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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 földmivesiíkola 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. 

Kérelem az „OMGE." tagjaihoz. 
Alább fölsorolt urak jelenlegi tartózko-

dási helye előttünk ismeretlen, miért is azon 
kérelemmel fordulunk a t. tag urakhoz, hogyha 
az itt fölsorolt urak közül valamelyiknek jelen-
legi tartózkodási helyéről valaki tudomással 
birna, ugy azt velünk egy levelezőlapon közölni 
kegyeskedjék. 

Ifj. Aszta'os Nándor Kárász, Babocsay 
László Dubrava, Bajzáth István Pészak, Berger 
Géza előbb Csetény, majd Szent-Mihályfalva, 
legutóbb Szernye, Dobrin István Nagy-Récse, 
utóbb Tapoleza, Ernszt Mihály Pta-Ujfalu-
Alpár, utóbb Uj-Kécske, Fülöp Jakab és Társa 
Hantos-Szalárd, Goldberger, Gusztáv Nagy-
Bajom (Budapest), Hirsch Ödön Nagy Iklód, 
Hirschmann Nándor Zsitkócza, Jau!usz Izidor 
Forró-Encs, utóbb Budapest, Kovács József 
Pta-Bogarasi Hidegkút, Krajcsovich Gyula előbb 
Lajosfalu, utóbb Kis-Báb, Lázár István előbb 
Brassó, utóbb Budapest, dr. Markbreit Gyula 
Tisza-Várkony, Nagy Béla Délegyhéza, Nagy 
Jenő Budapest, Neuschlosz Fülöp Gerend, 
Pechy Pál Lajos-tanya, Piek Frigyes Vas-
Simonyi, Pintér Sándor előbb Magyar Bél, 
utóbb Tisza-Polgár, Posztóczky Iván Kis-
Jobbágyi, Sternthal Lajos előbb Puszta-
Kölcsér, utóbb Zsófia-Major, Straszer Izidor 
Budapest, Török Elemér előbb Pellérd, utóbb 
Felső-Alap, Varga László szigeti előbb Pta-Láncz, 
utóbb Arad és Pécska, majd Pécska, Zemlényi 
István , Paks, Tolnám., Janisch Lajos előbb 
Budapest utóbb Surány, esetleg Nagy-Komlós, 
Kovács Ödön Hédervár, Schön Aladár előbb 
Emőd, utóbb Pta-Bogaras, majd Pinczehely, 
legutóbb Pta-Varsány, Cséry Zsigmond Felső-
Zsoleza. 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.' 

A budapesti gyapjuár verések. 
A budapesti gyapjuaukcziók 14. sorozata 

f. hó 4-én nyílt meg. A vállalat 35—38 ik 
jegyzékeiben összesen 17,444 zsák, illetőleg 
15,610"5 q. gyapjú került az árverési jegyzékbe 
s mintegy 1000 bál elkésett küldeményt már 
nem lehetett a jegyzékbe fölvenni, jól lehet 
az értékelő bizottság tekintettel a késedelmes 
beküldésre, még az aukcziók idején is folytatta 
működését. 

Az eddig tartott budapesti aukcziókon 
153,210 zsák gyapjú, 125,981 q. súlyban, 
jutott kalapács alá. Ezen idő alatt a gyapju-
üzlet látóhatára ismételten felderült és el-
boruH, de oly tömeges visszavonást, mint 
ezen aukcziósorozat utolsó napján, még nem 
észleltünk. 

A vigadó kistermében elég nagy szám-
ban összesereglett „gyapjasok", a baisse szomorú 
csillagzata alatt kezdik meg az árverelést. De 
a sors nem elégelte meg, hogy csak féljenek, 
hanem arról is gondoskodott, hogy megijedje-
nek és epéjük fölkavartassék. Néhai vitéz 
generális gróf Gvadányi József, ki 1790-ben 
világgá bocsájtotta volt Nagy-Peleske érdemes 
nótáriusát „az elaludt vérű magyar szivek 
felserkentésére", bizonyára nem álmodta meg, 
hogy az ur 1900. évében fön tisztelt nótárius 
ur szelleme újból kisértvén, Othellónak fogja 
nézni az aukcziónális kalapácsot forgató 
szőke hajú, jámbor lelkű dr. Hefty Frigyest, 
azt követelvén tőle, 'hogy német szóra ne 
járjon a szája és a külföldi vevő is csak 
magyar szóra hallgasson. 

Egy német közmondás azt tartja „allzu 
scharf macht schartig". Ha akkor, mikor ugy is 
kötéllel kell hozzánk édesgetni a külföldi vevőket 
a budapesti piaczról annak hire fog terjedni, 
hogy mi már azt is akarjuk, hogy az, a ki 
nekünk pénzt hoz, azt csak magyarul kínálja, 
no akkor el is készüljünk arra, hogy néző 
illetve vevőközönség hiányában bezárhatjuk a 
vigadóbeli játékszint. Szép dolog a hazafiság 
a maga helyén, de azt követelni, hogy a 
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kinálat csak magyarul folyjon, a jövő ezred 
regényébe tartozik, mikor az idő már nem 
lesz pénz és a németeket és francziákat meg-
ette mind Tuan herczeg ! Nagy-Pejeske érdemes 
nótáriusa nem jobban tenné, ha saját erköl-
cseink javítása érdekében hallatná dörgedelmes 
szavát, mert a magyar juhtenyésztő gazda 
csak a minőségi termelés jele alatt számithat 
győzelemre. 

Aki elfogulatlan szemmel nézte végig 
a mostani árverés lefolyását, az nem tagad-
hatja, hogy a valóban jó előszereteti árra 
számithat akkor is, ha még oly „hűvös" is a 
hangulat és „lanyha" a vevők tendencziája. 
Hanem ugy látszik némely magyar tenyésztő 
nemcsak akkor manipulálja rosszul agyapját, 
mikor annak nincsen ára, hanem még akkor 
igazában, mikor a vevő töri magát utána. 
A mult évi hausse alatt, mikor a gyapjuvigéczek 
még Kokhand és Samarkandban összevásárol-
ták a á legselejtesebb" árút, nálunk sem sokat 
nézegették a gyapjút, hanem nem egy esetben 
zsákban macskát vásároltak. Ugy látom, hogy 
ez a körülmény egyeseknek okot" szolgáltatott, 
hogy a tavalyiaknál rosszabbul kezelt gyap-
jakat küldjön a piaczra, mi több fejőbe vegye, 
hogy ő nem enged a 48-ból,. már mint a 
tavalyi árakból. Valóban kinos feltűnést keltett 
az az észlelet, hogy egy nagyobb tenyésztő 
zsákjainak négy csücske a trágyadombra illő 
kolonczokkal volt kitömve mivel a zsák súlya 
4 kilóval öregbittetett. 

Hinni akarom, hogy ez a tulajdonos 
tudta nélkül történt, de elég baj az, hogy 
még mindig akadnak nálunk oly tulbuzgó vagy 
hiu alkalmazottak, kik ilyen módon vélik a 
nyiró súlyt és jövedelmet fokozhatni, meg 
nem - gondolva, hogy a vevőnek is van ám 
szeme s mi több szája, mely az ilyen, habár 
csak elvétve előforduló esetből nagy hűhót 
csap; hogy az ilyen eseteknek híre megy és 
egyes csalárdság végelemzésben az összes 
magyar termelésnek kiszámíthatatlan kárt okoz. 

A zsirban nyirt magyar gyapjak kelen-
dőségének -ismét főleg az állja útját, hogy 
gazdáink nem tudják az ilyen árót kezelni; 
nedvesen zsákolják a hulladékokkal együtt. 
Sokan pedig még olyan hitványul is nyírják a 
bundákat, hogy az ember csupa hulladékdara-
bot kap markába egész bunda helyett. 

Milyen egészen más látvány a jól ke-
zelt zsirban nyirt gyapjú, mely a zsákban is 
csakúgy dagad, nem ülepedik össze, mint a 
rosszul készült tojáslepény. Az is baj nálunk, 
hogy á hulladékgye pjut a szinggyapjuval egy 
tételben árusitják. Ezzel a gyárost mintegy 
rákényszerítik, hogy olyasvalamint vásároljon 
és szállítson tovább, aminek hasznát nem 
veheti. Hiába minden jó tanács, folyvást kül-
denek még az aukcziókra olyan hulladékokat, 
amelyek a Budapestre való szállítást sem érdem-
lik meg, nemhogy a továbbszállítást ós mosást. 

A mostani aukcziónak végül az is 
nyilvános hátrányára volt, hogy sok összevásárolt 
.kereskedelmi" gyapjú kerül a piaczra, melyet 
jobb konjunktura reményében vásárolt tulaj-
donosa és most azért, hogy elragadta remény-
kedésének paripája, orvoslást keres az aukczió-
kon, oly árt követelvén, mely a pillanatnyi 
konjunktúráknak meg nem felel. Igy történt, 
hogy számos tételt vissza kellett vonni, 
mely elkelt volna, ha a tulajdonos csak egy 
forintot, akarom mondani két koronát enged. 

A kép melyet ily körülmények mellett a 
mostani aukczió-sorozat mutatott, emlékezte-

i tett az 1897. évire, midőn az üzlet részben 
csak az aukcziók után bonyolódott le. 

Elkelt ugyanis 

az aukozlón f közvetlen 

z s ' á k 
I. nap . 986 ' 345 . 

II. „ 1406 328 
III. „ 2493 123 
IV. . 1078 195 

" Összesen 5969 1011 

tehát a kínált összes mennyiségből elkelt 
40-01%, ebből az árverésen magán 34'22%, 
árverés után 5'79°/o. 

A mostani aukeziósorozatnak azonban 
nemcsak árnyodalal voltak, hanem kellemes 
meglepetéseknek sem volt hiányában. Számos 
jó nevü középbirtokos gyapját láttuk, kik 
eddig az aukczió intézményétől távol tartották 
magukat; láttunk továbbá kisbirtokosoktól 
közvetlenül beküldött szépen mosott, jól kezelt 
egyes tételeket, jeléül annak, hogy nem 
mindenütt találnak azok siket fülekre, kik a 
gondosabb kezelés szükséges voltát prédikálják. 

Mindjárt az első napon a gróf Károlyi 
József kiváló csurgói posztómerinó, gróf Károlyi 
Tibor mácsái szövetgyapja stb. mellett közép 
és kisebb birtokosok gyapja is élénkebb 
vótelkedvre talált. 

Hogy csak néhányat említsek belőlük. 
Szilassy Béla losoncztugári gazdaságának 
22 zsák szövetgyapja 330 koronán kelt, bár 
tekintve, hogy ezen gyapjú 10'56°/o nedvesség 
melleit 69'62 °/0 gyapju-anyagot tartalmaz, 
tehát 17% nedvességre 8143°/o rendement 
számitható, az elért ár csak mérsékeltnek mond-
hata. A Szintay. István joti 10 zsák fásüsgyapját 
a zsolnai gyár 277 koronával vásárolta., A 
Trázsy Géza kösiszegi igen jól kezelt fésüs-
gyapja 282 koronán kelt, mely gyapjú H-40/o 
nedvesség mellett 55 84 gyapjuanyagot tartal-
mazott, mihez képest 17% nedvességre ki-
számítva rendemeatje 65'30%. Fel kell itt 
említeni, hogy a hampshiredown keresztezésü, 
lovag Biedermann Rezső szente-gáti uradal-
mának hoboli kerületéből származó gyapjú 
iránt is érdeklődés nyilvánult. A 12 zsákból 
álló tétel q.-ja 126 koronán kelt el. Ez 
a gyapjú 15-64°A> nedvességtartalom mellett 
. 43*82% gyapju-anyaggalbir, tehát rendementje 
17% nedvességre kiszámítva 5127%. A má-
sodik napi árverés piéce de resistance-a a 
gróf Széchenyi Gvula marczali-i háton mosott 
két (69. és 68.) léteiben árusított kiváló nemes 
posztőmerinógyapja volt, melyért egy kül-
földi czég pro q. 690 koronát fizetett. Ennek a 
gyapjúnak rendementje külön felemlitést érdemel 
mert minden részében kiválónak bizonyült: 

Nedvesség jGyapju- Rende-
anyag ment 

17%-ra 
szingyapju 10 67 71'32 83'95 
fehérhulladék 1T4Ö 68'83 80'53 
sárgahulladék 11-40 68'36 79'81 
hasláb 11-40 6224 72"82 

A harmadik napon ismét méltó feltűnést 
okozott a gróf Herberstein Albertnek hazánkban 
is jól ismert tenyészjuhászatából beküldött 17 
zsák zsirban nyirt fésűs gyapjú, mely iránt oly 
élénk versenygés nyilvánult, hogy 152 koronán 
kelte1. A gyapjú 147 nedvesség mellett 31-4% 
gyapjuanyaggal bir, tehát 17% nedvességre ki-
számítva 2>6'V>lo rendementtel dicsekedhetik. 
Akár a budapesti aukcziók iránti bizalomból, 
akár nyája reklámja kedveért küldte be a 
nemes gróf gyapját, minden bizonynyal nincs 
oka vállalkozását megbánni, nekünk pedig 
megmutatta, hogy a jó kezelés és osztályozás 
mily előnyös. 

Az aukcziókon elért legnagyobb árak 
különben a következők: 
Hátonmofott posztógyapjuért ... ___ 600 kor. 
Zsirban nyirt „ ... ... 142 „ 
Hátonmosott szövetgyapjuért ... 350 „ 
Zsirban nyirt ,, 138 , 
Hátonmosott fésűs gyapjúért ... ... 296 „ 
Zsirban nyirt „ 138 , 

Végül megjegyzem, hogy elbeuíi Desplan-
ques és társa czég számára is történt vásárlás 
s hogy az eddigi rendes bel- és külföldi 
vevőkön kivül' néhány uj czég is képviselve 
volt a mostani árveréseken. Feljegyzéseim 
szerint összesen 22 külföldi czég vásárolt a 
mostani aukcziókon gyapjút. 

