
X. Évfolyam Budapest 1900. október hó 13 81. (939.) szám. 

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

AZ O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S Á G I E G Y E S Ü L E T H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E , 

Megjelenik minden szerdán és szombaton. X Ö r ; 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 
Ingyen kapják. | — — — 

Az egyesületi tanio. felügyelet* alatt: 
tö és kiadásért felelős: Forster Géza az OMGB. Igazgatója, 
serkesztö: Szilassy Zoltán az OMG.K. sí 

Rem tagoknak előfizetési dij: 
Egész érrt 80 korona, félévre 10 korona, negyedévre | 

5 korona. 

A kassai m. kir. gazdasági tan-
intézet 25 éve. 

A mezőgazdasági tudomány fejlesz-
tésének és a gyakorlati mezőgazda-
ság körében való elterjesztésének egyik 
előkelő intézménye: a kassai m. kir. 
gazdasági tanintézet e hó 15-én tölté be 
működésének negyedszázadát. Huszonöt 
év egy országos intézmény életében el-
végre nem túlságos nagy idő a rendes 
körülmények között, de ezen intézet 
megalakulásakor, szervezésének kezdetén 
és működése folyamán annyi nehézség 
és akadály tornyozódott a békés műkö-
dés és fokozatos fejlődés útjába, hogy 
az intézetnek negyedszázados küzdelmei 
után jelenleg elért tekintélye, a nehéz-
ségek daczára fölmutatható eredményei, 
megérdemlik, hogy hálával tekintve a 
múltra és reménynyel nézve a jövőbe, 
a lefolyt negyedszázados működést az 
érdekeltek megünnepeljék. 

Á kassai gazdasági tanintézet ne-
gyedszázados fönnállásának megünnep-
lése nem üres hivságoskodás, hanem 
elismerése a komoly munkának, a kitar-
tásnak és nehéz küzdelmeknek, melyek 
a jobb jövő reményének zálogát képe-
zik. Ez az intézet a felső vidék leg-
nagyobb góczpontjának polgársága áldo-
zatkészségéből jött létre, hogy nem a 
város, hanem az egész felső-vidék 
anyagi ég erkölcsi elöhaladását szol-
gálja. Jelentőségét épen az adja meg, 
hogy a mezőgazdasági előhaladásnak 
fáklyavivőjévé alakult hazánknak épen 
azon részén, ahol a természeti viszo-
nyok mostohaságát az emberi tudomány-

nak, szorgalomnak és kitartásnak nagy-
mértékben kell pótolnia. Mennyire sike-
rült ez az intézetnek, legjobban mutatja 
az, hogy a felvidék annyi ismert jeles 
gazdája nyerte elméleti, gazdasági kiké-
peztetését az intézeten. 

Most a midőn a kezdet nehézségei 
mind leküzdvék és a hosszas küzdelmek 
befejezvék, a negyedszázados mult záró-
körét a jubileumi ünnepségen a buzgó, 
jeles tanári kar és a nemes város 
áldozatkész közönsége azzal az ön-
tudattal tehetik le, hogy törekvéseiket 
méltó siker koronázta és eddigi műkö-
désűkkel méltón kiérdemelték azt, hogy 
necsak hálás tanitványai és ezek 
tevékenysége utján a fölvidék gazda-
közönsége tekintsen büszkén az inté-
zetre, hanem az egész ország gazda-
közönsége elismeréssel fogadj a az intézet 
eddig teljesített kulturmisszióját és ennek 
még hathatósabbá tételére kormány és 
törvényhozás az ujabb gyümölcsöző ál-
dozatokat készséggel hozza meg. 

Midőn szívélyes üdvözletünket olva-

sóink nevében ez uton is tolmácsoljuk, 

ezt legméltóbban az intézet negyed-

százados történetének rövid ecsetelésé-

vel véljük teljesíteni. 

Midőn 1863-ban a m. kir. helytartótanács 
által ő es. és apostoli kir. Felsége nagylelkű 
ajánlata folytán egy — az ország felső vidé-
kén — felállítandó mezőgazdasági tanintézet 
eszméje megpendittetett s az ügy kivitele ér-
dekében a m. kir. Helytartótanács kérdést 
intézett az országos magyar gazdasági egyesü-
lethez az iránt, hogy ez a Felvidék, melyik 
helyét tartja egy gazdasági és erdészeti tan-

Szerkeaztőség és kiadóhivatal: 

Budapest (Köztelek), lllői-út 25. szám. 

Kéziratokat a szerkesztíség nem küld vissza. 

intézet felállítására alkalmasnak? Kassa város 
közönsége nem habozott azonnal tájékozást 
kérni a felállításhoz megkívánt szükségletek 
iránt s ezt megnyerve, már az 1864 ik évi 
julius hó 30-án (ártott közgyűléséből feliratot 
intézett a m. kir. Helytartótanácshoz azon ki-
jelentéssel, hogy egy gazdasági tanintézetnek 
létesülését erejéhez képest minden módon 
támogatni hajlandó. 

A város , közönségének ezen felirata 
azonban részint a politika terén küszöbön álló 
változások, részint más felvidéki városoknak 
hasonló irányú mozgalma miatt érdemleges 
elintézést nem nyert. De midőn az alkotmá-
nyos eara beköszöntővel, az 1870. évi ország-
gyűlés két uj felsőbb gazdasági tanintézet lé-
tesítését elvileg elhatáíozza, az 1871. évi ja-
nuár hő 2-án íszlávy József, az akkori föld-
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 
hivatkozva Kassa városának előbb érintett 
áldozatkészségére, nyilatkozattételre hivta fel 
a város közönségét arra, hogy a felállíttatni 
szándékolt gazdasági tanintézet érdekében ki-
látásba helyezet ajánlatát fentartja-e vagy sem? 

A város közönsége e rendeletet követő 
egy hét múlva közgyűlést tartott s Loósz 
József elnöklete alatt az állandó gazdasági 
bizottságot: GleviczJcy Sándor, Hlaváts Jenő, 
Polinszhy Alajos és PolláJc Ferenez városi 
képviselőkkel kiegészítvén, utasította azt az e 
tárgyban teendő véleményes jelentés meg-
szerkesztésére. 

Nevezettek jelentése az 1871. évi feb-
ruár 9-iki közgyűlésen beható tanácskozás 
tárgyát képezte s a közgyűlés sietett ki-
fejezést adni annak, hogy nemcsak el nem 
tér az 1863. évben tett kijelentésétől, hanem 
miként a miniszterhez intézett felterjesztésében 
jelzi „szándékunkban megerősíttettünk ama 
haladás által, mely a mult évek alatt váro-
sunk javára társadalmi téren eléretett." 

Egyúttal a város ajánlatát a következők-
ben tette meg: 

BelteleMl kijelöli a légszeszgyár és a 
Hernád között fekvő rétséget, MlteleJeül pedig 
a várostól délkeletre fekvő u. n. „Szabad 

A t é l i i d é n y r e v i l á g i t ó é s f ű t ő a n y a g o k 

u . m. 

P E T R O L E U M , L Á M P A O L A J , K Ő S Z É N , t o v á b b á 
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Mai számunk 28 oldal. 
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haraszt" nevü cserjés erdőt a szomszédságban 
fekvő Tomka Mór és Bászel Károly-féle mező-
ségekkel s esetleg az „Itató" nevü réttel 
összesen 245 hold kiterjedésben; tanulmányo-
zás czéljára szolgáló erdőterületül felajánlja 
32 ezer hold kiterjedésű fenyves- és lomb-er-
dejét s különös gyakorló térül a zdobai „Ti-
lalmas" vagy „Galagonyás" nevü erdőrészeket; 
felajánl továbbá ingyen épületfát, mészkőbá-
nyáinak ingyenes használatát, kőtörést és 

agyagásást s mindezek után megjegyzi, hogy 
az ingatlanok tulajdonjogát a város magának 
tartja fenn, de leköti azok ingyenes haszná-
lati jogát az intézet czéljaira. 

A földmivelésügyi miniszter örömmel fo-
gadta Kassa városának ezen ajánlatát s még 
ugyanazon év márczius havában felhívta a 
város közönségét, a javaslatba hozott telkek 
fekvésére, alakjára, nagyságára s minőségére 
vonatkozó részletes előterjesztés megtételére, 

egyúttal Hideghéthy Antal és Major Pál mi-
niszteri tanácsosok megbízást nyernek a hely-
színi tárgyalások megkezdésére. Ezek azonban 
a felajánlott telkeket a czélnak nem találták 
megfelelőnek, emiatt a város beltelkül a 
Kastély-dűlőben, a katonai nevelő intézettel 
átellenben fekvő területet, kültelkül pedig a 
Csurgó és Sajba közötti, továbbá a Rákpatak 
és vereskeresztbeli földeket s végül erdészeti 
tanulmányi czélokra a bankói erdőségnek 205 

hold tölgyes és 20 hold fenyves részletét aján-
lották föl. 

A földmivelésügyi miniszter — 1871. évi 
szeptember hó 13-án kelt leiratában — a vá-
rosnak hazafias buzgalmából eredt ajánlatáért 
elismerését és köszönetét nyilvánítva, az aján-
latot elfogadta s miután kijelentette, hogy 
egy gazdasági tanintézetnek Kassán való fel-
állítását az országgyűlés előtt javaslatba ho-
zandja, egyúttal felhívta a város közönségét a 

telkek megszerzése iránti tárgyalások megkez-
désére. 

A tárgyalások nyomban megindulnak, de 
a birtokosok oly magasra tartották földjeiket, 
hogy a város az ebből reá háramló áldozatot 
elviselhetlennek tartván, kényszerítve érezte 
magát a kiküldöttekkel egyértelmüleg aján-
latba hozott tervről lemondani s e helyet az 
úgynevezett „heringesi" városi birtokot javas-
latba hozni — kérvén egyúttal a miniszter 

felhatalmazását az ezen uíóbbi birtoktest kö-
zelében fekvő magánbirtokok megvásárlására. 

• Szlávy József miniszter a szeptember 
30-án vett távirati tudósításra október 1-én 
átíratott intézett Bimanóczy^Ferenez polgár-
mesterhez, értesítvén őt, hogy a bizottság ja-
vaslatához hozzá nem járulhat, mert meg-
győződése, hogy ez esetben az intézet sem 
az ország, sem Kassa városa valódi érdekei-
nek s kitűzött czéljának meg nem felelhetne; 

óhajtja tehát, hogy a város minden egyes 
polgára áthatva a városi közönség által 
czélba vett vállalkozásnak fontossága által, a 
városi tanácsot üdvös szándéka kivitelében 
gyámolitsa s a kezdet nehézségeinek leküz-
dését lehetővé tegye. 

A polgármester ez átiratra október 
3-ára ismét közgyűlést hivott egybe s a köz-
gyűlés belátva az előnyöket^ melyek ily inté-
zet felállítása által a városra ugy tanügyi, 
mint társadalmi, anyagi s egyéb tekintetből 
háramlanak: egy utolsó kísérletet tett, mely 
meghozta az eredményt, mert az október hő 
18 án kelt miniszteri leiratnak, mely az inté-
zett felállítására vonatkozó ajánlatok szabatos 
formulázását s az átengedendő területek tér-
képének beküldését kívánta, a közgyűlés ha-
marosan eleget tett. 

Ennek folytán Szlávy miniszter a fel-
vidéki felsőbb tanintézet felállítására az 
1872-iki országos költségvetésben 100,000 
frtot tett előírásba s a költségvetés indokolá-
sában Kassa város áldozatkészségét kiemelvén, 
kéri az előirányzott összeg megszavazását. 

A pénzügyi bizottság azonban egyfelől 
takarékossági szempontból, másfelől azon 
okból, hogy az uj gazdasági tanintézet fel-
állításának ügyét az egyes községekkel foly-
tatott tárgyalások eddigi eredményei nem 
hozták még oly stádiumba, hogy az intézet 
felállításának költségei már az 1872-iki költ-
ségvetésbe fölvehetők lennének — a tétel 
törlését javasolta. Részint ezen körülmény, 
részint felsőbb helyről nyert értesítés az ügy-
nek nyomatékosabb szorgalmázására készteti 
a kassaiakat. E czélból a polgármester, Loósz 
tanácsnok s Olevitzky városi képviselő Buda-
pestre utaznak s egy emlékirat átadásával, 
illetve a képviselők személyes felkeresésével 
a pénzügyi bizottság jelentését megerőtleniteni 
iparkodtak. 

Törekvésüket siker koronázza, mert 
Vécsey Tamás, Csáky Tivadar és Bánó József 
képviselők felszólalása után Péehy Tamás 
indítványára magáévá teszi a Ház a miniszter 
előterjesztését s a kassai felső gazdasági tan-
intézetre megszavazza a kért 100,000 frtot. 

A közel 10 évig vajúdott ügy ily módon 
megoldást nyerve, az 1872-ik évi junius hó 
3-án tartott közgyűlés határozatából kifolyólag, 
megköttetik a szerződés, amelynek kiemelkedő 
momentuma, hogy a város minden dij vagy bér 
nélkül korlátlan használati joggal, azonban a 
tulajdonjognak Kassa szab. kir. város részére 
lett fentartásával 272 kat. hold földterületet és 
bizonyos megszorításokkal 200 hold erdőt enged 
át, de csakis azon időre mig azok válóban a 
a gazdasági „felső" tanintézet czélját szolgálják 
s ebben a tanitás nyelve magyar leend. 

A város szerződése az 1873. évi január 
hó 10-én Zichy miniszter által jóváhagyatván, 
részéről azon óhaj nyert kifejezést, hogy a 
„kassai országos gazdasági, felsőbb intézet" 
még azon év október hava első napján kellő 
felszereléssel ellátva megnyittassák. 

De egyrészt a bekövetkezett pénzügyi 
válság, másrészt az időközben támadt azon 
eszme, hogy felsőbb tanintézet helyett egy a 
kolozsmonostorihoz hasonló szervezetű tanin-
tézet létesíttessék — daczára Bartal miniszter 
azon intézkedésének, hogy Barkassy Kálmán, 
akkori magyar-óvári gazd. akadémiai tanárt, a 
tanintézetigazgatójául már kinevezte s azon 
kijelentésének, hogy a kassai gazdasági tan-
intézet életbeléptetését és felvirágoztatását 
hivatalos működése legközelebbi czéljául tűzte 
ki — az átadás, illetve megnyitás ügyét újból 
elodázta. Ugyanis 1874-ben .Éífer- Ödön felszóla-
lására egyhangúlag elhatározza a közgyűlés, hogy 
a város a kérdéses földeket csak oly feltétel 
alatt adja át, ha Kassán tényleg — a szerző-
désben nem egyszer kifejezésre juttatott — 
felsőbb gazdasági tanintézet állíttatik fel. Ilyen 
értelemben felíratott is intézett a város közön-
sége 1874. évi szeptember 21-én a miniszter-
hez, melyre már szeptember 25-iki kelettel 

118. ábra. Kassai m. kir. gazd. tanintézet főépülete. 

119. ábra. Kassai m. kir. gazd. tanintézet gardasági majorja. 
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Kassai m. kir. gazd. tanintézet tanári testülete. 

Dr. Budaházy Imre tanár Gerlóczy Öéza tanáf Zalka Zsigmond tanár 
uk,* • Hazshnszky Gyula tanár Kovácsy Béla igazgató Bukuresti B. János tanár 
colonyi Dénes intéző Szeybold Károly tanár L'Huillier István főkertész Yarga Kálmán s, tanár 
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azon megnyugtatást nyeri, hogy a felállitandó 
gazdasági tanintézet a szerződésben emii-
tett felsőbb gazdasági tanintézet színvona-
lán alul le nem szállíttatik sőt ellenkezőleg 
annál több tekintetben teljesebb és tágabb 
alapokra leend fektetve. 

A város október hó 1-én tartott közgyűlésé-
ből erre újból felirt, hogy habár a megnyugtatást 
czélzó intézvénynyel közölt tanterv szerint 
felállitandó tanintézetnél a szerződésileg ki-
kötött felsőbb jelleget s azzal járó kellékeket 
nem látja megvalósítva, mindazáltal azon biz-
tos reményben, hogy a szerződési feltételek 
minden irányban érvényesíttetni fognak s az 
intézet annak értelmében fog felállíttatni, a 
kérdéses földeket átadja. 

"% A hivatalos átadás 1875. évi szeptember 
hó 1-én tényleg megtörtént s a tanintézet 
1875. évi október hó 16-án Bárczay Albert 
főispán által megnyittatván, 22 hallgatóval 
Lakner Józsefnek, mint a Barkassy Kálmán 
leköszönésével kinevezett intézeti igazgatónak, 
Stollár Gyula ós Schadl János tanároknak, 
Balogh Pál intézőnek és Böllmam János fő-
kertésznek gondjaira bízatott. 

De alig hogy kezdetét vette az oktatás, 
válságos helyzetbe jutott az intézet azon hír 
által, hogy a minisztérium a második tanfolyam 
megnyitását költségkímélés szempontjából el-
halasztani kivánja. A hirt nagy megdöbbenés-
sel vette a város közönsége s kényszerítve 
érezte magát ugy feliratilag, mint küldöttségi-
leg lépéseket tenni a fenyegető veszély el-
hárítására. Trefort miniszter helyt adva a jo-
gos kérelemnek gondoskodik a második év-
folyam megnyitását gátló nehézségek Ieküzdésé-
séről s uj tanári állásokat létesített. 

Az intézet látogatottsága azonban nem 
emelkedett a kívánatos mértékben s e körül-
mény annak életképességébe vetett hitet meg-
ingatta. Fennállásának 8-ik évében is csak 
23 hallgatót számlál, daczára annak, hogy a 
látogatottság némi biztosítására, már egy vég-
zetes eszközhöz: a rendkívüli hallgatók"intéz-
ményéhez nyúlt. 

Ilyen körülmények között, nem csoda, 
hogy már-már a város közönsége is elveszít-
vén reményét a hazafiasság oltárára hozott 
áldozat gyümölcsözését illetőleg, megfelelő 

•orvoslás hiányában az intézet beszüntetésének 
eszméjét kezdi szellőztetni. 

