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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Megjelenít minden szeriái és szombatot 

és kiadóhivatal: Budapest (Köztelek), 
Űl lői -At 25 . szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld -vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
a földmivelési és növénytermelési szakosz-
tálynak január 15-én, azaz szombaton d. u. 4 
órakor a „Köztelek" kistermében tartandó 
ülésére. 

1. Javaslat a czukorrépamag, ezikória, 
fü, virág és konyhakertészeti magvak termelé-
sének előmozdítása érdekében. 

2. Amerikai luczerna és lóhere beözön-
lése és forgalombahozatala ellen foganatosí-
tandó óvrendszabályok. 

3. Istállótrágya helyes kezelésének elő-
mozdítása a kisgazdáknál. 

4. A helyes műtrágyázás meghonosítása 
kisgazdáknál. gróf Szápáry Gyula 

szakoszt. elnök. 

Tavaszi állatvásárok sorrendje. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

által a f. év tavaszán rendezendő állatvásárok 
a következő időszakokban fognak megtartatni: 

IX. tavaszi luxuslóvásár (a Lótenyésztés 
emelésére alakult Tattersall r.-társasággal kar-
öltve rendezve) márczius hó 29, 30 és 31-én a 
Tattersall istállóiban (Külső Kerepesi-ut, a keleti 
pályaudvarral szemben.) 

X. tavaszi luxuslóvásár, ugyanott május 
hó 16, 17 és 18. napjain. 

A dijazással egybekötött XV. tenyész-
állatvásár határnapjai még nincsenek végleg 
megállapítva, márezius hó 2-dik harmadában 
fog megtartatni. 

I-sö dijazással és próbavágásokkal egy-
bekötött hizott állatvásár a székesfővárosi 
marhavásártér istállóiban ápril hó 2, 3 és 4-ik 
napjain. 

Bejelentési ivek á vásárokra az OMGE. 
titkári hivatalánál (Budapest, Köztelek) kap-
hatók. 

Eladó tenyészbikák. 
Az Orsz. Törzskönyvelő Bizottság e hó 

elején ismét felterjesztette a földmivelési mi-
niszterhez az eladásra bejelentett, törzsköny-
vezett vagy törzskönyvezett szülőktől származó 
bikák kimutatását. 

Azt hiszszük, hogy a tenyésztők érdeké-
ben cselekszünk, ha ezen bejelentéseket e he-
lyen is nyilvánosságra hozzuk, miáltal a venni 
szándékozók tisztavérü apaállatok beszerzési 
helyeire" nézve útbaigazítást nyernek. 

Magyar fajta bikákat: Ifj. Sváb Sándor, 
Balaton-Szent-György, Somogymegye, 7 dbot, 
250—300 frtnyi árban. 

Borzderest (f.-innthali): Vladár Emil, Cser-
tész u. p. Szerednye, Ungmegye, 6 darabot, 
180—250 írtjával. 

Simmenthalit: Dessewffy Miklós gróf, 
Balsa-tanyá, u. p. Vencsellő, Szabolcsmegye, 
4 dbot, 2 7 5 - 5 0 0 írtjával (élősúly szerint kiló-
ját 50 krjával számítva). Fáy Zoltán, Ecséd, 
Hevesmegye, 3 dbot, 250—300-írtjával. Hadik-
Barkóczy Endre gróf, Tavarna, Zemplénmegye, 
5 dbot, 300—350 írtjával. Horn Dávid, Szoko-
lócz, u. p. Pöstyén, Nyitram., 2 dbot. 400 frtjával. 
Stein Lajos dr., Baranya-Felső-Mindszent, négy 
dbot, 200—250 frtjával. Szabó Ernő, Bucsu, 
Vasm., 2 dbot, 300—350 írtjával. Szent-gott-
hárd/i uradalom, Szent-Gotthárd, Vasmegye, 1 
dbot, ára 300 frt. 

Bernit: Kralovánszky Kálmán, Pta-Hor-
gostó, u. p. Kis-Jenő, Aradm., 4 dbot, ebből 
3 darab 150 forintjával, 1 darab pedig 400 
forintjával. 

Pinzgauit: Tartler György, Brassó, 2 
darabot, 190 és 230 forintért. 

Orsz. Törzskönyveid-Bizottság. 

Közgazdasági szakosztály ülése. 
(1898. január 10.) . 

Jelen voltak gr. ZselénsM Bóbert elnök-
lete alatt: gróf Dessewffy Aurél, az OMGE. 
elnöke, Bujanovich Sándor, az OMGE. alelnöke, 
Scitovszky János, szakosztályi alelnök, dr. Bal-
lagi Lajos, Bálintffy Pál, Bálint Imre, Bernát 

István, dr. Csillag Gyula, Galgóczy Károly, dr. 
Oaal Jenő, Gosztonyi Tibor, Károly Bezső, 
gróf Károlyi Sándor, Kvassay Jenő, Küszler 
Henrik, Lejthényi György, Löcíierer Andor, 
Lipthay István, Máday Izidor, Politzer Géza, 
dr. Bodiczky Jenő, Szentiványi Zoltán, Szerencs 
János, Szevera Károly, ifj. gr. Széchenyi Imre, 
dr. Szilárd Ferencz, ÍJgron Ákos, Wagner 
Jenő, gróf Zichy Aladár stb. szakosztályi ta-
gok. Forster Géza igazgató,. Szilassy Zoltán 
szerkesztő-titkár, Jeszenszky Pál titkár és Bu-
binek Gyula ügyvezelő-titkár mint előadó. 

Gróf Zselénski Bóbert, a szakosztály el-
nöke megnyitja az ülést s a niaga -és elnök-
társai nevében köszönetét fejezi ki a beléjük 
helyezett bizalomért. 

Az ülés első tárgya: 
A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület javaslata 
a végrehajtási törvény korszerű módosítását 

Előadó: a javaslat időközben a nevezett 
egyesület Által visszavonatván, azon indoko-
lással, hógy azt a legközelebbi szövetségi 
nagygyűlésen fogja uj alakban és részletesen 
kidolgozva benyújtani. 

A szakosztályi ülés napirendjére kitűzött 
ezen tárgy tehát ennek következtében a napi-
rendről levehető; méltóztassék ezt tudomásul 
venni. 
A hazai folyók hajózhatóvá tétele és kiépítése. 

Előadó: a Magyar Hajózási Egyesület 
még a mult év nyarán azon kérelemmel for-
dult egyesületünkhöz, hogy a hazai folyók épí-
tése és hajózhatóvá tétele tárgyában szakvé-
leményét nyilvánítsa. Az egyesület kérelmének 
ezideig nem tehettünk eleget az időközben be-
állott nyári szünet miatt, (mely a .Köztelek" 
2. számában jelent meg). 

Indítványozza, hogy a szakosztály Mel-
czer Géza szakvéleményét egész terjedelmé-
ben elfogadva, hozza javaslatba a választ-
mánynak, hogy a szakvélemény a Magyar 
Hajózási Egyesülethez áttétessék. 

Kvassay Jenő: Nem osztja mindenben 
Melczer nézetét s igy különösen kiemelni kí-
vánja, hogy a hazai mellékfolyók szabályozá-
sát nem kell a kormánynál kérelmeznünk, mert 
ezt már törvény szabályozza. 

Veszünk vetőmagnak alkalmas 
wm- tavasz huzat * 

és kérünk mintázott árajánlatokat 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. 

Mai számunk 31 oldal. 
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Melczer javaslatában helyesli azt a felfo-
gást, hogy a Dunát a Tiszával lehető felső 
minél magasabb ponton összekötő csatorna 
igen előnyös volna a Tisza völgyére. Ez első-
rendű szükség az országra nézve. Úgyszintén 
helyes a vukovár—szamaczi csatorna kiépíté-
sének terve is. De nem osztja a Melczer, me-
morandumában azon kifejtett elvet, hogy a 
Tisza oly hajózó utat tüntet fel, amelynek nagy 
bajai vannak. Kijelenti szóló, hogy a Tiszának 
azon része, mely hajózható, ma sokkal jobb~ 
állapotban van, mint a Duna. 

A harmadik dolog, amelyet már Melczer 
ajánl a Tiszalök-gyomai csatorna. Ennek szóló 
nem tulajdonit valami nagy fontosságot for-
galmi szempontból és kéri a szakosztályt, hogy 
a Magyar Hajózási egylethez adott véleményé-
ben ezt mellőzze. Szerinte annál fontosab a 
két előbbi csatorna kiépitése, mert az ameri-
kai versenynyel csak ugy birunk. megküzdeni, 
hogyha az északi folyókkal, az Elbével Oderá-
val és Rajnával direkt összeköttetésünk lesz. 

A mult évben tartott technikus kongresz-
szus ilyen értelemben nyilatkozott ; e szöm-
pontok figyelembe vételével ajánlja Melczer 
Géza javaslatát elfogadásra, 

j , . . . • Löcherer Andor; előtte szólóval szemben 
ellenkező, nézeténelí ad kifejezést az amerikai 

> . verseny és a? északi folyókkal: csatorna révén 
való direkt összeköttetésünk tekintetében. Szerinte 
a mai vám egyezség és tariffák mellett azon 
csatornán jut keresztül legkönnyebben az ame-

„.rikai gabona Budapestre, amelyet mi csinálunk. 
.' Gróf Desmvffy. Aurél, Kvassay Jenő né-

zetét osztja a két fő csatorna kiépítésére nézve. 
Előadó: szintén azt ajánlja, hogy a Kvas-

say Jenő által tett módosítással fogadja el a 
szakosztály Melczer Géza javaslatát. ; 

A szakosztály Melczer Géza memorandu-
mát Kvassay Jenő módosításával fogadja el és 
javasolja áttenni a Magyar Hajózási • Egyesü-
lethez. 

Az egyenes adók reformja. 
Előadó: A pénzügyminiszter a mult évi 

pénzügyi költségvetés .tárgyalásában érintette, 
hogy az egyenes adók reformja tárgyában leg-
közelebb törvényjavaslatot fog a ház asztalára 
letenni. 

T Á R C Z A. 

Az egyenes adók reformjával az OMGE. | 
1894-ben foglalkozott s állásfoglalását beter-
jesztette a "minisztériumhoz, sőt a III, o'rsz. 
gazdakongresszus is foglalkozott e kérdéssel, 
Mindazonáltal szükséges volna, ha a miniszter 
áltál beterjesztett törvényjavaslat > a gazdakö-
zönségnek. is hozzáférhetővé tétessék. 

Méltóztassék tehát elhatározni, hogy. 
felterjesztés intéztessék a földmivelésügyi mi-
niszterhez aziránt, hogy az egyenesadók íe-
formja ügyében a ház elé terjesztett törvény-
javaslatot véleménynyilvánítás végett az^OMGE.-
nek is idejekorán megküldje. 

A szakosztály az előadó előterjesztéséhez 
hozzájárul. 

A tőzsdejegyzések mégtáviratozása. 
Előadó előterjeszti, hogy a földmivelés-

ügyi miniszter még 1895. év folyamán életbe-
léptetett egy intézkedés^ mely szerint a buda-
pesti tőzsde jegyzései a fontosabb vidéki állo-
másokra, számra nézve 82 helyre naponként 
megtáviratoztatnak. Most a miniszter azon 
megkereséssel fordul az OMGE.-hez, hogy 
nem tartaná-e szükségesnek ezen állomások 
kibővítését. 

Szóló betekintést szerezvén ez állomások 
névjegyzékébe, azt. találta, hogy sok állomás 
hiányzik a jegyzékből, t melyekkel szükséges 
vqlna a tőzsdejegyzéseket tudatni. 

Indítványozza azért, hogy megkeresés in- , 
téztessék a szövetséges vidéki egyletekhez, hogy 
jelöljék ki területükön azon állomásokat, me-
lyekre szükségesnek tartják a , tőzsdejegyzés 
megtávirátózásat'. 

A szakosztály előadó indítványához hozzá-
járul. 

Termény-zálogliitel és elevátorok. 
' Előadó előterjeszti, hogy a terményekre 

adandó' záloghitel tárgyában a Nyitramegyei 
Gazdasági Egyesület javaslatot terjesztett a 
szövetség november 28-iki nagygyűlése elé, 
mely e tárgyat előkészítés végett kiadta ezen 
szakosztálynak. 

Méltóztassék a kérdés beható tanulmá-
nyozását egy bizottságra biznr.'ázzal, hogy e 
bizottság munkálatával még a tavasz folyamán 
elkészüljön és munkálatát beterjeszszQ; 

maga csudálkoznék legjobban, ha egysze* azt 
mondaná neki az ember: „te 'iszen mindezt 
csak ami mulattatásunkra találtad ki, egy szó 
sem igaz az "egész históriából.'* 

Am az ügyes füllentők nem minden bo-
korban teremnek. Az ember a legtöbb „tódi-
tást" hamar észreveszi, mert á mesemondónak 
nincs meg az előadásában a kellő meggyőző 
erő. Végighallgatjuk az elképzelt kalandok hő-
sét, de unatkoznak mellette, ha csak kivétele-
sen éppen az nem mulattat, hogy mennyire 
vergődik, keresvén a fonalat, az érdekes 
fordulatokat, amikkel á meséjét fűszerezni 
igyekszik. Hanem van a vadászoknak egy ál-
talános fogyatkozásuk, amely szintén a füllen-
tés egy bizonyos fajtájában nyilvánul s oly-
annyira közös, hogy meg kell vallanom, hosszú 
vadászpályámon egyetlen egy olyan vadászszal 
se találkoztam, aldben többé-kevésbé fel ne , 
fedeztem volna. 

Mondom nincs vadászembér, én legalább 
nem tudok egyet sem, aki valamiképpen ki ne 
akarná magyarázni az ő hibás lövéseit. Mi az 
óJca ?! ezzel a kérdéssel, illetve erre a kérdésre 
a felelettel rögtön készen van Nimród, hü kö-
vetője, hogy ha „eltolt" egy vadállatot. És * 
bámulatos az a furfang, az a. változatosság, 
különösen pedig az a gyorsaság, melylyel meg-
találjuk a magyarázatát, hogy miért is hibáztuk 
el azt a vadászzsákmányt, amelyét Diana kegye 
nekünk szánt. 

G. Józsi barátom is tudja, hogy igy van 
s már egy könyvecskét állított össze a „kifo-

gások"-ból. Egy könyvecskét, amelyben benne' 
van a legtöbb hibás lövésnek az oka, paragra-
fusokba szedve. 

Dr. Csillag "Gyula: Ez nem egyszerű kér-
dés, mert hagyományos jogi elveken alapszik. 
A bizottságnak a tekintetben kellene módoza-
tokat keresni, hogy a zálogkölcsön ^miképpen 
biztosíttassák, pl. lehetne-e egy bizaliíii személy 
őrizetére bizni a zálogot, szövetkezetre vagy 
más intézményre. 

• Löcherer Andor: Németországban a kér-
dést szövetkezét! uton igyekeztek megoldani. 
Nálunk sok gazda előleget kap a gabonájára 
s a szállítási határidő messzire kitolatik őszre 
vagy tavaszra. Éppen azért, mert igy állanak 
a dolgok, helyes volna, ha a németországi 
törvényhozásnak a szövetkezetekre vonatkozó 
adatait is beszerezné és figyelembe venné a 
bizottság munkálatainál. 

Bernát István csak egy kérdést vet fel, 
vajjón a bizottság működése' csak'' termény-
zálog hitel keretében maradjon-e vagy pedig 
kiterjeszsze funkczióját a hitelkérdések többi 
nemeire is. 

A szakosztály előadó javaslatának elfo-
gadásánál a kérdés tárgyalását a szakbizott-
ságra bizza, melynek tagjai gróf Károlyi Sán-
dor, Miklós Ödön, MesM Pál, ifj. gróf Széche-
nyi Imre, Perczel Ferencz, Renner Gusztáv, 
Löcherer, Andor • és dr. Ballagi Lajos. 

A gazdasági tudósítások. 

Előadó: a Nyitramegyei Gazdasági Egye-
sület azon javaslattkl fordult a, szövetségi nagy-
gyűléshez, hogy irna fel á%láWíftMs?teriumhoz 
aziránt, hogy ezentúl a gazdasági"'tudósítókat 
a miniszter a gazdasági egyesületek ajánla-
tára nevezze ki. A nagygyűlés a javaslatot 
tárgyalás végett a szakosztályhoz utalta ; mi-
vel azonban oly irányban felterjesztés intéz-
tetett már a miniszterhez, hogy az 189'5. évi or-
szágos statisztikai felvételek alkalmából tett 
tapasztalatok alapján az egész mezőgazdasági 
statisztikai felvételt reorganizálja és erre 
nézve egyes irányeszméket is kifejtett a 
szakosztály. Ő exezellencziája helyesli a szak-
osztály állásfoglalását és jelzi, hogy szüksé-
gesnek taríja a reorganizácziót s erre nézve 
törvényjavaslatot dolgoztat ki, melyet véle-

. ményadás végett meg fog küldeni az egye-
sületnek is, ha a javaslat leérkezik, akkor lesz 

G. Józsi különben a legnagyobb imposz-
torok egyike. Nincs az a vadászhunczutság, 
ami ő tőle ki ne telnék. A legbolondabb va-

' dászkalandokat mindig ő éli át s persze ő is 
mondja el, mert szemtanú azokra, a jó iste-
nen kivül, soha sincsen. 

Abban a vadásztársaságban, melynek 
G. Józsi a lelke, mindene, totumfac-ja, köz-
kézen forog a „paragrafusos könyv" s mamár 
jóformán kívülről tudja minden czimbora. Ugy 
czitálják a paragrafusokat, mintha ügyvédek 
lennének. 

Egyszer egy erdei hajtásban, amelyben 
magam is részt vettem, az egyik vadásztársra 
egy gyönyörű őzbak ment; rá is lőtt az érde-
mes Nimród, de elhibázta a remek állatot. 
Amikor aztán a hajtásnak vége volt, kíváncsi 
arczczal, de egyszersmind ravaszul moso-
lyogva közeledtek,., az ügyetlen. . vadászhoz 
szomszédai. 

S. Karcsi, . a szomorú őzvadász, rájok 
förmedt; „No, mit mosolyogtok ? ' Paragrafus 
numero tizenkettő!" 

— Nem, válaszolta a segédszolgabifő, 
nem tizenkettő, hanem numero egy. 
í S. Karcsi nagyot ugrott. Bolond vagy, 
mondta, dühösen s a faképnél hagyta a nevető 
pajtásokat. 

Ugyancsak elcsudálkoztam. Semmit sem 
értettem az .egészből... Micsoda paragrafusokról 
beszélnek ezek? Az uradalmi írnok oda som-
polygott mellém. Kérem, mondta bizalmasan, 
talán nem is tetszik tudni, hogy miről 
van szó. 

— Nem biz én, édes uramöcsém, na-
gyon lekötelezne, ha megmondaná. 

Arra aztán elővett egy füzetkét, melyen 

A paragrafusok. 
(Vadászkifogások gyűjteménye.) 

Irta: Bársony István. 
Hagyományos dolog s apáról fiúra, szálló 

hit, hogy senkise füllent annyit, mint a vadász-
ember. Nimród unokáit a nagyot mondás 
szabadalmazott lovagjainak tartja mindenki s 
még a legkomolyabb, legmegbízhatóbb ember 
is felkelti maga iránt a füllentés gyanúját, | 
mihelyt vadászatról beszél s olyasmit mond, 
ami a tisztelt hallgatóságnak meglepetés. 

Annyi bizonyos, hogy a vadászkompániák 
hem igen hasonlíthatók egyéb kompániákhoz ; 
mert egy jó vadásztársaság igazi mintaképe a 
demokratikus íestülethék, még pedig az olyan-

.iiak, ahol a vidámság, az egyetlen törvény és 
:ahol semmiféle tréfa se rossz, ha meg tud 
nevettetni. Megszűnik a vadász gyönyörei közt 
a1 rangkülönbség s a- társaság legegyszerűbb 
tágja is szívesen látott pajtás, kivált ha lőni 
tűd. Az örökös vidám hangulat azután száz-
féle formában nyit teret a hamiskqdásnak, 
ami a nagyótmondásban is szokott nyilvá-
nulni. A füllentés sokszor nem egyéb, mint 
tréfa, amit az- elbeszélőnek eszében' sincs 
komolyan venni. De kétségtelen, hogy egy 
hunczut vádászkalandot, amit valaki már 
sokszor végighazudott már, végre ő maga, a 
füllentő ::is hinni kezd. Oly élénk részletesség-
gél ttidj a elképzelni azt, amit valósággal átélni 
szerététr "volna, vagy amiről azt hiszi, hogy 
annak az átélése érdekes lett volna, hogy ő 



5. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1898. JANUÁR HÓ 15. 
7 7 

helyén való e kérdésben az ujabb állásfog-
lalás. 

Tudomásul szolgál. 

Kereskedelmi szerződések tanulmányozása és 
az általános yáintarifa revíziója. 

Előadó: Tudomással bir arról a szakosz-
tály, hogy Németországban egy központi iro-
dát állított fel az állam, melynek féladata az 
1892-ben életbeléptetett nemzetközi szerződé-
sekre vonatkozó adatok gyűjtése, azok tanul-
mányozása. A bécsi császári gazdasági egye-
sület szintén bizottságot küldött ki s a bécsi 
kereskedelmi- és iparkamara szintén hasonló 
feladat megoldását tűzte ki czélul. Ha e két 
inczidensre utalok, akkor egész terjedelmében 
előttünk áll a kérdés, amelyet az általam 
benyújtandó javaslat felölel. Ha Németország-
ban vagy Ausztriában szükséges volt ez intéz-
kedések életbeléptetése, ugy kétszeresen szük-
séges ez Magyarországon, (Ugy van!) szüksé-
ges azért, mert méltóztatik jól tudni, hogy 
magyar statisztikai adatokkal nem rendelke-
zünk, a monarchiára vonatkozó kiadványok 
németül jelennek meg, meglehetősen elkésve 
Bécsben s bizony felette szükséges volna, hogy 
ez adatok magyar nyelven is publikáltassanak. 

Ennek tulaj donitható egyrészt, hogy va-
lahányszor vámügyi vagy nemzetközi kereske-
delmi szerződések kérdése merül fel, a köz-
vélemény teljesen készületlenül áll, mert nem 
állanak rendelkezésére azon eszközök, melyek 
által magának véleményt formálhasson. 

De szükséges, hogy már jó eleve közvé-
leményt teremtsünk e kérdésben, mert csakis' 
ugy tudjuk mindazon kívánságokat és köve-
telményeket, molyok a nemzetközi szerződések 
megkötésé' óta évi'5K;vro fokozódnak, meg-
valósítani. Az 1892-ben életbeléptetett' ném-
zetközi szérződések ránk nézve legkevésbé 
kedvezők s mindenütt az a vélemény más 
államokban is, hogy a mai szerződéses álla-
potok nem felelnek meg a követelményeknek. 
Tehát egy alaphibának kell lenni a rendszer-
ben, mely hosszabb tanulmányozást igényel, 
ezért javaslom, hogy egy bizottság küldessék 
ki, mely mindenekelőtt az 1890. évre vissza-
menőleg, sőt korábbi időkből is tanulmányozza 

meglátszott a gyakori forgatás nyoma. Ez a 
mi paragrafuskönyvünk, mondta rejtelmes áb-
rázattal. Kinyitottam s a szemem mindjárt rá-
esett az első paragrafusra. így hangzott: „ 1. §. 
Aki nem tud, lőni, az ne vegyen puskát a 
kezébe". 

Most már tudtam,rhogy >:mértv./Jeíi.olyaű. 
dühös szegény Karcsi, amikor a segédszolga-
biró az első paragrafust vonatkoztatta rá. 

Hamarosan megkerestem a tizenkettedik 
paragrafust, amire Karcsi hivatkozott.' Ez volt: 
„12. §. Ha a vadat nem látod kellőképpen, ne 
puskázz rá, mert vagy elhibázod, vagy csak 
megcsúfolod". 

Igazán eredeti gondolat 1 Hiszen ez való-
ságos vadászati kiskáté! No, ezt végig kell 
böngésznem. Hisz ebben [minden úgynevezett 
paragrafus egy-egy mentegetőzésnek a per-
sziflálása. 

Kezdődik azon, — amint láttuk — hogy 
aki nem tud lőni, az ne vadászszék. Ez az 
alfa. Helyes. Hát a többi? Lássuk csak egy 
kissé: 

2. §. Ha a puskád nincsen megtöltve, ne 
fogd vadra, mert ugy sem lőhetsz vele. 

3. §. Töltényeidet se .túlságosan erősre, 
se túlságosan gyöngére ne készítsd, mert vagy 
rúgni fog a puskád, vagy elviszi a vad a lö-
vést, te pedig mindenképpen vad nélkül ma-
radsz. . 

4. §. Minden vadat a neki megfelelő lö- • 
veggel lőjj. Jegyezd meg, hogy a fürjet nem 
szokás nullás sőréttel lőni, a nyúlba pedig, 
kivált ha messze van, nem plántál az igazi 
vadász tizennégyes sörétet, ami fürjnek való. 
A vadkannak golyót, küldj az oldalbordájába, 
ne kásaszemeket. 

előbb a magyar statisztikai adatokat, azután a 
monarchiára vonatkozó adatokat, miután re-
mélhetőleg a közös vámterület alapján fogjuk 
megkötni a kereskedelmi szerződéseket.. Ezeken 
kivül alapos tanulmányozást igényel a velünk 

i szerződéses viszonyban levő államok forgalma 
is, mert ha a jövő vámpolitikának és kereske-
delmi forgalmunknak képét megalkotni akar-
juk, ismerni kell az egyes országoknak a fel-
vevő képességét, forgalma ujabb alakulását, 
akkor tudjuk megalkotni azon intézkedéseket, 
melyek a mi forgalmunkat azon államokba 
irányithatják. 

Tiszteletteljes javaslatom volna továbbá, 
hogy mindezen adatok feldolgozás után a 
„Köztelek"-ben közzé tétessenek. 

