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AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Pályázati felhívás. 

Az .Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület az általa kezelt földmivesiskolai alapít-
ványi helyek közül pályázatot hirdet : 

1. A Bakó János-féle alapítványra évi 
ösztöndíj 240 korona. Ezen alapítványra; 
pályázhat elsősorban borsodmegyei illető-
ségű egyén. 

2. A Nagy-Atádi gazdakör alapítványára 
évi ösztöndíj 240 korona. Pályázhat ezen ala-
pítványra elsősorban nagy-atádi, illetve somogy-
megyei illetőségű egyén. 

3. Gróf Batthyány-féle alapítványra évi 
ösztöndíj 240 korona; pályázhat ezen alapít-
ványra elsősorban vasmegyei illetőségű egyén. 

További feltételek mindhárom alapítvány-
nál, hogy a kérvényező magyar honpolgár fia 
legyen, ki 16-ik életévét betöltötte, ami kereszt-
levéllel igazolandó, továbbá iskolai bizonyit-
ványnyal igazolandó, hogy a pályázó jól tud 
irni és olvasni. " 

Pályázhat ezenkívül magyarországi föld-
mivesiskolába már felvett tanuló is, ha ezt az 
illető fö!dmivesi:kola igazgatója által bizonyítja. 

Kellő okmányokkal felszerelt, bélyegtelen 
kérvények folyó évi szeptember hó 10 ig az 
„Országos Magyar Gazdasági Egyesület" igaz-
gatóságához (Budapest, Köztelek) nyújtandók be. 

Forster Géza 
igazgató. 

Gazdaköri alapszabályok. 
A .Gazdasági Egyesületek Országos Szö-

vetsége súlyt helyezvén arra, hogy a vidéken 
minél nagyobb mérvben gazdakörök alakíttas-
sanak, hogy ezirányban az érdeklődők kezére 
járjon, egy alapszabály-tervezetet dolgoztatott 
ki, amelyet az ügy iránt érdeklődőknek, ha ez 
irányban az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület igazgatóságához fordulnak, az alapszabály-
tervezetet díjmentesen rendelkezésükre bocsájtja. 

Igazgató. 

1900. évi junius hóban befizetett 
alapitványi kamatok és tagsági 

dijak nyilvános nyugtázása. 
Alapítványi kamatot fizettek : 

1900. évre: 
Beniezky Béla " 20 K., gróf Széchenyi Kálmán 

104 K. 80 fillér. 
Hátralékra fizettek: 

Beniezky Béla 40 K., gróf Széchenyi Kálmán 
20 fillér. 

Tagsági dijat fizettek: 
1901. és a következő évekre: 

Igali Szvetozár 80 korona. 

1901. évre: 
Dobránszky Dezső 5, Mikes Zsigmond gr. 10, 

Mitsky Sándor 20, Schmidlinger Jenő 10 koronát. 
1900. évre: 

Balázs István 20, Bene József 10, Béressy Géza 
10, Both László,. Bujanovits Gyula, Csernyus Állán, 
Dezső Ödön .20—20, Dobránszky Dezső 10, Engel 
Hermann, Etter Kálmán, Godor Ignácz, Grőber Károly, 
Hegedűs Géza, Holényi Ferencz, dr. Honig János, Igali 
Szvetozár, Jakab Mátyás, Jámbor János, Jászberényi 
7 ik ker. népkör 20—20, Kayser Vilmos 10, Kántor 
József 10, Kende István, Kramer Tivadar, ifj. Iírálik 
Gyula, Kontz András, Kövér István 20—20, Kurcz. 
Antal 10, Lingauer Jenő, Liptómegyei gazd. egy, Major 
Győző, Meskó Pál 20—20, gróf Mikes Zsigmond, 
Nádossy Emil 10—10, Némethy Béla 20, Páll. Gyula 10, 
Reisinger Henrik, Rickl Antal, Ruff Ferencz 20—20, 
Schmidlinger Jenő 10, Schuszter Ferencz, Schusler 
Gyula, Stengassner József, Stróbl Zoltán, Sváb Lajos, 
Szeberényí Gusztáv, Szent-Imrey Imre, Szeőke Ödön, 
Talabér Kálmán, Tallíán Andor, Tulogdy Samu, Walter 
Nándor, Wiesel Zsigmond, Zoltán Sándor, Zahorán 
Pál 20—20 korona. 

Hátralékra fizettek : 
Goldfinger Gábor 10. Halász Gyula 40, Nádossy 

Emil 10, Toldi Szabó László 20 korona. 

A láthatatlan kéz. 
Dr. Hódosi Lajos tolla alul egy röpirat 

jelent meg, mely a budapesti értéktőzsde pan-
gásának okaival foglalkozik, 

Beteg az értéktőzsde — mondja a röp-
irat — végelgyengülésben szenved, vevő nem 
jön, üzlet nem fejlődik és síri a csend a 
tőzsde fényes termében, mint Sipka-szorosban. 
A közönség a börzei üzleteken milliókat 
vesztve, összetört bizalommal s megsebesül-
ten hagyta oda a csatatért. A közönség ját-
szott á la hausse — és vesztett. Játszott 
& la baisse — és akkor is vesztett. Egy lát-
hatatlan kéz intézett mindent, amely nyert, 
akár szilárd, akár lanyha volt az irányzat. 

Honnan nyúlik ki ez a láthatatlan kéz, 
mely önmaga felé görbül, mint a szentek 
keze s mely a közönséget tervszerűen kifosz-
togatja, a gabonatermelő gazdát épugy, ami-
ként az értékpapirosok tulajdonosát? Hódosi 
elindul ezt keresni és vele tartunk mi is, mert 
kíváncsiak vagyunk. 

A tőzsde intézményéről magáról ugy 
mondja, hogy azt nem kell bántani. Ez a 
gazdasági életben hazai értékeink meghatáro-
zásánál hasznos szolgálatot teljesít. Az igaz, 
hogy a bécsi és berlini tőzsdék befolyása 
alatt áll. De ez a befolyás nem olyan feltét-
len. Tapasztaljuk ugyanis, hogy ha a berlini 
értéktőzsdén nagy emelkedés van, ennek ami 
tőzsdénkre nincsen hatása. De az ottani ár-
hanyatlás hatását ami tőzsdénk is teljesen 
érezteti. 

Ugyanolyan .értékmeghatározói" szolgálat 
tehát ez, mint amilyent a gabonatőzsde végez. 

I Az amerikai gabnapiacz magas jegyzéseire 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, V. ker., ALKOTMÁNY-UTCZA 31. sz. 

Az A d r i a n c e , Platt &Co. new-yorki gyár. AV ,¥ermOPe l villefranchei gyár világhírű 
világhírű „ E c l a i r " peronospora fecskendőinek 

A d r i a n c e fűkaszáló „ L a T o r p i l l e " kénporozó- és 
A d r i a n c e marokrakó.- és „ E x c e l s i o r " szénkénegező 

A d r i a n c e kévekötőarató gépeinek gépeinek 
k i z á r ó l a g o s m a g y a r o r s z á g i k é p v i s e l e t e . 

la. aussigi Rézgálicz la. sublimált Kénpor 
Dr. Aschenbrandt-féle bordói és rézkénpor 

és mindennemű szőlővédekezési anyagok és szerek b 

Mai számunk 28 oldal. 
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nem reagál, de az ottani árhanyatlástól meg-
bokrosodik s*kézzel-lábbal töri az árakat. 

A röpirat avval adja ennek megokölását, 
hogy a jó hirt a beavatottak maguknak tarto-
gatják meg, a rossz hireket pedig plakátokon 
hirdetik. Minélfogva a közönség a jó hir 
tejfelét nem merítheti le, a rossz hirre azon-
ban szétugrik és saját kárára árhanyatlást 
idéz elő. A megokolás napnál világosabban 
elibénk állítja azt a hasznos értékmeghatározói 
szerepet, melyet a tőzsde betölt. 

S ha még ez sem győzne meg bennünket 
arról, hogy a tőzsde milyen függetlenül jár el 
értékeink meghatározásánál, csak arra a kavaro-
dásra kell gondolnunk, ami tegnap, e hó 5-én 
történt az értéktőzsdén, közvetve a kinai 
háború, közvetlenül bedig a berlini és a bécsi 
tőzsdék magatartásának hatása alatt. A berlini 
és a bécsi tőzsdén kitört derout valóságos krachot 
idézett elő nálunk s a hazai értékpapírjainkra 
végzettszerüvé vált. Jelentékenyebb papirosaink 
áresése egyetlen nap alatt következő volt: 

koronát 
Rimamurányi vasmű társaság részvényei estek 40 
Magyar hitelréázvények „ 5 
Osztrák-magyar államvasút részvényei „ 6 
Közúti vasút részvéayoi „ 7 
Osztrák hitelrészvények „ 1'5 
Jelzálog hitelbank részvényei „ 24 
Leszámítoló bank „ „ 1 7 
Kereskedelmi bank „ „ 30 
Salgótarjáni kőszénbánya részvényei „ 21 
Dunagőzhajózási társaság részvényei , 35 

És igy tovább. Ilyen őrült kalamajka 
után egyenesen nevetséges a tőzsde önálló-
ságára hivatkozni. Biz ez nem más, mint egy 
fiók-intézet s a magyar kézben fekvő érték 
megőrzése helyett inkább arra jő, hogy a 
nemzetközi piacz hullámcsapásaiból vihart 
csináljon, mert ilyenkor jut "a spekulácziónak 
a legjobb szüret. Ne is beszéljünk tovább 
erről az értékmeghatározói szolgálatról, nézzünk 
másfelé. 

A tőzsdetanácsról azt mondja Hódosi, 
hogy ez a testület a „Hass, alkoss, gyarapitS" 
büszke jelszavát irta zászlajára s amennyiben 
ezt nincs okunk kétségbevonni, jerünk tovább 
a láthatatlan kezet keresni. 

A tőzsdetagokról &zt olvassuk, hogy 
éppen nem irigylésre méltók. Foglalkozásuk 
elpusztítja vagyonukat s miharabb megöli 
szervezetüket. Ezek az emberek utolsó fillé-
reiket is hivatásuknak áldozzák fel, kiveszik 
feleségük füléből a fülbevalót, kihúzzák gyer-
mekeik fpje alul a vánkost, hogy kötelezett-
ségeiknek eleget tehessenek. Olvasva ezeket, 
könnyeket ejtünk a tőzsdei tagok szomorú 
sorsa fö'ött s tovább sietünk a pusztulás 
szinteréről. 

A coulissetnek hivatása a vevő és eladó 
között az üzlet perfektuálását elősegíteni. De 
ez nem történik. Az ügynök, kinek vezetnie 
kellene a coulisse-t, félrevezeti őt s igy az 
ügynök bűnének áldozatául esik. A coulisse 
teljesen tönkrement. Igy mondja Hódosi. A 
tőzsde tehát csupa áldozatbárányokkal van 
tele. Hanem egy farkasra mégis akadtunk már-
Ez az ügynök. 

Az ügynök az üzletek közvetítésére volna 
hivatott. De az ügynök visszaél hivatásával. 
Nemcsak közvetít, hanem játszik is. Játszik a 
megbízó, a coulisser s önmaga ellen. Elad 
és vesz egyszerre, mesterséges árfolyamakat 

csinál s busás nyereséget vág zsebre. Az a 
láthatatlan kéz tehát az ügynökök zsebe felé 
görbül. 

Hogyan, tehát annyi sok tiszteletreméltó-
ság között az ügynöki szervezet egymagában 
elegendő volna annak a sok visszaélésnek 
az előidézésére, a mely a tőzsdét kiforgatja 
valójából s a tőzsdetagokat, a coulisset s a 
közönséget egyformán biztos áldozatul ejti? 

Ezzel a megokolással Hódosi maga sem 
elégszik meg s habár magában a tőzsdében 
más orvoslást nem lát szükségesnek, mint a 
tőzsdeügynöki intézmény reformálását; az 
értéktőzsde elfajulása miatt a vád legsúlyosabb 
argumentumaival a részvénytársaságok eljárása 
ellen fordul. Itt szakit a kiméletességgel, s 
röviden megérteti, hogy a részvénytársaságok 
magatartása miként idézi elő az értéktőzsde pan-
gását, miként hathat a közönség félrevezetésére 
és kizsákmányolására. 

Hát először is visszaélnek a vállalatok 
szédelgő alapításokkal. Egy intézet kibocsájtja 
például vasúti részvényeit 40%-os ázsióval, 
akkor, amikor a vasút építéséhez még hozzá 
sem fogtak és jövedelmezőségéről még semmi-
féle garanczia sem volt. Ezt az ázsiót a 
részvénytársaságok igazgatósági tagjai önkén-
tesen határozzák meg, akiknek mindig elég 
ötletük van ahhoz, hogy fényes mérlegekkel, 
uj üzletek szép reményeivel indokolják meg a 
kibocsájlási magas árfolyamot, sőt kezdetben 
a magas osztalék maszlagát is kivetik. De 
történik ez csak azért, hogy a részvényeket 
elhelyezhessék. 

Amint a részvény el van helyezve, az 
üzlet vegetál, a fényes jövedelem elmarad s a 
részvénytulajdonos vakarhatja a fejét. Számos 
konkrét példáját ismerteti szerző az ilyen 
szédelgő alapításoknak, amelyek a szabad 
kereskedelemnek valóságos szégyenfoltjai és 
a könnyenhivő közönség kizsákmányolására 
vezetnek. 

Hozzájárul ehhez, hogy a részvény-
társaságok a részvényesek bőrére önkéntesen 
alapithatnak tartaléktőkéket, amelyek csak az 
uj kibocsájtás magas ázsióiban szerepelnek 
azután, de jövedelmet nem hajtanak ugy, 
hogy a részvényesek, akiket uj jegyek vásár-
lásába kergettek bele, nem kaphatják meg 
befektetett tőkéjük kamatját, mert hiszen a 
tartaléktőke csak a vállalat erősbitésére és 
biztosítására, de nem gyümölcsözőbbé tételére 
szolgál. Ezzel csak az igazgatóság pozicziója 
erősbödik. Ép ily önkéntességgel járnak el a 
tiszta nyereségnek a különféle tartalékokba 
való helyezésével, minek révén a részvényesek 
részesedési haszna csökken, az igazgatóságok 
tiszteletdijainak tételei emelkednek. M ndezek-
kel jzemben a részvénytulajdono:ok tehetet-
lenek, mert az igazgatóság ős felügyelő-bizott-
ság tagjai kellő befolyássalbirván, maguknak a 
bizalmat mindenkor megszavaztatják és meg-
szavazzák. 

Ezekből a vádakból megtudjuk tehát, 
hogy az értéktőzsdére nehezedő láthatatlan 
gonosz kéz a részvénytársaságokból nyúlik ki 
s az igazgatóságok zsebei felé görbül. És meg-
ismertük egyszersmind okait annak is, miért 
nem keresi a közönség az értékpapírokat, 
miért létesülnek oly nehezen immár szolid 

vállalatok is, röviden : miért pang az érték-
tőzsde. 

Miután a röpirat a baj okaira rátapogatott, 
következő orvoslási módokat ajánlja. 

1. Részvénytársaságok részvényjegyei csak 
az illető társaság 2 évi működésének igazolása 
és 2 évi mérlegének közzététele után bocsájt-
hatók piaezra és jegyezhetők a budapesti 
tőzsdén. 

2. A részvénytársaságok uj részvényeinek 
kibocsájtásánál a kibocsátási ázsió a névérték 
10%-ánál magasabb nem lehet. 

3. A tiszta jövedelemből 5%-nál nagyobb 
összeg tartalékbi helyezhető ne legyen. 

4. A részvénytársaság közgyűlésein az 
igazgatóság és a felügyelő-bizottság tagjai 
szavazattal nem birnak. 

Ezek a részvénytársaságok megrendsza-
bályozásására vonatkozó javaslatok, amelyeket 
mi is szívesen alá irunk. Miután azonban 
ezúttal az értéktőzsde pangásáról van szó, 
ami nem csupán a részvénytársaságok igaz-
gatóságainak privát ügye; szerző javasolja 
továbbá, hogy a tőzsde a maga részéről 

5. tiltsa ki a tiszteségtelen elemeket 
6. állitsa vissza a jogosított tőzsdei 

ügynökök intézményét és nevezzen ki korlátolt 
számban olyan egyéneket, akik az értéktőzsdén 
legalább 5 évi praxist szereztek. 

