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KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP . 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

• rÁttéULAT ' 

AJE ©razágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési dij; 

Egfoi évi"* IC frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
MegjeM miidei szériái és szemMoi 

Szerkeaztőgég és kiadóhivatal: B a < » | e i t (HSatelek) , 
Ű l l « l - * t SS. I i i a . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI . 

Meghívó 

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

igazgató-választmányának 1898. május hó 12-én 

csütörtökön d. u. 4 órakor a „Köztelken" tar-

tandó 

ÜLÉSÉBE. 

Főtárgyak: 

1. Mult ülős jegyzőkönyvének bemutatása. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag ki-

küldése. 
3. Meghalt tagok bejelentése. 
4. Tagok törlése. (Alapszabályok ; 14 

szakasz.) 
5. Uj tagok felvétele. 
6; „Köztelek" lap kiadása iránt kötendő 

uj szerződés. 
7. Számvizsgáló-bizottság beterjeszti az 

1897. évi vagyonmérleg és költség jövedelem-
számlát. 

8. 1899, évi költségvetés megállapítása. 
9. Simunyák-alapitvány ügyében határo-

zathozatal. 
10. Tanács által ; javasolt tagdijtörlések 

bejelentése. 
11. Mezőgazdasági Muzeumnak ajándéko-

zott tárgyak jegyzékének bemutatása. 
12. a) Tanácsi határozat bejelentése 

Stanchich könyvelő segélye tárgyában. 
12. Tanács javaslata a társszerkesztőnek 

a titkári czim megadása iránt. 
13. Vám-tanulmányokhoz szükséges ada-

tok beszerzésére 300 frt utalványozása. 
14. Tanácshatározat bejeléntése, hogy 

Szilassy Zoltán „Amerikai Mezőgazdaság" ta-
nulmánykönyvére^ a Simunyák-alapból 300 fo-
rintot utalványozott. 

15. Berlini hizottállatvásár tanulmányo-
zására egy tisztviselő kiküldése. 

16. Miskolczi gyapjuvásároh OMGE. kép-
viselete. 

17. Sármezey Árpád kérelme az üres 
kosarak kedvezményes szállítása érdekében 
beadott kérvénye támogatása tárgyában. 

18. Országos kereskedelmi és iparcsar-
nok a kiegyezési javaslatok tárgyalására meg-
hívja az egyesületet. 

19. Állattenyésztési szakosztály javaslatai. 
a) Tejtermelők egyesületének megalakítása. 
b) Tenyészállatvásárról jelentós ós a jö-

vőbeni teendők. 
c) Luxus-lóvásárról jelentés. 

' d) Hizott-állatvásárok ügyé. 

20. Földmivelésügyi és növénytermelési 
szakosztály javaslatai: 

a) Javaslat az orvosi növények termelését 
tárgyaló mü megiratása tárgyában. 

b) Vasúti szállítási díjkedvezmény istálló-
trágyára. 

c) Czirok-szákál bemutatás és vásár. 
d) Orsz. sörárpavásárok ügyében kikül-

dendő bizottság. 
e) Miniszteri leiratok kártékony rovarok 

elleni védekezés tárgyában. 

21. A kertészeti és gyümölcstermelési bizott-
ság javaslatai: 

a) A Thanaton forgalmának szabaddátétele. 
b) A kalifornia gyüríiölcspaizstetü behur-

czolása ellen való védekezés tárgyában. 

Tudomásul veendők. 

22. Tanács jelenti, hogy a mintapincze 
újjászervezése iránt a földmivelésügyi minisz-
terhez, az olasz bornak nyújtott vámhitelezés 
ellen a kereskedelemügyi és földmivelésügyi 
miniszterekhez és állandó borvásár iránt a székes-
fővároshoz átiratokat intézett. 

