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

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, 
Megjelenik minden szerdán és szombaton. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési dij: 
Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona*. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
III. országos sörárpavásár. 
Az ÓMGE., úgyis mint a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetsége, a Borsod-
megyei Gázd. Egyesülettel, a Miskolczi keres-
kedelmi és iparkamarával és a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezetével karöltve 

f. évi augusztus 28 án országos sör-
árpavásárt rendez Miskolczou. 

A vásáron résztvenni óhajtó eladó, árpá-
jából a .Borsodvármegyei Gazdasági Egyesület" 
titkári hivatalának faj és minőségenként 5 kg. 
mintát s amennyiben az árra eladásával a 
.Magyar Mezőgazdák Szövetkezetét" óhajtja 
megbízni, egyidejűleg ugyanazon mintából' 
4 kg.-ot a .Magyar Mezőgazdák Szövetkeze-
tének" (Budapest, Alkotmány-utcza 31.) is 
beküldeni tartozik. 

A minták legkésőbb augusztus hó 25-ig 
beküldendők. A vásár iránt érdeklődőknek 
részletes tájékoztatást nyújt és bejelentési 
iveket küld a Borsodvármegyei Gazdasági 
Egyesület titkári hivatala. 

A Miskolczi Hitelintézet r.-t. igazgatósága 
azon kedvezményt nyújtja a termélöknek, hogy 
a sörárpavásárra bejélentett árpát a vásár nap-
jáig miskolczi termény- s áruraktáraiban fekbér 
felszámítása nélkül kész beraktározni. Ez ügy-
ben az érdeklődők szíveskedjenek közvetlenül 
a nevezett intézet igazgatóságához fordulni. 

A rendező-bizottság. 

Háziipari szövetkezetek. 
A közgazdaság egészséges fejlődése meg-

követeli, hogy a nemzet vagyoni állapotának 
javulása nemcsak egyes osztályok között, de 
az egész vonalon állandóan és egyenletesen 
történjék. Ezen ideális czél felé törekszik ma 
mindama tényező, mely a közgazdaság előbbre-
vitelénél szerepelni hivatva van. 

Mindenfelé folyik az áldásos munka az 
ellentétek kiegyenlítésére, az egyes osztályok 
között levő vagyoni éles határok lerontására, 
a szakadások áthidalására. A gazdasági ingye-
nes előadások rendezése, a háziipari tanfolya-
mok szervezése, a telepítési munkálatok nagy 
körültekintéssel leendő foganatosítása, mind 
a nagy ellentétek kiegyenlítését, a nemzet 
zömének egyenletes, szilárd alapokra fektetett 
vagyoni haladását mozdítja elő. 

Nincs hazánknak egyetlen polgára sem, 
ki benső örömmel ne kísérné figyelemmel e 
nemes törekvéseket és a szép eredményeket 
látva erős hitet ne táplálna nemzetünk gazda-
sági fellendülése iránt. 

A sok, egy czélra törekvő eszköz és mű-
ködés között elvitázhatlanul kimagasló helyen 
áll a háziipari tanfolyamok rendezése. Hogy 
a szegényebb néposztály zöme a hosszú tél 
alatt kenyerét tisztességesen megkereshesse 
és ne legyen kitéve azon erkölcsi és 
anyagi elzüllésnek, adjunk neki munkát, de 
előbb tanítsuk meg dolgozni. 

A kezdet megtörtént. Földmivelésügyi 
miniszterünk az elmúlt télen 180 háziipari 
tanfolyamot szerveztetett s ezeken — átlagban 
— legalább 4500 egyént tettek képessé egy 
vagy több háziipari foglalkozás folytatására. 
Ezen tanfolyamoknak bizonyára folytatása is 
lesz s igy néhány év alatt a szegényebb nép-
osztály minden munkaszerető tagja a téli 
hónapok sok roszra vezető elheverése helyett 
kenyeretadó hasznos foglalkozást űzhet. 

A háziipari tanfolyamok rendezése már 
is azt eredményezte, hogy az anyag könnyű 
és olcsó beszerzésének módja felett gondol-
kozik a nép, mely a háziipar üzésének nagy 
erkölcsi és anyagi hasznáról oly hamar meg-
győződött. A Tisza mentén p. o. dugványozzák 
a füzeseket a meglevő füzeseket pedig ren-
dezik, holott ezen a vidéken ily dolgokkal az 
előtt nem igen törődtek, hanem a kincset érő 
fűzvesszőt jórészt télen át elfütötték. Több 
helyt mozgalom indult meg a czirok termesz-
tésére, seprökötés czéljából. Az árterekben a 

Szerkesztősig és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelek), Cllői-út 25. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

gyékénynek értéket kezdenek tulajdonítani, 
szóval sok mindent más szemmel néz a 
szegény ember, mint az előtt, a mikor annak 
feldolgozásához nem értett. 

A háziipar terjesztése, fejlődése rendes 
uton halad és már is nagy áldása azon vidék 
szegényebb népének, hol ilyen tanfolyam 
szerveztetett, de most következik a munka 
nagyobb, nehezebb része: a kész czikkek 
állandó és fokozottan terjeszkedő értékesítése. 

Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy a 
háziipar általános elterjedése az értékesítés 
nehézségein fog hajótörést szenvedni, téved-
nek pedig azért, mert a kész czikkek értéke-
sítése már ezidőszerint is szépen sikerül, ha 
van, aki az értékesítés körül buzgólkodik. Igaz, 
most még lassan megy az értékesítés, nekünk 
kell a piaezot, a vevőt keresni, mert még 
ismeretlenek vagyunk, de mihelyt egy vidék 
háziipara kilép az ismeretlenség homályából 
és létezése, jó híre a fogyasztó vagy keres-
kedő állandó tudatába jut, az értékesítés aka-
dályai meg fognak szűnni és a háziipar fejlő-
désével lépést fog tartani a kész czikkek ke-
reslete is. 

És ez nagyon természetes. Ha az a 
czeglédi, kecskeméti, félegyházi, szabadkai stb. 
gyümölcstermelő tudni fogja, hogy ő a Tisza 
mentén 1000 számra kaphat gyümölcsszállitó 
kosarat olcsón, csak nem fog drágán a kül-
földről hozatni. Ha az a kereskedő tudja, 
hogy seprőt, kefét, gyékénymunkát, szalma-
fonást stb. nagyobb mennyiségben, jó minő-
ségben egy vagy más vidéken jutányosán be-
szerezhet, bizonyára fölkeresi a ránézve is 
kedvező forrást. Ugyanígy leszünk, azon tár-
gyakkal, mik a mezőgazdaság körében hasz-
nálatosak, az oldalkosarakkal, hántatlan vessző-
ből font kosarakkal s egyéb tárgyakkal, miknek 
nagybani készítése nem egy vidéknek fog 
boldogulására szolgálni. 

De hogy ezt elérhessük, föltétlenül meg-
kívántatik, hogy valamely vidék egyféle ipar-
czikkből sokat készítsen és megkívántatik 
különösen az, hogy a háziiparral foglalkozók 
vidékenkint szövetkezetbe álljanak. 

TERMÉNYEINK É R T É K E S Í T É S É T 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉRE, B u d a p e s t , 

V . , A l k o t m á n y - u t e z a 3 1 . 
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A szövetkezetté való tömörülést számos 
fontos ok teszi kívánatossá, nevezetesen: 

Egyes ember csak a helyi fogyasztásra 
számithat, ez pedig bizonytalan. Kivitelre dol-
gozó kereskedő az aránylag kevés kész czik-
kel biró kis emberrel nem áll szóba, de a 
szövetkezet az összegyűjtött vagy összegyűjt-
hető kész ezikkeknek piaczot vagy közvetítő 
kereskedőt, sőt a mi legkívánatosabb, nagy-
bani megrendelőt könnyen talál, mert a szövet-
kezetben meg van az a garantia, a mi egyes 
embernél hiányzik. 

A szegény ember magára hagyva, nagyon 
gyakran oly helyzetbe jöhet, hogy kész czik-
keit potom pénzért kényfelen elvesztegetni, 
mert rá van szorulva, de ha szövetkezetbe áll, 
a szövetkezetnél kész munkájára előleget fog 
kapni addig, mig a munka illő áron értéke-
síthető lesz. 

A szövetkezet talál módot arra, hogy a 
háziipari tárgyak nyers r. ?agát jó forrásból 
nagyban beszerezhesse tagjai között jutá-
nyosán kioszsza, erre pedig az egyes kis em-
ber nem képes. 

A szövetkezet nemcsak a már meglevő 
háziipart fejlesztheti, de szélesebb látkörrel, 
nagyobb tekintélylyel, erkölcsi és anyagi suly-
lyal bírván, a meglevő háziipart oly tárgyak 
készítésére is kiterjesztheti, miknek 1 biztos, 
jövedelmező piaczot remél vagy tud teremteni. 

Ha mindehhez hozzáveszszük, hogy a 
kis ember önbizalmát, munkakedvét, saját én-
jének megbecsülését nagyban emeli az össze-
tartozás érzete, azon tudat, hogy ő minden 
bajában tanácsot, gyámolitást, segítséget nyer 
szövetkezeti társainak egyeteménél, bátran 
állithatjuk, hogy a háziipar állandó és foko-
zatos terjedése a szövetkezetek alakítását 
nemcsak kívánatossá, de — úgyszólván — nél-
külözhetlenné is teszi. 

Az a kérdés már most, ki alakítsa, 
ki szervezze ezeket a szövetkezeteket. 

Egyéb téren az ilyen szövetkezetek léte-
sítése nem oly nehéz, mivel a szövetkezetbe 
állani óhajtó tagok legnagyobb része bír annyi 
szellemi és anyagi erővel, h gy a szövetke-
zetet megalakítani vezetni és fentartani képes. 
De itt másként áll a dolog. A háziiparral 
üzletszerüleg foglalkozó kisemberek sem szel-
lemi, sem anyagi tekintetben nem állanak azon 
a fokon, hogy maguk erejéből szövetkezetté 
alakuljanak, rajtuk segíteni kell, ennek a segít-
ségnek pedig társadalmi uton kell megtörténni. 
Miután pedig a társadalom vezetők nékül nem 
mozog, a háziipari szövetkezetek megalakítá-
sánál a társadalom vezetői, a mozgalom meg-
indítói — véleményem- szerint — csakis a 
gazdasági egyesületek és gazdakörök lehetnek. 

Ennek a megindokolása nagyon egyszerű. 
Ugy tudom, hogy a befejezett tanfolyamok 

' legtöbbjét a gazdasági egyesületek és gazda-
körök szervezték, természetes tehát, hogy 
a háziiparral összefüggő minden kérdés elbírá-
lásánál, minden mozgalom megindításánál övék 
a vezérszerep, mint olyanoké, melyek a 
körülmények és viszonyok teljes ismeretével 
birnak. 

Hogy miként, mi módon alakuljanak 
ezen szövetkezetek, annak részletezésébe nem 
bocsátkozom, mert a módozatok részleteit, a 
kivitelt mindig a helyi viszonyok irányítják, 
csak azt jegyzem meg, hogy a megalakítandó 
szövetkezetek önmagukra hagyva nem fejthetik 
ki teljesen tevékenységüket, azért szükséges, 
hogy az ország területén megalakítandó összes 
szövetkezetek egymással állandó összeköttetést 
tartsanak föl, egymást gyámolitsák, segítsék 
annyival is inkább, mivel a szövetkezetek 
főczélja a czikkek értékesítése lévén ezen, 
az egész országot behállózó összeköttetés a 
czélt hathatósan előmozdítja. 

Midőn soraimat az illetékes tényezők 
szíves figyelmébe ajánlom, jelzem, hogy a 
„Zentai Gazdakör," mely a tél folyamán négy 
tiszamenti községben, illetve városban szer-
vezett szép eredményű kosárfonó tanfolyamot, 

megindította a mozgalmat arra, hogy a Tisza 
mentén Martonostól Ó-Becséig a háziipari 
kosárfonókat szövetkezetté tömörítse és van 
remény arra, hogy ezen mozgalmat az óhajtott 
siker fogja kísérni. 

No''oszel János. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

A köztenyésztés bikái. 
II. 

Örömmel közlöm Újhelyi tanártársam 
fenti közleményét. Örömmel olvastam annyival 
is inkább, mert a „Köztelek* 55-ik számában 
megjelent „Köztenyésztési czélokra csak tiszta-
vérü állatokat használjunk* czimü közlemé-
nyemet egyenesen csak azért irtam, csak azért 
domborítottam ki oly élesen a közlemény 
pontjait, hogy e fontos kérdésre reá terjelem 
a figyelmet, hogy azt tisztázandó vitát provo-
káljak. 

Közleményemnek két pontja volt: 1. köz-
tenyésztési czélokra használjunk tisztavérü 
apaállatokat, de semmi esetre sem olyanokat, 
amelyek ösmeretlen keresztezésből származnak, 
2. paraszt birtokosok részére rendezzünk üsző-
és tehéndijazásokat. 

E kérdések másodikát Újhelyi tanár ur 
is magának vallja teljes mértékben, sőt miként 
köztudomásu, az általa vezetett s oly szép 
eredményeket felmutató Mosonmegyei állat-
tenyésztési egyesületnél az üsző- és tehén-
dijazást már meg is valósította. Ilyetén módon 
tehát az üsző- és tehéndijazások fontossága, 
szükségessége két szakember által lett hangoz-
tatva s megvagyok győződve, hogy a gyakor-
latban működő gazdatársak egész sorozata 
vallja ez eszmét magáénak; megvagyok győ-
ződve, hogy az üsző- és tehéndijazások 
fontosságát ki-ki a maga körében propagálni 
fogja s igy egyszerre azt fogjuk észrevenni, 
hogy a bikadijazás mellett országszerte tehén-
dijazások is lesznek s ezeknek lesz azután 
igazi üdvös hatása a kístenyésztő kezében lévő 
állatállományra. Javítani fogja a kisgazda 
tehénanyagát, nagyobb, szebb testű, jobban 
tejelő teheneket fog a kisgazda tartani s nem 
csupán családja táplálkozását fogja a nagyobb 
mennyiségben nyert tejjel megjavítani, de 
jövedelmét is jelentékenyen fokozni fogja. 

A fentebb jelzett kérdések elsejére nézve 
azonban nyilváritott nézeteink látszólag nem 
teljesen egyezők. Ha azonban figyelmesen át-
olvassuk mindkét közleményt, arra a meg-
győződésre kell jutnunk, hogy a kettő között 
csak kifejezésekben és szavakban, de lényegben 
alig van különbség. 

Mindkét közlemény kiinduló pontja, hogy 
bizonyára a legideálisabb állapot az volna, 
ha köztenyésztési czélokra csakis tisztavérü 
apaállatokat lehetne használni. Elösmeri mind-
két közlemény — s ezt elvitatni alig is lehetne 
— hogy ilyen módon érhetők el a legszebb 
eredmények a legrövidebb idő alatt. Hogy 
mennyiben keresztülvihető ez, mennyiben nem, 
azzal én — igaz — csak nagyon mellékesen 
foglalkoztam közleményemben, ellenben Új-
helyi tanár ur igen helyesen ezt a fontos 
kérdést is megbeszélés tárgyává tette s arra a 
következtetésre jutott, hogy a magyar-erdélyi 
és a szimmentháli bika tuldrága arra, hogy 
minden község tisztavérü ilyen apaállatokat 
szerezhessen be. A szimmenthálira nézve töké-
letesen osztom ezen nézetet s elösmerem, 
hogy olyan községek, a melyek szarvasmarha-
állományuk javításának legkezdetén vannak, 
nem szerezhetnek be tiszta vérű szimmentháli 
bikákat. De azért az sem szenved kétséget, 
hogy azon községek, melyek a javítás utján 
már előre haladtak, csak kis rábeszéléssel is 
hozzá nyúlnak a 600—800 koronás telivér 

szimmentháli bikához, mert látják annak anyagi 
eredményeket szülő hasznát. A mi azonban 
a magyar-erdélyi szarvasmarhát illeti, néze-
tem szerint az csakugyan csak tisztavérben 
használható köztenyésztési czélra s maga a 
paraszt birtokosság nem is venne meg 
olyan magyar bikát, melynek tisztavérü-
sége iránt a legcsekélyebb kételye is van. 
Ezeknél azonban nem is volna szükséges 
takarékossági szempontból sem a nem tiszta-
vérüek után nyúlni, mert van ezek között 160 
koronától felfelé mindenféle áru s részemről 
csak azt sajnálom mindig, hogy csakugyan van 
közöttük 160 koronás, mert az ilyen olcsó 
bika sehol sem válhatik hasznára a köz-
tenyésztésnek. 

Újhelyi tanár ur azután közleménye 
további folyamán a keresztezési termékeknek 
használhatósága s a mellett érvel, hogy ilyenek 
kerülhetnek ki kistenyésztők istállóiból is s fel 
is említi, hogy a vasmegyei kisgazda istálló-
jából olyan bikák kerülnek ki, amelyek egészen 
alkalmasak más vármegyék gyengébb szarvas-
marhaanyagának megjavítására, a mit magam 
is készségesen elösmerek s elösmertem közle-
ményemben is. Elösmertem akkor, a mikor 
azt mondottam „tegyünk különbséget keresz-
tezés és keresztezés között0, majd pedig 
mikor leírtam, hogy minő javitó kereszte-
zést üz a középbirtokos s minőt a paraszt-
birtokos, akinek istállójából többnyire ismeret-
len keresztezésekből származó bika kerül 
ki, amelyről semmiként sem tudhatjuk, hogy 
minő testformákat és tulajdonságokat fog 
utódjaira átörökíteni. Önként következik most 
már az elmondottakból, hogy a parasztgazdák 
bikáit csak az esetben kívánom kizárni a köz-
tenyésztésből ha azok ösmeretlen keresztezésből 
származnak. Ha ellenben a parasztbirtokos 
olyan nemesítő keresztezést üz, mint a közép-
birtokos, vagy ha Vasmegyéből, vagy más 
olyan vidékről származik a bika, ahol már 
bizonyos megállapodott jelleg van, akkor annak 
a parasztbirtokosnak a bikája éppen olyan 
értékes lehet köztenyésztési czélra, mint azé a 
középbirtokosé, aki szintén nemesítő keresz-
tezést üz. A mikor azonban lépten-nyomon 
azt látja itt a Felvidéken az ember, hogy egy 
elcsenevészedett hegyi tehéntől s 16-féleképpen 
össze-vissza keresztezett bikától származó, 
óriásfejü, formátlan, alig vörösszinü bikát akar 
150 koronáért megvenni a községi biró, bele-
kapaszkodván abba, hogy a megyei állat-
tenyésztési szabály-rendelet az ő községe 
részére veresszinü bikát ír elő, akkor egyál-
talán nem lehet azon csudálkozni, ha a szak-
értő nem rajong az efféle keresztezési termé-
keknek köztenyésztési czélokra való hasz-
nálatáért. Npgy elösmeréssel adózok én az 
állattenyésztési felügyelőknek, akik szarvas-
marhatenyésztésünk érdekében máris óriási 
munkát végeztek. Azt gondolom azonban, hogy 
a mikor a tisztavérü tenyészbikák használatá-
nak előnyeit e helyen hangsúlyozzuk, nekik is 
szolgálatot teszünk, mert felhívjuk e körül-
ményre az intelligens gazdaközönség figyelmét, 
a ki mint a nép közvetlen tanácsadója, 
bizonyára befolyásolhatni fogja községe állat-
tenyésztési ügyeit. 

Kovácsy Béla. 

A javított magyar-erdélyi 
szarvasmarha, 

i. 
A „Köztelek" éz idei évfolyamának első 

negyedében számos közlemény jelent meg, 
amely a magyar-erdélyi szarvasmarhával s 
nevezetesen azon iránnyal foglalkozik, mely 
ezen szarvasmarhát gyorsabban fejlődni, jobb 
hízóvá, tehát értékesebbé kívánja tenni. Ezen 
közlemények — egynek kivételével — ezen 
irányról elösmerőleg nyilatkoznak s többnyire 
ugy állítják oda ezen irányt, mint amelynek 
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segélyével egyedül lehet megmenteni a magyar-
erdélyi szarvasmarhát a végenyészettől. Egy 
közlemény azonban, amelyet Várady Gábor ur 
a .Köztelek" 21-ik számában irt, több rend-
beli kifogást tesz s ezen irányt általában véve 
nem helyesli. 

Azt hiszem nem végzek felesleges munkát, 
a midőn reflektálva Várady ur kifogásaira is, 
ösm ertetem ez irányt s azon eljárást, amelyei 
— én — aki ezen irány egyik kezdeménye-
zője voltam — állataimat tenyésztem, illetve 
felnevelem. 

Köztudomásu dolog ha a magyar-erdélyi 
szarvasmarha az utóbbi évtizedekben rohamo 
san apad. Ott ahol két-három évtizeddel ezelőtt 
csak magyar gulyákat lehetett látni, ma piros-
taika s egyéb szinü ál iátok járnak a legelőre. 

Váljon puszta véletlenségből apadt meg 
annyira számban és minőségben hazánkban a 
magyar marha s váljon csupa szeszélyből 
cserélte azt fel annyi praktikus nagy- ós kis-
gazda a nyugati marhával, csak azért, hogy 
azok tarka szine az uralkodó Ízlésnek inkább 
megfelelt ? ? 

