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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. 
Megje lenik minden szerdán és szombaton. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
Ingyen kapják. 

Sem tagoknak előfizetést dij: 
Egész évra 20 korona, félérre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

Az Országos Hagy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

Ai egyesületi tanáos felügyeieta alatt: 
Főszerkesztő «a kiadásért felelős: Forster Géza az OMGE. Igazgatója. 

Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az OMGE. szerkesztő-titkára. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Közteleit), tllöi-iít 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztíség nem küld vissza. 

AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI, 
Őszi luxuslóvásár. 

Az idei őszi luxuslóvásár szeptember hó 30., 
október hó 1. és 2-ik napjain tartatik meg 

az , Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 

védnöksége alatt a , Tattersall" istállóiban. 

A luxuslóvásár díjazással lesz egybe-
kötve. Négyes fogatok részére 2, kettős és 

jueker-fogatok, valamint hátas lovak részére 

egyenként három 6—600 kor más dij, vagyis 

összesen 11 dij 2400 korona összegben tűzetik ki. 

A bejelentési határidő szeptember hó 15 ikén 

lejárt. 

A vásár tervezete a „Tattersall* titkár-
ságánál Budapest, Külső-Kerepesi-ut kapható. 

Kassai agrárgyülés. 
A „Magyar Gazdaszövetség" f. évi 

október hő 8 án Kassán nagy agrár-
gyülést rendez. E gyűlés tárgyalni fogja 
a középosztály mai helyzetének okait, a 
pusztulás tényezőit felderíteni igyekszik 
s utalni fog azon módokra, a melyek 
segélyével az mérsékelhető. 

. Előadók lesznek: gróf Maüáth József, 
gróf Zselénski Róbert, Bujanovics Sándor, 
Makfalvay Géza, György Endre. Részletes 
programmot a Magyar Gazdaszövetség 
csak e hó végén küld szét. A nagygyű-
lésen résztvevők a M. Á. V. és a Kassa-
oderbergi, valamint a déli vasút vonalain 
kedvezményeket élveznek, amennyiben 
I. osztályban Il-od osztályú; Il-od osz-
tályban IH-ad osztályú; Ill-ad osztály-
ban fél Il-d osztályú jegygyei utazhat-

nak. A nagygyűlésen résztvenni szándé-
kozóknak a kedvezményes jegy iránti 
igényüket f. hó 26-ig kell a Magyar 
Gazdaszövetségnél bejelenteni. (Bpest, 
Baross-utcza. 10.) 

Gazdák és kereskedők. 
Á mikolczi kereskedelmi kongresz-

szus harczi riadalmai immár lezajlottak. 
Ha csakugyan sikerült ennek a kon-
gresszusnak a maga törekvéseit átvinni 
a köztevékenység alkotó ösztönébe, akkor 
a magyar gazdatársadalomnak űrállomá-
sait szaporítani és erősíteni kell. Mert 
Miskolczon bejelentették a „külön" ke-
reskedelmi szempontból vezetett beavat-
kozási szándékot az adóreformba, a vám-
politikába, bejelentették a végsőkig menő 
féltékenykedési a szövetkezeti szervezke-
déssel szemben és bejelentették, hogy 
programmukat nem bizzák felterjeszté-
sekre és memorandumokra, mint azt mi 
szoktuk tenni, hanem egyenes törekvé-
sük a maguk embereit behozni a parla-
mentbe. Itt tehát egy agressziv termé-
szetű és politikai érvényesülésre kész 
szervezkedéssel van dolgunk. 

Illő helyeken mindenesetre fel kell 
vetni azt a kérdést, hogy levonja-e ebből 
a konzekvencziákat a gazdatársadalom, 
vagy napirendre akar-e térni fölötte „a 
karaván halad" ismert közmondásával. 
Annyi bizonyos, hogy a papiros-harczok 
ideje lejárta magát s a gazdasági erö-
mérközés szintere átterelődik újságok 
lapjairól, röpiratokról és memorandu-
mokról a törvényhozásba. Alapos válto-

zások küszöbén áll az 
amely a közjogi elvek élesen határolt 
vonalain belül legnagyobb érzékenység-
gel figyelte az egyének mozgását, a 
gazdaság-politikai elveket pedig gusztus 
dolgának engedte. A közvéleménynek 
ebbeli változása elkerülhetlen s a mis-
kolczi kongresszus nem is végzett rossz 
munkát, mikor a maga elszántságát és 
önzését szemünk előtt terelgette a törvény-
hozás műhelyébe. A gazdaközönségnek 
erre a példaadó hatásra talán szüksége 
is volt, hogy saját kötelességei irányá-
ban tisztába jöjjön. 

Nem tartozunk azok közé, akik a 
nemzet gazdasági tényezőinek tagoltsá-
gokra való feloszlásában szerencsétlen-
séget látnak. A különböző gazdasági ér-
dekeknek nemcsak érintkezési pontjuk 
van, hanem vannak összeütközési pontjaik 
is. Mezőgazdaság, ipar és kereskedelem 
érdekei összeütköztek mindenkor igen 
sok vonatkozásban. 

Minden ilyen alkalommal az érdekek 
természetükhöz képest külön tagozódnak, 
csakhogy nem látjuk ezt a tagozódást 
és nem figyelhetjük meg a tagoknak az el-
intézés módjára gyakorolt hatását sem. A 
döntés ilyenkor láthatatlan erők, leplezett 
befolyások mérkőzésének eredményeként 
születik meg. 

j Nem sok képviselőnk van olyan, aki 
valamely közgazdasági kérdés elintézésénél 
az elfogadható indokok között különös 
skrupulussal válogatna, hanem átlagban 
rábizza magát a meggyőződés kialaku-
lásának önként jövő tényezőire, tehát a 
felületen uszó, tetszetős érvekre, kapaczi-
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tálasokra és impressziókra. Nem oly 
nagy szerencsétlenség volna, ha a 
képviselő ahelyett, hogy a meggyőződés-
nek ily véletlen s ötletszerű kialakulá-
sára támaszkodnék; ahelyett gondol-
kozási képességét, szaktudását és meg-
győződését öntudatosan összeegyeztetett 
és előre megállapított rendszerbe foglalná. 
A programm nem egyéb, mint rend-
szerbe foglalt meggyőződés. A külön-
böző gazdasági programmoknak épugy 
megvan a jogosultságok, amiként jogosult 
volt eddig is minden meggyőződés, a 
melyeket különböző czélokkal, külön-
böző érdekeltségek javára vetettek latra. 
Nem árthat tehát az a gazdasági pro-
gramm, amely kifejezetté teszi a valóság-
ban esetröl-esetre jelentkező tagoltságokat 
s amely előre lerakja az öntudatos 
tevékenység elvi alapjait. 

Ne bujkáljon közöttünk az a külön 
mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi érdek 
vakondok módjára, hanem lépjen fel 
nyíltan, érdekeit nem titkoló szervezet 
gyanánt, kívánalmainak s érveinek egész 
erejével s bizza ügyét a nemzet közlelki-
ismeretére. 

A gazdasági érdekek szerint való 
tagozódás különben ma is elég kifeje-
zetten érvényesül a meglevő társadalmi 
szervezetekben. Termelőknek, iparosok-
nak, kereskedőknek organumaik vannak, 
amelyek tudvalevőleg a kormány véle-
ményező testületeiként is szerepelnek 
adandó alkalommal. Csakhogy az az 
érdekes, hogy minden testület a „köz-
gazdasági érdek" jelszava alatt igyekszik 
saját eszméinek tért hódítani, sőt a leg-
kifejezettebb ipari s kereskedelmi érdekelt-
ségek részéről megszokottá vált már az 
az érvelés, hogy „a mezőgazdaság java 
ezt kívánja." 

Jöjjön össze értekezletre néhány 

T Á R C Z A . 

Beszéd a békétlenekhez. 
Magas, görnyedt, ősz férfiú jelent meg 

sokszor az emberek között. Sokat beszélt és 
szavai igazságot tartalmaztak, ennélfogva 
nyilvánvalólag bolond volt. De mert saját-
szerüen Ítélte meg a dolgokat, bölcselkedését 
mindtöbben hallgatták. 

— Édes barátaim (szokta volt mondani), 
tegyetek le egy kissé arról a büszke gondolat-
ról, hogy emberek vagytok. Állatnak lenni 
néha igen megnyugtató és ennél nincs is ter-
mészetesebb állapot a világon. Enni, emész-
teni és ismét gondoskodni arról, hogy legyen 
emészteni való. Óh ezek szent kötelességek. 
És nem érzi-e át az állat ezeket a kötelessé-
geket? Egyszer láttam egy tigrist és egy 
hiénát. Miután amaz jóllakott, nem marta el a 
kisebbik bestiát a csontmaradványoktól. Iri-
gyeljük ezt az egyetértést! Általában tiszteljük 
a tigrist, amely e levágott marhát családjához 
vonszolja. Ez kitűnő kötelesség teljesítés. Is-
mertem egy apát, ki elűzte és nyomorban 
veszni hagyta gyermekét. Megbüntették érte. 
Rosszul tették, nem követett el más hibát, 
minthogy ember volt. Barátaim legyünk egy 
kissé állatok és akkor mellőzhetővé válik a 
büntetés. 

— A természetes állapotot keresni kell, 
mert már elvesztettük. Hol a természet ? A kő-

börziáner, rögtön készek elhitetni velünk, 
hogy a mi bajunk fáj nekik és nem a 
maguké. Hát nem oly nagy szerencsét-
lenség lesz, ha megszűnnek ezek a 
szemérmetlen frázisok, ha megszűnik ez 
a hamis hatásvadászat és mindenki a 
saját czégére alatt dolgozik. Erőteljes 
érdekképviseleti szervezetek, amelyek saját 
érdekeik mérlegelésére hivatottak és ké-
pesek, sokkal kisebb zavarral és kisebb 
evolucziókkal elvégzik a szükséges ki-
egyenlítést, mint apró csoportokra osz-
lott stréberek, akik legfeljebb önmaguk 
képviseletében jelenvén meg, kisebb-
ségük tudatában jajveszékléssel és pre-
potencziával igyekeznek hatást kelteni 
s egy komoly, nyugodt testületi szellemen 
átszűrődött programm helyett maszlagot 
hintenek szét. 

Megvagyunk róla győződve, hogy 
ha a kereskedők országos szervezete 
létrejön, akkor a Sándor, Guttmann és 
Auer urak javaslatai nem fognak domi-
nálni, mert ez a három ur a szélsősé-
gekre való készségében nem respektálta 
azokat a korlátokat, amelyeket egy or-
szágos testület a maga méltóságának, 
tekintélyének és erejének tudatában in-
kább betartani szokott. 

Mindezeknél fogva a világért sem 
tartom szerencsétlenségnek, hogy Mis-
kolczon riadót fújtak a gyülekezésre. Igenis 
gyülekezzünk gazdák és kereskedők a saját 
megillető helyeinkre, a saját védelmezendő 
és fejlesztendő érdekeink szerint. Külön 
fejlődési törvényeinket méltányolhatjuk és 
respektálhatjuk azért és kívánságainkat 
ott, ahol eltérnének, összeegyeztethetjük, 
sokkal inkább a szervezett táborkarok 
messze terjedő belátása alapján, mint 
gerilla-csapatok erömérkőzése révén. Nem 
lévén kizárva, hogy testvéri kezet nyujt-
sunk egymásnak ott, ahol az egyetértést 

halmazban van talán? A kőhalmazban nyílások 
és üregek vannak. Az ember elrejtőzik az 
üregekben, törvényeket szab a melegnek, 
hidegnek, világosságnak és sötétségnek. Mi 
van ebben az üregben ? Talán nyomor, talán 
orgia ; talán Anglia, talán Francziaország : a 
mindenség egy kisajátított része. Igyekezünk 
minél többet kisajátítani, tehát marakodunk. 
Ez a marakodás a legnagyobb esztelenség és 
bizonyára nem a természet parancsolja, hogy 
az ember több helyet foglaljon e1, mint 
amennyit betölteni bir. A hód nagy építő-
mester, de nem épit nagyobb házat, mint 
amilyenre szüksége van. Felesleget senkinek 
sincs joga követelni. A zerge hó alul kapar-
gatja ki a fűszálakat, a gőböly takarmányon 
hempereg s nem bántják egymást. íme, itt 
van a világbéke titka. 

— Sokan összetévesztik a növényt a 
természettel. Ez nagy hiba. Szereted a termé-
szetet, tehát egy rózsabokrot cserépbe teszel. 
A nyomorult parazita hurczolni engedi magát 
szobádba, illata beteg test párájával vegyül és 
nem tiltakozhatik. Ez szatírája a nyomorúság-
nak. A kaktusz megszúrja kezedet s összezúzod. 
Mit semmisítettél meg a természetből ? Semmit. 
Mit vettél tőle kölcsön ? Semmit. Jön egy nap-
sugár s elrothadunk. Jön egy másik napsugár 
és feltámadunk. Ki győzi le a másikat ? 
Egy marék por itt is, ott is, semmi és minden. 
Tégy vele a mit akarsz, közönyös. Ezer évig 
élettelen lesz s aztán élni kezd. A természet 
nem engedi meglopni magát. Bolondok, akik 

a közös haza érdekei parancsolják, vagy 
ahol a humánizmus szép feladatai helyez-
kednek előtérbe. B. B. 

Ki fizesse a husfogyasztási adót? 
Budapest székesfővárosunk tudvalevőleg 

a kontinens legdrágább városai közé tartozik s 
hogy az élet itt mennyire drága, azt legjobban 
azok tudják, akik a fővárosban laknak. Az 
élelmi szerek kivétel nélkül drágák s ezek 
között első helyen áll a hus, amely nemcsak 
drága, de silány minőségű is. 

A fővárosban körülbelül 70 kr. a hus 
átlagos ára, mig ezzel szemben a vágóállatok 
ára igen csekély, átlagosan legfeljebb ha 
29 krra tehető. 

A termelők az állatok rossz értékesítése 
miatt panaszkodnak s azt hiszszük teljes jog-
gal, a fogyasztók nem kevésbé jogosan a hus, 
egyáltalán az élelmiszerek drágasága miatt 
panaszkodnak, a mészárosok pedig amiatt, 
hogy nem tudnak megélni, sőt ráfizetnek üz-
letükre. 

Hová lesz hát az az óriási árdifferenczia, 
mely az élőállatok bevásárlási ára és a hus 
ára között van ? 

E kérdés már esztendők óta képezi vita 
tárgyát, melylyel e helyütt is sok izben fog-
lalkoztunk. Négy évvel ezelőtt az összes 
napi és szaklapok hasábjain hosszabb ideig 
folyt a tollharcz e kérdés körül; ha jól emléke-
zünk abból az ötletből, hogy a mészárosok akkor 
is a húsárak emelésére tettek előkészületeket. 
A nyilvánosság összes organumai számszerű 
adatokkal mutatták ki azt, hogy a húsárakat 
a közvetítő kereskedelem és mészárosok jelen-
tékeny üzleti haszna drágítja túlságos mérv-
ben, aminek ellenkezőjét csupán a mészárosok 
szaksajtója vitatta. 

Akkoriban kimutattuk, hogy 70 kros hus 
és 29 kros élősulyárátlagokat véve fel, a 
mészárosok nyeresége egy 500 kg. sulyu vágó-
állaton 45% élősulyveszteséget leszámítva 28 
frt 10 kr., vagyis minden mm. húsnál 12 frt 
5 kr. Ebből a nyereségből fedezendők még 
ugyan az üzletbérlet, a segéd és egyéb üzleti 
kiadások, de az ezek levonásával fenmaradó 
tiszta haszon is oly jelentékeny, amely a 

meglopni akarják egymást. A buza kiszívja a 
földet, aztán vissza hullatja rá magvait s el-
rothad. Minek erőlködött! Üres vagy telt 
hassal haljon meg az ember? No e fölött 
nem érdemes veszekedni. Ki éljen tovább, te 
vagy egy, búzakalász ? Borzasztóan mindegy ! 
Te eszed meg őt, vagy az téged? Egyre 
megy-. Az emberből néha kenyeret dagasz-
tanak, a kenyérből máskor embert nevelnek. 
Nevessünk egy nagyot azon, aki gazdagnak 
hiszi magát. Ez merő tévelygés. Legyünk kissé 
természetesek s ez sok fejtöréstől megment. 
Az ember nyilván csak bérlője a természetnek. 
Nos hát én kibérelem az eget, a földet, a 
füvet s a napsugarat. Ki képzeli magáról, 
hogy ez az övé ? Barátaim, ezek a nevetséges 
képzelgések még senkitsem akadályoztak meg 
abban, hogy ne élvezze a nap sugarát, a virág-
illatot és az ég mosolyát. íme, a természet-
ben van igazság. 

— Az elégedetlenség sugárzik és sugarai 
mételyeznek. Ez a legnagyobb igazságtalan-
ság. Ne kövessük az elégedetlent, mert aki 
nem tud felülemelkedni a dolgokon, az nem 
méltó a vezetésre. Az ibolya illatot ad, ha 
levágsz gyökeréből egy darabot, akkor is illa-
tot ad. Ez a béke alkotása. A repkény indája 
csak addig fut felfelé, amíg támasztékot talál. 
Á százados tölgy megadja magát egy picziny 
késpengének. Téved, aki azt hiszi, hogy böl-
csebben van megalkotva a bogáncskórónál. 
Gyermekeim, hova futtok tehát? Hohó! Ti 
jobban akarjátok rendezni a dolgokat magá-
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„tisztességes polgári haszon* jelzőre alaposan 
jogot tarthat. Sőt ha a nálunk rendesen vágni 
szokott csekélyebb élősulyu és áru szerb marhát 
veszszük a számítás alapjául, az esetben a 
mészárosok haszna még jóval nagyobb, t. i. 
métermázsánkónt 15 frt 37 kr. 

Ezen adatok közlésével távolról sem 
^karunk e tárgy felett újból polémiát felidézni, 
már csak azért sem, mert tisztában vagyunk 
azzal, hogy ez úgyis meddő volna, de meg 
azért sem, mert igen jól tudjuk, hogy a mé-
szárosok újból egyszerűen reánk olvasnák, 
hogy nemcsak a legminimálisabb haszonnal 
dolgoznak, de sőt üzletükre sok esetben még 
reá is fizetnek. 

A meddő vitáról tehát lemondunk s csak 
azt a száraz tényt konstaláljuk — amit elvitatni 
azt hiszszük nem lehet, — hogy a vágómarha 
élősúly-ára és a húsár nem áll egymással meg-
felelő arányban s hogy ennélfogva a legtávo-
labbról nincs és nem is lehet ok arra, hogy a 
húsárak drágittassanak. 

Pedig mészárosaink ezidőszerint újból a 
húsárak felszöktetésének tervével foglalkoznak 
s e tárgyban a mészáros ipartestület elnöke 
rendkívüli közgyűlésre hivja össze az ipar-
testület tagjait. E közgyűlés lesz hivatva a 
húsárak felemelésének mikéntjét és módozatait 
megállapítani. 

Megokolják pedig a húsárak emelésének 
szükségességét azzal, hogy a főváros bü-
rokratikus eljárásával s fiskális szempontokból 
elviselhetetlen terheket rak a mészárosok 
vállaira s iparukat ilymódon tönkre teszi, 
minélfogva ők utalva vannak a húsárak eme-
lésével existencziájukat biztosítani. Miután 
pedig az élelmi szerek drágítása természet- , 
szerüleg ellenszenvet kelt a nagyközönségben, 
ennek tudatában tehát a mészárosok ki-
jelentik, hogy a husdrágitás ódiumát magukra 
veszik ugyan, de áthárítják az igaz „bűnösre" 
a fővárosi tanácsra, amely minden bajnak 
okozója. 

Nem hiszszük, hogy a fővárosnak a reá 
tolt .bűnösség* miatt valami nagyon fájjon 
a feje, de ugy véljük, hogy ezt a vádat nem 
is veszi komolyan senki sem, legkevésbé 
pedig maguk a mészárosok. Mert elvégre a 
fővárosnak nem lehet föladata, hogy egyes 
iparágakat a köz rovására favorizáljon, illetve, 
hogy egyes érdekkörök lehetetlen és túlhajtott 
követelését szó nélkül teljesítse, amint pedig 

•nál a bölcsességnél. Becsületben megkopa-
szodott aggot akartok látni? Nézzetek a sár-
guló bükkre. Ez a béke és megnyugvás esz-
ménye. A passzív engedelmesség hősei: egy 
fűszál és egy bölcs. Erősebb alkotó vagy 
talán? Nem, a te alkotásod csak kihágás a 
természet rendje ellen ós nem felülemelkedés. 
A fűszál alkotása törvény, a tied ötlet. Tanulj 
törvényt az emberektől s az elégedetlenségé 
leszel; tanulj törvényt a növényektől s a béke 
lesz a tied. A béke a föld erénye. Hazugság, 
hogy harcz van itt. A rét nem támad fel 
bosszút állani letépett füvéért. Száz galamb 
ép ugy elrepül az ölyü elől, mint egyetlen. 
Fagyöngy ellen a törzs nem védekezik. Két 
házi kutya halálra tépi egymást. Óh, ezek 
hamisítanak, a valóságban egymást kerülik, 
mert a nagyobb erő alárendeltséget teremt ós 
nem viszályt. Nézzetek szét: a halálra sebzett 
szarvas elvonul s csend van mindenütt; egy ember, 
kinek egy inggombja elveszett, nyugtalanko-
dik és az egész világot zaj tölti be. 

— Térjünk vissza a földhöz. Az émber 
nem tehet okosabbat, minthogy a sírját 
szereti. A föld egy örök magábatérés, egy 
örökké szülő sir és egy örökké temetkező 
bölcső. Ha egyik kezedet a dajka, másikat a 
sirásó fogja, a rosszra kevés gondolatod marad. 
Ott, hol sötétség és világosság érintkeznek 
egymással, termékenyülés és pusztulás, élet és 
halál; ott a lélek önmagába merül. A lé'eknek 
a mély visszavonulás hasznára van. Mikor a | 

a mészáros czéhet hivatalosan képviselő ipar-
testület nem egy alkalommal követelni meg-
engedhetőnek tartotta. 

