 'Cgyüm6ics-»igó és hámozó gépek, legújabb 
szerkezetű szab. önmöködS „Syphonla" gyümölcs és »z«l(S-
vessző permetazdEk, gyártatnak jjs azállitUtnikk jótállás mellett 

M A Y F A R T H P H . és T Á R S A 
os. éa kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntSde é 

gözhámor. BECS, II., Taborstrasne 71 
Kitüntetve 400 arany, ezüst és bronz éremmel. A szegedi 
mezőgazdasági kiállításon- 18D9. arany érem. - Árjegyzéke 
1060 ingyen és bérmentve. — Képviselők és viszonteli 
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HAmezögazdákfigyeBmébeü 

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és kerités-gyára 

B u d a p e s t e n , V I I I . , Ü l l ő i - n t 4 S . s z á m 

jutányos áron szállít: 

sodrony-kerítéseket, 
magtár-ablabrostélyobat5 

szikrafogókat, kavics- és föld-
rostákat, h e r e f e j t ő - és tok-
lászoló aczéíszöveteket gömbölyű 
és négyszegletes aczélsodron^ból, 

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

ellátását, 
takarmány- és frágyakosa-
rakat, ökörszájkosarakat, 

rostákba való szitabetéteket stb. stb. 
Pontos és gyors kiszolgálás! 

Árjegyzékek ingyen és bérmentveII 

A budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs.: 
szarvasmarha, bor jú, juh, kecske, bárány és sertések 

gÜF bizományi eladásával H!l§t 
foglalkozik. 

A bizományiba küldött állatokat — kisérő nélkül lehet feladni. A tulajdonosnak az 
eladásnál nem szükséges jelen lenni. A feladott állatokra a feladási-vevény ellenében 

megfelelő •Idlegat nyújt hatóságilag megállapított kamatláb mellett. 
Vasúti küldemények czimzendők: 

Vásárpénztál-, Budapest, Ferenczváros. 
Levél-, sürgöny, telefonczim : .VÁSÁRPÉNZTÁR—BUDAPEST." 36 

í m . Kisbér nemzetközi vetögépverseny első díj: állami arany trw. 
Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzemre arany érem. 

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

| 1899. Szegedi kiállítás első dij: legnagyobb elismerés. 

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
S T i G 1 ; K A M Z 8 Í J í . 

" Ajánlja: 
M a g y a r o r s z á g 

legújabb él 

legjobb 7583 

v&Mgópát, 
izabad. kiváltható kapa-

csuklyókkal ellátott 
sik és hegyes talajhoz egyaránt alkalmas 

ZALA-DRILL 
•erveUfipét, továbbá szab. „Perfeota* olosó és igen jó, könnyű vetöcépét, 
legjobb szerkezetű Saek-rrdszerii aczélekéit, boronált, Járgányait, azéoaiyflMM, 

rostált és mindenféle gazdasági gépeit. 
J N u i t jr." rsz. kézi-toló répakapa és töltögeti, i 10 írt. 

Arjegysék ingyen és hérmontvo. 

„ADRIA" m. kir. tengerhajózási részvény-társaság. 

H o n n a n H o v á Gőzös neve 1900. julius 

Fiume | 

1 í 
Liverpool 
London*8 
Rouen 
Hull̂ ewoastle o/T 
Gibraltar1) London 
Rotterdam 
Tangeí" Pemambuoo, Bahia 
Rio de Jttneiro, Santos" 
Algier1) Glasgow* 
Liverpool 
jBordeaux* 

Lesbian 

Zrin™a 
Cypria (O. L.) 

Mátyás Király 

Szent István 

Sâ Jossa (G. L.) 

Po fiamon ̂  

1—10 
1-10 
6—15 

10-20 
10—20 
16-25 
15-25 

26 

21—81 
' 21-31 
20-31 

26/VIil.—5/VlIl". 
15-25 

Rio de Janeiro, Santos 
Liverpool 

LiveípocS1 

Triést-murne' 

Triest-Fiume 

Fabian 

Nagy Lajos 
Styria (O. L.) 
l'échenyi 
Flamlnian 
lívla^C. L.) 

10-80 
15-25 
21—31 

as/vi-ami 
Középtengeri szolgálat. I 

izapáry, 2Í 
'.AZ 6130 gyí 
!arseilieből-G< iába. Mindi 

5s pedig Ji 
pedig jövő hó 4 , 
ttlénül Nápolyból 

ratóság fe: 
i elindulása előtt 8 nappal elegendő áru be nem jelentetett, az igaz. 
okban a gőzös Fiuméből kiindulva Triestet is érinti. 

Hirdetmény. 
A magyar kir. állam-

vasutak Gyulafehérvár ál-
lomásán lévő pályaven-
déglő bérletére ezennel 
zárt ajánlatu pályázat hir-
dettetik. 

A bérlet 1901. évi ja-
nuár hó 1-vel kezdődik 
és tart ezen időponttól 
számított 3 éven át vagyis 
1903. évi december hó 
31-ig. 
. A bérleti feltételek a 

magy. kir. államvasutak 
aradi üzletvezetőségének 
I. osztályában a rendes 
hivatalos órákban megte-
kinthetők vagy kívánatra 
postán megküldetnek, 

miért is ajánlattevőkről 
feltételeztetik, hogy azo-
kat ismerik és egész ter-
jedelmükbenkötelezőknek 
elfogadják. 

Az 1 kor. bélyeggel 
ellátott és „ajánlat a gyula-
fehérvári pályavendéglő 
bérletre" feliratú borítékra 
zárt ajánlatok lepecsételve 
1900. évi julius hó 3-án, 
Méli 12 óráig alulírott üz-

letvezetőség általános 
• igazgatási (I.) osztályánál 
nyújtandók be. 