Széchenyi Pál miniszter személyesen ment 
meggyőződést szerezni, a tényleg létező álla-
potokról s látva az intézet párját ritkító ked-
vező elhelyezését, a beszüntetés eszméjét 
elejti s Dr. Rodiczky Jenő magyar óvári 
gazdasági akadémiai tanárt az intézet igaz-
gatójává nevezvén ki, egyúttal oly reformok-
nak veti meg alapját, a melyek a kassai tan-
intézetet az egészséges fejlődés útjára terelték, 
mint az egész ország mezőgazdái érdekében 
létre hozott, minden szó, melyet a mező-
gazdasági szakképzés terén hallatott; hálát, és 
elismerést teremt szivünkben. 

A nevezetesebb reformok, melyek ez 
időtől kezdve létesültek, a következők: a tan-
intézetnek számosabb tanerőkkel való ellátása; 
a rendkívüli hallgatók intézményének meg-
szüntetése ; az intézet internátusácak megala-
pítása, minek következtében szegényebb sorsú 
ifjaknak is lehetővé tétetvén a tanintézet lá-
togatása, az 1889/90 iki tanévben 99 hallga-
tót fogad az intézet kebelébe ; a felvidéki 
gazdák régi óhajának megfelelőleg az intézet 
gazdaságában egy mintaszerűen berendezett 
gazdasági szeszgyár állíttatik fel; bérföldek 
által megnagyobbiltatik a tanintézet gazda-
sága s a felvidék állattenyésztésének előmoz-
dítása érdekében uj alapokra helyeztetik a 
tanintézet tehenészete, juhászata és sertés-
tenyésztése; amerikai szőlőtelep létesül; az 
intézettel kapcsolatban fennálló s ma már 
oly nagy jelentőséggel bíró vegykisérleti és vető-
magvizsgáló állomások szerveztetnek, szóval 
figyelembe jön minden olyan mozzanat, mely-

nek megvalósítása az intézet czéljával és 
létérdekével összefüggésben áll. 

Mindeme reformok tervezete és kivitele 
Rodiczky igazgató érdeme, ki lelkesedésével, 
ügybuzgalmával és szaktudásával azoknak 
mej^alósitását kezdeményezte és szorgal-
mazta. 

Kovácsy Béla az intézetnek 1892. év óta, 
ez időszerint is igazgatója, legjobb tudással 
törekszik az intézet hirnevét fentartani és 
fejleszteni, ö is, miként elődje, életét össze-
olvasztja a tanintézet életével, annak tagjait 
családjának s e családot az állam alapsejt-
jének s fenmaradása egyik biztositékának 
tekinti. 

A legújabb kor tevékenységének köszön-
hető a tanszakok annyira kívánatos segéd-
személyzetének szaporítása; az internátus 
kibővítése, illetve annak egy különálló épület-
ben való czélszerü s a modern igényeknek 
megfelelő elhelye^8se; a tanintézet gyüjtemény-
tári felszerelésének kiegészítése; a növény-
termelési kísérleti tér és botanikus kert meg-
nagyobbítása ; a szesz kísérleti állomás szerve-
zése s számos, ugy a tanügyet, mint a 
gazdaság vezetését érintő egyéb intézkedés. 

És most egy pillanatot szentelünk a tan-
személyzet azon lagjainak is, kik a lefolyt 25 
éven belül soha nem lankadó buzgalommal 
iparkodtak, nemcsak a gondjaikra bizott ifjú-
ságnak a mezőgazdasági szakképzést megadni, 
s az emberi természet legszebb és legjellem-
zőbb vonásait: az erkölcsi érzetet, a felelősség 
érzetét s a vallásos érzületet beléjök oltani, 
hanem ugy a mezőgazdasági szakirodalom 
mezején, mint a gyakorlati gazdasági élet terén 
is hasznos sikerrel működnek. 

E férfiak neve kronologikus sorrendben a 
következő: Böllmann János főkertész, Stollár 
Gyula és Schadl János tanárok, Balogh Pál 
intéző, Dr. Szentkirályi Ákos és Bukuresti B. 
János tanárok, Hensch Árpád intéző, Szecsey 
István tanár, Dániel Elek és Polyák Arthur 
intéző segédek, Szent-Imrey Imre intéző, 
Czignay Ágoston és Lehoczky Tihamér intéző-
segédek, Girtler Aurél segédtanár, Lejthényi 
Károly, Dr. Tömösváry Ödön és Páter Béla 
tanárok, Csorba Gusztáv intéző, Hazslinszky 
Gyula, Dr. Rössler István, Hiszsenkamp 
Bertalan és Gerlóczy Géza tanárok, Békéssy 
Sándor intézősegéd, Dr. Nyiredy Jenő, 
Polinszky Emil és dr. Szaniszló Albert 
tanárok, Marton Andor intézősegéd, Zalka 
Zsigmond tanár, Stankovics János segédtanár, 
Wickl Gyula és Keller Gyu'a intézősegédek, 
Kodolányi Árpád, Uitz István és L'huillier 
István főkertészek, Csérer Lajos és Somssich 
Béla segédtanárok, Szeybold Károly és dr. Buda-
házy Imre tanárok, Bölöny Dénes intéző és 
Varga Kálmán segédtanár. 

Áttérve már most az intézetnek a tanu-
lókat érintő viszonyainak rövid ismertetésére. 
Felemiitjük, hogy a tanintézet látogatottsága a 
25 év alatt elég nagy hullámzást mutat. 

Az első tiz év átlaga évenként 34, leg-
kevesebb 1875-ben: 22, legtöbb 1884-ben : 48 ; 
a második tiz évé 90, legkevesebb 1895-ben: 
70, legtöbb 1894-ben: 117, a harmadik öt 
évé 95, legkevesebb 1896-ban: 79, legtöbb 
1899-ben: 114. 

A bs év alatt összesen volt beiratkozott 
tanuló 1729 ; ebből végbizonyítványt nyert 436 
(a nagy különbség 'természetszerűen onnan 
ered, hogy a beiratkozottak száma mindig a 
hároméves tanfolyamra vonatkozik). 

A földrajzi kört tekintve, melyből a ta-
nulók összegyülekeztek, azt látjuk, hogy az 
nemcsak a szorosabb értelemben vett anya-
ország területére terjed ki, hanem azon tul is, 
amennyiben Horvát-, Orosz-, Morva- és Stájer-

országok, Szilézia és Alsó-Ausztria is képvi-
selve voltak a tanintézet tanulói között. 

A legnagyobb kontingenst természetesen 
Abauj-Torna vármegye szolgáltatta 332 tanuló-
val, követi ezt Pestmegye 129-el, Zemplén 116-al, 
Sáros 100-al, Borsod 77-el, Heves 69-eI, 
Szepes 65 el, Nógrád 56-al, Gömör 54-el és 
igy tovább a többi vármegye 50 en alul, 
Brassó, Kolozs, és Maros-Torda vármegyék pedig 
1 — 1 hallgatóval. 

Előképzettség tekintetében visszaesés 
konstatálható ; mig ugyanis a tanintézet fenn-
állásánák első deczeniumában VIII közép-
iskolai osztálylyal, illetve érettségivel a tanu-
lóknak évenkint átlag 24'1 százaléka iratko-
zott be, addig a második deczeniumban már 
csak 17" 1 százaléka, az utolsó 5 évben pedig 
6-8 százalék. Legkedvezőbb volt az arány az 
1878/1879. tanévben, mikor is 34'2('/o s leg-
kedvezőtlenebb 1896/9 7-ik tanévben, amikor 
csak 5-l°/o tudott érettségi bizonyítványt fel-
mutatni. A tanítás eredményessége érdekében 
mindenesetre kívánatos volna a felvételi kellé-
kek szigorítása annál is inkább, mert a társa-
dalom igénye a komolyabb tanulmányozás, az 
alaposabb szakképzettség s a valóságos tudo-
mányos igyekezet iránt teljes joggal mind-
inkább fokozódik s a szigornak bármily mér-
vével is éljen a tanári testület, sok esetben 
nem képes a jelzett kívánalomnak eleget 
tenni, mert a tanulók hat középiskola végzése 
mellett az itt előadó tananyag mennyiségéhez 
és minőségéhez képest többnyire fogyatékos 
szellemi előismeretekkel lépik át, az intézet 
küszöbét. 

A végzett hallgatóié ezidőszerinti társa-
dalmi állásáról is érdekes volna számot adni, 
de ennek csak részben lehet eleget tenni, 
mert az igazgatóság több izbeni felszólítására, 

. mindösszesen 210 volt hallgató adott magáról 
életjelt s ebből tudjuk azt, hogy közülök 39 
földbirtokos, 4 haszonbérlő, 138 gazdatiszt, 
17 állami-, megyei-, illetve városi tisztviselő, 
9 katonaliszt, 2 magánzó és 1 sörgyáros. 

A tanulók társulati széllemének fejlesz-
tésére a tanári testület mindenkor súlyt 
helyézett a múltban és súlyt helyez a jelenben. 
Az ifjúság olvasókörét önképzési czéllal csak-
nem az intézet keletkezése óta tartja fenn 
s könyvtárában 775 müvet számlál 3090 korona 
értékben; segélyző egyesületében pedig a 
szeretet szent ihlele vezeti őket, a mennyiben 
szerény 7379 korona vagyonából évenként 
800—900 koronát juttat a vagyontalanoknak. 

E tárgygyal kapcsolatban nem mulaszt-
hatjuk el még annak felemhtéiét, hogy a jó-
tékonyság eszméje más forrásból is nem egy 
könynyet törül le a szűkölködők arczárói, a 
mennyiben a 6 állami — egyenként 300 ko-
ronás — ösztöndíjon kívül néhai Baranyay 
Antal kassai lakos 12,000 koronás alapítványá-
nak kamata s gróf Andrássy Dénesnek éven-
ként adományozandó 400 koronás ösztöndija 
áll a tanintézet rendelkezésére. 

S ezzel be is fejezhetjük a jubiláló tan-
intézet negyedszázados történetének nagy voná-
sokban érintett leírását. Múltja mint látjuk 
nem dicstelen s igy a reá várakozó jövő sem 
lehet reménytelen. Hihető ez annál is inkább, 
mert egy oly korszaknak állunk küszöbén, a 
melyben köztudattá vált már, hogy a magyar 
nemzeti politika elsősorban a mezőgazdaság 
érdekeinek felkarolására van utalva. S bár az 
érdekek főként a szorosabb értelemben vett 
közgazdasági kérdések tömkelegét érintik, 
mégis nem tagadhatjuk hogy azok méltánylásá-
nál a szakértelem fejlesztésére irányuló törek-
véseknek nagy szerepük jut, mert ez nemcsak 
az általános műveltség kiegészítő részét képezi, 
hanem egyúttal a mezőgazdasági haladásnak is 
legelső föltétele. Adja Isten, hogy ez a föltétel 
minél előbb és minél szélesebb körökben tel-
jesedjék. 
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GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
XcTstTMftU: l e u ; SjmU. 

Vázlatok a gazdasági növénytan 
történetéből. 

n. 

Babylóniában is régóta létezett nagy-
szabású mezőgazdaság, nagyszerű öntözések-
kel kapcsolatban s a népek szellemi élete 
hasonló volt, mint Egyptomban. 

A nábatheusolc, vagyis Babylon őslakói 
az arameusi nagy néptörzshöz tartoztak. Ős-
régi időben igen magasfoku kulturájuk volt s 
azzal dicsekedtek, hogy ők találták föl az 
összes tudományokat. Főfoglalkozásuk a föld-
mivelés és a kereskedés volt. 

A nabatheusok gazdálkodását az ó-baby-
lóniaiak irodalmának egyik töredéke tárgyalja, 
melynek egyik része arabs fordításban máig 
fenmaradt s amelyet, „a nabatheusok mező-
gazdasága" néven ismernek és szerzőjének: 
Quatsani, neve alatt idéznek. 

Ezen mü egyik kötete a talaj miveléséről, 
a vetés javításáról, a fák gondozásáról és a 
károsodás távoltartásáról szól. Ezt a müvei 
körülbelül 900-ban Kr. u. Abu Belcr Ahmed 
ben Ali el Kasdani adta ki arabs nyelven s 

• ez állítólag az ősrégi khaldái irások fordítása. 
E könyv szerint Ninive még állott, midőn a 
nabatheusok mezőgazdaságának szerzője élt. 
Ezen műben azután még sokkal régibb gazda-
sági iratokat idéznek, melyek kora a leg-
homályosabb ó-korba nyúlik vissza. 

A nabatheusok mezőgazdaságáról szóló 
műben bő részletek vannak az akkori irodalmi 
és művészeti viszonyokról, amiből magasfoku 
kulturára lehet következtetni. Emellett növény-
tani és gazdasági ismereteket is tartalmaz. 
Az egyes gyümölcs- és főzelékfélék behoza-
talának pontos feljegyzése mellett, felemlíti e 
mü a különböző talaj- és trágyanemeket, a 
vetés idejét, melyeknél a holdnak igen neve-
zetes szerepe jutott. A növény életfolyamatai-
nak magyarázatába is belekezd már ezen mü 
szerzője. Az ismert növények száma elég 
nagy, amennyiben összesen 200 növényfaj van 
e műben névszerint említve. 

A nabatheusok mezőgazdaságának leírása 
a kereszténységet megelőzte s a nagy perzsa 
birodalom keletkezése előtt létesült körülbelül 
az V., vagy VI. században Kr. előtt. A benne 
idézett még régibb müvek korára vonatkozó-
lag azt mondja Quatremére, hogy ő ugyan 
nem hajlandó azokat azon férfiak müveinek 
tekinteni, akiknek nevei alatt szerepelnek 
(Ádám, Noé stb.), de azt be kell ismerni, hogy 
a régi Babylon lakóinak nagyszámú olyan 
régi müveik voltak, amelyek a legrégibb korba 
visszavezettek, ugy hogy azokat minden 
habozás nélkül Ádám és Noé müveinek is 
lehetne tekinteni. 

Meyer*) azonban azt mondja, hogy azok 
a nevek, mint Ádám, Enoch és Noah, melye-
két mint a legrégibb irások szerzőinek említe-
nek, csak véletlenül egyeznek az ó-testamen-
tom hasonló neveivel s azt mondja, hogy a 
nabatheusi gazdaság leírása csak a 2 ik, vagy 
3-ik században Kr. után készült. 

A nabatheusok gazdaságának könyvében 
idézett régibb gazdasági müvekből sajnos 
csak nagyon csekély töredékek maradtak reánk. 

Egy Sagrit nevű iró, akinek korát köze-
lebbről nem tudják s aki a nabatheusok előtt 
rég elmúlt korszakban élhetett, a mezőgazda-
ságot versben irta le. Ez a mü fejezetekre 
volt osztva és minden egyes versnek kettős 
rimje volt. Minden fejezetben fel voltak em-
lítve azok a növények, melyek a különböző 
vidékekre jellemzők. 

Egy Ádám nevü iróról említik, hogy 
1000 lapon azokat a növényeket irta le, melyek 

*) E. Meyer-. Gesckichte der Botanik. 

egyik országban díszlenek, másikban pedig 
nem ; az egyes növények hasznos és káros 
tulajdonságait s az egyes növényekben foglalt 
erőket is leirta. 

Neki tulajdonítanak egy másik müvet is, 
mely a földnemek természetéről szól, azoknak 
különböző izét és egyéb tulajdonságait és 
termékeit tárgyalja. Ezen müvek egyik része 
még létezett, mikor a nabatheusok mezőgazda-
ságának irója müvét megírta. 

Kamas Nehri költeményben dicsőíti a 
szőlőt s előbbre helyezi, mint a pálmát. A 
borról is irt egy költeményt. 

Kamas eh-Nehri, kit a legrégibb írónak tar-
tanak „sehiascheJc" név alatt 3 fejezetből álló 
müvet irt, mely a mezőgazdaságról és a 
növények ápolásáról szólt. 

Á nabatheusok gazdaságának irója a 
lenről azt irja, hogy kopt növény, azért az 
egyptomihoz hasonló talajt kiván; továbbá, 
hogy Holwan mellett kitűnő sáfrányt ter-
mesztenek. 

A nabatheusok mezőgazdaságának le-
írása a fatenyésztésnek és a mezőgazdaságnak 
ej-ész rendszerét tartalmazza, mely fizikai 
alapon, általános elvekből indul ki és fokról-
fokra a legkisebb részletig halad és minden 
egyes kultúrnövénynek kezelését, gondozását 
és hasznosítását tárgyalja s amellett a hasz-
nosítható vadon termő növényekről sem feled-
kezik meg. 

Quatsani a gazdasági munkák végzése 
körül a legnagyobb súlyt a hold és a nap 
állására fekteti. Szerinte minden gazdasági 
munka végzésekor a legfontosabb a hold 
járása. 

A vetés, ültetés, a fák nemesítése, szó-
val minden olyan munka, mely a növények 
növekedését czélozza, legbiztosabban sikerül, 
az újhold utáni első tizennégy napon; már 
nem olyan biztos a siker az azután következő 
napokon. 

Az öntözés, trágyázás, a talaj megmun-
kálása ellenben legjobb, ha azt a holdtölte 
utáni 14 napon végezzük; kevésbé sikerül 
mindez az azután következő napokon. 

Ugyanezt tanították a görögök és rómaiak 
is s azt állították, hogy a más időben végzett 
munka a gyomok túlságos elszaporodását 
segiti elő. Amellett a nap állását is figyelembe 
kell venni. A 12 naphónap mindegyikében 
uralkodik a 4 elem egyike s az égi testek 
járása mellett figyelembe veendő a levegőnek, 
még inkább a víznek és legesleginkább a talaj-
nak alkotása. 

Quatsani még Sagrittől idézi, hogy: ,a 
talajról szóló tan, az összes gazdaságnak 
alapját, mintegy kivonatát képezi, mert a 
talaj a „vegetáczió princzipiuma." 

Ez a munka a komposzt készítése 
módját s a trágyáról szóló tant is tárgyalja 
és a hamunak trágyázó erejéről is szól. 

íme tehát a mai gazdasági tudomány 
gyökere még a legrégibb időkre nyúlik vissza. 
Ami pedig a hold szerepét illeti, erre még 
ma is találunk esetet; pl. a nyári violát hold-
töltekor ülteti ki a gondos asszony, hogy 
lehetőleg sok teljes virágú legyen közte. 