Most már álljunk meg egy kicsit. A 
Hódosi fejtegetései körülbelől megértették ve-
lünk az értéktőzsde pangásának az okait. Ha 
visszaél a bizalommal mindenki, az is, aki 
kibocsátja és forgalomba hozza, az is, aki 
közvetíti az értékpapírokat, akkor tiszta munka, 
hogy ilyen betyárvilágban senkinek sem kell 
értékpapiros, a közönség fázik a vállalkozá-
soktól s pénzét inkább takarékpénztárakban 
gyümölcsözteti. Megértettük szépen, hogy a 
laikus, avatatlan ember nyakáról hogy szede-
geti le a szűrt az a bizonyos láthatatlan kéz. 
Hanem, hogy a beavatott tőzsdetagoknak miért 
kell a párnát gyermekeik feje alul kihúzni, 
ezt megérteni még sem tudtuk. Nem fogtuk 
fel nevezetesen, mennyiben vannak összefüg-
gésben a részvénytársulati igazgatók magas 
ázsióju kibocsájtásai s a részvényesek tarta-
lékba fektetett gyümölcsözetlen tőkéje a 
tőzsdei tag urak elvesztett millióval. Ezzel 
nshéz is tisztába jönni. 

A multakból felpanaszolt néhány grün-
dolás s néhány háromszoros névértékű papi-
ros még csak nem törné meg azokat a vihar-
edzett alakokat, akikről alig feltehető, hogy 
rendszeresen ismétlődő naiv fogásoknak oly 
könnyen horogra keríthető vadjai lennének. 
Az a láthatatlan kéz, amelyet Hódosi ismer-
tetett, ilyesmire nem volna elég ügyes és 
elég erős. 

A dolog másként áll talán. Az a látha-
tatlan kéz, á mely nyer a közönséggel szem-
ben á la hausse és nyer á la baisse, az a kéz 
legfeljebb önmagára ver vissza. Azok az urak, 
akik eladogatják a párnáikat, nem a hivatás-
nak, hanem a játékszenvedélynek az áldozatai. 
Áldozatai egymásnak; egymást sorvasztják és 
egymást táplálják a szerencse kerekének for-
dulatai szerint. De mindenesetre feláldozzák 
a közönséget. Az a láthatatlan kéz egy klikk-
beli spekuláczió karjából nyúlik, amelyet a 
játékszenvedély önmaga ellen is felemelésre 
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késztet, de mindenesetre összefog, mikor a 
közönség félrevezetéséről van szó ! Ügynökök 
s részvénytársaságok vadászhatnak szimatjuk 
szerint az árfolyamok megzavarásában, de 
hogy a zavarokat ők csinálják, hogy a keres-
let s kinálat természetes nyilvánulását ők 
zavarják meg, hogy a tőzsde légkörében egye-
dül ők lennének a rontó elemek: ezt egy jó 
szóra elhinni nem tudjuk. 

Inkább elhisszük, ha azt mondják, hogy 
értékeink jó részt idegen kezekben és nem 
szolid kezekben vannak, amelyek játékkártya 
gyanánt kezelik papirosainkat. 

A szokott könnyű pénzszerzés és a meg-
gazdagodás szertelen vágyai csapnak itt bele 
az ü?letek irreális alakjaiba s a baj nem az, 
hogy nyerészkedő emberek itt is, ott is akad-
nak. Ilyenek mindég fognak akadni, ezekre 
orrkarikát semmiféle rendszabályozás nem al-
kalmazhat. 

A baj lényege abban áll, hogy a tőzsde 
egyes üzleti tipusai kereteket szolgáltatnak a 
nyerészkedési vágyaknak s a hazard játékokat 
legálissá teszik. Ugy fokozódik aztán a baj az 
üzleti és vállalkozási térről való visszariadásig, 
hogy ezekbe a keretekbe mindtöbb otthonos-
sággal illeszkedik be a tapasztalatokkal, furfang-
gal és szuszszal felszerelt nemzetközi spekuláczió 
láthatatlan kezes mindtöbb áldozatot követel. 

Ezt a láthatatlan kezet magát kell tehát 
megkötni, a hazard játékok jellegével biró 
üzleti típusokat kell megszorítani, ugy az áru-, 
mint az értéktőzsdén s akkor a tőzsde reális 
üzleteknek, közhasznú vállatoknák igazi köz-
pontjává válhatik, irányt jelelő szerepéhez az 
elvesztett erkölcsi alapokat visszanyeri s akkor 
önként megszűnik az értéktőzsde pangása is. 

B. B. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

Mivel pótoljuk a takarmány-
répát ? 

ö Már néhány év óta a répabogarak 
által okozott károk a takarmányrépa termelé-
sét annyira megnehezítik, hogy annak terme-
lését igen költségesnek mondhatjuk, sőt sok 
esetben a második és harmadik répavetés 
is megsemmisül; minthogy pedig gazdaságunk 
legjobb földjét erre a czélra fordítjuk és rész-
ben ott állunk, hogy előirányzott takarmány-
számitásunk és szükségletünk nagy csorbát 
szenved, a kárt jelentékenynek mondhatjuk. 

Soraim czélja gazdatársaim figyelmét 
felhívni arra, hogy czélszerü volna a répa-
termelést legalább is felére redukálni és a 
hiányt tökkel pótolni. 

Tudomásom fzerint ezen gyakorlatot 
eddig inkább csak kisgazdák követték, oly-
módon, hogy a tengeri közé tököt vetettek, de 
ezek közül is csak kevesen tették, mivel a 
tök hosszabb ideig nem tartható el. 

Amennyire előttem ismeretes, rendesen 
kezelt gazdaságokban a tengeri legalább is 
4—5-ször nagyobb területet foglal el a szo-
kott répatermelésnél, most már ha a tengeri 
közzé csak ritkábban is vetve tököt terme-
lünk, egy kat. holdon legalább 40—50 q. ter-
termést könnyen elérhetünk, ami szerintem a 
tengeri rovására igen kevés, vagy semmi ha-
tással sincs. 

Ezzel az eljárással elérjük azt, hogy ha 
a tengerivel bevelett összes földünket közönsé-
ges takarmánytökkel bevetjük, annyi takar-

mányt nyerünk, mint a remélt répaföldről, 
mely jó középtermés mellett 200 q. körül 
szokott lenni. Az egy kat. holdnyi répatermé-
sünk, minthogy legjobb földünket kell erre a 
czélra felhasználnunk és termelése nagy költ-
ségekkel jár, mig kazalba jön, legalább is 
45—50 írtunkba kerül. 

Igaz ugyan, hogy a répát 6, esetleg 7 
hónapig is etethetjük, a tököt pedig csak 2—3 
hónapig; ezen a bajon azonban segíthetünk 
ugy, hogy a tököt összeaprítva bevermeljük 
és télen és tavaszszal, midőn szükségünk van 
rá, felhasználhatjuk. 

Ami a tápértékét illeti, a tök ebben a 
tekintetben a répát felülmúlja és a tökkel 
épugy, mint a répával, etethetünk polyvát 
vagy szecskát. 

A répának kat. holdankénti termése 
45—50 frtba kerül, a takarmánytök termelése 
csupán annyiba kerül, a mennyi értékkel a 
tengeri termése kevesbédik, tehát ha 40—50 
q. holdankénti termelésnél a tengeri termése 
a legtöbbet számítva — egy q-val kevesebb 
lesz, a költségarány akkor is olyan, mint 
1 : 10-hez. 

Nagyobb részben a tengeri munkálatát 
részért adják ki, ott ezen müvelet nagyon 
könnyen keresztülvihető, sőt a részmunkás 
szívesen teszi, mert abból is megfelelő részt 
húzhat, habár igen kevés dolga van vele. Hol 
a tengerit fogatos erővel munkálják, ott arra 
kell ügyelni, hogy a tengeri-sorokba legyen a 
tökmag vetve, kapáláskor még semmi akadályt 
nem okoz, töltéskor pedig azon sorokat, a 
melyekbe a tököt vetettük, kézi erővel mun-
káljuk meg. Ha a 40—50 q. töktermést aka-
runk elérni és azt, hogy esetleg a tengriter-
més a tulsürü vetés miatt ne szenvedjen, elég, 
ha minden 14—15. sorba vetjük a tököt, igy 
annak kézi erővel való töltögetése nem is 
vebe'ő számba a fogatos erő költségéhez vi-
szonyítva. 

Végül arra kérem még gazdatársaimat, 
kíséreljék me^ jövő évben, minthogy most 
már attól megkéstünk a répának elkészített jó 
földjüknek felén tengerit termelni és abba 
takarmánylököt vetni, a másik felét pedig ré-
pával bevetni; a betakarítás után szívesked-
jenek egy kis számitást végezni, vájjon miként 
sikerült a dolog és hogy a dolgot egész tisz-
tán megismerjék, az utónövényt is figyelemmel 
kisérni. 

Még arra bátorkodom gazdatársaim figyel-
mét felhívni, hogy ne óriástököt vessenek, 
mert az az árnyékolást nem türi. 

Strausz Rezső. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

A szopós borjuk kezelése. 
A „Köztelek" f. évi 48-ik számában 

. „Szopós borjuk kezelése" czimen Horváth L. 
ur tollából egy czikk jelent meg, a mely szopós 
borjuk gondozásával meglehetősen terjedelmesen 
foglalkozik. Szabadjon e közleményben foglalt 
némely állításra észrevételeimet megtennem. 

Az emiitett czikkben ezt is olvasom : .. . 
.igen kívánatos volna, hogy ez az eljárás (t.i. 
a borjuk felnevelése a tej itatásával) — külö-
nösen a gümőkór irtása szempontjából — 
nálunk is elterjedjen. 

Az itatás előnyeit szemben a borjú szop-
tatásával ismerem, de hogy az itatás különö-
sen a gümőkór irtása szempontjából előnyös 
volna*), azt a leghatározottabban kétségbe 
vonom, sőt ha el kell ismernünk azt a való 
igazságot, hogy a gümőkóros tehén tejével 
képes a borját inficziálni, ugy igaz az is, 

*) A gümőkór ellen való védekezés szempontjá-
ból a borjukkal sterilizált, illetve előzetesen felforralt 
tejet szokásos itatni. Rovatvezető. 

hogy itatással épenugy terjeszthetjük a bajt,, 
vagy még jobban A szoptatásnál ugyanis az 
a borjú fogja megkapni e bajt, a melyiknek 
anyja gümőkóros. Az a borjú pedig, a melyik 
egészséges anyát szopik a legnagyobb való-
színűség szerint ettől a bajtól ment marad. 
Ha ellenben több, vagy valamennyi tehenet 
kifejjük és az igy nyert összes tejből mérjük 
ki a borjak kompetencziáját, nagyon termé-
szetes, hogy az egészséges tehenek tejét a 
betegekéivel összeöntvén, a gümőkóros baczil-
lusok által az összes kifejt tejmennyiség infi-
cziáltatik s ki vagyunk téve azon vesze-
delemnek, hogy a különben egészségesen 
maradt torjaink is épen az itatás foly-
tán beleesnek a bajba s igy egész borjuállo-
mányunk gümőkórossá lehet. Valaki azt is 
mondhatná, hát itassuk a borjakat csak egész-
séges — gümőkórmentes tehenek után szár-
mazó tejből! Ezt azonban könnyebb kimon-
dani, mint keresztülvinni, mert ezidőszerint 
élő állatról még nem tudjuk minden kétsé-
get kizárólag megmondani gümőkóros-e az, 
vagy sem. Támpontot nyújt ugyan erre nézve 
a tuberkulin-próba, de nem biztosat. Nagyon 
tévednénk ugyanis, ha csak azokat az állato-
kat tartanok gümő-kórban szenvedőknek, 
melyek a tuberkulin-vizsgálat alkalmával 
betegségükre engednek következtetni, mert 
előfordul bizony, hogy a tuberkulin próbára 
nem reagáló állatokban is benne van a gümőkór 
csirája. Ha a tuberkulin-próba feltétlen bizonyos-
ságu volna és a borjak itatásával a gümőkórt — 
mint czikkiró ur állítja — irtani lehetne, ugy 
nem volna ma már gümőkóros marha a 
világon. 

De ettől eltekintve különben sem vagyok 
nagy barátja, hogy a borjakat itatás által 
neveljük fel. Nagyon'nehéz dolog ám pontosan 
eltalálni azt a tejmennyiséget, a mely a borju-
létszámunk jóllakására elegendő. Bizonyosan 
lesz rá eset, hogy a borjak vagy teljesen meg-
iszszák az elébük adott tejet s ezesetben fél-
nünk lehet, hogy talán nem is laktak mind 
jól ; vagy pedig hagynak még vissza tejet s 
ez esetben mit tegyünk az általuk beronditott 
tejjel ? Igaz, hogy az első esetben önthetünk 
még nekik tejet, a második esetben még ha 
másra nem használhatjuk is föl, malaczokkal 
értékesíthetjük. De ne feledjük, hogy a borjuk 
különböző koruk szerint napoként többször 
vagy kevesebbszer igénylik a tejet, hogy ennek 
beosztása, nemkülönben az a körülmény, hogy 
a tehenek napjában csak kétszer fejetnek a 
legtöbb helyütt — a borjuk részére reservá-
landó tej tőgymelegségü hőfokon való megtar-
tása mennyi fáradságba és ellenőrzésbe kerül! 
Mert erre az itatásnál igen nagy súlyt kell 
fektetnünk. A hidegebb tej hasmenést, a mele-
gebb tej pedig belső sérüléseket és gyuladást 
idézhet elő. 

Az elmondottak után sokkal természete-
sebbnek, megfelelőbbnek tartom a borjuknak 
szoptatását. 

Abban a pontban, hogy a teheneket 
leborjazásuk után sovány takarmánynyal kell 
etetnünk, hogy a tej zsírtartalmát ne fokozzuk 
s igy a borjuk hasmenését zsíros tej által ne 
idézzük elő, szintén nem vagyok czikkiró 
úrral egy véleményen. 

A teheneket ugyanis leborjuzásuk után 
nem sovány, hanem egészséges és bő takar-
mányozásban kell részesítenünk, mert csak 
igy várhatunk azoktól jó minőségű és elegendő 
mennyiségű tejet, amelyre a borjuknak oly 
nagy szükségük van. Első sorban a tejben 
levő protein és azután a zsir az, ami a 
gyenge borjú fejlődésére okvetetlenül megkíván-
tatik. A természet maga gondoskodik arról, 
hogy ez a két főtápanyag tekintettel a borjú 
tápanyagszükségletére megfelelő arányban legyen 
meg a tejben; s sohasem féltem attól, hogy 
borjaim szoptatás folytán a tejben levő zsírtól 
kapjanak hasmenést, mert épen a leborjuzás 
időszakában a tej inkább protein-, mint 
zsirdus s nagyobb fokú zsírtartalom, kapcso-
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latban a protein aránylagos fogyásával, a 
tehén tejében az elapadás előtti időben 
jelenik csak meg, tehát akkor, mikor, a borjú 
már elválasztatott. 

Nem mondom, hogy tulzsiros tejtől a 
boíjuk hasmenést nem kaphatnak, de az 
bizonyos, hogy hasmenés legtöbbször nem is 
a tej zsírtartalma folytán következik be, 
mint inkább meghűlés — és igen sokszor 
járvány által, mely utóbbit mikroorganiz-
musok idézik. A meghűlés ellen ugy óvhatjuk 
meg borjúinkat, ha gondunk van arra, 
hogy azok légvonattól mentes helyen legyenek, 
állásuk alól a trágya naponként kihordassék, 
elegendő almot kapjanak s mindig fr.sa (de 
nem hideg) viz álljon rendelkezésükre stb. 
A hol pedig a fertőző hasmenés lépett 
fel, amely a tehenésxetek igazi réme, ott 
fődolog a beteg állatok sz:goru elkülönítése 
az által, hogy az egészséges borjukat ha csak 
lehet más istállóban helyezzük el, a beteg 
borjuk helyét pedig előbb gondosan kitiszto-
gatjuk, napjában többször almozunk, dezinficziá-
lunk, szóval mindazon rendszabályokat be-
tartjuk, melyek a veszély elhárítására üdvösek-
nek bizonyultak. Meiszner Ernő. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető : Mez ej Gyula. 