Bánatpéűz fejében 100, 
azaz egyszáz korona kész-
pénzben vagy állami le-
tétekre alkalmas érték-
papírokban legkésőbb f. 
évi julius hó 2-án, déli 
12 óráig a magy. kir. ál-
lamvasutak aradi üzlet-
vezetősége gyüjtőpénztá-
ránál Aradon leteendő. Az 
értékpapírok számitandók 
a budapesti, illetőleg bé-
csi tőzsdén legutóbb jegy-
zett 14 napnál nem régibb 
utolsó napi árfolyamon, 
de soha névértéken felül. 

Takarékpénztári betét-
könyvek letét gyanánt 
nem fogadtatnak el. 

Ezen fel tételektől" eltérő 
vagy nem a kitűzött ba-
táridőre beérkezett aján-
latok nem vétetnek figye-

_Az ajánlatok közt a vá-
lasztás szabadon a bér-
összegre való tekintet nél-
kül történik. 
A magy. kir. államvasutak 

aradi üzletvezetősége. 

Állatgyógyászati diaetetikus szer lovak, 
szarvasmarhák és juhok számára. 

i év óta a legtöbb istállóban van használatban étvágyhiány, ro: 

K W I Z D A - f é l e 
erötápszer lovaknak Kolikapilulák 

lovaknak 

^ Sertéspor 

Baromfipor 

Hashajtópilulák 

Gilisztapilulák 
lovaknak 

K r e s o I i n 
Javitott kreolin. 

Legolcsóbb, oldatokban 
léregtelen fertőtlenítő. 

I II, ! tetve] stb es poloskáknak 
lakásokból való kiirtásává 25 klg. 
32 kor., 10 kg. 14 kor., 5 kg. posta-
küldemény 7 kor., 1 próba üveg 

F ő r a k t á r ; 

Kwizda Ferencz János 
cs. és k. osztr.-magy., kir. román és bolgár herczegi udv. szállító, 

kerületi g y ó g y s z e r é s z K o r n e u b u r g b a n , 
Bécs mellett. 
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Eladó szlavóniai birtok. 
Eszéktől 17 kilométernyire, a djákovári uton az 

Igali-féle branyevinai egy tagbeli birtok, mely 387 kat. holdnyi, 
két majorja a szükséges gazdasági épületekkel el van látva, 
eladatik. Bővebb felvilágositással szolgál 1067 

Igali Svetozár Barba, (Baranya-megye). 

HIRDETÉSEK 
felvétetnek a HladóiüTataiOai 

B U D A P E S T , 

Magyar királyi államvasutak. 
79342/1900. Cl. számhoz. 

H i r d e t m é n y . 
Szatmár-gözfürész állomás megnyitása. 

A debreczen-királyházai vonalon Szatmár-Zsadány és Szatmár-Németi állomá-
sok között az előbbitől 7, az utóbbitól 4 kilométernyi' távolságra a szatmár-erdődi 
h. é. vasút csatlakozási pontján uj állomás készíttetett, mely Szatmár-gőzfürész el-
nevezéssel legközelebb a következő módozatok mellett fog a forgalomnak átadatni. 

Ezen állomás helybeni forgalom csupán személyekre, podgyászra, valamint a 
- Neuschloss-féle nasici tanningyár és gözfürész részvénytársaságnak ezen állomással 

vágányösszeköttetésben álló ipartelepe által feladott vagy annak czimére érkező 
oly kocsirakományi teheráru terjed ki, melyekkel a kocsik müterületileg teljesen 
vagy raksúlyuknak legalább 60%-ka kihasználtatik, ellenben a szatmár-erdődi h. é. 
vasút állomásaira és azokon tul vagy viszont irányuló összes átmeneti forgalomra 
ezen állomás korlátlanul fog szolgálni. 

A Szatmár-gözfürész állomásra kezelendő áruk berakásához szükséges kocsik 
megrendelése, valamint az áruk szabályszerű feladása és kiváltása ott helyben esz-
közlendő. 

A szóban lévő állomásról szállítandó vagy oda rendelt küldemények után a 
szállítási dij a magy. kir. államvasutak vonalait, illetőleg az ezen vonalakon érvé-
nyes helyi árudijszabásban (II. rész) a díjszámítás tekintetében megállapított álta-
lános határozmányok mérvadása szerint ezen állomás közvetlen kilométertávol-
ságainak alapulvételével számíttatik. 

A díjszámítás alapjául veendő kilométertávolságok akként állapittatnak meg, 
hogy a debreczeni irányban történő szállításnál a magy. kir. államvasutak kilométer-
mutatójában Szatmár-Zsadány állomásra megszabott kilométertávolságokhoz 7 kilo-
méter, a királyházai irányban való szállításnál pedig a szatmir-németi állomásra 
kitüntetett távolságokhoz 4 kilométer hozzászámittatik. Az ekként nyert közvetlen 
távolságok után az említett helyi díjszabásban foglalt dijszámitási táblázatok meg-
felelő díjtételei alkalmaztatnak. 

. Egyrészt Szatmár-gőzfürész, másrész az összes budapest duna-balparti és 
kőbányai pályaudvarok, valamint Rákos rendező p. u. között a távolság egységesen 
325 kilométerben állapíttatott meg. 

Az ezen állomásnak Buda-Császárfürdő-kitérő, Budapest d. v. (helyben), Ó-Buda 
és Ó-Buda-Filatorigát állomásokkal való teheráru forgalmában a fenti 325 kilométer-
nyi távolságra es9 díjtételek 100 kgkint 10 fillérrel felemelve nyernek alkalmazást. 

Egyrészt Szatmár-gőzfürész, másrészt a vele szomszédos Szatmár-Zsadány, 
illetve Szatmár-Németi állomás (helyben) közötti forgalomban a dijszámitási táblá-
zatok 1—10 kilométerre eső díjtételek számittatnak. 