Helyesen mondja a székely, hogy „minden-
nek megvan a maga ideje, még a szalma-
kalapnak is." Ha már a legtöbb gazda ugy 
gondolkozik, hogy az ősi magyar szarvas-
marha nagyon bevált akkor, midőn sem a 
takarmánynak, sem az időnek értéke nem volt 
s igy számításba sem jöhetett az, hogy 2—3 
évvel tovább kell takarmányozni egy állatot 
a mig az használatba vehető ; de sőt nél-
külözhetlen volt azon időben, midőn még ál-
lami s megyei utak nem léteztek s később is 
midőn vasutvonalak csak gyéren voltak az 
országban s a terményeket messze fekvő 
vasútállomásokra kellett szállítani, midőn a 
gőzekét hazánkban talán csak hírből ismer-
ték stb., de ma, midőn a közlekedő utak — 
kevés kivétellel — legalább is jóknak mond-
hatók s az ország majdnem minden valamire 
való vidékét, még az erdélyrészi keskeny, 
szük völgyeket is, vasút szeli át s azok men-
tén egy csomó vasútállomás van, a nagy 
magyar uradalmakban, nem egy helyen, 2—3 
gőzeke is dolgozik s gőzcséplő-gép annyi van 
az országban, hogy a kisebb birtokos sem 
hordatja, mint hajdan — messzi fekvő szérüs 
kertekbe az elcsépelendő terményeket, hanem 
rendesen azon a táblán, a hol termett, el is 
csépelteti, — szóval a mostani viszonyok kö-
zött, melyek, a csak 100 év előttiektől is, 
annyira eltérők, hogy az akkori gazda, ha 
most felébredne, azt hinné, nem Magyarorszá-
gon van : a számító jó gazdák legnagyobb része 
ugy gondolkodott s ugy gondolkodik, hogy nem, 
jövede'mezö sőt káros olyan marhának a tenyész-
tése, amely kizárólag csak igavonással fizet 
némiképpen s ehhez is oly későn jut a tenyésztő, 
hogy pl. a ma megszületett üszőnek első borját 
(föltéve, hogy az himnemü) csakis 10 év múlva 
használhatja mint jármos ökröt s akkor is még 
csak elől tézslán. 

Ez az oka tehát annak, hogy annyira 
megapadt a magyar marha hazánkban s any-
nyira megszaporodott a külömböző nyugati 
fajta s ezeknek korcsai. A gazdák túlnyomó 
része, egészen helyesen arra törekszik, hogy 
a gazdaságába befektetett tőke és fáradság 
minél előbb s lehetőleg minél több irányban 
hozza meg kamatait s gyümölcseit s ezért 
olyan marhát tenyészt vagy vásárol, melylyel 
a mai megváltozott és előrehaladott gazdasági 
viszonyok között néhány évig a gazdasági 
munkákat is jól elvégezhesse s azután abból, 
mint elég jól hizó állatból is hasznot húzhas-
son. Ez elvitázhatlan tény s annak a gazdá-
nak, a ki a gyakorlatban meggyőződött arról, 
hogy a mig a more patrio tenyésztette, job-
ban mondva, éheztette az ősi magyar fajta 
marhát, addig a zsebe mindig üres volt; a 
mióta pedig nyugoti marhát tenyészt, vagy 
mint mi a hazai fajtát a kor kívánalmai 
szerinti módon fejlesztve — de nem túlhajtva 
— tenyésztjük, számításainkat megtaláljuk s | 

még fáradságainkért is megfelelő jutalomban 
részesülünk — az ilyen gazda előtt bizony 
hiába emeli fel akárki is tiltakozó szavát; mert 
azt egy elég jól jövedelmezőnek tapasztalt 
gazdasági üzletágtól, sem ékesszólással, sem 
hazafiságra való hivatkozással nem fogja el-
tántoríthatni s a régi schlendriánhoz való 
visszatérésre birni. 

Hogy pedig mindez, nemcsak az én 
egyéni nézetem, hanem olyan szakférfiak is 
elösmerik, vallják, hirdetik s az egész irányt 
s annak eredményeit helyeslik, kiket bizonyára 
Várady ur is respektálni fog: erre nézve 
bátorkodom a közelmúltból a „Köztelek" ez-
idei évfolyamának két számából a következő-
ket idézni. Ugyanis a 20. szám 378. oldalán 
a székely-keresztúri tenyészbika vásárról a 
többek között azt mondja: „A felhajtott anyag 
általában meglepő szép volt, úgyannyira, hogy 
ez a vásárral kapcsolatos bikakiállitás, ugy 
szám, mint minőség tekintetében felülmulta 
minden ez ideig tartott hasonló kiállítást. És 
pedig nemcsak a birtokosság, hanem a kis-
tenyésztők, a parasztbirtokosság által felhajott 
anyag is, csaknem kivétel nélkül elsőrendű 
volt, ami arról tesz tanúságot, hogy Erdélyben 
a parasztbirtokosság is ma már nagyobb 
gonddal s a földbirtokosság által nyújtott pél-
dákon okulva, nagyobb szakértelem és intenzi-
vitással kezeli a szarvasmarha állományát, a 
mely különösen gyors fejlődés tekintetében az 
alföldi magyar marhát tényleg túlszárnyalja. 
Mert azt már tudjuk, hogy Sperker, gróf Te-
leki s mások a magyar marha fejlődésének 
gyorsítása terén igen szép eredményeket értek 
el, de azt valóban meglepetve láttuk, hogy 
pl. Nagy Sándor szent-ábrahámi székely gazdá 
rak meg másoknak is teljesen kifejlődött két-
éves bikája volt kiállítva, olyan testi nagysággal 
aminőt az Alföldön csak négyéveseknél talál-
hatunk. Csak haladjanak ezen az uton ; tapasz-
talhatják máris, hogy szarvasmarhájuk óriási 
kereset!ségnek örvend, amely keresettség évről-
évre csak fokozodni fog. Jelenleg a vásár első 
napján 106 db bika kelt el 560—1,200 koronás 
árért, melyek közül 20 dbot a horvát kor-
mány vásárolt." 

Tovább ugyancsak a „Köztelek" 22. 
számában a 421. lapon a budapesti XVII. 
tenyészállatvásári ól egyebék közt ez áll : „Az 
erdélyi jelleg — sajnos — igen kevés számú 
á'laital volt képviselve s csupán Ugrón Zoltán 
fiátfalvi gazdasága volt 2 db bika és 4 db. 
tehénnel képviselve. Ezel̂  közül azonban az 
egyik, Jáger, 2lU éves, Sperker Ferencz,-
szent-demeteri tenyészetéből származó bika, 
igen szépen mutatta be azon irányt, melyet az 
erdélyi gazdák ujabban oly dicséretre méltó 
törekvéssel megteremtettek. 

A bizottság méltányolta is ezen törek-
vést, mert nevezett bikát nemcsak az I. 400 
koronás dijjal, de Budapest székesfőváros 500 
koronás tisztelet díjával is kitüntette, helyeslé-
sét fejezvén ki ezzel azon iránynyal szemben, 
mely a magyar-erdélyi szarvasmarha gyorsabb 
fejlődését tűzte czélul, buzdítani akarván egyszer-
smind ezen irány követőit arra is, hogy jövőben 
nagyobb számú tenyészállattal jelenjenek meg 
Budapesten. Térszüke miatt csak egészen 
röviden kívánjuk megemlíteni, hogy Jáger f. 
évi aug. 2-án lesz 3 éves, jelenleg 790 kg. 
sulyu s kiemelendőnek véljük gyöngyörü far 
alkatát, mely ugy szélesség, mint különös 
hosszúság és mélység tekintetében páratlan." 

Legyen szabad még csak azt felemlítenem, 
hogy a mult őszön, nagy érdeklődés mellett, 
lefolyt szegedi országos kiállításon héjasfalva 
községének, tenyészetemből vásárolt, Vezér 
nevü bikája az ország összes magyar fajta 
községi bikái közül az I-ső dijjal lett kitün-
tetve. 

Ugy vélem, hogy a szegedi országos 
kiállítás és a budapesti XVII. tenyészállat-
vásárok biráló bizottságai, nem laikus embe-
rekből, hanem hazánk legalaposabb s leg-

tekintélyesebb szakférfiaiból állottak, a mit 
kétségen kivül mindenki el fog ösmerni. 

Figyelmet érdemel különben a következő 
körülmény is. Mióta a magyar fajta ujabb 
irányú tenyésztésével foglalkozom közel 200 db 
tenyészbikát adtam el nagytenyésztők és köz-
ségeknek 600—1,400 koronás darabonkinti ára-
kon ; a vevők között több olyan tenyésztő és 
község van, kik 4—4 évenkint ismétlődőleg 
egymás után 3—4 tenyészbikát vásároltak 
tenyészetemből. Az eladott tenyészbikák közül, 
melyeket Várady ur gyorsan fejlődő üveg-
házi növényekhez hasonló és csak rövid 
ideig tartó husóriásoknak tart, nem egy szol-
gált ki négy évi cziklusokban 2—3 községet 
vagy tenyészetet; ma is működik jelenleg 
10—11 éves tenyészbika, egymásután már a 
harmadik tenyészetben, a legjobb eredmény-
nyel. (Kívánatra kész vagyok nevet s helyet 
is megnevezni.) 

Ez, valamint azon körülmény is, hogy 
avitott magyar szarvasmarhám tenyészbikáira 

mindig akadt jó vevő s rendesen még több 
vevő, mint ahány eladó bika volt, továbbá, 
hogy tenyésztésem produktumai az utóbbi év-
tizedben az ország minden nagyobb szabású 
tenyészkiállitásán, a milleniumot sem véve ki, 
az első és legnagyobb jutalomdijakkal lettek 
kitüntetve, mondom ezen elvitázhatlan tények 
talán mégis nem azt bizonyítják, hogy abban 
a sok versenymérközésben fungált bíráló-
bizottságok tagjai nem állottak volna felada-
tuk magaslatán, hanem inkább azt, hogy annak 
a tenyésziránynak nagyon is van „létjogosult-
sága", s ezikkiró ur csak tévedett, mikor fel-
emelte az ellen tiltakozó szavát. 

Mi erdélyi gazdák nem azon fáradozunk, 
hogy olyan szarvasmarhát állítsunk elő a 
milyent Váradi ur gondol vagy legalább czik-
kében feltüntet; nem is gondolunk arra, hogy 
olyan szarvasmarhát tenyésztsünk a magyar 
fajtából a mely egy és ugyanazon egyedben 
páratlan igavonó, hasonló tejelő s ugyanolyan 
gyors fejlődő — hizó is legyen, mert ez ab-
szurdum — és a legkevésbé akarjuk emiitett 
képességeket, tehetségeket „oly magas fokra 
emelni" a mint ezt ezikkiró ur igen tévesen 
állítja ; mivel azon1 - tisztában vagyunk azzal, 
hogy a magyar fajta szarvasmarha ős állapotá-
ban fenn nem tartiMtó, a nyugatiak pedig 
tultenyésztettek, torha, puha s betegségre, kivált-
képen az emberre is átragadó tüdőgümőkórra 
igen fogékonyak-, ezért épen ezeken okulva, 
a szerintünk helyes középutat választottuk s 
arra törekszünk, hogy a magyar fajta szarvas-
marhát élősúlyának megfelelően, okszerűen takar-
mányozzuk, mely takarmány nem hizlaló, ha-
nem kellő proteint foszfort és meszet tartalmazó 
és egyidejűleg tulnyomólag a szabadban való tar-
tás, mozgatás, legeltetés s igázás által csonto-
zatát, izomzatát, tüdejét szóval egész szervezetét 
épen fentartsuk s az elpuhulástól megóvjuk. 

Sperker Ferencz. 
(Vége köv.) 

NÖVÉNYTERMESZTÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

A répa felhasználása és eltartása. 
Ö A „Köztelek* 39. számában megjelent: 

•megjegyzések a ezukorrépa jövedelmező ter-
mesztéséről" szóló czikkben olvastam Páll 
Béla ur eljárási módját a ezukorrépafejek el-
vermeléséről. 

Legyen szabad nekem is a répafejnek, 
mint takarmánynak felhasználásáról és eltartá-
sáról pár szót szólanom. 

Tudjuk azt, hogy az őszi szántás alkal-
mával a jármos ökröt legnehezebb takarmá-
nyozni, mivel zöld takarmány már nem lévén, 
a száraz takarmányt még nem szívesen eszi, 
ezen a bajon óhajtottam segíteni a répafejjel 
és sikerült is az alább leirt módon. 
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Hogy leírásom megérthető legyen, a répa 
kiszedésénél illetve lefejezésénél kell kezde-
nem. Itt ép ugy járunk el, mint azt Páll Béla 
ur közölte, ugyanis rakásba hányjuk a répát 
és a fejezést egy helyen végezzük, hogy a 
fejek könnyebben összeszedhetők legyenek. A 
lefejezett répákat ugy tudom mindenütt, a 
behordásig kupaczokba rakják s azt répa-
levéllel takarják be, hogy a fonnyadás ellen 
megóvják. 

A hordásnál kezdődik a répafejek keze-
lése, ami nem áll egyébből, mint a kupaczok-
ról lehányt répafejeknek széjjelteregetéséből, 
illetve szárításából, mit, ha szükség kívánja, 
gyermekekkel meg is forgattatunk. 

A levelek 8—10 nap alatt, ha az idő 
kedvező, megszáradnak, a fejek pedig a vá-
gási lapon egy bőrnemü kérget kapva, a rom-
lástól megóvatnak; ha a répafejek ily állapot-
ban vannak, ugy a hordáshoz kezdhetünk, de 
fősuly fektetendő arra, hogy a kazlak egy 
méternél szélesebbek ne legyenek, mig magas-
ságuk minél magasabb; az ily módon elrakott 
fejék — különösen ha az őszi esők alatt tengeri 
szárral befedjük — egész tavaszig is eltart-
hat ók. 

A fent emiitett szárítás természetesen 
csak ott vihető keresztül, hol a répát már 
szeptemberben kezdik kiszedni s az idő állan-
dóan szép, ha azonban az idő esős, vagy 
későn szedett répával, ez eljárás nem volna 
k.vihető, akkor talán a Páll Béla ur által 
ajánlott vermelŐ3 fog legjobban beválni, de 
csak oly gazdaságokban, hol a czukorrépa-
szeletet nem hozatják vissza a gyártól. 

Azon gazdatársaimnak pedig, kik a szele-
tet visszaváltják, a répafejeknek a szeiet közé, 
akár rétegenként, akár keverve való elverme-
lését ajánlhatom. A behordást, ami természe-
tesen a szeletszállitással esik össze, olymódon 
hajtom végre, hogy igáim fele szeletet, fele 
pedig répafejet hord, ezáltal körülbelül egy-
forma mennyiségű szelet és fej jön egy ve-
rembe. A vermélés esős időbén is foganato-
sítható. 

Az ily szelettel elvermelt répafejet késő 
tavaszig el lehet tartani, (nálam még jelenleg 
is van) s az minden baj nélkül tisztán is 
etethető bármely jószággal, még fejőstehenek-
kel is. 

Fent leirt tapasztalatomat lépatermelő 
gazdatársaim figyelmébe ajánlom, azon re-
ményben, hogy ez által nekik némi szolgála-
tot tehetek. 

Váradi Török Géza. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hntyra Ferencz. 

Néhány szó a szavatosság 
kérdéséhez. 

(Szavatosság gümökóros hizómarhákért.) 

Az állattenyésztés és hizlalás mind ki-
terjedtebbé válásával ismételten fordulnak elő 
az utóbbi időben olyan esetek, midőn a vevő 
abból az okból, hogy az általa megvett állatok 
gümőkórban vagy eg,éb lappangó bajban 
szenvedőknek találtattak, — a vételár egy 
részének visszafizetése iránt az eladó ellen 
igényt támaszt. Miután a „Köztelek" is több 
ízben ismertetett már a t. gazdaközönségtől 
beérkezett kérdéseket arra nézve, hogy kötele£-9 
a gazda a -levágáskor konstatált gümő- vagy 
gyöngykór alapján vevőt kárpótolni stb. indít-
tatva érzem magamat, hogy t. gazdatársaimat 
a szavatosság mibenléte, jogi természete és 
következménye felől némileg tájékoztassam. 
Éppen azért mivel az esetek sürün ismétlőd-
nek s ennélfogva e téren a bizonytalanság is 
terjedőben van, a.?t gondolom nem végzek 
teljesen hiábavaló munkát, ha a szavatosság 

jogi oldalát t. gazdatársaimmal néhány sorban 
megismertetem. 

A szavatosság alapját az az általános 
jogi elv képezi, hogy a ki valamely dolgot 
egy bizonyos meghatározott czélra leendő fel-
használásra elad, az felelősséggel tartozik az 
eladott dolognak azért a tulajdonságáért, mely 
ama különleges ezélnak megfelel, vagyis ha 
az eladott dolog a különleges czélra alkalmat-
lannak bizonyul: ezért a vevő akár megfelelő 
kártérítési igénynyel léphet fel az eladó ellen, 
akár az adás-vevési szerződésnek megszünte-
tését kérheti. Ez az általános jogi elv ér-
vényesül nemcsak az osztrák polgári törvény-
könyv idevonatkozó (922—925.) §§-aiban, hanem 
hazai joggyakorlatunkban is, midőn elismeri a 
vevőnek azt a jogát, hogy a gümőkór beigazo-
lása alapján az eladótól kárpótlást követelhet. 
A vevőnek erre az igényére nem bir befolyás-
sal az a körülmény sem, hogy az eladónak a 
gümőkórról tudomása volt-e vagy nem ős hogv 
az eladást jó vagy rosszhiszemüleg kötötte-emeg? 

Eltekintve továbbá attól, hogy az osztrák 
polgári törvénykönyv 925. §-a egyenként és 
kimerítően felsorolja azokat a betegséget, a 
melyek miatt az eladó szavatossággal tartozik, 
általános jogi szempontból a szavatosság meg-
állapítására még az is közömbös, hogy a vevő 
mily betegség czimén kéri a kártérítés meg-
adását. Erre nézve egyedül az jöhet számí-
tásba, hogy a betegség olyan természetű volt-e, 
mely az állatnak az eladaskor megjelelt czélra 
való teljes mérvű felhasználását megakadályozni 
alkalmas volt és a melyet a vevő a szerződés 
megkötésekor a gondosság és figyelem nor-
mális mértékével felfedezhetett volna-e vagy 
sem ? Min'hogy azonban a gümőkór olyan 
betegség és olyan hibája az állatnak, mely az 
életbenlétei alatt nemcsak a laikusok vagyis a 
szerződő felek, hanem sok esetben, legalább 
teljes bizonyossággal még a szakértő állat-
orvosok által sem ismerhető fel (főleg a hizott 
ökröknél) ennélfogva önként következik, hogy 
az eladó ezen betegségnek levágás alkalmával 
történő konstatálása alapján kártérítéssel tar-
tozik, anélkül, hogy a betegség észrevehető 
külső jelei és tünetei elfogadható kifogásokat 
alapithatna. E szerint tehát a külsőleg fel nem 
ismerhető betegségekért, aminő a gümőkór is, 
mely az ebben szenvedő állat húsának emberi 
élvezetre, vagyis a közfogyasztásra való fel-
használását korlátozza, a használat korlátolt-
ságának mértékéig, • az eladó minden körül-
mények között kártéritőssel tartozik. Ennek a 
kártérítési kötelezettségnek alapja abban a 
körülményben illetőleg feltevésben gyökered-
zik, hogy az alku megkötésével a vevő azt az 
árt kínálja és adja meg a szerződés tárgyát 
képező allatokért, a melyet csakis a levágásra 
vagyis az emberi élvezetre teljes mértékben al-
kalmas ál'a'okért fizethet. Ha már most ez a 
teljes mértékben való használat a levágáskor 
konstatált gümőkór miatt korlátozva van, ugy 
a vevő azt az árt, a melyet a korlátlan hasz-
nálat feltételezése mellett jóhiszemüleg fizete t, 
a további értékesítésből be nem vehetvén, 
károsodást szenved. Ennek a károsodásnak 
megszüntetését szolgálja az a szabály, hogy 
az eladó állatainak rejtett hibáiért szavatos-
sággal tartozik. 

Van azonban egy eset illetőleg feltétel, a 
melynek fenforgása mellett vevő a kártérítésre 
vonatkozó igényét nem érvényesítheti. Ez akkor 
áll elő, ha az alku megkötésekor a vevő és 
eladó egyetértőleg megállapodnak abban, hogy 
az állatok levágás alkalmával esetleg konsta-
tálandó hibáiért, — igy tehát a gümőkórért is, 
— az eladó kártérítési kötelezettséggel nem 
tartozik s viszont a vevő: a szavatosság alap-
ján őt megillető kártérítési igényéről, kifejezet-
ten lemond. Ez a feltétel nrg egyrészt teljes 
mértékben biztosítja a felek szabad akaratá-
nak érvényesülését a szerződés megkötésénél, 
a mennyiben a törvényes szabályok helyébe a 
felek akaratát helyezi, addig másrészt elejét 
veszi annak a felmerülhető esetnek, hogy a 

szavatosság miatt a szerződésből vitás kér-
dések keletkezhessenek. Ennek a feltételnek 
egyetértőleg való kitűzésénél tehát az eladó 
és vevő önmaguk szabályozzák jó előre azt 
az igényi, melyet valamelyikük (vevő) bizonyos 
körülménynek bekövetkezése, nevezetesen a 
gümőkór konstatálása alapján, a másikkal 
(eladó) szemben érvényesíthetne. 