Dr. Eodiczky Jenő. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

A szopós borjuk kezeléséről. 
A „Köztelek' 48-ik számában a fenti 

czim alatt egy közleményem jelent meg, 
melyre Meiszner Ernő ur ugyancsak a „Köz-
telek"' 53, számában néhány megjegyzést tett. 
Csak helyeselhető ha egyes kérdésekhez többen 
is hozzászólanak, hogy igy azok minden ol-
dalról megvilágitassanak; ezokból közlöm 
alábbi soraimat, amelyek talán a kérdés tisz-
tázásához hozzá fogaak járulni. 

Meiszner ur kritika tárgyává teszi köz-
leményem azon pontját, melyben különösen a 
gümőkór irtása szempontjából,, a borjuk itatá-
sát előnyösnek vélem, állítván, hogy az itatás 
által valamennyi borjú befertőződik, mert még 
a tuberkulin-ojtással is. lehetetlen minden 
gümőkóros tehenet kiselejtezni, ellenben a 
szoptatás általi felnevelés utján csak az a borjú 
fog megbetegedni, a mely tőgy-gümőkóros 
anyától származik. Ebben czikkiró urnák 
tökéletesen igaza van; csak azt hagyta figyel-
men kivül, hogy a gümőkór irtása szempont-
jából nem nyers, hanem sterilizált vagy fel-
forralt és kellőleg lehütött tejet szokás itatni. 
Ez a Bang-féle eljárásnak, melylyel oly óriási 
sikereket értek el Dániában, egyik lényeges 
feltétele s igazi sikerrel a gümőkór csak ott 
irtható, ahol ez az eljárás — mely kétségen 
kivül nagy nehézségekbe ütközik — szigorúan 
keresztül vitetik. Senki kétségbe ezt nem vonja 
és nem is vonhatja s bizonyos, hogy az elő-
zetesen felforralt tej itatásával, a borjuknak 
a tehenektől! különválasztásával, azoknak kellő 
edzésével, egy csapásra meg lehet szüntetni 
a gümőkórt minden tuberkulin-ojtás nélkül 
is. Ellenben az olyan tehenészétben, a melyik-
ben 70—90% a gümőkóros tehén — s a leg-
több hazai tehenészetben már van ilyen nagy 
hányad gümőkóros, még ha látszólag egész-
ségesek is a tehenek — a szoptatás által a 
legjobb esetben is csak 6—10 generáczió alatt 
érünk el kellő eredményt, de csak akkor, ha 
ez idő alatt folytonosan tuberkulinozunk, ha 
az elkülönzést folytonosan a legnagyobb szigor-
ral viszszük keresztül. 

Nem mondom tehát, hogy a gümőkór 
kiirtása szoptatás mellett lehetetlenség, de 
sokkalta hosszadalmasabb, költségesebb eljárás, 
mint az itatással való kiirtás. Közleményemben 
azonban ezen dolgokra nem tartottam szük-
ségesnek kiterjeszkedni, egyrészt mert a 
»Köztelek' már ismételten is foglalkozott ezzel 
a tárgygyal, másrészt mert a gazdatársak nagy 
része már tudatában van annak, hogy a 
gümőkór ragályos betegség, mely a tej utján 
is átszármazik a borjura s igy az ellen csak 
szigorú elkülönítés és a tejnek sterilizált illetve 
forralt állapotban való itatása által lehet leg-
könnyebben, legjobban védekezni. Miután 
azonban, gazdaközönségünk annyira idegen-
kedik a borjuknak itatva való felnevelésétől, 

~ hogy szakembereink egy része már le is 
mondott arról, hogy azon gazdaságokban, ahol 
gümőkór - irtásával megbízatott, a borjuk ita-
tását elrendelje, minden bővebb magyarázat 
nélkül czélszerünek láttam közleményemben 
az itatásnak ezen szempontból való előnyét 
hangsúlyozni. Én részemről ugy vagyok vele, 
hogy szivesebben bíbelődöm a tej sterilizálás-
sával s a borjuk itatásával, kiirtván igy két-
három nemzedék alatt bizonyosan a gümőkórt, 
semhogy a bár kényelmesebb,- de végered-
ményében bizonyára költségesebb mód segé-
lyével, még a tizedik nemzedékben is fel-
található legyen a gümőkór. 

A gümőkór kiirtásának lehetősége olyan 
véghetetlen nagy előnye a borjuk itatásának, 
amely mellett számításba sem jöhet az a kis 
hátrány, amely néhány csepp tejnek esetleges 
elpocsékolódásából származik. Különben is 
meg van állapítva, hogy a borjú testsúlyának 
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Vs—a/7 sulymennyiségét szükségli. A 40 klgrm 
sulyu borjúnak elegendő 6 klgrm. tej is, de 
elfogyaszt 8 klgrmot is; a szerint most már, 
a mint intenzivebben vagy kevésbé intenziven 
kívánjuk táplálni, fogunk neki 8 vagy 6 klgrm. 
tejet adni. 

Azon állításommal sem egyezik Meiszner 
ur nézete, hogy közvetlenül a leellés után 
nem czélszerü a teheneket olyan takarmányon 
tartani, mely a tej zsirosságát fokozza. 

Én ennek daczára fentartom ason állí-
tásomat, hogy közvetlenül a leellés után, tehát 
10—14 napig nem czélszerü a tehénnek sem 
olajpogácsát, sem egyéb olyan takarmányt 
adni, mely a tej zsirtartartalmát emeli: fen-
tartom annyival is inkább, mert volt alkalmam 
meggyőződni, hogy a zsirdus tej nagyon is 
ártalmára van a még zsenge borjúnk s bizo-
nyos vagyok abban, hogy a borjúnál előfor-
duló, gyakran halálos kimenetelű hasmenésnek 
többször oka a tehenek czélszerütlen takar-
mányozása, mint a ragály, amelyet pedig oly 
könnyedén állítunk oda okul. 

Ezelőtt vagy 12 évvel történt, hogy a 
kezelésem alatt álló tehenészet borjai alig hogy 
megszülettek, súlyos hasmenésbe esve, néhány 
napos korukban elpusztultak. Egyelőbb fertőt-
lenítéssel kezdtem védekezni — minden ered-
mény nélkül. Azután a tehenek tejét kezdtem 
vizsgálni s meglepetve azt tapasztaltam, hogy 
azon tehenek teje, amelyek borjúja hasmenés-
ben szenved, 4'5, 5, 5*2% zsírt tartalmaz, 
holott az istálló teheneinek átlagos zsírtar-
talma 3'5°/o volt, úgyszintén ezen szám körül 
ingadozott azon tehenek tejének zsírtartalma 
is, amelyeknek borjúja egészséges maradt. 
Kezdtem kutatni e szokatlan dolognak az okát, 
de semmiféle elfogadható magyarázatát találni 
nem tudtam. Ekkor — csak ugy gondolomra 
— elvontam a friss borjastehenektől az olaj-
pogácsát s a baj megszűnt, mintha egyszerre 
elvágták volna. Valószínű, hogy az illető te-
henek elették szomszédjaik elől is az olaj-
pogácsát, avagy talán a tejelés kezdetén 
a különben is jól táplált tehenek egyik-
másikánál a normális mennyiségű pogácsa 
feletetésére is a tejben abnormis változások 
állanak be előttünk meg sem magyarázható 
módon, de kétséget sem szenved, hogy — 
legalább ebben az esetben — a tulzsiros 
tej okozta a borjuk betegségét s nem lehe-
tetlen, hogy olyan istállókban, a hol hóna-
pokon keresztül eredménytelenül igyekez-
nek a borjuk pusztulását okozó ragályanya-
got kiirtani, tulajdonképpen nem is a 
ragályanyagban, hanem a fenitihez hasonlók-
ban volna megtalálható a baj forrásra. Ezen 
idő óta, minden tehéntől, amely leapaszt, meg-
vonom az abraktakarmányt s csupán szénán, 
répán s kevés korpán tartom azt, mindaddig 
a mig borja háromhetes nem lesz. Soha 
e 12 év alatt egyetlen egy borjúm el nem 
pusztult. Ugy hiszem ezen tapasztalatom fel-
jogosított engem annak a megírására, a mit 
hasonló czimü közleményemben, a „Köztelek" 
48 ik számában megírtam. 

Horváth L. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

Rozsda a rózsafán. 
Sz. M. ur Puszta-Rébeczi Sl a következő sorokat 

intézte a ,Köztelek" szerkesztőségéhez: 
„ Kérek szives felvil ágosifást nyújtani a mellékelt 

rózsfaleveleken látható vörös foltok és pettyek miben-
létéről. Első tekintetre olyan, mint a gabonarozsda, de 
még nem hallottam, hogy ez a rózsafán is előforduljon 
és nem is hiszem, hogy az lenne. De kíváncsi lévén a 
dologra, bátorkodtam néhány levelet beküldeni meg-
tekintés végett." 

A juniusi esők és meleg napok nemcsak 
a gabonán, hanem sok növényen is kifejlesz-
tették a rozsdabetegséget. A Puszta-Rebeczről 
küldött rózsafaleveleket bizony szintén a 
rozsda támadta meg. A rózsafa levelein talál-
ható vörös foltok hasonlítanak ugyan a gabona-
rozsdához, de egyébként a gabonarozsda 
és a rózsafa rozsdája között nincs semmi 
összefüggés. 

A rózsafát egy olyan rozsdagombafaj, a 
Phragmidium subcorticium, támadja meg, a 
mely semmiféle gabonán nem szokott élősködni. 
Eltér e gomba a gabonát megtámadó minden 
rozsdafajtól ugy alaki tekintetben, mint 
életmódjában. 

Az alaki eltérések leglényegesebbjei csak 
górcső utján észlelhetők, miért is ezekről nem 
szólok s csupán azt mondom el, hogy miben 
tér el a rózsafa rozsdagombájának életmenete 
a gabonarozsdák életmenetétől. 

A gabonán több rozsdafaj él s ezek 
mindegyikének legalább két gazdája van. Az 
egyik gazda a gabona vagy más pázsitféle, 
a másik gazda pedig egy egészen más növény-
családba tartozó növény. 

Igy a legfeltűnőbb gabonarozsda a sávos 
vagy feketerozsda — Pucc'nia graminis — 
egyrészt a gabonán, másrészt a sóska borbolyán 
(Berberis vulgáris-on) él. A gabona az egyik, 
az utóbbi növény a másik gazdája. 

Tavaszszal, ha a sóska borbolya kihajtóit, 
ennek levelein igen gyakran élénk vörös 
foltokat veszünk észre. Ha az ilyen levél 
alsó lapját megnézzük, itt egy csomóban 
több kerekszélü vörös testecskét veszünk 
észre, ezek az u. n. csészikék, vagy aecidiumok. 
A csészikék a sávos gabonarozsda fejlődésé-
ben az első alakot képezik . s a csészikékben 
fejlődő spórák inficziálják azután a gabonát, 
a melynek főleg a szárat átfogó levélhüvelyein 
később barnavörös, porladozó sávok jelennek 
meg. Ezek a barnavörös sávok a szóbanforgó 
gomba nyári (ur.edo) spóráiból állanak. A 
gabona érése idején azután a barnavörös 
sávok helyett csaknem fekete sávokat veszünk 
észre a gabonán, a melyek megint a Puccinia 
graminis gomba u. n. téli spóráiból -(teleuto 
spóráiból) állanak. A téli spórák utján iníicziál-
tatik azután tavaszszal a sóska borbolya, 
ezen ennek következtében megjelennek a 
csészikék, mire megint csak olyan módon megy 
tovább a sávos gabonarozsda fejlődése, mint 
azt az imént leirtam. 

A rózsafa rozsdája, a Phragmidium 
subcorticium, azonban gazdát nem cserél. Ennek 
a gombának is van csészike-, uredo- és teleuto-
alakja, de mindmegannyi magán a rózsafán 
fejlődik ki. 

Puszta-Rebeczről kétszer küldtek rózsafa 
levelet, a mult hónapban, s most e hónapban 
azzal, hogy íme e második küldeményen a 
leveleken már nemcsák vörös, hanem barna 
pettyek is vannak. 

E két küldeményben ráakadunk a rózsafa-
rozsdagombájának mind a 3 fejlődési alakjára. 

Az első küldeményben a levelek, ha felső 
lapjaikat nézzük, egészen szép zöldek. Ha 
pedig megfordítjuk azokét, először is 1/2—2 
czentiméter hosszú, rikító sárga vörös, porladozó 
sávok tűnnek fel, melyek a levélnye'eket vagy 
a levélkék főerét (középső erét) borítják, ezek 
egész vastagságában. Az egymással öszefolyt 
csészikék (aecidiumok) ezek. 

De a hosszú, élénkszinü foltok mellett 
számtalan csaknem tühegyni picziny, kevésbbé 
élénk vörös pettyeket is találunk a levélkék 
alsó lapján. Ezek a nyári ipórák (uredó-k) 
csomói. 

A második küldeményben azután a nyári 
spórák mellett, melyek csaknem teljesen vörösre 
festik a levélkék alsó lapját, elszórtan apró 
barna foltokat is látni. E barna foltok a téli 
spórákból (teleuto spórákból) állanak. 

De a második küldeményben nemcsak a 
téli spórákat tanuljuk megismerni, hanem 
megláthatjuk a küldeményen a szóbanforgó 
gomba káros hatását is. 