Koraérett buza. 
P. M. junius hó 20-án beteg búzát 

küldött be a következő sorokkal: 
„Buzavetéseinkben, melyek mindezideig 

gyönyörűen álltak, ugy junius 10—12-ikétől 
kezdenek elszórva előbb egyes kalászok, majd 
egész asitalnagyságu foltok sárgulni; a szem 
a kalászban fonnyad. Sem a gyökérzeten, 
sem a száron, sem a szárban nem találtam 
semmit, ami a bajt előidézhette volna, miért 
kérem a buza megvizsgáltatását. 

Négy táblán észlelhető eddig a baj s 
ezekben a buza előveteménye a következő 
volt: az egyikben gombos here, a másikban 
trágyázott zabosbükköny, a 3 ikban trágyázat-
lan zabosbü'iköny, a 4-ikben árpa. 

Mikor és mily alakban mutatkozik a 
hesseni légy és mikor a czeczidónia, miféle 
baj ez az utóbbi ? 

A P. M. által junius hó 20-án küldött 
buza megérkeztekor már egészen sárga és 
száraz volt, olyan mint az érett gabona. 

Az elszáradt leveleken a rozsda (a Puc-
cinia Buligo verd) látható, de nem nagy mér-
tékben lepte el a leveleket a kormos gomba 
(Gladosporium herbarum)-, de még e gombánál 
is több a leveleken Septoria graminum nevü 
gomba. Ez utóbbi gomba számos apró, feke-
tés petty képében látható. 

P. M. körülbelül 20 szárat küldött, ezek 
közül 6 nak, melyek egy csomóban voltak, 
legalsó izét — azaz a földből kiálló első 
izét -r- fekete sárnemü bevonat, az Ophiobolus 
graminis nevü gomba lepi be. 

A gyökereket vizsgálva szembetűnik, 
hogy egy ket helyen a földalatti szárrósz át 
van rágva, olyanformán, mint ezt a dróiférgek 
teszik, de magukon a gyökérén is erősebb 
rágások észlelhetők. Egypár fejletlen (s szintén 
teljesen elszáradt) sarjuhajtást szétszedve, ezek 
ben rágás észlelhető ; az egyik sarjuhajtásban a 
fritlégy üres bábhüvelyére akadtam s igy 
azt hiszem, hogy a sarjuhajtásokat e légy 
álczái rongálták. 

Szetszedve a kalászokat, ezekben teljesen 
sárga polyvák közö t még zöld, puha magvak 
láthatók. A polyvákban valamint a magsak 
hasi barázdájában nagyon sok a piros 
Thripsálcza. 

Az Ophiobolust vizsgálva, az e gomba 
által megtámadott tövekben sok angolnácsla 
féregálczát (valószínűleg a Tylenchus devastatrix 
nevü férgeket) és petét találtam. 

Ezekből látható, hogy e koraérett búzában 
több gombát és több állati parazitát, illetve 
rajtuk állati paraziták pusztításának nyomait, 
találhatni. 

Már most, hogy mi okozta a buza kora-
érettségét ? arra határozottan rámutatni nehéz. 
Okozhatta a rozsda is, okozhatták a drótférgek 
is, az angolnácskák is magukban ; vagy ezek 
egymással karöltve s némi munkatársi szerepet 
bizonynyal a Thripsálczák is vittek, különösen 
a kalászok elsárgitásában. 

Legelőbb sárgul el valamely növény, ha 
gyökérzete erősen megrongálódik, vagy a 
gyökérzet életműködésében egyéb módon meg-
zavartatik. így a pajorok (cserebogárálczák) 
és a drótférgek által megtámadott növények 
— most csak a gabonanemüeket tartom szem 
előtt, •— ha e támadások alatt fiatalon el nem 
pusztultak, ugy időelőtt megsárgulnak, meg-
érnek. Ezek az ellenségek egyik növényről a 
másikra járnak, azért a gabonában egy álcza 
is már egy egész folton pusztíthat s ha éppen 
egy helyen több álcza van, akkor nagyobb 
beteg foltok jelentkezhetnek. 

A megvizsgált búzában mint emiitettem, 
helyenként a földalatti szár át volt vágva, de 
ugyanezen növényeken a földszinén levő 
bütyökből erős gyökérzet nőtt ki s ez arra 
vall, hogy — ha a rágás tényleg a dróífér-
gektől ered — a drótférgek a már erőteljes 
növényt rágták, a midőn a földszine alatti első 
iz elpusztulása nem okozhatta mindjárt a 
növény halálát, mert a rákövetkező bütyökből 
már erős gyökerek képződtek. A drót-
férgek pusztítását azonban igy is megsínylette 
a növény, fejetlenül, időelőtt megérett. 

De beállhat a gabona koraéret'sége 
akkor is, ha a szárat és a leveleket bántal-
mazzák akár állati akár növényi paraziták. 

Egypár növényben, elsősorban az alsó 
levelek hüvelyeiben, angolnácska férgek van-
nak, tehát e növények koraérettségét ezek is 
okozhatták. 

Azt lehet mondani valamennyi kalászban 
sok Thripsálcza találtatott s igy bátran fel-
tehetjük, hogy legalább a kalászok időelőtti 
sárgulását ezek is előidézték szúrásaikkal és 
szívásaikkal, annálinkákb mondható ez, mert a 
Thripsek javarésze a sárguló kalászokat már 
elhagyja, a még zöldeket keresi fel. 

A gombák közül rozsdát, kormosgombát és 
Septoriát valamennyi növényen találni, habár 
rozsdát csak csekély mértékben. 

A kormos gombát és a Septoriát olyanok-
nak tekinthetjük, a melyek csak a már tönkre-
ment levelekre telepedtek le; s daczára 
annak, hogy most a'leveleken kevés rozsda-
folt található, nem lehetetlen, hogy a leveleket 
mégis a rozsda szárította el, lette tönkre. 

Ugyanis a rozsda jelentkezhetik már 
őszszel s jelentkezhetik tavasztól egész az ara-
tásig. Sokszor azután megesik, hogy a rozsda 
egész leveleket és levélrészeket elszáritott s 
azután alig látható : az elszáradt levélrészeken 
rendesen rozsda helyett már csak egyes szapro-
fitákat (kormofgombát, Septoriát) találni. 

Lehetséges tehát az is, hogy a tavaszi 
fagyok a búzát egyes helyeken fejlődésében 
visszatartották, később a rozsda a leveleket 
tönkre tette s e miatt az amúgy is gyenge 
növények fejlődésüket időelőtt befejezték. 

Tehát a beküldött búzán látottakból is 
tág tere nyilik az embernek arra, hogy fejte-
gesse ama kérdést: mi okozhatta a buza 
koraérettségét ? 

Tavaly mint tudjuk a buza kényszeredett 
érettségét országszerte a buzatö gombájának, 
az Ophiobolus graminio-neik rovására irták s 
el is nevezték Biharban a bajt buzafenének. 
Ez a gomba itt is megvan, egy csomónak 
6 szárán. A többin azonban e gombának J 

nyoma sincs, pedig a koraérettség minden be-
küldött növényen mutatkozik. 

Tudjuk azt is, hogy tavaly sokan az 
Ophiobolus graminis kártételét ugy irták le, 
hogy ez a gomba szétroncsolja a buza 
szárának tövét, minek következtében a szár 
letörik. 

Tavaly sok olyan búzát láttam, amelyet 
az Ophiobolus graminis lepett be, — hozzám 
küldöttet s az Ophiobolus tűzhelyein mások 
által gyüjtöttet; de az Ophiobolus és a szár 
megtörése között összefüggést találni nem 
tudtam. Nem tudtam eddig az idén sem. 
A mostani búzák ama tövei, amelyeket az 
Ophiobolus belepett, szilárdak. 

Tavaly is, nagyon is ritka kivételektől el-
tekintve, a „letört", vagy „megtört* buza ott 
volt megtörve, ahol az Ophiobolusnak nyomát 
sem lehetett találni: rendesen feljebb ama 
helyeknél, ahol az Ophiobolus tanyázni szokott. 
S az esetek túlnyomó részében egy szár meg 
volt törve több helyen is, amint a szél, vagy 
az eső össze-vissza verte. 

A mult hó végén az országnak csaknem 
egész területén nagy esőzések és viharok 
voltak. A buza megdőlhetett, megtörhetett; 
sok helyen. Lehet, hogy most megint hallunk; 
majd panaszokat, hogy az Ophiobolus, a bvaar 
fene letörte a szárat. Csakhogy valósziaübb. 
ennek az ellenkezője, hogy mint sok; más* 
szaprofita, az Ophiobolus is rátelepszik a meg-
dőlt, a letört vetésre, ha ez a megdáilés után-
jól megázik. 

Megfelelek akérdéstevő kérdésének utolsó,, 
a hesszeni legyet illető részletére is, mert 
bizony én is nem egyszer találkoztam olyan-, 
gazdával, aki daczára annak, hogy szaklap-
jaink eleget icnak róla, még sincsenek a kér-
dezett dolgokkal tisztában. 

A „czeczidónia" és a hesszeni légy egy 
állat, ugyanis a hesszeni légy latin neve 
Cecidomyia destrudor. E légy lábatlan, fehér; 
álczái szívásaik által kárt tesznek őszszel a 
fiatal vetésben, mi miatt egyes tövek már 
ekkor elhalnak. Egy másik generácziónak 
(ivadéknak) álczái megint tavaszszal főleg a 
buza szárának tövét szívják, mi miatt itt e 
szár meggyengül s később mikor a kalász meg-
nehezedik, mégis törik. Bőven leirja e bajt 
Jablonoivszki egyrészt a „Köztelek' 1894. évi 
16. és 17. számaiban: „A hesszeni légy" czimü 
czikkében, másrészt a „Köztélek' 1896. évi 
103.—104. számában: „A vetésekben áttelelő kár-
tékony legyek' czimü czikkében. 

Mezey Gyula. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : Ifj. Sporzon Pál. 

Újítások Umrath és Társa gőz-
cséplő lokomobilján, 

Az Umrath és Társa budapesti czég már 
több mint 20 éve, hogy a gőzcséplőkészletek 
gyártását üzemkörébe felvette és gőzcséplő-
készleteit nemcsak egyenértékűvé tette a kül-
földről származó gépekkel ugy kivitelben, vala-
mint munkateljesítésben, hanem az utolsó 
években helyes újításokkal gépjeit ugy el 
tudta látni, hogy azok ma a külföldi gyárt-
mányokat határozottan túlszárnyalják. 

A cséplési idény előtt érdemesnek tartjuk 
néhányat a foctosabb újítások közül felsorolni: 

Minden egyhengeres gőzmozdony*) 7 
atmoszféra gőztulnyomással dolgozik, ami azon 
gépekhez arányítva, amelyek.6 vagy 5 atm. 

*) A czég által gyártott Compound mozdonyok 
nagyobbrészt ipari czélokra alkalmaztatnak. 



53. SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1900. JULIUS HÖ 7. 1059 

dolgoznak, jelentékeny tüzelőanyagmegtakari-
tást jelent. Az eddigi gőzbeeresztő tolattyu 
mellőztetett és helyébe egy megbízhatóbb gőz-
beeresztő szelep lett alkalmazva. A henger 
egy különleges, pontosan szabályozható ön-
működő hengerolajozó szivattyúval olajoztatik 
állandóan. A modern gépépitészetnek meg-
felelőleg a keresztfejvezetékek gömbölyű veze-
tékekre lettek kiképezve, melyeknél a súrlódás 
csekélyebb, mint másutt még mindig alkalma-
zott laposvezetékeknél. A hajtótengely egy 
darab aczéltömbből van kovácsolva, nem 
hajlítva, miáltal a tengelynek minden veszélyes 
igénybevétele elhárittatik. Nagyon csinos és 
teljesen megbízhatóan működő szikrafogóval 
vannak a mozdonyok ellátva. 

A kézzel beállítható expansiós vezény-
müvön kivül Umrath és Társa nagyobb gépei-
ket önműködő . expansiós vezénymüvel és 
saját szabadalmazott tengely szabályozójukkal 
is ellátják. 

Ezen vezénymü a gépnek rendkívül nyu-
godt, egyenletes járása mellett 20%-ot meg-
haladó tüzelőanyagmegtakaritást biztosit, egy 
más hasonló erősebb mozgonynyal szemben, 
amennyiben a hajtószelep elesik ós a tolattyu 
a gőzbeömlést a hengerbe pontosan a gép 
által kifejtett erő arányában szabályozza. Ez-
által a kazán is tetemes kíméletben részesül. 

Ahol csak sok iszapot és kazánkövet le-
rakó viz áll rendelkezésre, ott nagyon elő-
nyösek a czég kihúzható csöveskazánjai (lásd 
79. sz. ábrát) amennyiben ilyen kazánok tisztán-
tartása a legkényelmesebben és legbiztosabban 
eszközölhető. Ezáltal egyrészt jelentékeny 
tüzelőanyag megtakarítás érhető el, egy ily 
mm. vastagságú vizkőréteg a melegség át-
hatolására époly ellenállással bír, mint egy 
12 mm. erős vaslemez, másrészt pedig csak 
némileg megfelelő kezelés mellett a kazán 
jóval hosszabb ideig tartható üzemképes álla-
potban. 

A czég gőzcséplőgépei pedig különösen 
abban térnek el előnyösen más rendszerű gé-
pektől, hogy szalmarázó.tengelylyel vannak el-
látva. Ezáltal a szalmarázók egész felületén 
egyenletes rázás éretik el; ezenkívül még egy 
ismétlő szalmarázó is van alkalmazva. . 

Kiemelendő még a nagyon czélszerü 
kettős dobvédőkészülék, továbbá egy uj árpa-
toklyászoló, melynek burkolata különlegesen 
bordázott verőléczből van, végül nagyon czél-
szerü zsáktartók, melyek a zsákokat nem 
rongálják meg. 

Párisi VI . nemzetközi 
gazdakongresszus. 

E hó 1-én nyilt meg Párisban a VI. 
nemzetközi gazdakongresszus az egész világ 
gazdaközönségének képviseletével. Magyaror-
szág gazdaközönsége a külföldi államok közül 
legjobban van képviselve, nemcsak azért, 
mert Darányi Ignácz földmivelésügyi minisz-
terrel és Nemeshéri Kiss Pál államtitkárral, 
valamint több előkelő miniszteri tisztviselővel 
a hivatalos mezőgazdasági képviselet is részt-

vesz a kongresszon és a magyar gazdatársa-
dalmat gróf Károlyi Sándor, gróf Zselénszlci 
Róbert, gróf Majláih József, Bernát István, 
Rubinéi Gyula az OMGE. titkárja és mások 
képviselik, hanem azért is, mert a kongresz-
szusnak egyetlen osztálya sincs, amely elé 
magyar munkálat is ne terjesztetett volna, 
holott a többi államok •— Francziaország ki-
vételével — ebben a tekintetben is kisebb 
mértékben vettek részt a kongresszus munká-
lataiban. A párisi kongresszuson azért a ma-
gyarok mindenütt a legkitűnőbb fogadtatásban 
részesültek. 