A legutóbbi időben pl. a daraetetés 
eltiltása volt az a vesszőparipa, amelyen 
lovagoltak, állítva, hogy a husdrágaságnak nem 
utolsó oka az, hogy a daraetetés a fő-
városi vásártéren meg van engedve, mert ez-
által a vágósulyveszteség nagy mértékben 
növeltetvén, ők kénytelennek a hust drágábban 
számítani, mint egyébként tehetnék. Épen ezért 
többszöri visszautasítás daczára a mészárosok 
ismételten kérték, sőt követelték a daraetetés 
betiltását és annyira mentek, hogy néhány 
krajczárral leszállítani igériék a hus árát, az 
esetben, ha a főváros a daraetést betiltja, de 
mikor kötelező nyilatkozatot követeltek tőlük a 
húsárak leszállítására, akkor az egész dolog-
ról tudni sem akartak. A daraetetés betiltása 
is egyike a mészáros-ipartestület jogtalan 
követelésének, amelyet eddig s reméljük ezen-
túl is hasztalan szorgalmaznak, mert hiszen a 
legteljesebb nyilvánosság előtt végzett próba-
vágatások beigazolják, hogy a daraetetésnek 
nincs hatása, vagy legfeljebb alig emlitésreméltó 
befolyása van az élősúly-veszteség növelésére. 

Nem uj dolog a mészárosoknak az a 
törekvése, hogy a húsárakat megdrágítsák s ez 
alkalommal a mészáros-ipartestület vezető-
sége látszólag igen határozott formában foglalt 
állást ez ügyben. De a mészáros-ipartestület 
vezetősége hiába igyekszik a megindított akczió-
nak azt a színezetet adni, mintha az összes 
budapesti mészárosok egyhangúlag foglaltak 
volna állást ez ügyben, mert mint nagy hama-
rosan kiderült, erről az akczióról nagyobb 
részük nem tud s nem is akar tudni, mert 
attól félnek, — s bizonyára nem minden ok 
nélkül, — hogy az általános szegénység és 
pénzhiány miatt a húsárak felemelése esetén 
a fogyasztás erősen csökkenne és ők az eddi-
ginél is kisebb forgalmat csinálnának. 

Teljesen igazuk van, sem ok nincs rá, 
sem pedig az idők a legtávolabbról sem alkal-
masak a húsárak emelésére s az egész akczió 
egy-két nagy mészárosnak azon törekvésére 
redukálható, hogy maguknak nagyobb hasznot 
biztosítsanak. Ily esetben, amikor t. i. áreme-
lésről van szó, czélszerü valakit bűnbakul 
odaállítani s a mészáros-ipartestület egysze-
rűen a székesfőváros tanácsát állította oda 
ilyenül. Aligha a fővárosban van a hiba s 

teremtésről sejtelmek ihletik meg, sötétségre 
talál, de önmagára világosságot vet. A gon-
dolkodás nemesit. Békés homályból derülten 
térsz vissza, zajos fény fellázit. A föld sötét 
és néma, öleld át és sötétségét, némaságát, 
melegét és rejtekeit megosztja veled. Életérték 
koptatásáért fizet uj élettel, munkáért ad ele-
delt. Csak törvényeit kell megértened és te 
követni fogod azokat. íme, egy lépésnyi haladás 
a passzív engedelmeskedés erényeihez. Jön a 
többi. Nem cz;ivódol, mert törvényismerő vagy és 
lopni nem akarsz, mert tudod, hogy a törvényt 
kijátszani nem lehet. Ekét fogsz és szántasz, 
meglazítod a földet és vetsz. A magból mi 
lesz ? Tudod. Hogyan lesz azzá? Nem tudod, 
de nem is kérded. Itt van az egyetlen meg-
nyugtató bizonyosság, a tavasz, amely minden 
csalódást kizár. A tudós ezer bizonytalanság 
közé veszve el, nem viszi többre, mint te, aki 
csupán a tavaszt várod. Vársz egy fecskét, 
várod a napot, a hajnalt, az esőt, hallod 
a szélbugást, nézed a csillagokat, s a min-
denség sejtelméhez lépcsőket illesztesz. Ba-
rátaim ez többet ér a pénzverésnél. Ha-
sonlítsd a korgó gyomor hangját a meny-
dörgéshez: van egy mértéked. Alkalmazd 
ezt a mértéket kőre, fára, égi testre, egy ember-
féreg büszkeségére és fájdalmaira: íme az 
anyag, amely előtted áll és arra tanit, hogy 
légy bölcs és légy alázatos. Jó emberek, 
kerüljétek egymás rossz társaságát, de figyel-
jetek a földre, amely önmegadást parancsol. 

nem itt, hanem másutt kell az igazi okok után 
kutatni, mert vannak ilyenek elég számban. 
Azok a közbeeső faktorok, amelyek a vágó 
állatokon, mig azok a mészárosok kezeibe 
kerülnek, mind nyerni akarnak és nyernek is; 
a hitelezőknek kijáró nagy kamatok meg sok 
más egyéb ok nehezíti meg a mészárosok 
helyzetét, meg főleg az, hogy mégegyszer 
annyian vannak itt a fővárosban, mint ameny-
nyire tényleg szükség van. 

Elvégre nem a mi dolgunk, hogy a mé-
száros-ipartestület által tervbevett husdrágitás 
ellen sikra szálljunk. A termelők közvetlenül 
nincsenek érdekelve ez ügyben s a főváros 
feladata és kötelessége, hogy fogyasztó közön-
ségét tulkapásokkal szemben megvédelmezze, 
amit könnyű szerrel megtehet, sőt a főváros 
illetékes ügyosztálya, a megindított akczióval 
szemben foganatosítandó intézkedéseket már 
eleve meg is tette. 

Hogy ezt az egész ügyet szóvá teszszük, 
annak nagyon komoly oka van s vonatkozik a 
főváros közgyűlése elé terjesztett azon javas-
latra, amelyet bátran a termelő közönség ellen 
intézett merényletnek minősíthetünk. 

A mészáros-ipartestület volt elnöke Schubert 
Sándor, 8ki egyszersmind fővárosi bizottsági 
tag is, a következő indítványt terjesztette az 
e hó 20-án megtartott fővárosi közgyűlés elé : 

„ Utasítsa a közgyűlés a tanácsot, hogy a 
budapesti marhavásártérnek a 'vámvonalon belül 
'való helyezése iránt sürgősen tegyen a közgyű-
lésnek előterjesztést.* 

Olyan értetlen dolognak tetszik az egész 
s oly szépen hangzik az az indokolás, hogy 
„a beadvány elfogadása esetén a fogyasztási 
adó kétharmad részben áthárul Szerbiára, 
mint ahonnan a vágómarhát nagyrészt hozzák 
és csak egyharmad részben a hazai tenyész-
tőkre", igy tehát ettől a költségtől felszabadul 
a főváros fogyasztóközönsége és a mészárosok 
olcsóbban adhatják majd a hust, hogy bizo-
nyosan akad nem egy bölcs városatya, kinek 
ez a dolog nagyon plauzibilisnek látszik s 
készségesen hajlandó lesz az indítványt támo-
gatni. 

Pedig veszedelmes ez a javaslat nagyon, 
s ha a fenforgó körülményeket vizsgáljuk, 
ugy azt —mert kivihetetlensége kézenfekvő — 
nagyon rossz akaratúnak kell tekintenünk s 
ép ezért csodálkozásunknak kell kifejezést ad-
nunk a felett, hogy a mészáros ipartestület 

— Hajítsátok el a vésőt-furót, nézzetek 
a csillagos égre, ha meg akartok alázkodni 
létetek czéltalansága előtt. Az arany értéke 
képzelgés. Egyetlen lélekzetvétel többet ér a 
világ minden aranyánál. Egyetlen fénysugarat 
nem pótolhatna a gyémánttá változott nap 
sem. S azt hiszitek, hogy a képzelgés a 
tökély. Bemek vashidat építettek, beszélő-
gépeket gyártottak, látcsöveddel a hold titkaiba 
tekintesz bele, tudományoddal az egeket ostro-
molod. Megállj! Az még többet akar. Birni 
akarja titkod, aranyad, tudományod. Megvet, 
irigyel, harczra kél. Vér folyik, ez legyőzött, 
nyomorult, az győző és elbizakodott. Vakmerő 
emberi találmány alatt egyik ember haldoklik 
az állati nyomor miatt, a másik Istennel 
vitatkozik. Ez hát a tökély ? Hisz ez borzasztó 
tévedés! Azért kellett évezredeken keresztül 
törni az emberi elmét, hogy a fegyver vért 
ontson s az eszményi alakba vert "pénz el-
vonja élelmét a nagy tömegnek ? ! Azt mondom 
én, hogy ne tovább. Vessétek meg a haladás 
borzasztó diadalait s jertek vissza a termé-
szethez, mely békét s nyugalmat tanit! 

„Ki lehet ez az ember?* kérdezik sokan ? 
„Ez egy bolond", mondják az éhezők. 
„Ez egy bölcs", mondják a jóllakottak. 
A bölcs pedig távozik és nem követi 

senki sem. —y. 
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volt elnöke ily tendeneziózus ŝ  egyben naiv 
javaslat benyújtására vállalkozhatott. 

Hiszen neki ismerni kell a bécsi község-
tanács hasonló tárgyú beadványát, mely létét 
az ottani mészárosok agitácziójának köszön-
heti, de ismerni kell egyszersmind azt az 
akcziót is, amelyet nemcsak a bécsi fogyasztók 
és az összes osztrák tenyésztők, de maguk a 
magyar állattenyésztők is a javaslat ellen 
indítottak, s amely ugy látszott, hogy a javaslat 
elejtésére kényszeritette a bécsi község-
tanácsot. 

De a bécsi községtanács nem ejtette 
még el javaslatát, amely ha keresztülmenne, 
nem jelentene kevesebbet mint azt, hogy a 
magyar állattenyésztők kényszeríttetnének Bécs 
husfogyasztási adójának mintegy három-
negyed részét megfizetni, amely körülbelől 
4.500,000 koronát tesz ki. 

Erre a merényletre rádupláz most 
Schubert Sándor s hogy néhány nagymészáros 
busás hasznot vághasson zsebre, Budapest hus-
fogyasztási adójának is egy tekintélyes részét 
a magyar tenyésztőkkel akarja megfizettetni. 
Persze könnyű volna azután indokolni, hogy 
az élőmarha ára a fogyasztási adóval meg-
drágittatván, a mészárosok ennek megfelelőleg 
a húsárakat emelni kényszeríttetnek. Ilymódon 
a felemelt húsárakon is nyernének a mészá-
rosok és megmaradna zsebükben a fogyasz-
tási adó is. Hiszen igen szépen van ez 
kieszelve, de nagyon kilátszik az egészből a 
lóláb. 

Azt mondottuk az imént, hogy a mészáros-
ipartestület volt elnökének javaslata haza-
fiatlan. Igenis az, mert ha a bécsi község-
tanács tudomást vesz arról, hogy Budapesten 
is áthárítani akarják a húsfogyasztást adó 
fizetését a beküldőkre, ez esetben ezt erős 
argumentumul fogja felhasználni s tervét 
realizálni, amelytől mindezideig csak az az 
aggodalom tartotta vissza, hogy a magyar 
tenyésztők mint eladók fogyasztási adóval 
sújtatván, elmaradnának a bécsi piaczról. 
Ha azonban ugyanez a sors vár reájuk a buda-
pesti piaczon, ez esetben egész nyugodtan 
léptetheti életbe hírhedt ujitását a bécsi 
községtanács s a magyar tenyésztők négy és 
fél millió koronája siratja majd meg ezt az 
intézkedést. 

De naiv is ez a javaslat, sőt egyszerűen 
abszurd. A mészáros-ipartestület volt elnökéről 
feltételezhető, hogy a „fogyasztási adó* fogal-
mát ismeri és tisztában van annak ethymo-
logiai értelmével, ügylátszik nincs. Mert ha 
tisztában volna, tudná, hogy a fogyasztási adó 
mást nem illethet, az' más nem fizetheti, mint 
maga a fogyasztó azzal semmiféleképen 
sem terhelhető meg a termelő, vagy ez esetben 
a tenyésztő. De tudnia kellene azt is, hogy 
semmiféle néven nevezendő fogyasztási czikkek 
után sehol a világon nem a termelő fizeti a 
fogyasztási adót, teljesen abszurd kívánság te-
hát az, hogy a húsnál kivétel tétessék. 

A mészárosok hivatalos közlönye e ja-
vaslatról irván, kifejti, hogy az állatok fogyasz-
tási vámjának beszedési rendszerét sürgősen 
meg kell változtatni és pedig oly módon, hogy 
a vám (f. adó) terhei ne a mészárost sújtsák, 
hanem áthárittassanak azoknak vállaira, akiket 
a fizetés megillet. Elhitetni akarják a világgal, 
hogy a fogyasztási adó a mészárosokat ter-
heli, amely képzélt terhet, mint valóságos 
megterheltetést, egyszerűen a tenyésztők nya-
kába akarják varrni. 

Hihetőleg a mi mészárosaink is, illetve 
azok vezetői olymódon gondolkoznak, mint 
bécsi kollegáik, hogy hiszen a tenyésztő hozzá-
számíthatja a fogyasztási adót az eladási ár-
hoz, amelj ilyképen megtérül. Hát mi jobb 
véleménynyel vagyunk felőlük, mint ők a fővárosi 
közgyűlés tagjairól s megvagyunk győződve, hogy 
ők nagyon is tisztában vannak azzal, hogy ez 
egyszer lefizetett fogyasztási adót a termelő 
£oha többet vissza nem szerezheti s ezzel | 

mint tényleges vásári kiadással kellene szá-
molnia. 

Rosszakaratú a javaslat azért, mert 
benyújtója tisztában kell, hogy legyen annak 
kivihetetlenségéről. Az uj vámvonalat igen 
beható és több évi tárgyalás után csak leg-
utóbb állapította meg végleg a főváros, 
ki van tehát zárva, hogy most ezen változ-
tathasson. 

Ha a dolog anyagi oldaláról a jogosság 
szempontjától eltekintenénk is, utalnunk kel-
lene arra a visszás helyzetre, amely abból 
származnék, ha a fogyasztási adó lefizetésére 
a tenyésztő, illetve a felhajtó köteleztetnék. 
Micsoda hosszú proczedura, kellemetlenség és 
felesleges költségek származnának abból, ha a 
tenyésztő állatait el nem adván, vagy vidékre 
adván el, a fogyasztási adó visszafizetését 
volna kénytelen kijárni. Aki ismeri adóke?elési 
rendszerünket, annak ezt magyarázni fe-
lesleges. 

Mért volt tehát szükséges — mindezeket 
tudva — ily javaslatot benyújtani. Használni 
vélt ezzel a mészáros-ipartestület volt elnöke 
iparos társainak, vagy megszilárdítani vélte 
a viszonyt köztük és a fogyasztók között, 
vagy tán elmérgesíteni kívánta a tenyésztők és 
mészárosok között egyébként se nagyon barát-
ságos viszonyt ? 

Kár volt tehát ily, következményeiben 
ki nem számitható abszurd inditványnyal elő-
állni, amelyre különben az volna a legméltóbb 
válasz, ha a főváros legközelebbi közgyűlése 
felette szó nélkül napirendre térne. Ez a leg-
több, amit ez az indítvány megérdemel. 

NÖVÉNYTERMESZTÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

Minoségszerinti dohány átvétel s 
annak hatása.*) 

Ma ugyan még a termelők arra, hogy a 
dohánytermésük minőségét jól ösmerjék s azt 
e szerint elkülönítve csomózzák a közönséges 
osztályokban, hova a termésük legnagyobb 
része tartozik, nincsenek kényszerülve, mert 
ma még, ugy a jó szivarboriték, mint a jó 
szivarburok és ugy a világos, mint a barna 
vágó, végül a fonó, a burnót mind együtt, egy 
árszabás alatt az I. köz. osztályban vannak. Ez 
az oka annak, hogy a kertész nem szedi külön 
a jó választékokat s nem a levél szine szerint 
csomóz, mert, hogy ha ezeket mind egymással 
összekeverve csomózza is, akkor is minthogy a 
vágó anyagnak megfelel, I-ső osztályba kell 
beváltani. 

Ugy a szivarboritó anyag a bélanyagtól, 
mint általán a szivargyártási anyag a vágótól, 
valamint a világos dohány a barna levelektől 
elkülönítve csak akkor lesz, ha erre az ár 
külömbözősége folytán a termelő ösztö-
nözve leend. 

Az eddigi példák a gyakorlatban bizo-
nyították, hogy mindaddig együtt lesz az egyes 
dohánycsomókban a sokféle választék és a 
sokféle szín, a medd'g azoknak egy ára lesz, 
ameddig tahát azokat a kertésznek külön cso-
móznia felesleges. 

Hogy a gyári-, kereskedelmi érték szerint 
a kertész miként állítsa össze a termését, arra 
természetesen csak a jövedéki igazgatóság 
adhat utasítást, mert ezt csak a jövedéki tiszt-
viselők ösmerhetik. 

Erre vonatkozó köztudomásu dolgokról 
véleményemet amennyiben az közérdekű lenne, 
következőkben bátorkodom nyilvánítani: 

a) A dohánynak színéből annak minőségét 
is rendesen meglehet határozni, e mellett 

*) Fentartom magamnak, hogy e czikkre vonat-
kozó észrevételeimet adandó alkalommal megtegyem. 

a finomság lesz a 2-od sorban döntő tényező. A 
többi már 3 ad rendű, alárendelt kérdés, u. m. 
a fejlettség, sérülés, t. i. az alakszerinti 
összeállítás. 

Ez esetben a barna és piros finom levelek, 
finom burkot vagy belet; a világos finom leve-
lek czigarettát, a barna-, a piros- és sárga-
színű, szikár vagy érdes levelek vágó dohányt 
fognak adni. 

b) Mivel pedig legfeljebb 3 főszint kell 
megkülönböztetni, u. m. barnát, pirosat és 
világosat, (a tarka, a fehér eres, a zöld s a 
nedves levelek elkülönittetvén) látni való, hogy 
a kereskedelmi érték szerint való válogatás 
és csomózás épen nem igényel valami kompli-
kált munkálkodást nem ördögi mesterség s a 
jövedéki alkalmazott, ott a helyszínén gyors, 
alapos utbaigazitásssal tudna szolgálni. 

Magától értetődik, hogy a változatos 
talajokon termett dohányokat, azok éghetőségé-
nek különböző foka miatt, külön kell törni ós 
kezelni, mert azoknak szine úgyis a szerint 
változik, amilyen a talaj és érés. 

Megjegyzem, hogy a tisztviselők gyakor-
lati tapasztalatai szerint a dohánylevelek égő-
képessége annyira a talaj fekvésétől függ, 
hogy ha a dohány a talaj változatok szerint 
külön van fűzve, illetve csomózva és bálozva, 
akkor a dohány már égőképessége szerint is 
teljesen el van különítve. 

Számba sem jöhet és egészen lényegte-
len ezek között az előfordulható néhány olyan 
levél, amelyiknek égési képessége a többitől 
elüt, ez a beváltásnál már semmi akadályt 
sem okozhat. 

A hátas és a homokos talajon termett 
dohányok égnek legjobban és pedig minél 
mélyebb volt (az őszi) szántás, annál jobban. 

A fent előadottakból következik, hogyha 
lapos, erősen kötött vagy mély fekvésű tala-
jokról előkerült dohány égőképessége gyönge, 
akkor az innen- származó szívós, barna vagy 
piros dohányok fonó boríték dohányt vagy 
vágót és nem szivarboritékot vagy belet fog-
nak szolgáltatni. 

Miután az ország dohánytermésének leg-
nagyobb része a közönséges osztályokba vál-
tatik be, annálfogva a közönséges osztályok 
minőségszerinti átvétele hozzájárulna: 1. a 
válogatva csomózás buzditá>ára ösztönözné a 
termelöt a finomabb faj előállítására, a jobb 
talaj kiválasztására, a mi ma még daczára 
annak, hogy a szivarboritó és válogatott 
külön árban fizettetik,' lábra kapni fenti okból 
nem tudott. Azért, mert van egy közönséges 
osztályú árszabás, mely nem, elég jó talajon, de 
nagy területen kevés erővel termett, akár hanya-
gul is kezelt, vagy bár rosszul összeállitott 
anyag után is ma még megfelelő jó árt fizet, 
jobbat, mint bármely más termék után. 

2. Következménye lenne a minőség-
szerinti átvétel hatásának, hogy a tisztviselő 
nem a gazdasági tudománya gyönge fegyveré-
vel bizonyítgatná álláspontja helyességét, hanem 
az általa jól ismert bázison a kereskedelmi 
érték biztos ismerete alapján becsülne és 
ítélne. 

Nem kérdezné ki, hol s miként termesztette 
a dohányt, hanem csak azt nézné, jó minő-
ségü-e vagy rossz. 

3. Felesleges lenne akkor az anélkül is 
soha nem tökéletes, de költséges talajvizsgálat 
(mi mellett ma is tömérdek rossz égő dohá-
nyunk van) stb. 

Felesleges lenne a jövedéki tisztviselőre a 
helyzet nyomása folytán, úgyszólván reákénysze-
rült gazdasági kontárkodás, a gazdasági ok-
tatás, fontoskodás; a kertész s a termelő gazda 
fel lennének mentve. „Ök a nélkül is mindég 
ugy fogadják a tisztviselő útbaigazítását, 
mint zöld asztalnál készült reczeptet." 