A mezőgazdaság legrégibb mivelői közé 
tartoznak az izraeliták is, noha sokkal később 
fogtak hozzá a rendszeres földmiveléshez, 
mint az egyptomiak. Mielőtt Palesztinába be-
vonultak volna, főleg állattenyésztéssel foglal-
koztak, amint azonban ott megtelepedtek, jó 
földmivelőkké váltak. 

Szent könyveik a mezőgazdaságot is elő-
segíteni igyekeztek. 

Oideon épen gabonát tisztított, amikor 
hadvezérül hitták; Saul szamarait kereste és 
marhát hajtott a legelőre, amikor királynak 
választották. Eszter buzakalászokat szedett, 
midőn kezét megkérték. 

Az izraeliták a szőlőmiveléssel, a gyümölcs-
fatenyésztéssel is foglalkoztak. Kultúrnövényeik 
voltak továbbá a buza, árpa, a tönkölynek 
egy neme, melyet Tcüssemet-nek hivtak. S buza 

igen jó minőségű volt, kenyérnövénynek és 
darának is használták és közvetlenül a teljes 
érés előtt megpörkölték. Főzeléknövényük volt 
a bab, borsó és a lencse. 

A bibliában olvashatjuk, hogy Kain az 
állattenyésztéssel, Ábel pedig a földmiveléssel 
foglalkozott. Előbbi mint pásztor és vadász, 
utóbbi mint földmivelő képezte ki magát. 
Noét pedig mint szőlőmivelőt említi a szentírás. 

Midőn Noé utódjai Ázsia felföldjét újból 
benépesítették, a föld minden irányába ván-
dorolni kezdtek. A Sem és Gham törzsnépei 
keletnek, északnak és délnek tartottak, míg 
Japhet törzs nyugat felé indult és benépesí-
tette a tengermelléki vidéket. 

A gazdaságra és a növény életének is-
meretére vonatkozó legérdekesebb adatokat 
azonban az ó-kor két klasszikus nemzeténél, 
a görögnél és a rómaiaknál találjuk. Tőlük 
maradt legtöbb emlék reánk és az ő írásaik-
ból igen sok érdekeset tanulhatunk. Ezekről 
majd más alkalommal lesz szó. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető: Ifj. Sporzon Pál. 

A mezőgazdasági gépi és kézi-
munka közti viszony hazánkban, 

ii. 

A Icapálás. 

A mezőgazdasági külső munkák közül 
különösen kettő az amely nagy és sok kézi-
munkát kiván. Ezek egyike a kapálás, a má-
sik a kaszálás és aratás. 

A magyar mezőgazdasági munkás ta-
vaszi és nyári keresetét e két munka adta 
meg a múltban és adja meg jórészt ma is. 
De mig a múltban e két munka keresete ké-
pezte egyúttal a munkás téli élelmének alap-
ját is, ma sok helyen e két munka már nem 
elegendő arra, hogy belőle, azaz ezen uton 
szerzett keresményéből a munkás családjával 
télen át is megélhessen. Innen indult ki a 
békétlenség csirája, melyet hamar erős fává 
növelt a téli semmittevés. A tárgy kellő meg-
világítása czéljából előbb lássuk, hogy áll a 
kapálás munkája a gazda szemével nézve. 

A kapálás tudvalevőleg nem egyszeri, ha-
nem ugyanazon területen legalább kétszer, a 
rendszeresebb gazdaságokban háromszor, sőt 
nedves években mikor a gyom könnyen el-
hatalmasodik, esetleg négyszer is ismétlődő 
munka, azonkívül maga a tulajdonképeni 
munka sem ugyanaz ismétléseiben. Először 
felületes sarabolás, majd mélyebben dolgozó 
gyomirtás, lazítás, később ritkítás és töltö-
getés. 

Ha már most tekintetbe vesszük, hogy a 
kapásnövények termelésénél ugyanazon föld-
terület legalább is kétszer kell, hogy meg-
munkáltassék, csakhamar ki fog tűnni, hogy a 
mai munkásbérek és terményárak mellett ez 
mily jelentékeny kiadást okoz. Nem lehet te-
hát csodálni, ha a gazda a gépi munkát is 
igénybe veszi, mikor a kézimunka terheit 
nem birja. 

De ez még nem egyedüli ok, mert a 
magas napszámbért a raczionálisabb terme-
léssel némileg még ki lehetne egyenlíteni. 

Sokkal nagyobb baj a munkáshiány! Ez 
nem ugy értendő, hogy pl. valamely vidéken 
nem áll elegendő munkásnép a gazda rendel-
kezésére. Még a sürü munkásnépü vidékeken 
sem tartozik ritkáság közé — némely helye-
ken pedig majdnem évenként rendszeresen is-
métlődő jelenség — hogy semmi pénzért sem 
lehet kapás munkást kapni. Ennek magyará-
zata nagyon egyszerű. Az úgynevezett máso-
dik kapálással gyakran összeesik a kaszálás, 
mely körülmény sokszor nehéz választás elé 
viszi a gazdát. 
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Bármelyiket hagyja is el — mert mind-
kettő időhöz kötött munka — kára van. Nem 
marad egyéb hátra mint a kisebbik kárt 
választani, a kapálást elhalasztani, annyival is 
inkább, mert a férfimunkás a jobban fizetett 
kaszáláshoz megy. 

Azt pedig senki sem kívánhatja a 
gazdától, hogy kárral dolgozzék, tehát rossz 
néven sem veheti tőle, ha ott, ahol a munkás-
kéz hiányzik, gépi munkával igyekszik helyre-
pótolni a hiányt. 

Igen sok helyen dívik a részes müvelés, 
melynél a mezőgazdasági munkás egy-egy 
darab kapásföldet kap felébe vagy harmadába. 
Miután ezen a földön termeli azt a terményt, 
melylyel télen át megél, — akar direkt a 
burgonyát veszszük, akár indirekt a tengerit, 
melyen egy-két malaczot felhizlal — nagyon 
természetes, hogy iparkodni fog a maga kis 
darab földjét is bekapálni. Igen ám, de a 
kapálás csak akkor ér valamit, ha azt idejében 
végzik. 

Ez az idő pedig rendszerint elég rövid, 
előre meg nem állapitható, tehát nem is lehet 
előre hozzákészülni. Mikor aztán megjön a 
várva váit alkalom — gyakran egy éjjeli jó 
eső alakjában — apraja nagyja hozzálát a 
kapáláshoz és nagyszámba addig nem igen 
megy, mig a magáét el nem végezte. Szőlő-
termelő vidékeken pedig még jobban hiányzik 
a kapás munkás, mert a szőlőkapálásért 
lehet nagyobb napszámot fizetni mint tengeri, 
burgonya vagy répakapálásért, tehát a kapás 
munkás is inkább oda megy, ahol töb-
bét kap. Ilyenkor a gazdán csak a kapálógép 
segíthet. Szóval a körülmények egyenesen rá 
kényszeritik a gazdát a kapálógép használa-
tára s hogy ezalól még a kisgazdák sem 
menekülhetnek, legélénkebben bizonyítják a 
mezőgazdasági statisztika adatai, melyek szerint 
az 1895-iki összeírás alkalmával 68,113 darab 
töltögető és 4,917 drb kultivátor volt a 100 
holdnál kisebb gazdaságokban használatban, 
mely szám azóta bizonyára jelentékenyen 
emelkedett. 

De bármennyire emelkedjék is a kapáló-
gSpek száma, azok a kézi munkát teljesen 
kiszorítani sohasem fogják. A nagy közönség 
és főleg a szocziálisták nem tudják vagy nem 
akarják tudni, mit neveznek kapálógépnek. A 
mezőgazdasági statisztika ide vonatkozó adatai 
igy szólnak: .Magyarország területén haszná-
latban volt 1895-ben 84,533 drb töltögető eke 
és 17,201 drb kultivátor." Tessék e két számot 
összehasonlítani, aztán tessék azt a müvelés 
alatt levő kapás területtel viszonyba állítani, 
kitűnik, hegy 4.338,583 kat. hold kapás (tengeri 
és burgonya) megmunkálására e3ett 84,533 drb: 
töltögető eke, tehát egy töltögető ekére esik 
51.3 kat. hold. Miután a töltögető ekét kizá-
ró'ag csak tengerinél és burgonyánál hasz-
nálják, a kultivatorokat pedig ezenkívül még 
a répamüvelésnél is alkalmazzák, itt tehát a 
kapásnövénynyel elvetett területhez hozzá kell 
adni a czukor- és takarmányrépával bevetett, 
az 362,913 kat. holdat s igy összesen 4.701,496 
kat. hold kapásnövényre esik 17,201 drb kulti-
vátor, tehát 1 drbra jut 215 kat. hold. 

No már most, aki gazda, az tudja, hogy 
egy töltögető ekével — melyhez léét munkás kell, 
egy ekevezető és egy lóvezető — átlag napjá-
ban 2*25 kat. holdnál többet nem igen lehet 
feltölteni, tehát egy töltögető ekére évenként 
20 kat. holdnál többet nem lehet számítani. 
Most tegyük fel, hogy a kapálógépek száma 
1895 óta 20%-al emelkedett és a kapás 
növénynyel bevetett terület ugyanaz maradt, 
— tehát a legkedvezőtlenebb, esetet véve fel a 
kézi munkás szempontjából — ekkor is csak 
2.028,780 kat. megmunkálása végezhető legjobb 
esetben. Ez pedig szembe állítva a meglevő 
4 338,583 kat. hold kapásnövénynyel, még 
mindig 2.309,803 kat. holdat hagy a kézi 
munkára. Holdjának kézi töltögetését országos 
átlagban 7 koronára számítva, 16.168,621 

korona munkabért fizet ki a gazda azon 
munkára évenként, melyet ma már a kisgazda 
is iparkodik a fentjelzett okoknál fogva géppel 
végeztetni. 

Már pedig a töltögetés maga még édes-
kevés arra, hogy a kapásnövény jól fejlődjék. 
Oda kapálás is kell, melyet gépileg a „kulti-
vator"-ral jelzett kapálógépekkel lehet végezni. 
Ezekből jut a fentiek szerint egy dbra 215 
kat. hold. Munkabírása pedig annyi, mint 
a töltögető ekéé, tehát marad 4.357,456 kat. 
hold évenként a kézi munkásnak, melyért or-
szágos átlagban kat. holdanként csak 7 koro-
nát véve fel — összesen 30.502,332 koronát 
fizet ki munkabér gyanánt a gazda. 

A feles és harmados földekért termény-
ben még többet is fizet ki a gazda, de mivel 
erre nézve megbízható adatok nem állanak 
rendelkezésre, azért ez is a készpénzkiadáshoz 
számíttatott. 

Mivel pedig rendszeresebb gazdaságok-
ban a kapálás nem egflzer, de kétszer törté-
nik évenként, a kifizetett munkabér összegé-
hez még annak legalább 30%, tehát 9.150,699 
kor. hozzáadandó ugy, hogy a kifizetett kapá-
lási munkabér valódi összege megközelitöleg 
39.653,031 koronára rug. A töltögetés és ka-
pálási munkabéreket összegezve, 55.821,65*2 
korona jut ki, azaz körülbelül ennyibe kerül 
Magyarország gazdáinak a kapálási napszám. 
Igaz, hogy az a 4,701,496 kat. hold kapás 
nem mind nagy gazdák kezén van, kik kény-
telenek másokkal pénzért dolgoztatni, hanem 
jelentékeny része oly kisgazdaságokra oszlik 
el, melyekben a kapálást maga a gazda ház-
népével együtt végzi el és kapásnapszámot 
nem fizet. Ha az összterület Vs ad részét ily 
kisgazdaságokra számítjuk, még mindig marad 
37.214,434 korona kapásnapszám a mező-
gazdasági munkások számára kereset gyanánt. 

E számok, ha nem is bírhatnak az 
abszolút pontosság értékével, mégis eléggé 
megközelítik a valót és élég jellemzőek 
arra, hogy az agrár-szocziálistáknak a kapáló-
gépekkel szemben hangoztatott állításait va-
lódi értékükre leszállítsák. 

A kapálógépek számának 1895. évtől 
számított 20% emelkedése talán nagyobb 
mint a valóságban van, de azért még sem oly 
nagy, hogy a vele végzett számítás hamis 
eredményre vezetne. 

Tagadhatlan tény és mezőgazdasági 
szempontból örvendetes jelenség, hogy a 
kapálógépek használata folytonosén nagyobb s 
nagyobb tért hódit. De terjedjen el bármeny-
nyire a kapálógép az a kézimunkát sohasem 
lesz képes kiszorítani. 

Már fentebb is láttuk, hogy egy töltögető 
ekéhez két kézimunkás szükséges. Igy áll a 
dolog a kapálógépeknél is. Az egysoros 
kapálógépekhez két ember, a többsorosakhoz 
három ember kell. Tehát a kézimunkás a 
géppel való kapálásnál nem nélkülözhető. 
Ezenkívül a kapálógépek után a sorközök 
tisztítására szintén kizárólag csak kézi munkás 
használható. Végül a kapásnövények ápolá-
sánál van még egy elhalaszthatlan fontos 
munka, melyet géppel egyáltalán nem lehet 
végezni, ez az egyezés és fatytyazás. Ehhez 
mindig, minden körülmények közt kézimun-
kás szükséges. 

íme tehát, mig egyrészről a statisztika 
adatai bizonyítják, hogy a kapálógépek koránt 
sem terjedtek el még oly mértékben, hogy a 
mezőgazdasági kézimunkás kenyerét veszélyez-
tetnék, addig maga a kapásnövények ápolási 
munkája és olyan, melynél a gép csak 
segíthet, de kizárólagos munkát, ami viszo-
nyaink közt abszolúte nem végezhet! 

ifj. Sporzon Pál. 

IRODALOM. 

Az állatok, állati nyerstermények és 
ragályfogó tárgyak Ausztria és Magyarország 
közötti kölcsönös forgalmának szabályozása 
tárgyában kiadott földmivelésügyi miniszteri 
rendeletek magyarázata. A m. kir. földmiv. 
miniszter megbízásából irta: dr. Bárdossy Jenő 
miniszteri osztálytanácsos. 

Ismét egy olyan munka látott Darányi 
miniszter gondoskodása folytán napvilágot, 
melynek megjelenését nemcsak az abban ér-
dekelt körök, de maguk azok, kik ezen ügyek-
ben intézkedni vannak hivatva — kívánták 
legjobban. 

Megdöbbentő ugyanis azon tájékozatlan-
ság, sőt tudatlanság, mely az állatok forga-
lombahozatalánál. érdekelt köreink köréből 
időnként, tömegesen kivillan! 

Az állategészségügy, állategészségügyi 
rendészet, az állatforgalom, a külkereskedelem 
stbre vonatkozólag fennálló törvényről és ki-
adott miniszteri rendeletekről végtelen kevés 
hányada bir tudomással a gazdaközönségnek, 
nemcsak azért, mert azoknak talán nem tu-
lajdonítanak oly fontosságot, mint különben 
kellene, de azért is, mert nem bírnak iránta 
érzéssel, bátran kimondható, hogy azért, mert 
nem olvasnak! 

Állategészségügyünk fejlődésével nem 
tartott lépést egyéb gazd. állapotaink fejlődé-
sével. Az állategészségügy az utolsó 10 évben, 
vagy mondjuk a legutóbbi években oly roha-
mos alakuláson ment keresztül és a kormány-
zatnak oly gyors egymásutánban kellett ren-
delkezéseivel előrehaladnia ezen a téren, hogy 
mig egyik rendelet köztudásba kezdett szivá-
rogni és elértek hullámai az őt érdeklő kö-
rökig, már ujabb reformmal, radikális intéz-
kedésekkel kellett előlépnie. Igy külünösen a 
ragadós tüdőlob és a sertésvész betegsége, 
továbbá ezen betegségek miatt állatkülkereske-
delmünk oly rázkódtatásokon ment keresztül, 
rövid időközökben oly sokoldalú és tömeges 
rendelkezéseket kívántak meg, hogy ezen a 
téren csupán a szakember volt képes magát 
kiismerni, s igy a tenyésztők s kereskedők 
sokszor tényleg tapogatódzásokra voltak utalva. 
Más államok népei már felfogták az állat-
egészségügy fontosságát és maguk a gazdák 
is tudomással bírnak s érdeklődnek nemcsak 
az állat-kivitelüket, de a hozzájok történő 
hozatalokat érintő kormányrendeletekről is. 

Mi még kissé indolensebbek vagyunk. Se 
szeri, se száma manapság még azon esetek-
nek, midőn tőlünk fertőzött s lezárt község 
területéről, — tehát tilalom ellenére — élő-
állatok Bécsbe vagy más osztrák helyekre 
bevitetnek. Az osztrák szakközegek „wegen 
verbotswidriger Einführ" tilalom ellenére be-
vitt állatokat vagy visszaküldik, vagy kényszer-
eladásra bocsájtják, vagy gyanús egészségi 
állapotokról lévén szó — elkobozzák. A gazda, 
vagy kereskedő, illetve az állatszállító fél te-
temes károsodással tanulja meg, hogy máskor 
elővigyázóbb legyen, mert az, hogy egy ügyet-
len marhalevélkezelőt — ki az állatokra ti-
lalom ellenére a járlatokat kiállította — vagy 
egy fölületes marharakodó szakértőt, ki tila-
lom ellenére az állatokat vasúti szállításra be-
rakni engedte, megbüntetnek, az rajta már 
sokat nem segit. 

Bárdossy könyve mindezen eddig tapasz-
talt hiányokon segíteni van hivatva. Mint a 
földmiv. minisztériumban a Lestyánszky Sándor 
min. tan. vezetése alatt álló állateg. főosztály 
I. ügyosztályának főnöke — szakavatottan, 
tömör és világos modorban tárgyalja. 