A kongresszus tárgyalásai hét osztályban 
folynak. Az osztályok a következők:/, osztály. 
Mezőgazdasági hitel, mezőgazdasági szövet-
kezetek, kataszter, agrár-kérdések. II. osztály; 
Mezőgazdasági szakoktatás (agronomiai és 
kísérleti állomások.) III. osztály: Agronómia. 
A tudomány alkalmazása a mezőgazdaságra. 
IV..osztály: Állattenyésztés. V. osztály. Mező-
gazdasági ipar. VI. osztály : Délfrancziaország 
speeziális kultuíái, a gyarmati viszonyok. 
VII. osztály: Védekezés a paraziták ellen, 

fokozása az árak sülyedését vonta maga után. 
A feladat tehát ma már az, hogy a termelés 
jövedelmezőségét biztosító árakat kell meg-
szerezni. Mi módon történjék ez ? ez képezi 
a jelenlegi gazdakongresszus főfeladatát. Ennek 
a kongresszusnak kell kifejtenie és a módokat 
megállapítania, hogy a mezőgazda ngikép 
váljék eladóvá is, miképen szervezze a keres-
kedelmet, hogy a terményárakra az őt 
megillető jogos befolyást megnyerje és a 
fölösleges közvetítést termelő és fogyasztó 
között, kizárja. A mezőgazdasának és a 
szeszipar példáját kell követnie, mely nem-
csak nagymennyiségű czikket olcsón állit 
elő, hanem az e'őállitott czikkeknek köz-
vetlenül a fogyasztókhoz való juttatásáról is 
gondoskodik és ezáltal a termelés és értékesí-
tés hasznát is élvezi. 

Ezek azok a vezéreszmék, amelyek körül 
a párisi nemzetközi gazdakongresszus tárgya-
lásai csoportosulnak s biztos reményünk lehet, 
hogy ezekben a fontos kérdésekben a kon-
gresszuson egybegyűlt tekintélyek véleménye 
világosságot fog terjeszteni s a mezőgazda-

79. ábra. Kihúzható c 

a hasznos' állatok védelmezése. (Nemzetközi 
rendszabályok.) 

Az egyes osztályok tárgyalásainak anyagát 
képező munkálatokat és előterjesztéseket a 
kongresszus rendező-bizottsága, melynek élén 
Jules Méline volt miniszterelnök és föld-
mivelésügyi miniszter áll, egy vaskos kötetben 
már jóval előbb közzétette. A jelenlegi 
gazdakongresszus hivatva van tovább fejlesz-
teni azt az eszmét, mely az 1889-iki első 
nemzetközi mezőgazdasági kongresszuson feje-
ződött ki, hogy a mezőgazdsági termelést 
asszimilálni kell az ipari termeléssel és olyan 
eszközökről kell gondoskodni, mely a kettőt 
egy alapra helyezi. Az azóta megtartott nemzet-
közi gazdakongresszusok mindegyikén ezen 
czél megvalósítására más és más vezéreszme 
domborodott ki s mig az első kongresszuson 
főleg a termelés tökéletesítésének kérdései 
forogtak szőnyegen, addig a következő kongresz-
szusokon már mindinkább megérlelődött a 
meggyőződés, hogy a mezőgazdasági termelés 
technikája immár annyira tökéletesedett, hogy 
a termelés jelentékenyebb hasznot hozó fokozása 
ki van zárva, sőt a termelés emelése és a hozam 

sági termelés irányát közelebb hozza ahhoz 
az állásponthoz, amelyben a mezőgazdaság, 
mint a természetes vagyonok alkotója a ter-
melő részére is megadja nemcsak a megélhe-
tés, hanem a gyarapodás eszközeit is. 

Sz. Z. 

VEGYESEK. 
Hal számnak tartalma: 

Oldal 
Az OMGE. közleményei. H - 1055 
A láthatatlan kéz 
Párisi VI. nemzetközi kongresszus 

Növénytermelés. 
Mivel pótoljuk a takarmányrépát ? 

Állattenyésztés. 
A szopós borjuk kezelése. __ 

Gazdasági növénytan. 
Koraérett buza - 1058 

Wazdaságl gépészet. 
Újítások .Umrath és Társa gőzcséplö lokomobilján. 1058 
Vegyesek ... 
Kereskedelem, tőzsde — 

1057 

... ... 1057 

.. 1061 

Valódi bajor 
pT legkitűnőbb minőségű 

tarlórépamag 

továbbá pohánka, köles> raffiaháncs, 
kánpor, rézgáiicz. nemkülönben minden-

féle gazdasági czikkek 
mint legmegbízhatóbb és legolcsóbb beszerzési forrása 

Mauthner Ödön 
cs. és kir. udvari szállító magkereskedése 

B l i n i l D F C T Í I I VI. ker., Andrássy-út 23. sz. 
ü f t J B J M r 1 VII. ker., Rottenbiller-u. 33. 

Árjegyzéket és különajánlatot kívánatra azonnal küld a czég. 
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A m. kir. mezőgazdasági mnzetun gyűjteménye 

. 9 órától d. u. 1 óráig. 

» A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsimesfállóhely 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 inuzemna 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 beiépő dij 
lefizetése után tekinthető meg. 

Lapunk mai számához a „Köztelek" 
1900. évi első évfolyamának tartalomjegyzékét 
mellékeltük. 

Eljegyzés. Klein Mór urad. intéző Nagy-
Kartalról elj-giezte Beck Aranka kisasszonyt 
Budapesten, Beek Henrik ur leányát. 

Budapesti gyapjuankcziók. A f. hó 4 én 
megindult gyapjuaukcziók első napján a vevők 
szokott számban jelentek meg, ajánlataikban 
azonban tartózkodó álláspontot foglaltak el. 
Ennek folytán az ajánlatok csak vontatottan 
tétettek és csakis elsőrendű fésűs és szövet-
gyapjú kelt el kitűnő hátmosásban átlag 
10%-kaI a tavalyi juliusi aukczió árakon alul. 
Piaezunk tebát ezidőszerint a legújabb londoni 
árcsökkenést ínég nem követte és ezen ellen-
állás okozta a vevők tartózkodását. Kiállíttatott 
összesen 3153 zsák, mely mennyiségnek körül-
belül egyharmada kelt el. Szennyes gyapjú-
nál, melynek ára már tavaly magasra /elhaj-
tatott, az árucsökkenés valamivel jobban jutott 
kifejezésre. Merinóposztógyapjut alig kerestek. 
Az aukcí'ó m V odnapján változatlan hangulat 
és árak mellett elkelt 1406 bál a kiállított 
4233 bálból. A vevők tartózkodó állásfoglalása 
ma is tartott és nagymennyiségű áru meglimi-
tált ára még ma sem találtatott eléggé olcsó-
nak a londoni mostani áralaphoz képest. Az 
aukcziót e hó 6 án és 7 én folytatják. 

Leölt vadaknak szövetkezeti uton való 
értékesítése. A vadászszezon közeledtével 
egy igen életre való eszmét pendített meg ifj. 
Bartal Aurél. Tudvalevő dolog, hogy daczára 
a nagy költséggel, fáradtsággal fentartott 
vadászterületek ezideig nem képeztek számot-
tevő jövedelmi forrást, aminek oka abban 
keresendő, hogy nincs elég vadunk, hanem 
azon körülményben leli magyarázatát, hogy a 
leölt vadat nem tudjuk értékesíteni. Ép akkor, 
mindőn téli nagy vadászatok tartatnak, midőn 
a legnagyobb mennyiségű vad Éli rendelke-
zésre, a vadak árát ugy lenyomják, hogy 
szinte nevetséges o'csón kell elvesztegetni, ha 
nem akarjuk, hogy a nyakunkon pusztu'jon. 
Ezen az állapoton akar Bartal Aurél segíteni 
olyformán, hogy minden l.ö .vetítő kizárásával 
egy vadértékesitő szövetkezetet létesítene, a 
mely szövetkezetnek czélja volna a vadakat a 
tenyésztőktől összeszedni és a belfogyasztók-
nak valamint az összeköttetésbe levő külföld-
nek direkt eladni. Bemélhető, hogy igy sokkal 
szebb árakat tudnának elérni és egy tekinté-
lyes jövedelmi ágat képezne a vadtenyésztés, 
amely eddig bizony csak költséges uíi paszió 
volt, a fentartási költségeket is alig fedezte. 

Gazdasági miuikásjiözvetités. A föld-
mivelésügyi minisztérium munkásügyi osztá-
lyához érkezett jelentősek szerint az alföldi 
vármegyékben még vannak aratásra elszerző-
tethető munkások. Ároknak, kik gazdasági 
vagy földmunkásokat keresnek a munkásügyi 
osztály (II. emelet 78. sz.) szóbeli, levélbeli 
vagy távirati megkeresésre készségesen köz-
vetíti a munkásokat. 

Méhészek vándorgyűlése Klagenfurtban. 
A 45-ik vándorgyűlése a német, oszirók és 
magyar méhészeknek 1900. évben Klagenfurt-
ban fog megtaitatni és pedig augusztus hó 
12-től 17-ig. A vándorgyűlés protektorátusát 

Őfensége Ferencz Ferdinánd főherczeg fogadta 
el s ez uton is felhívjuk az érdeklődők figyel-
mét ezen vándorgyűlésre. 

A sopronmegyei gazdasági egyesület 
a mult hó folyamán tartotta I. rendes leöz-
gyűlését Bauer Ottó elnöklete alatt. Az ez 
alkalommal előterjesztett, az egyesület. mult 
évi tevékenységéről szóló jelentésből a követ-
kezőket emeljük ki: Az állattenyésztés, nem-
különben a gazdasági termelés többi ágazatai-
nak emelése czéljából mult évi szeptember 
hó 17-én Nagy-Martonban gazdasági kiállítást 
rendezett az egyesület. A lótenyésztés emelése 
czéljából a lótenyésztő-bizottság C-ornán és 
Csepregen lódijazást tartott; Csornán meleg-
vérű lovak, illetve tenyésztőik jutalmazására, 
Csepregen hidegvérű lovak részére volt a 
lódijazás. Az állattenyésztés terén az egyesület 
működése több tenyészállat kiosztásán kivül 
fólég a helyesen tenyésztett anyagnak való 
jutalmazása által az állattenyésztés emelésére 
való serkentésre és erre való oktatására, úgy-
szintén az áUatbiztositás kérdésének tanul-
mányozása és megvalósítására irányult. Az 
egyesület által a megye t rületén alakított 
4 tejszövetkezet mult évi nyerd bevitele 
47203 frt 38 krra rúgott, beváltottak összesen 
853,459-5 1. tejet és ebből 38,421-83 kg. vajat 
készítettek. Az 1998/99. év telén az egyesület 
27 községben összesen 60 előadást tartott, 
melyeken 6070 hallgató vett részt, Nagyczenken 
pedig gazdasági és más tárgyú előadásokból 
álló előadási sorozatot rendezett. Az okszerű 
gazdr lkodás terjesztése és elsajátítása czéljából 
ket minta parasztgazdaságot létesített. Ren-
dezett 89 kisgazda részvételével tanulmanyuti 
kirándulást. Kis-Martonban borvásárt tartott. 
Az egyesületnek a lefolyt év végén összesen 
•999 tagja volt. 

Lapunk mai számához mellékelve van 
Wolf B. Magdeburg-Bucíau-i czég prospektusa, 
melyet olvasóink szives figyelmébe ajánlunk. 

NYÍLTTÉR.*) 

Szuperfoszfátot, 
kénsavas-ká l i t . k én «aT « s - »mm®nt , 

k o v a s a i f a s - k á l i i p 
( d o b á n y t r á c f i z i i r a ) 

B kénport, a 
(legfinomabb — 78% Chancel oldlum ellen) 

rézgálicot, 98|99l, 
l e g o l c s ó b b a n s z á l l í t a 

M Ű T R Á G Y A , K É N S A Y É S Y E G Y I I P A R 

R É S Z Y É N Y T Á R S A S Á G 

BUDAPESTEN, 
V. KE2*. FÖRD6>UTCZA 8. S Z á ü . 

A magyar « m 
gazdaközönséghez! 

Egy műtrágyagyár — mi uton nem tudom — 
kikutatta azon t. gazdák czfmét, kik 
az 1899. évben tőlem Thomassalakot vá-
sároltak. Ezen gazdákhoz azután levelet in-
tézett az illető gyár, a melyben igyekszik a 
Thomassalak értékét a lehető legalacsonyabb 
szinvonalra szorítani, ezzel szemben pedig saját 
gyártmányát az égig magasztalni, azon remény-
nek adva kifejezést, hogy a czimzett ezentúl 
nem fog Thomassalakot vásárolni. 

Miután a tisztességtelen verseny ellen tervbe 
vett törvény sajnos még nincs meg, s igy a 
fenti eljárást megtorolni nincs módomban, 
csak arra kérem számos vevőimet, 
k ik a Thomassalak kitűnő hatásáról 
már meggyőződtek, hogy üres frázisok 
által ne engedjék magukat tévútra vezetni, 
hanem cselekedjék mindenki saját 
meggyőződése szerint. 

Kiváló tisztelettel 

Kalmár Vilmos 
VI., Teréz-körut 3. sz. 

P 1899. évi forgalom: 26,480 bál. % 

Felh ív juk 
2. g a z d a k ö z ö n s é g 

f igye lmét 

melyek az év folyamán több sorozatban, 
nevezetesen julius és szeptember hónapok-

ban tartatnak meg. 
Az aukeziókra felküldött és „Gyapjuárve-
rési vállalat Budapest, Dunaparti 
teherpályaudvar" czimzett gyapjukülde-
mények a. M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen 

raktározásban részesülnék. 
Bejelentéseket elfogad és mindennemű fel-

• világositással szolgál: 
Gyapjuárverési vállalat 

H E L L E R M . s TÁRSA, 
BUDAPEST, V., Erzséöet-tér 13. t 

Magyar -királyi Államvasutak. Igazgatóság. 
97Ö73/28681 CV. szám. 

Hirdetmény. 
A magyar kir. államvasutak védnöksége alatt 

álló fiiumei nyilvános raktár részvénytársaság- Fiúméban 
foglalkozik a Fiúméba vasúton érkező és onnan hajó-
val továbbítandó, valamint a Fiúméba hajóval érkező 
és onnan vasúton elszállítandó és a helyi áruk ávéte-
lévet, megőrzésével, gondozásával, csomagolásával, át-
adásával s egyéb kezeléséve), nem különben az átvett 
áruk tűzkár elleni biztosításával. 

A részvénytársaság gabonaelevátorában a kül-
földre rendelt vagy importált gabonanemüek minden-
nemű kezelését (u. m. eleválást, keverést, egalizálást, 
rostálást, triőrözést - és osztályozást) elvállalja, ugy-

A részvénytársaság a nagymélt. kereskedelem-
ügyi m. kir. Miniszterim által jóváhagyóit üzletszabály-
zatát és díjtételeit kívánatra díjtalanul rendelkezésre 
bocsátja. 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

{Quttmann és Wcthl budapesti termény-

bizományi czég jelentése.) 

Napi jelentés a gabonaiizletről. 

190Q julius 3 
Az amerikai 2/s—6/s czentig magasabb — .poli-

tikai bonyodalmakra* — jegyzéseket itt kora reggel 
IV2 fillérrel honorálták, melyre még egyes vidőkről 
beérkezett hő okozta károk és megszoru'ási hirek 
voltak befolyással. A további forgalom folyamán még 
inkább szilárdult meg az üzlet, ugy hogy 15-52 K. 
megnyitás után az októberi buza 15-62-re emelkedett, 
mig dél felé ismét 15'56-ra esik vissza, hogy 1 órakor 
15-58-on záruljon. Még a legnagyobb árváltozást a 
tengeri szenvedte és pedig a juliusi tengeri 11-20-tól — 
13-34-re; mig az uj tengeri y60—9'82-re emelkedett. 
Készáruban gyenge forgalom volt, alig kelt el 12000 
mázsa buza részben jól tartott részben 10 fillérig 
magasabb árak mellett. Felmondatott 3000 m. teBgeri. 
Napi hozatal 23000 m. buza és 10000 m. tengeri. 

Tengeriben jobb vételkedv uralkodik kü önösen 
Pesten levő áru iránt, melyér 11-30—40 mig ab állo-
más gyengébb érdeklődés mellett átlag 11 érhető el. 

Rozs és árpa még nagyon gyenge forgalmú ó 
árura alig van vevő, mig uj árpábó egynehány vaggon 
kelt el 11 K. augusztus Í0 iki szállításra. 