A gümőkórnak ujabb időben való nagyobb 
mérvű terjedése mind fokozottabb előrelátást 
kíván ma már a gazdától arra, hogy érdekeit 
ezen a téréin is megvédelmezhesse. 

Ha ezenkívül figyelembe vesszük még 
azt, hogy a külföldre szállított hizóállatok le-
vágásánál a vizsgálatot külföldi hatóságok 
közegei teljesitik, hogy a vizsgálairól szóló 
bizonyítványba („Tbierárztliches Zeugniss") a 
levágott és gümőkórosnak talált állat értékéről, 
származásáról stb. szóló adatok, legtöbbször 
vevőnek egyoldalú bemondása alapján vezet-
tetnek be, (mert hisz a járlatok, egyforma-
ságuknál fogva erre biztos támpontokat, abban 
az esetben, ha több gazda eladott állatai 
forognak szóban, nem nyújthatnak); végül 
ha még azt is figyelembe vesszük, hogy 
mig vevő a maga érdekeit, jelenlété-
nél fogva a vizsgálatnál kellőleg érvényesít-
heti, addig az eladó nemcsak, hogy 
érdekeit nem védheti meg, hanem még vevő 
esetleges tévedésének is ki lehet téve azáltal, 
hogy tömegesebb s több gazdától történő 
vásárlásoknál, — mint ez a külföldre szóló 
szállítások esetén legtöbbször történi szokott, 
oly gümökóros állatért is fizettethetnek vele 
kártérítést, amely tulajdonképen nem az ő, 
hanem más gazda tulajdonát képezte, ugy 
nem zárkózhatunk el' annak elismerésétől, 
hogy a gümőkór alapján való kártérítési igény-
nek, a felek egyetértő megállapodásával tör-
ténő szabályozása a legtöbb esetben nemcsak 
indokolt, hanem határozottan szükséges is. 
Egyenesen saját veszélyére is sok esetben 
kárára is cselekszik, tehát az a gazda, aki 
ennek a feltételnek kitűzését akár szándékosan, 
akár más módon elmulasztja. Igaz ugyan, hogy 
a vevő a kártérítési igényről való kifejezett 
lemondás fejében, akár a vételáron, akár az 
átvételi, határdő meghosszabbításával vagy 
a levonandó százalékok emelésével, eleinte a 
maga számára előnyöket igyekszik biztosítani, 
de ez a feltétel — mint ezt a tapasztalat 
igazolja — később mégis érvényesülni fog a 
nélkül, hogy as eladó e miatt valami hátrányt 
lenne kénytelen szenvedni. 

Nem hagyhatom azonban említés nélkül, 
hogy — kétség vagy per esetén — a 
szavatosságról való lemondást eladónak kell 
bizonyítania s hogy ebből a czélból taná-
csosnak mutatkozik nemcsak az adásvételnek, 
hanem az emiitett feltételnek is írásba 
foglalása vagy pedig a vevővel egy, sajátkezű 
aláírással ellátott nyilatkozatot kiállíttatni, mely-
ben elismeri, hogy az eladás tárgyát képező 
állatok esetleges hibáiért és betegségeért (gümő-
kór) az eladó kártérítéssel, nem tartozik s 
hogy ő a szavatosság czimén emelhető igé-
nyéről, az adásvételi szerződés megkötésekor 
lemondott. 

Meg kell azonban még jegyeznem azt, 
hogy a kártérítési igényről való lemondás nem 
nyújt feltétlenül minden körülmények között 
érvényesíthető kifogást az eladó javára. Abban 
az esetben ugyanis, ha a vevő beigazolhatja 
azt, hogy az eladott állatok tudvalevő hibáját 
és betegségét ő előtte eltitkolta s hogy az 
adás vétet létrejötte alkalmával az eladó szán-
dékosan elhallgatta és a vevő ezirányu kérdé-
seire az általa ismert — de külsőleg fel nem 
ismerhető betegségek jelenlétét eltagadta, ugy 
a, szavatosságról való lemondás kikötését az 
eladó nem érvényesítheti, hanem ép oly mó-
don tartozik a vevőnek felmerült kárát meg-
téríteni, mintha a lemondás kikötése meg 
sem történt volna. A kártérítés jogalapja itt a 
vevőnek az eladó által történt félrevezetésé-
ben és megtévesztésében rejlik. 
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Ha tehát a szavatosságról való lemondás 
kedvezményét igénybe venni akarjuk, ugy a 
vevő iránt kellő nyíltsággal és őszinteséggel 
kell viseltetnünk s már saját érdekünkben is 
tartózkodnunk kell attól, hogy a vevő előbb 
eladandó állatainknak, előttünk ismeretes hi-
bája és betegsége eltitkoltassék. Ez az őszinte 
eljárás a vevőt különben a méltányosság köve-
telményeinél fogva is megilleti. 

Daczára annak, hogy a szavatosságról 
való lemondás nem minden körülmények között 
érvényesíthető, még sem tagadhatjuk, hogy az 
arról való lemondásnak, különösen a gümő-
(gyÖDgy) kór esetében — az eladóra nézve 
van jelentősége, mert ennek a kikötésnek 
segélyével nemcsak általánosságban védheti 
meg a gazda érdekeit, hanem elejét veheti 
annak is, hogy a vevő részéről esetleg illeték-
telenül támasztott kártérítési igények alól 
magát mentesítse és a vevőnek ez irányú zak-
laiásait megakadályozza. Megemlítem végül, 
hogy a szavatosságról való lemondás kikötésé-
nek a gyakorlatban való érvényesítése nehéz-
séggel nem jár, a menyiben a tapasztalatok 
szerint a külföldi vevők már több helyen — 
minden kedvezmény biztosítása nélkül — 
beleegyeztek abba, hogy az eladó a szavatos-
ság kötelezettségét magára nem vállalja. 
Ugyanez az eljárás az állami birtokokon már 
évek óta gyakorlatban van, anélkül, hogy abból 
nehézségek származtak volna, a jelzett fel-
tétel biztosításának kedvező eredménye pedig 
abban nyilvánult, hogy mig azelőtt nem ritkán 
fordultak elő esetek, hogy a vevőt gümőkóros 
hizott ökör miat kártalantani kellett, addig ma, 
a lemondás kikötése mellett, a kincstár sohasem 
jut abba a helyzetbe, hogy a vevőt kártalanítsa 
s igy érdeke, mint eladónak, ezen a téren is 
teljes mértékben védelmet talál. 

Dr. Cs. L. 

A II-ik mezőgazdasági országos 
kiállítás. 

Az I. szegedi mezőgazdasági országos 
kiállítás nagy sikere arra késztette a Gazda-
sági Egyesületek Országos Szövetségét, hogy 
programmjának egyik állandó tételeül fogadja 
el az ország nagyobb vidéki góczpontjaiban 
ily kiállítások időnkénti rendezését. 

A szövetség az idei tavaszi nagygyűlésen 
elhatározta, hogy a II. mezőgazd. orsz. kiállí-
tást 1902. szeptember havában tartja meg s 
megbízta az elnökséget, hogy tájékozza magát 
és az őszi nagygyűlésen jelentse be, mely 
várost találta alkalmasnak, illetve jelölte ki a 
kiállítás helyéül, hogy aztán a rendező-bizott-
ság megalakítható legyen. 

A kiállítás helyéül alkalmas városok közt 
bizonnyára Pozsony lévén a legalkalmasabb a 
szövetség titkára Rubinek Gyula Budapestről 
hétfőn Pozsonyba érkezett, hogy a helyi érde-
keltség bevonásával egy bizalmas értekezleten 
a szükséges tájékozódást megnyerje. 

Ez értekezlet hétfőn délután 5 órakor a 
városház kistermében Brolly Tivadar elnök-
lete alatt tarlatott meg s jelenvoltak a követ-
kezők : Kumlik Tódor alpolgármester, Sprinezl 
Mór kerésk. iparkamarai elnök és dr. Wolff 
Gergely titkár, Bartal Auréí, Rovara Frigyes 
Weinert Győző, Fülöp János, Laubner Gyula 
városi főmérnök, Seindlein. János, Zednih Pal 
vár. főkertész, Relle István vár. színházi igaz-
gató, Mayer Henrik és Horváth Jenő gszd. 
egyl. titkár. 

Brolly Tivadar üdvözli a meg jeleneteket 
és különösen Rubinele Gyulát s pár szóban 
jelzi az értekezlet czélját és azt is, hogy a 
város ép in a mai közgyűlés határozata folytán 
a Szövetséghez átír és közli, hogy a kiállítás 
helyéül Pozsony városa jelöltessék ki; felkéri 
Rubinek Gjulát, a Szövetség kiküldöttjét adná 
elő, mely ügyekre / nézve kivánna tájékozódást 
szerezni. 

Rubinek Gyula megköszöni, hogy a 
kiállítás első hírére is ily szép számban 
jelentek meg az érdekeltek s röviden ismerteti 
a kiállítás és értekezlet módját s felkéri a 
jelenlévőket, hogy kérdéseire a felvilágosítást 
szíveskedjenek bizalmasan megadni, amelyeket 
ad referendum vesz s az illetékes férfiakat is 
kéri azt ugy venni. 

Az első és legfontosabb kérdés a hely 
kérdése. A kiállítás helyének a városhoz közel, 
— tehát könnyen megközelithetőnek, — de 
különben is a közönség által szívesen felke-
resett helynek kell lenni, a hol a világítás és víz-
szolgáltatás kérdése könnyen és kis költséggel 
oldható meg. Szóló véleménye szerint a 
kívánalmaknak legjobban megfelel a dunai 
liget, hozzászámítva a mögötte elterülő játszó-
teret is és pedig a játszótér felhasználandó 
volna a gépkiállítás helyeül, az úgynevezett 
korzón találna helyet az állatkiállitás, továbbá 
a pavillonok nagy része, mely esetben maga 
a liget tisztán a kertészeti kiállításnak (a 
Léberfinger-féle vendéglő mögött) és a nagy-
közönség szórakoztatásának és sétányának 
volna felhasználva. 

Az ó-liget, melyet a szóló szintén meg-
tekintett, semmiképen sem alkalmas egyrészt 
a helyszűke miatt, de meg azért is mert az 
árvíznek nagyon ki van téve. A lóversenytér 
fel nem használható, mert a kiállítás ideje 
alatt lóversenyek fognak tartatni. 

A polgármesterek a főkértész és többek 
hozzászó'ása után Rubinek azon megnyugtató 
kijelentésére, hogy a liget fái megrongálva 
egyáltalán nem lesznek, azon vélemény nyer 
kifejezést, hogy nem lesz akadály a ligetnek 
a kiállítás helyeül való felhasználására. 

A világítás kérdése igen könnyen lesz 
megoldható, mert ez időre a városi villamos 
vezeték ki lesz építve. 

A vízszolgáltatás kérdésesem fog nehéz-
séggel járni, mert Norton kutak leverése, 
esetleg provizoris kutak ásása által teljesen 
elegendő viz nyerhető. 

Az elszállásolás ügyét a városi törvény-
hátóság hajlandó kezeibe venni, mely előre 
biztosíték arra, hogy mintaszerű legyen 

A kiállítás idején a nyári színházban 
napközben kongresszusok, esténkint pedig 
színielőadások fognak tartatni. 

Szóval az értekezlet lefolyása a Szövet-
ség kiküidöttjét arról győzte meg, hogy Pozsony 
város a kiállítás helyeül a legalkalmasabb. 

Az értekezlet utolsó és legfontosabb 
kérdése is ugylátszik igen könn/en fog meg-
oldást nyerni és ez az volna, hogy a város 
mily anyagi támogatást nyújtana a kiállítás 
rendezéséhez. Er.e vonatkozólag jelzi Rubinek 
titkár, hogy Szeged városa 7500 frttal járult a 
szegedi kiállításhoz a fogyasztási adó emel-
kedése folytán azonban az összeg majdnem 
teljes értékben visszatérül. Tekintve azonban 
azt, hogy a pozsonyi kiállítás jóval nagyobb 
méretű leend az itteni intenzivebb gazdasági 
viszonyok folytán, de a lakosság magasabb 
miveltsége miatt nagyobb csínnal is építendő, 
a kiadások is tetemesen nagyobbak lesznek, 
pedig ez Szegeden is 300 ezer koronát tett ki, 
Pozsony város hozzájárulása is kell, hogy 
nagyobb legyen, bár a kiállítás nagyobb mérvű 
látogatottsága folytán a várhttó bavéleli több-
lete is nagyobb lenne a városnak s igy .súlyos 
terhek itt sem nehezednének a városra, mig a 
város lakossága, kereskedelme, ipara igen 
sokat nyerne, mert hisz Szegeden is több mint 
egy millió forgalmat eredményezett az ott 
megjelent 70 ezer idegen fmber áltál ered-
ményezett üzleti forgalom. 

Brolly és Rumlik polgármesterek kijelentik 
hogy a város, — mint a közgyűlés ki is mon-
dotta — bár meszsze menő erkölcsi és anyagi 
támogatásban részesiti a kiállítást és szemelőtt 
tartja, hogy ha már egyszer a kiállítás helyéül 
Pozsonyt választani térte a közgyűlés, súlyt 
helyeznek arra, hogy e kiállítás az ősi város 
tekintélye és híréhez méltó legyen, mégis, hogy 

a hozzájárulásnál a város némi direktívákra 
támaszkodhassék, kérik számukra a szegedi 
kiállítás forgalmi statisztikáját megküldeni, 
amelynek alapján a hozzájárulás mérve meg-
határozható lesz. Természete--,hogy az adatok 
átszolgáltatását a Szövetség képviselője meg-
ígéri. 

Végre Bartal Aurél felszólalására ki-
mondja az értekezlet, hogy a kiállítással kap-
csolatos mezőgazdasági- és háziipari kiállítás-
ban részt vehetnek azon helyi iparosok is 
akik a mezőgazdasággal kapcsolatos gyárt-
mányokat készítenek. Különben a kiállítás ez 
ágát a kereskedelmi és iparkamara fogja 
rendezni. 

Könyvpiacz. 
Uj megjelenésű könyvek nyilvántartás. 

(1900. julius hó.)' 
Dr. Hódosi Lajos: Az értéktőzsde pangásának 

okairól és orvoslásáról. 
Jónás János: Az államilag segélyezett pozsonyi. 

feltö kereskedelmi iskola tizenötödik évi jelen-
tése az 1899/900-dik iskolai év végén. Közli: 
Jónás János, a l Fereaez József-rend lovagja, 

Lakatos Károly : Méhészeti Értesítő a komárom-
megyei gazdasági egyesület méhészeti szakosz-
tályának lfc99. évi működéséről. — A szak-
osztály megbízásából szerkesztette: Lakatos 
Károly, szakoszt. titkár. II. kiadás. 

Nem tagoknak ára: 1 korona. 
.Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. Kiadja a Ma-

gyar Tudományos Akadémia és a m. kir. föld-
mivelésügyi minisztérium támogatásával az 
.Országos Magyar Gazdasági Egyesület". — 
Szerkeszti: Tagányi Károly, az Egyesü'et részé-
ről a szerkesztésre felügyel: Szilassy Zoltán. 
VII. évfolyatr. 4. füzet. 

Heigel Lipót: A fogyasztási adókról, jövedékek és 
illetékekről. — A gazdaközönség számára a 
legújabb törvények és szabályok alapján irta: 
Heigel Lipót, m. kir. pénzügyi fogalmazó, föld-
adónyilváutartási biztos. Ára 1 korona. 

Novoszel János: Zenta rend. tanácsú város közs. 
gazdasági ismétlő-iskolájának Értesítője az 
1899—1900. tanévről. II. évfolyam. — Össze-
állította : Novoszel János, igazgató-tanító. 

Beischl Vilmos: A teljes tej és melléktermékeinek 
vizsgálata a Gerber-féle acidbutyrométerrel, 
valamint a tej, úgyszintén "a tejszinzsirtarta-
lom értékszerinti fizetése. — Tejgazdasági 
szaki kólák és tejszövetkezetek használatára 
irta: Reischt Vilmos, tejgazd. s.-tan. a sárvári 
m. kir. tejgazdasági szakiskolán. 44 oldal, 
20 ábrával. 

A szegedi kamara Évkönyve (1899.) a kerület köz-
gazdasági viszonyairól. Kiadja: a szegedi ke-
reskedelmi és iparkamara. 

Tervezet és néhány szó egy országos állattenyész-
tési szövetkezetről. — Egy okleveles gazdától. 

Bamberger Ludwig : Ausgewahlte Reden, und Auf-
satze über Gald- und Bankwesen. (VI. u. S. 
1-159 m. Bildnis.) 3 Mark. 

Steffens-Franweiler, Dr. Hans Freiherr v.: Der 
Agrár ocialismus in Belgien. (V. 105 S.) 

2 M. 40 Pf. 
Zoli• u. Handelsbündni-s, e. m. Deutschland. — 

Verhandlungen der Gesellschaft österreichischer 
Volkswirte. Gr. 8°. (t78 S) 1 Mark. 

Boysen, Oekon-Rat: Ueber die Gefahr de- Ver-
breitung der Tuberkulose , dürch die Kuhmilch 
u. über Maszregeln zur Abwehr dieser Gefahr. 
4 Vorlrage, gehalten auf der Genera'.-Versamm-
lung des deutschen milehw. Vereins. Gr. 8°. 

i (32 S ), 1 M. 20 Pf. 
Freund, P. Leo : Sociále Vortrage. 3 Auflage. 12". 

(IV. 273 S.) 2 Mark. 
Nattermüller. Ottó: Obst u. Gemüsebau. 2. Aufl., 

gr. 8°. (VII., 135 S. m. 71 Abbildgn.) 
Geb. in Leinwand 1 M. 60 Pf. 

Goethe, R. : Die Obst- und Traubenzucht an 
Mauern, Hauserwanden und im Garten. 

Gebunden 9 Mark. 
Herter-Burschen: Zwei Seuchengaage v. anstecken-

den Verkalben und erfolgreiche neuere Be-
handlung des Leidens. 60 Pf. 

Conrad, Prof. Dr. Joh. : Grundriss zum Studium 
der politischen Oekonomie. 2. Th.: Volkswirt-
schafispolitik. 2. Auflage, 2. Abdruck, gr. 8°. 

. (VI.; 144 S.) 2 M. 80 Pf. 
Fellmeth, geistl. Verwalt. A.: Grundzüge der 

Fioanzwissenschaft. — Zur Einführung in das 
Studium der Finanzwissenschaft. Gr. 8°. (IX., 
121 S.) Geb. in Leinw. 2 M. 75 Pf. 

Lass, Ludw. u. Fridr. Zahn, Reg.-Rate D. D. Ein-
, richtung und Wirkung der deutschen Arbeiter-

versicherung. — Denkschrift für .die Weltaus-
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stellung zu Paris 1900. — lm Auftrage des 
Reichs. — Versicher ungsamts bearbeitet. Gr. 8°. 
(IX., 244 S. m. 4 Taf. u. 1 farb. Karte.) 1 Mark. 

Trimborn Kari u. Dr. Ottó Thissen: Die Tbatigkeit 
der Gem?inden auf socialem Gebiete. — Nebst 
einer Einleitung: üeber die Pflicht communaler 
Socialpolitik. Gr. 8». (VIII., 95 S.) 1 M. £0 Pf. 

Hoppé, Paul: Ein Beitrag zur Frage Wertes 
der Melasse als Futtermittel. — Diss. gr. 8°. 
(118 S.) 2 Mark. 

Wendorff, W.: Die Schuld-Entlaslung des land-
lichen Grundbesitzes. Gr. 8°. (61 S) 1 Mark. 

Zsokke, Prof. Doc. Dr. E. : Die Unfruchtbarkeit des 
Rinrfes, ihre Ursachen und Bekampfung. Mit 21. 
Original-Abbildungen im Text. Gr. 8°. (VIII., 
165 S.) 4 Mark 40 Pf. 

Brasseur (A.). La Qaestion soeiale. Etudes Bur les 
bases du collectivisme ; par Auguste Brasseur, 
ingenieur honoraire des mines. In — 8° 
470 pages. 7 fr. 50 cent. 

Brulat (Ű.). De l'influence de l'agriculture an point 
de vue social, mivi de: Rőle de l'instituteur; 
par Ulysse Bruht, iostituteur íi Carpentras. — 
In — 12, 24 pages. 25 cent. 

Louvot (F). Les Associations communales agricoles 
de la Haute Sauöne et leur gronpement en 
unions départementales; Caisse régionale agri-
cole du crédit mutuel: par F. Louvot, secré-
taire général des unions agricoles de la Haute-
Saőne. — In — 4°, 45 pages. 