A kereskedelmi érték elbírálásának, 
melyet ellenkezőleg a tisztviselő jól ösmer, 
meggyőző, reális módja van, mert a dohány 
égöképésségét, jó szagát, izét meglehet pró-
bálni. 
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Amely dohány erjedés előtt nem ég, 
erjedés után sem ég s rossz izü marad. Az 
égőképesség javul erjedés után, ha már a 
beváltáskor bár rövid, de egyenletes égést 
mutat. 

Minél kisebb az égési képesség az 
erjedés előtt, annál kevesebb erjedést igényel 
a dohány, hogy égése javuljon; de bizony 
ezért aztán sok tönkre is megy és esetleg 
vizfelszivó képessége is elvész. 

A nem mélyedéses, de porhanyó földü, 
jól szárított, jó szinü, tehát kellő jó, enyhe 
fermentáezión átment, akár bentszáradt, akár 
a napon jól szárított dohány azonban már a 
beváltáskor épen oly jó égő képességgel s izzel, 
szaggal bir, mint később. 

A nemesebb tartalmú anyag már a 
beváltásnál oly szép és jó, ha kellő kezelés-
ben részesült, hogy az felismerhető az első 
tekintre. / 

A bentszáritott dohány egyenletesebb, 
hajlékonyabb, egyszinübb, hábár néha zöldes, 
ha a zsinóron folyton, tul ritkán állott s nem 
jól erjedt, nem oly élénk szinü, mint a napon 
száradt. 

Ha a dohány a termelőnél erjedne, 
akkor a termelő is teljesen meglenne győ-
ződve az anyag értékéről. Ámde, hogy vennénk 
át a penészes, pecsétes dohányt, mely az 
erjedéssel együtt jár, bármily jó kezelés 
mellett akkor, ha korán levétetik a zsinórról? 

Ha ellenben zsinóron marad a termés 
tavaszig s akkor esomóztatván váltatik is be, 
bár még mindég változáson fog átmeni a mág-
lyában : mégis ezt ajánlanám, ha a termesztő 
megbírja állani, hogy tavaszig ne csomóztas-
son, mert már ekkor a jó helyen termett anyag 
teljesen kész áru, sőt a hiányosabb anyagnak 
értékelése helyességéről is eléggé meglehet a 
termelőt győzni. Ekkor egy enyhén erjedt 
tiszta anyagot fog a termelő beadni, föltéve, 
hogy a pajta jó s abban állatokat nem tartott. 
Sajnos, Szabolcsról ezt az utóbbit még ma 
sem lehet elmondani (tisztelet a sok jó ter-
mesztő kivételének). 

Ezeket ösmerni lévén szerintem a jöv. 
tisztviselő főfeladata és hivatása, a dohány 
kierjedésével, a nyersanyagnak az erjedés 
alatt történt változásaival tudományosan és 
gyakorlatilag foglalkozni részükről elégséges-
nek tartom, természetesen főkép az esetben, 
ha a minőség szerinti beváltás korszaka beáll. 

A gyári érték szerint való becslés, a ki-
erjesztés, végre a termesztés, három külön-
böző műszaki dolog, melyből a gazdasági ter-
mesztési résznél a termesztési kísérletek ad-
nak irányt,, de számolni kell e tekintetben a 
gazda viszonyaival is, mindkettő azonban 
távol van a tisztviselő munkakörétől, illetve 
nincs módjában azokat, véleményem szerint 
is, alaposan ösmerni, annál több alkalma van 
azonban a gyári értékszerinti becslés és az 
erjesztés tudásához. Gervicsos F. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácgy Béla. 

Az állatok ápolása. 
Aligha lehet kétségbe vonni, hogy nem 

egyedül a „vér", tehát nem egyedül az örök-
lött tulajdonságok azok, amelyek az utód testi 
nagyságát, alakulását és képességeit befolyá-
solják. Ki vonná kétségbe, hogy a legkitűnőbb 
tulajdonságokkal biró szülők is satnya, csene-
vész utódokat létesítenek, ha egyrészt maguk-
nak a szülőknek, másrészt pedig az utódnak 
nem adatik meg mindaz, a mi testüknek hús-
ban tartására, illetőleg felépítésére szükségel-
tetik. Tudja azt ma már mindenki, hogy a 
szalma nem olyan takarmány, melyen állato-
kat nevelni és tartani okszerűen lehetne; oda 
törekszik minden gazda, hogy állatainak takar-

mányozása terén a szalma csak mellékes sze-
repet játszón. 

Ám az okszerű állattartásnak és nevelés-
nek egy másik igen fontos kelléke is van, az 
ápolás, amely elsősorban a tisztántartásban, a 
szorgos takarításban nyilvánul. A bőrnek mun-
kássága véghetetlenül fontos az állat egész 
lényére nézve, csak akkor, ha ezen szervnek 
tisztasága állandóan féntaríatik, lehet az állat 
fejlődése kifogástalan, feltéve, hogy ehhez a 
szükséges egyéb kellékek is megadatnak. írjuk 
le tehát a bőrnek munkásságát; meggyőződé-
sünk ugyan is, hogy a tenyésztő, ki a bőr 
munkájának fontosságát felfogja, okvetetlenül 
törekedni fog, hogy állatainak tisztaságára 
talán az eddiginél is nagyobb gondot fordít-
son, annyival is inkább, mert az több kiadás-
sal nem jár, de igen is több bevétellel. 

A bőr egy meglehetősen komplikált szö-
vet, mely legkívül a felhám rétegből, edény 
és idegnélküli elszarusodott sejtekből áll, 
mely ennek következtében kisebb mérvű 
környi behatásoknak sikeresen ellent áll. Ezen 
sejteknek legfelsőbb rétege időközönként u. n. 
korpa alakjában leválik s alulról ujakkal pó-
toltatik, amennyiben a felhám alatt levő u. n. 
irharétegben a sejtképződés folyton tartó. Ezen 
legkülső felhámréteg vízálló, vagyis folyadékok 
sem befelé sem kifelé át nem hatolhat-
nak rajta, ellenben gáznemű anyagokat át-
bocsát. A felhámréteg alatt fekvő s ezzel a 
malphigi réteg utján összeköttetésben lévő 
irharétegben van beágyalva a faggyú, a ve-
rejték-mirigyek és a szőrszálak gyökerei; ugy 
nemkülönben itt vannak elhelyezve az idegek 
végződései. Ezen utóbbi réteg a testnek hő-
szabályozója s igen fontos szerepet játszik a 
lélegzés illetőleg az anyagcserénél, amit igen 
finom hajszáledények végeznek. Az irharéteg-
ben vannak elhelyezve tehát a faggyumirigyek 
is, melyek egy zsiros anyagot, a faggyút vá-
lasztják el, mely a bőr felületének s a szőrök 
bdzsirozására szolgál s megakadályozza egy-
részt azoknak kiszáradását, másrészt pedig a 
viz behatolását. 

A test hőmérsékletének szabályozására a 
bőr igen alkalmas szerv. Szőrzete rossz meleg-
vezető, tehát visszatartja a test melegét, de a 
testet védi a külső hőmérséklettel szemben is, 
amire abból is lehet következtetni, hogy a 
szőrzet sűrűsége az évszakok szerint változik. 
A verejtékmirigyek is szabályozólag hatnak a 
test melegére, nem engedvén ugyanis a testet 
túlságosan felmelegedni. A felhevült állat 
izzadni kezd, azaz működésbe jönnek a verej-
tékmirigyek. Az ezek által elválasztott folyadé-
kok a test felületére jutnak s épen annak 
felhevülése következtében elpárolognak, nagy-
mennyiségű meleget szabadítván fel egyidejű-
leg és pedig annál nagyobb mennyiségűt, men-
nél nagyobb a test felhevülése. 

Az anyagcsere konstatálása czéljából 
kísérletek eszközöltettek s egyes állatoknál 
mesterségesen akadályoztatott meg a bőr 
munkássága. Tapasztalták a kísérletezők, hogy 
csupaszra nyirt állatok egész testét terpentin, 
dextrin, csirizzel bekenve, azok rövid idő alatt 
lobos bántalmakban elpusztultak. Ha azonban 
a bőrnek nem az egész felülete kenetett be, 
nem pusztultak el. 

Miután tehát a bőr kétségen kivül igen 
jelentékeny részt vesz az anyagcserében, okve-
tetlenül szükséges annak tisztán tartása. Ott, 
ahol ez meg nem történik, a jobb takarmá-
nyozás daczára sem mutat az állat olyan testi 
fejlettséget, olyan testi tömeget, mint a minőt 
különben mutatna. A tisztántartás által nyitva 
tartjuk a haj száledényeket, amennyiben egyrészt 
a piszkot, másrészt a levált felhámot távolítjuk 
el. Másrészt élénkebb vérkeringést idézünk 
elő, ami ismét a bőr hőmérsékletét emeli, 
mely körülménynek jó hatását külünösen akkor 
lehet tapasztalni, midőn az állat hosszabb 
ideig tartó nedves hideg időjárás következté-
ben átfázik s hüléses bántalmaknak van 
kitéve. 

A bőr ápolása tehát abban áll, hogy 
czélszerü eszközökkel a bőr felületén lerakó-
dott port, piszkot, sárt, mely anyagok a verej-
tékkel összekeveredvén, igen rövid idő alatt 
valóságos réteget képeznek — onnan eltávolít-
juk ; a bőrre gyakorolt dörzsölés által annak 
vérbőségét, anyagcseréjét, faggyú elválasztását 
fokozzuk s az állatot időszakonként, a szük-
séghez mérten letakarás által, hüléstől vagy 
egyéb hátrányoktól megvédjük. 

Lovaknál a bőr ápolását már csikó-
korban kezdjük meg s naponta legalább egy-
szer szőrkefével, szalmacsutakkal testét le-
dörzsöltetjük, ruhával letörültetjük, fejét s 
végtagjait pedig langyos vízzel lemosatjuk. 
Igás és kocsi lovakat vakaróval,, kefével, szőr-
kesztyűvel tisztittassunk olyan módon, hogy 
reggel munkábafogás előtt a vakaró és kefe 
alkalmaztassák, a fentebb megnevezett test-
tájak pedig vízzel mosassanak meg. Munkából 
való kifogás után pedig az izzadt test szalma-
csutakkal dörzsöltessék le s az időviszonyok-
hoz képest esetleg pokróczczal takartassék le. 
Nemes lovaknál ez eljárásnak igen szelídnek 
kell lenni, mert azok pl. a vakarót már nem 
igen tűrik, amennyiben bőrük nagyon érzékeny. 

Különben a lovak bőrápolása ellen 
még legkevesebb kifogás tehető. Ánnál inkább 
el van azonban hanyagolva a szarvasmarhák 
bőrápolása, amennyiben csak a jobb istállók-
ban, de sőt azokban sem bukkanunk min-
denütt oly eszközökre, melyek tisztán a bőr-
ápolás szempontjából tartatnának. Pedig a 
szarvasmarhának ép oly szüksége van bőré-
nek tisztántartására, mint a lónak. Bármely 
czélnak nagyobb haszonnal képes a szarvas-
marha megfelelni, ha bőre elegendő mérvben 
tisztán tartatik, mint ellenkezőleg, mert a bőr 
tisztátalansága az anyagcserét s ezzel együtt 
az egész szervezet munkásságát alászállitja. 

A természet maga is rá mutat arra, 
hogy a szarvasmarhának is szüksége van bőre 
tisztaságára, az alig megszületett borjut anyja, a 
gulyabeli marha egymást nyelvével tisztogatja. 
Nem elegendő azonban csupán szalmacsutakkal 
tisztogatni a szarvasmarhát: okvetlenül szük-
séges vakarót és kefét is igénybe venni a 
tisztogatásnál, mert csak ezek segélyével lazítható 
fel és távolitható el a bőrre rakódott izzadság 
por és faggyú keverék. Vakaróra a szarvas-
marhának annyival is nagyobb szüksége van, 
mert trágyánál s egyéb piszokkal teste sokkalta 
inkább piszkolódik, mint pl. a lónál. Ezen 
bajt különben czélszerü almozás s a farok-
bojt tisztán tartása által el lehet kerülni. 
Nyáron át igen üdvös — s egészségi szem-
pontból is ajánlatos — a gyakori fürösztés, 
egyébkor is azonban a hátsó végtagok s a 
tőgyek gyakori lemosása. 

A juhok ápolása már egész különálló 
ismereteket igényel, amennyiben itt nem 
annyira a bőr jó karban tartása czéloztatik, 
amely a vastag bunda által a nélkül is 
kellőleg védve van mint inkább magának 
a gyapjúnak káros behatások elleni meg-
védése. 

A sertések bőrápolására nézve a nézetek, 
sajnos igen tévesek, amennyiben meglehetősen 
elterjedt nézet, hogy a sertés kedveli a tisztá-
talanságot s mennél piszkosabb, annál jobban 
diszlik; ez az dka, hogy a sertésólak több-
nyire nagyon tisztátalanok s körülöttük bűzös 
mocsarak vannak. Az efféle pohadó mocsarak-, 
ban való fürdés pedig nagyon is gyakran 
kárára van a sertésnek s nem egyszer külön-
böző bajoknak és betegségeknek válik oko-
zójává. Természetes, hogy tiszta viz hiányá-
ban az ilyen mocsarakat is felkeresi a sertés, 
mert szükségét érzi annak, hogy lehűtse 
testét. Nemrégiben Angolországban Tennél kísér-
letet tett a sertések bőrápolását illetőleg, oly 
módon, hogy 6 sertés közüI 3 at minden nap 
friss vizben fürösztött s fürösztés közben 
testüket éles kefével dörzsöltette. Hat heti 
kísérletezés eredménye az lett, hogy a fü-
rösztött ' sertések bár kevesebb takarmányt 
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fogyasztottak mint a fürösztöttek, mégis 
darabonként 15 kgrammal nagyobb suly-
szaporulatot mutattak. Ezen egy kísérlet is 
világosan bizonyítja, hogy a sertés jól meg-
fizeti a jobb ápolást, melyben részesitik. 
Természetesen nálunk ez eljárás, — mert a 
sertéstenyésztés nagyban űzetik — alig volna 
keresztülvihető. Az istállóknak czélszerübben 
való építésére, azok tisztábban tartására s a 
tiszta vizbeni gyakoribb fürösztésre azonban 
nálunk is nagyobb gond volna fordítható az 
eddigénél s megvagyok győződve, hogy az 
ez ügyben tett fáradság busásan lenne meg-
fizetve egyrészt a gyorsabb fejlődés és jobb 
hizékonyság, másrészt pedig a jobb egészségi 
állapot által. 

Horváth L. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Bratrmtl : Kenjr Cíjik. 

A paradicsom betegségei. 
A paradicsom sokféle betegségben szen-

ved mindenfelé. Az amerikai Egyesült-Államok-
ban Bolfs szerint, ki a paradicsom betegségeit 
különösen tanulmányozta, főleg á következő 
betegségek észlelhetők. *) 

1. A rozsda, feketerothadás, foltosbetegség 
vagy feketefoltuság néven ismert betegség, 
melynek okozója a Macrosporium (vagy Alter-
naria) Solani nevű gomba. A feketerothadás 
elnevezés a gyümölcs tetejének, a rozsda el-
nevezés pedig a szár vagy a levél megbetege-
désére vonatkozik. 

Foltok először a levelek hegyén szoktak 
mutatkozni s innét terjednek tovább az apró 
foltok a levél töve felé s végre átterjednek a 
levél nyelére ős a szárra is. Ebben az álla-
potban nevezik a betegséget foltosbetegségnek 
vagy feketefoltuságnak. A betegségek okozó 
gomba spóráit a szél terjeszti, de terjeszthetik 
a munkások is. 

E betegség ellen többfóleképen lehet vé-
dekezni, de legjobb eredménye van a bordói 
lével való védekezésnek. A permetezést már 
a kiültetés előtt, a növényágyakban kell meg-
kezdeni s a kiültetés után szükség esetén 
hetenként kétszer is permetezendők a nö-
vények. 

2. A baktériumos betegség, melynek 
okozója a Bacillus Solanacarum. Floridá-
ban ez a betegség pusztít legjobban és leg-
veszedelmesebben is. A baktériumos beteg-
ség nagyon hasonlít az alább ismertetendő 
gombás üszöghöz, mert mindkét betegség-
nél a növény edényei eldugulnak. A szóban-
forgó betegségnél az edényeket egyrészt a 
baktériumok, másrészt a baktériumok által ki-
választott mézganemü anyag tömi el, minek 
következtében levelek és hajtások, sőt egész 
növények is elfonnyadnak. Ez a betegség 
megtámadja a burgonyát is és egyéb a bur-
gonyafélék családjába tartozó kultivált- és 
gyomnövényt; igy a gyomnövények közül a 
maszlagot (Datura Stramoniumot) és a fekete 
csucsort (Solanum nigrumot). Floridába ez a 
betegség, melyet a rovarok terjesztenek, be-
vándorolt. A védekezés tekintetében kitűnt, 
hogy a paradicsom lehetőleg fás és ne leves 
szárat fejleszszen. A trágyázási kísérletek azt 
mutatják, hogy a betegség kifejlődésére egé-
szen mindegy, hogy a kálium, a foszfor és a 
nitrogén minő alakban adatik a trágyában. 

Kipróbáltattak az egyes fajták is abban 
az irányban, hogy a betegséggel szemben 
mint viselkednek, amely kísérleteknél a Dwarf 
Oolden Champion, továbbá a Bed-field Beauty 
fajták nagyon ellentállóknak mutatkoztak; jó 

'*) Lásd a ,Zeitschrift f. PflanzenkranJsheiten" 
f. é. 2. számát a 114. lapon. 

sikerrel jár a Ford Hook Fany fajta ter-
mesztése is. 

A permetező anyagokkal való védekezés 
hiábavalónak bizonyult, mit sem használt a 
bordói lé sem. Igen jó hatással van a beteg-
ség visszatartására az is, ha a növények egy-
mástól lehető nagy távolra ültettetnek. 

3. A gombás üszköt valami eddig meg 
nem határozott parazita okozza. A betegség 
egyes levelek és hajtások fonnyadásával kez-
dődik. Azok a fajták, amelyek szárai fásabbak, 
ellentállóbbak, mint a levesszáru fajták. Mivel 
a betegséget okozó gomba a földszine közelé-
ben támadja meg először a növényeket (a hol 
igen gyakran rovarok sebzik meg azokat), a 
levelek bepermetezésének nincs semmi haszna. 
A talajt kell e betegség ellen öntözni, de erre 
is nem a bordói lé, hanem a kálium-szulfid, 
továbbá az ammóniakos rézkarbonát, valamint 
a mennyei viz (eau cóleste) bizonyult jónak. 

4. A levélüszköt a Cladosporium fulvum 
nevü gomba okozza. E betegségnél a levele-
ken sárga foltok támadnak, melyek a levelek 
alsó lapján sötétekké válnak; a megtámadott 
növények egészsége később rendesen helyreáll. 
A bordói lével való hetenkénti permezés a 
betegséget meggátolja. 

5. A ledülés („damping off") a fiatal pa-
lántákon mutatkozik, melyek ha megbeteged-
nek, ugy néznek ki, mintha levágattak volna. 
A növénykék szárának csak bőre marad meg, 
a szár belseje egészen szétbomlik. A beteg-
séget szaprofita természetű talajgombák okoz-
zák, amelyek azonban a fiatal növénykéket 
megtámadva, ezekben parazita életet élnek. 
Oda kell tehát törekedni, hogy a talaj a szapro-
fita gombáktól tisztán tartassék. 

Kénport lehet e betegség ellen használni, 
de a rézgáliczoldat vagy a mennyei viz (eau 
céleste), tekintettel a növények zsengeségére, 
csak óvatossággal, használhatók; a bordói 
levet is lehet talán egyszer vagy kétszer alkal-
mazni. 

6. A levélfodrosodást vagy fodrosbetegséget 
vizbőség okozza. A levelek felfelé görbülnek, 
ereik megdagadnak s a levelek gyakran letör-
nek vagy összeszakadoznak. A talaj nedvessé-
gén kivül e betegséget az erős trágyázás — 
különösen a nitrogénbőség — továbbá a buján 
növő növények szárának bekurtitása vagy a 
hónaljhajtások kitördelése is okozhatja. 

7. A bimbóhullás a virágrügyek lehullásá-
ban áll, mit egyrészt a hideg időjárás, más-
részt a beporozás hibássága, végül az okoz-
hat, hogy a növények a virágfeslés idején 
gyengén tápláltatnak. 

8. A szár odvassága a kiültetés után 
szokott jelentkezni. E betegségnél először az 
idősebb levelek elsárgu'nak, később pedig a 
növények ledőlnek, mire azután sok minden-
féle gomba jelentkezik rajtuk, amelyek azon-
ban magukban nem okozhatják a betegséget. 
A baj oka abban keresendő, hogy a palánta-
ágyak földje nitrogénban túlságosan gazdag; 
hogy a növénykék buja növekedésnél erősen 
öntöztetnek ; hogy az átültetésnél nem edzet-
nek s végre, ha száraz talajba ültettetnek. Ha 
kerüljük az itt elősoroltakat, ugy el is kerül-
jük a bajt. 

Végül több rovar is okoz paradicsom-
betegségeket. Igy a Héliothis armigera her-
nyója kieszi a gyümölcs belsejét; a megtáma-
dott gyümölcsöket mennél előbb le kell szedni 
és feletetni vagy elégetni. 

Egy atka, a Phytoptus calcladophora a 
rügyeket támadja meg, minek következtében 
a fiatal növényrészek megszöszösödnek. Ezt a 
betegséget gyakran egy penész rovására irják. 
A szöszösbetegség Amerikában egyedül Florida 
területére szorítkozik, de Európában is isme-
rik, még pedig Spanyol- és Olaszországban. 
Ellene a kénporozás használ. 