Budapest, 190Ö. május hó 31. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

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

n e h é z 

erdélyi igás ökörP 
Papp Antalnál, 

SzamosujváHL 
A. készlet egész éven át állandóan 

800— ÍOOO darab. 90q 

r ' ra . l c t iku .s , l eg ro l csó 'b 'b é s l e g - p o s v t o s a b b 

zsirmeghatár ozó 
a tej- és tej termények részére 

a d r . N. G e r b e r 

w r A C I D - B U T Y R O M E T E R E . TW 
Több mint 7000 drb használatban. — 25 elsőrendű kitüntetés. 

A világ leghíresebb és legnagyobb tehenészetei dolgoznak vele. 
Teljes készülék (legolcsóbb rendszer). 

próbáhcfz 
Márka 35.— 65.— 95.— 125.— 145.— Lipcséből csomagolással együtt. 

Képes árjegyzékeket ingyen küld 
D r . N. G e r b e r ' s M o l k e r e i Zürich (Schweiz ) . 

Óvakodjunk az utánzatoktól. 
Csakis a 

nak ellenőri: 
törvényileg védve, melyeknek a nyaka jn// , 
rovátkolt s az itt látható -felírással van- ̂  ' 
nak ellátva. Utánzások törvényileg üldöz-
tetnek. Ismételadók, kik egyszerre több 100 drbot vesznek, külön enged-
ményben részesülnek. 

L a p u n K öe&otesi l a o i a j a 
1 frt 3 8 k r é r t (portómeitesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

RENDSZERES 

MALOM-berendezések 
és egyes NI A L O M G É P E K , 

termény-tisztitő-művek 
gabonaraktárak (silos) részére. 

@ R A ! g > l I . l I U G Ó 
gép- és rostalemezgyár, malomépitészet 

Marshall, Sons & Co. Lmtd 
angolországi gépgyár vezérügynöke 7626 

BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi-ut 46. szám. 
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Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyárakban stb. kitűnően bevált 
érek óta 

t P o r o e l l á n - E i n a i l - F e s t é l i f l n k ( P e f ) 
* mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-

ződés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felü-
I letet nyújt, mely t e j éa n j k e i e l é t i helyiséicek. gréphá* 
\ H k , lcoayháK, fardősiobák, folyosók, istállók, 
I k lMctek stb. részére felette czélszerű. 

B e s s e m e r f e s t é k ü n k ( v é d j e g y fillö) 
mint feltétlenül megbízható rozsdavédő szer mindennemű 
vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitűnő konserválí szer. Tar-
tósabb, szaporább és a. különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, 
mint minium és olajfesték. 

Kimerítő ajánlattal és prospectusaal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

)Lutz Ede és Társa, Pozsony. 

Mindennemű tejgazdasági esxkOzt 
és gépet szállít, tejgazdasági telepeket 
is tejszövotkeieteket rendez be u 

-Separator Röszvény - Társaság 
ezelőtt P f a n h a u s e r A . 

Budapest, VII., Erzsc^et-kőrut 45. 

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb 

locomobil- és cséplfigép-gyára. 

T. Kádár Gyula géplakatos mester 
Nagyváradon. 

A küldött újonnan szabadalmazott 
uj gyors lóheremagfejtőjét, a mai napon 
használatba vettem minden átalakítás 
nélkül, a cséplőgépbe használtam, ugy, 
hogy a cséplést és gubózást egyszerre 
teljesiti, úgyannyira jól sikerült, hogy 
a heremagot egyenesen zsákba kap-
tam ; ezt óhajtom Önnek tudomására 
adni. 

Tisztelettel 
Szt. Jobbi gazdaság kezelSsége. 

Ezenkívül birtokomban vannak 
ságok elismerő levelei, melyek mind 

WagjTáradi lat, szurt, iiptakn micafai gmUsiga. 
Tekintetes Kádár Gyula urnák 

Nagyváradon. 
Van szerencsém ezennel tudomá-

sára hozni, hogy a fenti gazdaság 
részére Öntől vásárolt lóheremagfejtő 
dobbal teljesen meg vagyok elégedve, 
mert míg egyfelől azáltal tesz kitűnő 
munkát, hógy egyenesen dolgozik, s 
nem kell külön legubózni, addig más-
felől érdeme az, hogy tisztán s gyorsan 
dolgozik s a magot mind kiveszi. 

Kelt Micske puszta, 1897. okt. 15. 
Tisztelettel 

Jancsó Lajos kápt. urad. gazdatiszt, 
z alant felsorolt birtokosok és gazda-
szabadalmazott lóheremagfejtő gépem 

használhatósága mellett bizonyítanak. A többek között felemlítem és kívánatra 
megküldöm : Szunyogh Szabolcs nagybirtokos Esztár, Schwartz Gyula nagy-
birtokos Gyapoly, Puszta-Alcsi gazdaság, gr. Csekonics Endre uradalma Hosszu-
Pályi, Uradalom Ó-Siska, Uradalom Margitta, Uradalom Székelyhíd, Farkas 
Ferencz Csehtelke, Szacsvay Akos Kigyik, Irchtenstein Menyhért Balmaz-
újváros, Diamand Béla Nagyvárad, stb. 

^layton & Shuttleworth Q 
t mezőgazdasági gépgyárosok B u d a p e s t Váe6£ks°.rűt 

által a legjutáíiyosabb árak mellett ajánKatnak: 

Locomobil és gőzeséplőgép-
i*rg*ny-c»éplSgépek, l6here-e»Spl5k, tlsztttő-posták, 

— - x f n a g y S j t O k . aratógépek, szénagyüjtök, boronák. 

„Columbia-Drill" 

legjobb sorvetSgépek, 
szecskavásök, répavfigők, 

kukorlcza-morzsolők, 
darálók, SrlC-malmok, 
egyetemes aczfil-ekők, 

N Y U L A szab, gy orsló h ere m ag Ce jto-gépgyára Nagyváradon. 
T. cz. Van szerencsém a nagyérdemű gazdaközönség és géptulajdonosok 

becses figyelmét felhívni a szabadalmazott gyors lóhere- és luezerna-
mag cséplő és gubózó gépemre, mely nemcsak magas munkaképes-
ségénél fogva múlja felül az eddig létező összes ilynemű gépeket, hanem azon 
előnyénél fogva is, hogy vele a cséplés és gubózás egyszerre végezhető, de 
egyedül a gubózást is kitűnő sikerrel végzi. 