Amennyiben a szerződéskötés újból ak-
tuálissá válik, feladata volna a bizottságnak 
az általános vámtarifa kidolgozása s végül, 
hogy a bizottság necsak száraz anyagot bo-* 
csásson rendelkezésre, hanem az adatok alap-
ján konklúzióra is jusson, amely jelezze az 
OMGE. állásfoglalását a jövő szerződések kö-
tésekor és a vámpolitikát illetőleg. 

Az alábbi határozati javaslatot ter-
jeszti elő : 

mondja ki a szakosztály, hogy: 
tekintettel a megoldásra váró számos 

vámügyi kérdésre, saját kebeléből vámügyi 
, bizottságot alkot, melynek feladata: 

a) az összes fennálló kereskedelmi és 
vámszerződések tanulmányozása és ismertetése. 

b) Magyarország, Ausztria és a monarchiá-
nak az összes szerződéses államokkal mennyi-
ség és érték, vámcsoportok, élelmi czikkeky 
ipari segédanyagok, gyártmányok s főbb for-
galmi czikkek szerinti forgalmának § végül;, a ., 

.kjkészitégi .eljárás forgalmának feldolgozása ' és. 
"! iámertetése "l 8'Öb-ifc évtől 1903-ig. 

c) A szerződéses államoknak monarchiánk-
kal és a versenyállamokkal való áruforgal-
mának feldolgozása és ismertetése kiviteli 
szempontból. 

d) Külállamok állategészségügyi intézke-
déseinek tanulmányozása és az állatkivitel te-
kintetében nálunk teendő intézkedések. 

é) Az előzőkben szerzett adatok és ta-
pasztalatok alapján az általános vámtarifa 

5. §. Ha napba nézel, megvakulsz. Esze-
rint, ha a nap felé lősz, bátran ; ráfoghatod; 
hogy hibás lövésed oka a napfény volt. 

6. §. Jól ügyelj, hogy közvetlenül-a lö-
vés előtt semmi se essék más a-szehíeábe, 
csak a yad, mert különben üjrá hibázni fogsz 

. mindannyiszor. 
7. •§. Mindig idejében vedd észre a va-

dat. Amitől elkéstél, arra ne lőjj, mert bará-
taid csak azt veszik tudomásul, hogv hibáztál, 
a többit füllentésnek tartják. 

8. §. Ha messze volt a vad, miért lőttél 
rá? Azonfelül, hogy hibáztál, még joggal,ösz-
is szidnak a társaid. Azt mondják rólad, hogy 
fuser vagy. 

9. §.- Magánügyeidet hagyd otthon, hogyha 
Vadászni mégy, nehogy elandalogj s észre ne 
vedd a vadat, a mit a jó sors puskád elé küld: 

10.. §. Puskád kakasát felhúzd, mielőtt 
lőni akarsz, különben semmire se mégy, akár-
hogyan rángatod is a ravaszt. 

11. §. Ha nem vagy gyors lövő, n& do-
báld válladra a puskát vadászat közben, hanem 
tartsd lövésre készen. Senki se nézi azt, hol 
volt a puskád, hanem csak azt, meglőtted-e a 
vadat. 

12. §. Ha a vadat nem látod kellőképen, 
ne puskázz rá, mert vagy elhibázod, vagy csak 
megcsúfolod. 

13. §. Mért lősz a vad mögé? És mért lősz 
a vad élé? magát lődd meg, ne pedig körü-
lötte a levegőt. -

14". §. Ha ezer lépésnyire tőled szánta-
nak a pusztán, ne mondd, hogy azért lőttél 
oly sietve a vadra, nehogy a szántóökrök vo-
nalába fusson s aztán háziállatot lőjj vad he-
lyett. Mert, ha hibázol, ugy sem hisz neked 

revíziója és kidolgozása s általában javaslatok 
tétele a jövőben követendő vámpolitikát ille-
tőleg. 

Ifj. gróf Széchenyi, Imre: \Melegen üdvözli 
az indítványt s azért tartja időszerűnek, mert 
e tekintetben tájékozás hijján van a magyar 
közönség ős nem sokára el fog következni az 
idö, midőn a vámpolitika terén sokkal nagyobb 
hasznot tudunk tenni közgazdaságunknak, mint 
bármely más irányban. (Igaz. Ugy van.) Sze-
rinte ez a legfontosabb kérdésünk ma, mely-
hez legkevesebbet értünk; az adatok végett a 
kormányzathoz kellene fordulni, mely a külföldi 
államoktól beszerzi az adatokat. 

Gróf Dessewffy Aurél: Egy felirattal kérni 
kellene, hogy mindazon adatok, melyeket a 
kereskedelemügyi minisztérium már eddig is 
e czélra gyűjtetett, szintén bocsássa a bizottság 
rendelkezésére s ugy ő, mint a földmivelés-
ügyi miniszter is felkéressék, hogy a bizottságot 
ezen törekvésében támogatni szíveskedjék. 

Bernát István hozzájárul előtte szólók 
véleményéhez, mert e bizottság működésével 
sokkal közelebb jutunk ahhoz, hogy pozitív 
sikereket érhessünk el. 

Megjegyzi, hogy a Magyarországra vonat-
kozó statisztikai kezelés 1882-től kezdődik, azon-
ban 1882-től 1892-ig oly hiányosak az adatok, 
hogy azok teljesen értéktelenek. Ezt nekünk mér-
legelni kell és kérni a kormányzattal, hogy erre 
is figyelmet fordítson. Ide vág az Enyedi 
Lukács-féle javaslat is, az adatok készen, van-
nak, bár czentrális hivatal felállítás,a,nem czé-
loztatik; az adatokat is kérni kellene a mi-
nisztertől. 

i » Előadó: reflektálva előtte szóló felszóla-
lására megjegyzi, hogy a gazdasági eg yesületek 
nek jogukban van statisztikai adatok gyűjté-
sére az országos statisztikai hivatalt felkérni, 
amennyiben ez egyéb teendőkkel nincsen el-
foglalva. Minden esetben felkérendők volnának 
ugy a kereskedelmi, mint a földmivelésügyi 
miniszter, hogy a kiküldött bizottságnak az 
orsz. statisztikai hivatal a kellő munkaerőket 
rendelkezésére bocsássa, mert ily óriási anyag % 
feldolgozásira roppant sok időt igényel; tehát ; 

ugy remélhetjük csak az inté/kqdés gyakorlati 

senki sem. Ellenben, ha találsz, akkor magad 
sem beszélsz siptéged ilyen okáról. 

15. §. Ha mozogni látsz egy bokrot, ne 
lÖjj' mindjárt bele, mert ugy járhatsz, mint a 
bági kántor, aki saját csikaját teritette le vad-' 
kan helyett. 

16. §. Igyekezzél mindig ugy fordulni, 
a vadászaton, hogy előtted legyen a vad, ne 
pedig azon az oldalon, amely felé nem tudsz 
mozdulni. Ha mindig „mögötted kél a vad", 
hamar kiösmernek a czimboráid s akkor be-
szélhetsz jó vitéz! 

17. §. Se álmosan, se fáradtan, se bete-
gen-ne menj vadászni. Almosságodát vaksiság-
nak, fáradtságodat restségnek, betegségedet 
ügyetlenségnek keresztelik el magok közt a 
kedves czimboráid. 

18. §. Erdei hajtásban ne mozogj, ne 
tüsszents, mert a szomszédod téged tesz meg 
bűnbaknak, ha hibáz. 

19. §. Ha lövésed után a vad vígan szá-
guld vagy röpül tovább, ne mondd, hogy csak 
ugy ment aNlövéstől a szőre vagy a tolla, 
mert utóbb akadhat, aki hiszi s keresni indul 
a vadadat, amelynek pedig semmi baja sincs. 

20. §. Gazos helyen, ha észreveszed/hogy 
híbázásodat a társad nem látta, bátran ugy 
tehetsz, mintha buzgón keresnéd a lelőtt1 va-
dat. Nem fogod ugyan megtalálni, de talán el-
hiszik neked, hogy csakügyan' lelőtted. 

21. §. Ha ketten lötök egy vadra s a 
vad elesik: rögtön kiabálj, hogy a te, lövé-
sedre esett. Ha kutyád van. sietve hozasd el 
veié. így birtokon belől vagy és sopánkodhat 
a másik, amennyit neki tetszik. 

22. §. Ha olyan derék kutyád van, a 
melyik buzgón apportirozza a szomszédod 
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végrehajtását. Épp azért hozzájárul gróf 
Dessewffy Aurél javaslatához,; , 

Szerencs János felszólalása után a szak-
osztály hozzájárul az előadó által előterjesz-
tett javaslathoz azzftH a bővítéssel, hogy a 
kereskedelmi miniszter által gyűjtött adatok 
rendelkezésre bocsátásáért a kereskedelmi és 
az országos statisztikái, hivatal igénybevétele 
ügyeben a íoUiinivelóstjgyi miniszterhez is fel-
irat intéztessék. A vámügyi bizottságba a szak-
osztály Baross Károly, Bálint Imre, Bernát 
István, Bujanovics Sándor, Oaal Jenő, György 
Endre, gróf Károlyi Sándor, Küszler Henrik, 
Libits Adolf, Lipthay István, Löcherer Andor, 
Makfalvay Géza, Szcitovszky János,, ifj. gróf 
Széchenyi Imre, gróf Tisza István és gróf 
Széchenyi Imre tagokat küldi ki. 

Érintkezzünk a néppel. 
A társadalmi élet nálunk, különösen a 

vidéken nemhogy fejlődött volna, de a múlthoz 
képest hanyatlott. Egy vagy több, pártpolitikai 
színezetű klubtól eltekintve,: a többi nem párt-
politikai, hanem társadalmi czélokat szolgáló 
körök száma egyrészt csekély, másrészt oly 
jelentéktelen működést fejtenek ki, hogy jófor-
trián csak névleg léteznek. 

A magyar embernek már természetében 
fekszik, hogy elzárkozott, hogy nem szívesen 
érintkezik szomszédjával. Ez kimagyarázható 
főfoglalkozásából a mezőgazdaságból, amely 
a vajmi felette, sürün érintkezést nem teszi 
lehetővé s nem tette különösen a múltban le-
hetővé, amidőn még az ország, népessége nem 
volt olyan nagy, de a midőn még a közleke-
dési eszközök sem voltak oly tökéletesek. 

Hozzájárult ezen elzárkozottsághoz ujabb 
időben az önzés, melyet közgazdasági politi-
kánk nevelt nagyra s itt nemcsak saját kor-
mányzatunkat lehet hibáztatni, mert ezen 
irányzat a jelen század elejével Európaszerte 
uralomra jutott a Iaisser fairé elvében. 

Az ujabb kor jelszava a minden áron 
való gyors meggazdagodás lett; természetes, 
hogy aki ily elveket akar vallani, áz bizony 

vadját teneked, ráfoghatod, hogy te is abban 
a perczben lőttél, amikor a ezimborád. Persze, 
hamarosan ugy kell tenned, mintha töltenél. 
Nem árt, ha ily esetre számítva, . egy-két kilőtt 
patront a zsebedben hordasz, 'hogy . szükség 
esetén ledobhasd a földié' s hivatkozzál rá, 
hogy íme te is lőttél. 

Most veszem észre, hogy már tel is va-
gyok a czikkemmel egy tárcza keretén, pedig 
még lett volna néhány „paragrafus." 

Azokat ezúttal elhallgatom. 
Még csak azt mondom el röviden, hogy 

hogyan kerültem bele magam is a fatális pa-
ragrafusos könyvbe. 

A pompás vadászebéd után a gazos tar-
lón vonultunk végig, ahol ugrásból akartunk 
néhány nyulat .lőni. Egyszer csak felugrik egy 
nyuszi a lábam előtt, oly közelről, hogy majd 
ráléptem. A szó szoros értelmében megbotlot-
tam benne. Mondom, jókora gaz volt -előttem, 
egy-két ugrás s a nyul sehol sincs. 

Bosszúsan és magyarázva mondom a 
szomszédomnak : "Megbotlottam benne ! 

A czimbora megállítja egy jellel , a va-
dászvonalat s nagy komolyan dörgi ^Jegyezzé-
tek! Paragrafus numero harminczkettő: „Ha 
közel ugrik a vad, csak hirdesd szörnyűködve, 
hogy keresztül estél rajta; akkor senki se fog 
csodálkozni azon, hogy elhibáztad." . 

De iszen czimbora, aki csúffá tettél, vi-
gyázz ! Hogy is mondja a magyar közmondás ? 
Lesz ínég kutyára dér; kerülsz ie még az én 
tollamra. , 

nem igen törődhetik társadalmi kötelmekkel, 
nem igen duzzaszthatják keblét . emberbaráti, 
érzelmek. Nem csoda, ha a legrutabh- önzés 
jut uralomra a régi patriarchalizmus nyomán, 
az egyik végletet követte a másik. Az önzés 
ezen uralma sok társadalmi bajnak szülője s 
azt rfondhatjuk, hogy a jelen társadalmi fel-
fordültságnak ez az egyetlen elfogadható indoka. 

Az önzés juttatta uralomra a pénzt, 
amelynek rabszolgaságát nyögik országok, 
nemzetek és egyesek. Az önzés volt az, amely 
az egyes társadalmi osztályok között válasz-
falat emelt, sőt amely még az emberbaráti 
érintkezést is mind szűkebb korlátok közé szo-
rította. 

Ezen elzárkozottságnak, ezen másokkal 
való nemtörődésnek a kedvezőtlen követ-
kezményét leginkább azok az osztályok 
érezték meg, amelyek a múltban leginkább 
élvezték a patriarchalis bánásmód előnyeit, 
amelyek sem anyagi erejüknél, senfintelligen-
cziájuknál fogva nem voltak azon helyzetben, 
hogy a szabaddá lett versenyben meg tudjanak 
állani az elbukás veszélye nélkül. És így nem 
lehet csodálkoznunk azon, , ha ezen legalsó 
néposztályok főleg az önzés hajtotta óriási 
versenyben, elvesztették nemcsak anyagi, de 
lelki egyensúlyukat is s maguk is önzővé és 
anyagiassá, válva, oly tanoknak lettek hivőivé, 
amelyek őket nemzetiségükből, hitükből telje-
sen kivetkőztetik. Az ilyen változásra csakis- a 
kétségbeesés szélén állók képesek. 

S tényleg a -szoczialista eszmék kitűnő 
talaját képező munkásosztályunk ezen két-
ségbeeséshez kelj, hogy közel lett légyen, mert 
másképp nem képzelhető, hogy rövid hat év 

i lefolyása alatt, Erdély kivételével, az ország 
összes magyar vidékeit a szoezializmus in-
ficziálta. Kellett anyagi okoknak s . kellett lelki 
momentumoknak lenni, amelyek a munkás-
népet a szoczialista izgatások befogadására 
alkalmassá tették, amelyek a munkásnépben 
azt a jámbor hitet ébresztették, hogy az ő 
nyomoruságukból, elhagyatottságukból ez a 
kivezető eszme, ez a felszabadító eszköz. És 
valóban, ha komolyan gondolkozunk a kérdés 
felett, ugy meglátjuk az anyagi indokokat, meg 
a lelki momentumokat. 

Az alsó néposztály nyomorúsága általá-
nosan ismert. Az ország bármely vidékét te-
kintjük is, kivétel, ha van, ugy az csak egyes 
falvakra, egyes uradalmakra szorítkozik. S a 
munkásnép ezen nyomorúságának nem a vál-

: tozott mezőgazdasági viszonyok az oka, nem 
a mezőgazdasági válság az oka,, mert a gazda 
daczára a beállott mezőgazdasági válságnak, 
nemhogy hevesebb, bért, nemhogy hevesebb nap-
számot nem fizet, sőt, mint a hivatalos statisz-
tikai adatok igazolják, a munkásbér hazánk-
ban a hetvenes évek óta tetemesen emelke-
dett, sőt emelkedett 1891 óta is 15—20%>-al, 
a földmivelési miniszter adatai szerint. 

A munkás - keresete tehát feltétlenül na-
gyobb, mint volt a múltban, kivé ve. az egyet-
len Alföldet, ahol az egyoldalú mezőgazdasági 
viszonyok folytán a munkás egész évi kerese-
'tét jóformán két hónapi idő alatt kénytelen 
megkeresni. Nem a munkás, de inkább a 
cseléd keresete az, amely csökkent az állat-
tartás megszorításával, amit leginkább bizo-
nyít, hogy manap a munkás nem szívesen áll 
be cselédnek, mert ugyanazt a jövedelmet 
biztosithatja magának beszegődés nélkül is, 
mint szabad munkás kézi keresetje utján. 

S mindezen kedvező . kereseti viszonyok 
daczára csodálatos mégis, hogy a munkás 
helyzete a múlthoz képest rosszabbodott, a 
nagyobb kereset daczára megélhetése silá-
nyabb, bizonytalanabb. Ennek oka újból az az 
önzés, a mely e korszakot jellemzi s mely . a 
munkást teljesen védtelenül kiszolgáltatja az 
uzsorának, a közvetítés ezerféle mesterséges ki-
zsákmányolásának. Hisz csak a múlt évi rosz 
termésű évben volt alkalmunk a véletlen foly-
tán nyilvánosan is tudomást szerezni ezer 
számra menő olyan esetről, ahol nemcsak a 

munkás, de a kisbirtokosok exisztencziája volt 
megtámadva az uzsora által. 

Ott van a beregi és torontáli példa, ahol 
' Métáiból kellett elrendelni az uzsora üldözé-
sét. mert ezrek és ezrek anyagi tönkremene-
tel étŐfcV-kellett tartani a gabonauzsora révén. 
S talán, csak ez országrészek az.ok, ahol a 
gábónáuzsora fellépett ? Talán másutt ez ellen 

•védekezésre nem lett volna szükség? Ó igen! 
csakhogy ezen védekezéseknek nem szolgáit a 
szerencse! A nép tudatlan, az Uzsorás élelmes, 
a közigazgatás pedig lanyha, az ilyen dolgok-
kal nem törődik s igy nem csoda, ha az ily 
esetek, bár ezerszámra fordulnak elő egyes 
vidékeken, nyilvánosságra nem jutnak. 

Hogy magánosok, a vidékbeli intelligenezia, 
a törvényhatósági bizottság tagjai nem avat-
koznak bele az ilyen ügyekbe, nem igyekez-
nek a vj.déki uzsorát meggátolni, leleplezni és 
üldözni,) azon egyáltalán ne csodálkozzünk. 
Újból csak az önzés, a nemtörődömség, amely 
ma annál is indokoltabbnak látszik, mert hisz 
az intelligensebb gazda is még tán veszedel-
mesebb üzsora alatt nyög, mint az általa meg-
védelmezni czélzott munkás vagy kisgazda. Az 
anyagi egyensúlyt vesztett mezei munkás, vagy 
kisgazda, ne csodálkozzunk, ha lelki egyen-
súlyát is elveszti s elveszti általában a bizal-
mat azok iránt, akik őt vezetni, védeni vol-
nának hivatva s akik legalább az ő meggyő-
ződése és a látszat szerint az ő vesztét idézik 
elő. Az ily egyensulyvesztett lélek azután 
párosulva azzal a tudatlansággal, amelyben 
munkásnépünk általában leledzik, nagyon al-
kalmas anyaga a szocziális izgatásoknak és 
nagyon alkalmas arra, hogy a bolondabbnál-
bolondabb meséknek s hitványabbnál-hitványabb! 
izgatóknak felüljön. 

Az ország leggazdagabb vidékét fenyegeti 
a szocziálizmus veszedelme s a gazdaközönség 
itt-ott, ha meg is mozdul, ha tanácskozik is, 
de tényleg nem tesz semmit. Évről-évre van 
alkalmam megfigyelni a szocziálizmus rohamos 
terjedését s nemcsak ott nem történik semmi a 
gazdák körében, a hol most van a baj > terje-
dőben, de ott sem, ahol már évek óta terjed. 

A szocziálizmus jelentkezésekor a köz-
igazgatás igen erélyesen szokott fellépni, a 
melynek azonban szintén, rendesen mi foga-
natja sincs, a szocziálizmus szépen tovább 
terjed s végre a közigazgatás megszokjá a 
mozgalmat, de meg ellene sem tud tenni s igy 
pusztán annak hiányos éllenőrízésére szorít-
kozik. 

A gazdaközönség, pedig-a közigazgatástól 
vár mindent s száz közül kilenczvonkiíencz a 
szocziálizmus leküzdésénél cséndőrszuronyok-
tól s manlicher-golyóktól várja-a sikert. Az 
ily rendőri intézkedéseknek lesz foganatja ad-
dig, inig egyes helyekre szorítkozik a mozga-
lom. De még akkor sem, mert ha a tavalyi 
periodikusan előfordult munkásmozgalmakat 
tekintjük, mi volt az eredmény ? A gazdák tel' 
jes veresége. Az országban mindenütt, ahol a 
munkások aratás idején követeiményekkel lép-
tek fel, a gazdák engedni voltak kénytelenek, 
a közigazgatás legerélyesebb közbelépése da-
czára, mert szuronynyal őrzött- munkással 
aratni nem lehet 

Még inkább • fokozódik a helyzet veszé-
lyessége azonban akkor, hogyha ezen mozga-
lom az egész országra kiterjed, amitől, már 
nem messze állunk s amiden ki van zárva an- ; 
nak lehetősége, hogy a.munkásokat mozgó-* 
sitsuk egyik helyről a másikra. 

Elmondhatjuk, hogy Erdélyt kivéve az 
ország összes vidékei inficziáltak a szocziáliz-
mus eszméivel. íme tehát megdőlt az a naiv . 
hit, amely ellen már az első mozgalom kelté-
től küzdöttem, hogy a parasztszoeziálizmusnak 
az alföldi abnormis mezőgazdasági és földbir-
tok viszonyok Idézték fel . s hogy az / tovább 
nem terjedhet. Ez az. akkor hivatalos felfogás 
jóformán gyökeret vert a gazdaközönségben is, 
s igy kelt az a hit, hogy a szocziálizmus nem 
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fog tovább terjedni, mert nincs meg másutt a 
kedvező talaja. 

Az eredmények mást mutatnak s azt bi-
zonyítják, bogy a társadalmi bajok kapcsolat-
ban a gazdaságiakkal széles e. hazában meg-
vannak , s igy a szocziálizmus is mindenütt 
otthonra talál. 

Országos mulasztásoknak, országos bajok 
a következményei. A laisser fairé elvén ala-
puló törvényeink, a kormány .intézkedéseink 
s társadalmi felfogásunk rneilett védtelen zsák-
mányává lett a gyenge az erősnek, , sőt még 
akit elég serősnek hittünk, : a közép' birtokos 
osztály is a szabaddá, szabadossá lett ver-
senyben elpusztult, megritkult, megtörött s ma 
nem számmottevő. Ha a gerincz megroppant, 
nem csoda ha az egész társadalom elvesztette 
az egyensúlyt, nem csoda, ha a vezetésre, vé-
delemre s tanácsra utalt munkásnép előbb az 
uzsora s most a szocziálizmus áldozatává lett. 

Ezen országos veszedelemmel szemben, 
gyenge a kormányzat, gyenge az egész köz-
igazgatás, gyenge minden törvény, csak egy 
lehet -érős, /magának a gázdatársadalomnak 
szervezkedése. Persze ezt felette megnehezíti; 
újból az a bizonyos önzés, amely nem igen 
törődtet egyikünket sem a másik bajával, de 
a közös baj majd leküzdi ezen nehézségeket s 
tálán éppen ézen súlyos és nagy veszedelem 
lesz az, amely a magyar gazdatársadalom 
szervezkedését létre fogja hozni aemcsak a 
szocziálizmus ellen való küzdelemre, de álta-
lában a gazdaéídekek védelmére. 

Ezen szervezkedés azonban más térre 
tartozik, é helyütt most arról óhajtok szólani, 
hogy mily eszközökkel lehetne a'<;on mulasz-
tásokat helyrehozni,-amelyeket a gazdatársa-
dalom a munkásnéppel, a kisbirtokosnéppel 
szemben elkövetett, annak érdekei elhanyago-
lásával s melyek volnának azok az eszközök, 
amelyekkel a szoczialista" eszmékkel telt mun-
kásnépet a helyesebb irányba terelni lehet. És 
itt újból nem rovom meg a gazdatársadalmat 
a munkásosztály és kisbirtokososztálylyal szem-
ben elkövetett mülááztásókért — nem, mert 
hisz a legnagyobb mulasztást saját érdekeinek 
az elhanyagolásával követte el, ntem, mert 
ezen nemtörődömségnek a korszak az oka, 
amely a mai társadalmat ilyennek nevelte- fel. 

Ha ismerjük azokat az eszközöket, ame-
lyekkel a szoczialista eszmék apostolai dol-
goznak, ugy ismerjük ""már azon eszközöket is, 
melyekkel ezen izgatásokat ellensúlyozhatjuk. 

A szoczialista eszmék a néppel való érint-
kezés utján terjednek, ezen érintkezés történik 
pedig sajtó utján, de Jegkiváltképp élőszóval. 
Ugyan a muliban ki gondolt arra valaha, hogy 
a münkásnép szellemi igényeinek kielégítését 
nem, . kellene pusztán'. a ..ponyvairodalomra 
bízni, vagy ki gondolt arra, hogy a munkás-
népnek a templomi szentbeszédeken kivül, 
egyéb szellemi táplálékra is van szüksége ? S 
ime most látjuk, hógy valóságos mohósággal 
veszi be a szoczialista izgatók szavait, olvassa 
az általuk százezer számban szétszórt nyom-
tatványokat, sőt rövid'hat év alatt jelentőség-
teljes sajtónak is ádott életet. A földbirtokos-
osztály nem tudott magának egy nagyarányú 
napilapot teremteni, a munkásnépnek már 
több sajtóorgánuma van, amely mind az ő 
érdekeinek a védelmét ismeri feladatának. 