A Heterodera radicicola nevü féreg is tesz 
kárt a paradicsomban, melynek gyökőrzetén 
gumókat okoz. A beteg növényeket ki kell 
gyomlálni és elégetni. # 

TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

Hogyan vihető keresztül a táp-
arányszerinti takarmányozás a 

gyakorlatban. 
Az állatok okszerű takarmányozásának 

kérdésével igen gyakran foglalkozik a mező-
gazdasági szakirodalom; részint tudományos, 
részint gyakorlatias irányban tett kísérletek, 
illetve tapasztalatok közlésével igyekszik bőví-
teni azon ismereteket, melyeknek szemelőtt 
tartásával megfelelően takarmányozhatjuk álla-
tainkat és olcsóbbá tehetjük különböző irányú 
termelésüket. 

A takarmányozás biztosabb alapra helye-
zésének első mozzanata a szénaérték-elmélet 
felállítása volt, mely elméidnek ingatag sza-
bályait csaknem kizárólag gyakorlati kísérle-
tekkel állapították meg, anélkül, hogy azok 
megfelelő tudományos alappal birtak volna. 
Mi természetesebb, mint hogy az állatboncz-
és élettani, valamint vegytani tudományok 
fejlődésével az igy nyert adatok többé elfogad-
ható támpontot nem nyújthattak, mivel ezek 
segélyével még megközelítőleg sem tudták 
egyes takarmánynemek tápanyagtartalmát, táp-
hatását megállapítani, ennélfogva olyan sok-
féle takarmányból álló takarmányszabványt, 
mint a minőket jelenleg sok esetben kény-
telenek vagyunk használni, csak külön végre-
hajtott kísérletek által tudtak volna össze-
állítani. 

A mai vegytani tudomány igénybevételé-
vel képesek vagyunk bármely takarmányfélének 
emészthető tápanyagtartalmát elég pontosság-
gal kimutatni; úgyszintén tájékozva vagyunk 
arról is, hogy az állati szervezet milyen anya-
gokból van alkotva, milyen és mennyi táp-
anyagot használ fal a szervezet életműködésé-
nek fentartására és különböző irányú terme-
lése közben; továbbá, hogy mennyiben és mi 
módon pótolhatók ezen, az állati szervezetben 
felhasznált anyagok a takarmányfélékben fog-
lalt tápláló anyagokkal. 

Mindezen befolyásos körülményeknek 
megismerése után lehetett csak a régi széna-
érték-elméletről a jelenleg fennálló tápanyag 
elméletre áttérnünk, azonban még ma is azon 
a ponton állunk, hogy a gyakorlati gazdáknak 
egy ily jelentékeny része sehogy sem tud a 
tápanyag-elmélettel, illetve a tápanyagszabvá-
nyok szerinti takarmányozással megbarátkozni, 
amely körülmény inditó okainak egyes főbb 
vonásait az alábbiakban figyelem tárgyává 
tehetjük. 

Gazdatársainknak igen nagy, de különö-
sen a laikusabb része a takarmányszabványo-
kat mintegy törvénynek tekinti, amelytől bár-
mely irányban való eltérés az elérni kivánt 
siker rovására történik, pedig a dolognak épen 
az ellenkezője áll, t. i. a papíron levő ős a 
viszonyaink között legalkalmasabbnak mutat-
kozó tápanyagszabvány számaihoz sem szabad 
szigorúan ragaszkodnunk, hanem ezen számo-
kat kell az adott viszonyokhoz mérten módo-
sítanunk. A módosítás mikéntjére befolyással 
biró körülményeknek felsorolásával és ismer-
tetésével behatóan foglalkozik e lap folyó évi 
9-ik számában megjelent ily irányú közle-
mény, éppen az abból olvasottak indítottak 
arra, hogy felsoroljam tapasztalataimat azon 
nehézségekről, melyek a takarmányszabványok 
szerinti takarmányozás gyakorlati keresztül-
vitelénél felmerülnek és a fixszámoktól való 
eltérést a siker érdekében feltétlenül kívána-
tossá teszik. 

Általánosan ismert tény az, hogy a ta-
karmányozandó állatok indualitása, fajtája, 
kora, súlya, termelési iránya és még igen 
számos körülmény tekintetbe veendők a táp-
anyagszabványok megállapításánál, de mind-
ezeken kivül érdekes lesz megvizsgálnunk, 
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vájjon az egész elmélet alapjainak lerakásánál 
nem csuszott-e be olyan hiba, mely a to-
vábbi számítást csaknem minden esetben 
kedvezőtlenül befolyásolja s milyen eljárással 
leszünk képesek saját viszonyaink között a 
hibát kiküszöbölni. 

Az elméletnek alapeszméje abban kul-
minál, hogy a tápszer, illetve tápanyag-
fogyasztás bizonyos arányban áll az állatok 
élősúlyával, vagyis: a nagyobb tömegű, szer-
vezet ugyanazon fokú és irányú termeléshez 
több tápanyagot bontván fel, ennek meg-
felelőleg több tápanyagot is igényel az 
elhasznált tápanyagok utánpótlására ; azonban 
gyakorlati tapasztalatok által bebizonyíttatott, 
hogy e tekintetben az élősúly csak kivételes 
és igen ritka esetben szolgálhat precziz 
alapul, mivel ugyanazon sulyu állatok a fen-
tebb felsorolt befolyásos körülmények milyen-
sége szerint eltérő mennyiségű és minőségű 
tápanyagot kívánnak bizonyos fokú termeléshez, 
vagy szervezetük és életműködésük fentartásához. 

De eltekintve ezen befolyásos körül-
mények hatásaitól, én a gyakorlati életben azt 
tapasztaltam, hogy pl. szarvasmarhánál az 
élősúly mennyisége inkább csak a kis és 
középnagy állatoknál szolgáltat hozzávetőleges 
számítási alapot, a mikor is az előirt és 
feltakarmányozott mennyiség közti különbözet 
kiegyenlítése nem jár nehézséggel, ellenben a 
nagyobb élősulyu állatok takarmányszükséglete 
még megközelítőleg sem fejezhető ki. E tekin-
tetben megfigyeltem különböző fajtájú, korú és 
ivaru állatokat, de megfigyeléseim során majd-
nem mindig arra az eredményre jutottam, 
hogy a takarmányozástani szakmüvekben fel-
vett tápanyagszabványokban előirt és oly 
sokak által szabály gyanánt elfogadott, 1000 
kg. élősúlyra adagolt 24—26 kg. száraz-
anyagból egy nagyobb élősulyu szarvasmarha 
a számítás alapján reá eső mennyiséget fel-
venni teljesen képtelen. 

Például gazdaságunk pinzgaui tenyész-
bikája 870 kg. élősulyu, melyből a rendes 26 
kg, szárazanyagból esnék 22'62 kg., ez pedig 
csak 3 kg. zab és 24'2 kg. zabosbükköny-széná-
ban vehető fel, ami teljes lehetetlenség. 
Ugyanezen eset fenforog legtöbb 600 kgot 
meghaladó élősulyu állatnál. Még azt volna 
érdekes pozitive tudnunk, vájjon ezen ano-
mália csak a száraz anyagra nézve áll-e 
fent és nem vonatkozik-e a tápanyagszükség-
letre is, ennek eldöntése azonban csakis tudo-
mányos, következetes kísérlet által eszközölhető 
és a gyakorlati gazda hatáskörén kivül esik. 

Vizsgálódásaimat ez irányban is kiter-
jesztvén, a tapasztalt eredmények igen eltérők 
voltak, mindazonáltal a tapasztalatok a mellett 
szólnak, hogy a 600 kg.-on felüli élősulyu 
szarvasmarháknak tápanyagigénye sem növe-
kedik a testsulylyal arányosan. Erre nézve 
gazdaságunkban kísérletet tettünk egy 21/a éves 
550 kg. élősulyu és a már említett 31/* éves 
870 kg. élősulyu pinzgaui bikákkal; ugyanis 
ezen tenyészbikákon az elnehezedésre való 
hajlam megnyilvánulását tapasztalván, takar-
mány adagjukat lehetőleg leszállítottuk, vagyis 
adtunk naponta és fejenként mindkét állatnak 
2—2 kg. zabot és 7—7 kg. zabosbükköny-
szénát, tehát az eljárást egyrészt kényszerű-
ségből foganatosítottuk. 

Ezen takarmányozás már két hónap óta 
van folyamatban, amely idő alatt az aránylag 
csekély menyiségü takarmányetetést inkább a 
kisebb élősulyu bika sinyli alig észrevehetően, 
ellenben a 870 kg.-os bika teljesen ugyanolyan 
kondiczióban van, mint a takarmányozás kez-
detén, daczára annak, hogy élősúlyához mérten 
jóval kevesebb tápszert illetve tápanyágyot 
kapott. Továbbá megfigyeltem több egy fajtájú, 
hasonló korú, de eltérő élősulyu tehén takar-
mányfogyasztását és termelését s bár nem 
minden, de a legtöbb esetben azt tapasztaltam, 
hogy ugyanazon takarmánymennyiség felvétele 
mellett 450—480 kg. élősulyu tehenek ugyan-
olyán jó kondiczióban állottak és ugyanannyit 

termeltek (tejben és borjúban), mint az 550— 
560 kg. sulyu tehenek, amiből, de különösen a 
fentebb leirt kísérletből arra lehet következ-
tetnünk, hogy az élősúly alapján kiszámított 
vagyis összeállított takarmányszabvány nem-, 
csak a száraz anyag, de a tápanyagok tekin-
tetében sem felel meg teljesen az állatok táp-
szükségletének, vagy ha megfelel is, oly tág 
határok között ingadoznak az állatok tápszük-
séglete és a takarmányszabványban össze-
állított tápanyagok közti differencziák, hogy a 
számokhoz való szigorú ragaszkodással terme-
lésünk sikerét koczkáztathatjuk. 

Azonban még ezen súlyos és jelentőség-
teljes okok miatt sem térhetünk el a tápanyag-
szabványok szerinti takarmányozástól, mivel 
ezen eljárás oly tudományos és gyakorlati 
alapra van fektetve, hogy hozzá hasonló ala-
pot a tudomány jelenleg még nem ismer, sőt 
hosszú időn belül nem is fog ismerhetni; nem 
marad tehát más mód, mint a takarmány-
szabványban előirt tápanyagmennyiséget gya-
horlati eljárás által egyeztessük össze az 
állatok tápanyagszükségletével. 

Az e czélból követendő eljárásnak az 
volna a legideálisabb módja, ha minden egyes 
állat tápanyagszükségletét az állat egyéni tu-
lajdonságainak, termelőképességének, súlyának 
stb. figyelembevételével állapitanók meg, azon-
ban a gyakorlati életben erre a mi viszonyaink 
között, még a kistenyésztőnek is alig lehet 
gondolnia. Megtehetnők azután azt is, hogy a 
nagyobb testsulyu állatokat csoportonként 
különkötve meggyőződnénk arról, vájjon el 
képesek-e fogyasztani a reájuk eső takarmányt 
s képesek-e megfelelően értékesíteni az abban 
foglalt, esetleg fölös mennyiségűnek látszó 
tápanyagokat; ha azt látnók, hogy tényleg az 
10C0. kg.-ra megszabott takarmányadag reá-
juk eső része csakugyan sok, vagyis ennél 
kevesebb mennyiségű tápanyaggal is jó kon-
diczióban vannak, illetve megfelelően és ol-
csóbban termelnek, ehhez fogjuk a takarmány-
szabványt módosítani. 

Ha a tápanyagszabványok szerinti takar-
mányozás gyakorlati kivitelénél csak az az 
egy gátló körülmény mutatkoznék t. i. hacsak 
a nagyobb élősulyu állatokra megszabott adag 
nem válnék be, ugy ezen eljárást teljesen 
czélravezetőnek lehetne mondanunk; azonban, 
ha a fentebb érintettekre gondolunk, vagyis, 
hogy az állatok fajtája, kora, neme, termelő-
képessége és egyéb egyéni tulajdonsága stb. 
mindannyian egyenkint is kibillenthetik egyen-
súlyából a takarmány szabvány látszólag egyen-
súlyban álló mérlegét, akkor az előbbi eljárás-
nak sem tulajdonithatunk felette nagy jelentő-
séget. 

Nézetem szerint egy nagyobb gazdaság-
ban — daczára annak, hogy az okszerű 
takarmányozás által elérhető anyagi j előnyök 
itt kristályosodhatnak ki a legszembetűnőbben 
— csakis olyan eljárások vehetők foganatba, 
melyek aránylag nem sok munkával, vesződ-
séggel járnak s amellett a lehető legnagyobb 
és legbiztosabb eredményt biztosítják. Ennek 
figyelembevételével a takarmányszabvány gya-
korlati rektifikácziójánál ugy járhatunk el, 
hogy megállapítjuk a tápanyagszabványt 
olyan táparány szerint, melynél az állatok 
remélhetőleg legjobban és legolcsóbban ter-
melnek; természetesen már ezen mozzanatnál 
nagy jelentőséggel bir az adagolandó takar-
mányok minőségének, tápanyagtartalmának meg-
ítélése, vagyis az egyes takarmánynemeknek 
az emészthető tápanyagtartalmat mutató táb-
lázatokban felvett vegyelemzési adatokhoz 
való hasonlítása. 

Vannak szakmunkák, melyekben a mini-
mális, maximális és átlagos emészthető táp-
anyagtartalom fel van jegyezve, ennek da-
czára nagyon relatív fogalom az: milyen 
szénát ért valaki pl. minimális, milyent maxi-
mális mennyiségű tápanyagot tartalmazó széna 
alatt, holott az egyes minőségek között a 
táphatást illetőleg szinte szemmel látható 

különbségek vannak. A kellő gyakorlati isme-
retekkel rendelkező gazda nem fog e tekin-
tetben nagy nehézségekkel találkozni, mivel 
megközelitőleges pontossággal megtudja itélni 
különféle talajnemeken termett szálas-, gyök-
és gumós-, valamint a szemes takarmányok 
minőségét, ellenben a legtöbb esetben drága 
pénzen vásárolt gyári hulladék-takarmányok, 
melyek különösen hizlalásoknál igen fontos 
szerepet játszanak, még a legpraktikusabb 
gazdát is csalódásba ejthetik, miáltal pedig a 
táparány igen lényeges, esetleg hátrányos mó-
dosulást szenvedhet; azért, ha nagybani fo-
gyasztásról van szó, az összeállítás előtt aján-
latos lesz az ilyen ipari hulladékokat vala-
mely vegykisérleti állomáson megvizsgáltatni, 
igy nemcsak a hibás takarmányösszeállitásból 
származó hátrányoknak vehetjük elejét; de 
megmenekedhetünk a ma már igen gyakran 
előforduló hamisítások folytán reánk származ-
ható károsulásoktól is. 

Az emiitettek figyelembevételével össze-
állítván a táparányt, kiszámítjuk, hogy az 
1000 kg. élősúlyra megszabott takarmány-
anyagokból mennyi esik az összes élősúlyra 
s ezen mennyiségeket a takarmánykamrába 
való beszállítás alkalmával a takarmányos 
szekeren lemázsálván, előkészítjük az egy 
napi takarmánykeveréket, melyet 2—3 ízben 
— az etetési idők alkalmával — az állatok-
nak odaadunk. A napi adag megmázsálását, 
feltéve hogy hídmérleggel rendelkezünk, minden 
nagy fáradság nélkül megtehetjük 4—5 napon 
keresztül, mig a takarmányos cselédek szem-
mérték után el nem találják a kimért mennyi-
séget, a mikor is megbízható cselédség és jó 
felügyelet mellett a további mázsálás szükség-
telenné válik. 

Ha már most ezen 4—5 nap folyamán 
a megszabott és lemázsált takarmánymeny-
nyiség épen elegendőnek — sem soknak, sem 
kevésnek — bizonyult, ugy következik annak a 
megfigyelése, illetve megállapítása, vájjon ezen 
mennyiségnek további adagolása mellett meg-
felelő kondiczióban vannak-e az állatok, elég 
jól, olcsón termelnek-e, vagy viszont tul-
gazdag-e annyira a takarmányadag, hogy 
tápanyagpazarlás történhetik; mindezeket az 
állatok részint kinézésükkel, részint termelésük 
minőségével már szemmel láthatólag elárulják. 
Ha elegendő takarmánymennyiség mellett 
ezen szélsőségek bármelyikéről meggyőződnénk, 
ezen egyszerűen az abraktakarmányok szapo-
rításával, illetve apasztásával segíthetünk. 

Ellenben, ha az összeállított táparány-
szerinti etetés kezdetén azt tapasztaljuk, hogy 
az összes élősúlyra eső takarmány sok, vagy 
kevés, ehhez képest növeljük, illetve apaszt-
juk az adagolandó mennyiséget mindaddig, 
mig az állatok fogyasztásának megfelelő 
mennyiséget meg nem találtuk; ekkor azután 
a mennyiségre nézve megállapodván, kiszámít-
juk : hogy a most adagolt takarmányokból 
egyenként és összesen mennyi esik 1000 kg. 
élősúlyra, mennyi azoknak a szárazanyag-
illetve tápanyagtartalma, milyen a szabvány-
nak táparánya. A továbbiak folyamán szintén 
az állatok kondicziójából, termelésüknek minő-
ségéből vonunk következtetést arra nézve, 
hogy a mutatkozó szükséghez képest az abrak-
takarmányokkal — ha ilyeneket nem etetünk, 
más takarmányokkal — az adagolást, illetve 
tépanyagfogyasztást helyes mederbe tereljük 
és a rendes takarmányozás alapjául szolgáló 
tápanyagszabványt végérvényesen megálla-
pítsuk. 

Mindezek mellett feltétlenül kívánatos, 
hogy az egyenlő tápigénynyel biró állatok az 
istállóban csoportosíttassanak, mert bár a 
takarmánymennyiséget a tényleges fogyasztás 
alapján állapítottuk meg és abból az egyes 
állatok igényeiknek megfelelő mennyiséget 
vehetnek fel, az abraktakarmányok kiosztásánál 
csakis igy leszünk képesek az egyes állatok 
tápigénye közötti különbözeteket megfelelően 
kiegyenlíteni. Ily módon, körültekintéssel többször 
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megállapítván a tápanyagszükségletet, ugyan-
azon fajtájú és korú állatok tenyésztése 
mellett annyira megismerjük állatainknak 
tápigényeit, hogy a szabványok megállapítása 
nem fog olyan sok utánjárásba kerülni, bár 
ennek részletes keresztülvitelével mindenkor 
csak hasznot hajhatunk magunknak, gazda-
ságunknak. 

Bizonyára akadnak , e sorok t. olvasói 
között olyanok, akik az elmondottak gyakorlati 
keresztülvitelét igen sok fáradságba, költségbe 
kerülőnek és nehézkesnek fogják találni, ami-
ben egyrészt én magam is egyetértek a t. 
olvasóval; de ugyanekkor bárki is elismerheti, 
hogy manapság csak valaminő eredményt is 
elérni kényelemmel, kevés utánjárással, nem 
törödömséggel nem lehetséges, mig a helyes 
irányban tett fáradozás a legtöbb esetben 
megszokta teremni gyümölcsét. Hányan vannak 
a gazdák között, kik nem akarván a kortól 
elmaradni, táparány szerint takarmányoznak, 
a szépen kiczirkalmazott .takarmányozási 
jegyzék" üveg alatt díszeleg az istálló főbejá-
rata körül kifüggesztve, de arról szó sincs, 
hogy ismernék az állatok élősúlyát, vagy annak 
számadatain a szükséghez képest valamikor 
csak egy kommát is alakítottak volna, vagy a 
papíron meghatározott adagok kimért mennyi-
ségben csak egyszer is adagoltattak volna. 

Pedjg a takarmányszabványok alapját 
képező irányelveknek megállapítása czéljából 
nem azért kutatott, fáradozott a tudomány, 
hogy abbó! szemfényvesztést csinálva csak 
rámában d.szelegtessük, hanem igenis azért, 
hogy azt gyakorlati megfigyeléseink alapján a 
viszonyokhoz módosítván, általa állataink ter-
melését olcsóbbá tegyük. Nem szabad kicsi-
nyelnünk a helyesen megállapított tápanyag-
szabvány jelentőségét, mert nagyobb állat-
állomány mellett a takarmányozás helyes irány-
elveitől való kisebb eltérés is óriási anyagi 
veszteséggel jár. Ha pl. 50 db tehén naponta 
és fejenként átlag csak fél liter tejjel ad 
kevesebbet, mint megfelelő takarmányozás 
mellett adhatna, ezen különbözet naponként 25 
litert, havonként 750 litert, évenként pedig 
9125 liter tejet képvisel, ami 4- literét 12 
fillérrel számítva — 1095 korona veszteséget 
jelent. 

Hasonló példákkal lehetne megvilágítani 
a más termelési irányoknál előforduló veszte-
ségeket is, amelyek okszerű takarmányozás 
mellett elkerülhelők; épen azért nagyon .hely-
telenül cselekszik az a gazda, aki a kissé 
aprólékosnak és jelentéktelennek látszó, de 
annál fontosabb takarmányadagolásra kellő 
gondot nem fordít s igy csekély munka és 
utánjárás megtakarításával nagy anyagi károsu-
lásoknak teszi ki magát, vagy gazdaságát. 

Balogh Sándor. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

378. kérdés. Mikor szokta a földmiv. 
minisztérium az eladás végett hozzá bejelenett 
ménlovakat megvenni? Az elővezetési termi-
nusok és megvétel ideje honnan tudható meg? 

M. 8. 
379. kérdés. Nagyobb mennyiségű szöszös-

bükkönymagom maradván meg, melyet mint 
vetőmagot nem tudtam értékesíteni, azon 
kérdéssel fordulok t. gazdatársaimhoz, hogy 
tett-e közülük valaki kísérletet a rozszsal 
kevert őszi bükköny zöldtakarmány felszári-
tása vagy pedig zsombolyázásával és mily 
eredménynyel? Kísérletei alapján czélszerünek 
tartaná é a felesleges vetőmagnak ily uton 
való értékesítését s alkalmasnak-e az igy 
nyerendő takarmányt arra, hogy vele annak 
idején a csalamádét pótoljam, ufóbbinak 
vetését megfelelőleg redukálva? Q. E. 