Zabban vontatott az üzlet, az árak változatlanok 
minőség szerin 10-20—50 jegyzünk ab Budapest.-

, Határidők egy órai zárlat 
Buza októberre 19Q0. 15 58 60-
Tengeri juliusra , 11.36—38 

„ aug.-ra „ 11.48—00 
májusra 1901. 9.84—86— 

Rozs októberre 1900. 13.60—62—-
Zab öktóbérre „ 10.42—44 

Az árjegyzés 100 kg.-ra vonatkozik: 
Eladatott: 

Tiszavidéki: 1003 mtm. 81 kg K. 15-80 
2C0 , I6-— 
260 „ 80 „ 16 — 

1000 , 79 „ „ 15 65 
203 ,, 79 , 

„ 79 „ 
, 15.60 
, 1550 

100 „ 78 „ „ 15-50" 
1800 . 785 , » 16'— 
ICO 
200 

, 7S5 , 
, 786 > 

„ 15-30 
» 15 — 

100 
300 

, 78 , 
. 78 „ 

„ 15.40 
„ 15-50 

100 , - 78 . 
. 78 , 

„ 15-50 
, 15-20 

100 » 772 > , 15-35 
1Q0. 
75 

, 77 „ 
. 75 . 

„ 1535 
. 14 80* 

Pestmegyemdéki: 350 n >.m. 79 kg. K. 15-35 
Taksi 1400 75 „ . 14.80 
Mohácsi 1500 , 755 . » 14.85 
Felsőmagyarországi 240 » 755 is . 14 55 

100 , 75 
Fehérmegyevid.: 400 . 74 . ,14-80 
Bácskai: 500 

1920 
» 7Í.2 „ 
» 745 _ 15-101 

100 
300 

» 745 „ 
„ 72 „ 

„ 14-70 

A szeszüzletben e héten az üzletmenet változat-
lan élénk volt és a szeszárak azonnali szálitásra 
változatlanul a mult heti zárlatjegyzés szerint záród-
nak. A helybeli piaczon az üzletmenet főleg finomitott 
szeszben volt nagyobb, mig ellenben vidékről inkább 
denaturált és élesztőszesz volt keresve. Elkelt finomitott 
szesz nagyban adózva 116-50—117-50 K., adózatlanul 
szabadraktárra szállítva 46-50— 47-50 K. Élesztőszesz 
adózva 117 117-50 K., adózatlanul 46- 47-50 K. 
nagyobb vevőknek és 118- 118-50 K. detailvevőknek. 

A denaturál szesz ára változatlanul jegyeztetik. 
Vidéki finomilógyárak által finomitott szesz 

nagyban adózva 115—116'— K. volt ajánlva és néhány 
tétel ez áron el is kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 

mellett. Jegyzés 39'50-40'50 K. 
A kontingens nyersstesx ára Budapesten 40--

40 50 korona. 

Béni jagysás 44- 44-40 korona, kontingani 

Pr&jtó jegyzés 113.—Í1313 korona adózott it 
40-25—40.50 korona adózatlan szeszért. 
„An; jegyei 1-9-50 korona kiviteli szeszért 
90% heítoliíerje. 

Kivite re e héten több létei finomitott szeszt 
vásároltak, mely Dél-Tőrökország felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül; N.-Várad, Losoncz, 
JN.-lspolesány valamivel drágábban, a többiek változat-
lanul szilárdan jegyeznek. 

Budapesti eártat-irak s héttn• Finomíts •«*«» 
116 50 -117-50 korona, élcsziőwasi 116 50 -117 50 K 
ayeiígzesí adózva 114 50 -115-50 korona, oyjrsszoas 
»aozaÜ&£» (exkontingeiifsj —•• -•— korona, deoatarált 

86"~—17-— ^ korona. Kontingens ayeressess 

A* árak 10,000 Utarfokonkéol hordó nélkül bér-
mentve öuiap3sti vasutál'omáskoj íiillitvt ' ' 

fael'.att áríendfli. 

Tetőmagrak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
Az üzlet az évszakhoz viszonyítva kejlemesen 

folyik. Élénk kereslete van a tafíőrépamagnák, melynek 
ára még folyton emelkedik. Senki el ne mulassza, ha 
tarlórépát vesz, — hogy garancziát kérjen tiszta 
bajor magért, mert a nagy kereslet s a jó árak 
egyrészt, a megbízható magbeli szük készletek másrészt 
nagy és jövedelmező teret nyújtanak a manipulcziókra. 
Hasonló üzleti alakulások közt, t. i. midőn a meg-
bízható magnak magas az ára, gyakran előkerülnek a 
pót szerek, vagyis surrogátumok, mint p. o. tavaly, 
midőn a belföldi eredetű Vörös lóheréhez amerikai 
vagy régi franczia árut kevertek, ép ugy lehetséges, 
hogy ezen évadban csiraképtelen repczemajot fognak 
a tarlórépához keverni,' hogy olcsóbban adhassák az 
árut. Követeljen tehát a vevő szavatolást bajor ere-
detű magért, amellett el ne mulassza megvizsgáltatni 
azt csirázóképességre nézve is valamely magvizsgáló 
állomásnál. 

Vörös lóhere. Német kikötők piaczain a leg-
utóbbi hetekben jelentékeny kötések történtek régibb 
amerikai lóherére azonnali szállításra és az uj termé-
sűből őszi szállításra. Az emellett elért árak ismét észre-
vehető emelkedést mutatnak. Amerikából is azt jelen-
tik, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében, 
melyek e tavaszon uralkodtak gyönge termés várható 

Az ilyen külföldi jelentések mellett hazai ter-
meivényünkre nézve legjobb kilátás n ilik, t. i. a magas 
árak mellett leendő értékesithetése. 

Mint már is hírlik a spekuláczió egy része 
alacsony árak mellett létesítendő előzetes vásárlások 
által szándékozik kihasználni a helyzetet és mint már 
évek óta, ez évben is figyelmeztetjük gazdáinkat, semmi 
szin alatt se bocsátkozzanak előzetes eladásokba, mert 
bármikép alakul is az árfolyam, az ilyen ügyeletüknél 
csak a termelő a hátrányban levő fél. 

Jó kereslete van még hajdinának, kölesnek. 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósi-
tása a .Köztelek* részére. Budapest, 190). julius 5-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

Ár K.: 26 60 25.40 23.80 22.60 22.— 20.80 19.10 16.10 
Takarmányliszt K o r p a 

B u z a l i 
S 6 7 7V> 

ÁrK.: 26.90 25.30 23 8< 10 22,10 20.5018,8015.6014.30 

R o z s l i s z t 
0/1. I. H. II/B III. WR. 

Ár : Kor. 23.30 22.30 * 20.6Q 20-50 1 8.30 15.70 21.1,0 

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

Rizstakarmány Árpadara Takarmánydara 
10.20 K. 10.40 ̂ K. 9.60 K. 

Rozskorpa 

Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a ,Köztelek" részére. Budapest, 1900. julius 5. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

ár .'kor.: 15.20 11.— 8.80 8.60 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet tizteti jelentése. f900. julius 4. 

Forgalmunk a hét első felében csendesen ala-
kult. Nagyobb küldemények érkeztek élő baromfiból, 
zöldségfélékből és vajlól, kisebbek tojás és gyümölcs-
félékből. Vidéki bustiemüek kimaradtak, mivel a szál-
lítás veszélylyel jár. Vételkedv hiányában az irányzat 
általában lanyha; nehezen értékesíthetők a tejtermékek, 
mig burgonya a mult héthez képest valamivel drágáb-
ban helyezhető el. 

Eladásaink: 
Tojás I. rendű alföldi áru 57—58, erdélyi 58— 

í>6-50 koronával kelt el er deti ládánként. 
É őbaromfibóL rántani való csirke. í-20—1-30, 

sütni való 1-60—2, magló liba minőség szerint 3'50 — 
4, hizott liba 6—8 korona párja. 

Tejtermékek csak vontatva és csak részben 
voltak következő árakon elhelyezhetők : Elsőrendű 
teavaj 1 60—1-80, II. rendű 1-50—1-60 korona. Tehén-
túró csak elvétve értékesíthető és ez is igen olcsó ár 
mellett, legjobb esetben kilójáért 10 fillér volt elérhető. 

Gyümölcsnemüeknél az ára javultak. Nagyszemü 
ribizke 26—30, apró 20—24, lágy cseresznye 20—24, 
befőzni való 26—28 korona 100 kgonként. Sárga 
dinnye 40—60 K. 100 kgonként. 

Zöldségfélékből ugorka 4- 6, tök 6—10 korona 
száza. Rózsaburgonya 5—5-40 korona vaggontételeknél. 
métermázsánkint. 

Hivatalos árjegyzés 

Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 
I. rendű 108—112, II. r. 100—106, III. r. 96—100, eleje 
I. r. 98—100, II. r. 90—96, ül. r. 80—90, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 104—108, II. r. 85-104, eleje I. r. 
96-100, II. r. 76—96, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 84—100, 
II. r. 80—84, eleje I. r. 80—84, II. r. 72-80, sertéshús 

;. szalonnával budapesti 92—100, vidéki , 
lonna 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.—, csoht nélkül 0. 0.—, kolbász 1 kg. nyers 
1.00—1.20, füstölt I. r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. , 
sózott 104-108, füstölt 108—114, sertészsír 1 q. hordóval 
114-116^ hordó nélkül budapesti I. r. 110—112, szalámi 
1 kg. belföldi 260—320, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1.00—1.60, tyúk belföldi I. r. 2.30—2.40, kappan hizott 
1. r. OiOO—0.00, sovány 0.00—0.00, rucza hizott I. r. 
4.40—5 00, sovány belföldi 1.60—2.40, liba fiatal újdon-
ság — .—, lud hizott I. r. 10.00—11.00, sovány 
belföldi 3.00—4 60, pulyka hizott I. r. 0. 0—, 
sovány belföldi—. .— korona. — b) Tisztított: csirke 
I. r. 1 drb 1.00—1.63, tyúk I. r. 1 drb 1.40—1.50, 
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 - 2.80, nagy 1 drb 0.70—1.70, ludzsir 1 kg. 
1.60—1.90 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.80—2.00, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.80—2.00, márna 1,20—1.30. 
süllő balatoni * , czompó 1.40—1.50, pisztráng 
nagy 14. 14.—, kecsege 2.50—3.—, angolna , 
apró kevert 0.40 - 0.60. Lazacz rajnai 1 kg. 0. .— 
korona. 

fej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
1.40—1.60, főző darabos 1.C0—1.30, szedett , 
olvasztott —, margarin I. rendű , n. r, 

, tehéntúró I. r. 0.12—0.20, juhturó 0.92—1.12, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt 90—1.02, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 1.00—1.30 korona 

Liszt és kenyérnemUek. Kenyérliszt 1 q. , 
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 
12.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.10—4.16, alföldi 
(1440 drb) 56.-57.—, erdélyi (1440 drb) 54. 55.—, 
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szerb (1440 drb) —• •—, apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. 0.00- 0.00,1. r. 1 q. 
00.00-CO.OO, petrezselyem ujd. 100 köt. 0.00—0.00, I. r. 
1 q. OO.OC— CO.OO, zeller I. r. 100 drb 0.— 0.—, kara-
lábé I. r. 10Q drb 1.20—1.60, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. 14—18, érett makói 1 q. —.00 .00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 16. 24.—, czékla 1 r. 100 drb 
1.00—1.20, II. r. 0.80—1.00, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
16.00—20.00, kelkáposzta ' I. r. 100 darab 2.40—3 60, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 2.00—2.40, kötött saláta 100 drb 1.00—2.00, 
burgonya 1 vaggon sárga 700.0—700.0, fehér 000.00— 
000.00, rózsa 1 q. 5.00—6.00, fekete retek kicsiny 100 
drb 0.60—0.80, ugorka 100 drb savanyítani való 2.40-
3.00, savanyitott 3.40— 3.60, nagy salátának 8.00-24.00, 
paradicsom olasz 1 q. 22.00—24.00, belföldi 24. 32.—, 
zöld paprika 100 drb 1.00—3.20, tök főzni való 100 drb 
10 . 24.—, zöldborsó hüvelyes 1 q. 14 00—16.00, kifej-
tett 22.00—26.00, zöldbab hüvelyes 1 q. 10. 16.—, 
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 24.00—40.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
—.— .—, közönséges kevert körtel q. 32.00—50.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. .—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —. —.—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. 40. 60.—, 
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—60.00, 
apró szemű 1 q. 10.00—24.(0, eper (szamócza) 1 kg. 
—. -.—, málna 1 kg. 0.80—1.00, 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—CO.OO, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00 .00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
5.20—6.80, pugliai 100 drb 5.00—8.00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 3.00—4.00, füge 
hordós 1 q. 32.00—34.00, koszorú 1 q. 46.00—48.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—84.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—120.00. ssőlő passatutti 1 q. , 
1 q. —. .—, szerb szőlő 1 q. —. .— korona. 

Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 160.00—220.00, 
11. r. 1 q. 140.00—160.00, mák 1 q. 30.00—60.00, méz 
csurgatott 1 q. 80.00—104.00, lépes 1 q. , 
köménymag 1 q. —.——.—, boróka 1 kg. —.——.—, 
házi szappan szin I. r. 1 q. 56.00—60.00, közönséges 
II. r. 48.00- 52.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
—. .—, vörös bor 1 hl. —. —.—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. .— korona. 

Bctfapc stí takanaányriSEíír. (IX. keifllGÍ Hcr.tr- 
utrea. 1£00 julius 6 A ssékssfővárosi vésárijrazgatóa&i 
jeiesitées a „Közteltk" részére). Felhozatott a ssokot5 

• f.Jíősekbői 166 rgek ér ?éfi fzésra, l szekér tnvlí', 
23 szekér Erapszslma, 10 szekér sloESzalma, 0 szekér t»-
karr.ányiíalm* 0 »rp)rér t. weriszár, 23 ezeké? egyí' 
lakarm&y (zabosbükköny,lóhere stb.) 500 zetó stecsJir, 
A forgalom közepes. Ars»k fil.-ben q-ként a feőve;-
keiők: réti ezéns 360-580, muber 640—640, ssu;-
iss.'ata 260—320, aiCBSisírrs 220—260, egyéb teksr-
uáay lóhere — , taksrmény-
• »n!ms . 100 kéve teagfrigí. Juciéin® 
400-420 turju , gííslrsssmaki 340—400, íiőrrí 

, u,i ; z*bo?fcSkköny 400—520. Ossiw 
ftetííMÉit, 228 súly 273,600 Lg. 

állafcrásárek. 
Budapesti gzurómarhavásár. 1900. julius hó 5-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 819 db, eladatott db, 
galicziai drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 34 db, eladatott 
— drb, élő bárány — 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. 

Vásár hangulata vontatott volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 48-78 

koronáig, kivételesen 80 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 46—50, 

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 gazdagági és tenyészmarhsvásár. 1900. 
évi julius hó 5 én. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a .Köztelek' részére. 
Felhajtatott: 285 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 50 
db, közép 72 db, alárendelt 2 db. Fejőstehén : fehér 
— db, tarka 111 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly 16 db, bonyhádi 34 db, 
hizlalni való ökör — db,üsző fehér — db. 

Jármos ökrök és fejős tehenek iránt az érdeklő-
dés csekély. . 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
ökör 700, középmin. jármos ökör pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör •, Jármos 
bivaly é. s. mm., E-.ig p&ronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör • 
pedig: . 
kevert származású tehén 130—220 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 230—310, kiv. koronáig 
darabonkint, 

BtiőapegtJ vágómarhavásár. 1900. évi julius hó 
5-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" tészére.) Felhajtatott: 2875 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 1065 db magyar és tarka 
íkör, 681 db magyar és tarka tehén, 707 db szerbiai 
5kör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, 73 db 
szerbiai tsrén, 172 db biks és 117 db bivaly. 

Minőség szerint: 652 darab elsőrendű hizott, 
1976 db középminőségü és 247 db alárendelt min. ökör 

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

A felhajtás vágómarhából 400 darabbal nagyobb 
volt a mult hetinél, habár a helybeli szükséglet igen 
csekély, de azt az idegen vevőknek jelentékenyebb 
részvétele ellensúlyozta, ugy, hogy a mult heti árak 
szilárdak maradtak. Csupán bikák és bivalyoknál 
mutatkozott 1—2 korona árcsökkenés. 