Mint emiitettem, az első küldeményben a 
levelek felső lapjai szép zöld szinüek voltak, 
ugy hogy ezekről, ha meg nem fordítjuk, nem 
is gondolnók, hogy betegek. 

Más a képe egészen a másodízben érke-
zett leveleknek. Ezeknél a levél alapszine 
sárga, a melyből számos éleshatáru, szabály 
talan, apró zöld folt üt ki. Olyanok e levelek, 
mintha a sárga alapra finom porlasztóval zöld 
festéket fecskenedeztek volna. 

Ott, a hol a levél sárga, a rozsdagomba, 
melynek szálas teste, myceliuma, benn él a 
levélben — ma már tönkre tette a levél szö-
veteit, a levél már száradásnak indul. A sárga 
alapból kiütő apró zöld szigetek pedig ama 
helyek, a hol még élet van, mert oda a gomba 
még nem, vagy csak később jutott. 

Az ilyen levelek, ha az időjárás a rozsda-
gombára még kedvező lesz, később teljesen 
tőnkre mennek s időelőtt lehullnak a rózsa 
fáról. Meg is esik sokszor, hogy a rozsda-
gombák által erősen megtámadott rózsafák 
már a nyár derekán csaknem egészen kopaszok. 
Később azután kihajt mégegyszer a rózsafa s 
meghozhatja nyárvégi vagy őszi virágait is, de 
ezekben nem telhetik nagy öröme gazdájának, 
mert e rózsák fejletlenek, nyomorultak. 

De a rozsda által okozott kár nemcsak 
abban nyilvánul, hogy a többször virító rózsa-
fák későbbi virágai fejletlenek lesznek, hanem 
abban is, hogy az öreg leveleit időelőtt el-
elhullató rózsafa elgyengül. 

Ezekhez meg kell még említenünk, hogy 
a rózsafa rozsdájának csészike alakja nemcsak 
a levelek nyelén és erein jelenik meg, hanem 
igen gyakran a zöld hajtásokat, a virágok 
nyelét ós kelyheit is megtámadja. A megtáma-
dott zöldhajtások nagyon sokszor eltorzulnak, 
megdagadnak, elcsavarodnak. 

Ha pedig valamely zöldhajtás megtámad-
tatott, akkor ebben a rozsda szálas teste ép-
ségben megmaradhat a télen át is. Ez a körül-
mény a gomba életére s igy a védekezésre is 
nagyon fontos. Mert azokból az ágakból, a 
melyekbe a rozsdagomba szálas teste meghúzta 
magát, a betegség mindig kiujul s igy ha a 
gazda védekezni akar, elsősorban a gomba át-
telelésének eme tanyáit kell tönkre tennie. 

A rózsafa rozsdája nagyon közönséges 
betegsége hazánkban e virágnak. A hol több 
rózsafa van, nincsen év, hogy az egyik vagya 
másik tőn a rozsdát -fel ne lelhetnénk. 

Ha az időjárás a rozsdára nem kedvező, 
akkor megjelenése gyenge és sok rózsafán el 
is marad; a rája kedvező időjárásnál azonban 
alig van rózsafa, sőt levél, a melyet megkímél. 

A védekezés legfontosabb része abban 
áll, hogy tavaszszal azokat a hajtásokat, a 
melyeken az élénkszinü csészikék megjelen-
nek, mielőbb vágjuk le és égessük el ; sőt ha 
az idősebb ágakon daganatokat vagy egyéb 
torzulásukat látunk, az ilyen ágakat is messük 
le. Ezzel vagy egészen vagy nagyrészt tönkre 
teszszük a rózsafánkban élő rozsdagomba szá-
las testét. Ez azonban még nem elég. Minden 
időelőtt lehullott levelet — ezeken vannak a 
téli spórák — össze kell szedni és elégetni. 

A bordói lével való permetezésnek is jó 
hatása van s ezért már elmondott teendőkön 
kivül, permetezzük minél gyakrabban be a 
rózsafa egész lombozatát 2—3%-os bordói 
lével ugy, hogy a levelek alsó lapjai épugy 
elboríttassanak a permeteggel, mint azok felső 
lapjai. 

Bizony ez mind sok fáradsággal jár, de 
kedves virágainkért, gyönyörűségünkért, meg-
tehetjük. 

Mezey Gyula: 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

281. kérdés. Miképen lehet nemes rózsa-
fákat dugványozás által szaporítani? Mely 
időben lehet ezt végezni? és a téli eltartása 
mi módon történik? és melyik fajták legalkal-
masabbak rá? P. 

282. kérdés. Dinnyémet peronoszpóra 
ellen óhajtanám permetezni. Milyen szert 
használjak és hány százalékosat? 

M. E. 
283. kérdés. Gazdaságom egy részében, 

mely áll 7 tábla földből és mind jó erőben 
tartott szántó, a következő vetésforgót óhaj-
tanám felállítani: 

1. Takarmánybükköny (trágyázva). 
2. Buza. 
3. Tengeri. 
4. Árpa (lóherrel). 
5. Lóher. 
6. Buza. 
7. Bozs. 
Megjegyzendő, hogy ennek egy része sok 

időn át a következőkép volt beosztva: 
1. takarmány bükköny (trágyázva), 2. buza, 
3. árpa, 4. lóher, 5. buza, 6. tengeri és ez 
nagyon jól sikerült,'de rozsot is szeretnék a 
forgóban termeszteni s a többinek sem szabad 
elmaradni. 

Kérdem tehát helyes-e az általam terve-
zett vetésforgó? H. Ö. 

284. kérdés. Mily módon lehet ribizliből 
bort előállítani ? C. Gy. 

Felelet. 
Nemes rózsák szaporítása dugványokról. 

[Felelet a 281. kérdésre.) A lazább sejtszövetü, 
ugy mondott: puhább fáju nemes rózsák, a 
minő a Souvenier de Maimaison, La Francé, 
a hónapos rózsák és hasonlóak, szaporithatók 
dugványok által több-kevesebb sikerrel. A 
kertészek több eljárást ismernek és alkalmaz-
nak, ami azt mutatja, hogy egyiknek az egyik 
eljárással, a másiknak a másikkal volt ered-
ménye. Az egyik pl. kihűlt melegágyat használ, 
amelynek laza homokos földjébe dugdossa el 
a szaporítandó rózsa hajtásait és ablakkal 
befödve napjában 8—rlO-szer állott vizzel 
megpermetezi, hogy a teljes napnak kitett 
hajlások meg ne süljenek. A másik ismét egy 
alacsony növényházban lótrágyából és tavalyi 
lombból készit egy megfelelő „meleg talpat," 
vagyis a házban egy melegágyat, melyet tisz-
tára mosott, tehát iszapolt folyami homokkal 
hord meg mintegy 10 — 15 cm. vastagon és 
ebbe dugdossa a rózsahajtásokat és szinte 
gyakran permetezi, hogy állandóan nagyfokú 
legyen a meleg és sürü gőzös a levegő. 
Dugványokat a rózsavirágzás után, tehát 
épen ezidőtájt kell készíteni. E czélból 
leszedik a leszedhető hajtásokat és egy éles 
késsel egy szem alatt rézsútosan elmetszik, 
eltávolitván ennél a levelet is, hogy a földbe, 
dugható legyen. Ettől számítva a második és 
harmadik levelet némileg bekurtitva meg-
hagyják, tehát: 3 szemes dugványok lesznek 
készítve és 8—10 távol:ágra elrakva és a 
már emiitett eljárás szerint gondozva, a 
midőn 3—4 hét u>án a régi levelek lassanként 
lesárgulva hullani kezdenek és a fejlődött 
kallusból gyökerek, a szemekből pedig hajtások 
törnek elő, a midőn elérkezett az ideje annak, 
hogy kis cserepekbe laza táplálékdus földbe 
ültetődjenek és ismét .meleg talpra" állítva, 
némileg most már a megégéstől óvvaárnyéko-
landók. Midőn a cserepekbe jól begyökereztek 
és élénken kezdenek hajtani, lassanként a 
levegőhöz lesznek szoktatva, majd ablak nélkül 
árnyékolva és szeptember: öl kezdve a ls ellő 
öntözés mellett a napfénynek kitéve, hogy 
őszig a hajtások megérjenek. A hideg idő 
beálltával világos fagymentes helyen, tehát 

hidegházbán teleltetnek át és tavaszszal 
nagyobb cserepekbe ültetve egy melegágyba 
sülyesztve gondoztatnak május közepéig, a 
midőn kellő gondozás mellett formás kis 
bokrokká fejlődve á cserépből ovatosan kivéve 
a szabadba ültethetők.' 

Igy eljárva és a dugványozásra szánt 
hajtásokat jól megválogatva, hogy azok t. i. 
jól kiérettek legyenek, elegendő gyökérnemes 
rózsát nyerhet, de arra is elkeli készülve 
lennie, hogy az egész vállalkozás eredmény-
telen lesz, ha rózsadügványai szárazon állanak 
vagy tulöntöztetnek, szóval: ha bármiben 
hiányt szenvednek. Végül megjegyzem, ha 
növényháza, vagy melegágya nincsen, akkor 
egy pár virágcserépbe is elrakhat néhány 
dugványt és azt pohárral vagy üveg köcsöggel 
leborítva állítva a napba és gyakran perme-
tezze. Egynéhány rózsája igy is lehet. 

A. D. 
A dinnyének peronoszpóra-betegsége. 

(Felelet a 282. sz. Jérdésre.) Ámbár előttem., 
dinnyenövényeken peronoszpóra-gomba isméret-
ien, mégis látatlanban a kérdezett betegség 
okozóját nem lehet megállapítani, mivel több 
gombafaj szokta a dinnye hajtásait, valamint 
gyümölcseit is megtámadni; ezek között kivált-
képen elterjedt gombafajok: a Gloeosporium 
lagenarium Sacc. ( = Fusarium lagenarium 
Pass.) és a Scolecot/ichum melophthorum Prill. 
et Delacr. Utóbbi betegség barna és besüppedt 
foltok képében nyilvánul szárakon és gyümöl-
csökön egyaránt. Egyébiránt a kérdéses beteg-
ség csak a növényrész beküldése esetén 
állapítható meg. Sch. 

Helyes-e a tervezett vetésforgó? (Fele-
let a 283. sz. kérdésre) A tervezett forgó 
szemben a régi hatos forgóval annyiban elő-
nyösebb, hogy a tengeri benne jobb helyet 
nyer, de viszont hátrányai, hogy a lóher a 
trágyázás után csak az 5-ik évre esik és ulána 
még két igényes növény, buza és rozs követ-
kezik, melyekből tekintettel azon tapasztalatra, 
hogy a trágyázás hatása csak 4 évre szokott 
terjedni, megfelelő termések nem remélhetők. 

A tervezett erőltető termelési rendszer 
mellett tehát kevésnek tartjuk a 7 évenkénti 
trágyázást és megfelelő termések biztosítása 
czéljából feltételnek tekintendő, hogy a 7 tábla 
közül évenként kettő megtrágyáztassék, az 
egyik erősebben, a másik gyengébben. 

Minthogy pedig a tengeri a trágyázást 
általában jobban meghálálja, mint a zabos 
bükköny s mivel az erősen megtrágyázott zabos 
bükköny után következő buza a dülésnek és 
rozsdának is nagyon alá van vetve, ezen hibák 
kiküszöbölésére a következő forgót ajánljuk: 

1. Tengeri teljes trágyában. 
2. Árpa lóherrel. 
3. Lóher. 
4. Buza. 
5. Zabos-bükköny féltrágyában. 
6. Buza. 
7. Rozs, mely forgóban a növények terü-

leti aránya ugyanaz, mint a tervezettben, de 
elhelyezésök okszerűbb. 

Éensch Árpád. 
Ribizkebor készítése. (Felelet a 284. 

kérdésre.) Ribizkebor készítésére a következő 
eljárást ajánlhatom. A teljesen megérett ribiz-
két rostán áteresztjük a csutka eltávolítása 
végett, melytől a bor nagyon fanyar ízt kapna. 
Az áteresztett bogyókat összecsomoszkoljuk 
és szitán átnyomjuk ; a szitán maradó héja-
kat és magvakat kisajtoljuk. Megmérjük a 
must térfogatát és a törkölyre két=zerannyi 
vizet öntünk s pár órai áztatás után ezt is 
leszűrjük és kisajtoljuk. E folyadékot egyesit-
jük a ribizkemusttal, melynek egy literéhez e 
szerint két liter vizet adunk, ami a savtarta-
lom kellő csökkenése végett szükséges. 
A kétszerannyi vizzel ilymódon feleresztet 
folyadék 3 literében asztali bor készítése 
végett 40—45 deka czukrot, pecsenye-borhoz 
50—55 dekát, édes bor nyerése czéljából pedig 
egy kilót oldunk fel és azután melegebb he-

lyen zártan (kotyogó alkalmazásával) erjeszt-
jük. Fehér ribizkéből fehér bort, pirosból 
pirosat, kevertből sillert készíthetünk. Kevés 
fekete ribizke hozzákeverése által tetszés 
szerint illatossá tehetjük ribizkeborunkat. 

Gy.I. 