380. kérdés. 1901-ik évben szándékom 
vetni 50 hold kék mákot és 50 hold hagymát. 
Kérdem tehát: 

1. Mily mivelést és előmunkálatot' kiván 
az egyik és másik? 

2. Hol lehetne jó megfelelő magot vetésre 
beszerezni, mikor van a vetésidő? 

3. Mily hozam várható holdanként, meg-
jegyzem, hogy irtás, uj egyéves földben lenne 
termesztve, olcsó napszám mellett mennyivel 
kedvezőbb a mostani gabonaárak mellett ezen 
növények termesztése, szeretnék erre egy kis 
összehasonlító számítást ? 

4. Végül hol lehetne megfelelő árakat 
elérni? B. B. 

381. kérdés. Repczevetésem annyira sürü, 
hogy egymástól nem nőhet, boronálni lehet-e, 
hogy ez által ritkuljon kártétel nélkül ? 

F. 8. 
382. kérdés. Birtokomon van 120° széles 

vizenyős rét, melyen nagyrészt békarokka 
terem; a középen van ugyan egy csekély 
árok, de ez nagyrészt be van iszapolva, mint-

most a rét száraz. Ha az árkot most 
mélyebbre ásatom és a rétet nyár-, jegenye-

fűzfákkal beültetem, anélkül, hogy az alsó 
és felső szomszédok ezt tennék, remélhetem-e, 
hogy a rét használhatóvá válik és a kiásott 
iszapot, melyben sás, nád és több eféle nő, 
használhatom-e fensikon trágyául és jó-e? 

B. V. 
383. kérdés. Luczernásra kat. holdankint 

mennyi gipsz szükséges, ha gipszszel akarja 
megszórni az ember és mily hatással van a 
gipsz a luczerna után jövő kalászosra? 

H. A. 
384. kérdés. Műtrágyát búzának (szuper-

foszfát) jobb-e a szántott földre a vetőgép 
előtt elhinteni, hogy a gép és tüskés borona 
által földdel összekeveredjék ? vagy pedig a 
vetés-szántással alászántani? Sch. A. 

Felelet. 
Ménlovak vásárlása az állami Iótenyész-

intézetek részére. (Félelet a 378. kérdésre.) 
Mindazon méntulajdonosok, kik eladó mén-
lovaikat megvétel végett az állami lótenyész-
intézetek részére fölajánlották, a bejelentett 
teljes korú mének bizottsági megszemlélése és 
esetleges megvásárlása végett még (azért, mert 
Szombathelyen, Zala-Egerszegen, Balassa-Gyar-
maton, Kisújszálláson, Kaposváron a szemle 
és vásárlás már megtörtént!) a következő he-
lyeken vezethetik elö lovaikat: 

Nagyváradon 
Pécsett 
Nagy-Károlyban 
Szerencsen 
Czeczén 
Zsibón 
Kecskeméten 
Székesfejérváron 
Nyíregyházán 
Hódmező-Vásárhelyen 
Érsekújváron 
Szabadkán 
Beregszászon 
Makón 
Nagy-Becskereken 
Temesváron 
Békés-Csabán 
Budapesten (a Tattersall helyi-

ségében tartandó ménlővásár 
alkalmával) „ 10., 11-én. 

A méntulajdonosoknak szabadságában áll 
ménlovaikat a fentirt vásárhelyek bármelyikén 
elővezettetni. Az elővezetés helye és ideje 
iránt kellő tájékozást a vásár napján az illető 
vásárhely hatósága fogja a kérdezősködőknek 
megadni. A bizottság a megvásárlott mén-
lovakat a helyszínén azonnal átveszi, vételárt 
pedig az eladó fél által megnevezett adóhiva-
talnál fogja a kincstár kifizetni. D 

szeptember 20-dikán 
21-dikén 
22-dikén 
22-dikén 
23-dikán 
24 dikén 
24-dikén 
25-dikén 
25-dikén 
26 dikán 
28-dikán 
28-dikán 
29 dikén 
30-dikán 
2-dikán 
4 dikén 
6 dikán 

október 

Szöszösbükkönyt és csalamádét ter-
meszszflnk. (Felelet a 379. sz. kérdésre.) A kissé 
komplikált kérdésre csak ugy adhatunk világos 
feleletet, ha két mellékkőrdésre osztjuk, u. m. 
1. arra, hogy érdemes-e szöszüsbükkönyt zöld-
takarmánynak és szénának s 2. hogy czél-
szerü-e zsombolyázási czélokra termeszteni? 

Az első mellékkérdésre azt felelhetjük, 
hogy oly. gazdaságban ahol kevés luczernát 
termesztenek, vagy ahol a luczerna nem terem 
meg, a rozszsal vetett szöszösbükköny hivatva 
van a luczernát helyettesíteni, és pedig főleg 
azért, mert őszszel vetve körülbelül akkor 
kaszálható, midőn a luczerna az első kaszálást 
szokta adni s mert szénája is elég jól tudja a 
luczernaszénát pótolni. 

A másodikmellékkérdésre pedig határozott 
nem-e 1 felelhetünk s e nem-et kiterjeszthetjük 
az összes takarmánynövényekre, kivévén a 
csalamádé s czirokféléket. Hogy a határozottan 
kimondott nem-e t kellően megokoljuk, két 
lényegesen eltérő csoportra kell szálastakar-
mánynövenyeínket osztanunk, u. m. először 
olyanokra, melyek szénakészitésre alkalmasak s 
másodszor olyanokra, melyek szénakészitésre 
nem alkalmasak. 

A szénakészitésre alkalmas szálastakar-
mánynövényeket melyekhez az összes finomabb 
szárú s apróbb levelű növények, minők a fü, 
muhar, a pillangósok (here, luczerna, bükköny) 
stb. tartoznak nem tanácsos zsombolyázási 
czélokra termeszteni, mert ezekből igen jó 
szénát tudunk készíteni, a széna pedig mindig 
többet ér mint a zsombolyázott vagy máskép 
besavanyított takarmány, mert természetszerűbb 
s mert készítése csekélyebh tápanyagvesztes-
séggel jár mint a zsombolyázás vagy be-
savanyitás. Kivételesen persze ezeket is szoktuk 
;sombolyázni, de csak akkor, ha szénaEészités 

alkalmával esős idő áll be s ha emiatt attól 
tartunk, hogy a renden heverő takarmány el-
romlik (kilugozódik, megpenészesedik s el-
rothad), mert ilyenkor mégis kevesebb kárt 
szenvedünk, ha a takarmányt zsombolyázzuk, 
mint midőn ázni hagyjuk. Itt tehát csak oly 
kisegítő eszköznek tekintjük a zsombolyázást 
és besavanyitást, mely által a takarmányt a 
megromlástól tudjuk megóvni. 

Egészen máskép vagyunk a szálastakar-
mánynövények második csoportjávái, vagyis 
azokkal, melyek csak zölden etethetők, de a 
melyekből jó szénát nem tudunk készíteni, 
minők a csalamádé, czirok, durra, köles stb., 
tehát a durva szárú és sásos levelű növények. 
Ezek aránylag tápszegények s emiatt nemis 
termesztenénk takarmányul, ha nagy termésük 
kárpótlást nem nyújtana tápszegénységükért ; 
de épen e nagy termésük érdemessé teszi 
őket arra is, hogy ne csak nyáron, de télen 
is használjuk etetésre, ami azonban csak 
zsombolyázás vagy besavanyitás által válik 
'lehetségessé, mert igy szeretik az állatok, mig 
szénájukat alig eszik meg. 

Ezeket előrebocsájtva most már vissza-
térhetünk a tulaj donképeni kérdésre s felele-
tünket következőkép formulázhatjuk: 

A szöszösbükkönynek rozszsal való ter-
mesztése nagyon ajánlatos akkor, ha igen jó 
s korai zöldtakarmányra van szükségünk s ha 

sére is akarjuk fölhasználni. A csalamádét 
nem pótolhatja a szöszösbükköny és pedig 
mint zöldtakarmány azért nem, mert a szö-
szösbükköny május-juniusban, a csalamádé 
pedig juliustól októberig etethető csak, télen 
pedig azért nem, mert normális viszonyokat 
föltételezve a szöszösbükkönyt csak mint 
szénát, a csalamádét pedig csak mint be-
savanyitott (zsombolyázott) takarmányt taná-
csos etetésre használni. Termeszszünk tehát 
szöszösbükkönyt, de termeszszünk csalamádét 
is, s ne csorbítsuk egyiknek talajterületét sem 
a másik által, mert e két takarmánynövény 

a pótolhatja egymást. 
CselM. 

) 
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Mák és hagyma termesztése. (Felélet a 
380. számú kérdésre.) 1. A mák legjobban 
díszlik a homokos vegyületü, közép kötött és 
könnyű vályogtalajokon, ha az jó erőben 
van s elég meszet is tartalmaz; minél 
kötöttebb a talaj, annál kevésbé felel meg a 
mák igényeinek. Vetésideje kora tavaszszal 
van, a zab és árpáéval összeesik; a vetéssel 
megkésni nem szabad, mert a mák a hideg 
iránt nem kényes, ellenben ha gyenge állapo-
tában hosszas szárazságot kap, ezt nagyon 
megsínyli. Apró magjából kat. holdankint 
1—2 kg.-nál több nem kell, melyet legjobb 
4—5 kg. száraz fahamuvai összekeverni s 
azzal együtt vetni 36—40 cm. sortávolra. 
A gyomtól több izben végzett kapálással 
tisztítandó meg. Ha 10—15 cm. magasra nőtt, 
a sorokban 10—15 cm. távolságra ritkítandó. 
Jó középtermés 5—8 mmázsa kat. holdan-
kint; a termelési költségek 30—40 frtra 
rúgnak, igy 20—24 frtos árakkal értékesítve 
jól jövedelmez. Nagy ellensége egy ormányos 
bogár (Contorrynchus macula alba), melynek 
álczája a tokokban rágódik és tönkre teszi a 
magot. Ha túlságosan elszaporodik, az egész 
termést képes tönkre tenni. Ezért nagybani 
termesztés előtt meg kell győződni arról, 
hogy a vidéken elő fordul-e ezen élősdi s csak 
azon esetben, ha kártételétől nem kell tartani, 
lehet nagyban termelni. Vetőmag (eredeti 
franczia kék mák) szerezhető a magyar mező-
gazdák szövetkezeténél, mely a termés értéke-
sítéséről is gondoskodik. 

2. Nagybani termelésre a vörös hagyma 
alkalmasabb, mint a fokhagyma, minthogy 
utóbbi nehezebben értékesíthető. A hagyma 
termelésére legalkalmasabb a humőzus, meleg 
természetű vályog és homokos agyagtalaj, 
laza homok és hideg agyag talajon rosszul 
díszlik. Erőteljes talajt kiván, közvetlen alája 
azonban istállótrágyát használni nem tanácsos, 
mert a frissen trágyázott földben a hagyma 
könnyen romlik. Ültetésre legajánlatosabb 
fonnyasztott duggató hagymát használni, melyből 
kat. holdankint 10 kg. bőségesen elég. Ilyen 
duggató hagyma nálunk Makóról szerezhető 
be. A hagymát márczius vége felé kell kiül-
tetni őszszel mélyen szántott, tavaszszal extir-
pált, hengerezett 20 cm. sor- és 12 cm. 
növénytávolságra megmarkörözött talajra, gyö-
keres részével lefelé fordítva. Annyiszor 
kapálandó, a hányszor felveri; a gyom. Az érés 
a levelek elszáradásával mutatkozik. Termés 
hozam kat. holdankint 80—130 mmázsa s 
átlagos értékesítési ár mmázsánkint 3—6 frt, 
tavaszszal 8—9 frtra is emelkedik. A vörös-
hagymának több félesége van, szántóföldi 
termelésre ajánlhatók: a halvány piros szinü, 
hosszúkás makói, a gömbölyű erfurti és ulmi, 
a sötét vörös, lapított hagymáju braunschiveigi. 
Duggató hagyma szerezhető bármely mag-
kereskedő utján. B. 1. 

Repcze boronálása. (Felelet a 381. kér-
désre.) A tulbuja és tulsürü repczevetés meg-
ritkitása meglehetős nehéz és boronálás által 
csak részben érhető él, amennyiben a borona 
fogaitól minden növény egyforma sérülést 
szenved s ha az időjárás hirtelen kedvezőt-
lenné válik, emiatt a vetés hirtelen meggyen-
gül. Boronálásra egyenes foggal biró boronát 

tanácsos használni. A ritkításra fellehet hasz-
nálni a többsoros kapálógépeket is, melyeket 
n gabonakésekkel felszerelve keresztben jára-
tunkba repcze soraira 24—36 cm. távolságra. 
Részemről a ritkítás e módját czélszerübbnek 
tartom, mert a meghagyott növények nem sé-r 

rülnek meg mint a boronálásnál s sokkal 
egészségesebben fejlődnek. Nálunk a repcze-
termesztésnél általános hiba, hogy a repczét 
igen sűrű sorokban vetik -— rendesen azon 
sortávolra, mint a búzát — ebben kell ke-
resni fegfőbb okát annak, hogy a repcze a 
telet annyira megsínyli, mert csak kissé ked-
vező őszi időjárás esetén is a repcze oly buján 
fejlődik, hogy tél folyamán csekély hótakaró 
alatt is kipállik. 24—36 cm. sortávolía vetve 
a repczét, őszszel és tavaszszal megkapálva, 
sokkal biztosabb és nagyobb termést kapnánk, 
mert a ritkább sorokba vetett repcze az 
élősdi rovarellenségek kártételét is jobban 
kiállja, az őszi tulbuja fejlődéstől sem kell 
félteni. , B. I. 

Vizenyős rét javítása. (Félelet a 382. 
kérdésre.) Azon kérdésre, hogy az árok kiásása 
által megjavul e a rét, ha a szomszédok nem 
tesznek semmit, csakis helyszíni szemle után 
lehetne határozott feleletet adni. > Ha a rét 
füz- és nyárfákkal be lesz ültetve, az nem 
fog jó szénát teremni, mert árnyékban silány 
fű nő. Az árok iszapja rendszerint jó trágya, 
csakhogy ezt előbb érlelni kell és pedig oly-
képen, hogy kupaczokba rakva egy évig ki-
tétetik a levegőnek s ezen idő alatt 1—2-szer 
átiapátoltátik. Cs. 8. 

Luczernának gipszszel való trágyázása. 
(.Felelet a 383. sz. kérdésre) A gipszből a 
luczernára kat. holdankint 2—3 q. szükséges, 
a gipsz a luczernát követő gabonára semmi-
féle hatással sincs. Cs. 8. 

Széperfoszfát alkalmazása buza alá 
(Felelet a 384. sz. kérdésre.) A buza alá a 
szuperfoszfátot mindig legjobb a vető szántás-
sal alátakarni, amint az a „Köztélek"-ben 
már igen gyakran elmondatott. Gs. 8. 

ausztriai, esetleg később a külföldi keres-
kedőkkel is, a pozsonymegyei gazdasági egye-
sület karöltve a pozsonyi szőlőmivesek egye-
sületével, a földmivelésügyi miniszter anyagi 
támogatása mellett jövő hó 3-tól 7-ig Pozsony-
ban vásárral egybekötött gyümölcs-, szőlő- és 
konyhakertészeti kiállítást rendez. 

A kiállítás, melynek főczélja, mint már 
említettük, Nyugat-Magyarország gyümölcs-
termesztőit a kereskedő világgal megismertetni, 
körzetébe vonta Pozsonymegye és Pozsony 
s-'. kir. város, továbbá Trencsén, Nyitra, 
Komárom, Sopron, Moson ős Vas várme-
gyéket. 

A kiállítás• 6 csoportra oszlik: I. csoport: 
Gyümölcsök friss állapotban: szilva, alma, 
körte, baraczk, som, mandola, dió, mogyoró, 
laspónya stb. II. csoport: Friss szőlő; csemege 
és borfajták. III. csoport: Konyhákertészeti 
termesztvények friss állapotban, karfiol, káposzta, 
kel, karaláb, hagyma, saláta és minden étke-

I zésül felhasználható zöldségfélék. IV. csoport: 
* Gyümölcs és zöldség feldolgozott és konzervált 

állapotban; gyümölcsborok, szeszek, eczet, be-
főzöttek, aszalványok, szirupok stb. V. csoport: 
Gyümölcsészeti, szőlészeti és kertészeti esz-
közök, gépek, műtrágyák, permetező anyagok 
stb. VI. csoport: Faiskolai termékek. 

A kiállításon részt vehet a kiállítási 
körzet minden gazdája, szőlésze és kertésze 
és mindazon kereskedők, vagy gyárosok, akik 
az V. csoportba tartozó tárgyak előállításával 
és szállításával foglalkoznak. 

A kiállítás részletes' programmja felől az 
érdekelt körözet gazdái kellő időben értesültek 
s igy semmi kétségünk sincs az iránt, hogy 
a Pozsonyvármegyeí gazdasági egyesületnek 
a konyhakertészeti termékek értékesítése el-
hanyagolt terén ezt a hasznos é3 jelentőség-
teljes vállalkozását teljes siker fogja koronázni. 

8. V. 

Kertészeti kiállítás Pozsonyban. 
Az ország nyugati megyéiben már régóta 

figyelemre méltó arányban űzik a gyümölcs-
ös szőlőkulturát; sok jó és értékes fajta gyü-
mölcsöt és szőlőt termelnek az ottani gazdák 
és ami a legörvendetesebb, a kisgazdák kö-
rében is. 

Sajnos azonban, kertészeti termesztvények 
értékesítése érdekében ezideig úgyszólván 
semmit, vagy csak nagyon keveset tettek e 
vármegyék termesztői. Piaczot, vevőt nem igen 
kerestek s legszebb gyümölcsüket, szőlőjüket 
potom pénzen vesztegették a legelső vevőnek, 
vagy pedig sok helyütt a legjobb gyümölcsből 
pálinkát főztek, a legértékesebb csemegeszőlő-
ből bort szűrtek, igy pocsékolván el kitűnő 
termesztvényeiket önmaguk és a nemzeti vagyo-
nosodás legnagyobb kárára, mint ez, sajnos, *az 
ország több gyümölcstermesztő vidékén is ha-
sonlóképen történik. 

E bajok orvoslása czéljából, s hogy a 
termesztők üzleti összeköttetéseket szerezhesse-
nek nemcsak a hazai, de a szomszédos 
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Más napokon, hétfő és péntek kivételével, dél-
előtt 10—l-ig, egy korona személyenkénti belépő dij 
lefizetése után tekinthető meg. 

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

naponkint d. e. 9 órától <i. u. 1 óráig. 
Hétfői éí az ünnepeket kővető napokon a muzeum 

A muzeum látogatása ingyenes. 

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

A határidőüzlet reformja. A 
biharmegyei gazdasági egyesület e hó 
19-ikén érdekes ülést tartott, melynek 
eredményeként egy, Tisza István gróf 
által kidolgozott javaslatot fogadott el a 
budapesti gabonatőzsde hataridöüzleté-
nek reform álása tárgyában. A reform-
tervezetet ezideig csak hirlapi közlések 
álapján ismerjük, amennyiben azonban 
a tervezetet az összes gazdasági egyesü-
leteknek megküldeni fogják, annak idején 
az érdemleges hozzászólásra is alkal-
munk leend. Egyelőre is konstatáljuk a 
Tisza fejtegetéseiben azt az előkelő han-
got, azt a higgadt és biztos szakszerű-
séget, amely a jeles szerzővel szemben 
még akkor is elismerésünket biztosítaná, 
ha nem értenénk is vele mindenben 
egyet. Különös örömünkre szolgál azon-
ban, hogy a Tisza-féle tervezet az 
annyira óhajtandó zavartalan egyetértés 
felé jelentékeny haladást jelent. Mert 
igaz ugyan, hogy Tisza István nagyban 
és egészben a határidőüzletnek barátja, 
de igenis szükségesnek tartja a határidő-
üzlet örve alatt űzött visszaélések orvos-
lását s általában korlátozását a határ-
időüzletnek. Erre vonatkozó fejtegetéseit 
itt közöljük: 

„A fedezetlen határidő-üzlet kényelmes 
eszköze a gaboiiaspekulácziónak. A játék a 
buza árával eddig nem sejtett mérveket öltött, 
miközben vagyonok keletkeztek és vagyonok 
mentek tönkre. A legkülönbözőbb taktikával 
törekszenek a kereslet és kinálat közötti ter-
mészetes viszony megzavarására s egy-egy 
határidőüzlet lebonyolításával fiktív árakat 
hoznak létre. Ez ellen fel kell venni a küz-
delmet. Ezért oly szabályozásra van szükség, 
mely a batáridöüzletet a készáru-üzlettel 
hozza természetes viszonyba és emennek 
döntő befolyást biztosit a határidő-kampány 
lebonyolítására, minden mesterséges manipu-
lácziókkal szemben. 

Mindenekelőtt szükséges, hogy a határidő-
üzlet alapjául szolgáló tipus a buzapiacz tény-
leges viszonyainat s a buza-áruüzlet igényei-
nek lehetőleg megfeleljen. Azon áru tehát, 
melyet határidőüzleteknél átvenni lehet és át-
venni kell, az illető piaczon nagy effektív 
forgalom tárgyát kell, hogy képezze. Az usanee-
buza, melyet a börzeszabályok előírnak, a 
készáruüzleteknek nem létező, nem élő áruja, 
de mesterséges preparátum, mely oly provenien-
eziákból állíttatik elő, amire a piaczunknak 
szüksége nincs, melyet csak határidőüzletünk 
fonák konstrukcziója von ide. Szükséges, hogy 
az usance-buza, amelyben gabonakereskedel-
münk fedezeteit köti, olyan áru legyen, mely 
a készáruüzletben élő forgalmi czikk s igy az 
usanse-kötés szükség esetén nagyobb kár nél-
kül effektív búzával legyen, lebonyolítható. 
Ezért külön belföldi usanczebuza-tipus meg-
állapítás szükséges. Szükséges, hogy a magyar 
buza értékesítésével foglalkozó körök fedezési 

üzleteiket belföldi búzában köthessék; oly 
typust tartoznak átvenni, mely a készáruüzlet 
természetével összhangban áll. A magyar 
típusnál megmaradna 79 kilogramm minimá-
lis suly, de ha az átadó magasabb minőség-
sulylyal biró búzát szállít, minden kg. fajsuly-
többletnéi megfelelő bonifikácziót kapjon." 