Ezen szabadalmazott lóhere- és luezerna-mag cséplő dob, mely minden 
cséplőgéphez alkalmazható, két részből van készítve, illetve a rászerelt csa-
varok segélyével két különböző hengerpalástot lehet képezni és pedig az etető 
nyílásnál levő hengerpalástnak nagyobb átméret szükséges, mert itt több gubót 
vesz be. Míg a kiömlő nyílásnál levő hengerpalást szűkebb átmérőjű paralellra-
állitható, mi a kifejtés főtényezője. 

Találmányomnak nemcsak meglepő munkaképességéért szavatolok, hanem 
azért is, hogy bármely eddig létező heremag-fejtő ellenében kétszerannyi magot 
fejt majdnem félannyi erővel. Hogy ezen találmányom mily előnynyel működik 
a gazdászat terén, az számos elismerő levelekből, melyeket a nagy-
érdemű gazdaközönségtől kaptam, világosan kitűnik. 

Megrendeléseknél szükséges a dob hossza és körmérete, úgyszintén a 
nagy törekrosta hossza. Ára teljesen felszerelve 160 Korona. 

Teljes tisztelettel 

K3ŰQF Gyula szab. gyorslóhere-magfejto'-gépgyáraNagyváradon 
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1 KIS HIRDETÉSEK 
Oaak o ly l e v e l e k r e vá l a s zo lunk , me l y e l tUe l válás t s z f i k s é g e a l e v é l b é l y e g e t v a g y i e v e l e z f i l a p o t k M d e n e k . 

BETÖLTESD^ ÁLLÁS. 
Botos Ispán 

kerestetik egy kis, de intensi-
ven kezelendő gazdaságba. 
Földmiveŝ  iskolát végzett gaz-

nyelven'uvüí6*1 tdt nyeívifme-
rete feltétlen szükséges. Pályá-
relt kérvényekkel forduljanak 
alanti ozimre. Gróf Zichy Károly 
Bárcza, Abauj-megye. 1076 

Önálló, 
mákból szerzett, ̂ wakorlatilag 
képzett, 32 éver,izr.,n6s gazda-
tiszt f. év végére á'lást keres. 
Az állattenyésztés-, hlzlalás-
czukorrépa- ős dohánytermelé-
ugyszintén a gazdaság admi-
nisztrális ügyeiben is szak-
multját elsőrendű bizonyít-
ványok és referenczlák Igazol-
ják. Szíves megkereséseket 
„Hajnal" alatt továbbit akiadó-
hivatal. 1086 

Eladó. 
Két teljesen belovagolt, szolid 
természetű, (hölgy vagy tanu-
lónak̂ magaŝ vérű̂  ötéves, he-
valamint rudnál is járnak. — 
Egyik 159 j i . jjjJ^^Jggj 
156 cm. sötét pej, ára 700 kor. 
tiszta tenyésztésű borzde.es 
(Sterzingt) bika. Czim a 

BETÖLTESD^ ÁLLÁS. 
Botos Ispán 

kerestetik egy kis, de intensi-
ven kezelendő gazdaságba. 
Földmiveŝ  iskolát végzett gaz-

nyelven'uvüí6*1 tdt nyeívifme-
rete feltétlen szükséges. Pályá-
relt kérvényekkel forduljanak 
alanti ozimre. Gróf Zichy Károly 
Bárcza, Abauj-megye. 1076 

Önálló, 
mákból szerzett, ̂ wakorlatilag 
képzett, 32 éver,izr.,n6s gazda-
tiszt f. év végére á'lást keres. 
Az állattenyésztés-, hlzlalás-
czukorrépa- ős dohánytermelé-
ugyszintén a gazdaság admi-
nisztrális ügyeiben is szak-
multját elsőrendű bizonyít-
ványok és referenczlák Igazol-
ják. Szíves megkereséseket 
„Hajnal" alatt továbbit akiadó-
hivatal. 1086 VEGYESEK. 

R e p c z e , ÁLLÁST KERESŐK. Kulcsár, 
izr., fiatal, nős, gyermektelen, 
állást foglalhat. " Ózimem írj. 
Márkus Sámuel Turkeve. 1090 , 

VEGYESEK. 
R e p c z e , 

Földmives 
és tejgazdaságot végzett egyén 
azonnali belépésre gazdaság-
ban vagy tejszSve'kezetnél 
megfelelő állást keres. Jbbb 
lsT1Három°évlg ntfnt ónáUó tiszt 
Ságban. 

KÍra>ne>kéretnékÍr0lr ̂ 1088 

Kulcsár, 
izr., fiatal, nős, gyermektelen, 
állást foglalhat. " Ózimem írj. 
Márkus Sámuel Turkeve. 1090 , 

á r p a , h u z a 
stb. a r a t á s r a 

Földmives 
és tejgazdaságot végzett egyén 
azonnali belépésre gazdaság-
ban vagy tejszSve'kezetnél 
megfelelő állást keres. Jbbb 
lsT1Három°évlg ntfnt ónáUó tiszt 
Ságban. 

KÍra>ne>kéretnékÍr0lr ̂ 1088 

Földmives Iskolát 
és 4 középosztályt végeztem, 5 
egy helyen mint segéd, majd 
gazdaságban! teendőkőn kívül 
a könyvvezetésben is jártas, 
nős, családtalan, 32 éves, lom. 
gazdaságokban kezelő, vagy 
nagyobbakban ispáni állást ke-
resek. Czim a kiadóhivatal-
ban. 1089 

á r p a , h u z a 
stb. a r a t á s r a 

Földmives 
és tejgazdaságot végzett egyén 
azonnali belépésre gazdaság-
ban vagy tejszSve'kezetnél 
megfelelő állást keres. Jbbb 
lsT1Három°évlg ntfnt ónáUó tiszt 
Ságban. 