A munkásnép tehát, amint ezen sajnos 
tapasztalat igazolja, szívesen tanul, szívesen 
hall-és olvas, valószínűleg nemcsak olyan 
dolgokat, amelyek az Ő ógész lelki és erkölcsi 
alapját megingatják, haném olyanokat is, a 
melyek á jelenlegi társadalom felfogásának 
megfelelő, nézeteket tartalmaznak. 

A földmivelési miniszter a mult évvel 
egy igen üdvös dolgot kezdeményezett akkor, 
amidőn a gazdasági egyesületeknek lehetővé 
tette gazdasági tanfolyamok rendezését. Ezen 
gazdasági tanfolyamokra valósággal özönlik a 
nép, hogy ismereteit gyarapítsa. Ha ezen kez-
deményezés hat évvel előbb kezdődik, amidőn 
épp oly szükség volt reá mint most, ugy igen 

sok kisgazda, akik ma az előadók hallgatóinak 
túlnyomó kontingensét teszik ki, nem ment 
volna tönkre egyrészt, s nem szegődött volna 
másrészt a szocziálizmus zászlójához. 

íme tehát ezen gazdasági előadások egy 
kedvező alkalom ahhoz, hogy a néphez mintegy 
észrevétlenül hozzáférhessünk, hogy az ő ne-
mes lelki tulajdonságait oly irányban fejlesz-
szük, melyek a jelen társadalmi renddel nem 
ellenkeznek. A nép szívesen tanul s rajtunk 
múlik, hogy a tanítás minő legyen. 

De ezen gazdasági tanfolyamokon inkább 
a kisbirtokososztály s legkevésbé a mezei 
munkásnép vesz részt; a munkásnéppel való 
érintkezést már sokkal nehezebb megtalálni. 
Az ipari munkásoknál a nagyobb központok-
ban felolvasásokat rendeznek, előkelő tudósok, 
akik az ipari munkások előtt is jó hírnévnek 
örvendenek, egyetemi hallgatók, akik iránt 
a munkások bizalma még meg nem ingott. 
Igy történik ez legújabban nálunk is Buda-
pesten. A mezei munkásoknak ilyen előadások 
rendezése nem czélhozvezető, lesgalább nem • 
megfelelő szervezet nélkül s a munkások ezen 
szervezetet már maguk óhajtották megteremteni' 
maguknak a munkáskörök megteremtése utján, 
de sajnos, hogy ezen törekvésükben a közigaz-
gatás által megakadályoztattak. 

Ha ma munkásköreink volnának, ugy a 
munkásnéppel való érintkezés igen egyszerű 
volna. Azok, akik a munkásnép bizalmát bír-
ják, könnyen módot és alkalmat találhatnának 
arra, hogy munkáskörökben előadásokat tart-
hassanak. Arról azonban most szó sem lehet, 
mert egyelőre nem tudjuk, hogy a munkás-
körök alakítását mikor fogja a közigazgatás 
engedélyezni. Tenni azonban mégis kell vala-
mit. A munkásnépet a szocziálizmus karjaiba 
elsősorban az anyagi elégedetlenség, az uzsora 
kergette ; aki tehát e bajon segitni tud, aki az 
uzsorától a munkást megmentette, az egyúttal 
a munkást is megmentette a társadalmi rendnek. 

A feladat tehát az, a munkásnépet az 
uzsorától megmenteni s akkor megakasztottuk 
a szocziálizmus terjedését is. Ez azonban nem 
könnyű feladat. Az egyetlen mód és eszköz 
erre a szövetkezés, hitel- és fogyasztási szövet-
kezetek létesítésére volna szükség minden 
községben. A szövetkezeti mozgalmak azonban 
annyira ismeretlenek nálunk a nagyközönség 
előtt s oly kévéssé rokonszenveznek velük 
épp a vezetésre hivatottak, hogy ha. ezek ér-
dekében egy nagyobb országos mozgalmat 
nem lehet indítani, ugy ez uton sikert sem 
remélhetünk. 

A szövetkezeti eszme terjesztése s annak 
gyakorlati megvalósítása az egyetlen biztos 
eszköz a szoqzíálizmus elleni küzdelemnek és 
ezáltal a mai társadalmi rend , fentartásának. 
E tekintetben nagy kötelmek hárulnak a tár-
sadalom intelligencziájára, gazdák szempontjá-
ból elsősorban a gazdatiszti osztályra. 

A gazdatársadalomnak legintelligensebb s 
legtörekvőbb osztálya a gazdaliszti osztály; ez 
osztály eddig csak mint a mezőgazdasági ha-
ladás zászlóvivője szerepelt a köztudatban. A 
jövőben szebb, nagyobb s nemzeti szempont-
ból fontosabb szerepkör vár a gazdatiszti osz-
tályra. Ez az osztály az, a mely a néppel leg-
gyakrabban s legközvetlenebbül érintkezik, ez 
az az osztály, a mely a néppel érintkezők kö-
zül a legnagyobb gazdasági intelligencziával 
bír, s a mely iránt a nép is legnagyobb biza-
lommal viseltetik, mert hisz munkakörük, igy 
egész életük jóformán össze van forrva. Á 
gazdatiszti osztálynak meg kell ragadnia a 
kezdeményezést, hogy míg egyrészről a vidéke-
beli gazdaközönséget a szociális mozgalmakkal 
szemben egyöntetű eljárásra bírja, a védelemre 
szervezze, másrészről igyekszik a mezei munkás 
anyagi helyzetének javítása utján őt az uzsora 
karmai közül s ezáltal a szocziálizmustól ki-
szabadítani. Mert javítsunk a munkás anyagi 
helyzetén s megszűnik a kétségbeesésig foko-
zódó elégületlenség s ezzel megszűnik a szo-
cziálizmus is. 

A munkásnép bajait csakis az ismerheti 
aki mindennap érintkezik vele, aki iránt biza-
lommal levén, apró-cseprő bajait neki elmondja 
s ha ezen bajokat ismerjük, ugy nem nehéz 
megtalálni az orvosszert is, amely nem lehet 
más, mint a szövetkezés. 

A gazdatiszt hivatalos elfoglaltságánál 
fogva nem alkalmas egyén arra, hogy szövet-
kezeteket vezessen, de igenis alkalmas, arra, 
hogy szövetkezeti mozgalmakat megindítson, 
hogy ezen mozgalomnak nemcsak a munkások, 
de az íntelligenczia köréből is többeket meg-
nyerjen s különösen és első sorban a lelkésze-
ket igyekezzék megnyerni, bár ezek'épp a 
szocziálisták körében nem valami nagy rokon-
szenvnek örvendenek. 

Pedig különösen a kathdiikus lelkészség 
ugy intelligencziájánál, mind anyagi helyzeté-
nél fogva volna hivatott a megbomlott társa-
dalmi rend helyreállítása érdekében a kezde-
ményezést megragadni. Sem főpapságunk, sem 
alpapságunk azonban a kérdéssel komolyan 

. nem foglalkozik, a veszedelmet tétlenül engedi 
országossá kifejlődni. Igy azután ne csudálkoz-
zék rajta a klérus, ha a megtévesztett nép 
legelsőbb is vallásától fordul el. 

A kezdeményezés minden esetben nagy 
nehézséggel fog járni, mert a munkásnép el-
veszett bizalmát visszanyerni nem könnyű. De 
ha a hitel- és fogyasztási-szövetkezetet egy 
községben megalkotni sikerül, ugy a legelége-
dettlenebb elemek is lassankint a szövetkezet 
eredményei által csalogatva, be fognak abba 
lépni s minden egyes belépés hódítást jelent. 

A szövetkezeti mozgalmak kezdeménye-
zésénél és vezetésénél is a lelkészekre fontós 
szükség van, mert hisz a szocziálizmus által 
inticziált mezei munkás nép hitéből is kivet-
kőzött erkölcsi .alapja is teljesen megingott. 
Hogy ez beállhatott, ez bizonynyal mulasztása 
a bármely vallású lelkészségnek is; erkölcsi 
követelmény tehát, hogy ezen mulasztását 
most az eltévelyedett nép helyes irányba való 
vezetésével helyrehozza. 

Vegyenek példát a keresztény egyház lát-
ható fejétől, aki minden alkalmat megragad 
arra, hogy a szoczializmusról nyilatkozzék, 
hogy az az ellen való küzdelemben tanácscsal 
szolgáljon. 

A vidéken manapság úgyis az intelligen-
cziának csak e két osztálya.'az, amely szá-' 
mottevő: gazdatiszti Osztály ós a lelkészek. 

A közigazgatás iránt a nép bizalommal 
nem viseltetik, a. vezetésre hivatott birtokos osz-
tály pedig vagy egyáltalán nincs már az or-
szág legnagyobb vidékén, vagy ahol van, bir-
tokát bőrbeadta, maga hivatalt vállalt s álta-
lában nem szívesen lakik a vidéken. Ahol 
azonban ily középbirtokososztály van, ott az 
ugyanazt a szerepet hivatott betölteni, mint a 
nagy latifundiumokkal biró vidékeken a gazda-
tiszti osztály-. Nem szuronyokkal, nem csendőr-
séggel, nem katonasággal s nem végül elzár-
kózottsággal küzdhetni meg a szocziálizmusban 
fenyegető veszélylyel, hanem épp az ellenke-
zővel, a néppel való érintkezéssel, melyet ha 
előbb megtettünk volna, ugy ma nem állanánk 
egy országos veszedelemmel szemben. 

Szembe kell nézni tehát a bajjal, le kell 
ereszkednünk a néphez, hogy megtudjuk ba-
ját, mi tudjuk meg, akik azon segíteni hiva-
tottak vagyunk. A néppel való érintkezésnek 
pedig nemcsak az elkerülhetetlenül szükségesre 
kell szorítkoznia, hanem jóformán magunknak 
kell az alkalmat keresni arra, hogy tudásunkat, 
ismereteinket, erkölcsi felfogásunkát a népnél 
értékesíthessük, hasznosíthassuk, 

A jövőben a földmivelésügyi miniszter 
gondoskodása folytán évről-évre ismétlődő 
gazdasági tanfolyamok legyenek azon első és 
fő kiindulási pontok, amelyekre a szoczaiiz-
inus elleni küzdelem támaszkodhatik. Különö-
sen a gazdatiszti osztály legyen az, amely 
ezen gazdasági tanfolyamokon vezérszerepet 
vigyen s ne múljék el egyetlen ilyen gazda-
sági tanfolyam sem anélkül, hogy a szövetke-
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zésnek szükségéssége ne hangsulyoztassék s ne 
.múljék el egyetlen egy gazdasági tanfolyam 
semtugy, hogy annak nyomán ne keletkezzék 
egy szövetkezet, munkás vagy gazdakör. 

Gyakorlati czélokat kell minden egyes 
gazdasági előadásnál magunk elé tűzni, mert 
a száraz programm ledarálása nem elégséges, 
az nyomtalanul el fog tűnni, vagy igen cse-
kély gyakorlati eredménnyel fog, birni, ha nem 
teremtünk annak nyomán egy magvat, egy 
központot, amely a kulturális fejlődésnek alap-
ját, biztositékát képezze. Egy téli tanfolyam 
elég hosszú idő arra, hogy a népben egy esz-
mét megérleljen, hogy azt a szövetkezés iránt 
fogékonynyá tegyük és hogy egy szövetkezetet 
rövid idő alatt meg is alkossunk. 

Az a gazdasági tanfolyam, amely a kis-
birtokost, a mezei munkást egy hitel vagy fo-
gyasztási-szövetkezetbe csoportosítja, az abban 
a községben eredményeket ért el, annak em-
léke örökre feledhetetlenné vált. Annak a tan-
folyamnak az előadói, akik annak befejeztével 
egy szövetkezetet létrehozni tudtak, oly szol-
gálatokat tettek nem csak a községnek, de a 
magyar társadalomnak, amelyei az egész or-
szág háláját érdemelték ki. S ez nem nehéz 
feladat, csak egy kis jóakarat kell hozzá a 
vezetésre hivatottak részéről, s akkor a siker 
nem fog elmaradni. Az anyag, a nép az jó, 
csak érintkezzünk vele minél gyakrabban oly 
irányban, hogy az ne efemer értékű legyen, 
hanem állandó jelentőségű ugy magára a hall-
gatóságra, mint az egész társadalomra nézve. 

Btibinelc Gyula. 

Á L L A T T E N Y É S Z T É S . 
Rovatvezető : Monostori Károly. 

A mágocsi uradalom merinó-
juhászata. 

A mágocsi uradalom Csongrádmegyébén 
fekszik és gróf Károlyi Alajos . örökösei tulaj-
donát képezik. 

Ez uradalomban régebben kiterjedtebb 
mértékben űzték a juhtenyésztést, mint ma. A 
létszám pl. 1880 ban 29,876 darab volt a mai 
13,363 darabbal szemben. Ennek megfelelőleg 
1881-ben 26,138 kgm gyapjú után 80,487 frtot,-

. 1892-ben 10,746 kgmért 28,719 frtot, 1892-ben 
31,805 kgmért 18,35.1 frtot, 1894-ben 9,915 kgm 
gyapjúért 4,288 frtot .szedtek be. A gyapjuárak 
hanyatlása és a juhok olcsósága miatt, továbbá, 
hogy maga a juhtartás többe került, mint an-
nak előtte s végül, mert a tenyésztésre alkal-
mas eladó állatok a régi árral szemben 60— 

' 70% árengedmény mellett sem találtak vevőt, 
arra birták a tulajdonosokat, hogy a juhte-
nyésztést szűkebb keretben müveive, a juhok 
helyett megfelelő mennyiségű tinók, üszők és 
sertések tenyésztessenek. 

Az ezekből származó jövedelem a juhok 
számának apasztása folytán csökkent jövedel-
met nemcsak hogy egalizálta, hanem még a 
mostani jövedelem a régit 17%-kal ' felül is 
múlja. 

A juhászat különben 1830-ban alapítta-
tott a Tótmegyerre Szászországból és Sziléziá-
ból hozott elektorál-negretti juhok által, melyek 
Stóinfán, Surány-Patyin és Tótmegyeren sza-
porittaltak és nemesittettek. 

A tenyészet iránya kezdettől fogva a 
merino-juhok tisztavérben való fentartása és 
fokozatos és czéltudatos tenyésztés mellett 
finom nemes posztógyapju előállítása volt. 

Minden alkalommal beltenyésztést űztek. 
Emellett vérfrissítésről is gondoskodtak. E 
czélból vásároltak pl. 1882 ben gróf Brunswick-
féle martonvásári juhászaiból — mely aGade-
gast:féle oschatzi tenyészetből eredt, 15; darab 
kost 2255 frt értékben. 

Továbbá 1886-ban 20 darab kos cserélt 
otthont, gróf Thurn-Hohenstein Ferencz cseh-

országi perutzi híres merinó törzsjuhászátából 
5330 frt értékben. 

A mágócsi uradalom juhászata áll- egy 
törzs és több u. n. mellék juhászatból. A törzs 
juhászat 580 darab anyából áll és a tenyész-
anyag előállítása czéljából tartatik. Itt a 
hágatás kézből történik, mig egyéb nyájakban 
szabadon. Kézből való hágatásnál egy kosra 
30 darab anyát, szabad hágatásnál 28 anyát 
számítanak. A vemhesedési % : 75 • míg az 
ellési százalék 72. 

Az elletés a törzsnyájban cfreczémber kö-
zepétől január közepéig tart; a többi nyájak-
ban január 1-től február710-ig. 

Az uradalomban rendesen törzskönyvez-
tetnek az állatok. Éppen ezért a születéskor 
1—3 kg. sulyu bárányok megszámoztatnak. 
A jelölés a törzsnyájban ideiglenesen fatáb-
lácskákkal történik, melyek a bárányok nya-
kába akasztatnak s melyekre származásuk és 
folyószámaik vannak rásütve. A mellék-nyá-
jakban a jelzés szurokkal a bundára, irt szá-
mokkal történik. 

Az anyák nem fejelnek, hanem bárá-
nyajkat 4 hónapos korukig szoptatják, mikor is 
bekövetkezik az elválasztása és az állandó 
jelzése a bárányoknak, amely a fülbe való te-
tovirozás által történik. 

27a éves korban tenyésztésre alkalmasak 
már az állatok. Ezen korban , a kosok átlagos : 
magassága 0 71 m., hosszúságúk 0-85 m. Az 
anyák 0'62 m. magasak és 0 74 m. hosszúak. 
A kosok átlagos sulva 71 kg., az anyáké 46 kg. 
Ezen méretek és suly mellett a rövid fej, 
széles homlok, kosoknál csigaszerüen tekere-
dett szélesen álló szarvak, mérsékelten rán-
czolt erős nyak, gömbölyű mar, egyenes hát, 
széles far, erős végtagok, egyáltalán a formás 
test jellemzi az állatokat. 

Az ilyenformán alakult test benőttsége 
igen jónak mondható. A bandát a jó zártság 
mellett a kiegyenlítettség, rüganyosság, elekta 
finomság, sárgaszínű olvadékony gyapjuzsir 
jellemzi. 

A juhok tavasztól őszig —április elejétől 
november végéig -— legelőn járnak. Legelőül 
szolgálnak gyep, luczernások, csapások, per-
jések, tarlók stb. 

Legeltetés alatt a bárányok egy hónapig, 
a. kosok egész idő alatt 0 2 kg. zabot-kapnak. 

Emellett hágdtáskor a kosok jobb takar-
mányozásban részesülnek, amennyiben ilyenkor 
fejenként 1 liter zabot kapnak naponként. 

Télen át szilárd anyagból készült, tágas, 
világos, széles kapukkal ellátott akiokban van-
nak, melyben a szükséghez képest, de legin-
kább naponként buzaszalmával almoznak, ki-
véve a nyírás utáni időszakot, mikor az alom 
törek. Téli takarmányul luczerna, perje, bük-
könyszéna, őszi és tavaszi szalma, répa és 
zab szolgál. A kosok napi járandósága: 1 kg. 
széna, 0'4 kg. .zab; az anyáké; 0 8 kg. széna; 
szoptatáskor 0'5 kg. répa és 0-2 kg. zab az 
említett 0 8 kg. szénán kivül. A meddőjuhok 
0 6 k. szénát, a bárányok emellett 0"2 kg. za-
bot kapnak. 

A bárányok egész éven át kősót kapnak. 
A többiek hetenkint egyszer sózatnak, 100 da-
rabra 1 kgm sót számítva. Ivóvizük rendesen 
van. Teleltetés alatt 2-szer itattatnak. 

Ami a jövedelm ezőséget illéti, elsősorban 
a gyapjú jöhet szóba. Az állatok évenkint egy-
szer, május-juniusban hátimosás után vagvszeny-
nyesen megnyiratnak. A mosás kádakban 30 Co 
meleg, szaponáriás vízben történik, majd azu-
tán a zuhanyozás következik. Mosás után a le-
gelőn kisebb csoportokban szárittatnak s 3—4 
napi száradás után nagy figyelem mellett an-
gol ollóval asszonyok nyírják meg. A téli bá-
rányok augusztus hóban mosatnak, illetőleg 
nyíratnak. 

A gyapjút évek hosszú sora óta Franczia-
országban posztógyár osoknak adják el. A mo-
sott gyapjú maximális ára 1881-ben 177 forint, 
minimális árá 1894-ben 132 frt volt bécsi 

mázsánként. A szennyes-gyapjú ára mm.-ként 34 
—50 frt volt. 

Második sorban mint jövedelem, szóba 
jön azon pénzbeli eredmény, mit tenyészálla-
tok eladásából vesznek be.: K tekintetben a 
régebbi idők sokkal jobbak voltak, mint ma 
— mint fennebb is mondva volt — 60:—70% 
árengedménynyél —viszonyítva a megelőző 
árakhoz — sem képesek, a. tenyészállatokon 
túladni. 1880—1884-ben 538 darab tenyészkos 
adatott el 21397 frt értékben és 4460 darab 
anya 25210 frt áron. Egyes kosok ára 10— 
100—150—300 frt között váltakozott. Ezen 
állatokat nagyobb juhászatok vásárolták. így 
vettek a gróf Széchenyi, Lónyai, Wenckheim, 
Erdődi stb. féle uradalmak részére. 

Ezen bevételekén1 kívül hizóállatok érté-
kesítéséből is van jövedelem. Évenkint 800— 
1500 darab 4—5 éves ürüt, mustra kost,' hiz-
lalnak fel. A hizlalás deczember 1-én veszi 
kezdetét s április végéig tart, A már előzőleg 
megnyírt állatok Bécsben adatnak el.. Az éle-
medett anyák és a hizlalásra nem alkalmas 
ürük tarlókon javíttatnak fel s, holyberi 7—9 
frtért adatnak el. A hízóba állított sovány 
állatok sulyá: átlag 35 kg. 4 havi hizlalás után 
45—48 kg.-ra gyarapodnak. Hizlalótakarmá-
nyul szolgál a rendes szálas és szalmatakar-
mányon felül fejenként Q'5— 1 kg. répa, 0'5—1 
liter tengeri és nyalásra kősó. A hizott áru 
megnyírva azelőtt 30—32 frtért ment el pá-
ronként, ma pedig 16—21 frtért veszik csak. 

Az állatok közül a bárányok vérhasban, 
az idősebbek lépfene és tüdőbajban pusztulnak 
leginkább. A halálozás maximuma 18%, a 
minimuma 10%. A bárányok himlő ellen 
tavaszszal márczius-április hónapokban oltat-
nak be, mig egyéb más oltás nem szokásos. 

Az uradalom állatai következő kiállításo-
kon vettek részt és nyertek dijat: 

1882—1884 ben a bpesti. tenyészállatvá-
sáron Il-ik, I-ső „Elismerő oklevelet." 

1885-ben az országos kiállítás alkalmával 
„nagy bronzérmet". 

1888-ban Nagy-Kőrösön I-ső dijat (150 
arany). 

1888 bari Brüsszelben gyapjúért „díszok-
levelet". 
1892-ben Budapesten I-ső dijat (150 arany). 
1893-ban „ Il-ik „ (100 arany). 
1894-ben „ I-ső „ (100 korona). 
1895 ben „ I-ső „ (aranyérmet). 
1896-ban „ milleniumi kiállításon 

„Milleniumi nagy érmet." 
Az uradalom juhászatának vezetésével 

Skita Sándor juhászati intéző volt megbízva, 
kitől ezen fenebbi adatok is származtak. 1896. 
szeptembertől kezdve a juhászat két részre 
osztatott és ezidőtől fogva az egységes híres 
mágocsi juhászat egyrészt mint „Arpádhalmi", 
másrészt mint „Mágocsi" juhászat szerepel s 
kezeltetik külön. Sztankovics János. 

Elvetélés. 
E. G. ur, egyik előfizetőnk — az esetek 

tüzetes, de még se tökéletes leírásával — a 
következő kérdéseket intézi hozzánk: 

1.- Ád-e az elvetélt telién, —tekintetbe nem.véve az 
elvetélés idéjét, illetve azt, hogy az elvetés á vem-
hesség melyik stádiumában történt ? oly mennyi s mi-
nőségi lejei, min lka az ellés rendes időben történt 
volna"? s ha nem, mi ennek oka ? 

2. A fent érintett eljárásokon kivül, mily uj el-
járások ajánlhatók, a baj meggátlására nézve ? Nem 
siettetné-e a sikert, ha az apaistálló jelenlegi talaja — 
tisztán föld, hidlás nélkül — kitégláztatnék? ha igen, 
mibe kerülne kb. 25 ezer db, e czélra kiválóan alkal-
mas tégla Budapesten véve, a szomotori Vasúti állo-
másra szállítva á 1000 drb? 

3. Az előhasu t nók, melyek elvetéltek, nem 
csak koczkázattal használhatók-e továbbra tenyésztés 
czélra, illetve nem lesznek-e ezek fogékonyabbak jövőrei 
esetleg ezütánra is az elvetélésre"? s igy nem fog-e a 
baj, ha az esetleg időnkint megszűnik is, ujó ag föl-
lépni s tehenészétünket nem fogja-e állandóan veszé-
lyeztetni ? 

Í r 
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A sikertelenségnek sok mindenféle téren, 
a dolgok hibás végrehajtása a leggyakoribb oka. 

Akkor fertőzteleníteni irrigálással, mikor 
már az: elvetélés mégindult, hiábavaló ; az egy-
szer már folyamatban levő elvetélést megaka-
dályozni nem áll hatalmában. 

Ahol oly nagy mértékben uralkodik a ra-
gadós élvetélés,' mint v kérdésttevőnél, ott az 
elvetélésre még sémmi jelt se mutató, teljesen 
egészséges tehenek méh hüvelyét is irrigálni 
kell, az elvetélteknek pedig a méhét kell irri-
gálni, nemcsak a hüvelyét. 

Hiába- váló az. a sok irrigálás is' — sőt 
esetleg kivált a sublimat -— ártalmas is, mert 
mesterségesen idézhet elő elvetélést és hiába-
valók az elkülönítések is, ha az ápoló, gondozó-
személyzet össze-visszajár egészséges ós beteg 
állatok között. Az elvetélt állat helyének fertőz-
telenitőse is hiábavaló, vagyis az egész istálló 
f'ertőzteienitendő; s mert a szóbanforgó istállók-
ban szilárd, nedvességet át nem eresztő bur-
kolat nincs, az egész talaj fertőzöttnek tekin-
tendő s kitéglázása csakugyan' ajánlatos. A 
tégla árára nézve mi 
nem tudhatjuk, hogy 
mennyibe kerül az 
odaszállitással; tessék 
ez iránt téglagyárhoz 
fordulni. 

Az elvetélt tehén 
adhat annyi tejet, mint 
a rendesen szült, de 

ket jóval később szervezték, mint más európai 
államokban s mind annak daczára azt látjuk, 
hogy ma már e - tekintetben sem tartozunk az 
utolsók közé, ami legjobb bizonyítéka annak, 
hogy a czéltudatosan megalkotott és helyes 
irányban vezetett intézkedések nem maradhat-
nak eredmény nélkül. 