Ezek a fejtegetések az e helyen 
többször ismertetett álláspontokat majd-
nem fedezik már s " az álláspontok 
közelfekvőségének ténye reménylenünk 
engedi, hogy a magyar gazdaközvéle-
ménynek e tekintetben is osztatlanul 
egy pontba való foglalása nem ütközik 
olyan akadályokba, amelyek kellő hig-
gadtsággal s a meggyőződések kölcsönös 
respektálása alapján leküzdhetők ne 
lennének. 

Lóárverés. A magyar kir. állami ló-
tenyészetekből kisorolt anyakanczák, szám-
feletti fiatal kanczák és heréltek ez év október 
hó 3-án, esetleg a következő napokon fognak 
a'budapesti „Tattersall" kerepesi-uti helyisé-
geiben árverés utján eladatni. Eladásra ki-
tüzettek: a kisbéri ménesből: 1 telivér, 23 
félvér fiatal angol kancza, 7 öreg angol 'félvér 
anyakancza és 9 félvér herélt ; a mezöhegyesi 
ménesből 43 fiatal, 17 öreg anyakancza ; a 
bábolnai ménesből 10 fiatal, 9 öreg anya-
kancza ; a székesfehérvári m. kir. állami 
méntelep állományából 11 herélt; a nagy-
kőrösi méntelepről 2, a debreczeniről 1 Jierélt 
és a kolozsi ménesből 1 fiatal kancza, ösz-
szesen 23 herélt és 111 db anyakancza. Az 
árverés mindegyik napon reggel 9 órakor 
kezdődik. A vételár elisme^vényre azonnal 
készpénzben fizetendő a törvényszerű bélyeg 
és a kötőfék pénzzel együtt, mely utóbbi 
minden 100 kor. után 2 korona. Kikiáltási 
áron alul' a lovak nem adatnak el. 

Budapesti gyapjuárverés. Az első napon 
összesen 6793 zsák gyapjú került árverés elá, 
miből 1843 zsákkal lett elárusítva. Az árverés 
eme gyönge eredménye nem meglepő már 
annál fogva sem, mert az okot nem csupán a 
viszonyok kedvezőtlen fordulatában találjuk, 
ami a világpiaczokon történt megrázkódtatá-
soknak kifolyása, de nagyon is megérezzük 
ama tüneményben, hogy a katonaposztó szállí-
tók a bevásárlástól feltűnően tartózkodtak. 
Tekintettel azon kiváló választékra, amelyet a 
katalógus a közép és középfinom gyapjuminő-
ségekben tartalmaz, méltán reménykedtünk, 
hogy teljesülni fog a katonaposztó-szállitók 
konzorcziumának ép a napokban hirlapilag is 
közzétett ama nyilvánítása, miként a katona-
posztó-szállitók igen is az aukczión fogják szük-
ségletüket fedezni. Sajnos ez az igéret nem 
teljesült. A történt elárusitásoknál középminő-
ségüeknél az árcsökkenés a juliusi aukczióhoz 
képest 5—8°/o-ra tehető, mig finomabb fajuak 
egyáltalán nem is keresettek. Báránygyapjuból, 
mely a mai katalógusban csupán szennyes 
tételekben szerepelt, a javaminőségü körül-
belül a m. é. szeptemberi árt érte el, de már 
a közepes minőségű csak 10—15%-al alább 
talált vevőre. A gyapjuakczió idei második 
sorozatú árverései a második nappal befeje-
ződtek. A két árverési napon összesen 14371 
zsák került árverés alá, a miből 4240 zsákkal 
lett elárusítva. Az üzlet lefolyását most is 
nyomasztóvá tette az osztrák-magyar katona-
posztószállitóknak a minőségekben mód feletti 
válogatása. Igy azután megesett, hogy a leg-
jobb minőségű tételek egyike-másika a most 
lefolyt árverésen majdnem egészen ugy let*, 
fizetve, mint a juliusi aukczión s hogy átlagos 
árcsökkenésük sem tehető 5—8°/o-nál magas-
sabbra, mig az előző években s árveréseken 
katonaposztó-szállitásra való megnevezéssel 
jelzett gyapjuminöségek ezúttal teljesen el-
hanyagoltattak és mellőztettek. Középfinom, 
finom szövet és posztógyapjuk, valamint durva 

I keresztezett fajuak hasonló sorsban részesültek. 

Ezekben a forgalom szintén csak minemális-
nak mondható. Ami szennyes finom minő-
ségüekből elárusítva lett, azoknál a juliusi 
aukczióbeli árakhoz képest a csökkenés egész 
20°/o-ig terjedt. Legfinomabb báránygyapju 
azonban egyes esetekben a m. é. árakhoz 
arányosítva csak mintegy 10°/o-ig hanyatlott, 
ámde a közepes minőségű báránygyapjuknak 
már egyáltalán nem volt kelendősége. 

A gyapjú a hadsereg szállításaiban. 
Az érdekelt mezőgazdasági és kereskedelmi 
körökben élénk meglepetést keltve járta be a 
napokban lapjainkat az a hir, hogy a katonai 
körök a magyar gyapjút a hadsereg szállí-
tásaiból kirekeszteni akarják, minthogy az a 
kívánalmaknak állítólag nem felel meg. A 
kereskedelmi és a földmivelésügyi miniszterek 
nem kértek ez ügyben illetékes helyen fel-
világosítást. A közös hadügyminiszter urnák 
haladéktalanul magadott válasz teljes mérték-
ben megnyugtat bennünket, amenyiben a 
miniszter kijelentette, hogy a szóbanforgó és a 
magyar gyapjutermelést olyannyira sértő tervvel 
nem foglalkoznak hivatalosan; sőt szemben 
azokkal, a miket az emiitett czikkek állítottak, 
— a katonai intendatura teljesen i< iierve a 
magyar gyapjú egyre növekedő fontosságát: 
egyik közegét a folyó hó 9. és 20-ára kitűzött 
budapesti gyapjuaukczióra ki is küldötte, egyben 
utasítván őt, hogy ez alkalommal a földmivelés-
ügyi miniszter által létesített országos magyar 
gyapjuminősitő intézetet, — mely tudvalevőleg 
az aukcziókra küldött gyapjúk helyes kondiczió-
nálásának kényes munkáját is végzi szintén 
tegye tüzetes és beható tanulmányozás tár-
gyává. 
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Iióherecsép lőgép olcsón eladó. Buda-
pest, Külső Váczi-ut 65. — Pirkner. 

30.000 fehér liliom hagyma 5 krajczár-
jával 1500 tő levendula 15 Krjával, és ÍOOO 
drli termő édes mandula fa 20 krajczárjával 
darabonkint, egész vagy kisebb menynyiségben is Szent-
endrei telepünkön eladó. Bővebb felvilágosítást ad 

S z é l i é s T á r s a | 
B u d a p e s t , V I I . k e r . , E e r e p e s i - n t 3 3 . 

*) Az e rovat alatt közöltekért a szerkesztőség 
falelőisézet nem vállal. 
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f 1899. évi forgalom: 26,480 bál. % 

Fe lh ív juk 
a t> C2. gaadaközssraség 

f i g y e l m é t 

melyek az év folyamán több sorozatban, 

jnlius es szeptember hónapokban 
tartatnak meg. 

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

raktározásban részesülnek. 

G y a p j u á r v c r é s i vá l l a l a t 

H E L L E R M . s T Á R S A , 

BUDAPEST, V., ErisM-tér 13. 0T 

Megjelent aa ,Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom. 

Üzleti berendezése a „.Köztelek" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 
Irta : Wiener Moszkő. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
ífönyv, ára portómentes megküldéssel : 55 

krajceár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők., 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 
JSwhpesü gaBaiiato£aii&. 

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

Napi jelentés a gabonaüzietrdl. 
1900. szeptember 21. 

a jó kinálat mellett jó 

Miután különösen az ausztriai tartományokban 
nagyobb lisztmennyiségeket helyeztek el, a vételtől 
sem tartózkodtak. Az egész heti emelkedés kb. 40 fill. 
tesz ki. A vételek nagy része későbbi szállításba tör-
tént, miután a már előbb vásároltakat sem tudják 
promt átvenni. 

Amerika ma többnapi emelkedés után 13/4 cent 
hanyatlást jelzett, mi azonban az üzletre befolyással 
nem volt. , 

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

Tiszavidéki : 200 mm. 805 kg K. 15-80 8 bóra 
100 „ 80 „ „ 15-8C 

78 . „ 15-35 , , 
79 . , 15-35 „ . 
79 , , 15-70 , „ 
79 . . 15 40 . , 
79 „ „ 15-20 „ „ 

l. 79 kg. K. 15-60 3 hóra 
79= , , 15-60 , , 

788 . 
79 . 
78' . 

g K. 15-35 
, , 15.20 

. 1535 

. 15-40 
, K. 15-45 

„ 15-50 
„ 15-40 
„ 15-45 

* 15.25 
„ 15-05 

, 775 , 
778 
775 . 

15.20 
15-40 

775 . 
778 „ 
77 . 

15.30 
15-25 
15-30 
15.20 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e héten az üzletmenet daczára 
a nagyobb kínálatnak meglehetős gyér volt és a szesz-
árak Va koronával olcsóbban zárulnak. Elkelt finomitott 
szesz nagyban adózva 116 — 116.50 K., adózatlanul 
46—4P.50 K, helybeli finomitógyáraktól. 

Élesztőszesz változatlan és 116-50—117-50 K.-ig 
kelt el azonnali, valamint későbbi szállításra. 

Vidéki finomitógyárak részéről kontingens fino-
mitott szesz e héten élénken volt ajánlva és több tétel 
50-75 flll. olcsóbban 114.75 — 115 K., kelt el ab állo-
máj azonnali és szeptemberi szállításra. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz fix árban és jegyzésen alól 2. 2.4U K. 
kelt el, zárlatra nagyobb tételekben környékbeli és 
budapesti finomitógyárak által vásárolva. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 40-50— 
41-— korona. 

Bécsi jegyzés 45-10—45-50 korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai iegyzés 114- •— korona adózott és 
41- •— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 20- 20-50 korona kiviteli 
szeszért, 90% hektoliterje. 

Vidéki szeszgyárak 50 fillérrel olcsóbban zárulnak. 
' Budapesti zárlatárak e héten : Nagyban: Finomitott 

szesz 116- 116-50 K., élesztőszesz 11650—117-— K., 
nyersszesz adózva 114- 115- 50 korona, nyersszesz 
adózatlan (exkontingens) —• •— korona, denaturált 
szesz 36- 36-50 korona. Kontingens nyersszesz 
—• •— korona. 

Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve, budapesti vasútállomáshoz szállítva, készpénz-
fizetés mellett értendők. 

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
Vörös lóhere. Amerikában a szilárd irányzat 

megmaradt, az árak mindazonáltal a lefolyt héten nem 
változtak. Amerikai lóheremágnak jelenleg 100 kilonkint 
36—40 K.-val magasabb árfolyama van, mint a mult 
év ezen időszakában. A beérkezett tudósítások szerint 
az eddigi áremelkedést az üzlet helyzete teljesen iga-
zolja. A mi a belföldi termésünket illeti, ténynyé vált 
az, hogy Délmagyarország termése meghiusult. Más 
években a Bánátban, mely elsőnek takarította meg a 
termését, vette kezdetét az üzlet, de az idén nem 
hallani semmit. Erdélyben elővételeken fáradoznak. 
140—150 K.-ás árakat ajánlanak továbbot a termelőknek, 
de ezek az eladásba még nem akarnak belemenni. 
Francziaországnak határozottan rossz termése volt, 
tavalyi lóheremagért 150 frankot követelnek. Luczerna. 
Francziaországból mennyiségileg gyenge termést jelez-
nek, a mag öregszemü ugyan, de sziDben mögötte áll 
a mult évinek, amennyiben sötétebb. A jelenlegi jegy-
zések 128—130 frank franczia termelő állomásokon értve. 
Honi termésünkről kedvezőbb hirek érkeznek, de eddig 
csak vajmi kevés került piaczra. Az értékesítés 94 
K.-ig terjedő áron történt. Öszi borsónak, őszi bükköny-
nek, homoki bükkönynek folytatólag is jó kereslete volt. 

A Mauthner Ödön czég e lap gazdaelőfizetőit 
kívánatra akár levélben, akár sürgönyileg teljesen 
költségmentesen értesíti az összes magféléknek napi 

Ár : Kor. 23.20 22.2 0 21.70 21.20 1 9-80 17.80 14.40 
K : öles ká s a : 

Szám 0 1 2 3 4 
Ár: Kor. '24.— 23.— 22.— 21.— 19.50 
Rizstakarmányliszt Árpadara Takarmánydara 

10.80 K. 10.80 K. 10.— K. 
Rozskorpa 

Araink 100 kgonként, helyben, elegysulyt tiszta-
sulynak véve, zsákkal együtt értendők. 

AZ Erzsébet (Jőzaialoin-'fársaság üzleti tudósí-
tása a .Köztelek' részére. Budapest, 1900. szept. 20-án. 
Kötelezettség nélküli árak Í00 kilónkint, telj súlyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

Ár K.: 26.40 25.— 23.60 22.40 21.80 20.2018.4015.4014.— 

Lnjza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a ,Köztelek' részére. Budapest, 1900. szept. 19. 
Netto-árak 100 kgként, Budanesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

Ár K.: 26.20 24.5 3:23.40 22.20 2l.60 
Takarmányliszt 

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

Üzleti viszonyaink a mult héthez képest annyi-
ban változtak, hogy gyümölcsféléknél megszűnt az ár-
depresszió, mely 3—4 riapon át tartott. Megcsökkent 
hozatalok és élénk kereslet mellett javult a szőlő ára, 
de dinnyenemek is folyton élénk kereslet tárgyát ké-
pezték s jobb áron keltek. Husnemek valamivel olcsób-
' ' m " }k szilárd irányzatot követnek. Tojás 
és baromfi változatlan árakon nyernek elhelyezést, 
ugyanígy vadfélék. Eladásaink: 

Tejtermékek: I. teavaj 160—190, II. 150—160, 
főzővaj 120—140 fillér kilogrammonként. 

Tojás I. rendű áru 69—70, II. 68—69 korona 
eredeti ládánként. 

Vadak: nyul 240—3COO fillér darabonként, fogoly 
200, fáczán 480—500 fillér páronként, őz 140, 

vaddisznó 80—90 fillér kgként 
Gyümölcsfélék : Opporto 26—28, sászla 32—44, 

közönséges kevert 32—38 fillér kgként. Nyári alma 
10—2Af körte 20—40 fillér kilóként. Áfonya 70—72, 
magvaváló szilva 12—18, őszi baraczk 18—30 fillér 
kilóként. Görögdinnye 20—24 korona száza. 

Rák közép 8—14 fillér darabonként. 

Hivatalos árjegyzés 

Hns és hnstermékek. Marhahús 1 q. hátulja 
I. rendű 106—112,11. r. 100—106, III. r. 90—100, eleje 

"1—104, II. r. 90—96, DL r. 86—90, borjúhús 1 q. 
,„ I. r. 116—124, II. r. 110-116, eleje I. r. 

100—110, II. r. 90—100, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 80—88, 
II. r. 72—80, eleje I. r. 68—72, II. r. 60—68, sertéshús 

sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 
- , füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
)—136, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 5.00—7.00, 

tisztított I. r. 1 kg. 1.30—1.40, sonka 1 kg. nyers, belf. 
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hentesáru 0.90—1.20, füstölt belf. csonttal 1.60—1.80, 
osont nélkül 0. 0.—, sonka füstölt prágai, csonttal 
2-08—2.20, csont nélkül 0. 0.—, kolbász 1 kg. nyers 
1.00—1.20, füstölt I. r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. , 
sózott 92—96, füstölt 96—110, sertészsír 1 q. hordóval 

, hordó nélkül budapesti I. r. 116—120, szalámi 
1 kg. belföldi 320—340, prágai korona. 

Baromfi, a) Élö: (1 pár) csirke rántani való 
1.10—1.40, tyúk belföldi I. r. 2.40—2.50, kappan hizott 
I. r. 0.00—0.00, sovány 2.20—2.60, rucza hizott I. r. 
4t 5.— , sovány belföldi 2. 2.60, liba fiatal újdon-
ság —. .—, lud hizott I. r. 10. 12.—, sovány 
belföldi 3.60—4.40, pulyka hizott I. r. 7. 7.—, 
sovány belföldi 4.40—5.— korona. — b) Tisztított: csirke 
I. r. 1 drb 1.00—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.50—1.60, 
kappan hizott 1 kg. — , 1 drb 0.00—0.00, rucza 
hizott 1 drb 1.80—2.80, 1 kg. 1.10—1.12, lud hizott 
1 kg. 0.96—1.04, 1 drb 3 80—5.20, magló 1 kg. , 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 0.00—0.00, 1 drb 

, magló 1 kg. , 1 drb , ludmáj 
1 kg. 2.40-3.—, nagy 1 drb 0 70—1.40, ludzsir 1 kg. 
1.60—2.— korona. 

Hal. Élö: (1 kg.) harcsa 1.30—2.—, csuka0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.40—2.—, márna 0.80—1.—. 
süllő balatoni — , czompó 1.40—1.50, pisztráng 
nagy —. .—, kecsege 0. 0.—, angolna , 
apró kevert 0.36—0.50. Lazacz rajnai 1 kg. —. — 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.18—0.20, 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.56—0.60, teavaj 1 kg. 
1.80—2.—, főző darabos 0. 0.—, szedett , 
olvasztott — , margarin I. rendű , n. r. 

, tehéntúró I. r. 0.10—0.20, juhturó 0.90—1.00, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt 90—1.00, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 1.00—1.30 korona. 

Liszt és kenyérnemüek. Kenyéríiszt 1 q. , 
kepyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0.27—0.27, barna 
0.22—0.22, rozs 0̂ 23—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, színes 
12.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 5. 5.30, alföldi 
(1440 drb) 68. 69.—, erdélyi (1440 drb) 67. -68.—, 
szerb (1440 drb) —•• •—, apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. 0.00—0.00,1. r. 1 q. 
00.00—00.00, petrezselyem ujd. 100 kőt. 0.00—0.00, I. r. 
1 q. OO.OC—00.00, zeller I. r. 100 drb 1.20- 2.20, kara-
lábé I. r. 100 drb 1. 1.20, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. — , érett makói 1 q. 6.00—8.00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 16. 28.—, czékla 1 r. 100 drb 
1 . 1.60, II. r. 0.80—1.—, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
8.00—14.00, kelkáposzta I. r 100 darab 1.30—2.—, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 8 00—14.00, fejes saláta 
I. r. 100 drb 1.60—2.—, kötött saláta 100 drb 0. 0.—, 
burgonya 1 vaggon sárga 360.0—400.0, fehér 230.00— 
230.00, rózsa 1 q. 3. 3.40, fekete retek kicsiny 100 
drb 0.80—1.20, ugorka 100 drb savanyítani való 0.20— 
0.40, savanyitott 1. 1.20, nagy salátának 0.40-0.80, 
paradicsom érett 1 q. 5.00— 7.00, belföldi 00. 00.—, 
zöld paprika 100 drb 0.10—0.60, tök főzni való 100 drb 
6. 14.—, zöldborsó hüvelyes 1 q. —.00 .00, kifej-
tett —.00 .00, zöldbab hüvelyes 1 q. 7. 10.—, 
kifejtett —. .—, karfiol 100 drb 8.00—20.00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00—28.00, spárga 
1 kg. 0. 0.— korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. 10. 16.—, 
rétesbe való 12.00—16.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
18. 40.—, közönséges kevert körte 1 q. 8.00—20.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. 12. -15.—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —. .—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. —. .—, 
öszi 1 q. —. „—, magvaváló 1 q. 12. 44.—, 
nem magvaváló 1 q. 12. 44.—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 30.00—36.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 
26. 28.—, meggy nagyszemü kem. 1 q. —.00 .00, 
apró szemű 1 q. —.00 XO, eper (szamócza) 1 kg. 
—. .—, málna 1 kg. 0. 0.—, szeder 1 liter 
0.00—0.00, görög dinnye nagy I. r. 10 drb 2-50—4-—, 
kicsiny 100 drb 8. 24.—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb 12. 18.—, II. r. 100 darab 7. 12.—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 60.00—80.00, apró kemény 
héjú I. r. 1 q. 40.00—44.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00 .00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
0.00—0.0, apuliai 100 drb 0.00 .00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.80—4.—, füge 
hordós 1 q. —.00 .00, koszorú 1 q. 46.00—48.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—84.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—120.00, 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. 46.00—56.00, méz 
csurgatott 1 q. 80.00—104.00, lépes 1 q. , 
köménymag 1 q. —. .—, boróka 1 kg. —. .—, 
házi szappan szín I. r. 1 q. 50.00—50.00, közönséges 
II. r. 36.00—36.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
—. .—, vörös bor 1 hl. —.— .—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. .— korona. 

Budapesti takannányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1900. szeptember 21-én. A székesfővárosi vásár-
igazgatóság jelentése a ,RözteUk" részére.) 