KÍra>ne>kéretnékÍr0lr ̂ 1088 

Földmives Iskolát 
és 4 középosztályt végeztem, 5 
egy helyen mint segéd, majd 
gazdaságban! teendőkőn kívül 
a könyvvezetésben is jártas, 
nős, családtalan, 32 éves, lom. 
gazdaságokban kezelő, vagy 
nagyobbakban ispáni állást ke-
resek. Czim a kiadóhivatal-
ban. 1089 

és szálas takarmány ada-
golásra 

használva a gazda 100 ke-
resztnél biztosan 6 koronát 
megtakarít buza kötéllel 

szemben. 
1. szám ezre 14 korona 
2. szám ezre 12 , 
3. szám ezre 10 „ 

a palánkai vasúthoz szál-
lítva. Tessék prospektust 
és gazl kötéláru árjegy-
zéket kérni. 

Oly önálló 
gazdatiszti álláBt keres m. k-
gazdasági iskolát jeles siker-
fel végzett 26 éres, nös, ref. 
vallású 7 évi gazdag gyakorlat-
tés, mint külső gazdaság-
és czukorré'pa termelésben jár-

™ êostttotê üízíés»éges0síoí 
galma által jövőjét megállapít-
hatná, jelenleg Bars-megye leg-
nagyobb kiterjedelmü uradal-
mának egyik̂ kerületében már 
most pedig gazdatiszt van al-
kalmazva, — állását saját ki-
Isetleĝ zonnaírbelépéssel ™ 
felcserélheti, inkább jobb bá-
nás, és lelki nyugodtságot, 
mint fizetést Igényel. Czim̂ a 

Földmives Iskolát 
és 4 középosztályt végeztem, 5 
egy helyen mint segéd, majd 
gazdaságban! teendőkőn kívül 
a könyvvezetésben is jártas, 
nős, családtalan, 32 éves, lom. 
gazdaságokban kezelő, vagy 
nagyobbakban ispáni állást ke-
resek. Czim a kiadóhivatal-
ban. 1089 

és szálas takarmány ada-
golásra 

használva a gazda 100 ke-
resztnél biztosan 6 koronát 
megtakarít buza kötéllel 

szemben. 
1. szám ezre 14 korona 
2. szám ezre 12 , 
3. szám ezre 10 „ 

a palánkai vasúthoz szál-
lítva. Tessék prospektust 
és gazl kötéláru árjegy-
zéket kérni. 

Oly önálló 
gazdatiszti álláBt keres m. k-
gazdasági iskolát jeles siker-
fel végzett 26 éres, nös, ref. 
vallású 7 évi gazdag gyakorlat-
tés, mint külső gazdaság-
és czukorré'pa termelésben jár-

™ êostttotê üízíés»éges0síoí 
galma által jövőjét megállapít-
hatná, jelenleg Bars-megye leg-
nagyobb kiterjedelmü uradal-
mának egyik̂ kerületében már 
most pedig gazdatiszt van al-
kalmazva, — állását saját ki-
Isetleĝ zonnaírbelépéssel ™ 
felcserélheti, inkább jobb bá-
nás, és lelki nyugodtságot, 
mint fizetést Igényel. Czim̂ a 

Kezelőtiszti 
nős gazda, ki egy 4000 holdas 

és szálas takarmány ada-
golásra 

használva a gazda 100 ke-
resztnél biztosan 6 koronát 
megtakarít buza kötéllel 

szemben. 
1. szám ezre 14 korona 
2. szám ezre 12 , 
3. szám ezre 10 „ 

a palánkai vasúthoz szál-
lítva. Tessék prospektust 
és gazl kötéláru árjegy-
zéket kérni. 

Oly önálló 
gazdatiszti álláBt keres m. k-
gazdasági iskolát jeles siker-
fel végzett 26 éres, nös, ref. 
vallású 7 évi gazdag gyakorlat-
tés, mint külső gazdaság-
és czukorré'pa termelésben jár-

™ êostttotê üízíés»éges0síoí 
galma által jövőjét megállapít-
hatná, jelenleg Bars-megye leg-
nagyobb kiterjedelmü uradal-
mának egyik̂ kerületében már 
most pedig gazdatiszt van al-
kalmazva, — állását saját ki-
Isetleĝ zonnaírbelépéssel ™ 
felcserélheti, inkább jobb bá-
nás, és lelki nyugodtságot, 
mint fizetést Igényel. Czim̂ a 

Okleveles erdész. 
Â selmeozi akadémiát végzett, 

kezelő e^désẑ áílástőlf̂ Wáí 
e lap kiadóhivatalába kéretnek. 

és szálas takarmány ada-
golásra 

használva a gazda 100 ke-
resztnél biztosan 6 koronát 
megtakarít buza kötéllel 

szemben. 
1. szám ezre 14 korona 
2. szám ezre 12 , 
3. szám ezre 10 „ 

a palánkai vasúthoz szál-
lítva. Tessék prospektust 
és gazl kötéláru árjegy-
zéket kérni. 

Mérlegképes 
könyveié, M a magyar̂  és 
"iparvállalatnál mint önálló 
könyv elö és levelező már alkal-
mazásban volt, állást keres. 
Szíves megkereséseket »Szor-
hivatal továbbit. 

ÁLLATOK. 
Eredeti 

Rambouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

g r ó f H e r b e r s t e i n 
Albert 

uradalmi jgazgatóságápil 
Strilek, 

Morvaország. 

és szálas takarmány ada-
golásra 

használva a gazda 100 ke-
resztnél biztosan 6 koronát 
megtakarít buza kötéllel 

szemben. 
1. szám ezre 14 korona 
2. szám ezre 12 , 
3. szám ezre 10 „ 

a palánkai vasúthoz szál-
lítva. Tessék prospektust 
és gazl kötéláru árjegy-
zéket kérni. 