Azon pontokat, melyek elolvasása után 
képet nyerünk az úgynevezett megállapodások-
ról és tudjuk miként kell eljárnunk, hogy ezen 
megállapodásokba alkalmazkodhassunk, magun-
kat a károsodásoktól megóvjuk s a részünkre 
törvényileg biztosított előnyökbe részesüljünk. 
Mert, mint maga a szerző mondja: , a magyar 
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állatkereskedelemnek Ausztria képezi legfon-
tosabb piaczát. Azok a rendkívüli érdekek, 
melyek Ausztriába irányuló állatforgalmunk 
zavartalan lebonyolításához fűződnek, nemcsak 
az e részben fennálló szabályok pontos és 
szigorú végrehajtását teszik szükségessé, hanem 
a végrehajtó közegek gyors intézkedését is 
föltétlenül megkövetelik." A hatóságok gyors 
intézkedését pedig legjobban maga a tenyésztő 
gazdaközönség segítheti elő, ha a rendelke-
zéseket maga is ismeri és a hivatalos köze-
geknek mintegy kezére járva gyors, pontos in-
tézkedést tesz lehetővé. 

A mü Magyarország s Ausztria közötti 
kölcsönös állatforgalom lebonyolítása ügyében 
létrejött megállapodásokat ismerteti és magya-
rázatokkal, útbaigazításokkal szolgál igen sok 
fontos és lényeges dologban. Ismerteti: 

1. az élőállatkivitel föltételeit s módo-
zatait ; 

2. az állati nyersterm. (hus, zsir, szalonna 
stb.) és ragályfogó tárgyak (bőr, csont, szőr, 
gyapjú stb.) kivitelének föltételeit s módo-
zatait ; 

3. az állatok szállításánál, be-, kirakásá-
nál, ragadós betegségek föllépésénél, forgalmi 
korlátozásoknál, zárlatoknál, marhalevél ki-
állításánál, szakértői vizsgálatoknál, vasúton, 
vagy tengelyen való szállításnál, lábon való 
hajtásnál stb. követendő eljárásokat; 

4. részletes útbaigazítást ád kivételes szál-
lítási engedélyek (fertőzött, tehát tilalmazott 
helyről) iránt, kivételes vasúti berakási enge-
délyek iránt benyújtandó kérvények szerkesz-
tése, benyújtására nézve ; 

5. megismertet az egy vasúti kocsiba 
rakható állatok számára vonatkozó rende-
lettel; 

6. figyelmeztet a szabálytalanságokra, 
sertésszállitási módozatokra, ismerteti az 
Ausztriával szomszédos kerületekben életbe-
léptetett határszéli állomásokon teljesített szol-
gálatra ; 

8. az állategészségügyi (körzetek) kerüle-
tek beosztását s szabályrendelet mintáját közli; 

9. a tőlünk Ausztriába vitt szabálytalan 
állatszállítmányokkal ott követétt eljárás mó-
dozatait stb. 

Megtalálja benne mindenki a szükséges 
tudnivalókat, a gazda, az állatszállító, hizlaló 
és a kereskedő, hogy miként járjon el és mire 
legyen figyelemmel, az állatorvos és a marha-
levélkezelő, hogy mit kell tennie s mi az, 
amit elmulasztania nem szabad, végül a ható-
ságok és a közlekedési vállalatok közegei is 
nagy hasznát vehetik. 

Remélni lehet, hogy állattenyésztő köreink 
egyetlen számottevő kiviteli helyünkre, Ausz-
triába irányuló élőállatok s termények forga-
lomba hozatalánál, nagyobb körültekintést 
nyervén, a forgalom lebonyolítása is oly me-
derbe terelődik, melyben az üzleti élet keve-
sebb zökkenéssel haladhat tova. Prestigünket 
emeli az osztrákok előtt, kik siettek bármi-
nemű mulasztásokat megtorolni. Módot ád 
nekünk arra is, hogy — a viszonosság elve 
szerint — az Ausztriából hozzánk behozott 
szállítmányoknál viszont az osztrákok mulasz-
tásait megtoroljuk. Jól teszik a gazdák, ha 
igyekeznek e téren is ismereteket szerezni 
maguknak s a munkát tanulmányozzák ; mert 
mi vagyunk az exportra rászorulva, tehát 
eminens érdekünk, hogy az idevonatkozó sza-
bályokat megismerjük. 

A könyv, amely 9 nyomatott ivből áll, 
tetszetős, ízléses külsővel jelent meg, olívzöld 
borítékban. Megjelenése alkalmából ugy a 
földmivelésügyi miniszter, mint a jeles szerző 
iránt elismerésünknek kell kifejezést adni. A 
müvet egy 10 filléres bélyeg beküldése elle-
nében az OMGE. is portómentesen szállítja a 
hozzáfordulóknak. 

A vadászati törvény. A vadászatról szóló 
1883: XX. t.-cz.-et a reá vonatkozó törvé-
nyekkel, miniszteri rendeletekkel és határoza-

tokkal kiegészítve most adta ki az Athenaeum 
r.-t. A kis zsebkiadás alakjában készült 50 
oldalos füzetecske nemcsak a jogászközönség-
nek és a közigazgatási hatóságoknak válik 
hasznára, hanem főleg a vadászatot kedvelő 
közönségnek is, a mely az ügyes összeállítású 
könyvecskéből könnyen megismeri mindazt, a 
mire szüksége van, hogy a törvénynyel össze-
ütközésbe ne jöhessen és magának kellemet-
lenséget ne szerezzen. A kis füzet ára 60 fillér. 

Höltövényi tenyészállatdijazás. 

Hozzá vagyunk szokva az erdélyi vár-
megyék mezőgazdálkodásának fejlettségét az 
ország nyugotibb részében fekvő vármegyéké-
hez képest néhány évtizeddel elmaradottnak 
jelezni, aki azonban gyakorlott gazdai szem-
mel néz és helyesen bírál kénytelen beismerni, 
hogy a mezőgazdálkodási ügyekben ma már 
nincsen olvan aránytalanság, mint volt még 
csak 10-^20 évvel ennek előtte is. Az éghaj-
lati viszonyok, talajminőség és a népszokások 
tetemes különbségeket szülnek ugyan, de 
ezek jobbadán indokoltak is. Nagyon feltűnik 
p. o. egy alföldi gazdának, hogy a munkások 
Erdélyben mily későn mennek ki munkába. 
Ezt ugyan a legtöbb esetben a nálunk szokat-
lanul bőséges harmatképzés is okozza, de 
nem ritkán a nép renyhesége is, mely a 
nagy harmatot sokszor ürügyül használja 
arra, hogy a munkaórák számát kevesbbitse. 
Az erdélyi munkások csak kivételesen fejte-
nek ki oly bámulatos mozgalmat, mint az 
alföldiek. Jó minőségű gazdasági eszközök és 
gépek azonban már Erdélyben is általánosan 
el vannak terjedve s nem egy vidéken a 
belterjes gazdálkodással is találkozunk, igy 
p. o. a Bárczaságon, melyről a höltövényi 
szarvasmarhakiállitás és díjazás megtekintése 
alkalmával meg lehetett győződni. 

Kellemesen lepik meg az utazót az utak-
nak, még pedig nemcsak az állami és törvény-
hatósági, de még a községi közlekedési utak-
nak is a gondos fentartása. Az utak befásitása 
itten nem marad sokáig írott malaszt, mert 
szász testvéreink belátták, hogy nagy marha-
állományuk mellett a kiültetett fácskákat 
védeniök is szükséges — minden fa körül 
3 erős karó van leverve, amelyek egész 
hosszukban fölig beléczezvék, hogy megmara-
dásuk biztosittassék. A legelőkön népes csor-
dákban legel a sok bivaly s kevés más jellegű 
szarvasmarha között tulnyomólag a pinzgaui 
szarvasmarha. A legelőt gondosan ápolják, 
mert gyomok, cserjék nem látszanak rajta. 
Kellő számú itatóról is van gondoskodva, a 
mennyiben a legelő különböző részein szivár-
vány-kutak s a nagyszámú marhának meg-
felelőleg tölgyfapallókból készült 40 méteres 
vályúk vannak. A szántóföldeken aláforgatott 
tarlók s kellőleg müveit tengeri és czukor-
répa jó herésekkel váltakozott. 

Ily kedvező benyomások között értük el 
Höltövény falut, mint az állatdijazás és kiállítás 
színhelyét. 

Höltövény község, kisebb alföldi váro-
sainknál szebb, tisztább falu, melynek elég 
széles utczáit fasorok diszitik, ugy miként 
köztereit is, idegennek fogadására ugyan 
nincsen berendezve, de ezen hiányát pótolni 
van hivatva tisztességtudása a lakosságnak. 

A kiállítás rendező-bizottsága élén maga 
az alispán állott, ki minden egyes kiállítónak 
tudott néhány buzditó szót mondani, maga a 
kiállítás is bizonyítja, hogy mily jótékony ha-
tással van, ha a főbb hivatalnakok maguk is 
befolynak a népnek létérti harczába, nagy 
hasznára van az annak, mert fogékonyabbá 
teszi a jó tanácsok befogadására, de szere-
tetté és népszerűvé teszi magát a főtisztvi-
selőt is. 

A kiállítás színhelye egy téres négyzet-
alaku korlát volt, amelyhez szép rendben vol-

tak kötözve a községi bikák, a tehenek, a nö 
vendék üszők és bikák fajták szerint csopor-
tosítva. A bíráló-bizottság zavartalan működé-
sét kötélkorlátot tartó tűzoltók biztosították. 

A kiállításra 207 darab tenyészállat volt 
felhajtva, melyek tulnyomólag a pinzgaui faj-
tából kerültek ki. Láttunk 7—8 mm. megha-
ladó sulyu bikákat, de 600 kiló súlyt meg-
haladó hatalmas tehenek sem voltak ritkák, 
melyek egyik-másikának a gazdája joggal 
dicsekedhetett azzal, hogy naponta 10—15 
liter tejet fej. A tehenek és bikák egy része 
még eredeti importált állat, de már a Barcza-
ságon nevelt példányok minősége igazolja, 
hogy ezen marhafajta ottan uj és jó hazára lelt. 

Ezen barczasági pinzgaui marha, bárha 
testtömege megfelel is a támasztható igények-
nek, hagy azonban még kielégítetlen kívánsá-
gokat is hátra, melyeket már csak azért is 
ki kell emelnünk, hogy a tenyésztők figyelmét 
arra felhívjuk. Igy aránylag sok állatot láttunk, 
amelyeknek hátsó lábállásuk nem elégített ki, 
sok volt a kardlábu, kifelé fordult lábvégü s 
czánkoknál csaknem összeérő, de volt sok 
meredek csüdü állat is, nemkülönben a meg-
engedhetőnél több volt a hajlott hátú állat. 
Ha a tenyésztők a növendékállatoknak több 
mozgást engednek, bizonyára sikerülni fog ezen 
hibákat csakhamar kiküszöbölniük, annál is 
inkább, mert díjazásra érdemes állat is több 
volt, mint amennyi dij rendelkezésre állott. 

A dijak kiosztása alkalmával lendületes 
szép beszédben mondott az alispán köszönetet 
a magyar kormány és a m. kir. földmivelésügyi 
miniszternek az anyagi támogatásért, melyben 
az országnak ezen félreeső részében is része-
siti a gazdákat, de egyúttal kiemelte az állat-
tenyésztési felügyelőnek magas érdemeit is, 
mire azután a nagyszámban jelen volt kis-
gazdák éljenzése és Hoch-jai között a nép-
ünnepszerü kiálitás berekesztetett. 

Nem volna tökéletes ezen értesítésem, ha 
meg nem emlékezném a járás főszolgabírója s 
Höltövény község elöljáróságáról, kik mindent 
elkövettek, hogy a kiállítás sikerüljön, hogy 
azon a gazdák okulhassanak és hogy jó 
emléket vigyenek haza. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
Oldal 

A kassai m. kir. gazdasági tanintézet 25 éve. — 157b 
Höltövényi tenyészállatdijazás. 1581 

Gazdasági növénytan. 
Vázlatok a gazdasági növénytan, történetéből. ... 1579 

Gazdasági gépészet. 

A mezőgazdasági gépi- és kézimunka közti viszony 

hazánkban , 1579 

Irodalom ... 1580 

Vegyesek. ... ... 1581 

Kereskedelem, tőzsde 1584 

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

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

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

naponkint d. e. 9 órától d. n. 1 éráig. 
Hétfői és az ünnepeket követő napokon a múzeum 

tárva van. 

A muzerum latogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsi megállóhely a 

Kerepesi-uton : a városból jövet VII. ker., Alsó-erdősor-
utcza sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmezö-
utcza sarkán van. 
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Gazdatisztek törvénye. A kép-
viselőház a mult héten tárgyalta le és 

fogadta el a Darányi földmivelésügyi 

miniszter által benyújtott gazdatiszti 

törvényt. Ezen törvény a magyar gazda-

tiszti osztálynak régóta kifejezett óhaj-

tását tölti be és alapját kell, hogy ké-

pezze nemcsak a gazdatiszti osztály 

helyzete biztosításának, hanem a tiszti 

kezelés alatt álló birtokok jobb és czél-

szerübb kihasználásának is. A tárgy 

fontossága megérdemli, hogy a javaslattal 

és országgyűlési tárgyalásával ugy a 

gazdatisztek mint a birtokosok meg-

ismerkedjenek s azért mai számuk kap-

csolatában kiadott „Gazdatiszteit Lapjaa 

czimü mellékletünket megnagyobbítva 

egészen ezen tárgynak szenteltük, hogy 

a tárgyalásokból az olvasó közönség 

a törvényhozásnak felfogását a gazda-

tisztek törvényéről hiven megismerhesse. 

A „Gazdatisztek Lapja"-xxak. bő ismertetése 

indokolja, hogy fölapunk hasábjain e 

tárgygyal rövidebben foglalkozunk. 

Idegen buza a budapesti tőzs-
dén. Olvasóink jól ismerik azt a visszás 
helyzetet, mely a budapesti gabona-
tőzsdén eddig abból származott, hogy az 
idegen származású — a magyar búzánál 
mindenesetre silányabb minőségű — 
búzák a határidő üzleti kötéseknél szok-
vány minőségben a magyar búzákkal 
egyformán szerepelhettek. Ebből a gazdákra 
első sorban az a kár háramlott, hogy 
a külföldi búzák versenyét a budapesti 
piaezon maga a tőzsdei szokványsza-
bályzat mozditotta elő és az idegen bú-
zák szokványszerüsége igen hatalmas 
fegyver volt a határidöüzlet spekulánsai-
nak kezében, mert magyar buza árát a 
külföldi búzának piaezra dobásával tet-
szésszerint csökkenthették. A másik pedig 
az volt, hogy a határidöüzlet lebonyolí-
tásakor idegen búzát is szállíthatván, 
ennek silányabb minőségénél fogva ára 
is alacsonyabb levén a kötelezett szállí-
tások alkalmával az idegen buza olcsóbb 
beszerzési árához simult a jobb magyar 
buza ára is, minek következtében a 
magyar buza ára állandóan alacsonyabb 
volt annak valóságos értékénél. Ezek az 
okok indították a gazdákat arra, hogy 
az idegen búzák szállíthatóságának a 
határidöüzletekböl való kirekesztését ki-
vágják. A kereskedelemügyi miniszter 
felhívására a tőzsde tanácsa f. évijulius 
hó 14. és 17. napján az érdekelt gabona-
kereskedők, malomiparosok és gazdákkal 
értekezletet tartott e tárgyban. Nem 
akarjuk újból rekriminálni, hogy a gabona-
kereskedők és malomiparosok egyrésze az 
értekezlet alkalmát felhasználta arra, hogy 
az őrlési engedély visszaállítása érdekében 
heves vitát kezdeményezzen és e köz-
ben a búzaárának csökkenését az agrárius 
törekvések érvényesülésének rovására 
írja. Bennünket teljes elégtétellel tölt el 

az, hogy a tőzsde tanácsa f. hó 13-án 
hozott határozatával teljesen a gazdák 
álláspontjának adott igazat, a midőn az 
értekezlet után három hónapi tárgyalás 
és gondolkodás után, az értekezleten 
kifejezett gazdai óhajtásnak megfelelöleg 
határidőüzletek szállithatóságából, illetve a 
szokványból az idegen búzákat kizárta. 
Szívesen elismerjük a tőzsdetanács 
lojalitását ebben a kérdésben és azt, 
hogy felül tudott emelkedni a speku-
lácziók magánérdeke fölé és a közérdek-
nek megfelelő határozmányt léptetett 
november 1-étöl életbe. Vajha a tőzsde-
tanács ezen határozata, melyet a gabona-
kereskedők és malomiparosok egyes tagjai-
nak erős ellenzése daczára életbe léptetett, 
kezdete volna annak a kívánatos folyamat-
nak, amely a gabonatőzsdét igazi rendelteté-
sének visszaadja és kizárja onnét a 
pusztán nyereségre dolgozó játékosokat, 
hogy a tőzsdeközgazdasági jelentősége 
iránt megrendült hitet ismét visszaállítsa. 

Vigécz-törvény. A megrendelések gyűjté-
sét szabályozó, röviden vigécz törvénynek neve-
zett javaslatot a képviselőház a mult héten 
tárgyalta és fogadta el. Ezen törvény hivatva 
van gátat vetni azon vigéezek üzelmének, kik 
keresztül-kasul barangolják az országot, nem 
azért, hogy a vevő közönségnek szükségletei 
beszerzését megkönnyítsék, hanem, hogy minden-
féle csalafintasággal kivált a kisgazdákat ren-
delések tételére reábirják, azután ped g nem 
egyszer még a megrendelő-levelek meghamisí-
tása utján is a megrendelőt megkopaszszák. 
Ezekben az üzelmekben nemcsupán ezek a 
lelkiismeretlen ügynökök hibásak, hanem igen 
sokszor hibásak maguk azok a gyárak is, 
melyek a megrendelések eredetét nem kutatva, 
mindenféle kétes exszisztencziáktól is elfogad-
ják a megrendelést, a províziót nekik kifizetik, 
a megrendelő lapon foglaltakat effektuálják, a 
becsapott megrendelőt perlik és ezáltal a szolid 
üzletemberekbe vetett bizalmat is megrendí-
tik. Különösen tapasztalhatók ezek a viszony ok 
a gépüzlet terén és igen tekintélyes czégek 
részéről volt alkalmunk ezen tisztességtelen 
verseny ellen jogos panaszokat hallgatni. Az 
uj törvény ezen visszaélő, eket részben meg-
fogja szüntetni és a vidéki kereskedelemnek 
nagyobb müküdési tért fog biztosítani, miáltal 
a megrendelők is ismervén a közvetítőt, 
nagyobb biztosságban lesznek és a káros tisz-
tességtelen üzelmektől nagyrészt megmeneked-
nek. Ezért üdvözöljük örömmel az uj törvényt, 
mely a tisztességes kereskedelemnek, a szolid 
iparnak és a gazdáknak is csak hasznára fog 
válni. 