Gazdasági egyesületek mozgalma. 
A aradmegyei gazdasági egyesület mult 

hó 29 én Kis Jenőn sikerült állatkiállitást ren-
dezett. Az állatkiállitást Vásárhelyi László, az 
egyesület igaz ató-elnöke nyitotta meg. Meleg 
szavakban üdvözölte Szikszay Elemér állat-
tenyésztési felügyelőt, mint a földmivelési mi-
niszter képviselőjét, azután az állatkiállitásnak, 
a tenyészállatok nevelésének jelentőségét fej-
tette, a kisgazdákat fokozott buzgalomra, a 
tenyészet fölkarolására buzdította. A hivatalos 
kimutatás szerint 230 db. csikós anyakanczát, 
,135 db hároméves kanczacsikót, 52 db három 
éves- üszőt, 226 db borjas tehenét, 52 db 
községi bikát és 12 db magán mént vezettek 
a zsűri elé. A csikóstól felvezetett anyakanczák 
díjazására 270 koronát, a kanczacsikók díjazá-
sára 130 koronát ' osztottak ki; a kiállított 
szarvasmarhák díjazására 400 koronát fordítot-
tak, többen oklevelet kaptak. A kiállítására 
felhajtott s legjobban gondozott, községi bikák 
gondozói között 85 korona dij osztatott ki. Az 
egyesület kisbirtokos tagjai között 53 db nye-
reménytárgynak a kiállításon való kisorsolá-
sát is elhatározta azon czélból, hogy műkö-
dése iránt az érdeklődést körükben felkeltse. 
Sorsolás alá került: egy kétéves magyar 
üsző, egy magtár rosta, egy triőr és 50 db 
kisebb gazdasági eszköz. A kiállítás alatt a 
kis-jenői kaszinó udvari parkjában társas ebéd 
volt, mely alkalommal az egybegyűlt gazdakö-
zönség és az egyesület nevében József kir. 
herezeghez, a földmivelésügyi miniszterhez és 
Libits Adolf udvari tanácsoshoz üdvözlő távira-
tot intéztek. 

Az egyesület fogyasztási és értékesítő 
szövetkezete, mult vasárnap tartotta a vár-
megyeház nagytermében Vásárhelyi László 
elnöklésével alakuló közgyűlését, melyen a 
Magyar Gazda Szövetség „Hangya" czimü 
fogyasztási és értékesítő szövetkezetét Ivánka 
Oszkár alelnök, orsz. képviselő és Balogh 
Elemér vezérigazgató képviselte, továbbá a 
községi fogyasztási és értékesítő szövetke-
zetek is képviselve voltak. Az uj fogyasztási 
szövetkezet Arad székhelylyel következően 
alakult meg: az igazgatóság tagjai lettek: 
Vásárhelyi László elnök, Laehne Hugó vezér-
igazgató, ifj. Kintzig János, Friébeisz Miklós, 
Purgly László, Habereger György és Verzár 
Márton tagok. A felügyelő-bizottságba beválasz-
tották: Urbán Ivánt, Bíró Albertét és Sármezey 
Manót. A szövetkezet 254 üzletrészszel 12700 
korona értékben ötszörös felelősséggel alakultmeg. 

A nyitramegyei gazdasági egyesület 
által karöltve Tölg Gyula kerületi állattenyész-
tési felügyelővel a földmivelésügyi m. kir. 
minisztérium anyagi támogatásával rendezett 
állatdijazások Pöstyénben és Miaván mult hó 
25 én és 26 án tartattak meg, Pöstyénben fel-
tűnést keltettek Pálffy József gróf nizsnai 
gazdaságából Farkas József intéző által ki-
állított szimmentháli növendékbikák, me-
lyek remekei a czéltudatos tenyésztésnek, de 
egyes pöstyénvidéki kistenyésztők is szép 
marhát mutattak be. Tekintve a fölhajtott 
anyagot, a pöstyéni marhavásárok rövid idő 
alatt az ország legkeresettebb vásárjai lesz-
nek. A vásárok határideje a községi elöljáró-
ságnál megtudható. A miavai kisgazdák ezút-
tal is bebizonyították, hogy náluknál okszerűbb 
és passzionátusabb állattenyésztők alig vannak, 
mert országos kiállításra is beillő mintaszerű 
any8got mutattak be. 12 díjazáson 420 korona 
állami dij osztatott ki, mely a tenyésztőket 
még nagyobb szorgalomra fogja ösztönözni. 
A jövő évi márczius hóban tenyészbika-vásárt 
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rendez az egyesület Nyitrán a honvéd sátor-
tábor istállóinak felhasználásával, hol ugy 
községek mint egyesek kitűnő berni és sim-
mentháli bikákat vásárolhatnak. 

A egyesület által a földmivelésügyi mi-
niszter anyagi támogatása mellett a f. év 
őszén Nyitrán rendezendő szesztermelő-tan-
folyam jelentkezési határideje jul. hó\ 15-én 
lejár. Az azután jelentkezők már fel nem 
vétetnek. Jelentkezni lehet a nyitramegyei 
gazdasági egyesület titkáránál Nyitrán. Fel-
vétetnek mezőgazdasági szeszgyárvezetők és 
szeszgyártulajdonosok, kik a szeszgyártás 
terén szerzett ujabb tapasztalatokkal meg-
ismerkedni akarnak. 

A sopronmegyei gazdasági egyesület 
szeptember hó 16-áo Felső-Pulyán tenyészállat-
díjazást és termény-kiállitást rendez. Az állat-
dijazásnál a szarvasmarhák csoportjában öreg 
bikák, növendék bikák, tehenek és üszők díja-
zására 800 korona pénzdijat, ézenkivül arany-, 
ezüst és bronz díszoklevelet osztanak ki; a 
sertések csoportjában a koczák, tenyészmala-
czok és süldők díjazására 100 koronát, a 
baromfiak csoportjának díjazására 110 koronát 
fordítanak. Díjazásban csakis sopronmegyei 
kisbirtokosoknak saját nevelésű szarvasmarhái 
részesülnek. A terménykiállitásnak három- cso-
portját a gazdasági termények, gyümölcs és a 
csoportos kiállítások fogják képezni, e csopor-
tokban kiállított tárgyak díjazására 305 koronát 
tűztek ki, a virágkiállítások okievekkel fognak 
jutalmaztatni. Lesz ézenkivül háziipar, agyag-
ipar és erdészeti kiállítás is 180 korona 
pénzdíjjal és oklevél-dijakkal. A tenyészállat-
díjazást a földmivelésügyi miniszter anyagi 
támogatásával rendezik. 

A liptómegyei gazdasági egyesület 
igazgató-választmánya mult hó 26-án tartott 
rendkívüli ülésén elhatározta, hogy az egyesü-
let szeptember hó 1-én Hibbén, 29-én pedig 
Rózsahegyen rendez dijazással egybekötött 
tenyészállatkiállitást, mely alkalmakkor összesen 
750 koronát pénzdijakban és a szükséghez 
képest díszokmányokat is kiosztanak. Jutalma-
zandók lesznek saját nevelésű szopós borjuk, 
1—2—3 éves üszők s előhasu üszők, 1—2—3 
éves bikák és tehenek. Az egyesület szeptem-
ber hó folyamán hegyi aratógépversenyt és 
burgonyakiemelőgépversenyt is szándékozik 
rendezni. 

A pest-pilis-solt-kiskunmegyei lótenyész-
bizottmánya e hó 29-én Gzegléden lóversenyt 
rendez. A versenyen öt futam lesz: I. meg-
nyitó verseny 400 korona első dijjal (Pest-
megye dija) II. czeglédi gátverseny 400 K. 
első dijjal, III. akadály verseny 1000 K. első 
dijjal, adja a földmivelésügyi miniszter, IV. 
sikverseny 600 K. első dijjal adja a magyar 
lovaregylet, V. vadász-verseny tiszteletdijakkal. 

Sack Rudolf. 
1824—1900. 

Mult hó 24-én halt meg 76 éves korá-
ban Lipcse-Plagwitzban Sack Rudolf, a világ-
hírű Sack-eke feltalálója. 

Érdemekben dus munkás élete kivivta az 
egész földkerekség müveit gazdaközönségének 
osztatlan elismerését. 

Magyarország gazdaközönsége is kell, 
hogy elismeréssel adózzék e férfiú emlékének, 
kinek találmánya, a"Sack-eke, Magyarország 
talajmivelését nagyon jelentékeny mértékben 
javította. 

Midőn a kegyelet adóját lerójjuk, e kiváló 
gazda életrajza egyúttal példa gyanánt is szol-
gáljon különösen a fiatalabb gazdaközönség-
nek, mely megtanulhatja belőle, hogy SZÍVÓS 
kitartással, a gazdasági ügy lelkes szolgálatá-
val mily nagy eredmények érhetők el. 

Sack Rudolf 1824-ben született Szász-
ország Kleinschkorlop nevű kis falujában. 
Mint egyszerű kisgazda gyermeke szerény 

falusi viszonyok közt nevelkedett, falusi iskolá-
ban tanult. Már gyermekkorában nagy 
kedvvel furt-faragott, készített játékszámba 
menő kerekeket, malmokat stb. Hajlama 
mindig a gépek felé húzta, szeretett volna 
mechanikus, gépész lenni, de a körülmények, 
szüleinek szegénysége, nem engedték, hogy 
magát kiképezze, vagy az atyai kis gazdaságot 
elhagyhassa. Othon maradt tehát s gyermek-
korától kezdve részt vett a gazdasági mun-
kákban, nagy ritkán szakithatván magának 
időt tanulásra. Tizenhét éves korában elhagyta 
a szülei házat és beállt gazdatisztnek, hat 
éven át különböző gazdaságokban dolgozva. 
Ezután hazament és átvette az atyai birtok 
kezelését. Nappal a gazdasági külső munkák 
kötötték le idejét, de az este és sokszor a 
késő éjjel is könyv fölé hajolva találták a 
fiatal gazdát, ki ilymódon egészítette ki gazda-
sági gyakorlati ismereteit az elméleti tudo-
mányokkal. Szorgalmas, tevékeny tagja volt 
vidéke gazdasági egyesületének, szóval szenve-
délyes, ügyes gazda vált belőle^ Törekvő 
szelleme javítani akart az akkor még nagyon 
kezdetleges talajmivelési módon, de ennek 
útját állta mindjárt az első eszköz, az akkori 
nehézkes otromba eke, melylyel szántani nem, 
csak karczolni, hasogatni lehetett a talajt. A 
gyermek kézügyessége és előszeretete minden 
gépféle iránt fokozódott a férfiban. Elkezdte hát 
kis falujának kovácsmühelyében sajátkezüleg, 
saját maga kigondolta tervrajzai alapján ki-
kovácsolni az első Sack-ekét. Eleinte sehogy-
sem akart sikerülni, sok munkája, fáradsága 
kárba veszett, sok kísérlete meghiusult, de 
mindé csalódások nem riasztották őt el. Ellen-
kezőleg, annál szívósabban ragaszkodott eszmé-
jéhez. S mikor végre az első eke ugy sikerült 
mint azt ő óhajtotta, azonnal neki fogott az 
eke munkáját kiegészítő egyéb talajmivelő 
eszközök megjavításához. Borona, henger, 
majd kézi és fogatos kapálógép, utoljára kézi 
és sorbavetőgép kerültek ki az egyszerű falusi 
gazda műhelyéből. De mindezeket csak saját 
szükségletére készítette. Szomszédjai meg-
mosolyogták a mindent jobban tudni akaró, 
furó-faragó fiatal gazdát. De mikor meglátták 
a tökéletesebb eszközzel végzett tökéletesebb 
talajmivelés eredményeit, megkérték, hogy 
készítsen számukra is ilyen eszközöket. 

A fiatal kisgazda találmányainak hire 
csakhamar elterjedt s mikor róluk egyik 
lipcsei technikai szaklap is megemlékezett, a 
megrendelések mind tömegesebben kezdtek 
jönni. Sack Rudolf ernyedetlen szorgalommal 
végezte a reábizottakat, vezette egyrészt atyja 
gazdaságát s folyton javítgatta találmányait, 
készítette a megrendelt eszközöket, a lehető 
legegyszerűbb eszközökkel fényes technikai 
eredményeket érve el, az egyszerű kisgazdából 
ismert, ügyes és szerencsés kezű technikus lett. 

A sors mégegyszer útját állta Sack pályá-
jának, mikor 1855-ben atyja meghalt. Ekkor 
egészen ránehezedett a gazdaság vezetése, 
melyet anyjától bérbe vett. Megnősült, elvette 
egy falusi molnár leányát. Első sorban is ipar-
kodnia kellett, hogy biztos megélhetést te-
remtsen magának és családjának. A gépek és 
eszközök készítése abban maradt és Sack | 
minden erejét a gazdálkodásnak szentelte. 
Ekkor váratlanul érkezik Boberinszky orosz 
herczeg megrendelése — ki megtudta Sack 
ekéinek jó hirét — egyszerre 120 ekére. Sack 
ennyi ekét egyszerű falusi kovács-műhelyében 
el nem készíthetvén, kiment Angolországba s 
ott felügyelete alatt készült el a 120 eke, 
melyek után csakhamar jött még több meg-
rendelés is. 

Az ekkor már ismert nevű kisgazdát 
sokan felkeresték, többek közt a hallei és 
lipcsei gazdasági iskolák tanárai is, kiknek 
buzdítására és biztatására végre 1863-ban 
Sack átköltözött Lipcse-Pia gwitzba, ott egy ki-
bérelt helyiségben 5 munkással megkezdte 
eszközeinek rendszeres gyártását. 

Évről-évre szaporodtak a megrendelések, 

terjedt a jó hirnév, ugy hogy 1867-ben már 
saját gyárában dolgozott 30 emberrel. 

Találmányai, gyártmányai utat nyitottak 
maguknak a világ valamennyi gazdasági kultur-
államában. A kereslet mind nagyobbá vált s 
ma 700 munkás évenként 50.000 ekét, 4000 
vetőgépet stb. készit a Sack-féle óriási gyár-
telepen. 