Felhozatott a szokott községekböl 120 szekér 
réti széna, 50 szekér muhar, 25 szekér zsupszalma, 
— szekér alomszalma, — szekér takarmányszalma, 
— szekér j tengeriszár, 12 szekér egyéb takarmány 
(luczerna, sarjú stb.) 500 zsák szecska. 

A forgalom közepes. 
Árak fillérekben, q-ként, a következők : réti 

széna 340—540, muhar. 380—520, zsupszalma 260—320, 
alomszalma , egyéb takarmány , 
lóhere , takarmány szalma — , 100 kéve 
tengeriszár , luczerna 440—480, sarjú 340— 
440, szalmaszecska 360—400, széna , uj -—, 

, zabosbükköny . Összes kocsiszám '212, 
suly 296,800 kg. 

Állatvásárok. 
Bndapesti ssnrómarhavásár. 1900. szept. hó 20-án, 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 771 db, eladatott db, 
galicziai drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 77 db, eiadatott 
— 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 lanyha volt. 
Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 55'- 85' — 
koronáig, kivételesen 88 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, 40—48 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Olött 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. 

Buaapeítl gazdasági és tenyészaiarliavás&r., 1900 
ívi szeptember hó 20-án. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 444 db, úgymint : jármos ökör elsőmin. 88 
db, közép 88' db, alárendelt — db. Fejőstehén : fehér 
— db, tarka 191. db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó 2, 
fehér — db, jármosbivaly 4 db, bonyhádi 71 db, 
hizlalni való ökör — db,üsző fehér — db. 

Jármosökrökben az üzlet változatlan, fejőstehe-
nek ára az élénk kereslet következtében a nagy fel-
hajtás daczára változatlan. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
ökör 700—760, középmin. jármos ökör 640—690 pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör 540 - 620, Jármos 
bivaly é. s. mm., — K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-kmt é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért éc 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 130—220 koronáig darabon-
kintj bonyhádi tehén 230—330, kiv. koronáig 
darabonkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1900. évi szept. hó 
20-án. (A budapesti közvágóhíd tó marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztélek' részére.) Felhajtatott: 3913 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 818db magyar és tarka 
ökör, 638 db magyar és tarka tehén, 1967 db szerbiai 
ökör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, 193 db 
szerbiai tehén, 161 db bika és 136 db bivaly. 

Minőség szerint: 467 darab elsőrendű hizott 
3112 db középminöségü és 334 db alárendelt min. ökör 

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

Változatlan felhajtás mellett legjobb minőségű 
vágómarháért teljes multheti árakat fizettek, közepes-
és silányabb minőségek 2 koronával olcsóbban vannak. 
jegyezve, mert különösen a legelömarha nagyobbára 
alárendelt minőségű volt. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 66- 74-—, kivételesen —• , 
hizott magyar ökör középminöségü 58- 64-—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 52- 56-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 40—60'—, kivételesen tarka 
tehén —•—•—, magyar tehén kösépmin. 40—60-— (—), 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 40-
60 —, szerbiai ökör jobb minőségű 50" -62-—, kiv. 
68-—, szerbiai ökör középminöségü 40'—48-—, szerbisi 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 

46-62'—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 30.—44'—, 
lHy, —•—t magyar legelőmarha I. rendű — , 
II. rendű • koronáig métermázsankint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1900. szept. 20-án. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése » .Köztelek" 
részére). 

A forgalom élénk volt. 
Felhajtatott összesen 611 db. Eladatott 360 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 15 drb,"eladatott 3 ib, 
350-500 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 30 db, 
eladatott 10 db, 300—380 K.-ért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 25 db, eladatott 8 db 280—350 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 40 db, eladatott 16 db 210— 
300 K.-ért, ponny — db, eladatott 0 db K.-ért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros lő 
stb.) 100 db, eladatott 37 db 140—190 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 340 db, eladatott 270 db 70—120 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 61 db, eladatott 
16 db 20—44 K.-ért. Bécsi vágóraj vásár oltat ott 45 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. 

Kőbányai sertésvásár. 1900. évi szept. hó 21-én. 
(Elsó magyar sertéshizlaíó-részvény társaság telefon je-
lentése a „Köztelek* részére.) Az üzlet hizott árukban 
kellemes volt. Heti átlag-árak: Magyar válogatott 320— 
380 kgros nehéz 97—98 fii., 280—300 kgrammos nehéz 
96- 97 fii., öreg 300 kg. tuli fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 90—96 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4% 
engedmény szokásos. — Eleségárak: Tengeri 13'60 
— korona, árpa uj 12'40 kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány : szeptember 14-én maradt 39587 darab. Fel-
hajtás: Belföldről 698 darab, Szerbiából 2373 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3071 db. Főösszeg 42658 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 1309 drb, belföldre Budapest 
környékére 1479 drb, Bécsbe 357 drb, osztrák tar-
tományokba 932 drb, Ausztriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
4087 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 0 darab, vaggonokból kirakott hulla 
7 darab, borsókásnak találtatott 2 darab, összesen 
9 db. Maradt állomány 38571 drb. A részvény-szállá-
sokban 11652 drb van elhelyezve. Az egészségi és trac-
zitószállásokban maradt 9/14. 2141 db. Felhajtó,a: Szer-
biából 2373 db, Romániából drb, összesen 5572 drb. 
Elhajtás: 1923 drb, maradt állomány 3619 drb éa 
pedig 3649 drb szerb és —db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 225 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (40000 korona becs-
értéke® felöl.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Szept. 25, Debreczeni 
kir. tvszék 

atkviha- Szikszay 
tóság Gyula 

47748 

Szept. 25. Váczi 
kir. jbiróság 

atkviha- Szalachy 
tóság Sándor 

288000 

Szept. 26. Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Krug 
, tóság Teofil 

404766 

Okt. 1. Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Winter 
tóság Jakab 

273393 

Okt. 1. , Szikszói 
jbiróság 

atkviha- Ofner 
tóság József 

41300 

Okt. 3. Pestvidéki 
kir. tvszék 

atkviha- Magyar 
tóság festékgyár 

r.-társaság 

129719 

Okt. 4. Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Müller 
tóság Lajos 

560806 

-akt, 5. Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Stroh 
tóság Lajos 

169224 

Okt. 8. Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Schneider 133306 
tóság Róbert 

Okt. 10. Újvidéki 
kir. tvszék 

atkviha- Vaszilievits 41744 
tóság Baszil 

v Okt. 13. Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Szűcs 
tóság Sándor 

285430 

Okt. 16. Kassai 
kir. tvszék 

atkviha- özv.Ruzicska 
tóság Ferenczné 64544 

Okt. 16. Temesvári 
kir. tvszék 

atkviha- Kosáriu 
tóság Miklós 

40700 

Okt. 19. Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Sehwartz 
tóság Jasab 

53398 

Nov. 21. Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Krell 
tóság István. 

207048 
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s z a b a d . „ H Y D R A " v e t ő g é p t ö l c s é r 
hajlékony aczéltömlőből, mely végét jelenti a vetőgéptölcséreknél eddig elő-

fordult kellemetlenségeknek. 
M é r i ő í vé l eménye szer int a l e g c z é l s z e r l b és l e i t a r t ó s a l tölcsér . 

Hajlékony mint a gummi, ruganyosabb mint bármely más vetőgéptölcsér. 
Soha sem törik vagy szakad és ellentáll minden elgörbülésnek. — A tömlő fala 
teljesen zárt lévén, a vetőmag csakis a rendeltetési helyére juthat. 

Ezen tölcsérekkel felszerelt vetőgépek kaphatók : Nicholson gépgyár r.-t.-nál 
Budapest, VI., Külső Váczi-ut 5., Kühne E. ur gépgyárában Moson—Buda-
pest. — Ezenkívül a tölcsérek minden nagyobb műszaki üzletben beszerezhetők. 

Nagybani e ladás: P f o r z h e i m i f é m t ö m l ö g y á r t á r s . 
Magyarországi vezérképviselőjénél F O D O R Ö D Ö N műszaki Irodájában 

1399 Budapest, VII., Kertész-utcza 41. 
Leírások kívánatra készséggel küldetnek. 

Importál! eredeti 

angol kosok 
kaphatók: 

P I C K OSWAJLD-ná l 
BUDAPEST, 

VIII., Kii/sS-Kerepesi-ut 1. sz. 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

VI. kerület, Teróz-körut 3. s z á m . 

a csehországi Thomas-müvek magyarországi vezér-
képviselője ajánl: 

f h o m a s f o s z f á t l l s z l e l (Thomassaíak), ® $ 

„MarteUin" doMnjrtrágyát, Kainitot 
zmmmm A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. 

Legújabb szerkezetű k i tűnő t rágyaszóró gépek 
a lego lcsóbb áron. *o 

Pontos í i lelkiismeretes kiszolgálás. » 

Duna-halászati jog bérbeadása! 
Méltóságos W i m p f f e n Siegfr ied birodalmi gréf 

Fejérmegyében fekvő ercsii uradalmához tartozó Duna-ha lá -
szati jog két, egymásután következő évre 1 9 0 0 . 
otőber 1-től ajánlat utján 

bérbe adatik. 
Az ercsii urad. tiszttartósághoz még 1900. szeptember hóban az 
ajánlott bérösszeg 25 perczentnyi bánatpénz mellékelésével ren-
desen felszerelt, beküldendő ajánlatok szeptember 30-án tárgyal-
tatnak. A kitűzött határidőn tul beadott ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek. 1501 
A z ercsii t i szt tar tóságná l a köze lebb i bér fö l téte -

l ek megtudhatók . 

A diószeghi óriás buza 
első évi utántermését (hozama a f. évben 15 q. kat. 
holdanként) ajánljuk vetőmagul 

1 0 0 k g . - k é n t 18 k o r o n á é r t M a c s á l l omás ra , vevő 
zsákjaiban szállítva. 

U p a d a m i i n t é z ő s é g , 
477 Macs per Debreczen. 

Ili lii lii III iii III I: Aluli Ili In In 

siólá 1894. <ri III. törrínjeiikl, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet. 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 
Ara bfirmeutes bttldtiasal 

K i t ű n ő m i n ő s é g ű 

tölgymakk-Dt 
nemkülönben mindenféle e rdészet i 

m a g o t ajánl a 

Magy. magpergető-gyár 
F a r a g ó B é l a Z a l a - E g e r s z e g e n ; 
minden kiállításon k i tüntetve , leg-

utóbb 
P a r i s b a n e z ü s t é r e m m e l . 

Sertéstenyésztők 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. 

verve, annak emészthetőségét megkönnyíti. 
Mint a tapasztalatok bizonyitották, 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 szivó edényei (bolyhai) által felszivatnak s a tápláló szervek erein keresztül 
a vérbe vitetnek és számtalan véredény által szétterjednek a test minden részébe ; 
innen van tehát az, hogy a por tartalma szerint belsőleg hat, mert ha talál-
mányom rendszeresen használva lesz, sikeres eredménynyel jár és bármely 
állatnál alkalmazható. 

Haszná la t i utasítás. 
Ha az állal nem eszik és nem emészt, hetenként 2-szer 3 deka lVa 

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

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

K a p h a t ó mindenüt t . 
V 4 kg. doboz 90 fillér ( t ó kr.), V > kg. doboz 1 korona 80 fillér (90 kr.) 
341 Készitő SOMOGYI GÉZA, Arad. 

. SZEPTEMBER HÖ 22 
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1900. párisi nemzetközi kiállítás jury tag. 

K U S I M 1 E . 
gazdasági gépgyára M o s o n b a n 

( A l a k u l t 1856 . ) 
ajánlja a jelenlegi idényre: rostáit, magtár szelelőlt és 

Hírneves 
sorvetöit: 

, H U M « Á R I A D R I L L * merítő rendszer-
,tIOSOMI 1H5 ILL " toló-vető rendszer, 
, JUBILEUM DRILL" kis gazdáknak. 

l e g j o b b Sack-rendszerü ekéit, egyes, kettős és hármas ekéit, 
a híres rendkívül kedvelt JLaacke-fféle boronált, rétre és szántó-

földre, és hengereit. 

A szüreti idényre : b O F S a j t ó i t 
különböző nagyságban és 

SZŐlŐZÚZÓit legjobb minőségbeli. 
Főraktár: Budapest, VI., Váczi-körnt 57|a. 

minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és 
iparczélokra. 

L e g j o b b g a m m i - és kender tömlSk. 
Mindenféle csövet. 

w. GARVENS, Wien, 

legújabb jakritott rendszerű tizedes, száza-
dos és hídmérlegek fából és vaíból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barmntórle-
gek. Commandit-társaság szivattyú- ét mérleggyárláara. 

L, Walflschgasie 14. m 
Sclrwsrzeiiberg straue 8. 

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

V̂ palaozk frt̂ S.—, V> palaczk frt 3.50. 
testtapadékot, a nélkül, hogy a szőrt tönkre 
tenné. Erősíti a megtámadott és gyenge 
inakat, eltávolít és tönkre tesz minden eső-
mét az izmokon és megóv minden gyulla-
dástól ; különösen bevált epebajnál, cgülök-
daganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, 
csomóknál az Inakon, vastag bokánál, daga-
natoknál, a hol ilyenek fellépnek. A térdek 
remegését^megszünteti és meggyógyítja a 

J P R 
HOTTEE-FÉLE TBAIHIHS-FLUID 

1 palaozk 1 frt 20 kr. 

áuÍnd̂ aCT5bmZ?s0Ífr\saseTBfonntl?tjltIS 
állatot a bedörzsölések után a legnagyobb 
fáradalmakra éa vontatásra képesiti. A tul-
erőltetés következményeinél, bénulás, szag-
gatás és merevedésnél meglepő sikerrel al-

Hotter-féle Absorblnol 
V̂ palaozk frt̂ S.—, V> palaczk frt 3.50. 

testtapadékot, a nélkül, hogy a szőrt tönkre 
tenné. Erősíti a megtámadott és gyenge 
inakat, eltávolít és tönkre tesz minden eső-
mét az izmokon és megóv minden gyulla-
dástól ; különösen bevált epebajnál, cgülök-
daganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, 
csomóknál az Inakon, vastag bokánál, daga-
natoknál, a hol ilyenek fellépnek. A térdek 
remegését^megszünteti és meggyógyítja a 

J P R 
HOTTEE I. ES H. SZ. DISZHOPOSA 

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

nak és az azzal járó emésztésnek előmozdí-
tására ; kitűnően bevált orbánoznál. A II. 

Hotter—íélo AgrI! táppora 
lovak és szarvasmarháknak, 1 csomag 80 kr. 

Kitűnő pótlék atakarmányhoz az állat ereje 
és egészségének fentartására ; minden vese-, 

ALLATGYÓ GYKESZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 

ban ésrdrogériákStn!erWrak" 
Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMIL, 
virosi gyógyss. Városhárfér, dr. Egger Lsé és 
Egger, J. Náiorgyégysi. VI., Vicii-tSmt 17. és 
TOEOK JÓZSEF gyígyjiertán Klrily-atea 12. 

HOTTEE I. ES H. SZ. DISZHOPOSA 
1 küó 1 frt 20 kr. 

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

máj-, hólyag- és idegbajnál alkalmazandó. 
HOTTEE-FÉLE HOLTTETEMZENŐCS 

l/l tégely ára 2 frt, »/l tégely 1 frt 20 kr. 
Felülmulhatatlanholttetem eltávolítására régi 

bajoknál Is. 

ALLATGYÓ GYKESZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 

ban ésrdrogériákStn!erWrak" 
Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMIL, 
virosi gyógyss. Városhárfér, dr. Egger Lsé és 
Egger, J. Náiorgyégysi. VI., Vicii-tSmt 17. és 
TOEOK JÓZSEF gyígyjiertán Klrily-atea 12. 

HOTTEE-FÉLE ZOLIKA ELLESI SZE8 
1 üveg 1 frt 60 kr. 

LoVaknál mindennemű kollka és hugy fel-
akadás, szarvasmarháknál pedig puffadtság 

H I R D E T É S I E 
felvétetnek a tíadóhivatalfcaa 

B U D A P E S T , 
ftaUH-a« SS41K u * m . 

Bérleti hirdetmény. 
A Szlavóniában, Verőcze megyében fekvő voöini ura-

dalom bérbe adja a tulajdonát képező Drenovac-i gazda-
ságot, mely a következőkből áll és pedig: 

303 kat. hold 1277 szántóföld 
8 „ » 1367 rét 

76 „ , 101 Q0 legelő 
4 „ „ 649 gyümölcs és konyhakert 
4 „ „ 1251' szőllő 
3 , . 5% D ° } * s ^ ^ r 

összesen: 401 kat. hold 441 •<> 
1901. január hó 1-től kezdődőleg 10 évre. — A fölsorolt 
területeken kivül még szántóföldnek 284 kat. hold 435 
erdőterület kerül letárolásra és igy a bérlet ezen területtel 
meg fog nagyobbodni. — A szükséges gazdasági épületek 

a bérlő számára szolgáló lakás Drenovac nagyközség-
—ti állomás-ben feküsznek, mely nagyközség Mikleus 

tói körülbelül 16 kilométernyi távolságban van és ezzel 
jó karban levő országúttal — ' 
bérleti feltételek 

í egybekötve. A közelebbi 

az uradalmi erdöigazgatóságnál Vocin-ban ( M a ) 
betekinthetők. 1496 I 

Csüdsömör - kenőcs. 
Biztos hatású szer, csüdsömör, hám és nyeregtörés ellen. 

Faragó-féle 

V e r s e n y f luid. 
Izom, izület-rándulás, valamint rokkantság esetében 

kitűnőnek bizonyult. 1258 
Mindkét szer, több nagyobb uradalomnál, valamint 
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 -Komlős Békés-megye. 
1 nagy tégely Csiidsömörkenöcs 2 korona. 
1 kis „ „ I „ 
1 üveg Versenyfluid 3 deciliter __ 2 „ 

arany-, 19 ezüst-éi 
Si30disz- és elismerő oklevél'-

Cs. és kir. szab. 
mosóviz lovak számára . 

Kvizda-féle 

a, fekete és fehér a A szab. horzs-szalagok szürke, 
4-féle nasyskgbail készülnek és pedig külön a jobb-, külön 
I I I . a balIAbah számára. 

A bokán a-tól b-ig mérve. 

22-24 cmt. nagysághoz illik a 2. sz. 

i. K. 6 40. 4. sz. K. 7.30. 
Barna, fekete, fehér színben: 

I l i n s t r á l t á r j e g y z é k 
K w i z d a s z a b . gufnml védöxészü léke i r i í l a lovak l á b a i r a 

ingyen és bérmentve. 
FŐRAKTÁR: 

ECwizda Fei*esicz János 

gyógyszerész, KOííNEUBURG, Bécs mellett. 

Magy. kir. államvasutak. Igazgatóság. 
Hirdetmény, 

Német-osztrák-magyar vasúti kötelék. 
, .(Díjtételek módosítása.) 

A f. évi augusztus hó 1-tőt érvényes köteléki 
dijszabas II. rész. 3. füzet 90. oldalán foglalt 5. A. 
számú korpa stb. kivételes díjszabás díjtételei az 
alábbi viszonylatokban és podig : 
Nagy Sáros-Stettin. *) 278 fennigről 285 fennigre 

„ „ Warnemünde 322 „ ' 339 , 
ÍOO bg.-kint módosulnak. -

A felemelt díjtételek f. évi szeptember hó 20-án 
lépnek életbe. 

Budapest, 1000. augusztus 11-én. 
A magyar kir. államvasutak 
a részes vasutak nevében is. 

(Utánnyomás nem dijaztatík.) 

Sikár gyökér-t 
a legnagyobb mennyiségben vásárol 

Ungar Manó 
Budapest, VII., Csőmöri-út 6. 
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leföloző -gépek hat hónap alatt kifizetik önönmagukat. 

ELSŐ M A G Y A R T E J G A Z D A S Á G I GÉP- ÉS 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 , V I . , A N G Y A L F Ö L D , J Á S Z - U T C Z A 7 . 

Kéz i és erőliajtásii tejgazdasági telepek és szövet-
kezetek teljes berendezése. 

' T i s z t e i t v e v ő i n k n e k h o s s z a b b i d ő r e b i z t o s w a j p l a c z o f b i z t o s í t u n k . 

Első érmek, arany kitüntetések, államdijak stb. 

a balant i : 
SEPARATOR 

Gyíimfiloü é s s sé lő faor kész í t é s i g épek . 

G y ü m ö l c s é s s z ü l ő s a j t é k 9 
I folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettől, éa 
1 nyomerő szabályzóval A munkaképesség 20°/, iiagyobk 

•int bármely mis sajténál. 

S z ö l ö é s g y ü m ö l c s z ú z á k 
I é s b o g y ó x x i o r s s o l ó l e . 
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. 

M A Y F A R T H P H . és T Á R S A 
cs. és kir. kizár, szabad, gazdasági gépg-yárak, vasöntöde éi 

gCzhámor. BECS, II., Tal.orstl'lisse 71. 
Kitüntetve 400 arany, ezüst és bronz éremmel. A szegedi I 
mezögaidasígi kiállításon isjt arany erem — lili, \ziUk 
1050 mgyen és bérmentve. — Ki pvist luk . - viszontelái 

A uaka ia lmuot t Fairkaaki-mérlegek százados renfazarftak, taU-
léBuaérökarral bírnak a a hidra tmtt terhet m&a.&<rm pestem 

®ffjre«líca mérlegelik. ! 

T a r t i u á ( , M a t o i t f c é® U a a y 4 ks i e l é r i kaé l fogva . 
kaziakban, mint a külföldön a legelső dijat nyert Mérlegek. 

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb 
locomobil- és csép!6gép-gyára. 

Clayton & Sfauttleworth ^ 
mezőgazdasági gépgyárosok B u d a p e s t ^ e f l z . ™ * 

árak mellett ajánltatnak: 

imm i n és GÉPGYÁR rémáy-ttaî  
MWAPEST, Aadfásay-Ot 14. Gyár: KIM Váed-at m. 