Állategészségügyünk fokozatos javulásá-
nak és évről-évre való fejlődésének történetét 
hiven és részletesen adja elő minden évben a 
földmivelésügyi miniszter megbízásából dr. 
Hutyra Ferencz által szerkesztett „Állategész-
ségügyi Évkönyv" *) melynek az 1896. évi kö-
tete is igen sok olyan tanulságos adatot tar-
talmaz, amelyek az állattenyésztéssel foglal-
kozó gazdaközönség érdeklődésére nagyon is 
méltók. 

Az évkönyv első része az állatorvosi aka-
démia 1896—1897-diki tanévének történetét is-
merteti, mely szerint az állatorvosi tanfolyamra 
beiratkozott 313 rendes, 20 rövidebb idő alatt 
végző és 16 katonai hallgató. A gyógykovács 
tanfolyamot 36,. a patkoló kovácsok féléves 

Oka ennek 
az elvetélés kóros és 
nem fiziölogikus folya-
mat s á tej miri gy tel-
jes munkára csak a 
.rendes vemhességi idó 
végére praeparálódik. 

Nem következés, 
hogy az elvetélt elő-
hasi üszők okvetlenül 
elvetélnek másodszor, 
harmadszor is, de félni 
lehet ettől. 

Az elvetélés állan-
dóan nem szokta ve-
szélyeztetni a tehené-
szetet. Két-három évi 
uralkodása után ma-
gától is megszünhetik. 
Ezt bevárni azonban 
nem tanácsos, hanem 
küzdeni kell ellene, de 
alaposan, minden cse-
kélységre kiterjesztett 
figyelemmel. 

: Nézzea utána kü-
lönben kérdésttevő, a 
napokban megjelent és 
még megjelenő „Köztelek°-nek, abban hasonló 
esetekre adott feleleteimben egyéb .felvilágosí-
tásokat ís talál. 

Monostori. 

ség gyanúja miatt 120; ragadós tüdőfob- miatt 
19, takonykór miatt 13, sertésvész gyanúja 
miatt 511, más betegségek miatt 65 esetben 
végzett az osztály bonczolást, mikroszkopos-
vizsgálatot vagy kísérletes oltást. Állategészségi 
rendészeti kirándulás; tartatott 28, polikliníkai 
kirándulás pedig 19, amelyeken a harmad- és 
negyedéves hallgatók csoportonként vettek részt. 

Az évkönyv második része az állategész-
ségügyi rendészetre vonatkozó adatokat tar-
talmazza. 

Az ország területén működő állatorvosok 
létszáma 882 volt, ezek közül 100. állami 
állatorvos. 

A hivatalos adatok szerint 1896. évben 
elhullott, illetőleg leöletett és kiirtatott 10,496 
ló, 14,599 szarvasmarha, 30,977 juh és 708,137 
sertés, vagyis a veszteség pénzértéke körül-
belül 13,393,240 frt. 

A lépfene 59 vármegye területén 17 tör-
vényhatósági városban.és 752 községben 191 
lovon, 1780 szarvasmarhán és 1074 juhon ál-
lapitatott meg hivatalosan. Az előző évvel szem-

ben 144-el kevesell 
községben, 59-czel keve-
sebb ló, 591-gyel keve-
sebb szarvasmarha és 
83-mal kevesebb juh 

. betegedett meg. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

az 1896. 
évben. 

11. ábra. Tenyészkosok a gróf Károlyi-féle mágocsi S 

kurzusát pedig.-86 hallgató látogatta. Az állat-
orvosi tanfolyam hallgatói közül 300 frtos ál-
lami ösztöndijat 4, 150 frtos állami ösztöndi-
jat pedig 30 élvezett; ezeken kivül 5 hallga-
tónak másféle ösztöndija volt. Tandíjmentes-
ségben részesült az első félévben 23 hallgató 
egészen, 22 hallgató felerészben; a II. félév-
ben 22 hallgató egészen, 26 hallgató felerész-
ben. Állatorvosi oklevelet összesen 52-en 
nyertek, 

Az egyes osztályok jelentéseiből kiemel-

állat és 689 kis állat kezeltetett, azonkívül 87 
állatot vizsgáltak meg. szavatossági hibákra, Az állattenyésztés fokozatos fejlődésé csak 

állategészségügyi intézmények fejlődésével | 127 kutya: pedig veszettségre való megfigyeles 
yÜttesen képzelhető, mert jövedelmező az11 végett hozatott be. A bejáró betegek szama 

51-9-re emelkedett. 
A sebészeti osztályon 408' ló és 275 kis 

állat részesült kezelésben. Nagyobb • operácziót 
306-ot végeztek. A kórbonctani, osztályon 253 
na;gy és 322 kis állatot bonczoltak; veszett-

egyÜttesen képzelhető, mert jövedelmező az1 

állattenyésztés csakis ott lehet, ahol a járvá-
nyos betegségek' nem tizedelik meg lépten-
nyomon az állatállományt. Természetes tehát, 
hogy Magyarország állattenyésztésének a fel-
lendülése is arra az időpontra esik, amelyben 
állategészségügyi .viszonyainkat rendezték, meg-
teremtve azt a . törvényes alapot, mely a tovább-
fejlesztést lehetővé -tetté. 

Nálunk az állategészségügyi intózménye-

*) Állategészségügyi Évkönyv az 1896-Ak évre. A 
földmivelésügyi m, kir. minisztérium megbízásából .hi-
vatalos adatok alapján- szerkeszti" dr. Untyfa Ferencz. 
Tizedik évfolyam. Budapest, \mu 

60 vármegye 627 köz-, 
ségében 1274 kutya, 
14 -ló, .74 szarvas-
marha, 8 juh és 63 
sertés betegedett meg. 
A megelőző évhez ké-
pest 47-tel több kutya, 
1-gyel több ló, 4-gyel 
több , szarvasmarha, 
7-tel több juh és 33-
mal kevesebb - sertés 
'betegedett meg. A 
megfertőzés gyanúja 
-miatt a harapás után 
azonnal 3826 kutyát és 
nagyobb számú más 
állatot irtottak ki. 

A takonykór 53 
vármegye területén 353 
udvarban 628 lovon 
állapitatott meg, vagyis 
102-vel kevesebb udvar-
ban és 549:czel keve-
sebb lovon, mint az 
előző évben. E tekintet-
ben teháta javulás -fel-
tűnő. 

A száj- és köröm-
• . fájás 63 vármegye terü-

ltből. létén 3,649 község 
.129,241 udvarában 

572,809 szarvasmarhán, 178,612 juhon és 82,931 
sertésen lett hivatalosan megállapítva; e szerint 
13-mal több vármegyében, 1830-czal több köz-
ségben, 69,771-gyel több udvarban, 296,527-tel 
több szarvasmarha, 152,992 vei több juh és 
22,990-nel több sertés betegedett meg. A jár-
vány feltűnő rossz indulatosságot mutatott, 
mert 824 szarvasmarha, 188 juh és 80. sertés 
hullott el, tehát csaknem még egyszer annyi, 
mint 1895. évben. 

Ragadós tüdőlobot 9 vármegye területén 
59 község 24' udvarában 313 szarvasmarhán 
állapítottak meg hivatalosan. Szemben az 1895, 
évvel 5-tel kevesebb vármegyében 69-cgel keve-
sebb község 722-vel kevesebb udvarában 555-tel 
kevesebb esetben. 

Azonkívül a.betegség gyanúja miatt 781 
szarvasmarha helyben levágatott, 7563 pedig 
a fertőzés gyanúja miatt vágóhídra Szállíttatott. 
Az összes veszteség 8657 szarvasmarha. 
(1895-ben 12,132). Kártalanítás czimén az 
államkincstár 233,951 fit 22 krt fizetett, 
(1895-ben 303,219 frtot). Átlag, egy beteg vagy 
gyanús állatra 56 frt 91 kr kártalanítási összeg 
esett, a fertőzésről gyanús állatok becsértéke 
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pedig 64 frt 79 kr volt, (1895-ben 56 frt 31 
kr, illetőleg 55 frt 79 kr). 

Juhhimlőben 5 vármegye területén 19 
udvarban 938 juh betegedett meg, azaz 
2274-gyei kevesebb, mint az előző évien. A 938 
juh közül 684 meggyógyult, 254 elhullott. A 
juh-himlő elterjedésében 1894 óta fokozatos 
osökkenés észlelhető. 

Tenyészlénaságban Hajdú vármegyében 12 
fedező mén'betegedett meg, melyek ennek kö-
vetkeztében kiheréltettek. Az ivarszerveklen 
keletkező hólyagos kiütésben 15 vármegyében 
118 ló és 217 szarvasmarha betegedett meg. 

Rüh 44 vármegyében 1713 lovon, 119 
szarvasmarhán és 4156 juhon fordult elő. E 
szerint 787-tel kevesebb ló, ele 87-tel több 
szarvasmarha és 153-mal több juh betegedett 
meg. Ezek közül 56 ló, 2 szarvarmarha és 157 
juh kiirtatott. 

Seriésorbánezban 52 vármegye területén 
-183- járás 554 községe, 6,453 udvarában 

28,806 sertés betegedett meg; vagyis 9 ezel 
kevesebb vármegyében. 136-tal kevesebb já-
rásban, 883-mal ktvesell községben, 9970-nel 
kevesebb udvarban 63,332-vel kevesebb sertés 
betegedett meg. A betegségben elhullott 21,306 
sertés (1895-ben 70,033). 

Sertésvész (sertéskolera) 56 vármegye te-
rületén 325 járásban, 3569 községben fordult 
elő és 137,404 fertőzött udvarban 868,777 ser-
tés betegedett meg. Szemben a megelőző év-
vel, 15-tel több vármegye területén '142-vel 
több járás, 2091-gyel több község, 53,968-czel 
több udvar bizonyult fertőzöttnek és 455,215-tel 
több sertés betegedett meg. Elhullott 639,765, 
leöletett 10,003 beteg és 17,977 fertőzés gya-
nújában álló sertés; az összes veszteség 
670,855 (1895-ben 365,444). 

A bivalyvész 7 erdélyi vármegye'149 ud-
varában, 350 esetben állapíttatott meg, tehát 
144-gyei több bivaly betegedett meg, mint 
•1895-ben. Elhullott 333, mely veszteség a bi-
valyállomány 0'25%-ának felel meg. 

A hivatalból nem jelentendő megbetege-
dések közül a serczegö üszök, ' gümökór, derme-
dés, mirigykór, mételykór, járványos elvetélés és 
a baromfikolera fordult elő egyes helyeken tö-
megesen. 

Nagyon . tanulságos az évkönyvnek a 
védőfíjtásokról szóló fejezete is, amely általá-
ban kedvezőnek tünteti fel azok eredményét. 
Lépfene ellen 6144 lovat ojtottak, amelyek 
közül a két ojtás közötti időben 6, később egy 
éven belül 1, tehát összesen 7 hullott el, 
108,999 szarvasmarha közül a két ojtás köz-
ben 20, később egy éven belül 21, 143,857 
juh közül a két ojtás közben 82, egy éven 
belül 162 hullott el lépfenében. Sertésorbáncz 
ellen 332,466 sertés ojtatott be ; ezek köpött 
a két ojtás közben 1193, később pedig 4677 
hullott el orbánezban, tehát az összes veszte-
ség 1 '76%. Serczegö üszök ellen 1303 szarvas-
marha ojtatott be, melyek közül egy éven 
belül csak 3 hullott el. 

A gondosan szerkesztett évkönyv utolsó 
fejezetében az állategészségügyre vonatkozó 
fontosabb törvények és rendeletek foglaltatnak. 

Az elsorolt adatokból világosan kitűnik, 
hogy állategészségügyi viszonyaink az 1896. 
évben ismét tetemesen javullak. A takonykór, 
a ragadós tüdőlob, a sertésorbáncz, a juh-
himlő és a lépfene sokkal kisebb kiterjedésben 
léptek fel, mint az előző években s több e jár-
ványos betegségek közül aránytalanul kevesebb , 
elhullást okozott, ugy, hogy állatértékben a 
veszteség lényegesen kevesbedett. Ez a szembe-
ötlő javulás csakis az erélyes intézkedéseknek 
tulajdonitható, amelyeknek segélyével bizonyára 
sikerülni fog a sertésvész és a száj- és köröm-
fájás nagymérvű elterjedését is korlátozni.. 

Figyelmet érdemlő körülmény azonban 
az is, hogy a veszettség ujabban ismét gyak-
rabban lép fel, holott az előző években e te-
kintetben is javulást lehetett megállapítani. A 
veszettség terjedése sok esetben az állattarlók 
gondatlanságának tulajdonitható. A veszettségre 

nézve ez annál súlyosabb beszámítás alá esik, 
mert ha az állatok között terjed a baj, ugy 
természetszerűleg embereken is gyakoribb e 
rettenetes betegség. 

Nálunk a közönség túlzott érzékenység-
ből meg mai napig is sokszor elmulasztja azo-
kat az óvóintézkedéseket megtenni, amelyek a 
veszettség terjedését egyedül korlátozhatnák s 
s ez által nemcsak a háziállatok egészségét 
veszélyeztetik, de sokszor az emberek életét is. 

Dr. Rátz István. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

(-)-) Németország. A német gazdák keres-
kedelmi szövetkezete. Mult év augusztus hó 
30 án a német gazdák Hamburgban oly szö-
vetkezetet alapítottak, mely a mezőgazdaságra 
nézve szükséges összes anyagok beszerzését, 
közvetítik. A hir ránk nézve csak azért bir ér-
dekességgel, mert mai napság a szövetségnek 
1.000,000 (Egy millió tagja van). Hol van ettől 
eddig a mi legerősebb ilyen és már meglehe-
tős régi intézményünk a „Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete". 

(-)-) A Sacharin megadóztatása. A Sacha-
rin produkezió és ^fogyasztás az utóbbi időben 
hatalmas arányokban növekedett. Hivatalos kimu-
tatások szerint az 1894^-95-ik évben a Sacharin 
fogyasztás 350 ezer métermázsa volt. Tavaly 
már e szám 800 ezer mm.-ra emelkedett; ide 
nem számítva a többi ezukorsurrogatumokat, 
minő. a Dulcrin, Zuckerin, Krystalloze fogyasz-
tását. A belföldi czukorforgalom, mely évenként 
12 millió mm.-ra tehető, ennek következtében 
csökken s a kincstár nem kevesebb, mint 8 
millió márka bevétellel károsodik. A Sacharin 
fogyasztás főleg azért lett oly rohamos, mert 
az anyag adómentes, holott a ezukor méter-
mázsáját 20 márkányi adó terheli. Miután a 
Sacharin nem kevesebb, mint 400-szor na-
gyobb édesség tartalommal bir, oly formán 
akarják megadóztatni, hogy kilogrammját 80 
márkával terhelik. A kilátásban levő adóztalást 
a német szaksajtó, mint igazságosat, üdvözli. 
Annál inkább az, mert a Sacharint a kátrány-
ból, mint hulladékból készítik s igy előállítása 
is olcsó. 

(-}-) Francziaország. A sertések és sertés-
termékek beviteli vámja. Megírtuk múltkori 
szemlénkben, hogy a francziák a külföldi ser-
tések és sertéstermékek behozatalát vámeme-
léssel sújtották. Most az egész franczia sajtó 
örömének ad kifejezést, hogy a sertéstenyész-
tés válsága valahára véget ért. 

„Az utóbbi időben a 'franczia gazda "már 
nem is akart'sertéstenyésztéssel-foglalkozni, — 
irja az „Economist". 1895-ben a La Vilielte pia-
czán 60—67 cm-ért vásárolták. Egy évvel ké-
sőbb már 45 cm-re szállt ára, s 1896-ban meg. 
-35 cin. volt a sovány s 30 cm. a hizlalt áru! S 
a nyomorúságos árak a legutóbbi időkig tar-
tották. magokat. A tenyésztéssel foglalkozó 
gazda hízóinak darabja után, nettó 100 frank-
kal károsodott, mi aztán a városok mentén 
levő hizlaló telepek károsodását is maga után 
vonta. Először azt hitték, hogy a baj a túlter-
melésben keresendő. 

Igen ám, csakhogy 
db sertést 

1893 ban eladtak a La Villetten 509.093 
1894-ben „ „ 444.611 
1895-ben „ „ „ „ 431.846 
1896-ban „ „ „ „ 492.179 

Túltermelésről tehát szó sem lehetett, 
mert az utóbbi három év kevesebb tenyésztést 
tüntetett elő, mint az 1893-ik év. 

De hát a külföldről jövő import sem le-, 
hetett oka, mert a határon át behozott eleve-
nen s frissen vágott sertés mennyisége sem 
emelkedett. 1894-ben volt 14.643,000 franknyi 
s ez csökkent 1896-ban 12.125,000 frankra. Az 
1897. év első 9 hónapjában csakis 1.539,155 I 

frankot mutatnak a vámhivatalok jelentései. 
Csakhogy a franczia tenyésztők . konkurrensei 
nagy mennyiségű sózott hust rés zsirt importál-
tak, k hentesek meg ló és szamár-húst..adtak-
nagy mennyiségben a közfogyasztásra. 

Ez bizonyult a talány megoldásául! 
Konstatálták, hogy a külföld, különösen 

Amerika az utóbbi 3 év alatt 57.185,251 kiló 
sertészsírt importált Francziaországba, melyből 
az 1896-ik évre 17.202,700 kg. esik. Ez sem 
volt tiszta zsír, mert csak . a gyapotolaj s 
fággyu keveréke volt. A megejtett vogyelem-
zések kimutatták, hogy a zagyvalék 10% zsír, 
70% gyapotolaj s 20% faggyúból állott. Az 
egészségtelen keveréket csak 14 frank 50 cm. 
vámílleték sújtotta,. persze olcsó volt, tehát 
nyomta a franczia terméket. Bizonyos ame-
rikai exportőrök, hogy mentől nagyobb hasz-
not húzzanak, nem késtek Marseille s Havte 
közelébe „franczia" zsirgyárakat építeni. El-
hozatták maguknak hazulról gyapptolajiikat. s 
csináltak a francziák szeme láttára zsírt, mely 
nekik, összkiadásokat számítva 100. kg.-ként 
5 frank 85 cm.-be került s így kivonták, ma-
gukat 14 frank 50 cm. vám lefizetése alól. 
Az amerikaiak ugy értékesítették az óriási 
mennfiségü gyapotolajat, hogy magokat meg-
gazdagitották, a franczia sertéstenyésztőket meg 
tönkretették. 

A franczia gazda évente 200 millió kiló 
tiszta disznózsírt és 400: millió faggyút s más-
féle állati zsiradékot produkált. De, hogy adja 
el, ha a külföldről 100 millió sertészsírnak 
deklarált kotyvalékot szállítottak be s, adtak 
el majdnem ingyen ? ! ,. 

A boraxal való konzerválási mód a fran-
czia tenyésztőknek tilos. Csakhogy a York-i 
so..kát csakis borax réteg alatt rejtik, mely 
vidékről jönnek, ósdiságukat ,s páczolási mód-
jukat. Az uj törvény a régi sok visszaélésnek 
végét fogja vétni. A frissen vágott hus nem is 
vámoltatik oly magósan, hanem a sózott. hus 
s a zsír — Amerikának nevezetes export-
czikke, —i ugyancsak; magas tarifa alá esnek. 
Most az amerikaiak a franczia ipartermékek 
magasabb vámoltatásával akarnak válaszolni, 
de evvel a francziák nem törődnek, . mert 
mezőgazdaságukat nem akarják a yankeek 
merkantilismusának feláldozni. 

Anglia. A gépgyári munkások sztrájkja. 
A gépgyári munkásnk sztrájkja már hat hónap 
óta tart. A kormány részérő! több ízben, kísér-
letet tettek a. gyárosok s munkások között bé-
kés kiegyenlítést létesíteni, de az mindeddig 
hajótörést szenvedett.' A Trade- Unionisták a 
nagy gépgyárosok legutóbb tett ajánlatát is 
53,413 szavazattöbbséggel utasították vissza 

. 53.0... megegyező ellenében. Most Sidney . Webb 
érdekesen irja le a mezőgazdaságot oly közel-
ről-'érdéklő ezen közgazdasági háború történe-
két a „L. E. E."-ben. Tudjuk, hogy a jelenlegi 

. 'sztrájk, a londoni gyári munkások 8 órai munka-
idejének követelményével , kezdődött. Hosszas 
tárgyalás után 1836 ban a munkástestület a 
órai munkaidőben állapodott meg. De 1871-ben 
már ismételve 6 hónapig sztrájkolnak a mun-
kások s a 9 órai munkaidőt csikarják ki. 
1897-ik év május 1-én Londonban 7 „trade-
union" (munkásszövetkezet), melynek mind-
egyike 15 ezer tagot számlál, oly értelemben 
követelte a munkaidő csökkenését, hogy heten-
ként csak 48—54 órai munkaidőre köteleztes-
senek tagjai. Arra a szép eredményre hivat-
koztak, melyet az ilyen munkaidővel a nagy 
mezőgazdasági gépgyárosok, továbbá a hadi s 
tengerészeti gyártelepeken elértek. Májustól-
juliusig több gyáros engedett is a munkások 
követelményének, a többiek azonban kategori-
kusan visszautasították ázt. A Londonban ki-
ütött sztrájk erre csakkamar az egész országra 
kiterjedt. . ' 

A gyárosok federácziója a bek out al 
felelt: T. i. bezárták a gyártelepekét/s iroda-
helyiségeket s igy történt, hogy egy szép nap 
vagy 55 ezer családapa látta magát kenyér és 
fizetés nélkül. 
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Kétségtelen az, miként a czivódás alapja 
— a 8 órai munkaidő volt, de Sidney Webh. 
tudtunkra adja, hogy. az igazi motívumok sok-
kal . régibb keletűek s hogy a gyárosok: s mun-
kásaik régóta keresnek okot az összetűzésre. 

A gépgyárosok azt állítják, hogy a Trade-
union tagjai hivek maradtak az ősrégi hagyo-
mányokhoz. Hódolnak a régi múnkástestületek 
tendencziáinak. Ellenségei a gépgyártás terén 
fellépett haladásnak, féltékenyen őrzik szoká-
saikat s tagjaik szabadalmát. Illetékes elbírá-
lásról hallani sem akarnak. Szerző elismeri, 
hogy a szándikátus tagjai konzervatív érzel-
műek, semmiféle újításnak nem barátjai, de 
állítja azt is, hogy a munkások panasza több 
helyen jogosult. A munkások félnek az ujji-
tástól,. mert azzal idegen elem is tolakodik 
munkakörükbe s így munkabérük csökkentése 
íeend előidézve. 

Már most attól függ a sztrájk kimenetele, 
a Trade-unionisták tudni fogják-e meghatá-
rozni a munka feltéleleit, vagy pedig a gyá-
rosok federácziója folytatni fogja ecdigi eljá-
rását a munkadíj magasságának megszabását 
illetőleg. A 8 órai munkaidőn kívül megmarad 
még a szindikátus szervezeténelf 'jogköre s 
illetékességének kérdése. Szerző azt hiszi, 
hogy az angol gépgyári munkások, ép ugy, 
mint a lankoshirei szővőgyári munkások, mint; 
győztesek fognak a harezból kikerülni. Bár az 
angol gyárosok viszálya javára ^szolgálna a mi 
qékésen fejlődő gazdasági gépiparunknak ! 

(-| ) Algir. Az éhínség Algírban. Az algíri 
lapok hivatalos jelentései szerint e fránczía 
gyarmat majd minden . részében az éhínség 
veszedelme köszöntött be a benszülöttek között,, 
kik falat kenyér nélkül néznek a tél elé. Kik 
arattak is valami kevés gabonát, azt már el is 
fogyasztották eddig s most az éhséggel küz-
ködnek. A baj nemcsak Tlemcen vidékén, ha-
nem Ozan-nak többi táján is, mint El-Aricha-an, 
Mechería-n, Geriville-en is nagy, annyira, hogy 
a hatóság alig találja fejét, enyhítést nyúj-
tandó. Január hó első hetében az éhezők Algír 
városába nyomultak s ellepték rongyaikkal az 
utczák s terek kövezetét. Batua kerület több 
községében vagy 10 ezer főre tehető lakosság 
egyedül gyökerekből táplálkozik több hét óta 
— s az előtt a szomorú valóság előtt állanak, 
hógy rövid idő múlva ez a táplálék is teljesen 
elfogy. Az ottani jelentések szerint, ha hama-
rosan segély nem jön — a bennszülöttek sok-
kal nagyobb száma fog éhen halni, mint az 
előző éhínségek alkalmával. 

A kormány most ugy segít, hogy 300 ezer. 
frank értékű vetőmagot osztat ki a három 
legerősebben sújtott kerület lakossága között. 
Csak az a baj, hogy ha vetni kell, a jővő 
iránti tekintetből — az ez idő szerint éhezők 
étvágyát is kell csillapítani, s erre nézve ren-
geteg élélmiszérmennyiseg szükséges. Lepine, 
a belügyminiszterhez intézett kérelmében ki-
fejtetté, hogy törvényhozás utján 1.200 ezer 
franknyi kölesönt szavaztasson meg az ínsége-
sek számára — de mentől előbb! 

(-!•-) Amerika. Az Egyesült-Államok vaj-
kivitele. A „L'Economiste Europeen" tudósítása 
szerint, míg az európai vaj csökken az angol 
piaczokon, az amerikai vajbevitel ugyanoda 
fantasztikus arányokban emelkedik. Magában 
1896-ban nem kevesebb, mint 129 millió, 
franknyi árut szállítottak odá. Az angol piacz 
meghódítása után az amerikaiak a német s a 
franczia piaczot szándékóznak hatalmukba ke-
ríteni. 