23. Német császári főkonzul a német ki-
viteli czégek czimkönyvét megküldi. 

24. Földmivelésügyi miniszter leirata Fes-
tetits szóborügyben. 

25. Ugyanaz a gazdasági előadásokra 600 
frt államsegélyt utalványozott. 

26. Ugyanaz az orsz. törzskönyvre 1000 
frt államsegélyt utalványozott. 

27. Ugyanaz a szentpétervári madárte-
nyésztési kiállítás elhalasztását tudatja. 

28. Ugyanaz Molnár István „Fatenyész-
tés" cz. munkáját megküldi. 

29. Ugyanaz a kiviteli piaezok és az állat-
egészségügyi szolgálat államosítása tárgyában. 

30. Ugyanaz Fischer Jakab gyógyszerész-
nek mesterséges borkészítéshez szükséges anya, 
gok elárusitása végett történt elitéltetését közli 

Budapest, 1898. május 4. 

Gróf Dessewffy Aurél, 
elnök. 

Nemzetközi rostaverseny. 
Az Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület 
úgyis mint a 

Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetsége Központja 

a 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyei 
Gazdasági Egyesülettel 

karöltve 

f. évi szeptember havában Szolnokon 

nemzetközi 
termény tisztitógép - versenyt 

rendez. 

A versenyre bejelenthetök minden-

nemű terménytisztitó-gépek és pedig 

súly, nagyság és alak szerint szétvá-

lasztó terménytisztitó-gépek, tehá t : sze-

lelök, gabona-centrifugálok, rosták, trieu-

rök stb., amelyek kizárólag mezőgazda-

sági czélokra szolgálnak és kézi erő 

hajtásra vannak berendezve. 

Dijakul állami arany-, ezüst' és bronz-

érmek, valamint elismerő oklevelek adat-

nak ki. 

Versenyen kivül bemutathatok min-

dennemű magtári eszközök s felszerelési 

czikkek. 

A verseny részletes feltételeit tartal-

mazó felhívás e napokban küldetik szét 

a gépgyárosok czimére. 

A rendező-bizottság. 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. szám Váczi-körut sarok. 

ADRIANCE PLATT & Co. NEW-YORKI 
v i l á g h í r ű g é p g y á r o s o k : 

k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l ő s é g e 
F ű k a s z á l ó , 

M a r o k r a k ó a r a t ó és 
K é v e k ö t ő a r a t ó g é p e i r e . 

Kitűnő magyar bizonyítványok. 
MÍ 

Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a legtökéletesebb 
és tartósságánál fogva a legolcsóbb és legtökéletesebb perme-
tezőgép a Vermorel-féle 

„ E C L A I R " 
peronospora permetező, mely eddig minden versenynél az első 
dijat nyerte el. 

Kizárólagos magyarországi képviselet. 
H l Ár 20 torint csomagolással. 

Anssiffi l a „ B é z g á l i c z " , „ R a f f l a h á u o s " 

f p f l T Késések elkerülése végett kérjük a megrendelések et már most élőjegyeztetni. HEM 

Mai Hámunk 20 oldal. 
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Értesítés, 
A május hő 15., 16. és 17-én a 

Tattersall-telepen rendezendő X. luxus-

lóvásám, több bejelentés helyszűke miatt 

el nem fogadtatik. 

' A Yéndezö-lteottság: 

„Közelek" pályázata. 

A „Köztelek" ez évi 21. számában pályázatot 
hirdettünk a ,parasztgazdaságok számára leg-
megfelőbb trágyatelep leírására. A pályázat 
f. évi ápril hó 30-án járt le. Beérkezett ösz-
szesen 25 pályamű, amelyek a következő jel-
igéket viselik. 

1. Ha Isten velünk, ki ellenünk. 
2. Munkád után gyümölcsöt dúsan ád. 

. 3. A trágyaanyagok okszerű kezelésében 
és helyes felhasználásában fejlik a mező-
gazdasági jövedelem titka. 

4. N. P. K. (Vázlatok nélkül.) 
5. A haladott idők fokozott követelmé-

nyéinek meg kell felelnünk, ha boldogulni 
akarunk. (Vázlatok nélkül.) 