Locomobil ős gőzcséplőgép-készletek ^aSaziiöS8 ' 
továbbá l&rg&ny-eséplSgépek, lóhere-csSpiők, tlsztitő-posták, konkolyozűU, kasz'116- {a 

aratőgépek. szénagyüjtSk, boronák. 

OÉPOJLAJAT, 
n. m. valódi tiszta olívaolajat, e l iSreai i 

•avtalanitott repeMlaJat , stb. 
disznózsírt, szalonnát és szalonnáról lerázott sót. 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, ereolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót esudasót stb. 

A - J Á N L O K : 

Kocsíkesiöcsöt, Pstro leumot , 
Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát-

rányfestékeket, fedéllakot, 

M Ü T B á H Y á T 

minden czélra és minden egyéb gazdasági ezikket 

p a r V e t ő m a g o t " B B 

KRAMER LIPÓT, 
Sürgőnj rcz i i t ia „CERES 1 8 B u d a p e s t . 

Árjegyaéfcfcel éa réwleteg fcálőa aJ i a l a t oUa l t l T íua t ra n e l g i l e K . 

B U D A P E S T E N , 
V . k e r . , A k a d é m i a » u t c z a i # . s z . 
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SOÓS SÁMUEL, ártézi kútfúró vállalata 
H . - M . - V Á S Á R H E L Y E N 

elvál lal jutányos árak mellett pozitív és negativ ártézi kutak fúrását, 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 l eg jobb eredmény nyel. 

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

f P S T b i z o m á n y i e l a d á s á v a l " T ^ l 
foglalkozik. 

L bizományiba küldött illatokat — kisérö nélkül lehet feladni. A tulajdonosnak az 
aiadásnál nem szükséges jelen lenni. A feladott állatokra a íeladási-vevény ellenében 

megfelelő •ISIegat nyujf hatóságilag megállapított kamatláb mellett. 
Vasúti küldemények czimzendők: 

f á s i r p é n z t á r , B u d a p e s t , F e r e n c z v á r « s . 
Levél-, sürgöny, telefonczim: . VÁSARPÉNZTAB—BUDAPEST.« U 

K A I N I T 
n a g y b a n én k i c s i n y b e n . 

MegrendelheU) a* Országon Magyar Gazdasági Egyesület titkéri 
hivatalánál (Budapest Köztelek). 

• A r a k ; 
nagyban waggon-rakományonkónt ab Leopoldshall-Stasafurt, 
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 

áttételénél fizetendők. 

Magyar kir. államvasutak. 
Üzletvezetőség Aradon 

24994. szám. I. 
Pályázati hirdetmény. 

A magyar királyi államvasutak Gyulafehérvár állomásán levő pályavendéglő 
bérletire ezennel zárt ajánlatu pályázat hirdettntik. 

A bérlet 1901. évi január hó 1-vel kezdődik és tart ezen időponttól számított 
3 éven át vagyis 1903. évi deczember hó 31-ig. 

A bérleti feltételek a magy. kir. államvasutak aradi üzletvezetőségének I. 
osztályában a rendes hivatalos- órákban megtekinthetők vagy kívánatra postán meg-
küldetnek, miért is ajánlattevőkről feltételeztetik, hogy azokat ismerik és egész ter-
jedelmükben kötelezőknek elfogadják. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott és .Ajánlat a gyulafehérvári pályavendéglő 
bérletére" feliratú borítékba zárt ajánlatok lepecsételve 1900. évi október hó 3-án 
déli 12 óráig alulírott üzletvezetőség általános igazgatási (I.) osztályánál nyújtan-
dók be. 

Bánatpénz fejében 100 .azaz egyszáz korona készpénzben vagy állami leté-
tekre alkalmas értékpapírokban legkésőbb f. évi október hó 2-án déli 12 óráig a 
magy. kir. államvasutak aradi üzletvezetősége gyüjtőpénztáránál Aradon leteendő.-

Az értékpapírok számítandók a budapesti illetőleg a béesi tőzsdén legutóbb 
jegyzett 14 napnál nem régibb utolsó napi árfolyam, de soha névértéken felül. 

Takarékpénztári betétkönyvek letét gyanánt nem fogadtatnak el. 
Ezen feltételektől eltérő vagy nem a kitűzött határidőre beérkezett ajánlatok 

nem vétetnek figyelembe. 
Az ajánlatok közt a választás szabadon a bérösszegre való tekintet nélkül 

történik. 
Aradon. 1900. évi szeptember hó 5-én. 

A magyar kir. államvasutak aradi üzletvezetősége. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

taar tmpteijlen jut SMramímculiuu (oraie Ittr antttníiounseii Me beíaiinlen 
taljanstetdjen, illufirirtcn, eleflant auSaetfattcten njeítoerbteittien gô tiatter: 
M m m u Stóu-láinns E E M ^ ^ & E t ó 
m m H a B Í n a VreiMeHrancaju fenten ift, oictteliaíjria fi. í 50 

jllintet ganí»ittif)fd)iiftltdp; gtittntq g S S ^ ^ ' r o f 

(^fíetKtrfjiítí)? jtojt- mth I f l ^ - l e í t m t g ' l j j g ^ p j i 
$ttgo^. .§iífrfjtmmu'3 3oar«uítícrton, SBiett, I., SoinmifattcrSoitei 5. 

| Gazdasági Üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyárakban stb. kitűnően bevált é 

L Porcellán-Emaíl-FestékünlL (Pe f ) 
" mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-

ződés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felü-
k letet nyújt, mely tej és vajkezelési helyi Kések, téphá-
I zak, konyhák, fürdőszobák, foljosék, istállók, 
" stb. részére felette czélszerü. 

Bessemerfestékünk(védjegy 0116) ] 
mint reltétlenttl meghízható rozsdavédő szer mindennemű j 
vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, 1 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitűnő kenserválé szer. Tar- I 
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, 1 
mint mininm és olajfesték. 

Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

)Lutz Ede és Társa, Pozsony. 
Mindennemtt tejgazdasági eszközt 

és gépet szállít, tejgazdasági telepeket 
és tejszövetkezeteket rendez be u 

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

Budapest, V., Báthory-utcza 4. szám. 
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Gazdaságok, Iparosok és malmok részére ajánlja a 

DREZDA I RHOTOüQYÁB* "gS^SST 
• ÍSÍer11^ gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait és locomobiljait 

Minden klálUt&Bon 

Hirdetmény. 
A győri székes káptalan az uradalmaiban megüresedett 

és 400 korona fizetéssel javadalmazott 

gazdasági Írnoki állásra 
ezennel pályázatot hirdet. Pályázni kívánók pályázati kér-
vényeiket, melyekben koruk, vallásuk, családi állásuk, elméleti 
és gyakorlati képzettségük és eddigi alkalmazásuk igazolandó 

folyó évi október hó 10-ig 
a győri székes káptalannál Győrött nyújtsák be. Az állás a 
kinevezés után azonnal elfoglalandó, az állomás helyre leendő 
beosztás pedig a kinevezésben vagy azután fog meghatároztatni. 

Győrött, 1900. évi szeptember hó 19-én. 

1530 Győri káptalan. 

„Standard Glóbus" védjegyünkkel ellátott 

bortömlők 
a leg jobb és a legtartósabb minőségnek. 1517 
Z U Minták kívánatra ingyen és bérmentve. .. 

Bortömlőmaradékok, borszivattynk és borsajtők, 
valamint pinczeberendezési czikkek, legjutábban kapható 

Persicanor és társa czégnél 
Budapest, VL, Kenmitzer-utcza 7. (Teréz-körút sarok l/e.) 

Elsőrendű 

vető-, nyeles- és fürtös-makkot, 

W e i s z F e r e n c z S z i s z e k , H o r v á t o r s z á g . 

MEGHÍVÓ 
a „Budapest i Á l l a t t a r t ók Szöve tkeze té " nek Budapesten, 
IX., Üllői-ut 25. sz. a., a „Köztelek" üléstermében 1900. évi 

szeptember hó 28-ik napján délután 4 órakor tartandó 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE. 
Tárgysorozat: 

1. Elnök, két igazgatósági, egy felügyelő-bizottsági és négy 
választmányi tag megválasztása. 

2. Indítványok. 
Budapesten, 1900. szeptember hó 19. 

1526 Az iffazffíitósáff. 

Magyar kir. államvasutak. 
Pályázati hirdetmény. 

A magyar királyi államvasutak igazgatósága az 19ul. évi január hó 1-től 1904. 
év végéig szükséges vasalt erdélyi taligák szállítására nyilvános pályázatot hirdet. 

Ezen taligák szállítására a m. kir. államvasutaknál érvényben levő 122,291/96. 
számú általános és a 1 Ifi,242/92. számú különleges szállítási feltételek, rajzok és 
minták mérvadók és kötelezők. 

Az emiitett feltételek, szabványrajzok és határozmányok, valamint az ajánlati 
űrlapok az igazgatóság anyag és leltárbeszerzési (Arii.) szakosztályánál, Budapest, 
Andrássy-ut 73. szám, II. emelet 43. ajtó, a minta pedig a budapest-józsefvárosi 
állomáson levő központi szertárban, a pályázati határidőig naponként a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők, különben pedig a feltételek és rajzok az igazgatóság 
nyomtatvány-, illetve tervtárából, a megszabott árak lefizetése mellett; a pályázati 
részletes feltételek és az ajánlati űrlap 1—1 példánya pedig az igazgatóság anyag-
és. leltárbeszerzési szakosztályánál díjtalanul megszerezhetők. 

A pályázati felhívás szövege és az ajánlati űrlap ezenkívül valamennyi vidéken 
székelő üzletvezetöségnél is megtekinthetők. 

Minden ajánlattevőről íeltételeztetik, hogy a pályázati és szállítási feltételeket, 
szabványrajzokat és mintákat jól ismeri és kötelezőknek elfogadja. 

Az ajánlat kizárólag e czélra készült és az igazgatóság anyag- és leltárbeszer-
zési szakosztályánál 1—1 példányban ingyen kapható űrlapon állítandó ki. — Ugyan-
ott megtudhatók a szállításra vonatkozó közelebbi módozatok is. 

A lepecsételt, áláirt és kellő bélyeggel ellátott ajánlatok „a magyar királyi 
államvasutak anyag- és leltárbeszerzési (Am.) szakosztályához czímezve, legkésőbb 
1900. évi október 25-én délelőtt 12 óráig beküldendők, illetve ott átadandók és ezei 
borilékára világosan rávezetendő : „Ajánlat 133,900/900. számhoz taligák szállítására." 

Az ajánlott tárgyak értékének 5°/o-a készpénzben, vagy állami letétekre alkal-
mas éitékpapirokban bánatpénzképen legkésőbb 1900. évi október hó 24-én déli 12 
óráig a magyar kir. államAasutak főpénztáránál leteendő. 

Nyertes szállító ezen bánatpénz 10% óvadékra tartozik kiegészíteni. 
A bánatpénz letétele az ajánlatban ugyan felemlítendő, a letett bánatpénzről 

szóló letéti jegy azonban nem csatolandó az ajánlathoz. 
Budapest, 1900. évi szeptember hóban. Az igazgatóság. 

RENDSZERES 

MALOM-berendezések 
é s e g y e s 1 A L O ^ I G É P E K , 

termény-tisztító - művek 
gabonaraktárak (silos) részére. 

C f R A E P E L H U G Ó 
gép- és rostalemezgyár, ma lom épí tészet 

Marshall, Sons & Co. L m t d 
angolországi gépgyár vezérügynöke 7«M 

BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi-it 46. 
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Vasöntvények fr fr fr fr fr fr 
„Ferrofíx" segélyével 

4 ^ ^ 4 4 4 forraszthatok / 
Szabadalmak az összes ku l turá l lamokban. 

.>JrePFofix<< , oly egyszerű a használatban, hogy bárki 
' is, a ki a kemény-forrasztáshoz (Hartlöthen) ért, 

„Ferrofix" segélyével bármily forrasztást nyilt 
= kovácstüzben azonnal csinálhat. 

, , segélyével eszközölt forrasztások oly tartó-
sak, hogy hivatalosan is megejtett znzási 
és szakitási próbák szerint a törés sohase 
a forrasztás helyén történt. 

•JFeprofra 
)9y<ZW ofix 
fáwofix 

Lukács é s Társai 

99 egy rég érzett hiányt pótnl és igy nélkülözhetetlen 
minden gépüzemnél, [yá aknái, gazdaságGkban, 
vasutaknál, hajókon, hot valamely géprész törése 
folytán üzemzavar állhat be. 

a használatban lendkivül olcsó, mert egy 
eredeti doboz — á r a 2 0 k o r o n a — 
4000 • cm. törlési felület forrasztásá-
hoz elég. 

a legtöbb technikai üzletben és vaskereskedés-
ben kapható. "'•ndeDnemü felvilágositást egyéb-
ként kíszségesen megadnak az osztrák és ma-
gyar szabadalom tulajdonosai: 

4. Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 
Ömlesztő szer gyanánt ajánljuk a borax helyett a „BORFIX" alkalmazását. 

Prospektusok bérmentve. 1418 

kitiinö minőségben 
rendkívül olcsón 

szállít 

HALDEK 
József főherczeg ő cs. 
és kir. fensége udvari 

szállitója 

BUDAPEST, 
Károly-körut 9. 

Gazdák 
s gazdálkodók figyel-
mébe. Számos urada-
lomba már bevezetett 
PYROLEUfiü 
50%-al olcsóbb mint 
bármely más világító 
anyag. Próbakülde-

mények 2 korona után-
vét mellett. Kívánatra 
prospectus ingyen s 
bérmentve. BURIÁN 
VILMOS VEJÉ, Buda-
pest, Soroksári-utcza 
10. sz. 1507 

nyíre fekvő Tanyl Darécz köz-
ségében 360 kat. bold területü 
egy tagban lévő szántéföld, 
rét, legelő és erdőből nagy 
belsőségből állé házilag kezelt, 

^ Vadon termő ̂  

PYlk,nDrlo1sz LajosrSzUágy-6 

(Mik ÉS gazdatisztet 
figyelmébe. 

Z I S K A J . utóda, 
Rostély György 

szerkovács-áruk, gabona-
minőségii, tizedes és szá-
zados hídmérleg- gyára. 

Alapíttatott 1872. évben. 
Budapest, TI., EötvSs-

ntcza 59. sz. 
Eredeti hengermalmi mérle-

mceb'iahatóbb gabona-minü-
ségü és tizedes mérlegek rak-

Gazdásági 
ós sorfák. 

Pecz Ármin, 

Bi r tok Tétel 
2000 —3000 hold területű Ma-
gyarországban fekvő prima ta-
parkkaí, 2-3 órfnylra'Bécstől", 
megvételre kerestelik. Úgy-
szintén az ország egyéb vi-
dékein fekvő birtokokra is 
vannak vevők előjegyaésben. 
Levélbeli ajánlatokat kér, csak-

Baclter Károly 
ingatl. ügynökség 1520 

Budapest, VI., Váozl-körut 57/a. 

, pénzért, 
Több ezer mázsa 

szalma eladé. Közel Buda-
Gazdaság felosztása folytán 

eladók olosőn Jó karban levő 
Kettős ekék. 

Felvilágosítást nyújt Német 
Károlŷ intéző, Puszta-Teczlak, 

400 waggon 

Schember C. és Fiai 

•ági «• Ipari ozélokra szolgálé tlzedea és tzázado. raktári mérl.g.lk.t. Árjegyzék Ingyen 

Ló-babot 
veszek 

minden mennyiség-
ben. Ajánlatokat vár 

jJádleí John (J. 
BUDAPEST, iBoo 

Y., Yadász-u. 34. sz, 

Kertalakitások 
elvállaltatnak terv ós 
költségvetés szerint, 54 
hold kiterjedésű faiskolám-
ból állított fanemekkel, 

P e c z Ármin, 

Tej 
évi szerződésre nagy 
nyiségbe terheltetik 

Vöröstarka 
tinó és iiszó 

teljesen prima, 1—2 eset-
leg 3 éves, nálam minden 

mennyiségben 

kapható olcsó áron. 
Későbbi, úgyszintén jár-
mosés beállítási ök-
rük szállítására vállal-

kozom. 1059 
HENRIK IGNÁCZ, 

Szalónak (Vasm.). 

mesterséges 
borok 

k é s z í t é s é n e k 

forgalomba hozatalá-
nak tilalmáról szóló 

T ö r v é n y . 
Magyarázó jegyzetek 

kel ellátta: 
Dr. LÖNYAY FERENCZ. 

Á r a 8 0 k r . 

Gazdasági kötéláruk, 
tornaeszközök, függő-ágyak és mindennemű 

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

kenderből, 
dohányzsinegek 

kiváló minőségben, és rebzslnórok, 
kendertömlők és hevederek. 

Valódi angol lawn-tennls, football és 
halászati készletek gyári raktára 

SEFFER ANTAL 
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. 

H a s z o n b é r l e t . 
Egy körülbelül 

4 0 0 0 ka t . h o l d a s u r a d a l o m 
a Torontálmegyei Ellemér, Aradácz- és Ma-
gyar-Szt.-Mihály községek határában, vasút 
és Tisza mellett, tulnyomőlag legjol>l> 
minőségű szántóföld, közte 300 hold 
friss törés 3 majorral, 1424 

n é h á n y é v r e b é r b e a d a n d ó . 
Bővebb felvilágositást ad Karátsonyi 

Andor, Beodrán (Torontálmegye) és dr. 
Farkas Cteiza Bpest, IX., Lónyay-u. 16. 

GŐZEKÉK, 
utczai lokomotivok 

• -- gozcséplogépek hajtására 
a főlierczegl vasmttrckből. 

A készülékek megvizsgálásáról gazda-
sági szakszerű tanács adatik. 

Szíves megkeresések 

ErzteiliÉCaiiml-Díisctii 
Teschen (JSchlesieii). 
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BÖZEKÉKET , 
G Ö Z - U T I H E N G E R E K E T 

és 

GÖZ-UTIMOZDONYOKAT 
• legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FDWLER & Co. 
BUDAPEST KELENFÜLO '"^T"1 

I roda , raktár , j ay i tőmühely . 

K ö z l e k e d é s v a s ú t o n é s v i l l a m o s v a s ú t o n . 

Kitüntetve : 
] 897. Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első, dij : állami arany érem. 

Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzemre arany érem. 
1898. Hódmezővásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 

Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij : arany érem. 
1899. Szegedi kiállítás első dij : legnagyobb elismerés. 
1900. Párisi világkiállításon ezüst éremmel kitüntetve. 

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
Nagy-Kanizsán. 

Ajánlja: 
Magyarország 

legújabb és 

legjobb 
" vetőgépét, 
szabad, kiváltható kapa-

csuklyókkal ellátott 
sík és hegyes talajhoz egyaránt alkalmas 

ZALA-DRILL 
sorvetífgépét, továbbá szab. „Perfecta" olcsó és igen jó, könnyű vetőgépét, 
legjobb szerkezetű Sack-rendszerü aczélekéit, boronált, járgányait, szénagyüjtőit, 

rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. 
A homokos talajhoz a ZALA. DRILL különösen e czélra készített 

és kitűnőnek bizonyult vetősarukkal lesz ellátva. 
Árjegyzék, lagyen és bérmentve. 

1° Lapunk bekötési tjáblája 

& frt 3 8 k r é r t (portómeníesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

5O0o t e r m é i t ö b M e t 
érhető el, ha a talaj 99%-os darabos égetett maró mészszel vagy 72°/o-os 
szénsavas égetett mészporral trágyáztatik. A legnagyobb uradalmaknál 
kitűnően kipróbált trágyázási módszer. I. rendű referencziák! Fenti czikkeket 
valamint mindenkor friss, szép fehér építkezési meszet bármely 
1327 vásutállomásra bérmenfre legolcsóbban szállít 

ELSŐ BAKONY-SZENTGALI MÉSZTELEPEK 

KLEIN MÁRKUS FIAI Szentgál 

V E S Z P R É M I S A M U U T Ó D A 

Pejtsik Károly 
Budapest IV. ker., Károly-utczn /. szám. 

Ajánlja dúsan, felszerelt 

f é n y k é p é s z e t i cz ikkek 
raktárát. 1510 

Kézi és stativos kamarák. 
Kodakok. 

Fényerős és élesrajzu Ohjectivck. 
Lemezek, filmek, papírok és 
vegyszerek folyton friss és megbízható 

minőségben. 

Fényképészeti felszerelési tárgyak, 
Javítások jutányos árak mellett. 

Árjegyzék kivánatra. 

A Sack-féle legnjablb rendszerű 

sorbavető-gépek 
1897. évben a számos külföldi kitüntetéseken kivül a kisbéri nemzet-

közi vetögépversenyen első dijjal 
ÍÜ® Á L L A M I A R A N Y É R E M M E L •#} 

tközf vetögépversenyen a nagy 
épek csoportjában szintén az első d 
; A R A N Y É R E M M E L = 

lettek ̂ kitüntetve. 
Ezen gépek, valamint mindennemű SjiCK-féle ekék és talajmivelő 

eszközök eredeti minőségben csakis 

P R 0 P P E R S A M U 
m e z ő g a z d a s á g i g é p r a k t á r á b a n 

B u d a p e s t , t f . , Wáczi-körut 52. sz. 
tartatnak készletben, a hol azok, valamint a legjobb szecskavágó-, és 
répavágógépek, kitűnő takarmányfűllesztök s járgányok jutá-

nyos áron szerezhetők. 
Árjegyzékek és bárminemű felvilágosítások készséggel adatnak 

Ingyen és bérmentve. 7482 

berendezéseket ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
gépműhelyek részére gyárt és szállít: 

Wörner J. és T á r s a 
Budapesten, Külső váczi-ut 54—56. sz. 

ilomépltő 
gépgyára és 

vasöntödéje 

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