Az egész világon szétszórva félmillió 
eredeti Sack-eke rójja a barázdát, 50.000 ere-
deti Sack-vetőgép veti a kenyértermő magot 
és 7000 eredeti Sack kapáló-gép irtja a gyomot. 

A bámulatosan emelkedő üzlet óriási 
vagyont adott a hajdani kisgazda kezébe. De 
ő az maradt élte végéig aki volt, egyszerű 
igen kevés igényű, fáradságot még agg korá-
ban sem ismerő munkásember és mindenek-
felett szenvedélyes, lelkes gazda. 

Szorgalmát, munkásságát csak jósága és 
szerénysége multák felül. Alkalmazottjainak, 
munkásainak egyaránt tisztelt és szeretett feje 
volt. Egyszerűsége minden kitüntetést vissza-
utasított, csak ősz királyától *) fogadta el az 
egyetlen kitüntetést, mikor az sajátkezüleg 
tűzte az öreg Sack széles mellére az Albert-
rend I. oszt. keresztjét. 

Nagyszabású munkái közt, mikor gyár-
telepe már az egész világnak dolgozott, sem 
feledkezett meg sohasem a mezőgazdaságról. 
Az ő kísérleti minta gazdaságát — melyre az 
öreg Sack büszkébb volt mint óriási gyár-
telepére — Európa legtöbb hírneves gazdája 
és gazdasági szakembere felkereste s mind-
nyájan a legteljesebb elismeréssel adóztak 
rendkívül érdekes, tanulságos és eredménydus 
kísérleteinek. 

íme az egyszerű falusi kisgazda, ki a 
gazdasági gépek legegyszerűbbjének, az eké-
nek megjavítását tűzte ki feladatának, mily 
eredményt tudott elérni lankadatlan, kitartó, 
szívós és becsületes munkásságával. 

Hírnevet, elismerést, vagyont szerzett 
magának, kincset adott a gazda kezébe! 

Hozzánk ezelőtt 20 évvel került be az 
első Sack-eke. Gazdáink örömmel fogadták e 
kitűnő uj eszközt. Azóta elterjedt az az egész 
országban, egyaránt megtalálható az uradal-
mak és a kisgazdák kezén. E kitűnő eke a 
talajmivelés terén el nem vitatható haladást 
eredményezett, melyért a magyar gazdaközön-
ség elismeréssel adózhat megteremtőjének. 

Áz öreg Sack meghalt, de neve élni fog 
és becsült marad a magyar gazdák előtt! 

i f j . Sporzon Pál. 
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A m. kir. mezőgazdasági mnzenm gyűjteménye 
a VII. ker., Kerepesi ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követ5 napok 
kivételével: 

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

A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsimegállóhely a 

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

") Albert szász király. 



1076 KÖZTELEK, 1900. JULIUS HÖ 11. 54 SZÁM. ío-iK ÉVFOLYAM. 

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

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

Rend jel viselési engedély. Mint a hiva-
talos lap julius 8 iki száma közli, Ö Felsége 
a király megengedte, hogy gróf Dessewff'y 
Aurél valóságos belső titkos tanácsos, fő-
rendiházi tag, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület elnöke, a királyi szerig Takova-rend 
I. osztályát, Lestyánszky Sándor miniszteri 
tanácsos és Bujanovics Sándor udvari taná-
csos, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
másodelnöke, ugyanezen rend II. osztályát, 
Forster Géza, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület igazgatója, ugyanezen rend III. osz-
tályát, Jeszenszky Pál, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület titkára, Szilassy Zoltán, 
ezen egyesület szerkesztő-titkára, Kurtz Ferencz 
m. kir. állategészségügyi felügyelő és Küszler 
Henrik földbirtokos ugyanezen recd IV. osz-
tályát elfogadhassák, illetve viselhessék. 

Halálozás. Lidertejedi Kiss Sándor köz-
és váltó ügyvéd, Esterházy Antal és Ernő 
grófok volt jószágkormányzőja 64 éves korá-
ban meghalt Kosuthon 1900. Julius 5-én. 

Magyar gazdák a párisi nemzetközi 
gazdakongresszuson. A ,Köztelek* legutóbbi 
számában röviden méltattuk a párisi nemzet-
közi gazdakongresszust és Magyarország hiva-
talos és társadalmi képviseletének jelentőségét. 
A kongresszus lefolyásáról és tárgyalásairól 
szóló részletes tudósitásaink ugyan hiányzanak 
még, de azok a' részletek, amelyek eddig is 
tudomásunkra jutottak, a magyar gazda-
közönséget örömmel és büszkeséggel tölthetik 
el, mert azt bizonyitják, hogy azok a törek-
vések, amelyek a magyar gazdákat lelkesítik 
és működésűket irányítják, a külföld legelő-
kelőbb mezőgazdasági körei részéről a leg-
nagyobb elismerésben részesülnek és a ma-
gyar mezőgazdaság vezéreinek működését a 
legkitüntetőbb méltánylásban részesiti. Meg-
nyilatkozott ez elsőbben is abban, hogy a 
kongresszus egyik diszeluökének Darányi 
Ignácz földmivelésügyi minisztert választotta 
meg, tiszteletbeli titkárának pedig Majláth 
József grófot; további a mezőgazdasági első 
szakosztály alelnökének Károlyi Sándor gróf, 
titkárának pedig Rubinek Gyula választatott 
meg. Általában Magyarország előkelő szerepet 
visz a kongresszuson, Darányi Ignácz föld-
mivelésügyi miniszternek jutott a föladat, 
hogy a franczia kormányt a kongresszuson 
mégjelent idegen gazdák nevében üdvözölje, 
Károlyi Sándor gróf pedig a francz;a mező-
gazdasági egyesületnek a kongresszus tiszteletére 
tartott diszülésén üdvözölte a franczia gazdákat 
az idegen gazdák képviseletében. A gazdasági 
szaklapok is különösen kiemelik Magyarország 
részvételét. Igy a „Journal de l'agriculture" 
vézető czikkében különösen kiemeli, hogy 
„egy nagy mezőgazdasági ország minisztere : 
Darányi Ignácz személyesen pusztán a kon-
gresszus kedveért utazott Párisba", a kon-
gresszusra küldött magyar munkál átokról pedig 
ugy nyilatkozik, „hogy azok bizonyára dí-
szére válnak a nemzetközi gazdakong/esszus-
nak". A magyar gazdák működésének juttatott 
elismerést nemzeti szempontból is igen sokra 
kell becsülnünk, mert ezzel a magunk részé-
ről is hozzájárulunk ahhoz, hogy a külföld 
hazánk kulturáját a maga értéke szerint be-
csülje és lássa, hogy elmaradottságunkat a 
külföldön csak nemzetünk ellenségei hirdetik. 

Nehéz aratás. Az aratás, mint tudjuk, 
közepes terméseredményekre való kilátásokkal 
indult meg, de a közbejött kedvezőtlen időjá-
rás sok helyt még a szerény számításokra is 
keresztet vont. Julius elején az óriási hőségek 
okoztak jelentékeny károkat ugy, hogy a rozsda 
terjedése és a hőütés által szenvedett veszte-
ségek mindenesetre rendkívül lefokozólag fog-
nak hatni az aratási eredményekre. Hírlapi 

értesülések szerint az idei aratás emberáldo-
zatokat is követelt. Nem kevesebb mint 120 
munkás halt volna meg napszúrás következté-
ben s hir szerint csak Nagy-Becskereken 40 
munkást öltek volna még a gyilkos napsuga-
rak. Véres kenyeret eszünk hát az idén is, 
mert bár. az emberi békétlenség nem támadt 
fel, a gazdával örökös ádáz harczot folytató 
természeti erők nem nyugodtak. Az ártó hő-
ségek után julius 7-ikén óriási szélviharok 
pusztítottak az ország sok részében. Amint az 
eddigi hírlapi értesülösekbőt a pusztulás képe 
kirajzolható, a szélvihar Torontál, Temes, 
Bihar és Hajdú vármegyéken száguldott keresz-
tül s emberéletet is áldozatul ejtve, ugy az 
álló, mint főként learatott gabonákban mil-
liókra menő károkat okozott. A budapesti 
gabonatőzsde a viharkárok hírére most sem 
reagált s bár az orkán egyedül Torontál vár-
megyében tiz millió koronán felüli kárt okozott 
ujabb értesülések szerint, mégis az üzlet nyugodt, 
lanyha hangulatban indult meg, sőt a gabna-
árak ugy a készáru, mint a határáru üzletben 
még vesztettek is valamit. Nem csoda, ha 
ezek után egy gazdatársunk azt a felhívást 
intézte hozzánk, hogy adják már vissza a 
malmoknak az őrlési forgalmat és a szerb 
búzát, mert különben a m gsértett érdekeltsé-
gek csak azért is letörve tartják az árakat, 
hogy a kedvezmény megvonásának Is áros vissza-
hatását bizonyítsák s a végén ebből azádázharcz-
ból-a magyar gazdát irgatmatlan veszteség éri. 
Látnivaló mindezekből, hogy rossz idők jár-
nak a mezőgazdasági termelésre. De az ujabb 
tapasztalatok a megindult jogos akczióra talán 
az eddig közömbösek figyelmét is fe'hivják 
majd ?! 

A szaksajtó magyarsága. Sigray Pál 
úrtól alábbi sorokat vettük, melyeket készség-
gel adunk közre, elismervén, hogy azoknak 
kritikai tsrmalma helyes: 

„A , Köztelek' -nek van egy állandó rovata 
„Növénytermelés" czimmels ugyanazon rovat 
alatt folyt le legközelebb „Z." urnák egy czikke 
„Takarmánymagvak termelése" fejezettel. Sokat 
bántotta már a szememet ennek á szénák ilye-
tén használata, de a fővárosban nem ér rá az 
ember egyes szavakkal foglalkozni, hanem itt 
a pusztán van időm egyszer rátérni. A m. 
tud. akadémia már régen megállapította és az 
irodalom alkalmazva elfogadta, hogy a növé-
nyeknek — habar az emberi munkásság 
közbejöttével — előállítását, régi jó magyar 
szóval termesztésnek, a gyári és ipari czikkek-
nek — habár a természet (kémia, .villám, stb.) 
közreműködésével va'.ó tömeges létrehozását 
pedig termelésnek nevezi. E szerint a búzát, 
árpát termesztik, az abból készített sört, ke-
ményítőt pedig termeLk. Egy száLkukoriczát 
az ember termeszt, de egy darab gránit 
koczkakő kifaragása nem termelés. Ahhoz tö 
megesség. szükséges. A sót, érczeket stb. habár 
a természet megalkotta; ds kibányászás, főzés, 
illetve olvasztás által teszi az ember használ-
hatóvá, nem termesztik, hanem termelik. 
Általános szabály: hogy az élőnövényzet ter-
mesztetik, a holt tárgyak ellenben éles meg-
különböztetésül termeltetnek. Nincs is rá Semmi 
alapos ok, hogy a csak ugy faragott „terme-
lés" szó kedvéért a „termesztés" ős szavunkat 
kiöljük, kipusztítsuk. Szeretném tudni, mit 
fogunk ezentúl termeszteni, ha még a bük-
könyt, . baltaczimet, dohányt is termeljük. 
Ugyancsak a Köztelekben olvastam s a napisaj-
tóban másutt is előfordul ez a kifejezés „Vasár-
és ünnepnap". Szolgai fordításául a ,Sonn-
und Feiertag"-nak. De mig a németben jó, 
mert mind a Sonn, mind a Feier önálló főnév 
és a Tag- gal csak összetett főnévvé lessz ; ad-
dig a magyarban határozottan rosz, mert a 
.Vasár" semmit se jelent, nem is szó. Ellen-
ben az „Ünnep" önálló szó, a „Vasárnap" 
pedig csak együtt képez egy szót, együtt fejez 
ki egy fogalmat: annálfogva a „Sonn- und 
Feiertag" magyarul „ünnep-és vasárnap"-nak 
fordítandó. Magyar írótól, ha gazdasági iró is, 

elvárja az ember, hogy ha magyarul ír, jó 
magyarsággal irjon és ne vigyen germanizmust 
galliczizmust és mindenféle egyéb „izmust" az 
irályába, hanem .használja a tősgyökeres, erő-
teljes „izmos" magyar nyelvet.« 

. A magyar sörárpa. A kereskedelmi mi-
niszter által külföldre kinevezett szaktudósitók 
közül az első jelentést a münheni szakludósitó 
küldötte. A jelentés a magyarországi árpáról 
és annak a söriparban való fölhasználásáról 
szól, szakértők véleménye alapján. Közöljük 
belőle a következőket: Minthogy a magyar 
árpa korán érik, csaknem nélkülözhetetlen 
ama bajor sörgyárakra nézve, melyek korán 
készítenek malátát, minthogy a bajor árpát 
később aratják és az árpa hosszabb ideig 
tar ó raktározást igényel, mig teljes csiraképes-
séri' t és ezzel a kifogástalan maláta és sör 
kés i éséhez szükséges tulajdonságokat elnyerné. 
A magyar árpa az összes árpák között a leg-
nagyobb liszttartalommal bir, mig ezzel szem-
ben a bajor árpának nagyobb sikértartalma 
van, miből kifolyólag földolgozás közt be nem 
oldódik elég könnyen és a sörgyártásra nem 
annyira alkalmas. A mig tehát búzánk nagy 
síké'tartalmán ál fogva örvend keresletnek a világ-
piaczon, addig árpánkat ezzel ellenkezőleg 
az a tulajdonsága teszi becsessé,, hogy a 
sikértartalma aránylag csekély. Árpánk kelendő-
ségét ennélfogva főleg nagy liszttartalmának 
és korán érésének köszönheti. Arra kell tehát 
törekednünk, hogy minél korábban és minél 
nagyobb liszttartalommal biró egységes árpát 
hozzunk piaczra. E közben természetesen nem 
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy sör-
gyártásra csakis jó csiraképességgel biró árpa 
használható, mely körülmény nagyon is hang-
súlyozandó,. 