6. Istennél az áldás, trágyában a 
termés. 

7. Mutasd meg trágyatelepedet s meg-
mondom milyen gazda vagy. 

8. Tiszavidéki. 
9. Hass, alkoss, gyarapits -s a haza 

fényre derül. 
10. A trágya tükre a gazdaságnak. (Váz-

latok nélkül.) 
11. .Segíts magadon s az Isten is meg-

segít I. 
12. Bánát a magyar Kanaán. 
13. Elmélet és gyakorlat. 
14. Madarat tolláról, embert barátjáról, 

a gazdát trágyatelepéről ismered meg. 
15:. Szállj versenyre magyar s fog kelni 

körüled az élet. 
16. Segits magadon s az Isten is meg-

segít II. 
-17. Győzzön a jobb. 
18: Haladás a gazdának első feladata. 
19. Osiris. 
20. Szemétdomb még nem trágyadomb. 
21; Két kalászt termeljünk ott, ahol eddig 

csak egy kalászt termett a föld. 
i< 22., A trágyadomb a gazdaság arany-
bányája. 

. 23. Kis trágyadombnak, kis magtár -a 
szomszédja. 

24. Telepeden aranybánya, Ha kezeled 
jól a trágya. 

25. Német József ur jeligés .levél nélkül 
neve aláírásával küldött be egy pályamunkát, 
amely mivel a pályázati feltételeknek meg nem 
felel,, a pályázatban részt sem vehet. 

A pályázatra bocsájtott 24 munka meg-
birálására Cserháti Sándor gazd. akad. tanár, 
Lintner Sándor urad. felügyelő és Suschka 
Richárd gazd. akadémiai intéző urak kéret-
tek .fel. 

V. díjlovaglás. 

Folyó évi május,hó 25-én rendezi az 

QMGE. a főldmivelésügyi miniszter támogatá-

sával és >a lótenyésztés emelésére' alakult 

részvénytársásággal az V-dik dijlovaglási és 

dijugratási versenyt." 

A nevezések május hó 16-ig Írásban in-

tézendők az OMGE. titkári hivatalához 

A díjlovaglás és díjugratás alkalmával 

igen kedvező alkalom nyílik kitűnően belova-

golt hátaslovak eladására. 

A rendezö-lizottság. 

Tejtermelő gazdák szervezkedése. 

Az a ^mozgalom, melyét az OMGE. több 
tejtermelő gazda kezdeményezésére a buda-
pesti tejpiaczot ellátó gazdák szervezése ér-
dekében a folyó év tavaszán megindított, az 
ügy eddigi fejleményeiből ítélve a kívánt, si-
kerre fog vezetni. s 

A szervezkedés szükségességének okai 
eléggé - ismeretesek. Míg ugyanis néhány év 
előtt a lejtermelés volt egyike a gazda főjö-
vedelmi-forrásainak, főleg azon gazdákra nézve, 
kiknek tejgazdasága a főváros közelsége foly-
tán a nyerstej közvetlen eladására alapult, 
addig a legutolsó egy-két év óta a tejárak ro-
hamos és állandó hanyatlása következtében ez 
a gazdasági üzletág is odajutott, hogy alig 
nevezhető gyümölcsözőnek, aminek oka rész-
ben a termelés rendszertelensége, legnagyobb 
részben pedig a tejkére.skedők olyatén szer-
vezkedésében rejlik, amely jogosan nevezhető 
kartelnek, s melylyel szemben a termelők szer-
vezetlenségük miatt teljesen védtelenül állanak 
és ki vannak szolgáltatva a kartelben álló ke-
reskedők önkényének. 

Kétségkívül jogában áll bármely iparágat 
űzőknek érdekeik biztosítása és javítása czél-
jából tömörülni és szervezkedni, amit a magunk 
részéről is mindaddig, amíg az mások érde-
keinek megkárosítása nélkül történik, nemcsak 
megengedettnek, de szükségesnek is tartunk, 
ámde felette rosszalunk, ha ez az utóbbi szán-
dékkal történik. Már pedig a tejkereskedelem 
terén a közelmúltban: kifejlett viszonyok ha-
tározottan kimondanunk engedik, hogy a ke-
reskedők szervezkedése a termelők érdekeinek 
súlyos csorbítását eredményezte s eredmé-
nyezhetné még inkább, ha e törekvést terme-
lőink czéltudatos védekezéssel meg nem hiú-
sítanák. 