Központi szőlészetkisérleti állomás. 
Darányi ignácz földmivelésügyi miniszter, fel-
állította az országos szőlészeti kísérleti állomást 
és ampelológiai intézetet, a mely még ez évben 
díszes uj épületbe fog bevonulni. Az intézet-
nek tehát alkalma nyilik majd arra, hogy áldá-
sos tevékenységét fokozza és a tudományt a 
gyakorlati szőlőművelés terén hasznosítsa. A 
földmivelésügyi miniszter ezen nagyfontosságú 
intézményének czélja: Tudományos alapon 
kutatni a szőlőnövény fiziológiáját, természetét, 
tulajdonságait, igényeit, szóval mindazt, a mi 
szükséges a végett, hogy a filloxera által 
elpusztított szőlők helyreállítása a legkülönfé-
lébb talajokban, olyanokban is, a hol ma a 
felújítás az eddig ismert eszközökkel és mód-
szerekkel nem sikerül, lehetővé tétessék, a 
szőlőmivelés általában, mind a termény meny-
nyisége, mind minőségének fokozásával töké-
letesbitessék. Ezen intézet számára a földmi-
velésügyi miniszter megvett a főváros határá-
ban a Törökvész dűlőben 11.683 négyszögöl 
területet, mely a szabályozás folytán 11.600 

• ölre apadt. Ezen a telkon épül a központi 
épület, mely tartalmazni fogja a szőlészeti 
termet, egy könyvtári termet, 3—4 előadási 
termet a felsőbb szőlő- ós borgazdasági tan-
folyam czéljaira, 2—3 laboratórium helységet, 
ugyancsak a nevezett tanfolyam hallgatói szá-
mára, továbbá egy nagyobb termet a közönség 
számára rendezendő előadások megtartására, 
az igazgató s az osztályvezető fővegyész laká-
sát stb.; négy külön pavillonban lesznek a 
növény fniológiai és növény-patológiai, a gya-
korlati szőlömivelési, a kémiai, a zimológiai 
(erjedéstani) laboratóriumok. A telek mintegy 
háromnegyed részben szőlővel ültettetik be, 
részben iskolaterület lesz a gyakorlati szőlö-
mivelési kísérletek házilagos megejtésére. 
Épülni fognak még a szükséges melegházak, 
üvegházak, tenyésztő-helyiségek, szóval mindaz 
ami szükséges, hogy a czél érdekében végre-
hajtandó tudományos kísérletezések ilynemű 
(természettudományi) munkakörben teljesíthe-
tők legyenek. Ezenkívül berendeztetnek meg-
felelő hálózatban az ország minden borvidékén 
kisebb (200—400 négyszögöles) kísérleti tele-
pek kizárólag arra a czélra, hogy a központi 
intézetben megejtett kísérletek eredményei a 
gyakorlatban az ország különféle éghajlati és 
talajviszonyai közt kipróbáltassanak. Az épüle-
tek terveinek elkészítésével Czigler Győző 
műegyetemi tanárt bizta meg a földmivelési 
miniszter. A tervek készítése már annyira 
előrehaladt, hogy az építést még ez évben 
meg lehet kezdeni. A kísérleti állomás és 
ampelológiai intézet addig bérhelyiségben mű-
ködik. Az élén áll dr. Istvánffy Gyula egye-
temi tanár, igazgató; kívüle van az intézetnél: 
dr. Gáspár János osztályvezető fővegyész, dr. 
Tompa Arthur növénytani aszisztens és két 
szőlészeti és borászati gyakornok s a szük-
séges kezelő,' laboránsi és szolgaszemélyzet. 
Rendszeresítve van már mostanig is még egy 
zymologiai osztályvezetői s egy kémiai segédi 
állás, de ezek még nincsenek betöltve, mivel 
az illetőket laboratoriumok hiányában nem 
lehetne kellően foglalkoztatni. A kísérleti állo-
más és ampelológiai intézet már eddig is élénk 
tevékenységet fejtett ki. Mintegy 800 esetben 
ejtett meg kutatásokat és vizsgálatokat szőlő-
betegségekben és megjelent kisérletügyi közle-
ményeinek első füzete a szőlő zöldojtásáról, a 
mely egészen önálló és úttörő kutatások ered-
ménye. Többet csak azért nem produkált 
eddig, mert a működéséhez szükséges labora-
tóriumok még nem épültek fel. 

Ösztöndij-pályázat a gazd. tanintézetek-
nél. A földmivelésügyi miniszter 1. a néhai 
CsáJcy Petionella grófné által magyarországi 
gazda?ági tanintézeteken tanuló vagyontalan 
ifjak részére tett alapítvány kamataiból négy 
egyenkint 600 koronás — ösztöndíjra a 
folyó 1900—1901. tanévre pályázatot hirdet. 
Ezen ösztöndijakra elsősorban a teljesen árva, 
ilyenek hiányában pedig oly szegény sorsú 
hallgatók pályázhatnak, kiknek atyjuk nem él. 
A pályázni szándékozók kellően felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. földmivelésügyi minisz-
terhez czimezve folyó évi november hó l-ig 
bezárólag a magyaróvári m. kir. gazdasági 
akadémia, vagy a debreczeni, kassai, keszt-
helyi és kolozsmonostori m. kir. gazdasági 
tanintézet igazgatóságánál nyújthatják be. 
Jelzett határidőn tul benyújtott kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. 

2. Özvegy Schwarcz Ábrahámné által 
tett, néhai férje nevét viselő alapítvány 
kamataiból a folyó 1900—1901. tanévre ado-
mányozandó egy kettőszáz koronás ösztön-
díjra is pályázatot hirdet. Ez ösztöndíjra a 
debreczeni, kassai, keszthelyi vagy kolozs-
monostori gazdasági tanintézeteken tanuló 
szegénysorsu, szorgalmas és jó előmenetelü 
hallgatók pályázhatnak felekezeti különbség 
nélkül; a biharmegyei illetőségűek azonban 
az alapítólevél értelmében előbbséggel bírnak. 
Pályázni szándékozók kellően felszerelt folya-
modványaikat a földmivelésügyi miniszterh;/, 
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czimezve az első félévi vizsgák befejezte után 
az illető gazdasági tanintézet igazgatóságánál 
nyújthatják be. 

Magyar vetögép Teheránban. Hogy meny-
nyire érdeklődik a perzsa Sah minden iránt, 
a mit esetleg otthon meghonosíthatna, legjob-
ban mutatja az, hogy hazai ipartelepeink felől 
magát kellően informáltatva Montazem-med 
Douleh ministere meglátogatta Kühne E. gazda-
sági gépgyárának budapesti főraktárát, a hol 
minden egyes gazdasági gép és eszköz iránt 
rendkívüli érdeklődést mutatott és azuk hasz-
nálatát és kezelését megmagyaráztatta magá-
nak, legjobban megtetszettek neki is a Kühne-
féle, Mosoni Drill sorvetőgépek, melyekből egy 
darabot a Sah részére azonnal meg is vett. 
Montazem-med Douleh miniszter kilátásba 
helyezte, hogy azon esetre, ha ezen Mosoni-
Drill vetőgép ott beválik, több gépet fog ren-
delni. Igazán örvendünk, hogy Teheránban az 
első vetőgép, mely használatba jön, magyar 
gyártmány, és bizton reméljük, hogy ugy mint 
nálunk, ott is teljes megelégedésre fog működni. 

Megjelent az .Országos Magyar Gazda-

sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom 
Üzleti berendezése a .Köztelek" szerkesztősége 

által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 

Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 

uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 

az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 

részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 

könyv, ára portómentes megküldéssel : 55 
hrajceár. Megrendelések a kiadóhivatalba 

intézendök. 

(Guttmann és Wahl budapesti termény-

bizományi czég jelentése.) 

Budapest, 1900. október 13. 

Az időjárás e hét folyamán is kedvezőtlenül 
alakult. Az idő ugyan nagyobbára derült és meleg 
volt, ami az előrehaladott idényhez viszonyítva egé-
szen abnormális, de továbbra is száraz és eső nélkül 
maradt, minek folytán a talaj megmivelése jóformán 
lehetetlenné vált és az egerek és férgek tulszaporo-
dása felőli panaszok is erősebbek lettek. A hét vége 
felé a hőmérséklet tetemesen csökkent és futólagos 
borulás is állott be, de kivánatos volna, ha mielőbb 
bőséges csapadék következne be. A vízállás rendkívül 
alacsony és hajózásnak nagy nehézségeket okor, 
ugy hogy a forgalom a Tiszán részben be is van 
szüntetve; 

A külföldi piaczokon az árirányzat nagyobbára 
tartott, amihez főleg a tartósan magas tengeri hajó-
zási dijak járultak hozzá; a forgalom azonban gyenge 
és az árak csak mérsékelt változásoknak voltak alá-
vetve. Amerikában az irányzat kezdetben az észak-
nyugati államokból jelzett kedvezőbb időjárásra és 
lebonyolításokra ellanyhulr, későkb némi javulás állott 
be, mert a látható készletek várt további gyarapo-
dása helyett azoknak, habár csak kisebb mérvű csök-
kenését jelentették, ez azonban csak rövid időre gya-
korolt hatást, az irányzat gyengébb exportüzletre is-
mét csendesebbre fordult és a mult héthez viszonyítva 
5 c. csökkenés mutatkozik. Csupán tengeri maradt 
szilárd; mert a tengeri növény felöl panaszok érkez-
tek. Angliában a hangulat kedvetlen, a vételkedv csök-
kent és a tulajdonosok engedékenyek. A franczia 
piaczokon alig van változás. Németországban a kíná-
lat nagyobb terjedelmet őllött, mig a fogyasztás tar-
tózkodó és igy az árirányzat is lefelé törekvő. 

Nálunk a forgalom az összes czikkekben csak 
szük maradt, kenyérmagvak némileg csökkentek is, mig 
takarmányczikkek, zab kivételével, mely szilárd volt, 
változatlanok maradtak. 

Az üzleti forgalpmról e héten a következőket 
jelenthetjük : 

Buza az egész héten át csak gyenge érdeklődéssel 
találkozott. Kezdetben a hangulat inkább barátságos 
volt, a forgalom is a rendes keretben maradt meg, 
később ez azonban naponként gyengült és az irányzat 
is lanyhára fordult. A kinálat ennek ellenében azonban 
ugyancsak gyenge maradt, az alacsony vízállás nagyobb 
hozatalok lehetőségét is kizárja, a vasúti hozatalok 
pedig ugyancsak mérsékeltek. Ezen körülményekre 
való tekintettel az árak is csak csekély mérvben estek 
vissza és a mult héthez viszonyítva néhány fillérrel 
olcsóbbak. Az összforgalmat 140,000 mm., a heti-
hozatalokat 240,000 mm. teszszük. 

Rozs szilárd hangulatban indult. A kereslet 
kezdetben különösen kiviteli czélokra volt kedvező, a 
kinálat ennek ellenében aránylag csak gyenge maradt 
és árak 20-v30 fillérrel emelkedhettek, ugy hogy buda-
pesti paritásVa 14-50 K.-ig fizettek. Az üzlet későbbi 
folyamán a csökkent határidő jegyzésekkel egyetemben 
azonban készáruban is visszaesés állott be, a kereslet 

alább hagyott, a napiforgalom lényegesen gyengült és 
az elért árelőny ismét elveszett. Igy tehát a mult 
héthez teljesen változatlan árakat jegyzünk és mer-
kantil áruért 13-80-14-—, jobb és urasági áruért 
14-20 K.-ig érthető el Budapest távolságában átvéve. 
Nyiri állomásokról csak korlátolt a forgalom. A kinálat 
eme relacziókban egyébként ugyancsak gyenge és 
szükséglet esetén néhány fillérrel többet fizetnek a 
Budapest paritásban jegyzett áraknál. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra tartósan 
csak gyengén van kinálva és a kereslet is mérsékelt; 
a hangulat azonban kellemes és az;árak teljes multheti 
niveun maradtak meg. Helyben minőség szerint 12 10 
K.-ig jegyzünk. Állomásokon ávtéve exportczélokra csak 
korlátolt a forgalom Egy jelen volt bajor vevő részéről 
váiamint belföldi sz9mlára középminőségü tiszavidéki 
áruért 12—13, finom felvidéki áruért 15 koronáig 
fizettek. 

Zab csak mérsékelten érkezett, a kereslet azon-
ban élénkebben alakult és jő érdeklődés mellett az árak 
fokozatosan 10—20 fill. emelkedtek. Finom minőségű 
áru hiányzik. Szin és tisztaság szerint 10-70—11-10, ura-
sági tiszta zabot 1140 K.-ig jegyzünk. 

Tengeri ó áruban nincs forgalom, üj tengeriben 
aránylag még mindig csak gyenge az érdeklődés és 
szeszégetők tartózkodóak. A vidékre való elszállítás 
czéljából októberre 8-50, novemberre 9, deczemberre 
9-30—40 K.-ig fizettek budapesti paritásra. 

Olajmagvak-. Káposztarepczében nincs már készlet 
és csak névlegesen jegyzünk 29—31. Káposztarepcze 
1901 augusztusra, esőkilátásra elanyhult és 26-50 K. 
kötöttek, ma 26-40—50 K. jegyez, Lenmag változatlan 
28—30, gomborka hiányzi 25—26.Kendermag20'50—21—, 
vadrepcze hiányzik 13-50 K.-ig jegyez helyben. 

Hüvelyesek: Bab iránt az érdeklődés tete-
mesen gyengült; mig a kinálat nagyobb terjedelmet 
öltött. A hangulat igy ellanyhul és az árak csökkenő 
irányt követtek, különösen erdélyi bab volt bőven 
kinálva. Triőrözött fehér törpebab Gyöngyös-Félegyháza 
i7._i7.5O, fehér gömbölyű bab Mohács, Baja, 
Zombor 15-50 barnabab Kalocsa 14, Nagy-Károly 13-50 
K. jegyez. Erdélyi bab minőség és relaczió szerit 
13-—13-80 K. között jegyez. 

Napi jelentés a gabonaüzletről. 

1900. október 16. 

A mai határidőüzlet irányzata alacsonyabb kül-
földi jegyzések következtében lanyha volt, azonban a 
forgalom oly csekély volt, hogy árakban változás nem 
igen volt észlelhető. 

Készáruüzletben mérsékelt kinálat és korlátolt 
vételkedv mellett szintén lanyha volt az irányzat, elkelt 
kb. 20,000 mm. buza tiz fillérig olcsóbb árakon. Prompt 
búzákat a malmok ma sem vásároltak. 

Árpában és rozsban egyaránt lanyha volt az 
üzlet. Etető árpáért ma K. 11-80 volt ab Budapest 
elérhető. 

(Az árak 100 kg.-ként koronáértékben értendők.) 

Eladatott: 
Uj-buza: 

Tiszavidéki : 500 mm. 79 kg K. 15 90 8 hóra 
500 » 803 „ „ 15-70 
100 . 78 . „ 15-70 
400 . 80 , , 15-70 
100 » 80 . , 15-50 
100 . 795 . . 15-70 
200 „ 79 „ 15-70 
200 11 ím. 79 kg. K. 15-40 
250 . 79 , , 15-40 
100 , 79 . „ 15.20 
200 » 77® . 15-20 
200 . 78 . » 15.20 
300 „ 79 » » 15-30 
100 , 786 , „ 15.30* 
100 » 786 . „ 15-30 
150 » 79 , . 15-30 
100 . 77 . „ 15 30 
100 I am. 785 

kg K. 15-20 
100 
200 78 

„ , 15.20 
. , 15-55 

500 . 78 » , 15-40 

N Y I L T T B R * ) 

Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán 
az 0. M. G. E. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
1 9 0 1 - r e . 

A .Köztelek Zsebnaptár- ezen hetedik év-
folyama régi köntösében, javított és tetemesen 
bővített tartalommal bir. 

A „Köztelek Zsebnaptár" minden más zsebnap-
tárt teljesen nélkülözhetővé tesz. 

A „Köztelek Zsebnaptár" ára az 0. M. G. E. 
tagok és a .Köztelek' előfizetői részére bérmentes 
küldéssel együtt 

— = 3 k o r o n a 5 0 fillér. = 2 — 
Megrendelhető 

a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
B u d a p e s t , 

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 

cs. és kir. udvari szállitó magkereskedése 

1 APPQTITN vn-» Rottenbiller-u. 33. 
JftrLO I Lll, VI., Andrássy-út 23. sz. 

minták beküldése és az ár közlése mellett a l e g m a g a s a b b n a p i á r o n m i n d e n f é l e g a z -

Mauthner Ödön 

s z 
T T ^ ^ d a s á g i m a g o t , és pedig 

l f V ^ luezernát, nyulszapukát, lenmagot, gomborkát, 
• • i m á m lóheremagot, baltaczimet, fehér kölest, napraforgót, 

fehérherét, tavaszi bükkönyt, vö rös kölest, csibehurt 
b i b o r h e r é t , mustármagot, kendermagot stb. stb. 
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78 
, K. 15 40 3 hóra 

Ó-kanizsai: 

Pestvidéki : 

, 15-10 
, 15-— 

- W 15-— 
775 p , i 5 . _ 
775 „ . 15.— 

Q. 774 < K. 15-20 
77 „ „ 15-20 

n. 77 kg K. 15-— 
768 „ „ 14-90 
765 . , 15-20 

75 „ „ 14.60 

75' . , 14-60 

78 „ „ 15.10 
775 , > 15 .10 

785 , . 15-— 
75 , K. 14-40 £ 

79 . , 15-45 

75 , , 14-90 

77 , „ 15-40 
78 „ „ 15-20 

a. 783 kg. K . 1 5 .20 

77 „ „ 14-90 
15.20 

76 , 
755 , 

4-90 

Szesz. (Groldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e hétnek elején az üzletmenet 
élénk volt és a szeszárak a multheti szilárd zárlat-
jegyzés szerint zárulnak. Elkelt finomított szesz nagy-
ban adózva 116-50—117 50 K. adózatlanul 46-50—47-50 
korona. Kicsinyben az ár 3 K. drágább. 