Máldant (L.). Vinification. — Quelques conse'Is 
aux propriétaires-vignerons; par Louis Mal-
dant. — In — 8°, 59 pages. 

Labordt (J.) et G. Despagne. Contribution á l'étude 
des variations de l'azote dans le jus du raisin 
pendant le développement de la grappe; par 
J. Laborde, sous-director de la station agro-
nomique de Bordeaux, et G. Despagne, pro-
fesseur h l'Ecole pratique d'agriculture de la 
vReole. — In — 8°, 18 p. 

Lagatu (H.) et L. Degrully. Transformation d'un 
vignoble par les fumures intensives ; Etude 
analytique des terres fournies par le diluvium 
alpin et les allusious du Vidourle dans la 
eommune de Lunel; par H. Lagatu et L. Deg-
rully, professeurs á l'Ecole de agriculture de 
Montpellier. — In — 8°, 12 pages. 

Lasserre (G). Régles élémentaires de la fabrica-
1ion et de l'emploi des engrais chimiques sans 
dépense et de la culture du blé; par Gontran 
Lasserre. — 3e édition. — In — 18 jésus, 
66 pages. 

Rozeray (A.). Étude sur les race bovines normande 
et parthenaise ; par A. Rozeray, professeur 
départemental d'agr.culture des Deux Sévres. — 
In — 8°, 59 page3, grav. et carte. 1 fr. 25 cent. 

E könyvek beszerezhetők Kilián Frigyes 
könyvkereskedésében. (Budapest, IV., Váczi-
utcza 28.) 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

326. kérdés. Egy táblában jelenleg ten-
geri van vetve, de a mely földet gyöngének 
találok, még most az őszszel tengeri törés 
után műtrágyát óhajtva alkalmazni, hogy igy 
őszi búzát vethessek abba. 

Kérem tudatni, kell-e ezen tábla föld-
jéből a vegyvizsgáló állomásnak földet bekül-
deni, vagy honnan tudnám meg, milyen mü 
trágya kell a földbe, mennyi 1100 • holdjába 
s hogyan kell a műtrágyát alkalmazni, honnan 
szerezhetném be s mibe kerül, mert vasút-
állomásom Nagyvárad s ha aváradi műtrágya-
gyárban meglenne nekem a szükséges műtrágya, 
innen legolcsóbban beszerezhetném. Műtrágya-
szóró vetőgépem van. 

Pa N.-Mindszent. B. A. 

327. kérdés. Maglóher után termelendő 
buza alá mi alkalmasabb 100 lg. 16—17% os 
superfoszfát vagy 150 kg. filtrált csontliszt 
12—13% foszforsav és 2°/o—3% légeny tar-
talommal. 

Ikervár. T. V. 
328. kérdés. Gyenge luezernásom feljaví-

tására szeretnék gypszet alkalmazni. Hol szerez-
hető be ez legjutányosabban, de megbízható 
helyről ? Alkalmazása mi módon történik ? 

A. B. 
329. kérdés. 1. Átöröklő baj-e a havi 

vakság ? 

2. Eredhet-e fertőzésből? s ez esetben 
áll-e az, hogy egy lótól több is megkaphatja ? 

3. És van e alapja azon állitásnak, hogy 
a beteg szem kivétele által a másik még 
egészséges szem megmenthető? 

K. J. 

Felelet. 
Műtrágya őszi buza alá. (Felelet a 326. 

kérdésre.) Az már ismételten elmondatott, hogy 
a talaj vegyi vizsgálata csak igen kivételes 
esetben nyújthat felvilágosítást a talaj trágya-
szükségletéről, vagy legfeljebb csak olyat, a 
milyent vegyivizsgálat nélkül nyerhetünk. A 
kérdés szerint tengeri után buza következnék, 
amiből arra lehet következtetni, hogy nem 
tartozik a lazább talajok közé, e szerint káli-
trágyára nincs szükség, a talaj sovány, ami-
ből az kö vetkezik, hogy ugy foszforsav- mint 
nitrogéntrágyára szükség van, most már csak 
azt kellene tudni, hogy a talaj kötöttsége mily 
mértékű és van-e benne elegendő mész. Ha a 
talaj nem tulkötött és nem mészszegény, 
akkor ammoniak-szuperfoszfát, ellenkező eset-
ben pedig szuperfoszfát és chilisalétrom alkal-
mazandó. 

A ammoniak szuperfoszfátból kis holdra 
150 kg. számítandó, ezt a szántás előtt kell 
elszórni. A szuperfoszfátból 100 kg., a chili-
salétromból 60 kg. számítandó. A szuperfosz-
fátot szintén a szántás előtt kell elszórni, a 
chilisalétromból pedig 20 kg -ot őszszel a vetés 
előtt 40 kg. ot pedig a kitavaszodáskor. 

Megjegyzem különben, hogy a mütrágya-
félék alkalmazásáról kimerítő tájékozást nyújt 
Cserháti Általános növénytermelése. 

Cs. S. 
Műtrágya őszi buza alá. (Felelet a 327. 

sz. kérdésre) Maglóhere után czélszerübb lesz 
16 —17%-os szuperfoszfátot használni, mert a 
csonliszt szuperfoszfátban előforduló nitrogén, 
organikus nitrogén alakjában tartalmaztatik, 
már pedig a lóhere larló és gyökerekben 
különben is elég organikus nitrogén lesz a 
talajban és elsősorban foszforsavra leend 
szükség. Egyforma mennyiséget alkalmazva és 
a foszforsav kilóját 56 a nitrogénét 80 fillér-
rel számítva egy q 16°/o-os szuperfoszfát 8 96 
K.-ba a csontliszt szuperfoszfát 8-/2 K.-ba 
kerül, tehát a kettőnek majnem egyforma az 
ára, az utóbbival azonban 1A-del kevesebb 
foszforsav kerül a talajba. 

Cs. S. 
Gipsztrágya luczernásnak. (Félelet a 

328. kérdésre,) Gipsz bármely műtrágya gyáros-
tól illetve kereskedőtől beszerezhető. Czéget 
azonban nem ajánlunk. A gipszet legjobb 
késő őszszel szélcsendes időben a luczernára 
elszórni. Kat. holdankin 2—3 q. használandó. 

Cs. S. ' 
Havi vakság. (Felelet 329. sz. kérdésre.) 

A lótenyésztők között általánosan el van ter-
jedve az a felfogás, hogy a havi vakság 
mindig vagy legalább rendszerint átöröklődő 
baj. Ezzel szemben az ujabbkori gondosabb 
észlelések mind több támpontot szolgáltatnak 
annak a felvételére, hogy a betegséget kívülről, 
főleg mélyebb fekvésű, vizállásos területeken 
való tartózkodás közben a friss takarmánynyal 
(ivóvízzel) a testbe jutó paraziták okozzák. 
Annyi tény, hogy havi vak szülőknek ivadékai 
egész életükön át egészségesek maradhatnak 
s viszont egészséges szülők ivadékai a beteg-
séget később megkaphatják és a betegségnek 
bizonyos családokban némelykor feltűnő gya-
korisága nagy valószínűség szerint a hasonló' 
életfeltételek következménye. Az átöröklődésnek, 
ugy látszik, csak igen alárendelt szerepe van 
ebben a tekintetben és az akképen , érvénye-
sülhet némelykor, hogy a beteg kancza csikója 
a külső befolyásokkal szemben kevésbé ellen-
álló szemet örököl s azért a fertőzésre alkal-
mas körülmények között könnyebben betegszik 
meg, vagy pedig akképen, hogy vemhes 
kanczában akut gyuladásos roham ideje alatt 

a fertőzőanyag a magzat vérkeringésébe mehet 
át, a midőn azonban a csikó rendszerint már 
fertőzve, illetőleg betegen jön a világra. 

További folytatólagos vizsgálatok az át-
öröklődés szerepét előreláthatólag mint szűkebb 
körre fogják szorítani. 

Határozottan kizárható az a lehetőség, 
hogy beteg lótól egy más ló a bajt elkaphatná, 
vagyis a betegség nem ragadós. 

A beteg szem kivétele nem akadályozza 
meg a másik szem későbbi megbetegedését, 
illetőleg nem akasztja meg az ebben esetleg 
már megindult kóros folyamat tovább fejlő-
dését. — y — 

Gazdasági egyesületek állásfog-
lalása Darányi földmivelésügyi 

miniszter mellett. 
A „Pester Lloyd" támadása Darányi 

földmivelésügyi miniszter ellen élénk vissz-
hangra talált a vidéken és a gazdaközönség 
iparkodik megtámadott miniszterének elégtételt 
adni. 

A Zalavármegyei gazd. egyesület a f. é. 
julius hó 29-ére hívott egybe külön e czélra 
egy rendkívüli közgyűlést, amelynek elnöke : 
Hertelendy Ferencz lesencze-tomaji nagybir-
tokos egyleti elnök elnöklete alatt, ki a 
a szép számban megjelent tagokhoz a követ-
kező beszédet intézte: 

Azt "hiszem, hogy elodázhatatlan és iga-
zán tartozó kötelességet teljesítettem, midőn 
a mai rendkívüli közgyűlést összehívtam; és 
midőn ezen közgyűlést ezennel megnyitom, 
egyúttal üdvözlöm az ily szép számban meg-
jelent tisztelt tagtársaimat. Ez mutatja, hogy 
mindnyájan mennyire éreztük ezen közgyűlé-
sünk egyetlen tárgyának fontosságát és hord-
erejét. Nem éppen azért, hogy mi adjunk elég-
téte't Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter 
ur őnagyméltóságának jogtalan támadtatásá-
ért, — nurt hisz az egész országnak tisztes-
séges közvéleménye ad neki elégtételt; — 
nem is épen azért, hogy bizalmunkról, — 
tiszteletünkről — és szeretetünkről külön 
is biztosítsuk őt, kit az egész magyar gazda-
közönség gordos, jó atyjának nevezhet csak.— 
Hisz a ragaszkodásnak és szeretetnek ezt a 
kapcsát ugy is érezzük mi is és érzi ő is. — 
Nem is épen azért, hogy ezen támadás ellené-
ben mi védelmezzük meg őt, — mert hisz 
ezen támadás fegyverének piszkos-rozsdás éle 
visszapattan azokra és ott sebez, a honnét a 
vágás irányittatott. De éreztük még a tárgy 
fontosságát azért is, hogy megkell nyilatkoz-
nunk és saeg kell mutatnunk, hogy elmultak 
azok az idők, a midőn a hazát fentartó 
gazdaközönségnek vért izzadni és pénzt adózni 
volt csak szabad — de szólni nem; — amikor 
a gazdának agrár eszmékről, agrár czélokról 
álmodozni: badar gyermekes rajongásnak, 
azokról beszélni : reaktionárus bűnnek, — 
korlátolt elmaradiságnak tekintetett; — a 
midőn mii lók fáradságának gyümölcsét csak 
egypárnak volt joga kéjelgéssel megemészteni! 

S valóban igy volt ez még a közelmúlt-
ban is. Hisz azt mondhatnám, csak itthon 
voltunk gazdák, de ott, hol érvényt kellett 
volna szerezni jogos kívánalmainknak, ott szé-
gyeltük vagy elfeledtük, hogy gazdák vagyunk; 
és vagy önérdekből, vagy divatból lettünk igazi 
vagy mümerkantilistává. 

De ma már ez változott; a nagy köz-
vélemény már reá jött arra, hogy e hazában 
a gazdaközönség jóléte nélkül nem lehet sem 
megizmosodó ipar, sem fejlett kereskedelem; 
és ha minduntalan fel-fel ujul ez a mestersé-
gesen szított harcz, ugy ez bizonyára vagy 
vakság vagy őrültség, vagy bizonyos politikai 
czélzatosság, amely kísérletek eléggé bizonyít-
ják, hogy még mindig igen számítanak a 
magyar gazdaközönségnek indifferentizmusára. 
Igy kell ennek lenni, mert különben a szó 
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teljes értelmében nem lehetne nálunk legalább 
mesterségesen elszigetelni az érdekköröket 
ezen jelzők által, hogy : agrárizmus és mer-
kantilizmus. Vagy ha igen, akkor inkább for-
dítva kellene lenni és a gazdának kellene 
merkantilistának lennie, hogy arra törekedjék, 
hogy fejlett ipar és kereskedelem dolgozza fel, 
illetve továbbítsa az ő nyerstermelését; és 
viszont az iparosnak és kereskedőnek kellene 
lennie agráriusnak és arra törekedni, hogy egy 
jólétnek örvendő gazdaközönségben találja fel 
biztos és erős fogyasztóját! 

Azért ezen felujuló támadások, — mint 
volt az Egyetértésé a hamis borok üldözésé-
zésénél ; — mint most a Pester Lloydé — 
nem abból magyarázandók ki, hogy ők is be 
ne látnák ezen két fogalomnak az egymásra 
utaltságát, hogy ők is ne tudnák, hogy ezeket 
nem egymás ellen, — hanem egymás mellé 
kell állítani; — ezek már ezélzatosságok és 
az annál rosszabb, mert leplezett a czél-
zatosság és annál inkább kell a magyar gazda-
közönségnek résen lenni és összetartani. 

Nem a gazdaközönség megfojtása a czél; 
tudják ők jó), hogy ez saját pusztulásukat 
vonná maga után ; hanem a hatalom oly irá-
nyítása, amely ennek a milliónyi gazdaközön-
ségnek a vérét egyesek szervezetének táplálására 
kiszívja. 

De nézzünk a gyűlésünk tárgyát képező 
esetet közelebbről! Magyarország földmivelés-
ügyi minisztere résztvesz a nemzetközi gazda-
kongresszus ülésén Párisban, ott megbecsülik 
jelenlétét, diszelnökül választják, ő benne meg-
tisztelik nemzetünket és midőn ő e vendég-
szeretetért köszönetet mond és azzal búcsúzik 
el, hogy a mezőgazdasági eszmék győzelmeért 
üriti poharát, ezért itthon épen egy előkelő 
kormánypárti lap, a Pester Llyod, egy durva, 
igazságtalan és illetlen megtámadásban része-
siti, hogy egy földmivelő államnak, Magyaror-
szágnak földmivelésügyi minisztere, ki a haza 
népessége 80 százalékának jóléte, megélhetése 
és érdeke felett esküje szerint őrködni köteles, 
miképen mer a mezőgazdasági eszmék győzel-
meért lelkesedni ? ! ! 

Ha nem volna ez durva, jó Ízlést sértő 
dolog, ugy operette-szerüleg kaczagtató volna. 
De még másért sem lehet nevetni e*t, mert 
hogy ilyen abszurdum történhetik itt nálunk, 
— ez csak annak a jele, hogy még mindig 
bíznak annak a nagy gazdaközönségnek az 
indolencziájában és még jobban a maguk kis, 
de pénzzel hatalmas érdekkörüknek befolyá-
sában. Nem is az agrárizmus és merkantilizmus 
harcza ez, hanem a szelvényt vágó olló ki 
akarja emelni a barázdából a földet turó 
ekét!!! 

Ezen szándék ellen állást foglalni, az 
ebben rejlő veszélyre felhívni ugy egyesületünk 
t. tagjainak, mint az összes gazdatársainknak 
figyelmét, szükségesnek tartottam. 

Hisz egyik keresetforrás érdekét sem 
akarjuk érinteni; de megvédeni a magunkét. 
Ez jogunk és kötelességünk. 

A magyar haza testének tápláló vérét 
a gazdakőzönség adja ; ezt a vért feldolgozni 
van hivatva az ipar és kereskedelem, nem 
pedig kiszívni ; mert jaj annak a testnek, annak 

a szervezetnek, a melyikben az utóbbi anatómiai 
proczesszust kezdené fejleszteni a betegség. 

S ha magunkat védjük, először is köte-
lességünkvezérünket védeni, támogatni és biz-
tositani törhetlen ragaszkodásunk- és szere-
tetünkről és azért indítványozom, hogy ezen 
egyrangu határozatáról a Zalavármegyei Gazda-
sági Egyletnek sürgünyileg értesítsük Ö nagy-
méltóságát Darányi Ignácz földm. miniszter 
urat, mely sürgöny szövege ezen jegyzőkönyvbe 
bevétessék. 

Egyúttal a földmivelésügyi miniszter úr-
hoz a következő távirat küldését hozza elnök 
ur javaslatba: 

„A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület" 
a mai nepon egyedül ebben a tárgyban meg-
tartott közgyűlésében egyhangúlag megbotránko-
zását fejezi ki azon igaztalan támadás felett, a 
melylyel a Pester L'oyd Nagyméltóságodat illetni 
merészelte a párisi gazdakongresszuson el-
mondott felköszöntőért. Ismeri ezen valóban meg-
magyarázhatlan támadás czélzatosságát; azt a 
leghatározottabban visszautasítja és teljes ere-
jével elleneszegül. Másrészről teljes oda-
adással, elismeréssel és hálával van eltelve 
Nagy méltóságodnak soha el nem évülhető 
eddigi tevékenysége-, elért eredményei- és 
érdemeiért, mig a jövőben törhetlen bizalom-
mal és reménynyel fogja kisérni áldásos mű-
ködését, egy lélekkel és egyetértéssel fogja tá-
mogatni Nagyméltóságodat nemes munkájában 
és czéljaihsn nemcsak a gazdaközönségnek 
hanem az egész magyar haza javára is." 

A rendkívüli közgyűlés az elnöknek meg-
nyitó beszédét és a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter úrhoz intézett felirat szövegét egy-
hangúlag és lelkesedéssel elfogadta, a távirat-
nak azonnali elküldését a marienbadi fürdő-
ben időző m. kir. földmivelésügyi miniszter 
úrhoz elhatározta és elrendelte, hogy a mai 
ülésben felvett jegyzőkönyv másolatban a ne-
vezett miniszter urnák felterjesztessék; az 
elnöki megnyitó és a felirat szövege pedig a 
jegyzőkönyvben megörökíttessék. 

Ugyancsak üdvözlő feliratot intézett 
Darányi földmivelésügyi miniszterhez ujabban 
a Somogyvármegyei és Pozsonyvármegyei 
gazdasági egyesület, valamint Somogy vár-
megye köztörvényhatósági bizottságának ülése 
is, Pozsony szab. kir. város közönsége pedig 
a minisztert díszpolgárává választotta. 

Mindez örvendetes jelensége a gazda-
közönség ébredésének és annak az osztatlan 
népszerűségnek, amelyet Darányi miniszter 
hasznos működésével az egész gazdaközönség 
körében szerzett. 

VEGYESEK. 

Az OMGE. közleményei.._ 1231 
Háziipari szövetkezetek. 1231 
A Il-ik mezőgazdasági országos kiállítás. 1235 
Könyvpiacz..__ 1235 
Gazdasági egyesületek állásfoglalása Darányi föld-

mivelésügyi miniszter mellett. __ 1236 
Állattenyésztés. 

A köztenyésztés bikái. „ ... 1232 

Növénytermesztés. 
A répa felhasználása és eltartása 1233 

Állategészségügy. 
Néhány szó a szavatosság kérdéséhez. 12-31 
•' rTélsxekrény • _ 1236 
Vegyesek. 1237 
Kereskedelem, tőzsde 1238 
Szerkesztői üzenetek. 1238 

A magyar kir. földtani intézet muzeuma 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. 

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

naponkint d. e. 9 órától d. n. 1 óráig. 
Hétfői és az ünnepeket követö 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. 

Személyi liir. Buday Barna OMGE. titkár 
a ,Köztelek* társszerkesztője két heti szabad-
ságidejének eltölte után viszatért a fővárosba 
és hivatalos működé-ét újból megkezdte. 

Megbízatás. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter Havden Sándor szalapai lakost Zala 
vármegye sümegi járására nézve, Ferenczy 
Károly földmives-iskolai igazgatót, komáromi 
lakost Komárom sz. kir. város területére nézve 
gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. 

Magyarország párisi mezőgazdasági 
kiállításáról érdekes leirást és kritikát 
találunk a „Deutsche Landwirthschaftliche 
Presse" utolsó számában, mely vezérczikkében 
összehasonlítja és szembeállítja a külöroböző 
országok mezőgazdasági kiállításait és különö-
sen a kiállítás' magyar részéről igen nagy 
elismeréssel és dicsérettel emlékszik meg. A 
czikkből a következő, bennünket különösen ér-
deklő részeket közöljük: 

„Az Egyesült-Államok' mezőgazdaságuk 
kincseit egy rendszeres, az összes termények-
ben gazdag kiállításban tárja elénk. Minden 
egyes állam az általa termelt gabonanemeket 
ós fajtákat, de minden fajtából csak egyet-
egyet állit ki. Az amerikai dohány számos és 
felette értékes fajtájú levélcsomagokban üveg-
szekrényekben van felfüggesztve. Ugyanez áll 
a fonálnövényekről, melyekhez a fagyapotfélék 
termékeivel együtt sorakoznak. A fagyapot el-
készítésének legkülönbözőbb fázisaiban talál-
ható. A gyapjú kiállítás is igen gazdag. A 
növénykárositók egy kiválóan szép gyűjteménye 
az általuk okozott növényk árokkal együtt 
hasonló nagyszerű összeállításban egyetlenegy 
más országbeli kiállításban sem található. 