Szakképzett munkafelügyelök. A hód-
mező vásárhelyi m. kir. földmive3 iskolát a 
jelen tanévben,több katona-kötelezettségének 
eleget tett növendék végezi, kik mindnyájan 
már előzőleg is mint földmiv.esek, kisgazdák 
gyermekei, földmivelésseil fogláík'ozván, a 
gazdaság és földmivelés minden ágában teljes 
jártassággal bírnak s mint ilyenek kitűnő 
béresgazdák, munkafelügyelőknek s kisebb 
gazdaságok önálló kezelésére kiválóan alkal-
masok s alkalmaztatásuk mindenkinek melegen 
ajánlható. A végzett növendékek elhelyezése, 
állásba juttatása az igazgatóság kedves köteles-
ségét képezvén, alkalmaztatásukat igénybe 
venni óhajtók szíveskedjenek a bér megjelölése 
mellett az iskolai igázgatóságához fordulni. . 

NYÍLT TÉR.*) 

JL 

„Gazdák biztosító szövetkezete" 
ezennel közhírré teszi, hogy m ű k ö -

dését a 
tüz-kár elleni 

biztosítási ágazatban 
megkezdette. 

Levélbeli vagy személyes megkeresé-
sekre felvilágosítást nyújt 

az igazgatóság. 
Iroda: Budapest, V., Mária Valéría-u. 10. 

*) Az e rovat alatt közöltekért a szerkesztőség 
eleíősséget nem vállal. 
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Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom 
Üzleti berendezése a ,Köztelei" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 
Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai " 
uradalom üzleti ' ' ' -
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel : 55 
krajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

jövő v á m p o l i t i k á j a 
és 

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

vámügyi bizottságának megbízásából 
irta: 

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

Nagy kvart alak 320 lap. 

— ^ ^ Á r a 10 k o r o n a . . 

Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában. 

Magyar királyi Államvasutak. Igazgatóság. 
97073/28681 GV. 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-
lével, megőrzésével, gondozásával, csomagolásával, át-
adásával s egyéb kezelésével, nem különben az átvett 
áruk tűzkár elleni biztosításával. 

A részvénytársaság gabonaelevátorában a kül-
földre rendelt vagy importált gabonanemüek minden-
nemű kezelését (TI. m. ele válást, keverést, egalizálást, 
rostálást, triőrözést és osztályozást) elvállalja, úgy-
szintén végezteti s gabonának zsákokban vagy ömlesz-
tett állapotban való (alla rinfusa) hajóba rakását is. 

A részvénytársaság a nagymélt. kereskedelem-
ügyi m. kir. Miniszterim által jováhagyott üzletszabály-
zatát és díjtételeit kívánatra díjtalanul rendelkezésre 
bocsátja. 

Az igazgatóság. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti termény-

bizományi czég jelentése.) 

Budapest, 1900. julius 7-én. 
Az időjárás az elmúlt héten túlnyomóan száraz 

és meleg volt, esőzések kezdetben csak szórványosan 
fordultak elő, később zivatarok állottak be, melyek a 
hőmérsékletet sütyesztették és a hét vége felé is tar-
tanak. A vetések fejlődése sokatigérően haladt. A 
rozs, részben a buza aratása folyamatban is van már 
és mint tegnapelőtt megjelent hivatalos kimutatás 
konstatálja katasztrális holdankint országos átlag-
ban búzából 6-78 mml, rozs 5-70 mm., árpa 
6-54 mm. és zab 6 21 mm. várható. Az uj termés 
további kedvező időjárás esetén ugy minőség mint 
szin tekintetében is igen kielégítő leecd. A külföldön 
az időjárás szintén kedvezőbb volt és a terméski-
látások javultak. Amerikában a panaszok megszűntek. 

A külföldi pisczok üzletmenetét illetőleg, ugy az 
irányzat mint a forgalom nem volt egyöntetű, mert 

egyrészt az amerikai jelentések csak részben adtak 
impulzust, másrészt lokális érdek és politika volt be-
folyással az üzletre. Amerika északi-nyugati vidékein a 
hét elején végre a már rég óhajtott esőzések állottak 
be, a mi nagymérvű lebonyolításokra adott alkalmat; 
a hangulat ennélfogva ellanyhult, mig később ismét 
vételek eszközöltettek és az irányzat javult. A mult 
héthez viszonyítva az árak azonban mégis l[/4 c. ol-
csóbbak. A látható készletek búzában 94,000 bush. 
gyarapodtak. Angliában a fogyasztás kielégítő, az 
irányzat ennek daczára lanyha és eladások csak olcsóbb 
árakon történhettek, Fráncziaországban kevés üzlet 
volt, mi mellett az árak alig váltak. A termésered-
mény az idén ugyan gyengébb lesz mint tavaly, de a 
régi készletek még mindig nagymérvűek. — Délnémet-
országban mérsékelt forgalom volt tartott árakon, 
Eszaknémetországban politikai okok hoztak áremel-
kedest, A Balkán államok terméskilátásai felől igen 
kedvező jelentések érkeznek és a várható termésről 
ugy a minőség, mint mennyiség tekintetében igen 
dicsérő hireket hallani. — A délorosz tudósítások 
szintén kielégitőek és az eddigi károk a beállott eső 
által ismét jóvátétettek. 

Nálunk a kereslet kenyérmagvak iránt a hét 
nagyobb részében gyenge maradt és a hangulat is 
lanyha volt, később barátságosabb lett az irányzat a 
nélkül szonban, hogy az üzlet is megélénkült volna. 
Takarmányczikkek ellenben ártartóak maradtak. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük : 

Buza nagyon lanyhán indult. A kínálat terjedel-
mes és sürgető volt, mig a malmok tartózkodást tanú-
sítottak és alig vásároltak. Az irányzat igy természete-
sen csökkenő volt. Az üzlét későbbi folyamán az árak 
nem változtak, a forgatom továbbra is korlátolt maradt 
és csak a hét vége felé mutatkozik ismét javulás. Az 
árak a mult héthez viszonyítva egyenlegkép 10—15 
fillérrel olcsóbbak. Szerb búzákból nagyobb tételek kel-
tek el a Dunán lefelé való elszállításra és ezek beszámí-
tásával Körülbelül 110,000 mm. tesz az összforgalom. 
A hetibehozatal 118,000 mm. 

Rozs tartósan gyengén volt kínálva, a kereslet 
azonban szintén csekély volt, a vevők teljesen tartóz-
kodtak és igy lanyha irányzatnál árak 20—30 fillért 
vesztettek. A hét vége felé a hangulat azonban valami-
vel kellemesebbre fordult, a forgalom- szintén jobb lett 
és helyben valamint Budapest távolságában átvéve 
12-50-13'— kor.-ig fizettek. Nyírvidéki áru debreczeni 
paritásában 11-8C—11-60, nyíregyházi paritásban 12. 
11.80 kor. között kelt el készpénzfizetéssel Ujrbzs 
(Pestvidéki) szokványminőségben julius-augusztusi szál-
lításra Budapest távolságában átvéve 20—25 fillérrel, 
az októberi határidő jegyzésén alul, nyírvidéki pedig 
hasonló feltételekkel 12.—12.10 kor.-ig Debreczen távol-
ságában átvéve adatott el. 

Árpa (takarm. és hint. czélokra) csak gyengén 
volt kínálva, a kereslet szintén mérsékelt maradt, hiz-
lalók azonban szükséglet esetén magasabb árakat vol-
tak kénytelenek fizetni; a gyárosok tartózkodóak 
maradtak. Minőség szerint Budapesten illetve Köb > 
nyán átvéve 11.80—12.50 kor. k szpénzfizetéssel jegy-
zünk. Prompt uj árpát helyben á ll—11-30kor. fizettek, 
uj szerb származású árpa julius-áug. szállításra hely-
ben elvámolva 11. 11.10 kelt el időre. (Minden 100 
kg.-ként.) 

Zabban elég bő hozatalok voltak, a kereslet 
azonban mérsékelt maradt. Az árak változatlanok és 
kb. 4500 mm. forgalom mellett merkantil áruért 
10-40—70, prima- és elsőrendű minőségért, mely utóbbi 
azonban csak elvétve volt kínálva, 11-20 kor.-ig fizettek. 

Tengeri a vidékre való elszállítás czéljából, 
éppúgy hizlalóknál csak gyenge keresletre talált és 
kocsiba rakva helyben 11-20—11-30 kor.-ig jegyez. 

Olajmagvak: Káposztarepczében (uj) csak kevés 
van kínálva és helyben 25-80—26 K. ér el. Káposzta-
repcze augusztusra szórványosan 25-80—26-40 K. között 
köttetett. Bánáti repcze hajóállomásokon átvéve kb. 
4500 mm. kelt el á 24, budapesti paritásra kb. 24-80— 
25 K. jegyzünk. Román aprószemü repczéért 25-30—26 
követelnek budapesti paritásra kalkulálva. 

Hüvelyesek : Bab e héten is üzlettelen maradt, 
az árak csak névlegesek. Törpebab Gyöngyösön 16-—, 
Félegyházán 16-—, gömbölyű Mohács 14 —, Zombor-
Baján 14-—, barnabab Kalocsán 14-—, tarkabab 
Nagy-Károlyon 10.—. Kendermag helyben 20 koronáig 
jegyez. Bükköny 14. -14-50 K. Muharmag 14—15 
koronát jegyez helybeli paritásra, minden 1Q0 kilo-
grammonként. 

Napi jelentés a gabonaüzletről. 
1900 julius 10. 

Készáruban ma az üzlet kezdítén csak néhány 
vaggon buza kelt el, mig zárlatkor a malmok mégis 
jobbnak látták bevásárlásokat eszközölni ugy, hogy 
végeredményben kb. 30,000 mázsa búzát változatlan 
árak mellett vettek. A hozatal vasúton és hajón mind-
össze 17 000 mázsa. Felmondás — ma kedd lévén — 
nem volt. 

A határidőpiaczra a mai magasabb külföldi jegy-
zések nem nagy-befolyással voltak. 15-68 K kezdték 
az októberi büzát venni, mig a további forgalom folya-
mán 15-62-ig lanyhult nagyon csekély érdeklődés 

mellett. Dél felé 8/i márkával magasabb berlini jegy-
zésre ismét jobb vételkedv uralkodik különösen rozs-
ban, mely utóbbiért vigan 13-74 K. fizettek, míg a 
buza 13-68—13 70 K. jegyez, hogy egy órakor 15-66 
záruljon. Zab még mindig jól tartja magát 10-46—48 K. 

Árpában még nagyon gyér a forgalom, uj áruban 
csak néhány vaggon kerül forgalomba, melyért 10-80— 
11-30 K. fizetnek 3 hóra ab itt. 

Rozsban vontato't az üzlet, csak ó-árut kinálnak-
melyért helyben 12-70—12-90 érhető el Budapesten. 

Tengeri szilárd, vaggonba, 11-50 követeltetik. A 
kereslet meglehetően élénk úgyszintén ab állomás, 
rakományok augusztusi szállításra kötési árakon felül-
fizetés nélkül kapható. 

Zabban kedvezőbb kereslet mellett valamivel 
szilárdabb és helyben 10-60—10-60 jegyzünk ; jó áruért 
ugyanannyit paritással. 

Repcze jól tartott árak mellett meg gyenge 
kínálatú, vaggonárukban bpesti paritással káposzta 
repczéért 26-— koronát, mig apró szemű bánáti 
repczéért 24-—24*50 fizetnek. Román áruért 47 frankot. 

Határidők egy órai zárlat 
Buza októberre 1900. 15.66-68 
Tengeri juliusra . 11.42—44 

, aug.-ra „ 11.48—50 
, májusra 1901. 9.66—68 

Zab októberre 1900. 10.48—50 
Rozs októberre „ 13.74—74— 

Az árjegyzés 100 kg.-ra vonatkozik: 
Kiadatott: 
Buza: 

100 mtm, 80 kg K. 15 80 3 hóra 
150 
100 

1100 79® 

, 15-70 
„ 15.40 
„ 15 55 
, 15.55 
. 15-55 
„ 15-55 
. 15-55 
, 15-40 
„ 15 70' 
„ 15.50 
„ .15-50 
„ 15-30 

!00 . 77 , , , 15-20 * _ 
Pestmegyevidéki: 2200 mm. 80 kg. K. 15-50 3 hói 

150 , 78 . . 15-— 

Fehérmegyevid.: 300 , 
150 

Oro-h'zai 3000 
H.-m.-vásárhelyi: 3000 
Temerini 2500 
Debreczeni 5000 , 
Szivacsi: 1000 
Szerbiai : 30C0 

izeKgr&ri képviselő 

A szeszttzletben e hétnek elején az üzletmenet 
változatlan volt és a forgalom kielégítő. Elkelt finomí-
tott szesz nagyban azonnali szállításra 116-50—117-50 
K. és 118-25—118-50 kicsinyben adózva és 46-50—47-50 
K. adózatlanul helybeli gyáraktól. Élesztőszesz adózva 
gyérebb kereslet mellett 46-50-47-50 K. jegyeztetik. 