Kővetkező árak jegyeztettek: Hizott magyar 
3kör jobb minőségű 60- 70'—, kivételesen —• , 
hizott magyar ökör középminőségü 54- 62,'—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 46- 5t-—, jobb minő-
ségű rcagyar és tarka tehén 42—68-—, kivételesen tarka 
tehén —•—•—, magyar tehén középmin. 42—68'— (—), 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 42-— 
68- , szerbiai ökör jobb minőségű 50' 63'—, kiv. 
— —, szerbiai ökör középminőségü 44'—48'—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
44 68-—, kivítelesec —.—, szerbiai bivaly 32—44-—, 
kiv. — — koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1900. jul. 5-én. 
(4 budapesti vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" 
részére). 

A forgalom élénk volt. 
Felhajtatott összesen 797 db. Eladatott 407 db, 

Jobb minőségű lovakból hátas 10 drb, eladatott 2 db, 
450—5C0 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 12 db, 
eladatott 4 db, 410—480 K.-ért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 30 db, eladatott 11 db 270—350 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti laj) 50 db, eladatott 30 db 200— 
3̂ 0 K.-ért, ponny 2 db, eladatott 0 db K.-ért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 100 db, eladatott 40 db 110—170 K.-ért, könnyebb-
félék (parasztló stb.) 500 db, eladatott 300 db 72—100 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 93 db, eladatott 
20 db 20—44 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 48 db, 
az állatkert részére vásároltatott 1 darab, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbánjai sertésvásár. 1900. évi julius hó 6-án. 
(Első magyar sertéshizlató-részvénytársaság telefon je-
lentése a „Köztelek" részére.) Az üzlet lanyha volt. Heti 
átlag-árak: Magyar válogatott 320—380 kgros nehéz 
94-95 "fii., 280—300 kgrammos nehéz 93—94 
fü., öreg 300 kg. tuli 89-90 fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 86—94 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet suly le vonás és 4°/o 
engedmény szokásos. — Eleségárak: Tengeri uj 11-80 
—•— korona, árpa 12-80 kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány: junius 29-én maradt 44421 darab. Fel-
hajtás: Belföldről 1835 darab, Szerbiából 1629 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3464 db. Főösszeg 4<U85 db. Állomány 

környékére 995 drb, Bécsbe 157 drb, osztrák tar-
tományokba — drb, Ausztriába 313 db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
2554 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 2 darab, vaggonokból kirakott hulla 
12 darab, borsókásnak találtatott 14 darab, összesen 

zitószállásokban maradt VI/29. 5009 db. Felhajtás: Szer-
biából 1629 db, Romániából — drb, összesen 6638 drb. 
Elhajtás: 1685 drb, maradt állomány 4953 drb ós 
pedig 4953 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 

Ingatlanok árverései (49000 korona becs-
értéken felül.) 

CKivonat a hivatalos lapból.) 

Julius 9. Budapesti a tkvi ha- Fodor 33080 
kir. tvszék tóság Gyuláné 

Julius 10. Szentendrei a tkvi ha-Nedelkó 40067 
kir. jbiróság tóság Péter 

Julius 26. Szabadkai a tkvi ha- Szudaro- 80292 
kir. jbiróság tóság vics Márk 

Julius 27. Pancsovai a tkvi ha- Russó és 125532 
kir. tvszék tóság Comp czlg 

Julius 27. Budapesti a tkvi ha- Friedmann 201168 
kir. tvszék tóság Ignácz 

Julius 28. Marosvásárhelyi a tkvi ha- özv. Gazda 40593 
kir. tvszék tóság Józsefné 

Julius 30. Maros-ludasi a tkvi ha- Beteg 45238 
kir. jbiróság tóság Ferencz 

Julius 30. Técsői a tkvi ha- Joódy 40980 
kir. jbiróság tóság Illésné 

Julius 30. BpestI—III. a tkvi ha- Kovits 74836 
jbiróság tóság Kraits Erzsébet 

Julius 31, Aradi a tkvi ha- Purmann 43800 
kir. tvszék tóság Antónia 

Julius 31. Váczi a tkvi ha- Szalatsy 288000 
kir. jbiróság tóság Sándor 

Aug. 6. Nagy-Kállói a tkvi ha- Ujfalusy 49840 
kir. jbiróság tóság Endre 

Aug. 16. Budapesti a tkvi ha-Schmidt 213472 
kir. tvszék tóság Ödönné 

Aug. 17. Zirczi a tkvi ha- Ányos 66336 
kir. jbiróság tóság Miklós 

Szept. 15. Nagy-kanizsei a tkvi ha- Lövinger 73750 
kir. jbiróság tóság Lajos Magyar 
kir. tvszék tóság festékgyár 

r.-társaság 

^Elsőrangú hazai gyártmányi 

I ^ É D I S Í G I GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T . 
Maiyarertzág Itgmgytbk ét tgyedflll 

gasdaaágl gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

&8BT összes ' B l 
gazdasági gépeket gyártja. 

S Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
°° szakbarigó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 
B i s z l e t s s á r j e g y z é k k e l 

I á» sxaktztrB ttvllágoslttsial dljneaUtu J 
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Földbirtokosok, gazdák és raktár -
Tállalatok stb, fi-

gyelmébe. 
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, 
vasuü 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 a z e k é r p o n y r á k 7 korona és 9 korona, továbbá uj és használt 

— z s á k o k - — 
minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 

M T M i n d e n 50%-ka l 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. 

NAGEL 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 . „ Söxgöny-crim: 
Nagel Adolf, Budapest. 

Vészen á tment m á s f é l éves 

t e n y é s z k a n o k 
k a p h a t ó k 

Nagy-Szalonta, (Pata-puszta) . 

Importált eredeti 

angol kosok 
kaphatók: 

PICK. O S W A L i D - n á l 
BUDAPEST, 

VIII., Külsö-Kerepesi-ut 1. sz. 

ftuperfosztatok • « 
" " " " ' — - ' • i l l - t l és 

l»goloo6bb 
Foszfor savas trá}jya§zer minden ta la j ra . 

Gjrors hatáséit kezesség, legnagyobb eredmény. 
Nélkülözhetetlen az őszi vetéseknél, 

semmi más foszforsavakkal nem pótolható. 
Ajánlok továbbá: 

Csontlisztet, Chilisalétromot, kénsavas ammoniákot, 
kálisét, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, themenaui szab. szuperfoszfát-

gypszet 
herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; 

takarmánymeszet stb. 
bárhova versenyképes áron szállit a legszigorúbb 

tartalom-szavatolás mellett 
Kénsav- ét A O T "EJT * D A M Ludenburg-Themenaa 

műtrágyagyár ^ és Lissek Rostok m. 
Központi iroda: P r á g a , Heinrichsgasse 27. 

Eladó szlavóniai birtok. 
Eszéktől 17 kilóméternyire, 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 felvilágosítással szolgál 1067 

Igali Svetozár Barba, (Baranya-megye). 

Mc Cormick Harvesting Machine Company. 
Chicagói aratógépgyár. 

Kévekötöaratógép. ülarokrakóaratógép. 
Fűkaszálógép. Szénagyüjtö-gereblye. 

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

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

Képes árjegyzékekért és útmutatásokért tessék az alul jelzett czimhez fordulni: 

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

Budapes t , V., Vácz i -u t 38. szám. 
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Actiengesellschaft 
Stahlwerke 

Weissenfeis 
ezelőtt Goeppinger & Co. 

Weissenfeis, Oberkraín. 
Szab. a c z é l h o r d ó k . 
A hordóban levő folyadék nem vészit 
súlyából kiszivárgás, felszívódás és 

apadék által. Nincs tűzveszély. 
Petroleum, benzin, festékáruk, spiritusz, fanhaíó minden 

olajok, alkaliák stb. részére. X S Í 

AmeriKai szaltad almazott 

aczéllánczok 
forrasztás nélkül. 

Árjegyzéket ingyen ás bérmentve. 

Magyar királyi államvasutak. 
16880/900. s 

Zágrábi üzletvezetősége. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. á. v. kaposvári nevelő-tápintézetének az 1 900/1—1901/2. és 1902/3. 

tanéveire az alább részletezett ruhanemüek és egyéb tárgyakra lesz szüksége, 
melyeknek szállítására ezennel nyilvános pályázat hirdettetik.. 

Az évenkintí szükséglet megközelítőleg a következő: 
600 drb loden kabát, 600 drb loden nadrág, 200 drb posztó téli felöltő, 

200' drb posztó téli nadrág, 20Ó drb nyári zubony, 200 nyári nadíág,; 600 pár 
/ i 400 cii'b - \ j I |1 és sarok ssdífcsógK m : i javításo-

kat szállító ingyen köteles teljesíteni, 326 drb hálóing, 652 drb nappaliing, 
326 drb alsóiug, drb 652 lábravaló, 978 drb zsebkendő, .'978 .pár kapcza, 200 drb 
fogkeve, 200 drb bajkefe, 200 drb kenőkefe, 200 drb fényezőkefe, 200 drb sár-
kefe, a fehérnemű és tisztító eszközökből s 2. és 3. évben az első évi szükség-
letnek 30°/oo-a. 

A pályázat feltételei a következő : 
' 1. A szállító köteles kívánatra bármikor, különösen az ajánlatban és min-

den esetben a számrealákban beigazolni, illetve az utóbbiakon írásban kinyilat-
koztatni, hogy a szállítás tárgya hazai anyagból, hazai munkások által készült. 

2. Minden ajánlott tárgyról minta készítendő, mely a czég pecsétjével el-' 
látandó. A versenynyeites czég mintái -a, nevelő-tágintézetnek pecsétjével is fog-
fognak elláttatni, s ez utóbbinál a szállítási kötelezettség tartamára letétben 
maradnak. 

а. A kihirdetett mennyiségek csak megközelilőleg lévén megállapítva, a 
versenynyertes czég a szállítás mennyiségét sem az egyes czikkekre nézve, sem 
összességében nem kifogásolhatja, sem a kiirottnál szállított kisebb vagy több 
meunyíségból követelésre vagy kárpótlásra jogot nem formálhat. 

A megrendelt tárgyakakikötött határidőre bérmentve a nevelő-tápirjtézetbe 
szállitandók, a hol azok mennyiségileg és minőségileg átvétetnek.' A mintának 
meg nem felelő tárgyak az átvétel alól kizáratnak. 

5. A szállításra vonatkozólag egyáltalában a m. á. v. igazgatóságnál érvény-
ben lévő 122291/96. sz. a. kiadott általános szállítási feltételek mérvadók, melyek 
az üzletvezetőségnél megtekinthetők Andrássy ut 73. Az üzletvezetőségnél és a 
kaposvári tápintézetnél átvehetők az . ajánlati minták is. 

б. Az ajánlati mintában üresen hagyott rovatok az ajánlattevő á'tal olvas-
hatóan kitöltendők, az egységárak számokkal és bntükkel is beirandók. Vakart 
vagy javított, vagy a kiirt határidőn tul beérkezett ajánlatok nem fognak figye-
lembe vétetni. 

Bánatpénzül a szállitandó-tárgy.ak egy évi értékénék 5%-ja készpénzben 
vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban f. év augusztus 6-án déli 12 
óráig a zágrábi üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál leteendő. A..bánatpénz a ver-
sennyert'es által az erről szóló értesrtéstől számítandó 8 nap alatt az ajánlati 
összeg 10%-jára kiegészítendő. 

Az ajánlat évenként 1 koronás magyar okmány bélyeggel ellátva f. év 
augusztus hó 7-én déli 12 óráig lepecsételve ezen külső felírattál „ajánlat a 
máv. kaposvári nevelő és tápintézet részére szállítandó czikkekre" felirattal 
a zágrábi üzletvezetőség I. á'talános osztályánál nyújtandó be, vagy ppsta utján, 
beküldendő. 

Árajánlattal egyidejűleg jelen szállítási feltételek is — ajánlattevő — által 
va.és 30 filléres okmányo'-1"' —1 *•"'•"**'"' 

Aö ,esetről esetre - szállít 
aláírva és 30 filléres okmányokkal bélyeggel ellátva beküldendők. 

Aö,esetről esetre. szállított és kifogástalanul átvett tárgyak értéke nenyuj-
txndó számlák alapján a beérkezéstől számítandó 3 héten belül fog a szállítónak 
a zágrábi üzletvezetőség gyűjtő pénztáránál kifizettetni. 

10. A szállító ügyletből eredő minden bélyeg és illeték költségeket szállító 
tartozik viselni. 

Az illeték az 1881. évi XXVI. - törvényczik 10 §-ának megfelelően ro-
vandó le.) 

11.'Mindegyik ajánlattevő, tett ajánlata folytán az ajánlatok fölötti határo-
zat hozataláig, azon ajánlattevő pedig, kinek ajánlata elfogadtatott a szerződés 
megkötéséig kötelezettségben marad. 

12 Mindegyik szállító tartozik a magy. kir. államvasutak alkalmazottai 
külön segély alapja javára a szállítások után érdembe hozandó összegek Vio °/o 
(egy tized) százalékával hozzájárulni, mely járulék a számlák folyósítása alkal-
mával levonásba fog hozatni. 

13. Az üzletvezetőség fentartja magának a jogot, hogy az ajánlatok közül 
tekintet nélkül az jánlati árakra szubadon választhasson, továbbá, hogy az aján-
lott mennyiségből tetszés szerinti részmennyiség szállítását is átengedhesse oly 

. formán, hogy az ajánlattevők az ily részbeni szállítást is elfogadni tartoznak, ha 
csak ajánlatukban ennek ellenkezőjét világosan ki nem kötötték. 

1 Zágráb, 1900. é»i junius hóban. " 
Az üzletvezetőség. 

Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

I E B M M O T O R G Y Á R 
1 ^ ^ gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait és locomobiljait. 

Minden kiállításon 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

„Deeiiiig"-féle fOkaszáMgépeket, 
maroliralió aratógépe&et és 

kévekötő arafégépefeöt, 
szénagyüjtőgépeket 

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

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

natosítani. 

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

B U D A P E S T , V., V á c z i - k ö r ú t 52. szám. 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kívánatra készséggel szolgálok. _ 

KÁDÁR ti VI;LA szab, gyorsléhere-magfejtő-gépgyáraNagyváradon, 
T. c». Yan szerencsém a nagyérdemű gazdaközönség és géptulajdonosok 

becses figyelmét felhívni a szabadalmazott gyors lóhere- és luczerna-
mag cséplő és gubózó gépemre, mely nemcsak magas munkaképes-
ségénél fogva múlja felül áz eddig létező összes ilynemű gépeket, hanem azon 
előnyénél fogva is, hogy vele a cséplés és gubózás egyszerre végezhető, de 

dül a gubózást is kitűnő sikerrel végzi. 
Ezen szabadalmazott lóhere- és luczerna-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. Mig a kiömlő nyílásnál levő hengerpalást szűkebb átmérőjű paralellra 
állítható, 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,1 az számos elismerő levelekből, melyeket a nagy-
érdemű gazdaközönségtől kaptam, világosan kitűnik. 

Megrendeléseknél szükséges a dob hossza és körmérete, úgyszintén a 
nagy törekrosla hossza. Ára teljesen felszereive 160 korona. 

Teljes tisztelettel 

K&flár Gyula szál. gyorsloke-Mgfejto-gépgpra Nagyváradon 
I L I S M E R Ő L E T E L E K : 

T. Kádár Gyula géplakatos mester 
Nagyváradon. 

A küldött újonnan szabadalmazott 
uj gyors lóheremagfpjtőjét.amainapon 
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 

. Tisztelettel 
Szt.-iobbi gazdaság kezelösége. 

Ezenkívül birtokomban vannak 

WagjTáradi lat, szart, tiptahi mieskeí gaiiakga. 
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 mig egyfelől azáltal tesz kitűnő 
munkát, hogy 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. 
i Tisztelettel-

lancsó Lajos kápt. urad. gazdatiszt. 
. . _z alant felsorolt birtokosok és gazda-

ságok elismerő levelei, melyek mind a szabadalmazott lóheremagfejtő gépem 
használhatósága mellett bizonyítanak. A többek közölt félemlítem 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 Ákos Kigyik, L;chtenstein , Menyhért Balmaz-
újváros, Diamand Béla Nagyvárad, stb. 
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ALAKULT 1856. gazdasági gépgyár* a 

KÜHE3E & 
- ^ . ^ t t f e á t S w Budapest, VI., Váczi-Rörut 57 a. 