Az amerikai gépek és eszközök kiállítása 
nagyságával és tökéletességével tűnik ki, mi-
után majdnem az összes nagyobb czégek kép-
viselve vannak. Az amerikaiak főeszköze, a 
kévekötő aratógép a legkülönbözőbb szerkeze-
tekben található, valamint kalzálógépek is ugy 
tengeri valamint fü kaszálására. Á használat-
ban levő gépeken kivül modellek és fényképek 

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

VII., Rottenbiller-i 
VI., Andrá.ssy-út 23. i 

valódi bajon tarló-
répamagot 
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is vannak kiállítva, melyek á kaszálógépek 
történeti fejlődését tüntetik föl. Nagy mennyi-
ségben találhatók gyümölcsök, hus és halak 
konzervjei, melyek igen szép kiállításban van-
nak csoportosítva; a nagy vágóhidak kiviteli 
terményeikkel különösen erősen vannak kép-
viselve és azoknak modelljei is ki vannak 
állítva. Azonkívül az állatok levágásánál köve-
tett eljárás képekben van illusztrálva. A szőlő -
mivelés és a magasan kifejlett cognac-ipar 
szintén igen ízléses elrendezéssel vannak ki-
állítva. 

Ezután Magyarország lép előtérbe pompás 
kiállításának kiterjedésével, gazdag"tartalmával 
és szépségével egyaránt. A külön katalógusa 
is már készen volt, mely hasonlóan a német 
katalógushoz számos franczia nyelvű magya-
rázatokkal van ellátva. Nem kevesebbet mint 
3061. számot tartalmaz, mely szám elég ékes-
szóló tanúságot tesz a kiállítás nagy terjedel-
méről. Az egész' termelés, a marhatenyésztés 
is ki van állítva. Egy földszinti helyiséget 
foglal el, mely a német kiállításét sokszorosan 
felülmúlja. A kiállítás fölötte elegáns ugy, 
hogy Magyarország kiállítása sokaságát és 
szépségét tekintve az összes többi országokat 
felülmúlja. Az ország nagyuradalmai nagy-
részt kiállítottak, minek azonban az az ered-
ménye, hogy sok termény mindenütt vagy 
legalább több helyen ismételten látható, mi a 
kiállítás áttekinthetőségét zavarja; — igaz, 
hogy épen a kiállított termények ezen soka-
sága nagyszerűen hat a nagyközönségre. 
Magyarország továbbá egy felet!e gazdag-
tartalmu statisztikai anyag előállításával igen 
előnyösen tűnik ki, mely az összes, a mező-
gazdaságot érintő viszonyokra kiterjed. 
Számos szobrocskában és képben a Magyar-
országban elterjedt háziállatok fajtái vannak 
szemlélhetően feltüntetve. Az egyes nagyura-
dalmak gyapjugyüjteményei az ország gyapju-
termelésének képét adják. Ausztria igen keve-
set állított ki, bár az amit kiállított egyenként 
jól van kiállítva. De ezen ország mezőgazda 
ságának fejlődése egyáltalában nincsen fel-
tüntetve. Kitűnőek a sörárpa, maláta- és kom'ó-
gyüjteményei. Továbbá tanulságosak és igen 
érdekesek a kisérleli állomások tevékenységére 
vonatkozó statisztikai adatok, főleg melyek a 
havasi gazdaságokra vonatkoznak." Eddig a 
D. L. Pr., melynek mindenesetre teljesen 
objektív és szakszerű kritikája örömmel és 
büszkeséggel tölthet el mindnyájunkat, mert 
igazolja, hogy törekvéseink a külfölddel nem-
csak lépést tartanak, hanem azt sok tekintet-
ben felül is mu'ják. 

A Veszprémmegyei Gazdasági Egyesület 
válsága. A Veszprémmegyei Gazdasági Egye-
sület válság előtt áll, mert bár a közgyűlés 
két izben egymásután egyhangúlag megválasz-
totta elnökéül Fenyvessy Ferencz főispánt, a 
főispán az állást nem fogadta el és vele az 
alelnökök is leköszöntek. Szóval az egyesület-
nek nincs elnöksége, nincsenek vezetői. Feny-
vessy főispán kijelentette, hogy a régi egyesü-
letnél nem kiván elnök lenni, de egy uj egye-
sületnél uj alapszabályok mellett késznek 
nyilatkozott az elnökség elfogadására. A megye 
gazdái ennek következtében a régi egyesületet 
fel akarják oszlatni és uj egyesületet fognak 
alakítani. E hírrel szemben az a megjegyzé-
sünk, hogy bár nekünk is van tudomásunk 
arról, hogy a jelenleg még fennálló Veszprém-
megyei Gazdasági Egyesületnél sok a refor-
málni való, mégis csudálatos, hogy nem talál-
kozik a megye gazdaközönségéből senki, ki 
ezen reformot a régi alapon kezdeményezné 
és a jelenlegi egylet élére állva mBga vezetné 
és irányítaná az egylet átalakítását, az alap-
szabályok módosítását, anélkül, hógy teljesen 
uj egylet létesítése szükséges volna. Mert a 
tervbevett újonnan alakítandó egyesület pro-
sperálása és helyes irányú működése iránt is 
nagy aggodalommal és kétkedéssel viseltetünk, 
azon oknál fogva,, mert a vidéki gazdasági 
egyesületek vezetésére a független gazdatársa-

dalom tagjait tartjuk egyedül hivatottaknak. A 
megyei főispán közigazgatási és politikai irányú 
nagy elfoglaltságánál fogva a megye elsőrendű 
társadalmi intézményének vezetésére nem 
találhat elég időt. Reméljük tehát, hogy a 
vészprémmegyei gazdaközönség az utolsó pil-
lanatban még fontolóra veszi az ügyet és a 
maga köréből választott független férfiak veze-
tése alatt maga lát ' hozzá a régi egylet át-
alakításához, miben mintául vehetné egyéb 
vármegyék azon egyleteit, melyek szintén 
csak ujabb időben újjászervezve, most már a 
legüdvösebb és igen eredményes közgazdasági 
tevékenységet fejtenek ki. 

Lótenyésztési jutalomdij-osztás és 
szarvasmarha dijazás. A „Pozsonyvármegyei 
Gazdasági Egyesület" a vármegyei lótenyésztő-
bizottsággal f. évi szeptember hó 2-án Ga-
lánthán, szeptember hó 8-án pedig Duna-
szerdahelyen lótenyésztési jutalomdíj-osztást fog 
tartani. Kiosztásra kerül ez alkalmakkal a 
nm. földmivelési minisztérium által e czélra 
utalványozott 600 kor. és a megyei gazdasági 
egyesület által adományozott 600 korona. 
Dijaztatnak : 1. Anyakanczák csikóval és 2. 
Hároméves kanczacsikók. A dijazás és elő-
vezetés feltételei ugy a lótenyész-bizottságlól 
valamint az egylettől tudhatók meg. Ugyan-
csak szeptember hóban a Pozsonymegy éi Gazda-
sági Egyesület a szorgalom és igyekezet jutal-
mazása czéljából a nm. földmivelésügyi m.kir. 
minisztérium anyagi támogatásával szarvas-
marha díjazást is rendez és pedig szept. hó 
13-án Szempczen, szeptember hó 20 án pedig 
Morva-Szt-Jánoson. Dijaztatnak mindkét eset-
ben : 1. Tehenek borjúval vagy anélkül. 2. 
1 — 3 éves üszők. A dijazás és elővezetés kö-
zelebbi feltételei a Pozsonyi Gazdasági Egye-
selettől tudhatók meg. 

A komlótermés. Mig külföldön közepesnél 
gyengébb s néhol kevés a termés, addig nálunk 
közepesnél általán jobb s a minőség igen jó. 
Az idén 10 nappal hamarább érik mint más 
években. A Dunántul már befejezte a szedést, 
az Alföld megkezdte. Magyar komló iránt 
elég jó lesz a keredet, már is 5—6 külföldi 
vevő jár kel a komlós vidékeken. Duiiántuli 
termelők 5 kgos csomagokban küldik Saazba 
s kilójáért 2"20—2'40 koronát kapnak. Stájer 
árunak az értéke Saazban 4 20—4 40 korona. 
Segesvárt és Lajosfalván, az idén is készülnek 
vásárra. 

Nyári lóversenyek. A lóversenyeket láto-
gató közönség figyelmébe ajánltatik, hogy a 
versenytéri belépti-jegyeket — a jegypénz-
táraknál való nagy tolongás elkerülése s tehát 
saját kényelme érdekében — a versfnyprogram-
mokon megjelölt dohánytőzsdékben a verseny-
napok délelőttjén előre váltsa meg. Szintúgy 
saját érdekében áll a közönségnek, hogy a be-
léptijegyeket láthatóan viselje, hogy az ellen-
őrség felszólításait mellőzhesse. 

Németország vaj- és margariDforgalma 
1899-lbeii. A kiéli konzul jelenti, hogy a vaj-
üzlet 1899-ben állandóan kedvező viszonyok 
közt mozgott. A termelés nagymérvű volt és 
az árak általában magasabbak voltak, mint az 
1898-ik évben. A vajfogyasztás az ország 
belsejében évről évre emelkedik, mig a ki-
vitel az angol piaczokra alig számottevő. A 
belföldi vajszükséglet fedezésére, főleg őszszel, 
amely évszakban az ország vajterm'iése csök-
kenni szokott, nagymennyiségű külföldi vajat 
visznek be. A belföldi vaj tartósságára nézve 
nem mindig felel meg az igényeknek. A ki-
vitelre elkészített szelenczés vaj a Keleten uj 
fogyasztó piaczot hódított, mig az Indiába 
való kivitelt az amerikai Egyesült-Államok 
versenye nagyon megnehezili. A margarin 
gyártási eredménye nem volt kielégítő. A nyers 
anyag ára általában magasabb volt mint 
1898-ben, sőt időnkint tetemes áremelkedés 
állott be, mig ellenben az elkészített margarin-
nak megfelelő áremelkedése a nagy verseny 
következtében nem volt elérhető. 

Vetőmagvak. Mig eddig pénzünket vetőmag-
vakért külföldre küldtük, most sikerült Bahlsen Ernő 
vetőmag-elárusító a égnek Prágában terményeivel 
(Xriumf u. Elité Rogger) ugy a német birodalomban, 
mint Olaszországban, Texas és Amerikában elismerést 
szerezni és terményeit egész. oda exportálni. Bahlsen 
Ernő már évek óta foglalkozik a legjobb gabonanemüek. 
kultúrájának nemesítésével, megerősítésével s ezt sok 
éven át felváltva, a legkülönbözőbb fekvésű, különösen 
hegyes vidéken kultiválta. Bahlsen Elite-rozsja és 
Bahlsen arany-gyöngy búzája szakértők bírálata szerint 
a legjobbak a vetőmagvak közt s megérdemlik az 
általános terjesztést. Bahlsen terményei ellentállőképes-
ségükkel válniik ki, nem dűlnek, rozsdamentesek és 
ritka vetésnél is (Elite-rozs 105—125 kg. pro hekt., 
arany-gyöngy buza 120—125 per hektár) meghozzák 
a dus termést magban és szalmában és egy gazda se 
mulaszsza el kísérleteket tenni vele. 

NYILTTÉR*) 

Szuperfoszfátot, 
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melyek idei második sorozata 

f. év szeptember hó első felében 
tartatik meg. 

Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárve-
rési vállalat Budapest, Dunaparti 
teherpályaudvar" ezimzett gyapjukülde-
mények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen 

raktározásban részesülnek. 
Bejelentéseket elfogad és mindennemű fel-

világosítással szolgál: 
Gyapjuárverési vállalat 

H E L L E R M . s T Á R S A , 
% BUDAPEST, V., Met-tér 13, # r 
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Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom 
Üzleti berendezése a ,Köztelek" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 
Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel : 55 
krajceár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Napi jelentés a gabonaüzletről. 
1900 augusztus 10 

A külföldi piaozok ma ismét valamivel magasabb 
jegyzéseket küldtek, mely körülmény nemkülönben a 
jobb vételkedv az árakat megtartotta a tegnapi zárlat 
niveauján, sőt aszerint, amint nagyobb számban pénzt 
raktak, néhány fivérrel emelkedett is a terminus. Vég-
eredményben alig van változás az egyes határidőkben. 

Készáruban jobb forgalom mellett a malmok 
némikép tartózkodóak és csak tegnapi változatlan ára-
kat voltak hajlandók fizetni, mig délfelé mégis néhány 
fillérig magasabb árakon is vásároltak. Felmondatott 
2000 mm. tengeri. 

Az árjegyzés 100 kg.-ra vonatkozik: 
Eladatott: 
Uj-buza: 

Tiszavidéki: IC 

Fehérmegyevid.: 

Pestmegyevidéki: 

15-60 
15.75 
15-75 

1500 „ 
1500 mm. 795 kg. K. 15-60 3 hóra 

Rozsban ma valamivel élénkebb volt az üzlet, 
mindamellett, hogy a forgalom kissé korlátolt; az 
árak néhány fillérrel javultak, ugy, hogy minőség 
szerint 13-50—13-8Ü K. fizettek budapesti paritásban. 

Árpa gyengébb kereslet mellett folytatólagosan 
szilárd, különösen finom áruért érdeklődnek, melyért 
16-50 K. is adnak ab Ó-Györk, mig takarmányáruért 
12'— koronáig. 

Tengeri változatlan, szintúgy a zab s mig 
előbbiért helyben vaggonba vagy kocsira rakva 10-60 K. 
addig utóbbiért 10-20—11-20 K. is elérhető. 

Határidők egy órai zárlat 
Buza októberre 1900. 15.58-60 

„ áprilisra 1901. 16.24—26 
Tengeri aug.-ra 1900. 12.44—46 

májusra" 1901. 9.80—82 . 
Rozs októberre 1900. 14.04—06 
Zab októberre „ 10.58—62 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szesztlzletben e héten az üzletmenet válto-

zatlanul élénk volt és jó kereslet folytán a szeszárak 
ugy azonnali, valamint későbbi szállításra szilárdan 
záródnak. Elkelt finomított szesz nagyban adózva 
116.50—117.50 K., adózatlanul 47.50 K. Élesztőszesz 
gyérebb kereslet mellett változatlan áron kelt. 

Az adózott nyersszesz és denaturált szesz 
szilárd irányzat mellett Vi K. drágábban kelt azonnali 
szállításra. 

Vidéki finomitógyárak részéről finomított s 
adózva 115 — K. ab állomás volt ajánlva és több 
tétel ab állomás ez áron el is kelt 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz e héten alig volt ajánlva és igy nagyobb 
üzlet azonnali szállításra nem is létesült, kisebb téte-
lek 40 K. találtak vevőre. 

a kontingens nver»sse*« ár t Budapesten 40-50 
41"— korona. 

t-ecn |3*y«í* 44-40—44 60 korona, fcontmgeas 
BT»W> MftfcSfKrt. 

ttaaat jagyzés 113. 114.— korona tdóioít te 
40. .— korona adózatlan szeszért 

Trieszt* jegyzés 19'50 •— koroi a kiviteli uesxért 
90% hektoliterje. 

K -ite re n ehány száz hektoliter finomított szeszt 
vásároltak, mely Dél-Törökország felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. 
N.-Tapolcsány, Kolozsvár 1/4 K. drágábban. 

ióíafa* ÍBxkontingens) — •— korona, denaturált 
liess 36 50-37 — korona. Pontinget ts nyermesi 

AJ árak 10.000 UíerfokonkéEt hordó céUtt) bSí 
mentve htsriapaítí vasútállomáshoz szíiiitva fcésMsénrfiaa 
m ro»üott értendők. 

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása. 
E lefolyt héten is jó kelete volt a tarlórépamag-

nak, a biborherebéii szükséglet folytatólag is nagy 
mutatkozott, mig ellenben a luczernamog forgalma 
csak kisebb mennyiségekre szorítkozott. Az egész 
üzlet nagyjában a jelenleg tekintetbe jöhető magfélék 
forgalmának meglehetős élénk képet mutatja, különösen 
áll ez pedig az .őszi borsóról, melyből nagyobb mennyi-
ségek keltek el és melyért az állomásokon 8—8Ví 
fizetnek. A belfogyasztás nagy érdeklődést mutat e czikk 
iránt. Az őszi bükköny, szöszös büköny és Szt-János 
rozs forgalma szintén élénk. Francziaország már uj 
termésű nyúlsz pukát ajánl, az érette igényelt magas 
árakat tekintve, szűknek látszik lenni a termés. Amerika 
nagyon felemelt árakat jelez réti komocsinért, vörös 
lóheréért pedig még magasabb árakat követelnek, 
mint eddig és ugy látszik, hogy megvalósul, miszerint 
a tengeren tul igen kedvezőtlenek a lóheremag uj 
termésére a kilátások. A Mauthner Ödön czég e lap 
gazdaelőfizetőit kívánatra akár levélben akár sürgö-
nyileg teljesen költségmentesen értesíti az összes mag-
féléknek napi árairól. 

Hedrich és Strauss „Királymalom" üzleti tudó-
sitása a ,Köztel lei' részére. 1900. aug. 10-én. 

Szám: 0 0/1. I. II. II/B III. WR. 

Ár : Kor 22.— • 21.- 20.50 19-- 17.- 14. , - . 
K ö l e s k á s a : 

Szám 0 1 2 3 4 
Ár: Kor. 5 13.— 22— 21 — 20.— 18.50 

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

Rozskorpa 

Araink 1C0 kgonként, helyben, elegysulyt tiszta-
sulynak véve, zsákkal együtt értendők. 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet üzteti jelentése. 1900. aug. 8. 

Ismét kedvező, üzletmenetről adhatunk számot. 
Az áru felküldések egyre szaporodtak s miután vala-
mennyi árunál vételkedv állott -be, az árak is kedve-
zően alakultak. Husszállitmányaink vidékre egyre 
tartanak, sőt nagyobb rendeléseket kaptunk vadfélékből 

melyeket jegelt állapotban effektuáltunk is. A tojás-

üzlet nagyon szilárd, elsőrendű áruért a folyó napi 
áron felül 3—4 koronát fizettek ládánként A vajüzlet 
egyformán kedvező, ugy helyi czélokra, mint külföldre 
tartott árakon történtek eladások Baromfiban az üzlet 
nem öltött nagy arányokat a hozatalok változatlan jő 
árakon nyertek elhelyezést. A gyümölcspiacz rendkívül 
élénk volt. Élénk kereslet mutatkozott turkesztán díny-
nyében és őszibaraczkban, melyekért minőség szerint 
elég jő árakat lehetett elérni, ellenben közönséges 
sárga dinnye el volt hanyagolva s csak olcsóbb árakon 
volt elhelyezhető. Olcsóbbodott a görög dinnye is, mely 
kocsirakományképpen kerül eladásra. Szőlőből az első 
nagyobb küldemények már megérkeztek s naponként 
nagyobb szállítmányok avizáltattak. Rák is bőven 
érkezik s gyors elhelyezésre talál csak a zöldségpiacz 
lanyha. -Paradicsom csak árkedvezmény mellett érté-
kesíthető, ugorkára pedig abszolúte vevőt nem lehet 
találni. 

Jegyzéseink : 
Vad: Őz 150-160 fillér kilója, fogoly 240—260 

fillér, fürj 50 fillér, vadkacsa 14)—ISO fillér páronként. 
Tojás : elsőrendű ára 58—59 K., kivételes eset-

ben 60 K.; másodrendű 56—57 K. eredeti ládánként. 
Tejtermékek : prima teavaj 200—220 filér ; másod-

rendű 183-190 f.; főző 160 f.; turó 24 fillér 
klgrmként. 

Élőbaromfi: csirke 130-140 fl, tyúk 200—250f., 
kacsa hizott 230—500 f., sovány 200—260 f. párookint. 
Tisztított baromfiból elkelt csirke 80—120 fillérrel 
darabja. 

Gyümölcs: turkesztán dinnye 50—60 fillér, 
görög dinnye 16—18 fillér kilója. Ősribaraezk 60-72f., 
körte 32 —18 f., alma 24—30 f. befőzni való ringló 
24—30 fillér kilója. 

Bidapeiti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
- 1900. aug. 10 A ezókasfövárosi vásárigazgatóíif 

Msalése a .Rözteltk* részére). Felhozatott a szokott 
" légekből 148 szekér réti széna, 66 mákét muhar, 

31 szekér z iupsziüma, 11 szekér alomszalma, 0 szekér ta-
karaányszalma, 0 szakér tengeriszár, 13 3zekér pgyéb 
takarmány (zabosbükköny, stb.) 400 tsfó sssaska. 
£ forgalom közepes Arak fil.-ben q-kéat, a követ-
kesök: réti szén* 360—563, muhar 400—520, »aap-
ua ma 260—300, alomszalm* 220—260, eí;?éb takar-
isaaay , lóhere takarminy-

••'•«•» , 100 kéve teogeráz. —. t'iczarna 
520—600 «ar;u rzalmaizeeska 340- 400, sséaa 

—, aj , zabosbttkköny 440—520. 0s«m 
kí«-.í'si*m 273 súly 282,200 kg. 