Az érdekeltek tájékoztatása czéljából an-
nak idején részletesen ismertettük azon nor-
mál szerződést, melyet a kartelbe lépett tej-
kereskedők a szerződések megkötésénél ma-
gukra nézve kötelezőnek mondottak ki. Kimu-
tattuk, hogy a termelők a kartel létesítése 
következtében annyira-ki vannak a kereskedők 
önkényének, szolgáltatva, hogy tejgazdaságuk 
mérlegét rövid idő alatt határozott veszteséggel 
lesznek kénytelenek lezárni. 

A kereskedők ezen eljárása úgyszólván 
provokálta a termelők védekezését s eredmé-
nyezte azt, hogy az OMGE. által február hó 
19-ére összehívott tejtermelők értekezlete ha-
tározatilag kimondotta, hogy a tejnek a fővá-
rosban való jobb értékesítésére s érdekeik 
megvédelmezése czéljából a tejtermelő gazdák 
egyesülnek s kiküldött egy bizottságot a tejter-
melők egyesülete megalakítására. 

A termelőket akkor, amikor a tömörülést, 
illetve szervezkedést kimondottájc - s egy egye-
sület létesítését, elhatározták, nem vezette az 
a szándék, hogy a kereskedőket megkárosítsák 
s e szervezkedést a kereskedőknek annyival 
kevésbé van okuk rossz néven venni, mert 
erre úgyszólván kényszeritették gazdáinkat s 
mert a termelők szervezkedésének nincs kar-
telsz erü jellege. 

Ennek hangsúlyozását azért tartjuk szüksé-
gesnek, mert a tejtermelők értekezlete kimon-
dotta, hogy nem a tejkereskedők mellőzésével, 
hanem velük karöltve s jogos igényeik lehető tel-
jesítésével óhajtja a helyzetet orvosolni. Az egye-
sület szervezésére kiküldött bizottság ily alapon 
kezdette meg működését s ma már a szerve-
zési munkálatok be vannak fejezve. 

A megalakítandó egyesület alapszabályai, 
üzletszabályzata, ügyrendje,, a.jövőben meg-
kötendő szerződések f'őbb határozmányai meg 
vannak állapítva, melyeket a bizottság e na-
pokban küldött szét a fővárosba tejet szállító 
termelőknek, az alakuló közgyűlésre szóló meg-
hívókkal kapcsolatban, amely május hó 22-én 
fog a „Köztelken" megtartatni. 

A termelőknek saját érdekükben tömörül-
niük kell és az egyesületet meg kell alakitaniok, 

mert csak szolidaritással ellensúlyozhatják a 
kartelbe lépett kereskedők törekvéseit és biz-
tosíthatják a termelés jövedelmezőségét. Ez 
pedig annyival könnyebb, mert nem szükséges 
hozzá egyéb, minthogy a budapest vidéki nagy 
és'középbirtokos . tejtermelők . .szövetkezzenek 
egy központban, a létesítendő egyesület-
ben, — hogy a kereskedők ne kaphassanak 
máshonnan tejet, mint a* központból. 

A tej az a produktum., ainelylycl nagy-
városokban könnyen megtörhető a közvetítő 
kereskedelemnek a fővárosunkban alakulthoz 
hasonló karteljellegü szövetkezése. Attól nem 
kell tartani, hogy a kereskedők nem lesznek 
hajlandók az egyesületbe lépett termelők ter-
mékeit átvenni, s hogy nagy költséggel távolabb 
fekvő vidékekről fogják hozatni a szükséges 
tejet. Éttől annyival kevésbé van ok tartani, 
mert hiszen a termelők egyesülésének nem 
czélja a kereskedők érdekeinek megkárosítása. 
De még ez utóbbi eshetőséget sem hagyta 
figyelmen kívül az egyesület szervezésére ki-
küldött bizottság s talált módot arra, hogy 
azok a termelők, kikkel a tejátvételre a keres-
'kedők szerződést kölni vonakodnának, elfogad-
ható árban helyezhessék el termelt tejüket itt 
a fővárosban. 