Vidéki szeszgyárak finomított szeszt adózva 
114-50—115-50 ab állomás és 47 K.Budapestre szabad-
raktárra szállítva ajánlottak és néhány tétel ez áron 
el is kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz e hétnek elején nagyobb tételekben volt 
ajánlva és több tétel kartel kontingens nyersszesz 
jegyzésen alul és fix# árban zárulva is lett. 

korona kontingens 

Trieszti jegyzés 20' •— korona ) kiviteli 
szeszért, 90°/o hektoliterje. 

Kivitelre e hétnek elején néhány tétel finomított 
szeszt vásároltak, mely Üszkübb és Monasztár felé lett 
szállítva. 

Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Nagyban: Finomított 
szesz 116-50—117-50 K., élesztőszesz 116-50—117-50 K., 
nyersszesz adózva 114-50—115-50 korona, nyersszesz 
adózatlan (exkontingens) —•— •— korona, denaturált 
szesz 36-50—371— korona. Kontingens nyersszesz 
—•-——•— korona. 

Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bér-

mentve, budapesti vasútállomáshoz sz állítva, készpénz 

fizetés mellett értendők. 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-

kezet üzleti jelentése. 1900. okt. 13. 

Üzletmenetünk a hét második felében a hűvös 
idő befolyása alatt ismét kedvezően bonyolódott le, 
habár a házbérnegyed előtti idő, a szokottnál előbbi 
módon, a csarnok gyérebb látogatottságán már észre-
vehető volt. Hozatalaink mennyiségileg is, minőségileg 
is a keresletet teljesen fedezte s azok gyorsan emel-
kedő árakon vevőre találtak. 

Husnemüekben a fogyasztás emelkedett és most 
már nem csak pesti vágású hanem vidéki áru is 
nagyobb tételekben került eladásra. Borjú sürgősen 
keresve 1.12—1.20 filléres árban lett értékesítve. A 

, többi husnemüeknél az árak változatlanok. 
Vadüzlet szilárd, a hozatalok közepesek. Elkelt 

szarvas 50—56 őz 1.50—1.60 fillérért egészben s kgon-
ként, fogoly párja 2 80, siketfajd 2—3.00 nyul 2.60 fill. 
darabonként. 

Tejtermékekben a hangulat nagyon szilárdra vál-
tozott. Prima teavaj állandóan keresve elkelt 2.Ó0—2.20 
főzőváj 1.50—1.60 K., tehéntúró 20—24 filléren nagy-
ban kgként. 

A tojásüzlet folyton szilárd. Prima áru -70—72 
koronával, erdélyi 68 korval kelt el eredeti ládánként. 

Vágott baromfiból a hűvös idő következtében 
már nagyobb tételek érkeztek. Prima vágott lud 
1.12—1.20 koronával kelt el kgként. Élőbaromfiból 
nagyobb tételek állottak rendelkezésünkre. Eladtunk 
rántani való csirkét 1.20—1.40, sütni valót 1.60—2.20, 
kappant 2.40—3.60 koronával párját. 

A gyümölcsüzlet hangulata kellemes, különösen 
ptima szőlő iránt mutatkozott nagyobb érdeklődés. 
Eladtunk :. Prima saszlát 40 - 52, mézédest 36—42, 
szagosat 64—66 filléren kilóját nagyban. Édes alma 
10—16, rétesbe való 20—28, Aranyparmen 30—40, 
Török-Bálint 30—36 korona 100 kgként. Közönséges 
körte 16 fillér, finom fajkörte 40—50 fillér kgként. Dió 
nagyban keresett, középminőségü áruért elértünk 48—50 
koronát 100 kgként. Ezen czikknek sürgős beküldését 
ujabban ajánljuk beküldőinknek. Ákácz-méz 90—102, 
virágméz 72—80 koronával kelt el 100 kgként nagyobb 
vételeknél. Káposzta iránt fokozott érdeklődés mutatko-
zik s ezen czikknek mielőbbi beküldését szinte melegén 
ajánljuk. 

Budapesti takarniányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1900. október 16-án. A székesfővárosi vásár-
igazgatóság jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 65 szekér 
réti széna, 45 szekér muhar, 10 szekér zsupszalma 
5 szekér alomszalma, — szekér takarmányszalma, 
— szekér tengeriszár, 9 szekér egyéb takarmány 
(luczerna, sarjú és zabosbükköjiy stb.) 400 zsák szecska. 

A forgalom lanyha. 

Árak fillérekben, q-ként, a következők: réti 
széna 340—600, muhar 420—500, zsupszalma 280—340, 
alomszalma 280—340, egyéb takarmány , 
lóhere —, takarmányszalma , 100 kéve 
tengeriszár , luczerna 500—520, sarjú 280— 
320, szalmaszecska 300—320, széna , uj , 

, zabosbükköny 440—480. Összes kocsiszám 138, 
suly 165,600 kg. 

Állatvásárok. 

1900. okt. hó 12 én. 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 687 db, eladatott 687 db, 
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 50 db, eladatott 
ÍO drb, élő bárány 26 db, eladatott 26 drb; ölött belföldi 
1 drb, eladatott 1 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 kezdetben élénk, később 
lanyha volt. 

Arak a következők: Elő borjuk: belföldi — 
koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 70-—98-— 
koronáig, kivételesen 100 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, 44—52 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Olött borjú: 
belföldi 120 koronáig, kiv. koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli —— koronáig, kiv. — koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. 124 koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élö bárány 18- 20-— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti juhvásár. (á 1900. október hó 15-én. 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 2480 darab, 
eladatott 1729 drb, feljavított juhok 725 drb, eladatott 
725 drb, kisorolt kosok 33 drb, eladatott 33 darab, 
kiverő juh 279 drb, eladatott 279 drb, bárány — drb, 
eladatott —, kecske — db, eladatott — db, boszniai 
—, eladatott — db, szerbiai 470, eladatott 104 db. 
angol keresztezés —, eladatott — db, romániai 
durvaszőrű — db. 

Birkavásár hangulata nagyon lanyha volt. 

Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 36-43.— K. 
páronkint, 42—44 (—)K.-ig 100 kiló élősúly szerint,feljaví-
tott juhok 27-—34-— K. páronkint, 36" 40 K.-ig 100 
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok K.-ig 
páronkict, .— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juhok 14- 22 K.-ig páronkint, K-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K., kecske —•— K páronkint, 
durvaszőiü 16' 28-— K. páronkint, K.-ig 100 
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kiló élősúly szerint, szerbiai 18 K. páronkint, — 
K-ig élősúly szerint, angol keresztezés — K. páronkint. 
romániai — K. páronkint, raczkajuhok —• .— K. 
páronkint, —. -.— K.-ig ICO kiló élősúly szerint, 

Bécsi vágómarbavásár. 1900. okt. hó 15-én. 
(Vass Jenő tudósítása a .Köztelek" részére.) 

Összes felhajtás 5415 db. Ebből magyar 3822 db, 
galicziai 431 darab, bukovinai 11, német 877 db, 
hizott 3111 db, legelő 736 db, fiatal 1568 db, ökör 
3939 db, bika 568 db, tehén 623 db, bivaly 139 db. 

Élénk kereslet mellett az üzlet a multheti árak-
kal folyt le. Bikák ára 100 kilónként 3 koronával 
emelkedett. 

Arak: prima magyar 74—80-— (81- ), szekunda 
66—73, tertia 60—65. Galicziai prima 74" 76-— 
(80 —), szekunda 68—73, tertia 60—67. Német prima 
80—85-— (86 ), szekunda 72—79, tertia 64—70. 
Legelőmarha : szerb és magyar 50-—62 —, rosszabb 
minőségű 50^62-—. Bika és tehén 50-68 ( ) 
és bivaly 40- 52-—. Az összes eladások, élősúlyban, 
kilogrammonként, fogy. adó nélkül értendők. 

Bécsi sertésvásár. 1900. okt. 16 án. (ScMeifel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 4222 lengyel, 6621 magyar, össze-
sen 10843 drb. 

A vásár élénkebb volt. 

Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-
kül : prima 88—90 fillér, kivételesen — fillér, közepes 
76-86 fillér, könnyű fillér, süldő 68—86 fillér. 

Bécsi sznrómarhavásár. 1900. okt. 11-én. Fel-
hozatott: 3305 borjú, 1729 élő sertés, I22ít kizsigerelt 
sertés, 542 kizsigerelt juh, 82 bárány. 

Mintegy 600 drbbal kevesebb borjú hozatván, 
mint a mult héten, az üzlet megszilárdult és az árak 
4 fillérrel emelkedtek. Sertések multheti árakon keltek. 
Ürük és bárányok forgalma lanyha. 

Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 84—98. 
prima 100—112, primissima 114—122 (-—), élő borjú 
72—88, prima 90—98 ( ), primissima 100—104 (—), 
fiatal sertés 64—84, kizsigerelt sertés, nehéz 90—96, hízó 
sertés, süldő 88—104 ( ), kizsigerelt juh 56—80 
pr. kiló fillérekben, bárány páronkint 10—24 (—) korona. 

Bécsi jnhvásár. 1900. okt. hó 11-én, Felhajtás 
4753 db juh. 

Az üzlet valamivel élénkebb volt. 

Arak: juh 44—47 kiv. 49 per kiló fillérekben, 
raczka 34- 40-— korona páronként. 

• Mezőgazdák figyelmébe! " 

Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözGSéplökészlet üzemben! 

ELSŐ MAGYAR 
g a z d a s á g i g é p g y á r 

R É S Z V É N Y T Á R S U L A T 

BUDAPESTEN, 
K Ü L S Ő V Á C Z I - U T 7. S Z Á M . 

2V2, 31/2, 4, 4i/s, 6, 8, 10, 12 lóerejüek. 

Magánjárók 
(ut i mozdonyok . ) 

Kérjükminden szakbavágó kérdéssel bi-
zalommal hozzánk fordulni, készséggel 
adunk kimerítő és felvilágosító választ. 

T Árjegyzék kivánatra díjmentesen küldetik. | 
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Novembe r hóiban j e l e n i k m e g a 

disáasifi 
l ^ i m i i i i l i 

1901. évre. 

S Z E R K E S Z T Ő : 

S Z I L A S S Y Z O L T Á N . 

az Orsz. Magy. 6azd. Egyesület szerkesztő-titkára. 

Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Ára portomentes küldéssel 1 korona és 80 fillér. 
E g y díszesen s t e l j esen vászonba k ö t ö t t , n a p t á r rész-
szel és gazdaság i t u d n i v a l ó k k a l e l l á t o t t n agy a l a k ú 

egyszerű számviteli könyv, a melyet minden gazda 

számvitelének bejegyzésére az egész éven át hasz-

nálhat. 

Előfizetéseket elfogad 

a „ K Ö Z T E L E K " kiadóhivatala 
B Ü D A P E S T , 

IX. kerület, Üllői-ut 25. szám. 

Kitűnő minőségű 

tölgymakk-öt 
nemkülönben mindenféle erdészeti 

magot ajánl a 

Magy. magpergető-gyár 
Faragó Béla Zala-Egerszegen; 
minden kiállításon kitüntetve, leg-

utóbb 
Parisban ezüst é remmel . 

Novembe r hóiban j e l e n i k m e g a 

disáasifi 
l ^ i m i i i i l i 

1901. évre. 

S Z E R K E S Z T Ő : 

S Z I L A S S Y Z O L T Á N . 

az Orsz. Magy. 6azd. Egyesület szerkesztő-titkára. 

Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Ára portomentes küldéssel 1 korona és 80 fillér. 
E g y díszesen s t e l j esen vászonba k ö t ö t t , n a p t á r rész-
szel és gazdaság i t u d n i v a l ó k k a l e l l á t o t t n agy a l a k ú 

egyszerű számviteli könyv, a melyet minden gazda 

számvitelének bejegyzésére az egész éven át hasz-

nálhat. 

Előfizetéseket elfogad 

a „ K Ö Z T E L E K " kiadóhivatala 
B Ü D A P E S T , 

IX. kerület, Üllői-ut 25. szám. 

ábáiáitáiiáAiáiAáhAiÉ, 
1142 

Novembe r hóiban j e l e n i k m e g a 

disáasifi 
l ^ i m i i i i l i 

1901. évre. 

S Z E R K E S Z T Ő : 

S Z I L A S S Y Z O L T Á N . 

az Orsz. Magy. 6azd. Egyesület szerkesztő-titkára. 

Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Ára portomentes küldéssel 1 korona és 80 fillér. 
E g y díszesen s t e l j esen vászonba k ö t ö t t , n a p t á r rész-
szel és gazdaság i t u d n i v a l ó k k a l e l l á t o t t n agy a l a k ú 

egyszerű számviteli könyv, a melyet minden gazda 

számvitelének bejegyzésére az egész éven át hasz-

nálhat. 

Előfizetéseket elfogad 

a „ K Ö Z T E L E K " kiadóhivatala 
B Ü D A P E S T , 

IX. kerület, Üllői-ut 25. szám. 

A 

mia t t i r ó l 
és ízHimii 

uóló 1884. éli III. tinínjailk, 
a végrehajtására vonatkozí 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-
látva, egy füzetben. 

Ara b«naeBt»kttlil<u<l 

<P| íllípj ||ll||ll|| l|MI| f i!ip)lllf 

IilésiMÉf 
gyökeresen gyógyít számos évi kórházi működése 

alatt nyert gazdag tapasztalatai alapján 
med. univ. 

Dr. FABINYI 
v. kórházi orvos, specialista. 

Meglepő eredmény gyengeségi állapotoknál. 

Rendelés 9—3-igr; este 6—8-ig:. 

B U D A P E S T E N , 

V I I . ker . , E r z sébe t-kö ru t 13 . s z ám . 
Levelekre díjtalanul válasz, kívánatra gyógyszerek. 

Tenyészállat • 
4 ^ árverés. 

A bábolnai m. kir. á l lami ménesbirtok 

tisztavérii szimn;entliali tenyészetéből 

15 drb fiatal tenyészbika és 

15 drb elöhasi üsző 

f. évi október hó 23-án délután 1 órakor, 

Bábolnán, nyilvános árverésen 
el fog adatni. 

Előzetes bejelentésre kocsik kü ldetnek az 

ácsi és nagy-igmándi vasútállomásra. 

Posta és távirdaál lomás: Bábolna-Puszta. 

Az árverési föltételek a földmivelési mi-

nisztériumban, a gazdasági főigazgató urnái , 

I I . em. 80. ajtó és a ménesbirtok igazgatósá-

gáná l megtudhatók. 

Badapest, 1900. szeptember hó. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

635. szám. szv. 

Árlejtési hirdetmény. 
A nagyméltóságú magy. kir. földmivelésügyi 

miniszter urnák folyó év szeptember hő 23-án kelt 

69.038. sz. rendelete következtében a debreceni m. 

kir. állami méntelep debreceni, rimaszombati és 

szatmár-németi-i osztályainál elhelyezett katonai le-

génység és ménállomány részére 1900. évi novem- • 

ber hó 1-től 1901. október hő végéig mutatkozó 

kenyér, széna és alomszalma szükségletnek biztosí-

tása tárgyában 

f. é. október hó 17-én délelőtt 10 órakor 
uj írásbeli zárt ajánlati árlejtés fog alulírott mén-

telep parancsnokságnál megtartatni. 

A szállítási feltételek ugy az alulírott méntelep-

parancsnokságnál, mint az egyes teleposztályoknál 

megtekinthetők. 

Az ajánlatok szerkesztésére vonatkozólag felhi-

vatik az érdekeltek figyelme á hatóságilag kifüg-

gesztett árlejtési hirdetményekben foglalt mintákra. 

Debreczen, 1900. október hő. 

A debreceni m. kir. á l lami méntelep 

parancsnoksága. 
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Hirdetmény. 
Az alább megnevezett állomásokon elhelyezett cs. és kir. közöshadseregbeli csapatok, intézetek és elszigi 

szükségleteinek szállítás ut ján való biztosítása iránt nyilvános tárgyalások tartatnak, 

elszigeteltek kenyér- és zab-

ü - b á r g * y a . l á s m e g t a r t a t i k 

mely 

napon 

a bérleiti állomás 

számára 

az ahhoz 

tartozó 

körülbelüli 

napi szük-

840 114200 

Gramm 

a követ-
kező czik-

kekre 

190©. 

O k t ó b e r 

a székesfehérvári 

katonai élelmezési 

Székesfehérvár 

Kaposvár 

19©©. 
November 

1900 . 

November 

Czegléd 

1900 . 

November 

Abony 

Örkény 

19©0. 
November j 

14. 
Zombor 

az ehhez 
tartozó 

helységgel 

1901. 

J a n u á r 

1901. 

D e c z e m b e r 

Somogy 

Pest-Pilis-Solt-
Kis-Kun 

A jövő évi táborozási időszakra u. m 
körülbelül 1901. évi április hótól 1901. 

évi szeptember hóig ** 

,sz-Nagy-Kun-
Szolnok 

Pest-Pilis-Solt-
Kis-Kun 

19© 1. 

J a n u á r 

1901. 

öeczemlbcr 

H — 

162 152 

Bács-Bodrogh 

,88 | 154 90 

* A körülbelüli napi szükséglet az Örkényi lőtér részére a táborozás tartama alatt, 
gr., 138 adag zab á 4200 gr. és ,112 adag zab á 5040 gr. A szállítást az Örkényi állomásra i 
Örkény mellett bevonuló csapatok szükségletét a felajánlott szállítási árakon közvetlenül a lőtéren kiszolgáltatni. Az előbbiek után eső 
ezen szükséglet után eső bánatpénz a fent levő táblázatban van fe.tüntetve. 

** A szállitó kötelezve van a zabot a fennálló árakon a föntemlitett időszakon kívül is a Pilis-Csabán állomásozó csapatok részére szállítani, pl. a póttartalékosok 
kiképzésekor 1901. évi október és novemberben. 

megközelítőleg május hótól szeptember haváig 1173 adag kenyér á 840 
elnyerő, köteles az Örkény melletti lőtérre, vagy esetleg más, a táborba 

szükséglet, úgymint az 
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Különös határozmányok. 
Azon állomásokra nézve, melyeken a bérleti időtartam alatt, kü-

lönösen a lovasságnál az osztály- vagy ezredösszpontositás eszközöl-
tetik, a bérletnyertes köteles a származó nagyobb szükségletet és az 
esetleg engedélyezett pótlékot a szerződött árak mellett szállítani. 