Budapesti szurómarhavásár. 1900. aug. hó 9-én. 
i székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 546 db, eladatott — db, 
galicziai drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 65 db, eladatott 
— drb, élő bárány — db, eladatott — drb; belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

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

Borjuvásár hangulata vontatott volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 60 -89-— 
koronáig, kivételesen 92 koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú , 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 46—48 
koronáig, kiv. 50 koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi koronáig, kiv. — koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány —• • - koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és tenyészmarha vásár. 1900 
évi augusztus hó 9 én. (4 budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 281 db, úgymint: jármos ökör elsömin. 8 
db, közép 87 db, alárendelt 4 db. Fejőstehén : fehér 
— db, tarka 145 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 37 db, 
hizlalni való ökör — db, üsző fehér — db. 

Jármos ökrökből a felhajtás csak közepes minő-
ségűek hozattak, lényegebb forgalom nem fejlődött. 
Fejős tehenek felhajtása meghaladta a szükségletet, 
irányzatuk lanyha. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármon 
ökör -— , középmin. jármos ökör 580—640 pár,, 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly — é. s. mm., K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör 53-60 mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért és 
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pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 140—220 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 230—320, kiv. koronáig 
darabonkint. 

jelentése a „Köztelek' részére.) Felhajtatott: 3637 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 729 db magyar és tarka 
Ökör, 575 db magyar és tarka tehén, 1926 db szerbiai 
ökör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, 119 db 
szerbiai tehén, 125 db bika és 163 db bivaly. 

Minőség szerint: 555 darab elsőrendű hizott, 
2646 db középminőségű és 436 db alárendelt min. ökör 
- — db elsőrendű hizott ökör, db közép-
minőségű ökör és — db alárendelt min. ökör; — db 
elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, 
— db alárendelt minőségű tehén. 

Vágómarhából a felhajtás a multhetihez képest 
változatlan volt. Idegen vevők részéről a kereslet vál-
tozatlanul jó, mig a helybeli mészárosok részéről csak 
elsőrendű hizott marhánál volt élénkebb vételkedv ész-
lelhető. Elsőrendű minőségek árai 1 koronával méter-
mázsán kint emelkedtek, silányabb minőségek eladása 
olcsób b árak mellett is nehézkesen ment. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 64- 72 —, kivételesen —•———, 
hizott magyar ökör középminőségü 56' 62 —, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 50- 54-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 42—66 —, kivételesen tarka 
tehén —•—•—, magyar tehén középmin. 42—66-— (—), 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 42-
66 —, szerbiai ökör jobb minőségű 50" 63'—, kiv. 
—•—, szerbiai ökör középminőségü 44 —48-—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
46 — 70'—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 32.—441—, 
kiv. — —koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1900. aug. ?-én. 
(A budapesti vásárigaeqatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). 

A forgalom közép volt. 
Felhajtatott összesen 609 db. Eladatott 334 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 25 drb, eladatott 8 db, 
240—320 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 40 db, 
eladatott 27 db, 180—300 K.-ért, nehezebb kocsilú 
(hintós) 80 db, eladatott 50 db 160—580 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti taj) 50 db, eladatott 16 db 140— 
360 K.-ért, ponny 3 db, eladatott 1 db 76 K.-ért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 150 db, eladatott 70 db 120-210 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 200 db, eladatott 140 db 58—110 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 61 db, eladatott 
22 db 20—38 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltacott 24 db, 
az állatkert részére vásároltatott 2 darab, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

élelmiczikkekről. Budapest, 1900. aug. 9-ről. 
Hus és hustermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

L rendű 1C8—116,11. r. 102—108, III. r. 96—102, eleje 
I.r. 100—104,11. r. 94—100, 1H. r. 88—94, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 108—112, II. r. 106- 108, eleje I. r 
100-106, II. r. 90—100, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 80—1C0, 
II. r. 76-80, eléje I. r. 76-80, IL r. 72-76, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 1C0—108, vidéki , 
szalonna nélkül budapesti 88—108, vidéki , 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
120—130, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 6.00—8.00, 
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 
2-08—2.10, 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 
112—114, hordó nélkül budapesti I. r. 108—110, szalámi 
1 kg. belföldi 260—320, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1.00—1.40, tyúk belföldi 1. r. 2.10—2.60, kappan hizott 
I. r. 0.00—0.00, sovány 0. 0.—, rucza hizott I. r. 
4 —-5.—, sovány belföldi 2. 2.40, liba fiatal újdon-
ság — -.—, lud hizott I. T.- 9.00- 12.00, sovány 
belföldi 4.40—6,—, pulyka hizott 1, r. 0. 0.—, 
sovány belföldi 5. 6.— korona. — b) Tisztított: csirke 
I. r. 1 drb 1.00—1.60, 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. 1.10—1.16, lud hizott 
1 kg. 1.14—1.20, 1 drb 3.60—5,50, magló 1 kg. , 
1 drb , pulyka hizott l kg. 0.00—0.00, 1 drb 

, magló 1 kg. , 1 drb , ludmáj 
1 kg. 2.00- 2.60, nagy 1 drb 0.70—1.4O, ludzsir 1 kg. 
1.20—1.60 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.40—2.—, csuka0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.40—2.—, márna 1. 1.20. 
süllő balatoni , czompó 1.30—1.60, pisztráng 
nagy —. .—, kecsege 2.00—3.20, angolna , 

apró kevert 0.50—0.60. Lazacz rajnai 1 kg. — 
korona. 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.18—0.20 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.56—0.60, teavaj 1 kg. 
1.60—2.10, főző darabos 1.00—1.70, szedett , 
olvasztott ——, margarin I. rendű , II. r. 

, tehéntúró I. r. 0.20—0.28, juhturó 0.90—1.00, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt bO—1.00, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 1.00—1.30 korona. 

Liszt és kenyérnemfiek. Kenyérliszt 1 q. 
kenyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0.27—0.27, 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, 
bab fehér apró 12.00—18.00, nagy 14.00—20.00, szines 
12.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.60—4.80, alföldi 
(1440 drb) 56. 56.—, erdélyi (1440 drb) 54. 55.—, 
szerb (1440 drb) —• •—, apró (1680 drb) , 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. 0.00—0.00,1. r. 1 q. 
00.00—CO.OO, petrezselyem ujd. 100 kőt. 0.00—0.00, I. r. 
1 q. 00.0C—00.00, zeller I. r. 100 drb 1.00- 2.40, kara-
lábé I. r. 100 drb 1.50—2.40, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. , érett makói 1 q. 8.00—11.00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 15. 32.—, czékla Í r; 100 drb 
1.20—1.40, II. r. 1. 1.20, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
8.00—11.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 1.60—2.70, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 2. -"3.—, kötött saláta 100 drb 0. 0.—, 
burgonya 1 vaggon sárga 000.0— 000.0, fehér 000.00— 
000.00, rózsa 1 q. 4. 4.40, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.00—1.20, ugorka 100 drb savanyítani való 0.50— 
0.70, savanyított 1.20—1.40, nagy salátának 1. 2.—, 
paradicsom érett 1 q. 6.00—10.00, belföldi 00.——00.—, 
zöld paprika 100 drb 0.16—0.60, tők főzni való 100 drb 
4. 8.—, zöldborsó hüvelyes 1 q. 12 00—14.00, kifej-
tett 22.00—26.00, zöldbab hüvelyes 1 q. 18. 22.—, 
kifejtett —. .—, karfiol 100 drb 14.00—18.00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00—34.00, spárga 
1 kg. 0. 0.— korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. 16. 24.—, 
rétesbe való 16.00—30.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
30. 36.—, közönséges kevert körte 1 q. 16.00—24.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. .—, nem 
magvaváló vörös 1 q. 12. 20.—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. 30.——50.—, 
őszi 1 q. —. —, magvaváló 1 q. 36.——60.—, 
nem magvaváló 1 q. 50. 70.—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 
—. .—, meggy nagyszemü kem. 1 q. —.00 00, 
apró szemű 1 q. —.00——.(0, eper (szamócza) 1 kg. 
—. .'—, málna 1 kg. 0.40—0.60, szeder 1 liter 
0.30-0.40, görög dinnye nagy I. r. 10 drb 8'—16-—, 
kicsiny 100 drb 20. 50.—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb 30. 50.—, II. r. 100 darab 10, 22.—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 00.00—00.00, apró kemény 
héjú I. r. 1 q. 00.00—00.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
-.00- .00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0,—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
5.00—8.00, pugliai 100 drb 0.00—0.00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.4Ö—4.—, füge 
hordós 1 q. 32.00—36.00, koszorú 1 q. 42.00—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. 

Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 160.00—200.00, 
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 szin I. r. 1 q. 56.00—60.00, közönséges 
II. r. 48.00— 52.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
—. .—, vörös bor 1 hl. —. .—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. .— korona. 

Kőbányai sertésvásár. 1900. évi aug. hó 10-én. 
(Elit, migyar sertéshülaií-részvénytársaság telefon je-
lentése a .Köztelek" részére.) Az üzlet csendes volt. Heti 
átlao-árak: Magyar válogatott 320—380 kgros nehéz 
94-95 fii., 28C—300 kgrammos n3héí 93-94 
fii., öreg 300 kg. tuli fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 92—94 f. Bomán 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életmlyle vonás és 4°/o 
engedmény szokásos. — Eleséqárak: Tengeri 13-— 
— korona, árpi uj 12'20 kor. Kőbányán átvéva. Helyi 
állomány : augusztus 3-án ^maradt 42354 darab. Fel-
hajtás^ Belföldről 459 darab. Szerbiából 1287 darab, 
Bomániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 1746 db. Főösszeg 44100 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 559 drb, belföldre Budapest 
kf nyékére 1095 drb, Bécsba 481 drb, osztrák tar-
tományokba 600 drb, Ausztriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
2744 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 0 darab, vaggonokból kirakott hulla 
0 darab, borsókásnak találtatott 7 darab, összesen 
7 db. Maradt állomány 41356 drb. A részvény-szállá-
sokban 11412 drb van elhelyezve. Az egészségi és' tran-
ziíószállásokban maradt 2661 db. Felhajtás: Szer-
biából 1287 db, Bomániából drb; összesen 3948 drb. 
Elhajtás: 1220 drb, maradt állomány 2728 dib és 
pedig 2728 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 201 drb a fogyasztás aló! ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (40000 korona 
értéken felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Aug 

Aug 

Aug 

Aug. 

Aug. 21. 

Aug. 24. 

Aug. 24. 

Aug. 29. 

Aug. 30. 

Szept. 1 

Szept. 3 

16. Bpest I—III. 
kir. jbiróság 

16. Palánkai 
kir. jbiróság 

17. Zirczi 
kir. jbiróság 

21. Budapesti 
kir. tvszék 

Huszti 
kir. jbiróság 
Temesvári 
kir. tvszék 

a tkvi ha- Kepes 239144 
tóság Imre 
a tkvi ha- Róth és 53939 
tóság Nóvák 
a tkvi ha- Ányos 66336 
tóság Miklós 

a tkvi ha- Deutsch 323945 
tóság József 
a tkvi ha- Dubez 45370 
tóság Péterné 
a tkvi ha- Mühlrad 52500 
tóság Henrik 
a tkvi ha- Mandel 116742 
tóság János 
a tkvi ha- Davidovits Moskó 
tóság Léba 107380 
a tkvi ha- Novotny 49884 
tóság József 

a tkvi ha- Magyar 1 
tóság festékgyár 

r.-társaság 
a tkvi ha- Müller 5 
tóság Lajos 

Szerkesztői üzenetek. 
V. J. urnák. Gyakorlati mészmeghatározási czé-

lokra legjobb a Bemard féle eszköz. Calderoninál meg-
kaphatja. Ára Budapesten kb. 10 korona. 

Öszi trágyázásra 
legsikeresebb 

a kőbányai szárított 

sertéstrágya, 
gyorsan ható, olcsó és használatban 

rendkívül előnyős. 

Már az első terméstöbbletböl a trágyára 

fordított kiadás teljesen megtérül és 

ezen felül holdankint 6—10 frt tiszta 

hasznot eredményez. 1247/a 

Kimerítő prospektus ingyen és bérmentve. 

Bossányi Endre és társa. 
B U 1 3 A^ P E S T , V . k e r ü l e t . 
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Földbirtokosok, 
Austria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

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

ponyvákat, 
vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására szolgáló ponyvákat, 
továbbá 12 • mtr. nagyságú, behordáshoz alkalmas kzekérponyvákat, 
miáltal saját ponyvának beszerzése megtakarittatik. ügyszintén 

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

telített ponyvák, 
valamint o z e k é r p o n y v á k 7 korona és 9 korona, továbbá uj és használt 

— - z s á k o k - — 
minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 
PST Minden 50" -kai olcsóbb mint bárhol . -£<7:1 
ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron megvétetik. 

N Á t t E L A D O L F 
Budapest, U, Arany-János-utcza 12. 

T E L E F O N . Sürgöny-czim: 
Nagel Adolf, Budapest. 

E l s ő 

gyapjúmosó és bizományi 
részvénytársaság 

Budapest, ¥., iCárpát-utcza 9. 
Vasútállomás: Budapest—Lipótváros. 

Gyárilag 
mosott 

előnyös áron értékesíthető; ajánljuk tehát a bárányok 
gyapját tekintet nélkél a mennyiségre 

zsiros (szennyes) állapotban 
lenyíratni és gyapjjumosé gyárunkba küldeni. 

Csomagoló zsákot kölcsönkép díjmentesen rendel-
kezésre bocsátunk. 

Az igazgatóság. 

Importált eredeti 

angol kosok 
kaphatók: 

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

¥111., Kük 5-Kerep esi-ut 1. sz. 

Puperfoszfátok •« 
s " 1 áiiati é& 

" ásványi eredetűik. 
legolcsóbb 

foszforsavas tráífyaszer minden telajra. 
Győr* hatásért kezesség, legnagyobb eredmény. 

Nélkülözhetetlen az őszi vetéseknél, 
semmi más foszforsavakkal nem pótolható. 

Ajánlok továbbá: 
Csontlisztet, Chilisalétremot, kénsavas amnoniákot, 
kálisét, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, tliemeisaai szab. szuperfoszfát-

gypszet 
herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; 

t akar mány síi eszet stb. 
bárhova versenyképes áron szál l í t a legszigorúbb 

tartalom-szavatolás mellett 
Kínsav- és A á M Ludenburg-Themenau 

műtrágyagyár SS JSl JOL ü . M é8 Li88ek Rostok m. 
Központi iroda: Ü P r á b g ' a j Heinrichsgasse 27. 

Vetőbúza. 
A számtalan hozzám érkezett megrendelések sze-

mélyes elintézésére képtelen levén, ez uton tudatom, hogy 
v e t ő b ú z á i m kizárólagos eladásával: „ S t e i n e r A l b e r t 
Sopron "-i czéget bíztam meg, honnét kivánatra kalász-
és mag-minták is küldetnek. 

= Sárga szakálos és barna tar-busáim = 
— úgy mint 8 év óta — az idén is teljesen r o z s d a m e n -
teseknek, a düiésnek és ködnek ellentállóképeseknek és 
igen k o r á n é r ő k n e k bizonyultak és az ország minden ré-
szében az illető hazai fajtákat holdanként 4 0 0 — 5 0 0 k g m . 
terméstöbblettel felülmúlták. 

1 0 0 k g r . In . v e t ő m a g á r a 2 4 k o r o n a a vevő zsákjai-
ban ólomzárommal ellátva B e r z e n c z e állomásra szállítva. 

Dr. s t e iner Leó 
Pta.>Perdócz u. p. Somogy-Berzencze. 
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63859/900. sz. 

Hirdetmény. 
A kisbéri magy. kir. állami ménesbirtok 

1900—1901. évi 

15.200 m é t a . zab 
szükségletének biztosítására 

folyó évi szeptember hó 5-én 
a ménesbirtok igazgatóságánál zárt Írásbeli 
ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. 

Pályázók 1 koronás bélyeggel és 5% bá-
natpénzzel felszerelt ajánlataikat legkésőbb 
szeptember hó 5-én délelőtt 10 óráig a mé-
nesbirtok igazgatóságánál Kisbéren nyújt-
sák be. 

A részletes feltételek a gazdasági főigaz-
gatónál (Budapest, földmivelésügyi ministerium 
I I . em. 80. ajtó) és a ménesbirtok igazgatóság-
nál megtekinthetők. 

Budapesten, 1900. évi augusztus lió 3-án. 

1283 M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

IFxalc-bilsias, l eg -o l csóTab é s leg-porxtosa"b"b 

z s i r m e g h a t á r o z ó 
a tej- és tej termények részére 

a d r . N. G e r b e r 
m r A C I D - B U T Y R O M E T E R E . aass 

Több mint 7000 drb használatban. - 25 elsőrendű kitüntetés. 
A világ leghíresebb és legnagyobb tehenészetei dolgoznak vele. 

Teljes készülék (legolcsóbb rendszer). 
2 4 8 16 24 próbához 

Márka 35.— 65.— 95.— 125.— 145.— Lipcséből csomagolással együtt. 
Képes árjegyzékeket injyen küld 

D r . N. G e r b e r ' s H lo lkere i Zürich (Schweiz ) . 
Óvakodjunk az utánzatoktól. 

Csakis az olyan butyrometerek van- t{ 
nak ellenőrizve, a legczélszerübben és yj/^ío? A/vS 
törvényileg védve, melyeknek a nyaka y.<//, y í^/í^/ 
rovátkolt s az itt látható felírással van- ^ 
nak ellátva. Utánzások törvényileg üldöz-
tetnek. Ismételadók, kik egyszerre több 100 drbot vesznek, külön enged-
ményben részesülnek. 

63859/900. sz. 

Hirdetmény. 
A kisbéri magy. kir. állami ménesbirtok 

1900—1901. évi 

15.200 m é t a . zab 
szükségletének biztosítására 

folyó évi szeptember hó 5-én 
a ménesbirtok igazgatóságánál zárt Írásbeli 
ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. 

Pályázók 1 koronás bélyeggel és 5% bá-
natpénzzel felszerelt ajánlataikat legkésőbb 
szeptember hó 5-én délelőtt 10 óráig a mé-
nesbirtok igazgatóságánál Kisbéren nyújt-
sák be. 

A részletes feltételek a gazdasági főigaz-
gatónál (Budapest, földmivelésügyi ministerium 
I I . em. 80. ajtó) és a ménesbirtok igazgatóság-
nál megtekinthetők. 

Budapesten, 1900. évi augusztus lió 3-án. 

1283 M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

KfUÜIT 
n a g y b a n ér k i c s i n y b e n . 

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

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

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

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

átF Helénái fizetendők. 

1 I L e o p o M A d o l f b é r g y á i i m ' § 
Ü Tata-Tőwúros. & 
2 Tesx mindennemű állati bőröket, szerződésileg is. W 
^ Készít szarvasbőrt, mosé-, törlő bőrt, cseres, fehér K 
2 1 irhát, ezekből állandó raktár. E lvál la l m i n d é ® e szakba j g f 
J vágő munkákat. 6446 §£ 

23736/900. számhoz. 

Bérleti hirdetmény, 
A magyar vallásalap tulajdonát képező, Esztergom-

vármegye Pilis-Maróth községének határában fekvő, 

jelenleg házilagosan kezelt földbirtokból 2^1-Mis hold 

az alulírott minisztérium IX. ügyosztályában 

1900. évi szeptember hó 25-én 
tartandó zárt ajánlatu verseny utján 1901. évi október 

hő 1-től 1913. évi szeptember 30-ig terjedő 

12 évre Haszonbérbe 
fog adatni. 

Az "egykoronás bélyeggel versenytárgyalási feltéte-

lekben megállapított bánatpénz letételét igazoló pénztári 

nyugtákkal ellátott ajánlatok a fent jelzett nap déli 12 

órájáig az alőlirott minisztérium segédhivatalának igaz-

gatóságánál nyújtandók be. 

A részletes bérleti és versenytárgyalási feltételek a 

fenti igazgatóságnál, a közalapítványi fötisztségnél Vág-

Sellyén és a közalapítványi ispánságnál Pilis-Maróthon 

tekinthetők meg. 

Budapesten, 1900, év május havában. 1276 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. Minisztériumtól. 

23736/900. számhoz. 

Bérleti hirdetmény, 
A magyar vallásalap tulajdonát képező, Esztergom-

vármegye Pilis-Maróth községének határában fekvő, 

jelenleg házilagosan kezelt földbirtokból 2^1-Mis hold 

az alulírott minisztérium IX. ügyosztályában 

1900. évi szeptember hó 25-én 
tartandó zárt ajánlatu verseny utján 1901. évi október 

hő 1-től 1913. évi szeptember 30-ig terjedő 

12 évre Haszonbérbe 
fog adatni. 

Az "egykoronás bélyeggel versenytárgyalási feltéte-

lekben megállapított bánatpénz letételét igazoló pénztári 

nyugtákkal ellátott ajánlatok a fent jelzett nap déli 12 

órájáig az alőlirott minisztérium segédhivatalának igaz-

gatóságánál nyújtandók be. 

A részletes bérleti és versenytárgyalási feltételek a 

fenti igazgatóságnál, a közalapítványi fötisztségnél Vág-

Sellyén és a közalapítványi ispánságnál Pilis-Maróthon 

tekinthetők meg. 