A létesítendő egyesület czélja elsősor-
ban a székesfővárosba irányuló tej jobb érté-
kesítésének a biztosítása, aminek alapját a 
termelés és értékesítés egyöntetű szervezése 
képezi. Az a sok panasz, melyet a tejkereske-
dők a termelés rendszertelensége miatt han-
goztatnak s amelyet okul hoznak föl arra 
nézve, hogy megfelelő árt a tejért nem fizet-
hetnek, bizonyos fokig jogosult, miért is az 
egyesületnek egyik hivatását fogja képezni az 
e téren tényleg fennálló bajok orvoslása. Ez 
pedig nem ütközik nagy nehézségekbe s a 
szerződések főbb határozmányainak egyöntetű 
megállapításával a helyzet szanálható. 

Az ügy általános érdekű voltánál fogva 
szükségesnek tartjuk a szervező-bizottság által 
szerkesztett mintaszerződést, mely a jövőben 
megkötendő tej adásvételi szerződések alapját 
fogja képezni, részletesen ösmertetni, újból 
megjegyezvén, hogy a szerződési pontok meg-
állapításánál a tejkereskedők által formulázott 
kívánalmak a tehetőségig tekintetbe vétettek. 

A szerződések kezdetének- és lejáratának 
egy meghatározott időpontban való fixirozását 
a kereskedők, mint elengedhetetlen kelléket 
követelték s e kívánalom jogosult voltát a tej-
termelők értekezlete is elismerte, miért is a 
bizottság által kidolgozott mintaszerződés első 
pontja megállapítja, hogy a jövőben kötendő 
szerződések minden év október hó 1-én kez-
dődnek s a következő év szeptember hó 30-án 
járnak le. (A kereskedők a szerződési év kezdetét 
május hó 1., lejáratát április hó:.30-án kíván-
ják megállapítani, mely kívánalom azonban a 
termelők szempontjából egyszerűen teljesíthe-
tetlen, minden termelő által ösmert okoknál 
fogva.) 

A 2-ik és 3-ik pont szerint a termelő a szer-
ződés tartama alatt Budapestre másoknak, mint 
éves szerződéses vevőinek tejet el nem adhat 
s szavatol a szállított tejnek legalább 3%-os 
zsírtartalmáért; a tej zsírtartalmát vevőnek 
joga van hites vegyész által megállapittatni • 
amennyiben az a kikötött százaléknál cseké-
lyebb, a vevő az aznap szállított; mennyiségért 
a kikötött árnál 2 krral. csekélyebb árt jogosí-
tott a termelőnek fizetni. (Á kereskedők fél 
árat kívánnak az ily tejért fizetni.) 

Az ötödik pont a hamisított, tej. szállí-
tása esetén a termelő által fizetendő penálék-
ról intézkedik s a kereskedőknek e tekintet-
ben formulázott kívánalmainak, tesz eleget, 
úgyszintén a következő pont is, amelynek ér-
telmében a. savanyu tejért a kereskedő csak 
fél árát tartozik fizetni. 

Igen fontos a szerződés 7-ik pontja, 
melynek értelmében vevő a szerződésileg ki-
kötött tejmennyiséget naponta teljes egészében 
átvenni tartozik, a termelő azonban jogosított 
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a kikötött mennyiség 25%-ávaI kevesebbet 
szállítani. Amennyiben eladó ézen kötelezett-. 
ségének eléget nem tenne, az esetben vevő-
nek minden hiányzó liter tej után 2 kr kár-
térítést4 tartozik fizetni; természetesen kivételt, 
képeznek- az eladó gazdaságában esetleg kiütő 
járvány, állategészségügyi zárlat s a vis major 
egyéb esetei. 