Az Egyesült-Államok uj földmivelési mi-
nisztere, Wilson, minisztériumában — mint 
azt már megírtuk, — egy uj szakosztályt, — a 
tejgazdaságit — alapította „Daizy Divisíon" 
elnevezéssel, melynek feladata a következő : 
A legnevezetesebb tejgazdasági kerületekben s 
tejgazdasági szövetkezetekben, a minisztérium 
költségén összevásárolja nagy számban a leg-
külömbözőbb typusbeli vajmintákat, melyek 
ugy a gyártást, mint a csomagolást, szin és 
sótartalmat illetőleg Jjülömböznek egymástól. A I 

minisztériumnak egy Londonban székelő ügy-
nöke az igy összevásárolt, külömböző minő-
ségű vajakat a piaczra szállítja s siet minisz-
tériumát értesíteni, a fogyasztók melyiknek 
adnak telőnyt. Az ügynök' jelentéseit aztán a 
minisztérium tudtára adja az amerikai terme-
lőknek, utasítást adván nekik egyszersmind, 
hogy készítsék el az exportra szánt vajat, 
hogy az európai fogyasztók ízlésének meg-
feleljen. 

Ismeretes, hogy a dánországi vaj nagyon 
keresett czikk az angol piaczon. Nos az amerikai 
miniszter hozat belőle magának Angliából. 
Tanulmányoztatja a csomagolás mikéntjét s 
alaposan kutatja a minőséget, mely a dán va-
jat kedveltté teszi s utánoztatja azt odahaza.. 

Említve volt, hogy az angol piacz után 
a francziára s németre kerül számítás szerint 
a sor. Hamburgban már meg is alkották a 
depőt! A szállítás kérdését a termelők legna-
gyobb megelégedésére már is megoldották. 
Amint a „Daizy Divisíon" igazgatója jelenti 
miniszterének egy kiló vajnak szállítása Min-
noseta államból az angol piaczig, — specziáli-
san e czélra majdnem 0 fokra lehütött kam-
rákban nem kerül többe, mint 15 czentimbe 
= 7 krba! ! Ne feledjük el azonban, hogy 
Minnoseta államtól az Atlanti oczeán legköze-
lebbi kiviteli kikötőjéig 2000 km.-nvi távol-
ság van. 

A jelzett számok a mi tejgazdaságunkat is 
a legközelebb érdeklik — sőt fenyegetik! Ide-
jében tudatjuk az ujabb inváziót — nehogy 
készöletlenül találja gazdáinkat. „Hungária" 
vaj kiviteli vállalatunk néhány évvel ezelőtt' hat-
hatós mozgalmat fejtett ki a külföldön is, kár 
lesz, ha most, a veszedelem növekedtével 
kevesebb energiát fejt ki, mert bizonyos, hogy 
Amerika legközelebb a keleti vajpiaszon is 
meg fog jelenni, ahol eddig magunk domi-
nálunk. 

L E V É L S Z E K R É N Y . 

Kérdések. 
20. sz. kérdés. Mesterséges- legelőt sze-

retnék létesíteni 1—3 éves nyugati fajtájú nö-
vendékmarhák részére. A talaj középkötött 
agyag, sík ós száraz fekvésű. Kérek szíves út-
mutatást . arra nézve, mily keveréket mily 
arányban használjak erre a czélra? 

W. Gy. 
21. sz. kérdés. A „Köztelekében több-

ször dicsért Laacke-féle rétfogas hói kapható 
és milyen áron ? T. J. 

22. sz. kérdés. A mult évben nov. hó-
ban vásároltam Qlayton és Schuttleworth czég-
nél egy XL3. Coraett-féle darálógépet, melylyel 
igen meg voltam elégedve, mert egy nap fo-
lyamán nyertem többet 10Ö métermázsánál, 
finom darát 8 lóerejű locom. hajtásával. 

Bátor vagyok a következő kérdést intézni. 
Hogyan ismeri meg az émbér a tárcsá-

kat, hogy kopottak-e? és egy év alatt annyira 
megkopik-e a tárcsa, hogy oly finom darát élő 
ne lehessen állítani, amilyen hizlalásra szüksé-
geltetik? és végre mennyibe kerül egy ilyen, 
tárcsa b e s z e r z é s e ? W . Ö. 

23. sz. kérdés. Van-e oly intézet vagy 
társulat, mely ölfa vágásra pénzt előlegez és 
mily föltételek alatt. Megjegyzem az előlege-
zett pénz csak félév múlva volna visszafize-
tendő. M.J. 

24. sz. kérdés. A csutkás tengeri daráló 
(little giant) azon hibában szenved, hogy arány-
lag rövid használat után öntvény fogai, me-
lyek nem kicserélhetők, idő előtt elkopnak, 
midőn lomtárba kell lökni, mielőtt értékét le-
dolgozta volna. Több legelső gyároshoz for-
dultam már, hogy daráló fogait megélesítse, 
de "ez eddig egyiknél sem sikerült. Kérem 
azért azokat, kik a csutkás darálót használják, 
mit tesznek ha elkopik. Van-e. oly gyáros vagy 

műhely, hol az elkopott belső öntvényszerke-
zetet meglehet, mint az ócska reszelőket szok 
ták és lehet, megélesíttetni s ismét használ-
hatóvá tenni? Mert számitásom szerint igy 
teljesített munkája által árát ki nem keresi. 

. Nábrád. B.B. 
25. sz. kérdés. A bellatihczi uradalom 

már évek óta foglalkozik nemes füvek terme: 
lésével, amelyből eladó lenne kb. 40 méter-
mázsa finom sárga aranyfüz 2—2 lh méter 
hosszúságban, vagy. 10—15 mázsa vörös, vas-
tagabb, durva munkákra alkalmas, de miután 
még eddig piaczra olyat nem hoztunk, szives 
tájékoztatást kérünk az iránt, mit lehetne azért 
métermázsánkint kérni ? 

Bellatincz. K. 

Feleletek. 
Ventzki-féle füllesztő. (Felelet az 536. 

sz. kérdésre.) A ' „Köztelek" 1897. deczember 
18-iki számában tett kérdésére a következők-
ben adhatok felvilágosítást. 

A Ventzki-féle füllesztőt répa, burgonyára, 
olajpogácsa tökkel, szalma vagy kukoriczaszár 
szecska vegyítve darával' és egyéb takarmány-
nemek füllesztésére lehet használni. Azokból a 
főzés által a legízletesebb, kitűnő tápanyagot 
nyerhetjük sertés-, birka-, hizó-. és igavonó 
állatjaink részére. Ezen füllesztőnek még igen 
nagy előnye, hogy számba sem vehető csekély 
tüzelőanyagot fogyaszt el, kezelése pedig igen 
egyszerű. 

Egy ilyen Ventzki-féle F. 3. számú fül-
lesztőt én 1894. évben vettem Kühne E. 
mosoni gyárából, s azt azóta a legjobb siker-
rel s a legnagyobb megelégedéssel használom. 

Mezey Ferenez -
i gazd. intéző. 

Kitüremlett méhhüvely visszatartása. 
{Felelet a 17, sz. kérdésre. A tehén vemhes 
levén, nem borjutartója (méhe) jár ki, hanem 
méhhüvelye. 

Ennek visszatartására számos eszköz és 
eljárás ismeretes s áz a háló, ámit kérdésttevő 
említ, csak külföldről rendelhető meg és bele-
kerül 5—6 forintba. A helyett megrendelheti 
Fischer P. czégnél (Budapest Kossuth L. 
utcza)- az u. n. Lund-féle méhvisszatartót, 
azonban az is 3—4 forintba jön. 

Legokosabb hát, ha ezt a Lund-féle ké-
szüléket otthon kovácscsal csináltatja meg, 
kis ujjnyi vastagságú drótból ugy, hogy fqlül 
két. alul egy füllel biró vaskeret legyen az 
amely rálegyen illeszthető a péranyilás körüli 
tájra akként, hogy a. szemérem-ajkak a keret-
ben szabadon nyitva maradjanak s csak meg 
legyen akadályozva az, hogy a nyilás kitágul-
jon s a hüvely előessék. 

Két füles része a farok alá, egy füles 
része pedig a péra alsó szeglete alá jön, tehát 
annak a közönséges szabó kapocshoz hason-
lóan csinált vaskészüléknek s hevederek és 
kötelek segélyével tartatik az ott helyben. 

Hogy a bőrt a vas fel ne törje, vattával 
dúsan be kell burkolni. 

Ha nem értené, a készülék konstrukczió-
ját e leírásból, forduljon e rovat vezetőjéhez 
kellő bélyeggel ellátott levéllel, ő a készülék 
rajzát szívesen megküldi. 

Egyébiránt egy másik módja felől a hü-
vely nyilás zárásának, a „Köztelek" m. évi 50-ik 
számában van szó, ahol egyebekre nézve is 
felvilágosítást találhat a kérdés feltevője. A 

Újévi költözködés. (Felélet a 18. sz. kér-
désre.) A cselédtörvény 60. §-a szerint a külső 
cseléd szolgálati éve a belépés napjával jár 
le s mivel ez az évnek bármely napja lehet, a 
hurczolkodás is meg van engedve az év bár-
mely napján is. Oly törvényről, mély a hur-
czolkodást. újév napján eltiltaná, nincs tudo-
másunk. Szf. + 

Füllesztve nyujtsuk-e hízóknak a ta-
karmányt? {Felelet a 19. sz. kérdésre,) Direkt 
megbízható kísérletek nincsenek arra, hogy 

\ r 
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füllesztve, vagy nem füllesztve-előnyösebb-e a 
takarmánykeveréket a' bízó marhának nyúj-
tani. Bizonyos azonban egyfelől a?, hogy füllesz-
téssel izletesebbé, könnyebben emészthetővé 
válnak az anyagok, másfelőlpedig, hogy 
meleg eleségek: etetésével ányágmégtakaritás 
jár, mert a hideg takarmányok kellő felmele-
gítésére a szervezet jelentékeny hőt kell, hogy 
felhasználjon, ennek előállítására pedig, hogy 
ugy mondjam: tüzelőanyag kell, mit a nyújtott 
takarmányból vesz az állat. 

Tény azonban, hogy füllesztéssel tápláló 
anyagok mennek veszendőbe, de ez avval, 
hogy könnyebben, nagyobb mértékben emészt-
hető a füllesztett anyag — kiegyenlítést nyer. 

A három napig tartó füllesztést azonban 
sokallom; kétszer 24 óra még a leghidegebb 
istállóban, vagy takarmánykamrában is elég, 
hogy édes-savanykás erjedés induljon meg a 
keverékben, ennél több idejű fülledés közönsé-
gesen eczetes erjedésre vezet. De persze, le-
hetséges, hogy kérdésttevő helyisége — most 
télen •— oly alacsony, hőfokú, hogy a 3 napi 
fülledés indokolt. 

• Aki az állott s így bomlásnak induló ta-
karmánykeverék nyújtásának nem barátja, az 
ugy gondolkozik, hogy minden vegyi proczesz-
szuson átmenő keveréktakarmány kisebb-nagyobb 
fokú romlásban van. Ez hibás erjedéseknél 
ugy is vart s az ettől való félelem teszi indo-
kolttá a keverékek frissen való nyújtását. De 
hibátlan fülledést feltételezve, a jelzett előnyök-
nél fogva és hizómarháknál, részemről a fel-
melegedett eleségek nyújtását ajánlom. 
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Házasság. Széplaki és szántói Bottka Zoltán 
f. hó 22-én vezeti oltárhoz Pittel Paula bárónőt, báró 
Pittel Gyula és neje szül. báró Weisz Horstenstein 
Angelka leányát Nagy-Kálnán. 

Csikóvásárlás a katonai csikótelepek ré-
szére. A közös hadügyminisztérium f. évi áp-
rilis hó végével nagyobb mennyiségű, a f. év 
tavaszán 3 évet betöltendő, jól kifejlődött, ne-
mes küllemü, 158 cm. magasságot meghaladó, 
nemes származású és jó mozgással biró csikót 
szándékozik a cs. és kir. csikótelepek részére, 
a cs. és kir. állandó lóavató-bizottságok által 
egyenesen a tenyésztőktől megvásároltatni. En-
nélfogva felhívja a földmivelósügyi miniszter 
mindazon tenyésztőket, kik ilyen csikók birto-
kában vannak és azokat eladni óhajtják, hogy 
ebbeli ajánlataikat egyenesen a tenyészetük-
höz legközelebb eső állandó. lóavató-bizottsá-
gok egyikéhez, az eladandó csikó, vagy csikók 
származásának, nemének, magasságának, szí-
nének és születési idejének világos megjelölése 
mellett legkésőbb f. év január 31-ig Írásban 

.jelentsék be, pontosan megjelölvén vármegyét, 
községet (vasúti állomás) és utolsó postát abból a 
czélból, hogy a megvásárlásra fölajánlott pél-
dányok megtekintésének idejéről — a mi kö-
rülbelül április végén fog történni — ' és he-
lyéről szóló'. értesítés a lóavató-bizottság által 
az érdekeiteknek idejében megküldhető legyen. 
Csak a kivánt adatokat tartalmazó bejelentés 
fog figyelembe vétetni. Az állandó lóavató-bi-
zottságok székhelyei : 
Az I. sz; cs. és k. lóaVatő-bizottság Bpesten.; 

A II. „ „ „ ..„, „ „ Szegeden., 
Az V „ „ „ „ *" V „ N.-Kanízsán. 
A VI. „ „ „ „ „ „ Bilakon. 

Éhinség Torontálban. Torontálvármegye 
járásának hivatalosan beterjesztett jelentései 
szerint nem kevesebb, mint 18 ezer léleknek 
nincs kenyere. A minimális összegj mely e 
nyomorban tengődő szegény emberek meg-
mentésére szükséges, 80 ezer forint. A föld-
mivelésügyi és belügyminiszter összesen 6000 
forintot adtak a nyomor pillanatnyi ényhitésére 
s maga Karácsonyi Jenő gróf 3000 koronát és 
50 mm. rizst küldött az ínségeseknek. Ez azon-
ban még mindig igen kevés a szükséghez 
képest. Sajnos, a társadalom közönyösen nézi 
annak a 18 ezer embernek a szenvedését. 
Szive nem mozdul meg: hiszen még élnek 
azok az emberek. Majd, ha elpusztulnak az 
éhinség kórjában, bizonynyal megindul a köz-
adakozás, hogy egy nagyszerű műemlék hir-
desse a társadalom humanizmusát. Most azon-
ban e vármegye szegényeinek a sorsa néhány 
emelkedettebb lélek irgalomérzésére van bizva. 
Aggasztó hirek érkeznek Békésmegyéből is. 
Félős, hogy az inség országos mérveket fog 
ölteni, miután statisztikai tény, hogy a termés-
eredményhez képest, relatíve aránytalanul 
több kivitelünk volt, mint rendesen. Amiből az 
következik, hogy a megszorult kisgazdák kény-
telenek voltak minden termésüket eladni ős 
saját, mindennapi szükségletük fedezéséről sem 
gondoskodhattak. 

A gabona elővételek kérdése. E czim 
atatt a „Budapesti Napló" f. hó 13-íki számá-
ben nagy körültekintéssel megirott közleményt 
olvasunk, mely a folyó évben felmerült ga-
bonapörok ötletéből azt az álláspontot vitatja, 
hogy a gabona elővételek egyáltalán nem szá-
mithatók az uzsoraügyletek közé, reájuk tehát 
az uzsoratörvény kritériuma meg nem állapit-
ható. Mert a törvény kimondja, hogy csak a 
határozatlan, színlelt ügylet illesztessék be 
az uzsora létezését megállapító szakasznak 
definicziójába, holott a gabona elővétel se 
nem kölcsönügylet, se nem hitelügylet, hanem 
árubiztosítás szándékával megkötött adás-vevési 
szerződés alapján egyszerűen a megvett ga-
bona vételárának lefizetése. Ennek következté-
ben az uzsoratörvénvek a gabona elővételekre 
egyáltalán nem ajkaímazhatólft Hisz a legna-
gyobb ferdeség az, hogy ha pl. a 6 forintért 
megvett gabona ára felszökik, akkor a keres-
kedő uzsorás, míg ha 7 írtért kell a gazdál-
kodótól a búzát átvenni, amely buza az 
átvétel idejében csak 6 frtot ér — akkor a 
jó kereskedő még sem uzsorás? Felpanaszolja 
ezután a Torontálban elrendelt hivatalos eljá-
rást, hol a nép, mély szállítási kötelezettségé-
nek eleget tenni nem tud, most a bíróságoktól 
várja a kötelezettségei alul való felmentést, a 
kereskedőket pedig uzsoravádak fenyegetése 
által akarják a gazdák ellen való peres eljá-
rástól vissza riasztani. A „B. N." fejtegetései 
jogi szempontból igen tetszetősek és amennyi-
ben itt tisztán jogi szempontokról van szó, 
nevezetesen arról, hogy az ez évben szőnyegre 
került gabona elővételi ügyletek bele illeszthe-
tők-e az uzsora ügyletek törvényes definiczió-
jába? — nem akarunk hivatkozni érzelmi 
mozzanatokra, nem akarunk apellálni pl. a 
beregmegyei esetre, ahol a legszegényebb nép-
réteg a gabonának előre történt eladása foly-
tán s a rossz termés következtében, mintegy 
fél millió frttal vált adósává, csupán differen-

cziak fejében, nagyrészt élelmes falusi kalmá-
roknak. Részünkről .ez esetbgn valóban nem 
sokat kutatnánk a törvényszakaszok között, 
hanem.; a józan/ész s az emberi sziv egyszerű 
logikájával kimondanánk, hogy ezeket az ügy-

• leteket rendes lefolyásúkra engedni s ezzel 
együtt tétlenül néznie több mint ez.-er kisgazda 
teljes anyagi pusztulását, nem lehet, nem sza-

bad, mert ilyen ügyletek, amelyek a szegény s 
rendszerint tudatlanabb elemeknek ily mérvű 
kizsákmányolásával végződnek, , nem lehetnek 
tisztességesek s ha a törvény tekintélye nem 
véd meg ellenük, keressük a védelmet az igaz-
ságszolgáltatás eleven erejében. Ám eltekintve 
minden érzelmi momentumtól, utalunk csupán 
arra, hogy sem a beregi, sem a torontáli ese-
tekben nem azokról a bizonyos gabona elő-
vételekről van szó, amely ügyleteknek keres-
kedelmileg tisztességes, jogilag korrekt, gazda-
ságilag sokszor hasznos voltát kétségbe vonni 
senkinek sem jut eszébe. Itt valódi uzsora-
ügyletekről van szó, amikor a kalmár — nem 
a szolid kereskedelmi elemeket értjük — a 
megszorult kisembert úgyszólván kényszeríti 
gabonájának potom 3'5—4 forint árban való 
eladására, kényszeríti azzal, hogy hiteligényét^ 
csakis ily feltétellel elégíti ki. Az igy létre'' 
jött szerződés formailag rendes adás-vételi 
szerződés ugyan, csak az. őszinteség hiányzik 
belőle; benne van azonban a 80—100 perczen-
tes uzsorakamat. Mert amilyen bizonyos, hogy a 
gabona ára 4 frtra vagy azon alul le nem szállhat, 
épp oly bizonyos, hogy az a gabona az átvétel 
idejében a legrosszabb árviszonyok között is 
meg fog érni 6—7 forintot. Az ország több 
vidékéről tudomásunkra jutott gabona elővéte-
lek határozottan ily czélzattal és azzal az ered-
ménynyel köttettek meg, hogy a gazdálkodók 
óriási veszteségeket szenvedtek. Ellenben csak 
egy esetet kérünk felemlíteni, hogy a vevők 
szenvedtek volna érzékeny veszteséget. Ha ez 
nem uzsoraj akkor uzsorát egyáltalán nem 
ismerünk. És ha a kereskedői világnak ily 
gyanús ügyletekkel foglalkozó elemeit az 
igazságszolgáltatás üldözi, és megérdemelt el-
bánásban részesiti, efölött örvendeni első sor-
ban is a tisztességes ős repütácziójukra félté-
keny kereskedőknek van okuk. 

A Hangya. A Magyar Gazdaszövetség az 
alsó rétegek érdekeinek istápolását tűzve ki 
czélul, elhatározta, hogy falusi fogyasztó és érté-
kesítő szövetkezeteket alakit s ezek vezetésére 
és ellenőrzésére Hangya névvel egy központi 
szövetkezetet állit. Ennek a központi szövetke-
zetnek létesülése, a mint értesülünk, nem csu-

' pán biztosítva van, hanem a kezdeményezés 
az ország külömböző vidékein lakó tekintélyes 
gazdák rokonszenvét is megnyervén, kellően elö 
van készítve a talaj arra nézve, hogy a falusi, 
szövetkezetek állítása gyors tempóban indulhat 
meg már a közel jövőben. A Hangya alakuló 
közgyűlését folyó hó 23-án fogják a Magyar 
Gazdaszövetség helyiségében (Zöldfa-utcza 10.) 
megtartani. Remélni lehet, hogy ezen főleg a 
szoczialisztikus mozgalmak között nagy jelen-
tőségű kezdeményezés jótékony hatását az 
áruuzsora által sújtott nép fölszabadítása kö-
rül mielőbb éreztetni fogja. 

A pozsonymegyei gazdasági kaszinó. A 
pozsonymegyei gazdasági kaszinó, mely e nem-

.ben egyes-egyedül áll az országban, most bo-
csátotta ki az. 1896/7 évekre szóló évkönyvét. 
Az évkönyv tárgyalja a csak két év óta fenn-
álló kaszinó megalakulásának történetét és 
czélját, mely nem egyéb, mint a gazdasági 
érdekek istápolása, a módozatoknak fehér asz-
tal mellett való megbeszélése, A kaszinó múlt 
év folyamán ugy szak- mint szépirodalmi fel-
olvasásokat rendezett, résztvett a. sörárpavásár 
létrehozásában s több mozgalmat előkészített 
s eszmét vetett fel a fehér asztalnál. Minden-
esetre sikerült annyit elérnie szerény eszkö-
zeivel is, hogy a barátságos és fesztelen érint-
kezésekre módot nyújtva, ápolta az együvé 
tartozandóság érzetét s olyan erőket nyert 
meg a mezőgazdasági ügyeknek és eszméknek, 
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amelyek különben talán nem lennének bevonha-
tók e téren. Ebből a szempontból kívánatos-
nak tartanánk, ha minél több vidéki központ-
ban keletkeznének ilyen kaszinók, amelyekben 
a barátságos érintkezés folyamán sokszor nagy 
jelentőségű tervezetek s üdvös mozgalmak ké-
szíttetnek elő. 

Uazdák klubja Berlinben. Különböző hi-
vatásu és foglalkozású, de a mezőgazdaság 
iránt közösen érdeklődő férfiak egyesülés utján 
30 év alatt egy oly intézményt hoztak létré 
Berlinben, melyhez hasonlót Európa nagy vá-
rosai közül csak Londonban találunk. „Farmer 
Club" név alatt. Egyéb ilynemű nagy tőkével 
alapított fényes intézményektől eltérően, sze-
rény eszközökkel létesülve oda fejlődött, hogy 
ma a német mezőgazdaságnak méltó otthona; 
emeli az összetartozóságot és fentarlja az 
érintkezést, kényelmes berendezésével alkalmat 
nyújt ugy a tanulásra, valamint a szórakozásra. 
A legkülönbözőbb nézetek és törekvések ki-
egyeztetése utján előmozdítja az egyöntetű 
működést. A klub ezenkívül működéséről és 
egyéb szakbavágó tudnivalókról rendes lapot 
ad. ki. 

A „Torontálmegyei Gazdasági Egye-
sület" működése 1897-ben. Az 1897-ik évben 
a „Totontálmegyei Gazdasági Egyesület" tevé-
kenységét főképpen a következő főbb irányok-
ban értékesítette. A mezőgazdasági szakoktatás 
népies irányban való terjesztése képezte első 
sorban főczélját. Ennek előmozdítására — a 
népies nyelvezetű gazdasági munkák . terjesz-
tésén kívül — előadásokat tartott 21 község-
ben. A 21 községben tartott 27 előadás a leg-, 
szebb sikerrel járt. Az állattenyésztés emelése 
érdekében apaállatokat szerzett vagy közvetí-
tett, melyeket kamatnélküli . kölcsönre adott az 
egyes községeknek. A • növénytermelés terén 
kísérleteket végzett riczinussal és selyem 
sőrdával (Abutillon avicinae), szép eredmény-
nyel, s mely esetleg igen nagyot lendíthet az 
ottani mezőgazdákon. A baromfitenyésztés 
emelésére fajbarornfi- és galambkiállítást 
rendezett, s fajbaromfi törzseket osztott ki. 
A tél folyamán pedig a szakszerű ba-
romfitenyésztésről előadásokat tartatott. Szép 
tevékenységet mutatott fel a szőlők re-
konstruálása és a gyümölesfatenyésztés fej-
lesztése körül. 1A földmivelésügyi minisz-
tertől nagyszámú szőlővesszőt és gyümölcsfa' 
csemetét eszközölt ki s osztotta ingyen szét. 
Az aratási idő alatt sem maradt tétlenül, ha-
nem egyrészint mint békéltető járt közre a 
gazda s a munkások között, másrészint meg a 
munkanélkülieket közvetítette. így 1000. mun-
kásnál többnek szerzett munkát. . Elismeréssel 
konstatáljuk ezekből, hogy a Torontálmegyei 
gazd. egyesület ez évben is szép munkát vé-
gezett ;S a rendelkezésére állott szellemi és 
anyagi erőket okosan és sikeresen használta 
fel közérdekű feladatainak teljesítésénél. 