„ O s t > o r j a e " - f é l e 

fűkaszáló gépeit 
szénaforgatóit 

marokrakó 
és kévekötő 

aratógépeit, 
molyok hazai földön is ismételve legelső 

dijakkal kitüntettek. 
Saját készitményü szénagereblyék 
legjobb kőrisfából. Egy és többbsoros 
k a p á l ő g é p e k (Columbia eultivátor 

66 korona). 
MnyosJs motoros cséplőgépek rosti, ioiMrozói. 

Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

GrAJVZ és T i B S A a S 2 & £ 
Petróleummal és adómentes 
benzinnel hajtott motorok 

gazdaság czéljaira 
(t Ált KI á* CSONKA u « i . nnénarm). 

Mechwart-féle gőzekék és 
petroleumekék. 

Hengerszékek, kőjáratok és teljes 
malomberendezések. 

Turbinák. — Vil lamos világítási 4B 
erőátviteli berendezések. > - . 

H O T T E R F . J . R . Szt. József-gyógyszertár a sz. Józsefhez BECS, XH/2., ScHönbrunnerstrasse 182. 
Hotter-fale Absorbinol 

l/l palacik frt ».—, »/« palaczk frt S.50. 
Eltávolít mindennemű kinövést és zsíros 

tosttapadékot, ft nélkül, hogy a szőrt tönkre 
inakat, eltárolit és tönkre tesz minden cso-
dástól ; különösen bevált epebajnál, csülök-
daganatnál, patabütyköknél, vastag (érdnél, 
csomóknál az inakon, v««ta| bokánál̂ daga-
íemVését̂ megszünteti és meggyógyítja a 

V - . t ' 

EOTTEE-FELE TEAIHINCI-FLUID 
1 palaczk 1 frt 20 kr. 

álian^^röben^^ f̂rî s^ f̂onntartja^az 
állatot a bedörzsölések után a legnagyobb 
fáradalmakra és rontatásra képesiti. A tul-
erőltetés következményeinél bénulás, szag-
gatás és merevedésnél moglepő sikerrel al-
kalmazandó. 

Hotter-fale Absorbinol 
l/l palacik frt ».—, »/« palaczk frt S.50. 
Eltávolít mindennemű kinövést és zsíros 

tosttapadékot, ft nélkül, hogy a szőrt tönkre 
inakat, eltárolit és tönkre tesz minden cso-
dástól ; különösen bevált epebajnál, csülök-
daganatnál, patabütyköknél, vastag (érdnél, 
csomóknál az inakon, v««ta| bokánál̂ daga-
íemVését̂ megszünteti és meggyógyítja a 

V - . t ' 
HOTTEE I. £3 n. SZ. DISZHÓPOEA 

1 kilő 1 frt 20 kr. 
Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-

nak és az azzal járő emésztésnek előmozdí-
tására ; kitűnően bevált orbánoznál. A II. 
számú hasmenésnél alkalmazandó. 

Hotter-f^le Agril 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. 

ALLATGYÓGYKÉSZIXMÉÍVYEI 4 jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
sonló szerek által "hatásaiban"el "nem 
érettek. R̂aktárak â  gyógyszertárak-
Fő raktár : BUDAPESTEM : Dr. BUDAI EMU, 
városi gyógyss. Vámiíztér "és TÖBÖK JOSSEf 

gyógysíertára lirily-ntca 18. 

HOTTEE I. £3 n. SZ. DISZHÓPOEA 
1 kilő 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-
nak és az azzal járő emésztésnek előmozdí-
tására ; kitűnően bevált orbánoznál. A II. 
számú hasmenésnél alkalmazandó. 

Hotter-f^le Agril 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. 

ALLATGYÓGYKÉSZIXMÉÍVYEI 4 jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
sonló szerek által "hatásaiban"el "nem 
érettek. R̂aktárak â  gyógyszertárak-
Fő raktár : BUDAPESTEM : Dr. BUDAI EMU, 
városi gyógyss. Vámiíztér "és TÖBÖK JOSSEf 

gyógysíertára lirily-ntca 18. 

EOITEE-FÉLE KOLIEA ELLENI SZEB 
1 üveg 1 frt 60 kr. 

Lovaknál mindennemű kolika és hugy fel-
HOTTEE-FÉLE EOLTTETEMKENŐCS 

i/j tégely ára 2 frt, •/» tégely 1 frt 20 kr. 
FelülmulhaíatJanholttetem eltávolítására régi 

ALLATGYÓGYKÉSZIXMÉÍVYEI 4 jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
sonló szerek által "hatásaiban"el "nem 
érettek. R̂aktárak â  gyógyszertárak-
Fő raktár : BUDAPESTEM : Dr. BUDAI EMU, 
városi gyógyss. Vámiíztér "és TÖBÖK JOSSEf 

gyógysíertára lirily-ntca 18. 

EOITEE-FÉLE KOLIEA ELLENI SZEB 
1 üveg 1 frt 60 kr. 

Lovaknál mindennemű kolika és hugy fel-

rflÉRLEGEK, 
minden neme, házi,. nyilvános, mezőgazdasági és „ „ ^ j ^ ^ W * ? ® kStSkedSSt 

iparczélokra. , mezőgazdasági és ipari ezélokra! 
Legjobb gummi- és k e n d e r t ö m I S k Erab«rmér!eg:;k, méi legek házi használatra, barommérle-

Blindenféle c sövc l i . I flek. Commandit-Ursaság szivattyú és mérleggyártásra 

Árjegyzékek ^ ^ GARVENS, WÍ611, ^ 
ingyen és bérmentve. Schwaríenbergstrasse 6. 

„HAMPSHIRE D0WNM JUHOK. 
K i t ű n ő hus , j ó g y a p j ú , n a g y s u l y 

Ezen kiválóan értékes 

angol juh- fa j ts 
bámulatosan kora i 

fejlettségénél fogva utolérhetetlen 
ezenkívül pedig oly erős szervezetüek, hogy 

minden éghajlathoz alkalmasak, 
és a hus minőségére nézve egyedül állanak. 

Közelebbi felvilágosítást nyújt 

J A M E S E . R A W L E N C E , 
a Hampshire Down juhtenyésztők szövetségének titkárja. 

SAL1SBURY, England. 

Lapunk kiadóhivatalában' megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
rnm gazdák és hizlalók használatára. Eísaa 

Irta K . R u f f y Pá l . 
Ám portómentes küldéssel I forint 13 krajezár. 

A. Marienfeldi 
motor- locomoBUgyár 

vezérképvíselőj e 

Síd. 3€ocüegger, 
BÉCS, TI1F2. Josefstaiterstrasse 64. 

a városi vasu 'al szemben „Josefstadtersfrasse". 

Petroleum-, Benzin-, Spiritusz- és Gáz-
mótorok és lokomobilok. 
TÜÍ- és ioMaiásl TBSzély llrim,! Azonnali mnniaíépesség:! 

Legjobb és legolcsóbb 
erőgépek! 

Alkalmas gazdasági czé-
lokra! 

Teljes cséplőgarniturák 
Hofherrés Schranztól! 

Legmesszebb menő szava-
tosság ! 

Kedvező fizetési módo-
zatok! 

1087 
Árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek. 
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Sertéstenyésztők figyelmébe. 
A 13653. szám alatt szabadulni. 

SOMOGYI GÉZA-féle 
állatok emésztését elösegitö por 

mindenféle 
sertésbetegségek 

ellen 
sikeres hatássál bir. 

A 13652. sz. magy, kir. szabadalmi okiratnak kivonata. 
Jelen találmány tárgya egy eljárás, áll a táppor előállítására, melyet 

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

Mint a tapasztalatok bizonyították, ezen tápporral ellátott táplálék az 
állat szervezetére igen jótékonyan hat, a mennyiben annak ellenállóképességét 
betegségek ellen már aránylag rövid használat után nagy mértékben növeli. 

Figyelmeztetés. 

a bél szivó edényei (bolyhai) által felszivatnak s a tápláló szervek erein keresztül 
a vérbe vitetnek 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. 

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

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

Azonban, ha betegségbe megy át, két napon át 8 deka 4 evőkanállal etetendő. 
A por kevés híg ételbe keverendő. 
El ismerő leveleka legnagyobb urada lmakból vannak. 

K a p h a t ó mindenüt t . 
V * kg. doboz 90 fillér (45 kr.), V a kg. doboz 1 korona 80 fillér (90 kr.) 

SOMOGYI GÉZA, Arad. 

Igazgatóság 

Hirdetmény. 
Magyar-német fa- és kéregforgalom. 

Az 1899. évi márczius hó 1-től a fenti kötelékben érvényes II. részhez f. é. 
julius hó 1-én 1. pótlék lép életbe. 

Ezen pótlék az A, B és C kivételes díjszabásokra uj díjtételeket, egyéb ki-
egészítéseket és módosításokat, valamint nyomdahiba helyesbítéseket tartalmaz. 
Amennyiben ezen pótlék által dijfelemelések állanak be, ezen felemelt díjtételek 
csak f. é. augusztus hő 1-én lépnek életbe. A pótlék a részes vasutaknál 30 fillérért 
megszerezhető. 

Budapest, 1900. junius 21-én. 
A magy. kir. államvasutak, a részes vasutak^nevében is. 

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

n e h é z 

erdélyi igás ökör 
Papp Antalnál, 

S z a m o s u j v á r t . 
A készlet egész éven át állandóan 

800—1000 darab. 990 

Uradalmi $ # $ 
# $ gyapju-eladás. 

A v á c z i p ü s p ö k i u r a d a l o m b a n ez évben zsír-
ban nyirt 1 3 3 z s á k 

181 mm. gyapjú, 
zárt ajánlat utján adatik el. 

Felhivatnak a venni szándékozók, hogy zárt 
ajánlataikat 

f. évi julius hó 10-én délelőtt 10 óráig 
a váczi püspöki uradalom igazgatóságánál Vácion 
nyújtsák be. 

Az ajánlatokhoz bánatpénzül az aján ati összeg 
10%-éka készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírok-
ban melléklendő. 

A 181 métermázsa gyapjúból 98 mm. Váczon, 
46 mm. Magyaloson (vasút állomás Aszód), 37 mm. 
Szt.-Jakabon (vasút állomás Gödöllő) fekszik. 

Minták az uradalmi igazgatóságnál Váczon vagy 
a nevezett gazdaságokban megtekinthetők. 

A gyapjú az illető gazdaságban, az ajánlat el-
fogadásától számított 2 hét alatt, készpénzfizetés 
ellenébon átveendő. 

Vácz, 1900. junius hó 28-án. 

1095 U r a d a l m i i g a z g a t ó s á g . 

k budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs.: 
szarvasmarha, borjn, Juh, kecske, bárány és sertések 

b izomány i e b d á s á v a l "TÖ® 
f o g l a l k o z i k . 

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

megfelelő cSSIegat nyújt hatóságilag megállapított kamatláb mellett. 
Vasúti küldemények czimzendők: 

Vásárpénztár, Budapest, Ferenczváros. 
Levél-, sürgöny, telefonczim: „VÁSÁRPÉNZTAR—BUDAPEST." 36 

Magyar királyi államvasutak. Igazgatóság 
92781. CII. szám. 

Hirdetmény. 
Rajna—westfali—osztrák—magyar vasúti kötelék. 

(Az V. pótlék életbeléptetése a II. rész I. füzethez.) (Közös füzet.) 
A fenti kötelékben 1896. évi január hó 1-től érvényes II. füzethez f. é. julius 

hó 1-én az V. pótlék lép életbe. 
Ezen pótlék az egyéb különleges határozmányok megváltoztatását és kiegészí-

tését, állomások felvételét a kilométermutatóba, valamint egyéb helyesbítéseket 
tartalmaz. 

Ezen pótlék a részes vasutaknál 12 fillérért megszerezhető. 
Budapest, 1900. junius 19-én. 

A magy. kir. államvasutak, a részes vasutak 
nevében is. 

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

savtalanltott repczeelajat, 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 , 
n. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz kárbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

A J A N L O K : 

Kocsikenőcsöt, Petróleumát, 
Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát-

rányfestékeket, fedéllakot, 

M Ű T R Á G Y Á T 
minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket 

V T V e t ő m a g o t U 
a legjutányosabb áron és garantált jó mi-

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

tázott szíves ajánlatokat. ~3pfl 
BUDAPESTEN, 

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

Arjegyzékfcel és részletes fcftlön ajánlatokkal Kívánatra szolgálák. 
Telefon. 
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ü i m e s U g a z d á k f i g y e E m é b e ü 

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és kerités-gyára 

B n d a p e s t e n , ¥ 1 1 1 . , Ü l l ő i - u t 4 8 . s z á m 

jutányos áron szállít; 

sodrony-kerítéseket, 
magtár-aMakrostélyokat, 

sziknafogókat, kawics- és f5ld-
rostákat, |a©p0f©|tS- és tok-
Eászoió sc£éls2Öveteket gömbölyű 

.és négyszegletes aczéisodronybóly 

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

ellátását, 
t a k a r m á n y r - é s f p á i g y a k o s a -

r a k a t , ö k ® B * § ^ á j k o s a r a k a t , 

rostákba vald szétabetóteket stb. stb. 
Pontos és gyors kiszolgálás! 

Ár j egyzékek ingyen és bérmentve II 

0wwwwwwwwwwwwmwwwwwwwwwwk 

S T A H E L . é . L E N Ü E R 

TRIEU RGYÁR, wESTLa* 

Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcseré-

Hirdetések 
felvétetnek 

a kiadóhivatal-

ban, Budapest, 

Üllői-ué 25. sz. 

Haszonbéri hirdetmény, 
Gró f Berclitold Lipót ö Méltósága Sopronraegyében 

csepreghi járásban fekvő peresznyei uradalomhoz 
tartozó H Á R O M G A Z D A S Á G mindösszesen 

1185 kat. hold szántóföld 
jövő ér i szeptember hó 1-től egymásután következő 

12 évre haszonbérbe adatik. 
Bővebb felvilágosítást ad 

Gróf Berchtold Lipót uradalmi intézősége 
P e r e s z n y e , Sopronmegye. 1107 

Számtiszt 
kerestetikazonnalibelépésreŐnagyméltóságaGróf Széhenyi 
Sándor úr uradalmai számára. 

Évi javadalmazás 1000 korona készpénz, tel jes el -
látás, egy szobás lakás, fűtés és világítás. 

Megkívántatik mezőgazdasági ismeretek mellett több évi 
gyakorlat, gazdasági könyvvitel és levelezésben teljes jártasság, 
a magyar és német nyelvnek szó ós Írásban tökéletes ismerete. 

Megfelelés esetén fizetés emelés nincs kizárva. 
Kérvények, egyszerű bizonyitványmásolatokkal, melyek 

vissza nem küldetnek, 

Gróf Széchenyi Domonkos úr 
ezimére 

Nagy-Dorogra (Tolnamegye) küldendők. 1094 

taljattSríMien, rei$ il 
JlíípiEUte |M-|tituna S S K M 
11 . •••Ilim '¥retó,Wrfraiica 

Siettetett'gwSSta! 
6itt SBiaj. 3eben ®ott» •'!•; • • 
:ntít,»iectelia$riBff. 150 

mmtimt m- unh M-nm í t é S S ' B 1 

^Hflo .̂fUfcömantt'S Sotmtalticríaa, 25ien, I., Somi«i!a«er6flftet 5. 

Pályázati hirdetmény. 
A magyar királyi állam-

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

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

1. Nyári zubbony, 2. ta-
vaszi és őszi zubbony, 3. 
téli zubbony, 4. nyári nad-
rág, sötétkékes, szürke 
vagy drap szinü posztóból, 
5. Tavaszi és őszi nadrág, 
6. Téli nadrág, 7. Tavaszi 
és őszi felöltő, 9. Nyári 
sapka, 10. Nyakra való, 
11. Keztyö, 12. Karkötő. 