Székesfehérvár, Szolnok, Kaposvár, Pécs, Kecskemét, Zombor és 
Szabadka állomásokra nézve a vállalkozók kötelesek azon többletet, 
mely az 1901-ik évben beidézett szabadságosok, tartalékosok és pót-
tartalékosok által származik, a bérleti árak mellett szállitani. 

A bérletnyertesek kötelesek, az átvonuló .csapatok szükségletét a 
feltételi füzet IV. pont, I. bekezdés, Á—á) határozmánya értelmében 
kiszolgáltatni. 

A katonakenyér két 7.00 gr. adagos czipókban állítandó elő. A 
kétadagos czipóknak tésztában 1600 grammot és kisütve 1400 grammot 
kell nyomnia. 

A kézvényelések a szükségleti helyeken a kenyér és zabra nézve 
ötnaponként történnek. 

A zab, ha az a csapat érdekében áll, a cs. és kir. hadtest-hadbizott-
ság jóváhagyása mellett kivételesen 10 vagy 15 napra is kézvényelhetők. 

A felvételezési helyiségek 1'9 km.-nól a laktanyától számítva, 
távolabb ne legyenek. Ha mindemellett ez távolabb volna, akkor a 
szállító .köteles a kenyeret és zabot a szükségleti helyekre további 
díjazás nélkül elfuvarozni. 

A zabszállitó, a szállítandó zab megvizsgálása czéljából, raktárá-
ban lehetőleg egy jó állapotban levő szélrostát tartson készletben. 

Ajánlatok ki nem irt czikkekre, továbbá ajánlatok, melyek 
hosszabb időre, mint a kiirt szállítási időtartamra szólnak, feltét-
lenül és azonnal visszantasittatnak, és ajánlatok a tárgyalás rákö-
vetkező napjától kezdve 14 napnál rövidebb Impegnoval, nem vétet-
nek tekintetbe. 

Ezenkívül a tárgyaló bizottság részéről mindazon ajánlatok nem 
vétetnek tekintetbe, melyekben egy és ugyanazon czikknél, a kiirt biz-
tosítási idő tartamának egyes szakaira, különböző ajánlatok tétettek. 

A terményeknek általános mozgósitás esetén való kiszolgáltatá-
sára nézve, a szállítási -feltételek füzetének XXVII. pontjára különösen 
utaltatik. 

Azon esetben, ha valamelyik állomáson a szállító, vagy a vele 
érintkezésben álló személyzetnek lovai között ragályos betegség ütne 
ki, a katonai igazgatásnak jogában állatul, a fen forgó ragály veszélyes ' 
állapotokról kiállított katonai állatorvosi bizonyítvány alapján, a lóállo-
mánynak — az igazolt szükség tartamára — a szükséghez képest 
esetleg más járványmentes állomásról való szállítás utjáni élelmezése 
iránt intézkedni; a nélkül, hogy a szállítónak valamely kártalanításra 
igénye származnék abból, hogy a lótáp ezen időre,nem tőle vétetett fel. 

Általános határozmányok. 
1. A tárgyalások mindenkor 10 órakor délelőtt bizottságilag tar-

tatnak meg, melyhez kizárólagosan Írásbeli -ajánlatók fogadtatnak el. 
2. Az 1 koronás bélyeggel ellátott ajánlatoknak, lepecsételt borí-

ték alatt, az előirt bánatpénzekkel együtt, külön boríték alatt való 
csatolása mellett, az illető állomás szükségletének tárgyalására kitűzött 
napon, legkésőbb délelőtti 10 óráig kell a tárgyaló-bizottsághoz be-
érkezniük; későbben érkező, vagy távirati uton tett ajánlatok nem 
vétetnek tekintetbe. 

Ha valamely ajánlatban ő számokkal és betűkkel irt ár között el-
térés mutatkoznék, akkor a betűkkel irott ár fóg helyesnek tekintetni. 

3. Minden ajánlattevő, a ' szerződési kötelezettségben már álló 
vállalkozók kivételével, üzleti képességét s erre vagyonának elégséges 
voltát, a kereskedelmi és iparkamara által, ha pedig a kereskedelmi 
lajstromba bejegyzett czégje nem volna, az illetékes gazdasági egylet 
által kiállított bizonyitványnyal igazolni tartozik. 

Az ilyen bizonyítványok nem az ajánlattevő, hanem a félsorolt 
hivatal vagy egyesület ál tal a tárgyaló-bizottsághoz hivatalosan juttatandók. 

Bizonyítványok, melyek a tárgyalás napjától számított két hónál 
korábbi kelettel bírnak, tekintetbe nem vétetnek. 

Ezen bizonyítványokból a szállítási képesség terjedelmének ki kell 
tűnnie. 

4. A tárgyalásokra nézve a Budapesten, illetőleg Székesfehér-
várott, 1900. évi szeptember hó 18-án kelt hivatalosan két példányban 
kiállított feltételek füzetének határozatai mérvadók. Ezek betekinthetők 
a cs. és kir. hadbiztosságnál, a budapesti és székesfehérvári cs. és kir. 

élelmezési raktároknál, Kecskeméten a. 13-ik huszár-ezred parancsnok-
ságánál naponta délelőtt 9 órától 12-ig. 

Az ezen szállítási feltételek füzetében foglalt feltételek betartására 
minden ajánlattevő az ajánlat benyújtásával már kötelezve van. 

Ezen szállítási feltételek füzetei az előbb említett élelmezési rak-
táraknál nyomatott, ivenként 8 fillérért el is adatnak 

5. Községek a bánatpénz letételétől mentesek; de ajánlataikért 
s az ezekben elvállalt kötelezettségekért, ugy mint más vállalkozók, 
szavatolni tartoznak. 

Termelőknek a bánatpénz vagy óvadék letételétől való men-
tesség csak oly czikkekre adható meg, melyeket ők maguk termel-
nek, de írásbeli nyilatkozatot keíladniok, hogy ők az elvállalt köte-
lezettségek teljesítésére nézve összes vagyonukkal szavatolnak. 

6. Az élelem-szükségletnek az állomáshoz tartozó helységekbe 
való elfuvarozására nézve, a feltételi füzet XVII . pontja értelmében, 
külön ajánlat teendő, mert különben feltételeztetek, hogy az el fuva-
rozás a követelt szállítási árban már benfoglaltatik. 

Ha az elfuvarozásra többen egyenlő árak mellett ajánlkozná-
nak, akkttr ezek közül az, ki az illető czikkek szállítását elnyerte, 
előnyben részesül, 

7. Az ajanlkozók a hadigazgatásnak ajánlatuk elfogadása iránti 
nyilatkozata tekintetében lemondanak az 1875. évi XXXVII. törvény-
czikk 314. és 315. §§-aiban valamely ajánlat, elfogadása iránti nyilat-
kozatra nézve megállapított határidőnek betartásáról. 

Kelt Budapest, 1900. évi szeptember hó 18-án. 

M cs . és k ir . 4. hadfest liadbiztossága. 

A j á u a l a t i m i n t a . 
Én alul' irt az 1900. évi szeptember hó 18-án'6703. sz. á. kelt hirdetmény alapján ezen ***) ajánlatommal' kötelezem magamat, . 

hogy az N._ állomásra nézve: 
a kenyérnek 840 grammos adagját 1400 grammos czipókban kisütve f., szóval fillérrel, 
a zabnak 4200 grammos adagját ... . . . . . . . . . __ ... . . . — ... . . . . . . f.r szóval fillérrel, 

1901. évi hó 1-től 1901. évi .... hó végéig terjedő időtartamra szállítom, továbbá az átvonuló élelmezést is a gyakor-
latokhoz bevonuló szabadságoltak, tartalékosok, póttartalékosok és honvédek, valamint átvonulások részére, az előkészített feltételi füzet illető 
pontjai értelmében kiszolgáltatom és ezen ajánlatért a külön boritékban csatolt (vagy az ide csatolt elismervény szerint a pénztárnál 
letéteményezett semmi más kötelezettségért nem szavatoló) nevezetesen összesen korona bánatpénzzel kezeskedem. 

Továbbá kötelezem magamat azon esetben, ha a szállítást elnyerném, hogy legkésőbb 14 nappal az ez iránti hivatalos értesítés után 
bánatpénzemet a 10 százaléknyi óvadék erejéig kiegészitendem, s ha ezt elmulasztanám, a had igazgatását feljogosítom arra, hogy ezen kiegé-
szítést a kijáró szállítási keresetemből való levonás utján eszközöltesse.. Egyébiránt a hirdetményben közzétett feltételeken kívül a tárgyalásra 
előkészített feltételi füzetekben foglaltaknak is alávetem magamat. 

Az N í. nek N.-ben kelt, ide mellékelt értesítése szerint a megbízhatóságomról és vállalatképességemről szóló bizonyítvány 
közvetlenül az -nek fog átküldetni. 

Kelt N. ....-ben, 1900. ü a hó/ -V~'~n: N. N. (vezeték- és keresztnév, lakhely, megye.) 

Megjegyzés . 

Az ajánlat lepecsételendő és boritékára Írandó: 
«Ajánlat az 1900. évi szeptember hó 18-án kihirdetett s 1900 hó ...n tartandó tárgyaláshoz.* 
A letéteményezett bánatpénz az ajánlatban részletezendő. 

***) Ezen helyen olyan esetben, midőn az ajánlattevő az illető ajánlatot kizárólag Összetesnek kívánja tekinteni, az «összetes» szó 
beszúrandó, mert minden ajánlat, mely ezen toldalékot nélkülözi, nem összetesnek tekintetik. Utánnyomás nem dijaztatik. 
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H O T T E R F . J. R . gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2., Schönbrunnerstrasse 182. 
Hotter-féle Absorblnol 

palaczk frt 6.—, Va palaczk frt 3.50. 

tenttapadékot, a nélkül, hogy a szőrt tönkre 

inakat, eltávolítás tönkre tesz minden cso-
mót az izmokon és megóv minden gyulla~ 
dástól ; különösen bevitt epebajnál, csülök-
daganatnál, paUbUtyköknél, vastag térdnél, 

IŰSd4sőkatmegSZyÜnt<JtÍ éS 

HOTTEE-FÉLE TEAIHINd-FLUID 
1 palaczk 1 frt 20 kr. 

Az inakat és izmokat a magas Öreg korig 

állatot a bedörzsölések után a legnagyobb 

Hotter-féle Absorblnol 
palaczk frt 6.—, Va palaczk frt 3.50. 

tenttapadékot, a nélkül, hogy a szőrt tönkre 

inakat, eltávolítás tönkre tesz minden cso-
mót az izmokon és megóv minden gyulla~ 
dástól ; különösen bevitt epebajnál, csülök-
daganatnál, paUbUtyköknél, vastag térdnél, 

IŰSd4sőkatmegSZyÜnt<JtÍ éS 
HOTTEE I. ÉS n. SZ. DISZNÓPOEA 

1 kiló 1 frt 20 kr. 
Legjobb étrendi szer Hotter>-féle Agril táppora 

lorak és szarvasmarháknak, 1 csomag 80 kr. 
Kitűnő pótlélyitakarmányhoz az állat ereje 

máj-, hólyag- és idegbajnál Alkalmazandó. ' 
HOTTEE-FÉLE HOLTTETEMKENŐCS 

>/i tégely ára 2 frt, i/« tégely 1 frt 20 kr. 
Felülmúlhatatlan holttetem eltávolitásái a régi 

ALLATGYÓGYKÉSZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár: BUDAPESTEK: Dr. BUDAI EMIL, 
városi gyógycz. Városháztér, dr. Eeger Leó és 
Egger.J. Náiorgyógycz. YI., Váczi-Mrat 17. és 
TÓEOE J02SEF grOgysíortára Hrálv-ttea 12. 

HOTTEE I. ÉS n. SZ. DISZNÓPOEA 
1 kiló 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer Hotter>-féle Agril táppora 
lorak és szarvasmarháknak, 1 csomag 80 kr. 

Kitűnő pótlélyitakarmányhoz az állat ereje 

máj-, hólyag- és idegbajnál Alkalmazandó. ' 
HOTTEE-FÉLE HOLTTETEMKENŐCS 

>/i tégely ára 2 frt, i/« tégely 1 frt 20 kr. 
Felülmúlhatatlan holttetem eltávolitásái a régi 

ALLATGYÓGYKÉSZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár: BUDAPESTEK: Dr. BUDAI EMIL, 
városi gyógycz. Városháztér, dr. Eeger Leó és 
Egger.J. Náiorgyógycz. YI., Váczi-Mrat 17. és 
TÓEOE J02SEF grOgysíortára Hrálv-ttea 12. 

IOTTEE-FÉLE KOLIKA ELLENI SZEE 
1 üveg 1 frt 50 kr. 

Minden fajta 

e r d e i c s e m e t é k e t 
fenyS, Douglas fenyő, vörös 

fenyő, vörös és fehér égerfa, akáczfa, 
fehér juhar, berkenye és bodzafa 

csemetéket ajánl 

G u t s v e r w a l t u n g B O R O W N A 

posta: BOCHNIA, Galiczia. 

- á r j e g y z é k ; k í v á n a t r a i ngyen . 

! Lapunk bekötési táblája 
i f s » t S S fepéFí (portómentara) 

I kapható kiadóhivatalunkban. 

Magy kir. államvasutak. 
230.146/900. szám. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

Az alulirolt. igazgalóság a magy. kir. államvasutak részére 1901.,- 1902. és 
1903. években szükséges, évenkint mintegy 2600 métermázsa bükkfakátrányolaj 
szállítását biztosítani kívánván, ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ajánlati minta, valamint a szállításokra vonatkozó részletes módozatok 
valamennyi hazai kereskedelmi és iparkamaránál megtekinthetők és a magy. kir. 
államvasutak igazgatósága anyag- és leltárbeszerzési (A III.) szakosztályánál (Buda-
pest, Andrássy-ut 73. szám, II. emelet 43. ajtó), 

„Ajánlat 132046/900. számhoz." 
Ugyanezen időpontig átadandók-.ugyanott a kötelező minőségi minták is. 
Bánatpénz, gyanánt az ajánlott anyag értékének, 5%, legkésőbb f. évi október-

hó 17-én déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak budapesü főpénztáránál leteendő. 

Budapest, 1900. évi szeptember hóban. 
Áz igazgatóság. 

A magy- kir. államvasutak téli "menetrendje. 
É r r é nyes 1900 . é v i o k t ó be r h ó 1-től . 

A vonatok INDUL A SA Budapestről. A vonatok É R K E Z É S E Bud 

A keleti pályaudvaron 

| vonttt Oélelő-t-b 

Bécs, Graz 

IIS? 

944 00 ISZSZ. Kls-Körös 

l l l 
12 
12 

sz:,T' lluan' N ' KaDlZS" 

M4 1 55 {fzatmá̂ Német?' 

16 2 80 
Bécs, Páris, London 
Bicske 

904 2 40 Konstantinápoly 

1004 | 
AdonybsSbScs T 1022 20 AdonybsSbScs T 

302 S l') gy. v. BuUka,kBerlin 

808 
» 

5 20 8Z'„V' Ruttka, Berlin 808 
» 

6 25 

p S S 'ft 7 35 p S S 
- í'ioe 8 80 ZAgiáb,Criiíme, Esz vü 

502 9 00 tv. s'zsz. 
I r t f T i r ^ l T ' L 1901 9 ?'} 

Ruttka, °Miskolcz 

soi 
10 Sí 

Ruttka, °Miskolcz 822 11 
45 

V.Y Ruttka, °Miskolcz 

A nyugati pályaudvaron 

ff | | n21 E Ó l a l 5 t t 

Oz^éd^S68' 

Ptófta-Ujp̂ t 
Nagy-Ma,os 

' " >s-Miz«e 
jed 
jta-Ujpest 

Nagy-Maros 
"-'->ta-Ujpost 

A vonatok indulása Budapest-Józsefvárosról. 

Il 11 2 

A keleti pályaudvaron. 

s E L U ^ S 

Berlúl, Ruttka, 

Me'™^ KÍÍhí m 
Munkács, Kassa 

A vonatok érkezt 

1 | S 1 DélelS-fc-fc 

Nagy-Ma-c 
Szolnok, ( 

[Sova,Tumo8' 

a-Császárfürdfi kitérőbe. 

14006112 
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M l K I S HIRDETESEK Csak mezőgazdák él 1 szakirodalom terményei, 
ik és adók hirdetményei 
lényes rovatban és árban. 

C«a i c o ly le-relekro T Í J a s zo l n i i k , m e l y e k k e l yá la i l s;e&ksé>g'es le-véHjé lyeget v a g y i e T e l e z a i a p o t ku ls ie i iek . 

BETÖLTEHBŐ ÁLLÁS. 

dos egyén, a ki kezelőtiszti 

állT'majorbsn̂ ende'Ptartani, 
a gazdasági munkálatokat ve-

felügyelni és egyszerű szám-
adást vezetni képes. 

Ugyanilyen teendók e lá-

séggel biiók előnyben ré-

Megáliapitott javadalmazá-

zerin̂ l2ü0 •» kapásföld, 6 ö 

A bi'zonyitványmásolatok 
:al felszerelt és sajátkezület 

őséghez Nagy'ldáV'Abauj 

tejgazdaság kez 

-Tafján "riiharm.1)" 

hosszabb gyakorlattal és 
ajánlatokkal rendelkezők k 
jék ajánlataikat Gátai 

Gazdasági Írnok, 
ki már tejgazdaságban alkal 

î Mosonmegye?^? 

Segédtiszti ál lás 

3gyik birtokomon azonnal be 

[•elvégzett és több évi gy"*01' 

tótnyelvet baszé ő egyé 
restetik. Évi jírandőság 
pénz 800—400 korona, 

konyha, zöldségker 

Gépészkovács, 

óf Zichy Pál nagyhörcsi 

Bővebb' fílvü! 