Mérlegképes 
könyveié, M a magyar̂  és 
"iparvállalatnál mint önálló 
könyv elö és levelező már alkal-
mazásban volt, állást keres. 
Szíves megkereséseket »Szor-
hivatal továbbit. 

ÁLLATOK. 
Eredeti 

Rambouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

g r ó f H e r b e r s t e i n 
Albert 

uradalmi jgazgatóságápil 
Strilek, 

Morvaország. 

Gőzekével 
bérszántást vállal 500—600 
holdnyi területet Beer Henrik, 
Nagy-Füged, Hevesmegye. 1072 

Mérlegképes 
könyveié, M a magyar̂  és 
"iparvállalatnál mint önálló 
könyv elö és levelező már alkal-
mazásban volt, állást keres. 
Szíves megkereséseket »Szor-
hivatal továbbit. 

ÁLLATOK. 
Eredeti 

Rambouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

g r ó f H e r b e r s t e i n 
Albert 

uradalmi jgazgatóságápil 
Strilek, 

Morvaország. 

„Agricol" 
Ausztria, Magyarország és 
Olaszországban szabadal-
mazott, puha s hideg víz-
ben könnyen oldódó Káli-
szappan, rovarölő alkat-
részekkel. Legjobb óvszer a 
szőlővessző rovarok ellen, kü-
lönösen szénaféreg (bochi-
íis ambriquella) levéltetvek 
és vértutvek (schizoneura) 
a gyümölcsfák, ugyszinte 
vetemény, réti füvek és 

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

F. Feniürl k Co. 
szappangyára 730 

T B 1 E S T , 
"Via L i m i t a n e a 1. 

Ispáni 
állást keres oktober l-re föld-
mives iskolát végzeit 26 éves 
ev. ref̂  vallású ̂ pán j^ki^ 
daságokban nyerte. A gazda-

ság kezelésében, valammt 
könyvvezetés és levelezésben 
nye?vét.TOzIm a ' kfadóhivatal-

ÁLLATOK. 
Eredeti 

Rambouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

g r ó f H e r b e r s t e i n 
Albert 

uradalmi jgazgatóságápil 
Strilek, 

Morvaország. 

„Agricol" 
Ausztria, Magyarország és 
Olaszországban szabadal-
mazott, puha s hideg víz-
ben könnyen oldódó Káli-
szappan, rovarölő alkat-
részekkel. Legjobb óvszer a 
szőlővessző rovarok ellen, kü-
lönösen szénaféreg (bochi-
íis ambriquella) levéltetvek 
és vértutvek (schizoneura) 
a gyümölcsfák, ugyszinte 
vetemény, réti füvek és 

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

F. Feniürl k Co. 
szappangyára 730 

T B 1 E S T , 
"Via L i m i t a n e a 1. 

Gazdasági 
tanintézetet végzett, p̂ályája 

miné̂ efőbb ̂ segédtiszti állást 
keres. Czim a kiadóhivatalban̂  

ÁLLATOK. 
Eredeti 

Rambouillet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

g r ó f H e r b e r s t e i n 
Albert 

uradalmi jgazgatóságápil 
Strilek, 

Morvaország. 

„Agricol" 
Ausztria, Magyarország és 
Olaszországban szabadal-
mazott, puha s hideg víz-
ben könnyen oldódó Káli-
szappan, rovarölő alkat-
részekkel. Legjobb óvszer a 
szőlővessző rovarok ellen, kü-
lönösen szénaféreg (bochi-
íis ambriquella) levéltetvek 
és vértutvek (schizoneura) 
a gyümölcsfák, ugyszinte 
vetemény, réti füvek és 

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

F. Feniürl k Co. 
szappangyára 730 

T B 1 E S T , 
"Via L i m i t a n e a 1. 

Gazdasági 
tanintézetet végzett, p̂ályája 

miné̂ efőbb ̂ segédtiszti állást 
keres. Czim a kiadóhivatalban̂  

„Agricol" 
Ausztria, Magyarország és 
Olaszországban szabadal-
mazott, puha s hideg víz-
ben könnyen oldódó Káli-
szappan, rovarölő alkat-
részekkel. Legjobb óvszer a 
szőlővessző rovarok ellen, kü-
lönösen szénaféreg (bochi-
íis ambriquella) levéltetvek 
és vértutvek (schizoneura) 
a gyümölcsfák, ugyszinte 
vetemény, réti füvek és 

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

F. Feniürl k Co. 
szappangyára 730 

T B 1 E S T , 
"Via L i m i t a n e a 1. 

Nőtlen, 
kiszolgált altiszt s a földmives 
Iskolát kitűnő sikerrel végzett 
egyén, a gazdaság minden ágá-
a tejtermelésbe ls jártas vagyok, 
miről kitűnő bizonyitványnyal 
rendelkezem állást keresek. 
Czimem a kiadóhivatalban. 1075 

Igen szép, válogatott vBrBs-
tarka slmmenthaU jellegű 1—2̂  

növendék ökör 
és üsző borjakat 

úgyszintén legprímább 
lekötni való és 

j á r m o s ökrfiket 
legjutányosabb párakon aján-

Klc in és Spltzer 
Kls-Czelli kereskedők. 

„Agricol" 
Ausztria, Magyarország és 
Olaszországban szabadal-
mazott, puha s hideg víz-
ben könnyen oldódó Káli-
szappan, rovarölő alkat-
részekkel. Legjobb óvszer a 
szőlővessző rovarok ellen, kü-
lönösen szénaféreg (bochi-
íis ambriquella) levéltetvek 
és vértutvek (schizoneura) 
a gyümölcsfák, ugyszinte 
vetemény, réti füvek és 

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

F. Feniürl k Co. 
szappangyára 730 

T B 1 E S T , 
"Via L i m i t a n e a 1. 