Olcsó pénz a fő. Az utóbbi időkben 
élénk eszmecsere folyt a képviselőházban 
arról, mi czélszerübb Magyarország gazdá-
szati, kereskedelmi és iparviszonyaira nézve, 
a közös, vagy az önálló vámterület? Meddő 
vita volt az egész, mert hiszen ez a kérdés 
sem elméletileg, sem gyakorlatilag még el-
döntve nincsen. A közös vámterület is czól-
szerü lehet, az önálló is, bizonyos viszonyok 
között valamelyik országra s ez irányban általá-
nos szabályokat felállítani egyáltalán nem is lehet. 
De aziránt nincsen és nem is lehet nézetkülönb-
ség, akár közös, akár önálló a vámterület, 

a gazdaság istápolására olcsó pénz kell. 
Nem a vámterület minemüsége döntő tehát 
egy agrárius országban, hanem az olcsó pénz. 
Az a kereskedő, iparos és kiválólag az a 
gazda, aki erre tud szert tenni, az boldogul. 
Szert tehet pedig erre, ha az „Ingatlan- és 
Jelzálog-Forgalmi-Intézef-hez, Budapest, VI., 
Váczi-körut 39. sz. fordul, ahol 25—60 . évre 
szóló törlesztéses kölcsönt kap a lehető leg- , 

rövidebb idő alatt, a telekkönyvi, kivonat, és 
kataszteri birtokiv beküldése mellett, minden 
előleges költség nélkül. 

Előttünk fekszik Putz Ottó (Jühlke Fer-
dinánd utóda) erfurti mü- és kereskedelmi-
kertész 1898. évre megjelent magyar árjegy-
zéke, melynek megjelenésé hirdetési rovatunk-
ban is közölve van. Midőn gazdaközönségünk, 
kerttulajdonosaink és virágkedvelő olvasóink-
nak figyelmét annak gazdag tartalmára és a 
kertészetre hasznos és szcp tárgyaira felhívjuk, 
különösen ajánlhatjuk e czéget, mint megbíz-
ható bevásárlási forrást, mely minden a ker-
tészet ágazatába vágó czikket lelkiismeretesen 
szállít. 

f Múlt évi forgalom: 25,223 m 
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ezen aukeziók részére, mivel még a téli hónapok-
ban ébreszti a bel- és külföldi vevők érdeklődését. 

Mindennemű felvIMirositássol szolgál: 
H E L L E R M . s T Á R S A , 

t BUDAPEST, V, ErzséM-tér 13,, 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmarm és Wahl budapesti termény bizományi 
czég jelentése.) 

Napi jelentés 1898. január 11. 
Készbuzában ma teljesen szünetel az üzlet, for-

galom úgyszólván semmi, a malmok semmi vételkedvet 
nem mutatnak és az árak változatlanok maradtak. 

Rozs gyenge kínálat folytán tartott árakon kél 
el. Minőség szerint 8'60—70 krig adatik el ab és pa-
rita Budapest. Az árakra azonban nyomasztólag hat a 
romániai rozs, melyet tavazzra 3 hóra 8 10—26 lsron 
kötnek. 

Zabban igen kicsiny a hozatal, az árak teljesen 
változatlanok. Minőség szerint 6-20—6-60 frtig adható 
el ab itt. 

A tengeri-üzlet továbbra is igen lanyha. Ö»ten-
geriért alig érhető el- több, mint uj tengeriért. A 
gyomai állomáson 4-65 — 70 frton adatott el. 

A határidőüzletben a mai hideg az őszi búza 
árát 2—3 krral emelte. A kurzusok a következők: 

Köttetett. Déli zárlat. 
Tavaszi buza . . —*——11-93—94 
Öszi buza . . . — — ' 9'47—48-. 
Tavaszi rozs . . —' — — 8-70—71 
Tavaszi zab J. . . —' — 6-34—36 
Őszi zab. . . . : 
Nov. tengeri. .••.<, — — — 
Máj.—jun. tengeri — • ——— 5;30—31 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a héten változatlan szilárd irány-

zat uralkodott és a szeszárak azonnali szállításra 
változatlanul jegyeznek. Finomított̂  szeszben a kereslet 
kielégítő és főleg vidékről élénk. Élesztöszesz is szilárd, 
56 frton kelt el nagyban. Denaturált szeszben a kész-
letek csekélyek és minthogy az exkontingens szesz ára 
napról-napra emelkedik és keresett., ugy a denaturált 
szesz is 50 krral drágábban jegyeztetik e héten. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz azonnali és februári szállításra 17-13—17-26 frtig volt 
kínálva és több tétel felsőmagyarországi állomásokhoz 
szállítva el is kelt. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17-60— 
17-85 frt. 

Bécsi jegyzés 18-10—18-20 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 53'88—54-— frt adózott trippló 
szeszért. 

Trieszti jegyzés 1075—11-frt kiviteli szeszért 
90%. 

A kivitel e héten 200 q fiomitott szeszt vásá-
rolt, mely Fiúmén át tovább lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül: Arad, Temesvár, Győr 
25 krral olcsóbban, a többiek változatlanul jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
55 75—r56.25 frt, élesztőszesz 55'75—56'25 frt, nyers-
szesz adózva 54.75—55-25 frt, nyersszesz adózatlan 
14-75—15.25 frt, denaturált szesz 19-25—19.57 frt. 
Kontingens nyersszesz——.—;—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mel-
lett értendők. 

Vetőmagvak. (Mauthner, Ödön tudósítása.) 
A gazdák részéről szaporodván a kereslet, ennek 

folytán az üzlet is élénkül, mégis túlnyomó részhen 
mindenféle magnak csakis a jobbminőségü,fajtát keresik. 

Vörös lóhere továbbá is szilárdul maradt és 
ebbeli nagyobb forgalomról adhatunk számot. Sőt a 
fedezésnek általánossá vált szükségessége az áraknak 
némileges emelkedését idézte elő. Amerika még mindig 
tüntet az ő olcsó árjegyzéseivel; de áruja nem kell 
senkinek. 

Luczerna. A termelő országok egyikében sem 
változott a helyzet. Legutóbbi termésű magyar áru 
majdnem teljesen hiányzik, mert a detail-forgalomra 
szánt készletek nem jöhetnek tekintetbe. Franczia- és 
olasz eredetű árunak igen erős kelete van, a gazdák 
azonban igen óvatosak szükségletűk fedezése közben 
az amerikai luczernával űzött visszaélések miatt. 

Baltaczim meglehetős mennyiségben ajánltatott, 
áz árak egy kissé hanyatlottak. 

Répamagnak emelkedő irányzatát jelentik a kül-
földről. Valamint impregnált répamag, ugy jó kereske-
delmi áru is meglehetős kereslet tárgyait képezik a mag 
kereskedőknél. 

Jegyzések nyersáruért 100 kilonkint Budapesten 
értve a következők: . 

Vörös lóhere uj ... - 38 —45 frt . 
Vörös lóhere mult évi ... 34 —38 „ 
Luczerna magyar, mult évi ... 40 —50 » 
Luczerna franczia, uj ... 68 —73 „ 
Luczerna olasz, uj ... — ... ... 45 —55 , „, 
Baltaczim ... ... 13 — ÍSVa » 
Mohar _.? ... . 58/4— fi 
Bükköny ___' ... _ ... ...' 6 — 6W „ 

Heremagvak ólomzárolása.*) 
A budapesti m. kir. államijvetőmag-vizsgáló állo-

más az 1897/98. idényben f. évi január hó 14-ig az 
alant megnevezett magkereskedőknél és termelőknél 

. a következő mennyiségű vetőmágvakat óloftlzárolta: 
Luczerna Lóhere Összesen 

m é t e r m á z s a 
Mauthner Ödön,1) Budapest 1809 360 2169 
Haldek Ignácz, Budapest2)... 621 210 831 
Deutsch Gyula, Budapest ... 43? 177 614 
Magy. mezőg. szöv. Bpestt... 155 1Í5 330 
Beimel és fia Budapest ... 161 142 303 
Frommer A. H. Utóda Bpest '30 ' 156 186 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest — 156 .156 
Kramer Lipót Budapest ... 41 89 130 
Gr. Teleki Arvéd, Drassó — 124 124 -
M. lesz. és pénzv. b, Bpest 120 — 120 
Boross és Szalay - 120 — 120 
NÖthling Vilmos Budapest... 9 29 38 

Összesen... ... 3503 1618 5121 
!) 2 q biborhere. 
2) 1 q svédhere, 1 q csábair. 1 q csomós ebir, 

1 q angol perje, 1 q árva rozsnok, 3 q franczia perje, 
5 q baltaczim. 

*) A hazai mezőgazdaságra nézve káros amerikai 
eredetű hereféle magvakat a magvizsgáló állomás 
nem plombozzá. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. január hó 12-éről. 

E hét első felében a forgalom igen lanyha volt, 
sőt a tegnapi heti vásárnap sem volt számottevő. Az 
enyhe idő miatt az idényszerű húsfélék beküldése te-
temesen megapadt. Az eddigi vajhiány helyett pedig 
készleteink túlhaladják a keresletet. 

Vadfélékben különösen nyulak érkeznek nagyobb 
mennyiségben, de vételkedv hiányzik. Darabonként 1 
frtos árak mellett is csak lassan fogynak a készletek. 
Vaddisznó és őz kevés van a piaezon, utóbbi 65 krért 
hamar elhelyezhető. Szarvas is tartja az árát. 

Disznóhús olcsóbb lett, egészben ' 44—46 krért 
adatott. Vágott baromfiárak is visszamentek.. Kövér 
liba 48—50 kr, pulyka 54—56 kr kgkint. 

Tojás állandóan keresett, csak merkantil _ áru 
található a piaezon, termelők küldeményei teljesen 
hiányoznak, habár megbízható áru kész vevőre talál. 

Vajüzlet vontatott, főzővaj 70—75 krra esett, • 
tehéntúró fölös mennyiségben érkezik, legolcsóbb árak 
mellett is alig talál vevőre. 

Halüzlet csendes, fogyasztás csak a kisebb napi 
szükségletekre szorítkozik. 

Burgonya keresett, beküldése ajánlatos. 
(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-

tése. Budapest, 1898. jan. 12-én. 
Hns. Marhahús hátulja I.oszt. 1 q frt 46—56, 

II. oszt. 40-46, III. oszt. 30—40, eleje I. oszt. 40—50,, 
II. oszt. 34—40, III. oszt. 30—34, borjúhús hátulja I. 
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oszt. 60—60, II. oszt. 50—56, eleje I. oszt. 50—56, II. 
oszt. 44—50, birkahús hátulja I. oszt. .30—38, II. oszt. 
28—30, eleje I. oszt. 24—36, II. oszt. 20—24, bárány 
eleje i db —.—•—, hátulja —•——•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 50 —50"0, vidéki 46—49, sza-
lonna nélkül elsőrendű 50—52, vidéki 46—50, sertés-
hús pörkölt, 46—50, sertéshús szerb szalonnával 43— 
50—, szalonna nélkül 48—52, sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) 52—58, sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal 0-7—0-9, csont nélkül 0'85 
—0-95, sonka füstölt ktilf. csont nélkül 0-80— 1—, 
szalonna sózott 1 q 47'0—50'0, füstölt 55—56'0, sertés-
zsír hordóval 53-0—53'5, hordó nélkül 51'0—52 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—72, szalámi belföldi 150 
—160, külföldi' , malacz szopós élö 1 kg —• , 
tisztított 80—1-0. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1"—1.40, 
csirke :Ö'7Q—1'0, kappan hízott 160—-.2"—, sovány —.— 
—•—, récze hízott 2' 3'—, sovány 1'60—2'20, lud 
hízott 4'——7'50, sovány 1'80—3'^, pulyka hízott 3'60 
—5 —, sovány 2-50—3'2Ö. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-60—0-80, 1 kg. , csirke 1 db 0'40—0'65, 1 kg. 
— — , , kappan hízott 1 db 0-90^1-30, 1 kg. —• •—, 
récze Míótt 1 db 1- -1'60, 1 kg. 40-60, félkövér 1 db 
0-80—1-—, lud hízóit 1 db 3—3:70, 1 .kg. 0-50-0-54 
félköv. 1 db 2-50—3-20, 1 kg. 45—55, pulyka hizolt 
1 db 2-50—3-—, 1 kg. 45—60, félkövér 1 db 1-2.0—2'-, 
1 kg. 40—50, ludmáj 1 db 20—1'—, 1 kg. 1-50—1-90, 
ludzsir 1 kg. 70—0'90, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0'60—1—, csuka 0-40. 
—0-80, ponty (dunai) 0 60—1-—, süllő —• •—, ke-
csege —• , márna 0-30—0'60, czfempó 0-40—0-50, 
angolna 0-——0'—,' apró kevert 0-16—tf-40, lazacz , 
pisztráng —* •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-06—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0-——0'—, tejföl 0-28—0-35, 
tebénvaj (tea) 1 kg. 1- 1-4Ó.I. rendű 0-70—0-80, II. r. 
0-60—65-—, olvasztott 0—, Margarin I. rendű —— 
0-—, "II. rendű 0--—0"—, tehéntúró 0'08—0-16, juh-
turó , liptói O-bO—0-56, juhsajt 0' f—, emmen-
thali sajt 1-05—1-10, groji sajt 0'65—0-70. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-16—0-20, barna kenyér 0-14-̂ 0-16, rozskenyér 0-10 
—0-13. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 — , 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 40-̂ —-41-0. 
ű. oszt. (1440 db.) 36—38, meszes 35-0—36, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 3-50—4-—, törött tojás 2-10—2-50. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 qfrt 14—18, stoke-
raui' 26—30, borsó héjas magyar 8-0—I I-—, koptatott 
magyar 16—20, külföldi 20—24, bab fehér apró 7—10, 
nagy 10—16, színes 8—12. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2. 4'—, 1 q 
2-0—3-0, Petrezselem 100 kötés 3- 5-—, 1 q 2-5—5'0 
zeller 100 drb 1-20—2'—, karalábé 0-8—1-2 vöröshagyma 
100 köt. 6- 7-—, 1 q 3-50—8-—. foghagyma 100köt. 
14—18, 1 q 14-0—20:0, vörösrépa 100 drb 0-60—1-—, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 2-0—5-0, kelkáposzta 100 drb 
1 - 1-8, vörös káposzta 4'0—12'— fejessaláta 0-—r-
0'—, kötött saláta 0-—, burgonya, rózsa 1 q 2-— 
2-60, sárga 3-—3-20, külföldi —'—•—, fekete retek 100 
drb 1-20—1-60, uborka nagy salátának 100 db —• •—, 
savanyítani való 100 db —• •—, savanyitott —•—•—, 
zöld paprika 0- 0'—, tök főző 20—40, zöldbab 0-
0'—, zöldborsó hüvelyes olasz í kg. —•—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső —• •—, karfiol ÍOO db 8—10, 
paradicsom 1 kg. 0"—-0-—, spárga —• •—, torma 
lOOdb 12—20. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 16—35, köz. alma 10—re, 
fajkörte 25—35, közönséges körte 7—10, szilva magva-
váló 0- 0-—, vörös —, aszalt 18—30, cseresnye faj 

-.közönséges- , meggy faj — , közön-
séges , ringló ——, baraczk kajszin i— , 
őszi , dinnye görög nagy 100 db , kicsi 

, sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges • 
szőlő 1 kg. 0-25—0-60, csemege , dió (faj, papir-
héju) 30—45, közönséges 25—30, mogyoró 20—30, 
gesztenye magyar 11—16, olasz 16—20, narancs messi-
nai 100 db 1-3—2'0, pugliaí —•—•—, mandarin 1-50— 
2-50, czitrom 0-80—1-—, füge hordós 1 q 18—20, ko-
szorús 18-——20, datolya 38—50, mazsolaszőlő .40—75," 
egres 1 lit.' , eper 1 kg. kr. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—45, H. rendű 18—30, csöves 30—30—, (szá-
rított) —r . köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 20—32, méz csurgatott 0'28— 
0-40, sejtekben 1 kg. 0-40—0-70, szappan szín , 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-60, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0--——0"00, ásványvíz palaczkban 

Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1898. 
jánu.ár hó 14-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
55 árus 78 db sertést, 3 árus 38 db süldőt, 3120 kg. 
friss hust, 33Ó kg. füstölt hust, 3350 kg. szalonnát, 
1350 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, kg. füstölt szalonnát, 1710 kgr kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot," kg. (— db) sonkát/ 

Vidékről és pedig a szokott'községekből 14-db 
Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-

téshús 1 kg. 54—62, 1 -q 4900- 5000, süldőhus 1 kg: 

48—52, 1 q 4600—4800, füstölt sertéshús 1 kg. 46—68, 
1 q 4000—6000, szalonna zsírnak 1 kg. 54—56, 1 q 
5200—5400, füstölt szalonna 1 kg.- 60—64, 1 q 5600— 
5800, háj 1 kg. 54—56, 1 q 5200—5400, disznózsír 1 
kg. 60—64, 1 q 5600- 5800, kocsonyahús 1 kg. 28—30, 
1 q 2500—2600, füstölt sonka 1 kg. ÍÖ&72, l.q 

Hiüegliusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1898. jan. 14-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 

1 '" részére.) Felhozott Buda pestről 
40 árus 36 db sertést, — árus 10 db süldőt, 300 kg. 
friss hust, 400 kg. füstölt hust, 500 kg. szalonnát, 400 kg. 
hájat. Vidékről és pedig a szokott helyekről 28 árus 
224 db sertés, 100 kg. friss hus. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54—56, 1 q 4800—5000, süldőhus 1 kg. 
56—68, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 60—70, 
1 q , szalonna zsírnak 1 kg. 54—56, 1 q — 

, füstölt szalonna 1 kg. 60—80, 1 q , háj 
1 kg. 54—60, X q , disznózsír 1 kg.. 62—64, 
1 q , kocsonyahús 1 kg. 34—40, 1 kg. — : — 

, füstölt sonka «1 kg. 70—80, 1 q —— krig. 
Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-

utcza, 1898. jan. 14. A székesfőv. vásárigazqatóeág 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 146 szekér réti széna, 50 szekér muhar, 
36 zsupszalma, 12 szekér alomszalma,— szekér takar-
mányszalma, 2 szekér tengeriszár 8 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles sa>.>, 
900 zsák szecska. A forgalpm élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 230—270, muhar uj 210—250', 
zsupszalma 130—140, alomszalma 120—140, egyéb 
takarmány — , lóhere 230—230, takarmány-
szalma , tengeriszár 600—700, luczerna — . , 

, sarjú , szalmaszecska, 170—200, széna 
, uj , zabösbükköny 230—240. összes 

kocsiszám 263, súly 234,700 kg. 

_ Állatvásárok. 
Budapesti gazdasági és tenyészinarliavásár. 1898. 

évi január hó 12-én. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 113 db, úgymint : jármos ökör elsőmin.— 
db, közép 12 db, alárendelt — .db. Fejőstehén : fehér 
1 drb, tarka 71 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 29 db, 
ökör — db, tarka — db. 

A fejősteheneket jobban keresték, ezeknek ára 
5—10 írttal- emelkedett. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
ökör ————, középminőségü jármos ökör , 
alárendelt minőségű jármos ökör hizlalni 
váló , jármosbivaly ——» forintig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör — • — mm.-kint é. s., 
tarka bekötni való ökör. — frtig. Fejőstehenekért és 
pedig : Fehérszőrű magyar tehén — , tarka kevert 
származású tehén 80—120, bonyhádi tehén 115 — 180 
frtig, bika —, frtig páronkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1898. január hó 
12-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek•• részére.)) Felhajtatott: 2105 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 1382 db magyar és tarka 
ökör, 546 db" magyar és tarka tehén, — db szerbiai' 
ökör, 68 db boszniai ökör, — db boszniai tehén,— db 
szerbiai tehén, 90 db bika és 19 db bivaly. 

Minőség szerint: 278 darab elsőrendű hízott, 
1475 db középminőségü és 352 db alárendelt min., 
—— db elsőrendű hízott ökör, db közép-
minőségű ökör és — db alárendelt min. ökör; — db 
elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, 
— db .alárendelt minőségű tehén. 

A nagyobb felhajtás következtében, jpelyben jó 
Hü lM.t I I , olt k< |l\ I-
selve, mint az eddigi vásárokon, az árak 100 kg.-k'int' 
1 frttal csökkentek. Mindazonáltal a kereslet az ide-

. való mészárosok részéről elég nagy s az irányzat 
élénknek mondható. 1 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 30 32'—, kivételesen 33-- , 
hizott magyar ökör középminőség" -
rendelt minőségű magyar ökör 20--—24-—•', jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 22—30-—, kivételesen tarka 
tehén — •—, magyar tehén középminőségü, 22—-30-—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 

, szerbiai ökör jobb minőségű —• •—, kivé-
telesen , szerbiai ökör középminőségü —' , 
szerbiai ökör alárendelt minőségű , szerbiai bika 
23- 3Ó-—,. kivételesen 30-50, szerbiai bivaly 16-— 
20-— frtig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár.. Budap'est, 1898. jan. 14-én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" 
részére). 

A forgalom teljesen jelentéktelen. 
Felhajtatott összesen 357 db. Eladatott 177 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 12 db, eladatott 5 db 
120—200 frtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 20 db, 
eladatott 8 db 100—140 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 6 db, eladatott 1 db 160 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 8 db, eladatott — db 

1 frtért, ponny — db, eladatott 0 db - — — frtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 50 db, eladatott „24 db 40—70 frtért, könnyebb 

félék (parasztló stb.) 120 db, eladatott 50 db 20—37 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 141 db, eladatott 
89 db 8—.J2 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 26 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 10 db, tu-
lajdonjogra gya,nus ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett db. ' • V " 

Kőbányai sertésvásár. 1898. jan. 14. (Első 
magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefon-jelentése a 
^Köztelek",-vészéire') Az üzlet lanyha volt. Seti átlag-
érak: Mjigjár. válogatott 320-r-330 kg. nehéz "51— 55, 
280—300 kg. nehéz ,50—52 kr, öreg 300 kg. tuFÍ 46'5--.~ 
50 kr, vidéki sertés könnyű — krajczár. Szerb —. 
kr. lionutn — tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet-
sutylevonás és 4°/o engedmény szokásos. — Eleség-
árak : Tengeri ó 5-40—-— frt, árpa 6'80 frt Kőbányá. 
átvéve. Helyi állomány: jan. 7. marad: 18815 drb 
Felhajtás: Belföldről 931 drb, Szerbiából 2450 darab, 
Bomániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3381 db. F ő ö s s z e g 22196 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 2962 drb, belföldre Budapest 
környékéré 601 drb, Bécsbe — drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába' 297 db, 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db. 
A szappangyárakban Wn < t i ,11 11 i 
hullott 6, vaggonból kirakatott hulla 18, borsókásnak 
találtatott 26, összesen 50 db. Összes elhajtás 3892 
darab. Maradt állomány 18304 drb. A részvény-szállá-
sokban 5659 drb ván elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt .5270 drb .Felhajtás: Szerbiá-
ból 2450 drb, Bömániából — drb, összesen 7720 drb. 
Elhajtás: 2723 drb, maradt állomány 4997 drb és 
pedig 4997 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan, 1-től máig:. 29 drb a fogyasztás alól. ki-
vonatott és technikai czéíokra feldolgoztatott. 

Felhajtatott: 198 drb belföldi, . db galicziai, 
—— drb tiroli, 23 db növendék élő borjú, 25 db élő 
bárány; 44 drb belföldi, .131 drb galicziai, — drb 
tiroli, 132 drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb' élő kecske. 

A borjuvásár lanyha lefolyású volt.* 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi — •— 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 3.6—44 frtig, kivé-
telesen 46 frtig súlyra, . növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—22'— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 50—58, tiroli • frtig, gali-
cziai 48—56 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány ——•— frtig, bécsi ölött borjú 52-62, kiv. 
— frtig súlyra. Élő bárány 8—8'50. frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü 

Az O m . n a g y . gazd. egyesület tulajdona. 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz 
gatója. — Felelős szerkesztő: SzHassy Zoltán az 
0. M. G. E. szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Buday 

Barnabás. 

Elsőrangú hazai gyártmány. \ 

^^>^GAZDASÁGI GÉPGYÁR! 
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T E N . 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
1 g a z d a s á g i g é p g y á r a , 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

Ü S T * ö s s z e s 
gazdasági gépeket gyárija. 

Bendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 
I ét szakszerű felvilágosítással díjmentesen szel-
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3s Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, VIII., J ó s s e f - f e S r u t 8 . 

Elnök: TÉLJEKI Géza gróf. Alelnök: CSIVOSST 
ANDKÁSSY GÉZA gróf, BUJAN0VIC8 SÁSB03, DESSETVFFY ABISTIB. PÜSPÖKY EMII 
KUBINEK GYULA,. SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASNÍ ZOLTÁN, SZÖSYI ZSlfeMONB, 

Vezériglllgitó: SZŐNYÍ Zalgmond. 

Az Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövet-
kezet a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatá-
sának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek ótá 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos lriegyenlitéséve) a felek teljes 
megelégedését vivta ki magának, az 

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé ; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

H P " Gazdasági egyesületi tagok — tekintei nélkül, a biztosított érték 
nagyságára —, a tiszta díjból 5ö/o díjengedményben részesülnek. ~3M 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztositják, 10% engedményben részesülnek. 

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körűt 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 30ig 

PICHLER KATONA I-FÖÁLLATORVOS 

ÁLLATGYÓGYSZEREI. 

geket minden gége és mirigybántalmat, 1 doboz 60 krajczár. 
Kólika és felfúvódás elleni balzsam 
gyorsan és biztosan hat, 1 kis paiaczkkal 1 frt 20 kr. 
niuaC7tÓ Q7Pnnan mindennemű küteg és külső baj ellen, nélkülöz-
m v d b z m bZdppdn, h e t b U e n állatorvosok és lótulajdonosoknak, 1 drb 
1 frt 20 kr. 
Amerikai farmer-fluid 1 ü™g^é7eI Seb-balzsam 1 "7frctsével 

Takarmánykamra-berendezések 
nevezetesen: szecskavágok, 
szabadalmazott védőkészülék-
kel, répavágók szelet- és 

köczkavágásra, répazúzók, 
kukoriczamorzsolók, da-

rálómalmok kézi-, járgány-; és . gőzhajtásra, amerikai 
Duplex-darálók gőzhajtásra, csöves- és szemes-kuko-
ricza és mindennemű gabonafajok egész finom darálására, 
egy- és két járat ú malmok vasállványon, olajpo-
gácsatörők, járgányok, transmissiők, 

f 
továbbá trágyalé-szivattynk és fecskendők, trágya-
léosztók, széna- és szalmasajtók, nemkülönben az 
összes talajművelőeszközök, vető-, kaszáló- és ara-
tógépek- galbonatisztitó- és osztályozó gépek, 

répamz$3$iis&ítitók 
nagy választékban jutányos árakon kaphatók 

UMRATH ÉS TÁRSA 
mezőgazdasági gépgyárosoknál 

Budapesten, 
¥., Yáczi-körut 60. szám. 