Budapesten, 1900, év május havában. 1276 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. Minisztériumtól. 

Lapunk bekötési tabiája 
t f r t 3 6 k r é r t (port6ffientei9E) 

kanímtó kiadóhivatalunkban. 

23736/900. számhoz. 

Bérleti hirdetmény, 
A magyar vallásalap tulajdonát képező, Esztergom-

vármegye Pilis-Maróth községének határában fekvő, 

jelenleg házilagosan kezelt földbirtokból 2^1-Mis hold 

az alulírott minisztérium IX. ügyosztályában 

1900. évi szeptember hó 25-én 
tartandó zárt ajánlatu verseny utján 1901. évi október 

hő 1-től 1913. évi szeptember 30-ig terjedő 

12 évre Haszonbérbe 
fog adatni. 

Az "egykoronás bélyeggel versenytárgyalási feltéte-

lekben megállapított bánatpénz letételét igazoló pénztári 

nyugtákkal ellátott ajánlatok a fent jelzett nap déli 12 

órájáig az alőlirott minisztérium segédhivatalának igaz-

gatóságánál nyújtandók be. 

A részletes bérleti és versenytárgyalási feltételek a 

fenti igazgatóságnál, a közalapítványi fötisztségnél Vág-

Sellyén és a közalapítványi ispánságnál Pilis-Maróthon 

tekinthetők meg. 

Budapesten, 1900, év május havában. 1276 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. Minisztériumtól. 

Sladó öfiörtinó. 
Méltóságos báró Bornemisza Elemér ur 

gerend-kereszturi gazdaságában eladó 

4:5 drb l1^ éyes? 55 drb éves 
elsőrendű erdélyi ökörtinó. 
Közelebbi felvilágositással szivesen szolgál 

N e m é n y i J ó z s e f i n t éző 
H a d r é v , u. p. G e r e n d , E rdé l y . 

1254 

23736/900. számhoz. 

Bérleti hirdetmény, 
A magyar vallásalap tulajdonát képező, Esztergom-

vármegye Pilis-Maróth községének határában fekvő, 

jelenleg házilagosan kezelt földbirtokból 2^1-Mis hold 

az alulírott minisztérium IX. ügyosztályában 

1900. évi szeptember hó 25-én 
tartandó zárt ajánlatu verseny utján 1901. évi október 

hő 1-től 1913. évi szeptember 30-ig terjedő 

12 évre Haszonbérbe 
fog adatni. 

Az "egykoronás bélyeggel versenytárgyalási feltéte-

lekben megállapított bánatpénz letételét igazoló pénztári 

nyugtákkal ellátott ajánlatok a fent jelzett nap déli 12 

órájáig az alőlirott minisztérium segédhivatalának igaz-

gatóságánál nyújtandók be. 

A részletes bérleti és versenytárgyalási feltételek a 

fenti igazgatóságnál, a közalapítványi fötisztségnél Vág-

Sellyén és a közalapítványi ispánságnál Pilis-Maróthon 

tekinthetők meg. 

Budapesten, 1900, év május havában. 1276 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. Minisztériumtól. 
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Első érmek, arany kitüntetések, államdijak stb. 

A B A L A J V C E 
S E P A R A T O R 

l e f ö l ö z ő - g é p e k h a t h ó n a p a l a t t k i f i z e t i k ö n ö m n a g u k a t . 

E L S Ő M A G Y A R T E J G A Z D A S Á G I G É P - É S E S Z K Ö Z G Y Á R 

F U C H S É S S C H L I C H T E R 
B U D A P E S T , VI . , A N G Y A L F Ö L D , J Á S Z - U T C Z A 7. 

erőhaj tásu tejgazdasági telepek és szövet-
kezetek teljes berendezése. 

Tisz te l t vevő inknek hosszabb it lőre b i z tos va jp i ae zo t biztosítunk. 

1900. párisi nemzetközi kiállítás jury tag. 

g a z d a s á g i g é p g y á r a M o s < 
(Alakult 1856.) 

ajánlja a i.lenlegi idényre: rostáit, magtár szelelőit és 
konkoly választókat. - UJ ! ,.Diadal'ror"- 1 

féle centrifugális gabonaoszta 
„. , I I l . \ ( í \ l { I V D R I L L ' merítő rendszer , 

„ M O S O X I D R I L L " to ló - ve tő rendszer , 
sorvetü l t : | l l { 1 L I Í l J | D R I L L " 

Legjoblb Sack-rendszerii ekéit, egyes, kettős és hármas ekéit, 
a hires rendkívül kedvelt Ivaacke-fféle boronáit, rétre és szállté-

földre, és hengereit. 

iA. szüret i i d ény re : b O P S a j t Ó i t 
különböző nagyságban és 

S Z Ő l Ő Z Ú Z Ó i t l e g j o b b minőségben . 
Főraktár: Budapest, VI., Váczi-körut 57|a. 

SZIVATTYÚK 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és 

iparczélokra. 
L e g j o b b gummi- és kender törniük. 

Mindenféle csövek. I 

MÉRLEGEK, 
legiijabb javított rendszerű tizedes, száza-

_ és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegck, mérlegek házi használatra, baremmérle-
gek. Commandit-társaság szivattyú- é« mérleggyártásra. 

\ W . G A R V E N S , W i e n , ingyen és b é r m e n t v e . Scliwarzenbergstrasse 6. 

A Mar ien fe ld i 

motor- iocomoűilgyár 
vezérkép viselöj e 

Síd. 3fíocüegger, 
BÉCS, V I M Josefstaclterstrasse 64. 

a Táro°i vasa ' . ' a l s z e m b e n . , J o s e f s t á d t e r s ! r a s s e " . 

Petroleum-, Benzin-, Spiritusz- és Gáz-
motorok és lokomobilok. 

Tíz- és roífianási veszély Kizárva! Azonnali mniiSaiépesség! 
Legjobb és legolcsóbb 

erőgépek! 
Alkalmas gazdaság! czé-

lokra ! 
Teljes cséplögarniturák 

Hofherrés Schranztól! 
L e g m e s s z e b b m e n ő s z a v a -

t o s s á g ! 
Kedvező fizetési m ó d o -

z a t o k ! 
1087 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek. 

Lapunit. kiadoiuvataiafian megrenaeinetö. 

A sertés javitásaés hizlalása 
BBB gazdák és hizlalók használatára. — « 

Irta K. Ruffy Pál. 
Ára portómentes küldéssel I farint 10 krajozir, 
iB6a>i:., am-T^'iii'giR^gam; ^ - ..ssssga 

Faragó-féle 

C s & i d s ö m ö r - k e n ő c s . 
Biztos hatású szer, csiidsömör, hám és nyeregtörés ellen. 

Faragó-féle 

V e r s e n y f l u i d . 
Izom, izület-rándulás, valamint rokkantság esetében 

kitűnőnek bizonyult. 1258 
Mindkét szer, több nagyobb uradalomnál, ^alamint 
kisebb gazdáknál kipróbálva; már több év óta igen 

jó eredménynyel használtatik. 
Kapható a feltaláló és készítőnél 

F A R A G Ó Ö D Ö N 
gyógyszerésznél 

Tét -Komlés Békés-megye. 
1 nagy tégely Csüdsömörkenöcs 2 korona. 
1 kis „ „ — I „ 
1 üveg Versenyfluid 3 deciliter 2 „ 

H O T T E R F . J . I t . gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2., S chönb runne r s t r a s se 182. 
HOTTEB-FÉLE TEAIHINa-FLUn) 

Az inakat éa izmokat a magas Sreg korig 
állandó erőben és frissen fenntartj- --
fáradalmakra és vontatásra képesiti. A 
erőltetés következményeinél, bénulás, í 
kalmazMd<sereTedé8Ilél mee'ep6 8lk6rrl 

HOTTIE I. ÉS S. SZ. DISZHÓFOEA 
1 kilő 1 frt 20 kr. 



1244 KÖZTKLEK 1900. AUGUSZTUS HÓ 11. 63. SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. 

> Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyárakban stb. kitűnően bevált , 
óta | 

Besseaner festéfeOnk(védjegy fllld) 1 
mint feltétlenül megbízható rozsdavédő szer mindennemű j 
vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetök, tartók, kerítések, rácsok, 1 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitűnő konserválő szer. Tar- 1 
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, 1 
mint minium és olajfesték. ' 

i Poroelláii-Emaia-Festéfeflnk (Pef) 

t, mely tej és Yajkezelési helyiségek, géphá-
1 zab, konyhák, fürdőszobák, folyosók, istállók, 
1 kiesetek stb. részére felette czélszerü. 

Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

)Lutz Ede és Társa, Pozsony. 
Magy. kir. államvasutak. 

77230/900. szám. 
Pályázati hirdetmény 

(Román- és portland-cement szállítása iránt). 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága az 1901. évben, illetőleg 1903. év 

végéig szükséges román- és portland-cément szállítását biztosítani kívánja, ezennel 
nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ajánlatok az 1900. évi szeptember hó 5-ig beterjesztendők, a bánatpénzek 
pedig a megelőző napon déli 12 óráig leteendők. 

A pályázatra vonatiozó részletes feltételek, úgyszintén az általános szállítási 
feltélelek a magy. kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál (Buda-
pest', Andrássy-ut 73. szám, IJ. emelet 40. ajtószám), valamint minden üzletVeÉető-
ségnél megtekinthetők, vagy a megállapított 'ár előzetes lefizetése mellett a magy. 
kir. államvasutak budapesti nyomtatványtáránál posta utján is megrendelhetők, meg-

én, hogy az általános feltételek minden példányáért 50 fillér fizetendő. 
A. feltételeknek posta utján való beküldése esetén 20 fillér postaköltség isfbe-

t Fairbe 
mérlegszerű—eUk. 

_ k százados renánztrttak, teié-
-_„ • a hidra tett terhet minden ponton 
effyenléen mérlegelik. 

Tartósság-, pontossá* én kénnyft kezelésiknél b p i «rr 
hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert leffkltftnéhb mérlegek, 

i k é f - , m w h d - ! 
iérOegaínkat 

"1 fogva kütlDVMD • (Üdék, maia-
ajinlhatjuk. A jutánves árakban, 

lelyek sulyokkal izámitott jobb kivitelű Ikt. 
des mérlegek árainál nem magasabbak, a hi-
telesítés, csomagolás is loeo vasutrs rali M-
adás költségei már befoglaltatnak. — Santa-1 
sági egyesületi tagek árkedvezményben rtemlhwk. 
Gyártásunk állami felügyelst alatt ált. Megrenéa-
lések közvetlen központi irodánkhoz, Andrássy-ut 
14. czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítással 
színtér, központi irodánk szolgál. 

FAIBÁMS MÉRLEG és GÉPGYÁR ifatfiy-tirsasáfr 
ST, Asdrásty-at 14. 6yár: KBM Váezl-at 158. 

Eladó 
60 db. 2—3 éves kisjenői szőke fajú 
vészen átment 

tenyészkocza. 
Bővebb értesitést ad czeredi uradalmi intézösége Czered 
Nógrádmegye vasútállomás Ajnácskő. 1274 

Magyar kir. államvasutak. 118194|1900. számhoz. 
Hirdetmény. 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága nyilvános ajánlati tárgyalást 
hirdet, a Hatvan állomáson létező felvételi épület bővítéséhez és áíalakitásához 
szükséges építési munkák végrehajtására. 

A tervek, a költségvetés, az egységárjegyzék, a szerződési tervezet, az 
ajánlati minta, a pályázati feltételek, valamint a munkák végrehajtásához 
kötött feltételek Budapesten, a magyar királyi államvasutak igazgatósága ma-
gas építményi ügyosztályában (VI., Teréz-körut 56. szám, III. em. 14. szám) 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlatok legkésőbb 1900. évi augusztus hó 22-én, déli 12 óráig 
nyújtandók be, alulírott igazgatóság építési főosztályánál (VI., Teréz-körut 
56. szám II. emelet 10. ajtó). 

Az ajánlatok egykoronás, az ajánlat mellékletei ivenként 30 filléres bé-
lyeggel ellátva, lepecsételve ős következő felirattal nyújtandók be: 

„Ajánlat a hatvani felvételi épület bővítésére és átalakítására." 
Csak az összes munkákra tett ajánlatok fognak figyelembe vétetni. 
Az ajánlat benyújtását megelőző napon, vagyis 1900. évi augusztus 21-én 

déli 12 óráig 2200, azaz kétezerkétszáz korona bánatpénz teendő le a magyar 
királyi államvasutak főpénztáránál (VI., Andrássy-ut 75. szám földszint) akár 
készpénzben, akár állami letétekre alkalmas értékpapírokban. 

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

névértéken felül számításba nem vétetnek. 
Csak idejekorán beérkezett írásbeli ajánlatok szolgálhatnak a tárgyalás 

alapjául. 
Posta utján beküldött ajánlatok és bánatpénzek tértivevénynyel adan-

dók fel. 
Budapest, 1900. évi julius hóban. Az igazgatóság. 

RENDSZERES 

é s e g y e s K 1 A L O M G E P E K , 

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

t e rmény - t i s z t i - m ű v e k 
gabonaraktárak (silos) részére. 

©RAEPELHUGÓ 
gép- és rostaiemezgyár, nsalomépitészet 

Marshall, Sons & Co. Lmtd 
angolországi gépgyár vezérügynöke 7626 

BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi - H t 46. szám. 
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B a l t l s e n ó r i á s i v e t ő - r o z s a i ^ ^ j ^ ^ J 
Az idén is — m"nt kedvezőtlen időjárás esetén — v e t é s e i m a legtakarékosabb vetés daczára a legkiadóbbaknak bizonyultak. (30—54-szeres maghozam, nagy, értékes szalmahozan). 
M T Egyetlen más vetőrozs sem sikerült oly kitűnően, sem a hegyes vidékeken, sem a völgyekben. Alkalmas minden talapra; a megfekvés ellen nagy ellenállóképesség! 
Bahlsen-féle legújabb „javított arany-gyöngy buza" S T - S í, 
e r e d e t i ve tőmasr (törvényesen védve) a legelőkelőbb szakfolyóiratok, egyesületek stb. által ajánltatik és csakis nálam kapható. A fenti nevü vetőmag-vásárlásoktól, melyeknek 

emmel nem bir, sürgősen óvunk mindenkit. A legolcsóbban számított árjegyzéket, számos eredeti tudósítással ingyen küld ERNST BAHLSEN, iitü'maglermilő Prága csomagolása védjegyemmi 

Sertés;is' nyésztök figyelmébe. 
A 13653. szám alatt szabadalm. 

SOMOGYI GÉZA-féle 
állatok emésztését elősegítő por 

mindenféle 
sertésbetegségek 

ellen 
sikeres hatássál bir. 

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

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

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

Figye lmezte tés . 
A por, melyet az étellel együtt bevesz a sertés, a gyomorból megemésztés 

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

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

evőkanállal adandó naponta. . 
Ha az állat gyengélkedik, az első két nap 5 deka 2j/a evőkanállal naponta. 

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

K a p h a t ó mindenütt. 
V 4 kg. doboz 90 fillér (45 kr,), V « kg. doboz 1 korona 80 fillér (90 kr.) 
341 Készítő SOMOGYI GÉZA, Arad. 

Gazdaságok, iparosok ós malmok részére ajánlja a 

DREZDAI MOTORGYÁR •£3«Hr 
* ifimért* gfo-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait ^ és locomobiljait 

Nagyszerű njitások 

szabadalmazott 
versenyen 

dijakkal és trmiK 

szerkezettel. 

Vezérképviseüsig: (Jeliért Ign&oz és Társa, Budapesten, VI., I 
m n ^ M W W F I Ó K M Í H E L Y BUDAPESTEN. 

Teriz-kBrut 41. 

Eladó szlavóniai birtok. 
Eszéktől 17 kilométernyire, a djákovári uton az 

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

Igali Svetozár Barba, (Baranya-megye). 

70 drb faszekrény-billenökocsí, 600 mm. 
nyomtávban, 1.3 m3 űrtartalom-
mal, erős U vasalvázzal, kevéssé 
használt, teljesen üzemképes álla-
potban, továbbá aczélbillenőko-
csik, sinek, hordozható vágányok, 
mozdonyok, a répaidény tartamára 
bérbe adandók. 

R O S S E M A N B i é s K Ü H N E M A S I N 
KOPPEL ARTHUR-féle VASUTAK 

B U D A P E S X . 

L > 
IN £LS(3 LEGNAGYOBB tEbJ0BB~HiftNMORAÜZIETE IV 

FjRftUSWETTER JÁNOS 
cs. ÉS KIR MZ» rtÓUGOSAN szab; 

K 5 ÉVI JÓTÁLLÁS MELLETT. 

Dudapesti marhavásártéri vásárí-penztár részvénytárs.: 
szarvasmarha, bor jú, juh, kecske, bárány és sertések 

W b i z o m á n y i e l a d á s á v a l 
foglalkozik. 

1 bizományába küldött áUatokat — kisérő nélkül lehet feladni. A tulajdonosnak a 

megfelelő c 

Vásárpénztár, Budapest, Ferenczváros. 
Levél-, sürgöny, telefoncziro : „VÁSÁRPÉNZTÁB—BUDAPEST.' 

Magyar királyi államvasutak. Üzletvezetőség Kolozsvárt. 

Pályázati hirdetmény. 
vasutak kolozsvári üzletvezetőséj 

vonal M.-Ludas állomása mellett 8 lakóház épitésére a 
létből is állható, összesen mintegy 3000 • ölnyi területet vásárolni óhajtván; 
arra ezennel pályázat hirdettetik. 

Megkívántatik, hogy a vásárlandó telek lakóházak épitésére alkalmas 
árvíznek ki nem tett terület legyen és hogy az a m.-ludasi vasúti állomáshoz 
lehetőleg közel feküdjék. 

Az ajánlatok jogérvényes alakban bélyegzetten és lepecsételve „Ajánlat a 
m. kir. államvasutak által M.-Ludason vásárlandó telekre 17847/900. szhoz" fel-
írással ellátva f. év aügusztus hó 15-ik napja déli 12 órájáig titkárságunkhoz 
beküldendők. 

Az ajánlatban a megvételre (elajánlott terület pontos fekvése, nagysága, 
az ölenkénti,vagy 1600 • öllel számított holdankénti egységár, telekkönyvi tu-
lajdonosánakvalamint az ajánlattevő neve és lakezime pontosan kitüntetendő. 

A m. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetősége fentartja magának a 
jogot, hogy az ajánlatok között tekintet nélkül az árakra és feltételekre szabadon 
választhasson. 

Kolozsvár, 1900. julius hó 20-án. 
Az üzletvezetőség. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 
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Mindennemű tejgazdasági eszközt 
is gépet szállít, tejgazdasági telepeket 
és tejszövetkezeteket rendez be ac 

•Separator Részvény-Társaság 
ezelőtt P f a n h a u s e r A -

Budapest, V., Báthory-uteza 4. szám. 

r. SisWte nemzetközi vetőgépvaraeny első dij: iHtnri araty érsa. 
Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzenne arany érei 

t. Hódmezővásárhelyi vetögépverseny első dij: arany írem. 
Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 

1899. Szegedi kiállítás első dij: legnagyobb elismerés. 

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
Ajánlja: 

M . ( y . r . n i i | 
legújabb és 

i®aS@bs» 7M3 

v a í i z g á p ó t 

l ik és h«gye« tr is j l ie i e j y w á B t a l b s l i a u 

Z A L A-D RIL L 
eervetMptt további szab. „Perfeota* olcsó és î en jó, könnytt vetőgépét, 
legjobb sze&ezetfl Saek-re dszerö ssszéíekéíí, bnronáíí, Járgányait, uéaagyfijtftt, 

rostáit és mMenféle gazdasájji «éfiait 
„ P i a i é t j r . " r s i . kézi-toló répakapa és t ö l t ö g e t i , i i ö f r t . 

Árjegyzék cR«sen é* bér 

H l ü H l T J B S H " 3 E 

Hirdetmény. 
Sóstó megálló rakodóhelynek nyilvános kocsirakományu teheráru forgalomra való 

megnyitása. 
A nyiregyháza-csapi vonalon Nyíregyháza és Kemecse állomások között 

fekvő Sóstó kitérő megálló rakodóhelylyé átalakíttatván, mint ilyen legközelebb 
a nyilvános kocsirakományi teheráruforgalomra a • következő korlátozásokkal fog 
megnyittatni. 

Ezen megálló rakodóhelyről vagy oda gyors- és darabáruk, ,élö állatok 
és oly küldemények, melyeknek be vagy lerakásához külön berendezések vagy 
segédeszközök igényeltetnek, nem szállíthatok ; a fentiek értelmében szállítható 
kocsirakományi teheráruk be és kirakására nézve, pedig a helyi árudijszabásunk 
(II. rész III. fejezete B) szakaszának 7/b pontjában (21 oldal) foglalt határoz-
mányok mérvadók. 

A Sóstón kezelendő áruk berakásához szükséges kocsik 24 órával előbb 
írásbplileg rendelendők meg, mely megrendelés, valamint az áruk szabályszerű 
feladása és kiváltása a szállítás irányához képest Nyíregyháza, illetve Kemecse 
állomáson eszközlendő. 