Nőtlen, 
kiszolgált altiszt s a földmives 
Iskolát kitűnő sikerrel végzett 
egyén, a gazdaság minden ágá-
a tejtermelésbe ls jártas vagyok, 
miről kitűnő bizonyitványnyal 
rendelkezem állást keresek. 
Czimem a kiadóhivatalban. 1075 

Igen szép, válogatott vBrBs-
tarka slmmenthaU jellegű 1—2̂  

növendék ökör 
és üsző borjakat 

úgyszintén legprímább 
lekötni való és 

j á r m o s ökrfiket 
legjutányosabb párakon aján-

Klc in és Spltzer 
Kls-Czelli kereskedők. 

lancaster-fegryver, 
12-es, Spring er-féle bécsi gyárt-
mány, sörétre vagy golyóra, 
80 frtért eladó; ugyanott egy 
szuka s e 11 e r, ritka példány, 
30 frtért eladó. Ozlm a kiadóhiva-
talban „Fegyver" jelige alatt 

Állást keres 
m.-óvári gazdasági akadémiát 
bíró2 gazdatisztek! ̂ kínálkozó 
állást bármikor elfoglalhatja. 
Czim a kiadóhivatalban. 1073 

Igen szép, válogatott vBrBs-
tarka slmmenthaU jellegű 1—2̂  

növendék ökör 
és üsző borjakat 

úgyszintén legprímább 
lekötni való és 

j á r m o s ökrfiket 
legjutányosabb párakon aján-

Klc in és Spltzer 
Kls-Czelli kereskedők. 

lancaster-fegryver, 
12-es, Spring er-féle bécsi gyárt-
mány, sörétre vagy golyóra, 
80 frtért eladó; ugyanott egy 
szuka s e 11 e r, ritka példány, 
30 frtért eladó. Ozlm a kiadóhiva-
talban „Fegyver" jelige alatt 

Állást keres 
m.-óvári gazdasági akadémiát 
bíró2 gazdatisztek! ̂ kínálkozó 
állást bármikor elfoglalhatja. 
Czim a kiadóhivatalban. 1073 bármikorra is elfogadtatnak. Kiadó bérlet. 

A Kenéz József örökösê  tnlaj-

közepén fekvő szép uj lakóház-
zal felszerelve 6-10 évre ha-
világositást nyújt: Kenéz Z. 
birtokos, Turkeve (Jászkun-
Szolnok m. 1080 

Mérlegképes 
gazdasági számtartó ki egy 
30000 ho.das, iparvállalatokkal 
összekötött gazdaságban 8 évig 
önállóan működött és első-
zik, állását folyó év végével 
váltóztatnl óhajtja. Szíves meg-
kereséseket .Számtartó 1901." 
czim alatt a kiadóhivatal to-
vábbit. 1092 

Komondorkölykek 
a szegedi országos és buda-
pesti nemzetközi ebklállltáso-
kon díjazott s több tiszteletdij-
szőrüek; mint házőr:6 valamint 
áUatok, kaphatók Kemptner 
Ernő urad. tiszttartó tenyész-
déjéből Simon tornyán, Tolna-
megyében. 1057 

Kiadó bérlet. 
A Kenéz József örökösê  tnlaj-

közepén fekvő szép uj lakóház-
zal felszerelve 6-10 évre ha-
világositást nyújt: Kenéz Z. 
birtokos, Turkeve (Jászkun-
Szolnok m. 1080 

FALB 
d a p est, Nagykoron a-
utcza 18) mint a _leg-

SzabadaSmazott 

Kosárbetétek 
; gözcséplögépek számára, 
kaphatók a feltalálónál, tel-
jes felelősség mellett, hogy 
tiszta cséplést lehet vele 
végezni a legrosszab eset-

A kosárbetétek árai: 
4 lóerejü géphez 60 kor. 
6 » , ?0 „ 
8 „ , 80 , 
lO „ ' , 90 „ 
Megrendelés esetén a ko-
sár szélességének mérete 

beküldendő 

Székelyhíd. 763 

Kiváló azáHitóképes ég 

tközíéseketCZdtjaz 

kölcsön adunk 

PONYVÁKAT, 

ZSÁKOT 
repczeponyvákat 
a lagjutány osabb ̂ árak,̂  il-

K O H N É S STEIN 
zsák és ponyva gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla-u. 5. 

Schember C. és Fiai 

nár! egeiket, valamint gazda-
ági í» Ipari ozélokra szolgák 
ntrlagelket. Árjegyzék Ingy.r 

szerződési vételre 
Ajanlatok̂  melyek 

VizMan MIMI 
repcze, 9?5 

gabona 
és kazal 

ponyvák, 
mindenfajta zsáfcofcat, 

Leop. Langer, Brfinn, 
Zollhausalaeia,g. 

Magy. kir. államvasutak. 
Szegedi üzletvezétőségte. 

Hirdetmény. 
A magy. kir. államvas-

utak szegedi üzletvézető-
sége nyilvános ajánlati 
tárgyalást hirdet a temes-
vár-józsefvárosi állomás 
felvételi épület földszintes 
iroda toldalékának eme-
letessé való kiépítésére. 

A teljesítendő munkák 
mennyiségére vonatkozó 
tájékoztató adatok, vala-
mint a munkák végre-
hajtását szabályozó rész-
letes feltétélek az alulirt 
üzletvezetősóg: pályafenn-
tartási osztályának hiva-
talos Jhelyiségében, vala-
mint temesvári osztály-
mérnökségünknél a hiva-
talos órák alatt megsze-
rezhetők s ez alkalommal 
a tervek is megtekinthe-
tők. Az ajánlatok f. éri 
julius hó 10-ónek, déli 12 
óráig általános osztályunk-
nál (üzletvezetSségi pa-
lota I. em. 21,) nyújtan-
dók be alábbi felirattal: 

.Ajánlatba temesvár-
józsefvárosi felvételi épü-
let irodatoldalékának eme-
letesre való kiépítésére." 