Árjegyzék, és Költségvetés kívánatra ingyen és bérmentve. 

importált, 
most megérkezett 

\ Roland ctiina 
tenyészsertések peáig-réevel, 

PICK OSWALD 
VIII., Külső Kerepesi-út 1. sz. 

Fuehs Hermáim 
0 c a r t e j g a z d a s á g i e d é n y e k g y á r a H í g s 4 7 6 0 

B U D A P E S T , 
VI., Szondy-utcza 35 . sz. 

Edény gyártmányaim ugy minő-
ségben, mint ár tekintetében általá-
nos elismerésben vészesülnek. 

Rendes vevdim köátil felsorolom: 
a „Budapesti Központi Tej-
csarnok Szövetkezetet', a 
„Gazdák Budapesti Tejegye-
s.ületét" úgyszintén az aradi, 
pécsi, stb. tejcsarnokokat 
és számos nagy hazai gaz-

daságot. 

Lapunk bekötési táblája 
I f r t 3 © k r é r í (portómentesen) 

kapha t ó k i adóh iva t a l unkban . 

M|fglfIIIIIII|fflII$IIISiIIlIIIIIIl$IlllllMllI 

11 GANZ És TÁRSA 
vasöntöde és gépgyár részv.-társ. Budapesten 

készit:' 
A) gépeket és építési munkákat, teljes malomberen-

dezéseket, vasúti kocsikat és vasúti felszereléseket, 
transmissiókat. 

Specziálitásai: 
B) Kéregöntvény vasúti kerekek, váltók, zúzómiivek, 

hengerek- és ágyúgolyókhoz. 
Hengerszékek kéregöntetü hengerekkel mind a magas 

malmászathoz, mind pedig a parasztra őrléshez s egész 
malomberendezések. 

Fácsiszoláshoz, papír- és eelluloza-gyártáshoz való 
gépek. 

Vizkereket nagy sikerrel pótló turbinák. 
Villamos világítás nagy távolságra is a motortól. 
Zsilipek, csővezetékek, frictiós kancsolások, rotatiós 

dynamométerek. Aczélöntés. 88"? sz. 

Városi i r o d a : Budapest , Kossuth L a j o s - u t c z a 18. sz. 
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Luczernát, lóherét, 
répamagot, fümag-

a l c a t j minden czélra és "egyéb 

G É P O L Á J A T , 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
savtalanitott repczeolajat- elsőrendű ásvány-

olajat stb. 
Kocsikenöcsöt, Petroleumot 

zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, 
kátrányfestékeket, redéllakot 
. és. minden egyéb gazdasági czikket 

S z a l o n n á t 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbólpór, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz l'»rbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

1 Ü T R Á G Y Á T . 
Mindenkór a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés 
mellett' vásárolok : gazdasági és erdei vetőmagvakat, 

' mely ezélra miritázott ajánlatot kérek. 

KRAMER LIPÓT, v BUDAPESTEN, 
I 7 . k e r . , A k a d c m i a - u l c z a Í O . s z . 

S ü r g ö n y c z i m : „ C E R E S " B u d a p e s t . T e l e f o n . 
Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra szolgálok. 

Árak franco csomag 
iás, bécsi indóházt 
szállítva : tartány ca i 
kiló, kilónként 40 ki 
tartány 

ÍERMESZETINYERS-VASM 
Pata és Böcitpolészer 

• 4Wlo tiszta sulybérmentesen fit2.jP BÁRÁNYÁT I, 
turfatermények és szabadalmazott 

önműködő turfahintő-closetek, 
valamint 

kytaéMereiez&si 

felszerelési tárgyat vállalata 
BUDAPEST, 
II., Láneiliid-w 

Árjegyzékek 
kívánatra 

bérmentesen 
küldetnek. 

x t K A I N I T 5 
n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

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

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

sok szerint 180—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

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

átvételénél fizetendők. 

SACK RUDOLF e p e i n Képviselője Magyarországon 

I*ROI*I*EK SAMU 
B u d a p e s t , V á c z i - k ö r u t 5 2 . s z á m . 

Előre bocsátva, hogy Sack Rudolf világhírű gyárt-
mányai eredeti minőségiben csak nálam kaphatók: 

Ajánlom közkedveltségü egyetemes és többvasu 
ekéimen kivül sik és dombos talajra egyaránt 
kitűnően alkalmas sorba- és szórva vető-

gépeimet 

szecskavágó-, 
répavágó gépeimet. 

Kéasi, járgány- 6a g-ázHajtásra 

j á r g á n y a i m a t , = = = = = = = 

3 ^szerkezetű t í l l i í l l * 1 1 1 A 1 1 > ] > á l ' O I Ó 
készülékeimet s minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket 
Mindenről kimerítő é i r j eg ryzö lc és készséges f e l v U & g ' o s i t ó . s o l i . 

Minden fajta 

erdei fenyőd fekete°fen'yó̂ sző-
moru fenyő, Douglas fenyő, 

czfa és bodzafa csemeté-

Gutsverwaltung Borowna, 
posta Bochnia, GaUczia. Ár-
jegyzék kívánatra ingyen. Le-

m o z ő r e n d ő r s é g r ő l 
szóló 1894. évi Xl l - ik 
törvényezik a lapján 

összeállított: 

_ számára. 
Ára portómentes küldéssel 

20 kra jezár . 

Káté az uradalmi 
csőszök számára. 

Öszszeállitotla : 
dr. BALKAY BÉLA. 
Mindkettő csinos zseb-
könyvalakü kéménytáblába 
van kötve és 20 oldalas 
jegyzék-naplóval ellátva. 

S « * / 0 . n y i e r ő m e g - t a k a r i t > 

Roessemann és Kühnemann 

folyton éles, a legjobb styriai acélból 
koronalépés lehetetlen; biztos járás 
által a lovat kíméli, használatbal) ol-
csóbb, mint a közönséges patkösarok. 
Árlapok ingyen és bérmentve kapható 
KASZAB és BREUER Budapest, VI., Eöt-
vös-utca 42. patkoló-anyagok és csavar-
árugyár és minden jobb vaskereske-

Minden rendelés FRANCO kUldetik. 
m r Szíves figyelembe í 

Az 'általánosan kedvelt és elterjedt kitűnő Kiinő-
ségű, mély fekete, ifénytelen, kellemes érdességű, 
gyorsan száradó és maradandó 
pgf- iskolatáblamázat "BBB 

a gazdaságnál szokásoŝ  bárminemű és netü, uj és 
régi irásfelületek beíeketitésére szállít használatra 
készen frt 1.80 és 3.50 kros bádogszelenczékbén (tar-
talma e/4 és e/4 klgr.) az előállító, 
GRESCHIK GYULA, LŐCSÉN (Szepesvm.) 

Továbbá: 1 drb táblamázecset 60 kr. 1 palaczk 
legfinomabb hígított piros vonalhúzó-festék vcmalhuzó-
ecsettel a5 kr. Láda, szállítólevél és, csomagolás 
20 kr. Szállítás utánvét vagy készpénz beküldése 
méllett. 

Legczélszerübb; a könnyen'kiszámítható összeget, 
melyhez a csomagolási költség csatolandó, pénzutal-
ványon előre beküldeni, j 
Nagy vagy évi szállításoknál a bérmentesítésen felül 

tetemes árengedmény. 
Prospektusokút számt. elimeréssel és ajánlással ingyen. 

Törvényesen védett. 
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W E I S E R J . G . 
gazdasági gépgyára és vasöntödéje 

H A Q Y - K J l l T . I Z S A j T i — — 

M a g y a r o r s z á g l e g j o b b s o r v e t ő g é p e a 

ZALA'DRILL 
Az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület -1897. október hóban Kisbéren rendezett nemzet-

közi vetögépversenyén a legqlsö díjjal, a 
á l l á m i a r a n y é r e m m e l 

Sack-rendszerü aczélekéit, 
TalarmyMra lioreEiezés gépeit és eszközeit,. 

mimlchréle gazdasági 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

\i álMtenpszfségnél ég gazdagágban gzükgégeíli ggóggárüt 
e g y i s z e r e k e t . | 

különösen: gentiaii és ká lmosgyökérpor , karbolsav, kehepor, kénvirág, 
keserüsó, marhapor, patakenőcs, rézgálicz, salicylsav, salicylsavas nátron, szap-
pangyökér, üditőnedv, vasgálicz, salétromsav, kénsav, sósav, bőrsav, csersav, 
borkősav, kén-aéther, szalmiákszesz, kreolin, vaselin, kötszerele stb. jutányos 

árak és pontos kiszolgáltatás mellett ajánl : 

Détsinyi Károly ' k i g y ó ' - 1 o ! Budapest, Fürdőn. 10. 
Árjegyzékkel kívánatra szolgálok. — Pontos czimezést kérek. 

,Miiztelek Zsebnaptár* 
„cKűzteleh évkönyv" 

1 8 9 8 - i k é v r e . 
Szerkesztik és kiadják: 

R U B I N E X G Y U L A és S Z 1 L A S S Y Z O L T Á N 
az Országos Magyar Gazdasági Egje-ület t tkárjai. 

Az Évkönyv bővített tartalommal, a tavalyinál nagyobb ter-
jedelemben, körülbelül 52 ,GGO g a z d a é s g a z d a -

t i s z t p o n t o s c z i m é v e l jelent meg. 

\ A két könyv előfizetési ára az „0. M. G. £." tagjai 
és a . Köztelek" előfizetői részére 

2 frt 20 kr. 
• A két könyv csak együttesen rendelhető meg, külön-külön 

nem kapható. 

Bolti ára 2 frt 50 kr. 

\ Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 

Budapest, IX., Üllői-ut 25. 

Amerikai szabadalmazott forrasztás nélküli 

Ö K Ö R L Á N C Z O K 
A forrasztott Iánezokhoz képest kétszer 

oly nagy ellenállás a töréssel szemben. 

Erös, könnyű és olcsóbb 5 ; 
minden egyéb lánösnál. 

Bizonyítványok és árjegyzéken ingyen. "HKJ 

G O E P F I N O E R & C— 
Aczélniü, Weissenfels Felső Krajnában. 

K a p h a t ó m i n d e n n a g y o b b v a s k e r e s k e d é s b e n . 

Budapesti képviselet: HOFFMANN S. VI.. Lendvay-utcza 25. 

Hirdetmény. 

rendkivöii közgyűlésre 
Íj ezennel tisztelettel meghívatnak. 
I N A P I R E N D : 
SS 1. Az alapszabályok módosítása. 
ÉS 2. Az 1897. XXXII. t.-ezikk' által községi kötelezőkre nézve előirt külön § 
1| biztositó alap megalkotása. , a 
ffl. 3. A bank igazgatóságának a bank tőkéjére vonatkozó..következőj indít- w 
® ványai, melyek szerint: [1 
m a) 97.000 drb. 50°/p-al, egyenkint 100 o. é. arany forinttal ( = 250 frank g 
® = 202V2 német birodalmi márka) befizetett részvényjegy - teljesen befizetett a 
Ürészveirul I I I 1 n I h t 1 1 

névleges tőke leszállittatik. a 
P b) a 10:300,000 0. é. arany forinttal befizetett töke 47,000 drb. egyen- H 
fii kint 10(J • I I I 1 
H befizetett uj részvény kibocsátása által 15 millió o. é. arany forintra felemel- g 
m) tessék és hogy az összes 150,000-drb. részvény névértéke egyenkint 10,0 0. é. S 
fi arany forintról szóljon ; 
gg c) a jelenlegi, egyenkint 1 ni >'i') frank = 
í® német.birodalmi márka) befizetett 3000 drb. részvény ketté választatik és il-3 
.§( letve minden egyes ilyen részvény 2 drb. 1100 o. é. arany forinttal téljies 
aj befizetett részvényre kicseréltetik. 

A részvények leiehetők: Budapest: 
É Nádor-utcza 7. sz. a.) és a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbanknál. Bécsben : ( 
H az Ünion-Banknál. Párisban : a »Soeiété généiale pour.favoriser le développe-§ 
sfc ment du Commerce' et de l'Industrie en Frarice« czimü banknál. 
1 Az igazgatóság. 
| . a lapszabá lyok k ivenata . 
|| 20. §. 10 teljesen befizetett részvény vagy 20 részvényjegy tulajiibna j| 
|f egy szavazatra jogosit. 
® 21. §. Részvényesek, kik szavazó jogukkal élni akarnak, kötelesek á 
® közgyűlés összeülte előtt legalább 8 nappal részvényeiket téritvény mellett |í 
g| letéteményezní. A letéteményezés a bank pénztáránál vagy más, a hiiíapok- ^ 
f| ban kijelölt helyeken eszközlendő. 
fs 22. §. A szavazójog személyesen vagy meghatalmazott által gyakorolható. | 

Meghatdlm I 1 1 I 1 II 11 1 In I 1 
É reskedelmi czégek, továbbá nők és kiskorúak a közgyűlésen törvényes képvi- 9 
s] selőjük által vehetnek részt, ha azok külömben részvényesek nem volnának is. Í2 
1® Azoknak, kik szavazó .jogukat igazolták, a részvényeî  és.az utánuk® 
SS járó szavazatok számának megjelölésével ellátott igazoló jegyek adatnak'ki. ' j| 
M A részvények a részvényes által sajátkezüleg aláírandó jegyzékbe, ® 
S) számszerű- sorrendben és pedig a Magyar Jelzálog-Hitelbanknál 1, minden SÍ 
ij| egyéb lététhelyeri* bejegyzendők. — A letevő a letett részvényekről téritvényt 

IIV;: ... i • 1 - . i : ' I: '.' 1 I : 111..- Pl Ilii " C.'.i'h 
Uj téritvény visszáadása mellett fognak neki kiszolgáltatni. . - -

„Glória" vihar-lámpa 
ve S'" szabadégövei, üvegeylinder n, 
iddigi találmányt, mely eddig piacira 

en izléz.es .lámpa, kemény színézett BáílogtiiS] 

' frt 30 kr. Szétküldés rövidség kedvéért UTANYET mellett. 
Árjegyzék ingyen es bérmentve. 

Megrendelést idejekorán kérek. 
A LEXANDER BALINTH, 

Wien, III/3, Sálesianergrasse 8/II. 
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Marokrakó aratógépekre Mezőhegyesen 1897. E!ső díj: nagy állami aranyérem. 

mwmmm a 
Gyár: 

M O S O M I A A T . 
g a r d a s á g i g é p g y á r a Főraktár: 

B U I Í A P E S T , 

takarmány kamara kenderéit 
a legjutányosabb.árban. Tervezetek kí-

vánatra készíttetnek. 

Takarmány fOHesztök, 
melyek kitűnősége; -gyors működése és 
könnyű kezelhetősége felől számos ma-
gyar gazda bizonyítványa rendelkezésre 

áll; továbbá 

Uj' „Rapid " darálók 
minden nagyságban, zúzó szerkezettel is. 

, • 1 ' I , . < / , , JJÍ <!]•-
• . 

'""'v avauka-ronták, Sack - rendszerű 
'"""•^r. —tatmw—- egyes, kettős és hármas ekék. 

Rosták (szelelő magtárrosta 33 frtj. Konkolyválasztók stb. Hadviger-féle 
legjobb aczél ka.alvágö kések. 

„HUNGÁRIA DRILL" és „MOSOM DRILL" 
Á r j e g y z é k b é r m e n v e . 

i i k f t ? i é $ § % » & f-n 

Az Orsz. Magy. Gazű. Egyesölel által 
ÍOOO f r t pályadíjjal jutalmazott 

'••--." .'— és még ez év folyamán kiadandó ' — 

g ' a z d a s á g f i k ö n y w i t e l t a n . 

alapján. összeállított. 
—-—•--— g a z d a s á g i 

11. Követelések jegyzéke, bol- . 12. Gép- és eszközleltár, , 13. Épületleltár, __ . 

a. £ I T ,26. Állati terménye] 27.. Póttakarmány 28, Mérleg 29.: rrőbacséplésl je 

33. Bllési jegyzék (bárány és main 

37. Trágyézási . 38. Cséplésl jegyzék 39. Tejelés-kimutatás fc 

- melyekből állandó raktárt tartunk. 

G - m e d i k a . H i k á r d 
a magyaróvári gazd. akadémia gazd. intézője. 

.'Az összes ny mtatványokból ik tatai vek az 0. M. G. E. tágoknak 
és a „Köztelek" előfizetőinek 2 frt 20 krért előleges beküldés mellett 
portómentesen küldetnek. 

Árjegyzékkel és felvilágosítással készséggel szolgálunk. 

Megrende l é s ek 

a „ K Ő Z T E L E K " k i a d ó h i v a t a l a i m 

IX., Ül ői-üt 25. sz. küldendők. 

Csak nagyban vásárlóknak! 
A vüág legjobb peronospcira-fecskenflője a 

patent 

Austriafecskendő 
a bécsi gazdasági egyesület rendszere. 

Direkt rendelhetők 

X T e o l i v i l e P e r e n c s 

p e r o n o s p o r a - f e c s k e n d ő g y á r á b ó l 
B é c s , V / l , G r i e s g a s s e 14. s z í 

60,000 darabon felül 

H á c z S á n d o r , 
. vihczeílériskolai tanár. 

Ára I frt 50 kr. 

í Az ezredéves orsz. kiállítás jiiry taQáosáiiab legnagyobb kitüntetése: | 
a míElenniurcsi n a g y é p e m . 

Egyetlen magvar könyvárus, ki nz 1885. orsz. kiálitáson .a, legnagyobb, ki- p 
|: tüntetéssel a NAGY DÍSZOKLEVÉLLEL, 1873. világkiállításon a. legnagyobb S 

kitüntetéssel a LEGFELSŐBB ELISMERÉSSEL lett'megtiszt^Jve.; ' Jí 

Háth, Mór } 
köiiyvkiadóhivatala és könyvkereskedése M 

B U D A P E S T , G i z e l l a - t é r , a Haas-palotál»an. 
. Számos kiállítások díszoklevele. Számos általa megajándé- |j. 

| • kozótt közművelődési, könyvtári egylet tiszteletbeli tagja stb. 
\ Szerencsénk van a casinókat, olvasó és közművelődési g 
! egyleteket ugy irodalom-barátokat figyelmeztetni, hogy kiadá- tt 
!. saink egy része 4©°/o, 5 0 % , 60"/(. árengedménynyel kap- S 
! ható. Különösen figyelembe aj ínljuk az Országgyűlési törvények g: 
: rs az Igazságügyi rendeletek országos népszerűségnek örvendő 'fi 
: gyüjeményeit 50°/o árengedménynyel. A leszállított áru mű- £ 
; vek, ugy kiadásaink nagy képes jegyzéke csak komoly reflek- g 
: tánsoknak rendelkezésére áll. § 

Kiadásaink közül ajánljuk a páratlan diszmiívet: 
AEANY JÁN03 balladáit ZICHY MIHÁLY rajaival, | 
Ugy a többi remekírók müveit disz- vagy igen jutányos | 

j kiadásokban. ' f i 
• Több, mint 40 éoen át közbizalomban részesül? könyvié- g 

i I l i l i / miii vay / ii I u! több srá Iskolát, Kii 
: művelődési és Casinöi, Olvasó-egyleti könyvtár, a közélet kitünösé-

geinei stb. szállítója, ezentúl- is • főczéljának fogja , tekinteni.\az 
: általánosan nyilvánuló népszerűséget fentartaii és minden nyelvű |j 
: megbízásokat a. legnagyobb figyelemmel és legjutányosabbaH ész- g§ 
! közölni. • <\ '<"-,. ,; gj 

•illlinvi Az Antiquariusok által hirdetett müveket legalább is azon gj 
áron, gyakran jutáu gombban mlüitjuk uj iwbUmjokban, mint n ö-

; mely az 5 catalóqusaiiban előfordul. Be van bizonyítva, hogy a g 
: másodkézből vett ócska1 könyvei a leghatásosabb terjesztői a ragá- j* 
: lyoinak. 4872 :•: 
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€ e r n o ¥ s k y á C o m p . 
m e z ő g a z d a s á g i g é p g y á r a 

B Ő H M I S C H B R O D b e i P R A S . 
Ajánlja a t.= ez. gazdaközönségnek összes kiváló mi-
nőségű és mindénkor első díjjal kitüntetett gazda-
sági gépeit és eszközeit, s bátorkodik a következő 

szabad, különlegességeire felhívni a figyelmet: 
EGYES LÓKAPA (Cernovsky szabadalma) répa 
és repezéhez, eddig bel-, és .külföldön 2 0 , 0 0 0 drb 

használatban. 
Legújabb szab. háromsoros répakultivátorok. 

Egy év alatt 4-szer kitüntetve, 
izat 

kerteknél. Munkaszélességé 70-

Hat- és nyolezág-u extirpatorok 
C h i l i s a l é t r o m s z ó r ó 

kétsoros, kézieröre darabja ,25 forint, 4 és 6 
soros, vonóerőre kormányozható oldalrészekkel 

darabja 80 és 100 forint.. 

utcza i I okom o tivok, 
gőzcséplőgépek hajtására a f őhcrczeg i vasmüvekből. A gépek vásár-

lásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szives tudakozódások 

Erzherzogliche Cameral -Direction 
in T e s c h e n in S c h l e s i e n , czimen. 4091 

^ 111 In III III III In III 111 III II. In lh III iirín lii lii lii lii lii íii lii lii lii lii III In in lir íii lii'ln in lii lh lii lli > 
561/1898. II/l. sz. ' ** 

Hirdetmény. 
Egyéves m é n c s i k ó k 

vásárlása. 
Felhívom mindazon tenyésztőket, kiknek birtokában 

legalább is négy j ó s z á rmazású , erős csontú, sza-

bá lyos tes ta l ka tú , s a j á t neve lésű 

van, 
.s azokat az államnak eladni kívánják, hogy ebbeli szán-
dékukat, a helynek és utolsó postájának, a hol a csikók 
állanak, valamint a csikók származásának, magasságá-
nak, színének "és árának pontos megjelölésével a föíd-
mivelésügyi m. kir. minisztériumhoz benyújtandó s 50 
kros bélyeggel ellátott Írásbeli nyilatkozatban legkésőbb 

1898. évi február hó 1-igr 
bejelenteni szíveskedjenek, mivel az ezen határidőn tul 
érkező bejelentések figyelembe vétetni nem fognak. 

Budapest, 1898. évi jauúár hó 1-én". 

t l #fip 
Földmivelésügyi m. kir. miniszter. 

i| <i| 'il m -irn .i, M ni i|| ni ii|.i|| H| m 'II m m N| ' 'I! 'í C ! í t 

Torontáli helyi érdekű vasutak 
gépgyári osztálya 

N a g y - B e c s k e r e k . ^ 
KÜLÖNLEGES GYÁRTMÁNYOK: 

Gáz-, petróleum-, benzin-moto-
rok és benzin-locomobilek. 

Modern berendezésű vas- és fém-
öntöde 

A gépészeti szakmába vágó min-
dennemű javítások szakszerű 
és jutányos kivitele. 

iFőképviseletek MDAPÉST, V., .'/A I 

I A* RAKTÁRAK • KOLOZSVÁR, Szent/é/ek-utcza 4. sz.l I C» ItHVlíIKlH . a hot motoraink üzemben is megtekinthetők. I 

ERFURTI I 
F O Z E L É K - É S " E " X R A G M . a , G T r . R , X C A T 

első minőségben szállít 

PUTZ OTTÓ 
(Jühlke F e r d i n á n d utóda) 

magtenyésztő, magkereskedő,-mű-, és kereskedelmi kertész 

E r f u r t (Németország1). 

STjSJ Dusán illusztrált árjegyzék (magyar vagy német \ 
Sfrjg^ kiadásban) ingyen és bérmentve kapható. 

Most jelent meg 

Amerikai 3 ; 
mezőgazdaság. 

I r t a : 

S 2 ) t A S S y X O L T Á N 
az OMGE. szerkesztő titkárja, a „Köztelek" felelős szerkesztője. 

Eredeti fényképek és Yladár Ernő festőművész rajzai után 
készült számos képpel. 

Síotíi ára 4 frt. 
OMOEo tagoknak és a „ K ö z t e l e k 4 4 előfizetőinek 

kedvezményes ára 3 frt 50 b . 
Megrendelhető a 

„ K ö z t e l e k " kiadóhivatalában ^ 
(Budapest, IX. Üllői-ut 25. sz.) | | 
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j | ra f ! | r l | g f B áfa tf^l I l i Landsberg Berlin 

111 IIVI II BUDAPEST. | Bjk II 11 H l l l l l l l R Gyártelep: KŐBÁNYA. 
$ 9 1 i i l j w l i w w l Ea Városi iroda: M u z e u m - k ö r u t 3 5 . 
Gazdasági ipartelepeket berendező gyári részvénytársaság 

FŐOSZTÁLYOK! 
A) Szeszgyárak, B) Sörfőzdék, 0) Malátagyárak, D) Keményítőgyárak. 

l e g j o b b m i n ő s é g ű 

T A V I N A D 
kapható a KISPERKÁTAI G A Z D A S Á G B A N , I. osztályú 
helyben ÍOO kéve 7 frt , EL osztálya helyiben lOO kéve 6 f r t . 

Dupla szalma kötésben a szolgaegyházi vasút , áll&máson 
waggonba rakva egy forinttal drágább. 