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-benmegnevezett honi 
gyárban és árban besze-

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

Kwizda Ferenc János 
cs. és kir. oszt.-magy., román kir. és bolgár fejed. udv. szállitó, 
kerületi gyógyszerész, Korneubarg- Bécs mellett 

ál'60 év óta a lejtől 
a tejelőképosaég fokozásacéljáböl. doljoz" i'köe.' 4Ö"flu" 
fél doboz 70 flll. Valódi csak a fönti védjegygyei és kapható 
minden gyógyszertárban és drognakereskedésbea. FSraktár: 
Török József gyógyszertára Budapest, VI. Király-u. 12. 

Miü«f vannak még emberek, 
JH1BI l a kik aKathreiner-féle 
Kneipp maláta kávét még nem 
használják, noha ez egy ízletes 
és egészséges kávéital? 

Mert nem tudja még mindenki, 
hogy mily nagy előnyökkel bir 
i Kathreiner kávé, a 1 

ö ezáltal felülmúlhatatlan mó-
don magában egyesíti a honi 
malátakészitmény értékes egész-
ségi tulajdonságait a babkávé 
kedvelt ízingerével. AKathreiner 
Kneipp maláta kávé nagyobb-
részt mint pótkávé szolgál • a 
babkávéhoz, azonban tisztán él-
vezve is kitűnően Ízlik. Min-
denütt kapható, de nyitva soha 
sem lesz árusítva, s csakis az 
ismert eredeti csomagokban va-
lódi, a melyek Kneipp páter 
arczképit yíseiik és a nevet: 

•Káth*rniner«. 
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i Gazdasági üzemiekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyárakban stb. kitttnően bevált 
éve 

i PorceUán-Email-Festékflnk (Peí) 
" mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-

zödés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felü-
1 letet nyújt, mely t e j és vajkezelési helyiségek, grépBtá-
I zab, konyhák, rürdőszották, folyosók, istállók, 
I klosctek stlb. részére felette czélszerü. 

Bessemer festékfink(védjegy üllő)j 

mint reltétlentil megbízható rozsdavédő szer mindennemű I 
vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, I 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitűnő konserváló szer. Tar- I 
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, 1 
mint minium és olajfesték. 

Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

)Lutz Ed© és Társa, Pozsony. 
Budapest-jobbparti üzlet vezetősége ' 

Hirdetmény. 
Értesítjük a-t. cimü közönséget, hogy Budapest keleti pályaudvartól— 

Hatvanig a jelenleg közlekedő személyszállító vona'okon kívül, folyó évi julius 
1-től ke,zdve még egy uj helyi Személyvonat 314 szám alatt fog forgalomba 
helyeztetni. Ezen kivül ugyanezen vonalrészen ugyan-e naptól kezdve, a je-
lenleg csak" Gödöllőről—Budapest—keleti pályaudvarig közlekedő 313. helyi 
személyvonat már Hatvanból fog közlekedni. 

Á l l l 

Budapest k. p. ü . 
Kőbánya f. p. u ...... U X 
Rákos 1 _ _ • 
Rákos-Keresztúr m. r. b. ... ... 
Munkás-Otthon 10. sz. őrh. f. m. h. ... 
. Rákos-Csaba m. r. h. 
Péczel 
Isaszegh 
Gödöllő ... ... ... ... — 
Besnyő (m. h.) 
Besnyő-Kolostor 32. sz. őrh. (f. m. h.) ... 
Bagh 35. sz. őrh. (f. m. h.) 

Héviz 40. sz. őrh! (f. m. h.)~ I "" ~~ 
* Héviz Györk 39. sz. őrh. (f. m. hí) ... ... 

, + Tura ... 
|Érk.Hatvan ... ... Ind. 

Az állomások neve méllett'balról álló idő adatok felüliő". lefelé s a jobb-
ról állók alulról felfelé olvasandók. 

Budapest, 190Í). junius hó. Üas le tveze tőség ' . 
Utánnyomás nem dijaztatík'. 

Lapunk bekötési táblája I 
1 frt 86 kifért (portőmentesea) 

kapható kiadóhivatalunkban, g 

Knuth Károly 
mérnök és gyáros. 

, QVÁB ÉS IBODA: 

BUDAPEST, 
TI I . ker., Ctaray-ntexa •—8. n t a . 
Elvállal: KBzpontl-, vlz-, lég- és gífzfiltések, lég-
szesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőz-
tetések, elesettek, szivattyúk, vizeriMvi emelő-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
róleum váladékból nyert gázok értékesítését 
czélzó készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 
Tervek, költségvetések, Jövedelmi tlSIrányzatek 

gyorsan készíttetnek. 
'Legjabk mlnőségll kö&íya|-os8vek raktáron. 

RENDSZERES 

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

termény-tiszíitú-művek 
gabonaraktárak (silos) részére. 

GraepelEugő 
gép- és rostalemezgyár, malomépitészet 

Marshall, Sons & Co. Lmtd 
angolországi gépgyár vezóriigynöke 7626 

BUDAPESTEN, V . ker., Külső váczi-ut 46. szám. 
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K I S H I R D E T É S E K a szakirodalom terményei, 
sők és adók hirdetményei 
sményes rovatban és irban. 

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

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

segédtiszt 1 
sági iskolá 
évi gyakori 

:él, előnyben ré-

iént. Pályázók küldjék b 
nyitvinyaikat a Urnamér iradalom intézőségéhez Tai 

A magyar 
és, német nyelvben teljesen 
jártas, szép és könnyen olvas-

járandóstg 1200 korona, 2 í 

da'mi jószágfelügyelőség Kis-
Síá láson, hova bizonyítvány-
másolatokkal ellátott, saját 
kezűleg ir >it folyamodványod 

Gróf Teleki József 
gLdasáĝ gyakŐrnok''azonnali 
belépésre kerestetik, megki-

jlvilágositással szolgál Szily 

Nagyobb 
liai uradalomba h 
egy erélyes, tzor̂ i 
ileg nős,, földmüvs 
végzett egyén, egyik 

ÁLLÁST KERESŐK, 

váltóztatni óhajtja. Szíves meg-

ben kitűnő g 
ítrális n ügy* 

;azdaság a( 

megkereséseta 

40 ho'.d szőlővel egybekötött 
00 holdas gazdaságban mint 
segédtiszt van alkalmazva, 

izetek kezelésébnn 

Kezelőtiszti 
rt keres egy 40 éves, izr., 
gazda, ki egy 4000 holdas 
iaságot 10 éven keresztül 
[lóan kezelt, beszél magya-

ÁLLATOK, 

Eredeti 
Rambouillet 

kosok 
mindenkor nagyobb 

mennyiségben, dus 
választékban kaphatók 

gró f H e r b e r s t e i n 
Albert 

uradalmi jgazgatóságápitl 
Strilek, 

M o r v a o r s z á g . 

Kiadó ^ ^ 

Wlágositással "szolgád"1 

6 drb 
ancza°tísőkrangantel 

YEGYESEK, 

áUomáí̂ özefé*ben f^irl 
és ĝazdasági épületekk 

vUően átad?.°Ozim a7kiad™ 

Repcze, 
árpa, Imza 

stb. a ratásra 

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 gazd. kötéláru árjegy-
zéket kérni. 

ELADUNK 

kölcsön adunk 
uj és egySOTrhasznált ílz-

T A K A R Ó 

PONYVÁKAT, 
T E R M É N Y U 

Z S Á K O T 
repczeponyvákat 
reffk'SndUa/m^Uett 
K0HN I V sTEIN 
zsák és ponyva gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla u. 5. 

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

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

szappangyára 730 
T B I E S T , 

V i a I . i in l t imen I. 

Jjancaster-fegyver, 
12-es, Springer-féle béosi gyárt-
Bo'f'té Jöré1tr̂ ó;Ta®y B°t1y|Sra. 

Mban'̂ Fegyver̂ jeUg^^att. 

FALB 

Kiadó bérlet. 

-I családi bi 
épületekkel és 12 holdas kert 
közepén fekvő szép uj lakóház-
zal felszerelve 6—10 évre ha-. 
szonbérbe kiadó. Bővebb fel-
világosítást nyújt : Kenéz Z. 
birtokos, Turkeve (Jászkun-
Szolnok m. 1080 

Bérletet 

Külföld 
részére vásárol legmagasabb 

biborherét, 
esibehur- és pohánkamagot, 

uj rozsot, 
egyéb gazdasági magot és 
mintázott ajánlatot kér 

W O L F S O M A 
mag- és terményügynök, 
külföldi czégek képviselője 
Budapest, V1L, Kercpesi-ut 10. sz. 

repeze, 9f6 
gabona 

és kazal 
ponyvák, 

mindenfajta z s M a t , 

Leop. Langer, Briinn, 
Zollhausglaeia g. 

uólé 1881. éri XII. HnánjaiH, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 
Ara b6rm«nt«s bttli 

1 frt 10 kr. 

Hirdetmény. 
Bodrog-Olaszi állomásnak 
az összes podgyász-, gyors-
és teheráru forgalomra való 

meguyitása. 
A szerenes - sátoralja-

újhelyi vonalon Liszka-
Tolcsva és Sárospatak ál-
lomások között az „ előbbi-
től 7, az utóbbitól 7 kilo-
méternyi távolságra fekvő 
Bodrog-Olaszi nevü uj ál-
lomás 1900. évi julius hó 
1-én az összes podgyász, 
gyors és teheráru forga-
lomra meg fog nyittatni. 

Ezen állomásról, vagy 
állomásra élő állatok nem 
szállíthatók. 

A Bodrog-Olaszi állomás-
ról szállítandó vagy] oda 
rendelt, gyors- és teher-
áruk után a szállítási dij 
a magy. kir. államvasutak 
vonalait illetőleg az ezen 
vonalakon érvényes helyi 
árudij szabásban III. rész) 
a-díjszámítás tekintetében 
megállapított általános ha-' 
tározmányok mérvadása 
szerint ezen állomás köz-
vetlen kilométertávolságai-
nak alapul vételével szá-
míttatik. 

A díjszámítás alapjául 
veendő kilométer távolsá-
gok' akként állapittatnak 
meg, hogy a szerencsi 
irányban történő szállítás-
nál a magy. kir. államvas-
utak kilométermuta tójában 
Liszka-Tolcsva állomásra 
megszabott kilométertávol-
ságokhoz 7 kilométer \a 
sátoralja-ujhelyi irányban 
való szállításnál pedig a 
Sárospatak állomásra ki-
tüntetett távolságokhoz 7 
kilométer hozzászámittatik. 
Az ekként nyert közvetlen 
távolságok után az emiitett 
helyi díjszabásban foglalt 
dijszámitásitáblázatokmeg-
felelö díjtételei alkalmaz-
tatnak. 
' Egyrészt Bodrog-Olaszi 

másrészt az összes buda-
pest-batparti és kőbányai 
pályaudvarok valamint 

Rákos rendező p. u. között 
a távolság egyrégesen 254 

'kilométerben. állapíttatott 
meg. , 

Az ezen állomásnak 
Budapest-Angyalföld, Bu-
dapestr Lipótváros, Buda-~ 
pest-nyugoti p. uY és Rákos 
rendező p. u. állomások-
kal való forgalmában a 
fenti .254 kilométerre eső 
díjtételek, gyorsáruk után 
100 kg.-kint 12 fillérrel 
teheráruk után pedig 6 
fillérrel. Ó-Buda - Cŝ szár-
fürdő-kitérő, Budapest déli 
v. (helyben), Ó-Buda és 
Ó-Budafilatorigát állomá-
sokkal való teheráru for-
galmában pedig a. fenti 
254 kilométernyi távol-
ságra eső díjtételek 10Ö 
kgkint 10 fillérrel felsze-
relve nyernek alkalmazást. 

Egyrészt Bodrog-Olaszi 
másrészt a vele szomszé-
dos Liszka-Tolcsva, illetve 
Sárospatak állomás (hely-
ben) közötti forgalomban a 
díjszámitási táblázatok 1-10 
kilométerre eső diltételek 
számittatnak. 

Budapest, 1900. április 
hóban. . -

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem dijazta-

• tik). 

T e j rétcl! 
tözeli őszi idényre na 
nnyiségű tej kere 

mennyiség, mint ár. 
feltételek k̂itüntetve 
hoz „B ztos" jelige i 

Stephán Nándor 
ezüst-, aranyműves és ékszerész 
BuJajsst, 17., Aianykéí-utcxa i 
Az Orsz. Magy. Ebtenyésztő Egyesület Jelvény és érem szál-lítója. 
Készit mindenféle állatmintát 
érezbői a legfinomabb kivitel-
ben saját műhelyében. 854 

Kiváló száUitőképes és 

közléseket dijaz 

Szabadalmazott 

Kosárbetétek 
[* gözoséplőgépek 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. 

Megrendelés esetén a ko-
sár szélességének mérete 

beküldendő 

Székelyhíd. 762 
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1W7. Kisbér nemzetközi vetflgépverseny első dij: állami arany érwn. 
Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzemre arany éren. 

14S8. Hódmezővásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 
Maros íásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 

1899. Szegedi kiállítás első dij: legnagyobb elismerés. 

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
S Í A G V j K A . M Z S i f l i . 

Ajánlja: 
U a { j a r * r i i i ( 

legújabb él 
logjo&gt "83 

v&iéígépát, 
•zabad. kiváltható kapa-

csuklyókkal ellátott 
aik és hegyes talajhoz egyaránt alkalma* 

Z A L A - D R I L L 
MrvetSgépát, tavibbá szab. „Perfeota" olosó és igen jó, könnyű vetőgépét, 
Ugjobb nerkeietü Saofc-rt ilszerü aozélekéit, boronált, járgányait, (zénagyfljtNt, 

rostáit és mindenféle gazdasági eépeit. 

„flmi j f . " m. kézi-toló répakapa és töltögeti, i 10 frt. 
Árjegyzék ingyen ée bérmentvo. 

CÚZEKÉKET, 
GŰZ-UTI HENGEREKET 

ás 

GÖZ-UTIM0ZD0NY0KAT 
• iagtfkéietesebb szerkezettel ée legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FOWLER & Co. 
BÜDAPEST K E L E N F Ö L D " ~ 

I r o d a , r a k t á r , j a r l t d m f i h t a j . 

K l x l a k s á é s v a s a t s n és v i l l a m o s v a s ú t * * , 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

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

képviselője ajánl: 

Thomasfoszfátllsztet (Thomassalali), $ $ 

„Martellin" dohány trágyát, Eainitot. 
Ilii i A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. 

Legújabb szerkezetű kitűnő trágyaszóró gépek 
a legolcsóbb áron. «> 

ammmmmm Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás. » — w • 

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

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

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

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

sületi tagok 'vszére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyideüleg a kainit árát egyesütetük pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállitási költségek a küldemény 

átvitelénél fizetendők 

SANGE1HAÍ 
IHagya ro i 

B U D A P E S T , K t } L S Ö 1 

E l s ő é s e g y e d ü l i m a g 
6YÍRTHÁHYOK: az összes mezőgazdasági Iparágak 

számára szükséges gépek. Nevezetesen: 
Czukorgyárak, Sörgyárak, Malátagyárak és 

S z e s z g y á r a k teljes berendezése és átalakítása. 
Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak ét czukorgyárak 
Szeszgyárak berendezése hosszabb lejárata törlesz-

tése® kölcsön imllett. 

JSENI GÉPGYÁR 
• s zág i g y á r t e l e p e 

r Á C Z I . Ü T 1 4 4 3 . S Z Á M . 
r y a r s p e c i a l g é p g y á r . 

Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a j^^'&rTJíw 

H O F F M E I S T E R - G Ő Z M O T O R T / U T 
a legjobb, a legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. — Helyettesit minden Jp fa^^L 
gőzgépet é* locomobilt. — Cséplésre és minden egyéb gazdasági gép. í ^ ^ ^ g j j ^ f c 
hajtására a legalkalmasabb. — Fűthető szénnel, fával, cserrel és I ' ^ i í ^ J f f t P ^ 
minden egyéb hulladékkal. — Minden nagyságban, Vs lőerőtől kezdve í^gájáKT 

egész 30 lóerőig gyártjuk. «173 l^ jJ is fá&ig fr 
ikkel, költségvetéssel készséggél szolgálunk. WK^HHHp 

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