Bánatpénz fejében, leg-
később f. évi julius hó 
9-én (kilencedikén) déli 
12 óráig 500 korona, azaz 
ötszáz korona készpénz-
ben, vagy állami letétre 
alkalmas értékpapírokban 
szegedi gyüjtőpénztárunk-
nál befizetendő. Az érték-
papírok a budapesti, il-
letve bécsi tőzsdei, tizen-
négy napnál nem régibb 
árfolyam szerint, de a 
névértéket meg nem ha-
ladó értékben fogadtat-
nak el. 

Takarékpénztári betét-
könyvek bánatpénzül ne~ 
tehetők le. 

Az ajánlatok között 
szabad választási jogot 
fenntartjuk magunknak. 

Szeded, 1900. junius 
20-án. 

Az üzletvezetőség. 

Pályázati hirdetmény 
A magyar királyi állam-

vasutak alólirott üzletveze-
tősége nyilvános pályázat 
utján biztosítani kívánja a 
vonalain alkalmazott azon 
hivatalnok és hivatalnok 
gyakornokai részére szük-
séges egyenruha darabok 
készítését, kik a fennálló 
egyenruházati szabályzat 
értelmében szolgálatközben 
egyenruhát viselni tartóz-

ezen hivatalnok-gya-
kornokok által rendszerint 
viselendő egyenruhadara-
bok következők: 

Nyári zubbony, 2. ta-
... i és őszi zubbony, 3, 

téli zubbony, 4. nyári nad-
rág, sötétkékes, szürke 
~ tgy drap szinü posztóból, 

Tavaszi és őszi nadrág, 
6. Téli nadrág, 7. Tavaszi 
és őszi felöltő, 9. Nyári 
sapka, 10. Nyakra való, 
11. Keztyü, 12. Karkötö. 

Az 1—8 tét. alatt felem-
lített ruha darabok készí-
téséhez megkívántató felső 
kelmék szállítása a magy, 
kir. államvasutak igazg. 
által biztosítva lévén, tar-
tozik azon czég, ki az 1—8 
tét, alatt felsorolt ruha 

darkbok elkészítésével 
megbízatni fog, a szükséges 
felső kelméket jelen pályá-
zati hirdetmény kiegészítő 
részét képező részletes fel-
tételk-ben megnevezett honi 
gyárban és árban besze-

Ezen ruhadarabok elké-
szítésére és szállítására vo-
natkozó részletes feltételek 
lek megszerezhetők az alól-
irott üzletvezetőségnél a 
hivatalos órák alatt, mely 
feltételek aláirottan az aján-
lattal együtt következő fel-
irattal ellátva: 

.Ajánlat a hivatalnoki 
egyenruha darabok elké-
szítése iránt" 1900. évi 
julius hó 10-ike déli 12 
óráig, az . alólirott üzletve-
zetőséghez benyújtandók 
vagy posta utján bekülden-
dők, hova is bánatpénz 
képen mely esetleg óvadék 
gyanánt is fog szolgálni 
200 frt készpénzben vagy 
értékpapírokban 1900. évi 
julius hó 9-én déli 12 óráig 
beküldendő. 

Az alólirott üzletvezető-
ség fenntartja magának a 
jogot, hogy a beérkezett 
ajánlatok közül — tekintet 
nélkül az egység árakra— 
választhasson és fogad-
hasson el. 

A magyar kir. államvas 
• utak üzletvezétősége Arad. 
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G O Z E H É K E T , 
GÖZ-UTIHENGEREKET 

4a 

6ÖZ-UTIMOZOONYOKAT 
a l«§tBkél«teteM» uarkezettol ét lagolcsóbb árak mellatt szállít 

JOHN FOWLER & Oo. 
50 BUDAPEST KELENFÖLD' "IZT* 

I r o d a , r a k t á r , j a v í t ó m ű h e l y . 

Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

D R E Z D A I M O T O R G Y Á R W 
' eSmortk gáz-, benzin-, petrolenm- és acetylen-motorait J ^ X és locomobiljait. 

Minden kiállításon 

ég versenyen első 

dijakkal éa érmek-

kel kitüntetve. 

láoz és Társa, Budapesten, VI.. Teriz-kSrut 41-
Íj H E L Y B U D A P E S T E N . | | M | H | 

Hirdetmény. 
(Az osztrák-magyar személyforgalom dijszabás I. füzet életbeléptetésének elha-

lasztása.) 
A f. évi julius hó l-re hirdetett osztrák-magyar személyforgalomban érvé-

nyes dijszabás I. füzetének életbeléptetése további intézkedésig elhalasztatott. 
Budapest, 1900. évi junius hó 15-én. Az igazgatóság. 

Kocsikenöcsöt, Petro leumot , 
Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát-

rányfestékeket, fedéllakot, 

M Ű T R Á G Y Á T 

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

aavtalanltott repcseeolajat, stb. 
disznózsírt, szalonnát és szalonnáról lerázott sót. 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpör, ereolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

Lucernát lóherét, fomaoTakat 
minden czélra és minden egyéb gazdasági czücket 

W V e t ő m a g o t 
szapunáriát tiszta vastag gyöke- a legjutányosabb áron és garantált jó mi-

rekbSI firfilvc. j nőségben. 
Clndenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luozernát éa egyéb magvakat éa kérek min-

tázott szíves ajánlatokat. -y—• 

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

ÁrJeiryaéfcfceR éa részletes KÜXSn ajánlatofcltal Kívánatra nal fá l tK. 

B U D A P E S T E N , 
V. ke r . , A k a d é m l a - u t c z a 1§ . sz. 

berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
gépműhelyek részére gyárt és szállít: 

Wörner J. és Társa 
Budapes ten , K ü l s ő v á c z i -u t 54—56. sz. 

ilomépltő 
gépgyára éa 

ivasöntödéje 

.Pátria' irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest (Kőztelek). 