Rendelések vagy bővebb értesités 

A u s c h P á l számtartónál Nagy-Perkátán, 
(postahelyben) v. S T R A S S E R ZSIGMOND-nálBudapesten , 

Zrinyi-utcza 9 . 5093 
Az idei nád minősége igen sikerült. TSSS1 

9raepei Mugó 
gép- és rosta -

lemez-gyár, 
malomépitészet 

Budapesten, V.. Külső váczi-id 46. 

M a p s l i a l L S o n s & C o . L m t d < 
gépgyár vezérügynöksége 

Ajánl utolérhetetlen szerkezetű és 
minőségű 

Mq noli q 11 félegőzmozgonyokatfa-,szén-
IVlal ő l l a l i " és szalmafütésre 

Ma noha 11 féle
 gabona cséplőgépeket 

iVlal ő i la l l- szabadalmazott kettős tö-

rekrostával 
M n M o \\ n ] 1 féle kombinált gabona- és lő-
IWal Mlt t l l here cséplőgépeketkétcsép-

lő dobbal 

Mari oh a 11 f é l e gabonacséplő gépeket 
I M I M i d i i " kombinálva szabadalmazott 

kukoriczamorzsoló készü-
lék tel. 

Á r j e g y z é k é s * r é s z -
" l e t . e s l e í r á s i n g y e n 

M ARSHALL-féle gabona cséplőgép, kombinálva kukoriczamorzsoló készülékkel. é s b é r m e n t v e . 
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detésí- ár 15 szóig 30 kr., ezen felül 
8 kr., feltűnő.betűkkel 4 kr, Czim k 

tninden beiktatásnál 30 kr. bélyegille KIS HIRMTESEL 
Csak inezögazdák és a szakirodSlom • terményei, 
továbbá , • állást 'keresők és yadí̂ . hirdetményei', 

vétőinek fel e ieáWjjMnyel roválban. 

C s a k o l y l e v e l k r e v á l a s z o l u n k , m e l y e k h e l válni 

Kérjük 
izokat, kik valamely jeli-
vatálunkba küldik, (jeligés 

sajá̂ költségén nem t 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Segédtiszti állas. 

s négy évre 1 pali átalány . 
tatikí olőnybí d l i in 

» r n 

Gazdasási 
;épész, a ki kizárólag nagyobb iradalmaknál szolgálatban ál-

nyitását eszközölni képes, bér-
:LrosteUk.OZAjáníatok0lM(!hiár ózsef Galántha-Pallócz ezimre 

Gazdatiszt, 

és a modern gazdaság minden ágában tökéletesen jártas, restetik. Olyanok, kik szál zettséggel bírnak, és Duná 
ihatnak, előnyben részesü Ajánlatok „100" jegy alt lap kiadóhivatalához kére 

intéző 
kerestetik 1898. április 1 Nyitra melletti Könyöki ur lomba. Folyamodványok f képpel,,életpálya leírással, . zonyitványok másolataiv 

ládi' viszonyoknak 

ban ; gazdasági tanintézet* b végzése jó eredménynyel, gazdaság terén szerzett gy 
H/un alapon ogyszorii 1 zonyitvány másolatokkalfmely 

n asán^ra k ő r n e k 

ÁLLÁST KERESŐK. 
Okleveles 

1 széléŝ eleniegmint aíjárásbir működik, mindkét irányú széles 
körU gyakorlattal, ajánlltozi 
jószágigazgató, felügyelő vag 

Gazdatiszt, 
nős, izr., gazdaságban teljesen jártas, mielőbbi belépésre állást keres. Kitüng bizonyítványok ,. 

• kiadóhiVátalban. ' 4793 

Gazdatiszt 
ki föidmives iskolát végzett, s 
mákban mint segédtiszt alkal- ' 
megelégedését jó1 bizonyítvá-nyokkal igazolhatja, hasonló állást keres ; nőtlen izraelita; 
..Szorgalmas" czim alatt kiadó-hivatalba. 5117 

Igen szép, válogatott vöró's-
(3) éves >.- 6086 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

mepetclre ajánlauat 
KLEIN ÉS SPITZER 

m m kereskelSt. 
Megrendelések egyezség szerint bármikorra is elfogadtatnak. 

Gazdatiszt, 
1 gazdaságokban 

kereskedelmi könyvvezetésben teljeéen jártas,'magyar,' é̂met, 
április 1-ére', megfelelő. állást 
tiszt« jelige alatt a kiadóhiva-

Gazdatiszt 
ki föidmives iskolát végzett, s 
mákban mint segédtiszt alkal- ' 
megelégedését jó1 bizonyítvá-nyokkal igazolhatja, hasonló állást keres ; nőtlen izraelita; 
..Szorgalmas" czim alatt kiadó-hivatalba. 5117 

Igen szép, válogatott vöró's-
(3) éves >.- 6086 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

mepetclre ajánlauat 
KLEIN ÉS SPITZER 

m m kereskelSt. 
Megrendelések egyezség szerint bármikorra is elfogadtatnak. 

Gazdatiszt, 
1 gazdaságokban 

kereskedelmi könyvvezetésben teljeéen jártas,'magyar,' é̂met, 
április 1-ére', megfelelő. állást 
tiszt« jelige alatt a kiadóhiva-

Feleséges, 
végzett földmives, ' kiszolgált 
tos ispánt ajánl a kecskeméti földmives. iskola igazgatósága. 

Igen szép, válogatott vöró's-
(3) éves >.- 6086 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

mepetclre ajánlauat 
KLEIN ÉS SPITZER 

m m kereskelSt. 
Megrendelések egyezség szerint bármikorra is elfogadtatnak. 

Gazdatiszt, 
1 gazdaságokban 

kereskedelmi könyvvezetésben teljeéen jártas,'magyar,' é̂met, 
április 1-ére', megfelelő. állást 
tiszt« jelige alatt a kiadóhiva-

Feleséges, 
végzett földmives, ' kiszolgált 
tos ispánt ajánl a kecskeméti földmives. iskola igazgatósága. 

Eladandó 
sertésvés'zen átment 41 drb egy-Gaidasási 

nagy uradalomba bármikori be-
kiflcsi Magaviselete ̂ tltal jövő-
keresések írnok' jelige alatt 
a kiadóhivatalba kéretnek.5135 

33 éves, 
n i i 1 i i i ii.H'tli iili 

elfoglalásra keres. Czim a k̂i-

Eladandó 
sertésvés'zen átment 41 drb egy-Gaidasási 

nagy uradalomba bármikori be-
kiflcsi Magaviselete ̂ tltal jövő-
keresések írnok' jelige alatt 
a kiadóhivatalba kéretnek.5135 

33 éves, 
n i i 1 i i i ii.H'tli iili 

elfoglalásra keres. Czim a k̂i- Félvér 
kerestetik'. Czim a kiadőhiva-

Gaidasási 

nagy uradalomba bármikori be-
kiflcsi Magaviselete ̂ tltal jövő-
keresések írnok' jelige alatt 
a kiadóhivatalba kéretnek.5135 

Foldmiies 
zeUe24aé\deasSarom2akath°1fjVékí a mezőgazdaságban, s állatte-nvi'S/.i •ásiinn. ; .-hon.' szol ,!va.iké-szités, különféle sajtok készité-

e/foga'df'czim'a°' kiadóhivatal 

Rambonillet 
tenyészbika .olcsón eladó, ere-
6 kos, 70 anya, e'hóban.megel-Gazdatiszt! 

tapaszát6 gazdatlBít, ki több -éven át nagyebi) uradalmat ön-

Foldmiies 
zeUe24aé\deasSarom2akath°1fjVékí a mezőgazdaságban, s állatte-nvi'S/.i •ásiinn. ; .-hon.' szol ,!va.iké-szités, különféle sajtok készité-

e/foga'df'czim'a°' kiadóhivatal 

Rambonillet 
tenyészbika .olcsón eladó, ere-
6 kos, 70 anya, e'hóban.megel-Gazdatiszt! 

tapaszát6 gazdatlBít, ki több -éven át nagyebi) uradalmat ön-

Foldmiies 
zeUe24aé\deasSarom2akath°1fjVékí a mezőgazdaságban, s állatte-nvi'S/.i •ásiinn. ; .-hon.' szol ,!va.iké-szités, különféle sajtok készité-

e/foga'df'czim'a°' kiadóhivatal Telivér mén, 
szî pej, kSün^sSp^aiak^és magas vér jutányosán eladó, Gróf Zichy Pál őméltóságának Nagy-Hörcsöki, (posta rtári.o-gárd) uradalmában. Bővebb fel-világosítást ad Rátkay József intéző. 5129 

Mjfímint a belső 

viselt Satâ házis ember már-ozius vagy április elsőjére vagy 
l i / , i / i i \ 1 

tudható. 5136 

Földmives 
iskolái, és tejij-azvlasil'j'i sza!, is-kolái végzőit egyén tib> évi 

Telivér mén, 
szî pej, kSün^sSp^aiak^és magas vér jutányosán eladó, Gróf Zichy Pál őméltóságának Nagy-Hörcsöki, (posta rtári.o-gárd) uradalmában. Bővebb fel-világosítást ad Rátkay József intéző. 5129 

Mjfímint a belső 

viselt Satâ házis ember már-ozius vagy április elsőjére vagy 
l i / , i / i i \ 1 

tudható. 5136 

Okleveles ^ 

ótâ van alkalmazva, az urada-
ĝ obb uradafomban SáUá̂ J ke-
res. Czim a X^lf f j f f i tm. 

VEGYESEK. 
Haszonbérbe kiadó 

Szolnok-Doboka vármegyében 

v"b b MvMg'ositól ada Récze-

Ispán, 
földmives iskolát végzett 30 eves rom. kath \ 1 i i l i 7 évi gyakorlattal; jártas a - gazdaság összes ágaiban, 5 hó-napot önköltségen ̂ Schweiaban 

. oonventiós /állást is .elfogad. Czim a kiadóhivatalban. 5153 

Okleveles ^ 

ótâ van alkalmazva, az urada-
ĝ obb uradafomban SáUá̂ J ke-
res. Czim a X^lf f j f f i tm. 

VEGYESEK. 
Haszonbérbe kiadó 

Szolnok-Doboka vármegyében 

v"b b MvMg'ositól ada Récze-

Ispán, 
földmives iskolát végzett 30 eves rom. kath \ 1 i i l i 7 évi gyakorlattal; jártas a - gazdaság összes ágaiban, 5 hó-napot önköltségen ̂ Schweiaban 

. oonventiós /állást is .elfogad. Czim a kiadóhivatalban. 5153 

Gazdatiszt 
óta Szilágy 'éí̂ ánlti':'igázdá-ságban mint gazd'agágitiszt al-kalmazva volt, ezt jő bizonyitvá- 1 

áüást"keres. 32 éves keresztény nőtlen kiszolgált hfflszáraltiszt, 
Czirtt a'kádóhívátalbah. • 5178 

VEGYESEK. 
Haszonbérbe kiadó 

Szolnok-Doboka vármegyében 

v"b b MvMg'ositól ada Récze-Bebreczeni 
földmives-iskólát végzett, római ' katholikus, 27 éves,, nőtlen, 2 
ember, gazdaságban alkalma-zást keres. Czim a kiadóhiva- ' 

Gazdatiszt 
óta Szilágy 'éí̂ ánlti':'igázdá-ságban mint gazd'agágitiszt al-kalmazva volt, ezt jő bizonyitvá- 1 

áüást"keres. 32 éves keresztény nőtlen kiszolgált hfflszáraltiszt, 
Czirtt a'kádóhívátalbah. • 5178 

líladó 
ságáb̂ n̂ ânkament|ŝ lf̂ e, 1 

ditsia, dió,- vadgesztenye cse-

nyergesek, munkáŝ asztaUga kunettal, kosártaliga hámmal, 
ára "pedig" árajánlat 'mintával kéretik. 5157 

Bebreczeni 
földmives-iskólát végzett, római ' katholikus, 27 éves,, nőtlen, 2 
ember, gazdaságban alkalma-zást keres. Czim a kiadóhiva- ' Gazdasági 

p^Sssa! b y 

eS°tnoM állís^kOTes- îí ves megkeresések „Hűség" czim alatt a kiadóhivatalbâ ké-

líladó 
ságáb̂ n̂ ânkament|ŝ lf̂ e, 1 

ditsia, dió,- vadgesztenye cse-

nyergesek, munkáŝ asztaUga kunettal, kosártaliga hámmal, 
ára "pedig" árajánlat 'mintával kéretik. 5157 

Alkalmazást 
ság6minden 'ágiban Nevezete-sen : állattenyésztés, földmive-

korlatüag ^ teljesen̂  jártasfso 
szakiskolát kitiínően . végzett gazdatiszt, ki az ,'említetteken 

gyobb grófi birtokban nyerte, melyről kitűnő JjizonyitványoJi 

met nyelvet is törve^ évig egy 3000 holdas belterjesen k"32®'4 

gad nőtlen vagy nős ispáni 
: nagyobb uradalomban segéd-

|. ige l̂atá'̂ lap^kî óhiva.talá-

Gazdasági 
p^Sssa! b y 

eS°tnoM állís^kOTes- îí ves megkeresések „Hűség" czim alatt a kiadóhivatalbâ ké-

líladó 
ságáb̂ n̂ ânkament|ŝ lf̂ e, 1 

ditsia, dió,- vadgesztenye cse-

nyergesek, munkáŝ asztaUga kunettal, kosártaliga hámmal, 
ára "pedig" árajánlat 'mintával kéretik. 5157 

Alkalmazást 
ság6minden 'ágiban Nevezete-sen : állattenyésztés, földmive-

korlatüag ^ teljesen̂  jártasfso 
szakiskolát kitiínően . végzett gazdatiszt, ki az ,'említetteken 

gyobb grófi birtokban nyerte, melyről kitűnő JjizonyitványoJi 

met nyelvet is törve^ évig egy 3000 holdas belterjesen k"32®'4 

gad nőtlen vagy nős ispáni 
: nagyobb uradalomban segéd-

|. ige l̂atá'̂ lap^kî óhiva.talá-

Földmives 
iskolát és tejg.- szakiskola, fel-sőbb tanfolyamát-;V̂ zett,̂ tBl>b 

Sffltes A1ágábakn,™műgőztógla? 

Elsőrendű birtokbérlet! 

Alkalmazást 
ság6minden 'ágiban Nevezete-sen : állattenyésztés, földmive-

korlatüag ^ teljesen̂  jártasfso 
szakiskolát kitiínően . végzett gazdatiszt, ki az ,'említetteken 

gyobb grófi birtokban nyerte, melyről kitűnő JjizonyitványoJi 

met nyelvet is törve^ évig egy 3000 holdas belterjesen k"32®'4 

gad nőtlen vagy nős ispáni 
: nagyobb uradalomban segéd-

|. ige l̂atá'̂ lap^kî óhiva.talá-

Bácskai 
gazda, 86 évi önálló gyakorlat-tal alkalmazást keres, esetleg perczent gazdálkodással. Ismert neve és munkái szólnak helyette. Czime a kiadóhivatalban. 5090 

Alkalmazást 
ság6minden 'ágiban Nevezete-sen : állattenyésztés, földmive-

korlatüag ^ teljesen̂  jártasfso 
szakiskolát kitiínően . végzett gazdatiszt, ki az ,'említetteken 

gyobb grófi birtokban nyerte, melyről kitűnő JjizonyitványoJi 

met nyelvet is törve^ évig egy 3000 holdas belterjesen k"32®'4 

gad nőtlen vagy nős ispáni 
: nagyobb uradalomban segéd-

|. ige l̂atá'̂ lap^kî óhiva.talá-

Szabad 
gyakorló,nős, gyógykovács, 

k a t o n a t i s z t i l ó p o k r ó e a i m 
nyújtanak, melyek számtalan előkelő személyek, gazdák, ló-tulajdonosok, birtokkezelőkés 

teháímint a ' legjobb lópok-róezek ismertetnek el. — A 

Földmives-
• iskolát jelesen végzett, kiszol-gált katona, nős, gazdaságban . ÁLLATOK. 

Miktis 
(apja St. Gatien, anyja Tuba) 8 éves, jegytelen, • sötét pej, angol telivér, hágómén, kitűnő, termékenységgel Angliából any-

k a t o n a t i s z t i l ó p o k r ó e a i m 
nyújtanak, melyek számtalan előkelő személyek, gazdák, ló-tulajdonosok, birtokkezelőkés 

teháímint a ' legjobb lópok-róezek ismertetnek el. — A 

egy 8 gymn. osztályt végzett 
34 éves, nős, praktikus gazda, 
azonnali vagy tavaszi belépésre. 

* k'r-'áiiő0 k°00 f 0 1 ^ ébírőr 

[ kitűnő bizonyitványnyal igazol. 
fc J gazdaság minden ágában. Igá-

. ÁLLATOK. 
Miktis 

(apja St. Gatien, anyja Tuba) 8 éves, jegytelen, • sötét pej, angol telivér, hágómén, kitűnő, termékenységgel Angliából any-
pokróezok igen nagyok, élénk 

is hásználhatók̂ lrâ 37 A. "mi-
nőségű 1 frt 60 kr. B. minőségű 
2 frt. — Sárga szőrű flaker-
pokróezok 6 különféle sáv-
ság és szélesség, 2 méter hosz-
finom, darabja 3 frt 50 kp. — Szétküldés jótállás mellett után-véttel. — Meg nem felelő áruk-
E gyedüli megrendelési hely M. Rundbakin , Wien II.',GíOsse-Pfargasse 25. g y A b t m í n y a i m mint jók és olcsők ismeretesek. 
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egy 8 gymn. osztályt végzett 
34 éves, nős, praktikus gazda, 
azonnali vagy tavaszi belépésre. 
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[ kitűnő bizonyitványnyal igazol. 
fc J gazdaság minden ágában. Igá-

4 darab tenyészkan kétéveŝ kondorező̂  

s??tlbőlK(sTnans-Balhát). Í̂HW 

pokróezok igen nagyok, élénk 
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nőségű 1 frt 60 kr. B. minőségű 
2 frt. — Sárga szőrű flaker-
pokróezok 6 különféle sáv-
ság és szélesség, 2 méter hosz-
finom, darabja 3 frt 50 kp. — Szétküldés jótállás mellett után-véttel. — Meg nem felelő áruk-
E gyedüli megrendelési hely M. Rundbakin , Wien II.',GíOsse-Pfargasse 25. g y A b t m í n y a i m mint jók és olcsők ismeretesek. 
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egy 8 gymn. osztályt végzett 
34 éves, nős, praktikus gazda, 
azonnali vagy tavaszi belépésre. 
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[ kitűnő bizonyitványnyal igazol. 
fc J gazdaság minden ágában. Igá-

70 darab 
"fiatal jármasökör, 6 éves; pá-
IdóklGróf°K?mis 'viotoT'szt-Benedekr gazdaságában, û p̂  

pokróezok igen nagyok, élénk 

is hásználhatók̂ lrâ 37 A. "mi-
nőségű 1 frt 60 kr. B. minőségű 
2 frt. — Sárga szőrű flaker-
pokróezok 6 különféle sáv-
ság és szélesség, 2 méter hosz-
finom, darabja 3 frt 50 kp. — Szétküldés jótállás mellett után-véttel. — Meg nem felelő áruk-
E gyedüli megrendelési hely M. Rundbakin , Wien II.',GíOsse-Pfargasse 25. g y A b t m í n y a i m mint jók és olcsők ismeretesek. 

^TO 

s z ü k s é g e s l e v é l b é l v e g e t v a g y l e v e l e a s ő l a p o t k ü l d e n e k . 

Tenner 

magkereskedése 
József iV'ln'fCiCüg.ü. .'•». é^ 
kir.' fenségé'íudv. szállítója 

ajánlja 

aranka 
és 

amerikai mag-
bél mentes 

lóhére 
é s 

g&sGerná 
magvait jutányos árban. 

J ó l j a v í t o t t 

lokomobilokat 

Fehér Miklós 
gépgyára; 

B U D A P E S T , 
Üllöi-út 23. szám. 

leknél. Ajánlom mindén 
j>a?danak próba kiprletgt 

Egy próba 1 »sta&omfc 
keV vkgY' 100 ' da l^b 

j.ur!iók<">tp't'!, -mtndelíiom 
bérmentve 1 frt 90 kr. után-

vét íjjellett liütfetib. ; 

Törleszt, kölcsön 
' földbirtokokra. 

Ingatlan- és Jelzálog-
Forgálmi-Intézet, 

fttldbirt 

A f a n k a m e n t e s , a z á l l am i m a g -
v i z s g á l ó á l l o m á s á l t a l p l o m b á l t 

valódi eredeti quedlinburgi 

ÉMorfiréiaiiapttaíasaMffliiíl 
és egféi gfczdasági czikke'i.koí. mint: | 

f> A n n l o í " Val°di olívaolaj,savmentes repozeolaj, 
Uc[JUIaJ . o, osz Baku olaj, ásványolaj, orsóola], 

Vulkánolaj, TovotkenBcs, valvolinolaj, cylinderolaj. 
Kocsikenöcs • rendű fehér paraffin, legfino-

mabb sötétkék belga kocsikenöcs. 

Vaselin és kencze: S S ; 
fénymáz, halzsir, szurok, börkenöcs, vaselin, terpentin-
olaj, carboiineum, tetölakk, kátrány, czement, kékkő 
kesertisó, gyanta, olajfestékek, földfestékek stb. j 

Üzleti tudósítással, árjegyzékkel s mindennemű informáczióval készségesen szolgálunk. 

REIGH JENÖésTÁRSA 
| gaBqáaMzominyi üaltós és-olajgyáTaj 

Bpest, Károly-körut 3, 
Telefon: 
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Gőzekéket, 
G ő z - u t i h e n g s p e k a t 

és 

Góz-ntimozdonyokat 
* legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállit 

J o h n F o w l e r & C o. 
hol is épített uj telepükön gőzeke szerkezeteiről tárlatot rendeztek 
be. Ugyanott teljesen berendezett tartalékrész-raktárt és javító-

műhelyt tartanak fenn. 

Szecskavágók 
járgány- és kézihajtásra, 

Répavágók, 
legújabb szabadalmazott 

,RAPID" darálógépek 
Wcntzki - fé le szabad. 

gyorstakarmány-füllesztöb 
nagy készletben. 

Friedlaender József 
gépgyára, 

Budapest, VIII., Külső Kerepesi -ut I. 

Az összes gazdasági gépek gyártása. 
Árjegyzékek ingyen és bérmentve, 

Mern Stóűert 
B u d a p e s t , V. ker , Váczi út 26 

I Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló; minőségű'czikkekből: 

Hengerelt rúd és idomvas, 
I keret- és ü-vas, gerenda stb. 

Vaslemez, mindeáféle méretben. 
I ««»1A mma**a1« és összekötő darabok; légszesz- és v ÜOVaCSOit CSOVeK, zetéki cső, sajtócsö, kútcsö, forrcső, 
I fnrócső stb. 

vízvezetéki* és" csatornázási czéíokra, valamint 
UJltOUi CSOVeK, mindennemű felszerelési tárgyak víz,, 
légszesz- és gőzvezetékhez, mint: toláttyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
légszeszvilágitáshoz stb. stb. 

különleges 
I dörzsárak, csavarmetszők, fúrók, csigafúró, 

I csavarmetsző, csővágó, csősatu stb. 
Árjegyzékeit bérmentve és ingyei 

C Í I I U T n C f ö l d b i r t o k o s o k , g a z d á k é s 
r U l l I r - a k t á r v á l l a l a t o k s i b . - n s k . 

agyarországon általam bevezetett s mindenki' által hasznosnak | 

ponyva-fiölcsönző intézetem 
\ ajánl igen csekély kölcsön- _ _ _ • _ ^ _ -Á-
1 • S t í ^ L ' g v í á g ^ ^ e i t e f t P 0 1 1 ^ ^ v a K a t , 1 
[' kazalok, vasúti waggonok és más mezei termékek betakarásárá, miáltal saját | 
| ponyvának beszerzése megtakarittatik. 
: Úgyszintén zsákek is kölcsönözietnek igen olcsó árak és előnyös fel- ' 
j tételek mellett. — Ugyanitt legolcsóbban szerezhetők be uj és használt j 
j kátrányos és telitett ponyvák, K t S zsákok | 
! minden nemben, gabona, faszén!, liszt és korpás zsákok stb. 
: ®30T M i n d e n 5 0 - k a l o l c s ó b b m i n t b á r h o í . ' 
j Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áror 
| vétetik. 

| NAGEL ADOLF, BUDAPEST, j 
Y . , A R A N Y J Á N O S - U T C Z A 12. 

SANGERHAUSEHri GÉPGYÁR 
Magyarországi gyártelepe 

[ B u d a p e s t , K ü l s ő v á c z i - u t 1 4 4 3 . 
Első és egyedüli magyar special gépgyár . 

Mezőgazdasági czéíokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a i 

j ^ o f f m e i s t e r - g ő g m o t o r } 
a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb 
gőzgép. — Helyettesit minden gőzgépet 
és locomobilt . — Cséplésre és minden 

j G Y Á R T M Á N Y O K : 
| az összes mezőgazdasági iparágak számára szük-
I ; séges gépek. Nevezetesen: 

| Czukorgyárak, Sörgyárak, Malátagyá-
X rak és Szeszgyárak teljes berendezése 
! és átalakitása. 
> Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és kalmasabb. — - F ű t h e t ő szénnel, fával, 

czukorgyárak terén. cserrel és minden egyéb hulladékkal. 
b e r e n d e z é s e h o s s z a b b l e j á r a t ú Minden1 nagyságban, ^ lóerőtől kezdve 

? O Z . C ö Z . g y c i r c l l \ t ö r l e s z t é s e s k ö l c s ö n m e l l e t t . egész 30 lóerőig ,gyártjuk. 

> Minden szakbavágó felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel készségeseti 
szolgálunk. 

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