Sóstó megálló rakodóhely vonalainkon érvényes kilométer mutatóba és 
, helyi áru díjszabásba (II. rész) már föl lévén véve, ennélfogva az onnan továbbí-
tandó vagy odarehdelt kocsirakományi teheráruk után a szállítási dij kiszámítása 
vonalainkat illetőleg oly viszonylatokban, melvekro nézve állomási díjszabások 
léteznek, ezek alapján, minden egyéb helyi viszonylatban pedig a dijszámitási 

. táblázatok alapján eszközöltetik. 
Budapesten, 1900. julius 10-én. 

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem dijaztalik.) 

B é r l e t . 
Gróf Zay Miklós ur topolováczi gazda-

s á g a , S z i s z e k mellett, Zágrábmegyében, mely a 
vasúthoz közel, a Száva mentén fekszik s mely 
mintegy 

1500 hold szántóföld, 
1000 „ rét és 
8000 „ legelőből 

áll, f. é. október hó 1-től fogva bérbe adó. 
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál 

Gr. Zay Miklós számtartói hivatala 
Zay-Ugróczon, Trencsénm. 1248 

Részletes árjegyzékek 
natra ingyen ét bén* 

küldetnek. 

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb 
locomobil- és cséplggép-gyára. 

I l a y t o n & S h u t t l e w o r t h 
mezőgazdasági gépgyárosok <?) Budapes t 

árak mellett ajánltatnak-

Váezi-körút 

„Colnmbia-DriU" 
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Szőlőtermésünket augusztus fíóőan 
l e g j o b b a n f e n y e g e t i 

a lisztharmat (Oidium) 
Tessék tehát ellene védekezni! 

A lisztharmat egyetlen feltétlenül biztos, tartós hatású, 
olcsó és a borra kártékony hatásnélküli ellenszere 

IMT a dr. Aschenbrandt-féle MÉZKÉNPOR. TW 
Ezen por finoman a fürtökre fujtatva, nemcsak mentesiti a szőlőt 

az oidium megtámadásától\ hanem a már megtámadott bogyókat is 
(a repedtek kivételével) meggyógyítja, a baj tovább terjedését azonnal 
beszünteti és perzseléseket pedig mint a közönséges kénpor nem okoz. 

A rézkénpor a mellett ugy a fürtök, mint a vessző érését 
lényegesen előmozdítja, s igy az arra fordított költség még az esetben 
is megtérül, ha a lisztharmat a szőlőt amúgy is elkerülte volna. 

Ez ellen pedig egy szőlőtulajdonos sincs biztositva, mert nemcsak 
a homoki, de a hegyi szőlőkben is fellépett már országszerte a liszt-
harmat. , 

Előzzük meg a bajt, porozzuk be haladéktalanul szőleinket! 

A rézkénpor megrendelhető s 
a „BORÁSZATI LAPOK" kiadóhivatalában BUDAPEST, (Üllöi-út 25.) 

• s r a l a w a i a a t 

aMagyar Mezőgazdák Szövetkezeténél\ Budapest, V., Alkotmány-u. 31 
és a vidéki megbízottaknál. 

A rézkénpor áras 
5 kgos zsákokban ii kg. 56 fillér. 

lO „ „ a „ 56 
50 „ „ h „ 52 

Kellő készletről gondoskodva van s igy a por bármely meny-
nyiségben azonnal szállítható. 
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SOÓS SÁMUEL,ártézi kútfúró vállalata 
H . - M . - V Á S Á R H E L Y E N 

elvállal jutányos árak mellett pozitív és negatív ártézi kutak fiirását, próbafúrásokat, szénkutatásokat, 
geologiai és egyébb tudományos kutatásokat. Eszközei — öblitési és amerikai rendszerűek, melyek ejtéssel 
és öblítéssel vannak berendezve — a legerősebbek és legtökéletesebbek s eddig már több mint 50 ártézi kutat 

készített a leg jobb eredménynyel. 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

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

képviselője ajánl: 

Thomasfoszfátllsztet ( t a s a l a k ) , @ ® 
„ M a r t e l i i n " dof tá i i f t r á g y á t , Ea t i i i t o t . 

mammmmt A műtrágyák béltartalmáért szavatolok, mmmmma 

Legújabb szerkezetű k i tűnő trágyaszóró gépek 
a legolcsóbb áron. « 

n • Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás. — • 

G y ü m ö l o . é s s z ő l ő b o r kész í tés i g épek . 

Gyümölcs és szőlő sajtók, 
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, és 
nyomerő szabályzóval. A munkaképesség 20"/. nagyobb 

•int bármely más sajtinál. 

Szölö és gyümölcs zúzók 
és bogyó snorssolók. 

Te l j esen f e l s z e r e l t s z ü r e t e l ő k é s z ü l é k e k . 

M 1 Y F A R T H l ' I I . és T Á R S A 
3 kiri?f4r- szabad. grazd»34sri gépgyárak, vasöntöde é gözhámor. BECS, II., Taborstl'usse 71 ,,ronz éremme,_ ̂  ,azegeil 

arany érem. - Árjegyzéke 
re. — Képviselők és ylszontelj 

Kitüntetve 400 arany, ezüst 
mezőgazdasági kiállításon IS 

IH-ilt UiiKláa. 

„A szarvasmarha-

vonalai." 
Pályadíjnyertes mtt,. 62 
ábrával, irta Monostori 
Károly tanár. Megrendel-
hető szerzőnél, Budapest, 
állatorvosi főiskola és min-
den könyvkereskedésben. 

Ára 160 fillér. 
Csinosan r 
t gyfimfl 

lételes küldés 
nos, Galgócz, Nyitramegye.' 

Schember C. és Fiai 
Budapest, Ándrássy-nt 15. 

Ajánlják általánosan ismert, 
mérlegeiket, valamint gazda-
•ági é» Ipari czélokra szolgálé 
tizedes éa százados raktári 
mérlegeiket. Árjegyzék Ingyen 

Tanulókat 
5 tanévre teljes ellá 
ad nyugalmazott 

Kiváló szállitőképes és 
renomált czég 

közléseket dí jaz 
tervezett j-agy ̂ szüksé-

Vízhatlan IrnMml 
repeze, 996 

gabona 
és kazal 

ponyvák, 
mindenfajta zsaíoM, 

Leop. Langer, Brünn, 
ZollbausglaelsS. 

Eladó tenyészkanok. 
A sertéstenyésztés felhagyása miatt Nagymél tóságú 

gró f WolkensteiD Oswald ur pthrügyi gazdaságában a 
mult évben a mezöhegyesi m. kir. állami ménesbirtokről 
vett és sertésvészen átment 

5 drb 2\ éves tenyész-
kan eladó. 

Bővebb felvilágosítással szolgál 

i L l m á t s y F e r e n c s tiszttartó 
P t h r ü g y ö n , S z a b a l c s m e g y e p e r T a r c z a l . 

Magy. kir. államvasutak. 
113277/900. szám. C/II. 

H I R D E T M É N Y . 
(osztrák-magyar és felsőszilézia-osztrák-magyar kőszénforgalom 2. (II.) füzet). 

A bánréve-dobsinai vonal felépítményének megerősítése folytán, ezen vonalon 
10 tonnánál nagyobb raksúlyt) tcliorkoesik teljes raksúlyig megterhelve közlokcd-
hetnek. E szerint az 1897. évi szeptember hó 1-től érvényes kivételes díjszabások 
2. (II.) füzeteiben 17—27. oldalain foglalt kimutatásokban Alsó-Sájo, Bettlér, Dobsina, 
Gombaszög, Horka, Pelsöcz, Rozsnyó és Tornaija állomásók az ezeknél kitüntetett 18 
tonna bruttosuly-számmal együtt törlendők. 

A csetnekvölgyi és murányvölgyi h. é. vásutakra való átmenetre Pelsöcs mint 
átmeneti állomás 20 tonna bruttósulylyal veendő fel. 

Budapest, 1900. julius havában. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága 

a többi részes vasutak nevében is. 
Utánnyomás nem dijaztatik. 

ffll 

móló 1894. éri Hl. förrínjaikk, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 

Posnansky és Strelitz 
Budapest, VI., Podmaniczky-u. 27. 

Gyár: Erzsébetfalva. 
Ajánlanak: 

Aszfalt, 
Fedőpapirlemez, 

Kátrány, 
Carbolineum, 

Carbolsav, 
Creolirt-1 stb. 

legjobb minőségben, jutányos árak mellett. 

Gazdasági kötéláruk, 
tornaeszközök, függő-ágyak és mindennemű 

h á l ó k i p a r t e l e p e . 
k, zsákok, ruhateritő kötelek fehér 

kenderből, 
dohányzsinegek 

| kiváló minőségben, és rebzsinórok, 
| kendertömlök és hevederek. 
I Valódi angol lawn-tennia, football és 
I halászati készletek gyári raktára 
[ S E F F E R A N T A L 

B u d a p e s t , (Központi városház épület) 
Károly-utcza I., bolt szám 12. Gondos ki-

szolgálat. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 
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I Hirdetési ár 15 szóig: 60 fillér, ezen felül minden _ ' 

^s^tssss&^^j^ T/Y< ! U T D T W n r n n V v | WT •""««» ""l'hHI leveiezásra 40 fillir .Ur. b.küUenda. -gf^ |\ I A J1 I K I í N. jj P l |V Pb |\ 

Csak mezőgazdák és a szakirodalon 

Cante oly l eve lekre válasz olraafa, melyekkel vá l a sz ra 

B l f ÖLTSÜDÖ ÁLLÁS. 

földműves iskolát végzett, pát 
BIzonyitványmásolatok 

Ispin 
cerestetik 1400 holdas b 

melyen tulajdonos i 

Nos kertész, 
i konyha-, dlszkertészet és 
lészetben .jártas, kérésié-
ig fizetés 300 korona, 27 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Gazdatiszt, 

minden ágá-
attenyésztés, 
b. teljesen 
nő bizonyit-

Czim a kiadőhiva 

Gazdasági 
intézetet végzett, fla 

os György Béla, Oák-

Állást Keres 
nnali belépésre egy igen 
rgalmas, 83 éves, keszthelyi 
dasági tanintézetet végzett, 
jsszes gazdasági ágak, vala-

Gépész lakatos, 
pamot végezte, 16 "éve "eg° 
.raaalomba alkalmazásba van 
több évi gyakorlatai, az 

hSlalís! szőlőműveléssé 
pitésben, ozukorrépa, d 

Mükertész, 
5 éves, nős, egy gyeri 
" 1 '/'('.".fi.. ' I ! 1 

plasztikus sz*nyegkertí 
vegházi növényekben koi 

lakás és világitáŝ Ajánlatokat 

A békés-megyei 

és főkép""gyakorlatilsg képzet® 
tek, gazdasági altiszti szolgá-

roJok9ma:or6azÍák6k' "k '̂é" 
mint nagy birtokokrS'íjánlh^ 
beWltendT9munkakőeSééeké * 
iskola igazga'őg0á|áh0oz8éké0reat-
nek. Az igazgatóság csakis 
megfelelő, beválásra Wztos re-

^ Botos ispán, 

den mezőgazdaságî ágban̂ S-
ta,^felvételre kerestetik. Évi 

400 liter árpaf'l200°n-ő-l' íon-
vencziós föld, 800 Q-dl kert, 
és világítás. Ajánlatok Salz-
BabrsrIf J°ZS8f ÍS1 tüíd0kdl 

A békés-megyei 

és főkép""gyakorlatilsg képzet® 
tek, gazdasági altiszti szolgá-

roJok9ma:or6azÍák6k' "k '̂é" 
mint nagy birtokokrS'íjánlh^ 
beWltendT9munkakőeSééeké * 
iskola igazga'őg0á|áh0oz8éké0reat-
nek. Az igazgatóság csakis 
megfelelő, beválásra Wztos re-

^ Botos ispán, 

den mezőgazdaságî ágban̂ S-
ta,^felvételre kerestetik. Évi 

400 liter árpaf'l200°n-ő-l' íon-
vencziós föld, 800 Q-dl kert, 
és világítás. Ajánlatok Salz-
BabrsrIf J°ZS8f ÍS1 tüíd0kdl Gazdatiszt, 

nőtlen, 28 éves, izr. vallású. 
bizonyítványukkal ellátva, 

állását óhaj tja vált ózta tni. Ozim 

Disz- és konyhakertészetben, 
gyüműicsészetben, különösen a 
gyümölcs redélymüvelésében is 
alaposan Jártas, nős, kis-

^ miikertészt 

« » orgafmukat6 és tép'ze^t-
Igazoió kertészek ajánlkőzza-
nak. Baumgarten̂ Pál, Lapos-

Gazdatiszt, 
nőtlen, 28 éves, izr. vallású. 

bizonyítványukkal ellátva, 
állását óhaj tja vált ózta tni. Ozim 

Disz- és konyhakertészetben, 
gyüműicsészetben, különösen a 
gyümölcs redélymüvelésében is 
alaposan Jártas, nős, kis-

^ miikertészt 

« » orgafmukat6 és tép'ze^t-
Igazoió kertészek ajánlkőzza-
nak. Baumgarten̂ Pál, Lapos-

^ Webreczeni 

Disz- és konyhakertészetben, 
gyüműicsészetben, különösen a 
gyümölcs redélymüvelésében is 
alaposan Jártas, nős, kis-

^ miikertészt 

« » orgafmukat6 és tép'ze^t-
Igazoió kertészek ajánlkőzza-
nak. Baumgarten̂ Pál, Lapos- mttkertész, 40 éves, ezüstérmes ís diszok-

konyhakert berendezését, n 
legágyak korai hajtatását, k 
és belföldi virágtenyésztíst 

Nagyobb^ 

Cztmem a kíadóMva 

Kezelótiszti 
tst keres elméletileg és na-
íbb uradalmakból szerzet 
ikorlatilag képzett, 32 éve 

nős, nagyon erélyes gazd 
it, folyó ív végére. Az álla 
yésztés, hizlalás és tehen 
tben, valamint a czuko 
>a és dohánytermelésekbe 
iiaö gyakorlattal bir; ugy 
ötén a gazdaság adminisz 
lis ügyeiben is otthono 
lemes és tevékeny multji 
prendti bizonyítványok és 

lirnéves grófi uradalomtól, 
ivi gj akorlattal, gazdas 
ninden ágában elméletileg 
: ..i. n. I. II, 
ászt jelenlegi állását nősül 
régett óhajtja változtatni. C: 

Ispánt 
eres fsldmives-ii 
6 évi gyakorlatta 
, szőke, nőtlen, 2t 

szükséges levé lbé lyeget -vagy levelezőlapot küldenek. 

K i t ű n ő m i n ő -
ségű 

Uradalmi főkertész, 
ki a kertészet minden ágába-
jártas és kitűnő bizonyitv 

vallású ispán, k 
laiát elsőrendű 

ít óhajtja váltóztatni 

FSldmires iskolát 
5vi4 ^koriatombólél8V'T' t 
így helyen mint segéd, majd 

ALLATOK, 
Telelésre 

LÓ-
árverés. 

A Kende Elemér-féle 
szatmármegyei birto^ 
kon lévő ménes felosz-
latása folytán az .alábbi 
lovak f. évi augusztus 
hó 19-én délelőtt 10 óra-
kor Csekébén, a „ Tibor-
tanyán" tartandó önkén-
tes árverésen el fognak 
adatni. Úgymint: 

drb anyakancza csikóval 
3 „ idős kancza 
3 „ 3 és l k éves kancza 
2 „ 3 és V a „ herélt 
5 „ 2 ÉS 1i-i „ kancza 
4 „ 2 és " 2 „ herélt 
7 „ 1 és 1/'a „ kancza 

1 és V 2 „ herélt 
Cseke község vasúti állo-
mása : Sereg-szász vagy 
Penyíge. 1276 

Puszta-Csőszi 
Várpalota 60 drb kondorszőrü 

L ó -
árverés. 

Méltóságos gróf 
Széchényi István ur 
kálmáncsai uradal-
mában, lótenyész-
tés felhagyása miatt 
4 drb öreg félvér kancza 
1 „ 3 1 / a éves „ herélt 
4 „ 3 V a éves „ kancza 
4 „ 2 V a éves „ herélt 
4 „ 2 V a éves „ kancza 
ménesbeli ló f. évi 
augusztus 12-én d. e. 
10 órakor megtar-
tandó Önkéntes ár-
verésen eladatni fog. 
Schiihan Gyula 

urad. ispán 

Eredeti 

RambouiHet 
kosok 157 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
grd f H e r b e r s t e i n 

Albert 
uradalmi jgazgatóságáril 

Strilek, 
tí a. 

Több ezer holdas 

l. Megtekinthet 
zdaságban utol 
Hajdimegye, \ 

^Két berkshiri ^ 

VEGYESEK, 
Valamennyi 

gabonafajták 
eladásához 

a legmagasabb vásári 
árakon ajánlkozik 

G u s t a v B r u m 
W I E N 1363 

akragylaltffép: ^ 

isníl Pozsony,̂ Ujtelep̂ f̂ ő̂  
Alulírott 

Biborhare-
mag 
továbbá, 

Szentjánosnapi 
rozs, 

Őszi borsó, 
Őszi bükköny, 
Szöszös bükköny, 
Káposztarepcze, 

jutányosán kapható 

HALDEK 
Diagkercskedésében 

Budapest, 
Káioly-körnt 9. 

ELADUMK 

kölcsön adunk 

T A K A R Ó 

P O N Y V Á K A T , 
mindenfélê nâ yságban, uj 

T K R M K V Y 

ZSÁKOT 
repczeponyvákat 
a Iegjuttayosabb árak,̂  il-

KOHli I V STEIN 
zsák és ponyva gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla u. 5. 

Tej vétel. 
idényre nagyobb 
Lk. Ajánlatok ké 

( M f f i és gazdatisztet 
figyelmébe, 

Z I S K A J. utóda, 
Rostély György 

szerkovács-áruk, gabona-
íninőségii ti/edes és szá-
zados liidmérleg-gyára. 

Alapíttatott 1872. évben. 
Budapest, VI., Eötvös-

utcza 59. sz. 
i hengermalmi mérle-

ÍHéŰsíldJaszáUitgójamA'lfg-megbisliatóbb gabona-ming. 
tdíon'tJrt"'''' 

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

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

szappangyara 73( 
T R I E S T , 

V ia L lmi tanea 1 

HÍ ni NI in >n ML 

Ui, Ih-lUl,!!, Hrlu-ll,:!!, I. H, 
I t e p c z e , 

á r p a , b n z a 
stb. a r a t á s r a 

SÉBEN-i 

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

s 14 korona 
) 12 

palánkai vasúthoz szál-
lítva. Tessék prospektust 
és gazd. kötéláru árjegy-
zéket kérni. 
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JOHN FOWLER & Go. 
w - s l BUDAPEST-KELENFÖLD' 

I roáa , raktár , jayitómtlkely. 
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C Ö Z E K É S E T , 
6 Í Z - U T I N EMBEREKET 

A Sack-féle legujal»l> rendszerű sorbaveiő-gépek 
1897. évben a számos külföldi kitüntetéseken kivül a kisbéri nemzet-

közi vetögépversenyen első díjjal 
^ Á L L A M I A R A N Y É R E M M E L 

és a lévai neihs&közi vetögépversenyen a nagyüzemre való sorba-
•V8tö'g«pek csoportjában szintén az első dijjal 

• • • A R A N Y É R E M M E L — 

Ezen gépek valamint mindennemű S^CK-féle ekék és talajmivelő 
eszközök eredeti minőségben csakis 

PROPPER SAMU 
m e z ő g a z d a s á g a g é p r a k t á r á b a n 

B u d a p e s t . U á c z i - k o r u t 5 2 . s z . 
tartatnak készletben, a hol azok, valamint a legjobb szecskavágó-, és 
répáMgágépek, kitűnő takarmányfüllesztök s járgányok jutá-

" • . nyos áron szerezhetők. 
Árjegyzékek ós bárminemű felvilágosítások készséggel 

Ingyen és bérmentve. 

H Ű L Ö M -
berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
;i gépműhelyek részére gyárt és szállít: 

Wörner J. és Társa 
Budapesten, Külső váezi-ut 54-56. sz. 

malomépltö 
gépgyára és 

•.vasöntödéje 

GÉPOJLAJAT, 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 

savtalanltott repczeolajat, stb. 
disznózsírt, szalonnát és szalonnáról lerázott sót. 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 

. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

A J Á N L Ó XC: 

Kocs ikenőcsöt , Pe t ro leumot , 
Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát- I 

rányfestékeket, fedéllakot, 

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

P T V e t ő m a g o t " W 

rézgáliez karbololeumot, keserűsót csudasót stb. i • " — , ri ,' ,. . m,»,,»irat kirok min-
M T Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luozernat és egyéb magvakat és kérek min 

U Z O t t S ajaylatokat^W B U D A P E S T E K K R A M E R L I P O V . ker., Akadémia -utcz i 1#. sz. 
T e l e f o n . S a r g S n y ^ i m . „ C E R E S " B u d a p e s t . T e l e l ő i . 

Arjegyéfcfcel és részletes fcftlön ajánlatoKKal Kívánatra stolgálett. 

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