Vidéki finomitógyárak részéről a kínálat e hét-
nek ílején élénkebb volt és több tétel azonnali, vala-
mint augusztusi szállításra 116 K. adózva el is kelt 
ottani állomásokhoz szállítva. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz e hétnek elején gyéren volt ajánlva és 
csak néhány kisebb üzlet létesült 40- 40 25 K. 
azonnali szállításra. 

A kontingens nyetsszetz ára Bvdapsttei 40-
40 50 korona. 

Bécsi 44- 44-40 koroai, koaí'njeBi 
iyesr»n8azért. 

Prágai jagyzés 112.'/s—113 — korona adózott él 
40.50 korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzéi 20-— korona kiviteli szeszéit 
30°/o hektoliterje. 

Kivite're e hétnek elején néhány tétel finomított 
szeszt vásároltak. 

Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan 
jegyeznek. 

Budapesti lárlat&rak t héten: Finomított MO«-» 
116-50-117-50 korona, Slesztöszosz 116 50—117-50 K., 
nyartczesz adózva 114 50—115-50 korona, nvoraszsgs 
adózatlan (exkontingens) — -•— korona, denaturált 
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•ze»z 36 50—37-— korona. Kontingens nyergsztsi 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve buckpssti vasútállomáshoz szállítva készpénzese-
iéi mellett értendők. 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet üzteti jelentése. .1900. julius 7. 

Az öziettelenség, mely a hét első felében ural-
kodott, kiterjedt a hét végéig. Az árufelküldések foko-
zódtak, mig a vásárlási kedv teljesen hiány!ib. 

A husüzlet változatlanul csendes, nagyobb részt 
helyi vágású hus keiül eladásra. 

Vadból csak őzbak küldeményeink voltak, ezekből 
néhány darab fülledten érkezett * meg. Egészséges 
áruért i-40—1'50 kor. ériünk el nagyban s egészben 
kilónkint. 

A baromfiüzlet csak a pénteki hetivásáros napon 
volt mozgalmas. Ezen a napon valamint jobb árakat 
lehetett elérni. Elkelt: csirke rántani való 1-10—1-20, 
sütni való 1-60—2:10, sovány lud 4—4'60, kacsa 
2-60—2-80 kor.-ért mind páronként. 

Tojásban az üzlet nem változott, la alföldi áru 
56—57, erdélyi 54—55 koronával kelt el eredeti 
ládánként. 

A vajüzlet irányzata lanyha a nagy hozatalok 
árcsökkenést idéznek elő s ma már vajat csak olcsó 
áron lehet értékesíteni. A készletek ennek következ-
tében egyre halmozódnak. Ia teavaj 1-50—1-60, Ha 
1-40 -1-50, főzővaj 1-40—1-50, Ila 1"00—1'20 kor. 
kilónként. Turó 10—16 fillér kilónként. 

A gyümölcspiacz irányzata lanyha. Az üzlet-
telenséget a kereslet és kinálat közö ti aránytalanság 
idézte elő. Egyébként a tikkasztó melegség következ-
tében a küldemények kárt szenvedtek és ennélfogva 
csak olcsón voltak értékesíthetők. Dinnye az utolsó 
napon keresettebb volt, a beérkezett tételeket 80—100 
fillérért értékesítettük kg.-ként. 

Rózsaburgonya 4-80—5-20 koronával kelt el 
vaggonrakományokban 100 klg.-ként. 

Hiyatalos árjegyzés 

Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 
élelmiczikkekről. Budapest, 1900. julius 9-ről. 

Hns és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 
I. rendű 106—112, II. r. 102—104, III. r. 98—100, eleje 
I.r. 92-96, II. r. 88-90,'III. r. 76—84, 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. 92—100, 
II. r. 88—90, eleje I. r. 80—84, II. r. 76—78, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 100—108, vidéki , 
szalonna nélkül budapesti 90—100, vidéki — , 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
120—130, malacz élő, szopós I.r. 1 drb 0.00—0.00, 
tisztított I. r. 1 kg. 1.60—1.80, sonka 1 kg. nyers, belf. 
hentesáru 0.90—1.20, füstölt belf. csonttal 1.04—1.50, 
csont nélkül 1.20—1.70, sonka füstölt prágai, csonttal 
0 . 0.—, csont nélkül 0. 0.—, kolbász 1 kg. nyers 
1.00—1.20, füstölt I. r. 1.40—1.60,'szalonna 1 q. , 
sózott 104—108, füstölt 108—112, sertészsír 1 q. hordóval 
110—112, hordó nélkül budapesti I. r. 106—108, 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. 0.00—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—460, 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—2.60, nagy 1 drb 0.70—1.70, ludzsir 1 kg. 
1.60—1.90 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.00—2.00, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 2.00—2.10, márna 1.10—1.20. 
süllő balatoni , czompó 1.30—1.40, pisztráng 
nagy 14. 14.—, kecsege 2. 3.—, angolna , 
apró kevert 0.50—0.70. Lazacz rajnai 1 kg. 10. 11.— 
korona. 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
1.40—1.60, főző darabos 1.00—1.50, szedett , 
olvasztott , margarin I. rendű , II. r. 

, tehéntjiró I. r. 0.16—0.24, juhturó 0.40—1.00, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt 90—1.02, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 1.00—1.30 korona. 

Liszt és kenyémemiiek. Kenyérliszt 1 q. , 
kenyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0.27—Ó.27, barna 
0.22-0.22, rozs 0.22—0.23 korona. 

Száraz főzelék. Lencse belföldi 1 q. —.00 .00 
külföldi 34.00—56.00, borsó hazai héjas 20.00- 24.00, 
koptatott 26.00—30.00, külföldi héjas 20.00—22.00, 

14.00—36.00, 

bab fehér apró 14.00—17.00, nagy 14.00—20.00, színes 
12.00—20.00 korona. 

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

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. 0.00 - 0.00,1. r. 1 q. 
00.00 -GO.OO, pétrezselyem ujd. 100 köt. 0.00—0.00, I. r. 
1 q. 00.00— C0.00, zeller I. r. 100 drb 1.20- 1.60, kara-
lábé I. r. 100 drb 1.40—2.00, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. 10-14, érett makói 1 q. —.00 .00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 18. 22.—, czékla 1 r. 100 drb 
1.40—1.80, II. r. 0.80—1.00, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
10.00—20.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 2.01—2.80, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 2 21-3X0, kötött saláta 100 drb 0.80—1.80, 
burgonya 1 vaggon sárga 600.0—700.0, fehér 000.00— 
000.00, rózsa 1 q. 5.00—6.60, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.00—1.20, ugorka 100 drb savanyítani való 1.40— 
I.80, savanyított 2.80— 3.00, nagy salátának 8.00-16.00, 
paradicsom olasz 1 q. 22.00—24.00, belföldi 24. 32.—, 
zöld paprika 100 drb 1.00—3.20, tök főzni való 100 drb 
6.- 16.—, zöldborsó hüvelyes 1 q. 14 00—16.00, kifej-
tett , 22.00—.24.00, 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. 16. 30.—. 
rétesbe való 20.00—3Ö.0Ó, vajkörte nagy 
—. .—, közönséges kevert körte ' 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. :—.—, nem 
magvaváló vörös 1 q: —. —.—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. 36.-—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—C0.00, 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. 44.00—46.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—84.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—120.00, szőlő passatutti 1 q. , 
1 q. —. .—, szerb szőlő 1 q. —.——.— korona. 

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

Büfiapesíí tfifcarafeyjásár. (IX. kerület Mester-
airra, S800 julius 10 & székesfővárosi vásárigazgatósái 
|@lentés8 a „Körtetek* részére). Felhőzetett a ssokotl 
ősségekből 142 szekér réti ezéas, 0 araké? mohir, 

25 szekér upsz?.!ms, 5 .zefcér aiomszalma, 0 szekér ts-
3.8JE=éoyjsa!mf. 0 essekér tsneerisz&r, 20 zaké* egyéb 
akarmtay (zabosbükköny,lóhere stb.) 200 mlk esesska. 
h forgalom közepes An-fc fil.-ben q-ként a követ-
kezők: réti szén* 380—580, muhar , ssup-
see1B5» 260-320. RlcnsEzalca 220—280 egféb 'tkff-
nány — - — ; , lóhera takarmáiy-
—"'ísa& 100 kéve tesgerisT. ———i— 'üsse? — 
440 - 540, s«rjn —. ssslamszessk* — , — — 

, aj , zabosbökkenr 400—520. Osssei 
assisiim 194 italy 252,200 ig, 

Állatvásárok. 

Bnáapesíi jaiivásár, 1900. julius hó 9-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 444 darab, 
eladatott 444 drb, feljavított juhok 57 drb,., eladatott 
57 drb, kisorolt korok 64 drb, eladatott 64 darab, 
kiverő juh 50 drb, eladatott 50 drb, bárány — drb, 
kecske —, boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —. romániai - — , durvaszőrü — db. 

Birkavásár lefolyása élénk volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü42 -48.— K. 

páronkint, 47—50 (51)K.-ig 100 kiló élősúly szerint,feljaví-
tott juhok 32- 36-— K. páronkint, K.-ig 100 
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok 38 K.-ig 
páronkint, .— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juhok 15 K.-ig páronkint, 36—40 K-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K. páronkint, kecske — K, 
raczka juhok 25—33'— K. páronkint, — K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai — K. páronkint, angol 
keresztezés — K. páronkint, romániai — K. páronkint. 

Bécsi vágómarhavásár. 1900 julius hó 
(Vass Jenő tudósítása a .Köztelek' részére.) 

összes felhajtás 5899 db. Ebből magyar 4307 dl> 
galicziai 752 darab, bukovinai 70, német 770 * 

4316 db, legelő 1583 db, fiatal db, Oköf 
4066 db, bika 933 db, tehén 569 db, bivaly 292 db. 

A mult keddinél mintegy 600 darabbal nagyobb 
felhajtás folytán az üzlet tetemesen lanyhább lett. 

Árak: prima magyar 64—69-— (74-—), szekunda 
58—63, tertia 50—57. Galicziai prima 70' 74-— 
i ), szekunda 62—69, tertia 54—61. Német prima 
74—78-— (79-80), szekunda 66—73, tertia 58-65. 
Legelőmarha : szerb és magyar 46-—58 —, rosszabb 
minőségű 46 - 58-—. Bika és tehén 46—68 ( ) 
és bivaly 34- 44 —. Az összes eladások, élősúlyban, 
kilogrammonként, fillérekben. 

Bécsi sznrómarhavásár. 1900. julius 5-én. Fel-
hozatott: 3448 borjú, 1867 élő sertés, 1247 kizsigerelt 
sertés, 123 kizsigerelt juh, 136 bárány. 

Az üzlet valamennyi áruban lanyha volt. 
Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 80—100, 

prima 1C2—112, primissima 114—120 ( •/,. élő borjú 
68—88, prima 90—1C4 ( ), primissima 106—108 (—), 
fiatal sertés 84- 92, kizsigerelt sertés, nehéz 84-92, hizó 
sertés, süldő 96—100 ( ), kizsigerelt jub 72—90 
pr. kiló fillérekben, bárány páronkint 10—24 (—) korona. 

Bécsi sertésvásár. 19Ö0. julius 10 éa. (ScfúeiffeU 
is társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-

telek" részére). 
Felhajtás: 4966 süldő, 5591 magyar, ötsze-

0557 drb. 
A vásár kissé élénkebb volt. 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül prima 83- 85 fillér, kivételesen 86 fillér, közepei 
-82 fillér, könnyű - - fillér, süldő 60—80 fillér. 

Bécsi jnlsvásár. 1900. julius hó 4-én. 1 
1615 db juh. 

Kedvezőtlen hirek folytán az üzlet lanyha volt. 
Árak: juh 48 —52 (54) per kiló fillérekben, kiv. 

—, raczka 42 46-—per kiló. 

Szerkesztői üzenetek. 
S. B. urnák. A felmondási, időt törvény nem 

:abalyozza, a bírói gyakorlat azonban hat hónapot 
állapított meg. Ha szerződés nincs, a földbirtokos ezt 

6 havi felmondási időt betartani tartozik. A régebbi 
erződés azonban az ön esetében alterálólag hat, 
ert az nem újíttatott meg ugyan, tehát érvényét 

vesztette, de mégis a földbirlokos lehet abban a 
vé elemben, hogy az a régi szerződés Önök között 
hallgatólagos megállapodássá vált. Ez oknál fogva az 
On jogigénye nem egészen világos s mielőtt lépést 
tenne, mindenese're szükséges ügyvédi tanácsot kérnie. 

P. 0. Legyen. Névtelen levelekre nem reflektál-
hatunk. 

Pezsgőzés. Névtelenül beérkező czikkeket elvből 
veszünk figyelembe. Eltekintve ettől, tárcza-

czikkét nem használhatnánk hosszura nyúlt, lapos 
feldolgozásánál fogva, bár tagadhatatlanul jó ötlet van 

l i ty ir i rHi i Itgnigyabh ét «|y*dW 
g a z d a s á g i g é p g y á r a , 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

* B T S s s z e s ~ M 

gazdaság! gépeket gyártja. 
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Számtiszt 
kerestetik azonnalibelépésreŐnagyméltéságaGrőf Széhenyi 
Sándor tír uradalmai számára. 

Évi javadalmazás ÍOOO 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 és Írásban.tökéletes ismerete. 

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

vissza nem küldetnek, 

Gróf Széchenyi Domonkos úr 
czimére 

Nagy-Dorogra (Tolnamegye) küldendők. 1094 

O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S Á G I E G Y E S Ö L E T | 
felügyelete alatt álló 

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

gazdasági könyvek jelentek meg: 
fűzve kötve 

frt kr. 
Cselkó és Kossutány Takarmányozástan 2.40 3.— 
Cserháti Sándor Talajismeret 1.60 
Hilgard-Treitz .Sz ikes talajok —.80 1.— 
Domokos K. Gazdasági építészet l-ső rész 2.40 
Száhlender Gyula Gazdasági építészet 

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

Hidépitészet 2.60 
Molnár István Gazdasági gyümölcstermelés 2.— 
Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 5.— 
Rázsó Imre Czukorrépa-magtenyésztés 1. 