ÁLLÁST KERESŐK. 
Gazdatiszti 

gazdasági tanintézetet jógiké" 
rel végzett gazdász, ki a gazda-
ság minden ágában kellő jár-

korláta van. Czim a kiadóhiva-

Kezelőtiszti 

koriatt£eIbiróeSLr18nő^1 kta" 
osaládu intelligens' gazdatiszt, 

aSe|beltoj%ebbMvezSbS; 
az állattenyésztés, ^ sertés és 

alk^^zásb^n^Eddigî  sikeres 

ványokkal rendelkezik. Szives 

_ _ Önálló,^ ^ 

íegflO é'^ta î etöltöU á̂llását 

L^toíveléí̂ ^tel'epUésben8' 
czukorrépa, dohány és bur-
gonyateimelésben teljesen 

het .k, szőlőteleppel egybekötött 
előnyben ;'éczo-:üí. SycI

1 on Der-
• czentuál̂ kezelésre UNM-

ĝ akorlala "van.71'fflsTrendű 

Sen78 ? díl59Sl-acrim "iSatt'a 
Adai 

rel j^VttiiiS len üátaUmb^ 

kötelezettségének eleget tett, 
Írnoki vagy segédtiszti állást 

jövője biztosítva van,° mielőbbi 
i ím : Pejtsik Jenő, 

Sarkad, Biharmegye. 1610 

_ _ Önálló,^ ^ 

íegflO é'^ta î etöltöU á̂llását 

L^toíveléí̂ ^tel'epUésben8' 
czukorrépa, dohány és bur-
gonyateimelésben teljesen 

het .k, szőlőteleppel egybekötött 
előnyben ;'éczo-:üí. SycI

1 on Der-
• czentuál̂ kezelésre UNM-

ĝ akorlala "van.71'fflsTrendű 

Sen78 ? díl59Sl-acrim "iSatt'a 
Adai 

rel j^VttiiiS len üátaUmb^ 

kötelezettségének eleget tett, 
Írnoki vagy segédtiszti állást 

jövője biztosítva van,° mielőbbi 
i ím : Pejtsik Jenő, 

Sarkad, Biharmegye. 1610 

Kezelőtiszti 

daság; minden ágában̂ jártds, 

és tejgazdasági szakiskola üzlet-
vezetői tanfolyamát végzett 36 

Kereskedelmi 

érettségivel és 'ök^vi irodai 

rendsl£íikf m ^ M W 

Kezelőtiszti 

daság; minden ágában̂ jártds, 

és tejgazdasági szakiskola üzlet-
vezetői tanfolyamát végzett 36 

Kereskedelmi 

érettségivel és 'ök^vi irodai 

rendsl£íikf m ^ M W 

Srnoki ^ 

k t̂onal̂ öte^̂ etuégéae^ele-

ésS\eettkéSkör vvitelt 6fJ8 értf 

fótuL Mm â Uadóhfvatalbari8 

1629 

Állást keres 

radalmakban szerezte,? ugy a 
mezőgazdaság minden ágában, 
minta számvitelben is telje-' 

Srnoki ^ 

k t̂onal̂ öte^̂ etuégéae^ele-

ésS\eettkéSkör vvitelt 6fJ8 értf 

fótuL Mm â Uadóhfvatalbari8 

1629 

elnyerni. Czim a kiadóhisalal- Fiata l 

mô s'három Mzé^^skoíá îs 
végzett̂ a mezőgazdaság mm-

meZgfelelő álfálFkeíesí Czim a 
kiadóhivatalban. 1630 

Kertész 

gazdasági kertészetben, törpe 

szetbetf elsőrendű bizony.Tvá-
nyokkal képzettségének meg-
felelő jobb állást keres újévi 
íj 3ziv es ajánlatot 
keres Bisohoff Ernő, Kassa, 

F ia ta l 

mô s'három Mzé^^skoíá îs 
végzett̂ a mezőgazdaság mm-

meZgfelelő álfálFkeíesí Czim a 
kiadóhivatalban. 1630 

Kertész 

gazdasági kertészetben, törpe 

szetbetf elsőrendű bizony.Tvá-
nyokkal képzettségének meg-
felelő jobb állást keres újévi 
íj 3ziv es ajánlatot 
keres Bisohoff Ernő, Kassa, 

A j án lkoz ik 

gazdaságba, mint kezdő alkal-

B«sésm. Karan0By' Szarvaŝ  

Gépész-kovács 

k 8 o i n U " évfs,etujéP7are 
állást keres uradalomban; 

alkalmazva. Czime: Horváth 
István, Battyán, u. p. Balaton-
Szent-György. 1650 

A j án lkoz ik 

gazdaságba, mint kezdő alkal-

B«sésm. Karan0By' Szarvaŝ  

Gépész-kovács 

k 8 o i n U " évfs,etujéP7are 
állást keres uradalomban; 

alkalmazva. Czime: Horváth 
István, Battyán, u. p. Balaton-
Szent-György. 1650 

Keszthelyen 

kefes'azonnali belépésre. iSe-
tés lényegtelen. Czim a kiadó-

Mükertész, 

atyjaik! Fralzia^ é f S e t 

nagyon'jártas, a franczia szőfő" 
tenyésztésből̂ városî  Míonylt-

szé]̂  hasonló állást kerest'cz'lm 
„Ügyê kertész" jel alatt a î-

Keszthelyen 

kefes'azonnali belépésre. iSe-
tés lényegtelen. Czim a kiadó-

Mükertész, 

atyjaik! Fralzia^ é f S e t 

nagyon'jártas, a franczia szőfő" 
tenyésztésből̂ városî  Míonylt-

szé]̂  hasonló állást kerest'cz'lm 
„Ügyê kertész" jel alatt a î-

^ Parádés kocsis 
Mükertész, 

atyjaik! Fralzia^ é f S e t 

nagyon'jártas, a franczia szőfő" 
tenyésztésből̂ városî  Míonylt-

szé]̂  hasonló állást kerest'cz'lm 
„Ügyê kertész" jel alatt a î-

Uradalmi főkertész, 

Msz^ hínden^Iában " kitűnő" 

Adai 

sőbbi bTtépésre"'Czeim'1GSörtieg 
Imre, Ludas (Hevesmegye).̂  

Uradalmi főkertész, 

Msz^ hínden^Iában " kitűnő" 

Adai 

sőbbi bTtépésre"'Czeim'1GSörtieg 
Imre, Ludas (Hevesmegye).̂  

Gazdatiszt, 

lér-képezdétis végzett, 48 éves, 
ka-.holikus, családos, ^yelv-

Czime® ZáSvoedszkyr' Gyulfokl! 
gazda, Somodi, Abauj-Torna-
megye. 1621 

Öt éve 
tejgazdasági szakiskolát vég-
zett nős egyén, úgy a sajtké-
szités mint a tehenészet keze-
ben teljes jártassággal bir, 41-

Gazdatiszt, 

lér-képezdétis végzett, 48 éves, 
ka-.holikus, családos, ^yelv-

Czime® ZáSvoedszkyr' Gyulfokl! 
gazda, Somodi, Abauj-Torna-
megye. 1621 

_ ^ Számtartó ^ 

egy nagyobb uradalomban van 

bfzhatófhílyét'egy''jobban" ja-
vadalmazott állással óhajtja 
felcserélni. Szives megkeresé-

dők_ „Számtartó" 1644 jelige 

Ispán i állást 
keres bármily szerény java-
dalmazással, keszthelyi gazda-
végzett és több évi kitűnő 
g z í t C á t bazonnal8 elfőgW-

_ ^ Számtartó ^ 

egy nagyobb uradalomban van 

bfzhatófhílyét'egy''jobban" ja-
vadalmazott állással óhajtja 
felcserélni. Szives megkeresé-

dők_ „Számtartó" 1644 jelige Kereskedelmi 
akadémiát és gazdasági tanin-

i l . J í.zé.miai-íó 
ki mérlegkepe? 1 

a gazdaságban és szeszgyár-
tásban is tökéletesen jártas 
ez éy végével állását vMtóz-

hatók|696" rfeIigeS ̂ a ^ ̂ "ki-
adóhivatalhoz kéretnek. 1506 

Tehenes 
vagy tejkezelői állást keres 
január 1-ére tejgazdasági szak-

már több fdő óta tehenészétbe 

magtárosi állást is elfogad.. 

gaẑ a Pa.-Jegesi gazdaság, u. 

Kereskedelmi 
akadémiát és gazdasági tanin-

i l . J í.zé.miai-íó 
ki mérlegkepe? 1 

a gazdaságban és szeszgyár-
tásban is tökéletesen jártas 
ez éy végével állását vMtóz-

hatók|696" rfeIigeS ̂ a ^ ̂ "ki-
adóhivatalhoz kéretnek. 1506 

Tanintézetet 

ALLATOK. 

Igen szép, válogatott vSrSs-
tarka sünmenthali jellegű 1—!jj, 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

úgyszintén lesuoriinálbb 

j á p i n a s J ö k r S k e l 

K l e i n és Sp i t ze r 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megrendelésekegyezségs 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberstein 
Albert 1B7 

uradalmi igazgatóságánál 
Str l lek, 

Eladó 
tenyész-

mének. 
Gróf Chotek Rezső ur 

futtaki ménesében eladó : 
Egy 5 éves, 170 cmt. 

magas világos pej angol 
telivér mén : apja: „Mata-
mor", anyja: „Euterpe". 

Egy 15 éves, 160 ernt. 
magas sötét pej „Cupid II." 

amerikai ügető. Apja : 
„Cupid I.", anyja: „Emma", 
mindkettő importált. 

Egy 5 éves 170 ernt 
magas megy pej, nyerges 
paripa, apja: „Matamór*, 
anyja: „Patti." 

Gróf C h o t e k 
FÜTTAKI 

uradalmi igazgatósága. 
Megvételre ? 

azdaság u. p. Czirák, S 

Vörö s t a r k a 

tinó 
és 

• • n u S Z o 
legprimáhb, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
való ökrök eladására és 

későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vá l la lkoznak 

weile^ $ mw\ 
. Kis-Czelli kereskedők. 

Eladó malaczoli:. 

Megvételre ^ 

•,Su.T K4un-Féíegyhárzí 

YEGYESEL 
Lóheremagot, 
luezernamagot, 

tökmagot stb. 
külföldre legmagasabb áron 

W O I F S O M A . 
mag-, gabona- és terményügynök, 

BUDAPEST, 

iskedő" < 

Szepességi 

k á r p á t i j u l i t u r ő , 
(úgynevezett liptói) 

legfinomabb, 6 kilós bödijny 

Gőzeke 

1 v I i 

Eladó bnrgonya. 

Tó-

ajánlok őszi és kora-
tavaszi szállításra egy-
és kétnyaras, gyorsnö-
vésü csehponty-, süllő-, 
csuka és ezompó-ivadé-
kot, továbbá' megtermé-
kenyített fogas-süllő-

ikrát. 
Corchus Béla, 

Budapest, IV. kerület 
Molnár-utcza 17. 

Q a a s d á k 
s gazdálkodók figyel-
mébe. Számos urada-
lomba már bevezetett 

P Y B O L E U M 
50°/o-al olcsóbb mint 
bármely más világító 
anyag. Próbakülde-

mények 2 korona után-
vét mellett. Kivánatra 

B i r t o k bérbeadása. 
1600 kat. holdas nemesi Mr'ok, 

Kertaiakitasok 
el vállaltainak terv és 
költségvetés szerint, 54 
hold kiterjedésű faiskolám-
ból állított fanemekkel, 

Badapest. isis 

1/lost jelent meg. 

Breuer Albert 
közvágóhidi felügyelő állat-

(A. Magy. Orsz. Állatorvos-

Egyesület kiadványa).. 
A r n 1 k o r o n a 
p rtómentes megküldéssel 

1 kor . 10 HU. 
Megrendelhető a »Közte-

lek» kiadóhivatalába.. 

kitilnö minőségben 
rendkivül olcsón 

szállít 

HALDEK 
magnagykereskedése . 

József föherczeg ő cé. 

és kir. fensége udvari 

BUDAPEST, 
Károly-körut 9. 
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GÖZRÜIVELÉS. 
Nagyobb területik .szántását gézekével 

liajlandó vagyok elválallni; épúgy 

m é l y r í g o l o z á s t s z ö l ö - t e l e p i t é s e k h e z . 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti crimcmliez forduljanak. 

111011 f* (T C Ü M H gőzszántási vállalkozó 
w u L r r L r t i i y „ b u d a p e s t - k e l e s i o l b . 

I I R D I T É S E 
felvétetnek s Hadóhiyata l te 

B U D A P E S T , 

Haszonbérleti hirdetmény. 
Sopron szab. kir. város tulajdonát képező a 

várostól félórányi távolságra eső úgynevezett 

/ U e b e r m s i s s ' p-us&ta, 
1901. szeptember hó 29-től fogva egymásra kö-

vetkező 15 évre nyilvános árverésen 

haszonbérbe adatik. 
A földbirtok körülbelül 486 k. hold, szántó-

föld, rét és legelőből áll és gazdasági épületek-

kel van felszerelve. 

A nyilvános árverés és ajánlati tárgyalás 

/ . évi november hó 14-én d. e. 10 órakor 
a városház tanácstermében fog megtartatni. 

Bánatpénz gyanánt 1400 koronányi összeg 
leteendő. 

Ajánlatok irásbelileg' és szóbelileg tehetők, 
írásbeli ajánlatok 1 koronás bélyeggel a fennti 
bánatpénzzel ellátva kellő jelzésű és pecséttel zárt 
borítékban az árverés napján d. e. 9 óráig a pol-
gármesteri hivatalhoz beküldendők. 

A részletes feltételek a városi gazdasági hiva-
talnál (városház I. em. 16. sz.) betekinthetők. 

Sopron, 1900. szeptember hó 30-án. 
1615 A városi tanács. 

50°lo t e r m é i t ö b b l 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 épitkezési meszet bármely 
1827 vasútállomásra bérmentve legolcsóbban szállít 

ELSŐ BAKONY-SZENTGALI MÉSZTELEPEK 

KLEIN MÁRKUS FIAI Szentgál (Veszprémmegye.) 

M. kir. államvasutak Igazgatóság. 129.982. szám C'III. 
H i r d e t m é n y . 

Járatszaporitás a Fiume velenczei gőahajó vonalon. 
Az egész éven át fentartott heti 2 hajójáraton kivül a nyári hónapok tar-

tama a'att m l u velenczei vonalon nappal való 
utazással hetenkmt meg egy harmadik jarat is berendeztetett. 

A f. évben (1900.) ezen hetenkinti harmadik járat Fiumébe augusztus hó 
30-án indult először és az utolsó járat Velenczéből október hó. 27-én indul. 

Ezen nappali járat Fiúméból minden csütörtökön és Velenczéből minden 
szombaton mindenkor reggel 7 órakor indúl; az éjjel járatok Fiúméból minden 
kedden és szombaton este 8 órakor és Velenczéből minden hétfőn és csütörtö-
kön este 7-30 órakor indíttatnak. Menettartam 10 óra. 

Az éjjeli jártok a 4 teremmel és 80 hálóhelylyel berendezett s minden 
kényelemmel ellátott »Hegedüs Sándor« uj termes gőzhajó közvetíti, mely hajón 
a luxusosztály fülkéi többnyire csak 2—2 ágygyal vannak felszerelve. 

A Fiume-Ancsuai vonalon a jelenlegi hetenkinti 2 hajójárat az egész éven 
át megmarad, mely járatok közül az egyik nappai a másik pedig éjjel való uta-
zással történik. A nappali járat Fiúméból minden hétfőn és Anconából minden 
szerdán mindenkor reggel 7 órai-, r j< !i járat Fiúméból minden csütör-
tökön este 8 órakor és Anconából minden szornbatoh este 8-30 órakor indul. 
Menettartam 10 óra. -

Ezen járatokat egyelőre a .Dániel Ernő" termes gőzhajó közvetíti. 
Fiúméban az összes hajójáratok csatlakozásban indulnak és érkeznek a 

Budapest—Fiume közt köz'ekedő gyorsvonatokkal, valamint Velenczében ós Anco-
nában a Milánó, Bolovna, Nápoly, Brindisi stb. felé induló illetve érkező vona-
tokkal. A gyorsvonat i n j il ot > helycig illetve onnan köz-
lekednek. 

, Menetjegyeket kiadnak és közelebbi felvilágosítással szóigálnak a m. kir. 
államvasutak állomásai és városi menetjegyirodái valamint Cook Tamás és Fina 
czég utazási .irodái. 

Budapest, 1900. október hóban. Magyar kir. államvasutak. 

„KÖZTELEK" 
kiadóhivatalában 

B u d a p e s t , K ö z t e l e k 
a következő c r a z d a s á g ' i s saks í r u . n . l s á l s kaphatók: 

Egys ze r ű gazdasági s zámv i te l . Irta Suschka Richárd. 
• Az Örsz. Magyar Gazd. Egyes, által 2000 korona pálya-
díjjal koronázott pályamű. Bolti ára csinos vászonkötés-
ben 6 korona.. A «Köztelek» előfizetőinek és az O. M. G. E. 
tagoknak portoméntesen megküldve 4 korona 6 0 fillér. 

A B a r o m f i h i z l a l á s a és a h í zo t t b a r o m f i ér téke-
sítése. Irta Hreblay Emil állattenyésztési felügyelő. Ára 
portomentes küldéssel 1 korona 70 fillér. 

Gazdaság i S z á m v i t e l i N ap t á r . Szerkeszti Szilassy Zol-
tán, az O. M. G. E. szerkesztő-titkára. Megjelenik min-
den évben. Bolti ára 1 korona 5 0 fillér, portomentes 
küldéssel 1 korona ©O fillér. 

A mezőgazdaságró l és mező rendő r s ég r ő l szóló 1894-ík 
évi XlI-ik törvényezikk, a végrehajtására vonatkozó 
miniszteri rendelet, magyarázatokkal ellátva, egy füzet-
ben bérmentes küldéssel 2 korona 20 fillér. 

A sertés j a v í t á s a és h i z l a l á sa . Gazdák és hizlalók 
használatára. Irta: K. Ruffy Pál uradalmi főtis^t.^Ára 
portomentes küldéssel 2 korona 3 0 fillér. 

A mesterséges bo r ok kés z í t é sének , forgalomba hoza-
. talának tilalmáról szóló t ö r v ény . Magyarázó jegyze-
tekkel ellátta: dr. Lónyai Férencz. Ára 1 korona 6 0 fillér. 

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