Dr. Baross János Idegenek birtokbeszerzése 3.— <—.— 

Megrendelések az 

Orsz , M a g y , G a z d a s á g i E g y e s ü l e t pénz tá r i h i va t a l ához 
Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám (Köztelek) 

intézendök. 
A müveket bérmentve küldjük; s minden megrendelés 

után 25°/o engedményt adunk. 

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, 

Szamosujvárt. 
A. készlet egész éven át állandóan 

800—1000 darab. 990 

1 ÜAmezögazdák f i gye lmébeH 

I Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és kerités-gyára 

Budapesten, ¥111., Üllői-ut 48. szám 
jutányos áron szállít: 

s o d r o n y - k e r í t é s e k e t , 
m a g t á r - a b l a k r o s t é l y o k a t , 

szikrafogókat, kavics- és föld-
rostákat, herefejtő- és tok-
lászoló aczélszöveteket gömbölyű 
és négyszegletes aczélsodronyból, 

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

ellátását, 
t a k a r m á n y - és t r á g y a k o s a -
rakat , ö k ö r s z á j k o s a r a k a t , 

rostákba való' szitabetóteket stb. stb. 
Pontos és gyors kiszolgálás! 

Árjegyzékek ingyen és bérmentveII 

Magy. kir. államvasutak. Igazgatóság. 
95350/CIÜ. 

Hirdetmény. 
Uj személydijszabás életbeléptetése a m. kir. államvasutak és a cs. le. osztrák 
államvasutak állomásai közti forgalomban Bées—L/m-Bruck—Marehegg en át. 

A m. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesítés szerint a cs. k. osztr. 
államvasutak és a m. kir. államvasutak állomásai közti forgalom számára Bécs— 
L/m-Bruck—Marchegg-en át már előbbi időre hidetett uj személydijszabás csak 
f. év julius l-jével lép életbe. 

Budapest, 1900. június hó 20-án. 
Az igazgatóság. 

Utánnyomás nem dijaztatik. 

Magy. kir. államvasutak. Igazgatóság. 

Hirdetmény. 
Gyorsvonatoknak rendes megállása Szonta és Priglevicza Szent-Iván állomá-

A szabadka-dáljai vonalon közlekedő és Szabadkára d. e. 9 óra 29 perez-
kor érkező, illetve onnan este G óra 15 perczkor induló 6001. és 6002. sz. gyors-
vonatok Szonta és Priglevicza-Szent-Iván állomásokon f. évi junius hó 20-ától 
kezdve nem feltételesen, hanem egy percznél kevesebb időre rendesen meg 
fognak állani. 

Budapest, 1900, évi junius hó 12. 

Utánnyomás nem dijaztatik. 
Magy. kir. államvasutak. 

Ef J t I N I T 
n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

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

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

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

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoké-* 3 frt. 
A megrendeléssel egyideüleg a kainit árát.. -«yesutetük pént-
tárához beküldeni kériük, a szál l í t^ ^öi 8 k ü l d e m é n y 
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A dr. Aschenbrandt-féle 

bordói-por 
a legbiztosabb, kényelmes kezelésű és olcsó ellenszere 

a szőlő- és a burgonya 

peronosporájának 
Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete* rak-

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

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

A dr. Aschenbrandt-féle 

r é z - k é i i p o r 
a legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb betegségtől is védel-
mező ellenszere az 

oidiumnak (lisztharmat). 
ĵ .ra Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" 

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

0 Q T Ahol az 1899-ik évben volt oidinm, először április 
hóban, amikor a szőlő hajtása 10—12. cm., porozzunk; 
másodszor junius hó végén, harmadszor augusztus hóban. — 
Egy kat. holdra kell 3 porozásához 15—18 kg. rézkénpor. 
Sokkal kevesebb fogy belőle, mint a közönséges kén -
poribél. 

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

Permetező és fujtató gépek s 
Vermorel-féle „Ec l a i r " 
Vermorel-féle „Torpi l lc ' 

. 40 kor. 

. 36 kor. 

Megfelelő magyar gyártmányok: 
Permetező 32 kor. 
Kézi f a j ta té (igen finoman poroz) 10 kor. 
Háti porozé gép(igen finoman poroz)... ... 28 kor. 

Az , Aschenbrandt-féle" porok megrendelhetők a vezérképviselő 

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

Ezenkívül megrendeléseket elfogadnak: 

A „Borászati Lapok" kiadóhivatala, 
BUDAPEST (Köztelek) 

éa a > M é k i m e g b í z o t t a k . 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

„Deeríiig"-féle fükaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
szénagyiijtőgépeket 

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

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

natosítani. 

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

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

Magyar kir. államvasutak. 
"23509/III. számhoz. 

Budapest-jobbparti üzletvezetősége. 

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

Hatvanig a jelenleg közlekedő személyszállító .vonatokon kivül, folyó évi julius 
1-től kezdve 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. 

- Budapest k. p. u. „ 
Kőbánya f. p. u. .. 
Rákos 
Rákos-Keresztur m. r. h 
Munkás-Otthon 10. sz. őrh. f. 
Rákos-Csaba m. r. h. .. 
Péczel 
Isaszegh 
Gödöllő 
Besnyő (m. h.) 
Besnyő-Kolostor 32. sz. őrh. (f. 
Bagh 35. sz. őrh. (f. m. h.) 
Aszód 
Héviz 40. sz. őrh. (f. m. h.) 

j Héviz Györk 39. sz. őrh. (f. m. h.) .. ... 

i 

1. h.) . 

3.40* 
3.44 

fiatvan Ind. 
Az állomások neve mellett balról álló idő adatok felülről lefelé s a jobb-

ról állók alulról felfelé olvasandók. 
Budapest, 1900. junius hó. Üse le tveze tőség ' . 

Utánnyomás nem dijaztatik. 

M. kir. államvasutak igazgatóság. 
88359. F. IV. szám. 

Hirdetmény. 
(Podgyász- ( 

A magy. kir. államvasutak utazási nyári és nagyobb áru forgalmi időszak 
beálltával ismételve kéri az utazó- és szállitó közönséget, hogy ugy saját, mint 
a vasúti szolgálat pontos és gyors lebonyolítása érdekében a szállításra fel-
adott podgyászon a rendeltetési állomást, egyéb darabárukon pedig ezenkívül még 
a czimzett nevét, polgári állását és lakását a maga részéről kitüntetni szíves-
kedjék. 

A czim legalkalmasabban magára a burkolatra, vagy az arra — egész 
terje "elmében — ragasztandó papírra irandó s csak há ez nein lehetséges — 
szükséges azt a darabhoz erősítendő fatáblácskára, bőrdarabra vagy erős lemez-
papírra írni. A közönség a vasút ily irányú támogatása mellett a podgyász 
Illetve darabáruk helyes szállítását és kiszolgáltatását, nagyban megkönnyíti 
és gyorsítja s különös biztosítékot szerez magának arra, hogy a nagyszámú kül-
deményeknek a vasúti közegek által aránylag igen rövid idő alatt végzendő fel-
vételnél előforduló — teljesen ki nem kerülhető — téves bárczázások és elhur-
czolások a lehető legrövidebb idő alatt kiderítessenek és helyreigazitassanak. 

Az utazó, illetve szállitó közönség figyelme egyben felhivatik az üzletsza-
bályzat 31. §-ára, mely szerint a podgyászdarabokon korábbi vasúti, postai, vagy 
másnemű szállítási jeleknek lenri nem szabad. Ha ezen szabály figyelmen kivül 
hagyása következtében a podgyász eltéved, a vasút az ebből származó kárért nem 
felelős. 

E szerint tehát első sorban a feladónak áll érdekében, hogy a podgyászo-
kon lévő régebbi ragaszbárczákat a podgyásznak ujboli feladása előtt eltá-
volítsa. 

Budapest,' 1900. junius hó 8-án. 
Az igazgatóság. 
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K I S H I R D E T É S E K 
'é lyegre 

BETtaüDÖ ÁLLÁS, 

ÁLLÁST KERESŐK. 

VEGYESEK, 
41© hold 

használva a gazda 100 ke-
mê takarir̂ buza6 kötéllel 
1. szám ezire 14 korona 

1 . drb 

használva a gazda 100 ke-
mê takarir̂ buza6 kötéllel 
1. szám ezire 14 korona 

ÁLLATOK, 

Eredeti 

Ramhouillet 

gróf Herberste in 
Albert 

használva a gazda 100 ke-
mê takarir̂ buza6 kötéllel 
1. szám ezire 14 korona 

ÁLLATOK, 

Eredeti 

Ramhouillet 

gróf Herberste in 
Albert 

T A K A R Ó 

PONYYÁKAT, 

ZSÁKOT 
iaewTkSaCkáme'uett 
KOHN ÉS STEIN 

BÍDAPESTV^ Pak 5F 

500 drb. 

Csoiw,' iiT f. 

T A K A R Ó 

PONYYÁKAT, 

ZSÁKOT 
iaewTkSaCkáme'uett 
KOHN ÉS STEIN 

BÍDAPESTV^ Pak 5F 

oaftonazsák̂ X 

f e l a d ó k ™ 

Sírasser és Könignél, 
B u d 

B é l a -

FALB 
az idén is sok es6t jő-

A Fischer - íé le zsák-mm 
Külföld 

biborherét, 

uj rozsot, 

Badapest, Yll., Kerepesi-utíO. sz. 
K i t ű n ő m i n ő -

H A L M K 
Budapest, 

E á r o l y - k ö r u t 9. 

kereskeiMm é̂sTparkama-

S S , * 

r g H r ü e n kláUi" 
luluB^^S^déli 

•látandó el:' „ Ajánlat esi-

f f l i W í S i 
államneté-

•b lŐOÖ.-'évi hó 30-iki déli .12 

MÖPAiiísfé 

izfaiéii 

é*l"írttIOS^'V1'" 

E Ü S o f f S s I 
ügyi tanács határozata foly-tán június. •• hó 2S-ÍÓ1 kéz-
r t n d e l t e í t n T 7 S h S 

S 
i l i ű r S I E 

30-án. ^ / 

ssggy^ 
s í S C i á s 
induló 5012. sz. személy-vonat forgalma f. é. julius 
S r - S é ^ r é s S -

várról esté 8 óra 41 perez kor̂ fog tovább, indulni é 
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A legjobb kutszivattyuk 
A ugyszinte mindennemű sz iva t tyúkat , 

-Jk minden czélra, csöveket , 

vízellátási 
telepeket 

i készít 466 

Anion K i i 
Máhr.-Weisskirchen. 

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

GflZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gézekével 

N lcsié rtgytk (tTátsllni; éfúgy 

m é l y r í g « l « z i s t szölft-telepitésekhez. 
írfaklMCk Mreta*, fesgy alutf aánenkeH fcráeljtaak. 

WOLFF ERNŐ, BUDAPEST-KELENFÖLD. 

| Lapunk bekötési táblája I 
1 frt 36 kpőpt (poptőmenteMB) 

kapható kiadóhivatalunkban, g 

Haszonbér le t keresés. 
Kitűnően képzett, gyakorlott, előkelő család-

ból származó porosz gazda, Magyarországból nősül-
vén, itt megtelepedni óhajt és bérletet'keres. Vas-, 
Bars- és Nógrádmegye előnyben részesül. 

Kívánalmai 400—1000 kat. hold. jó minőségű 
föld," lakház, épületek, teljes fundus instructus, jó-
közlekedési útvonal. 

Kellőleg körülírt ajánlatokat, a bérlet árával 
megjelöltén „ J . S l O O O . " alatt a lap kiadó-
hivatalába kér. 1128" 

Egy és több vasú egyetemes 
aczét®kóSm és 

t a l a j m i v e l o 
e s z k ö z e i m 

olcsó ár, e l ső rendű m inőség és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb hírnévnek és kelendőségnek 
örvendenek. 

/ Eperjet, \ 
/ 1838. októberi 
|l-3. legelső' dij] 
\ állami arany/ 

Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

cs. és kir. kizárólagos ekegyára 
B U D A P E S T , 

V I . ke r . , Nagymező-utcza 68 . sz. B á c h e r R u d o l f 
Magyarországi vezérképyiselő: Szii©s Zsigmond. 

U n l c m n - D r i l l 
egyetemes sorbavetffgóp sokoldalú használ-
hatóságánál, czélszerü szerkezeténél fogva e g é s z 

Európában 

a legjobb hírnévnek; és 
a legnagyobb 
Ö r v e n d , ezeknélfogva az összes eddigi 

között az 

els0 helyet foglalja el. 
Árjegyzék és bővebb felvilágosítással 

• E ^ P _ • • W - — CS. és k i r . szab. kizárólagos vetőgépgyára 

M e i e i i a r F c r c n c z B«daPest, mm W * V M V « V I k e r < ? Nagymezó'-utcza 68. 

H O T T E R F . J . R . Szt. József-gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2., Schönb runne r s t r a s se 18 

fa^egésMégének feni 

EOTTEB-rÉLE HOLTTETEHZENŐCS 
Vl tégely ára 2 frt, V» tégely 1 frt 20 

Felülmúlhatatlan holttetem eltáyolitáairí 

EOTTEE-FÉLE KOLKA ELLENI SZEB 
1 üveg 1 frt 60 kr. 

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