A szállítandó tejnek egy meghatározott 
mennyiségben való fixirózására a tejtermelés 
rendszeresítése és a téjpiacz szanálása érde-
kében elengedhetetlen -kellék;' s csak látszólag 
súlyos feltétel a termelőre, mert a 25%-os 
iatitüd módot nyújt a termelőnek arra, hogy 
a megállapított penálét biztosan elkerülje. Pl. 
fia egy 80 dbból álió tehenészetben a napi 
fejési átlag (5'5 liter) 440 liter; ez esetben a 
25% figyelembe vételével 500—520 liter tej 
szállítására köti meg e termelő a szerződést. 

A 8-ik pont szerint, ha az eladó az év 
szeptember, október, november, deczember, 
április és május hónapjaiban a kikötött meny-
nyiségnél többet termelne, vevő tartozik e 
többletet teljes egészében átvenni s ezen 
többletért, mely a kikötött mennyiség 25 szá-
zalékával kisebb kvantumtól kezdve számítta-
tik, a termelőnek literenkint 2 kr külön pre-
miumot fizetni s ez esetben az eladó jogo-
sítva van az év többi hónapjaiban minden 
kártérítés nélkül annyival kevesebbet szállí-
tani, amennyivel a jelzett hónapokban a mi-
nimumnál többet szállított. 

E pont határozmányai megfelelnek a ke-
reskedők által megállapított föltételeknek, azzal 
a különbséggel, hogy ők a 25% Iatitüd helyett 
20, s a 2 kr prémium helyett 1 krt állapítot-
tak meg. 

A 9., 10. és 11. pontok a tejszállitáshoz 
szükséges edények, a fizetési feltételek s a ke-
reskedő által leteendő biztosítékról intézkednek. 

A szerződés tartama egy év, s az a 12. 
pont értelmében 1 hónappal a lejárat előtt 
kölcsönös fölmondással fölbontható. 

Minden vitás és peres kérdések eldöntése 
egy választott bíróságra bizatik, mely a tejter-
melők egyesületének két tagja, a tejkereskedők 
egyesületének két tagja és egy ezen tagok által 
közösen választandó elnökből áll. Ha a válasz-
tott bírák az elnök személyére nézve nem 
jutnának megegyezésre, az esetben a budapesti 
törvényszék delegál elnököt. 

Az imént ismertetett szerződés első pilla-
natra azt a benyomást keltheti, mintha az sú-
lyos terheket róna a termelőkre s túlságos 
kedvezményeket biztositana a kereskedőknek. 
Aki azonban ősmeri a kereskedők által elfo-
gadott normál szerződés határozmányait s 
figyelemmel mérlegeli az előbbiekbén ismerte-
tett mintaszerződést, azonnal meggyőződik 
arról, hogy a mintaszerződés kidolgozására ki-
küldött bizottság szigorúan szem előtt tartotta 
a termelők érdekeit, amelyeket összhangzatba 
iparkodott hozni a kereskedők kívánalmaival, 
de nem akczeptálta azok túlzott követeléseit. 

Utalunk e tekintetben csupán a szerző-
dések' megkötésének a gazdák igényeinek meg-
felelő megállapítására, a 25% Iatitüd kikötésére, 
a kereskedők által követelt különféle penálék 
enyhítésére, a téli hónapokban szállítandó 
tejtöbbletért megállapított magasabb prémiumra 
s a peres kérdések eldöntésére hivatott bíróság 
olyatén megállapítására, amelynek pártatlansá-
gában min dkét fél megnyugvást találhat. 

A téjpiacz szanálása és a tejtermelés 
rendszeresítése tette szükségessé a kereskedők 
részére azon biztosítékok kikötését a szerző-
désben, amelyeknek teljesítését minden lelki-
ösmeretes termelő nyugodtan magára vállal-
hatja s amelyekért rekonpenzácziót fog nyerni 
a tej biztos értékesítésében és magasabb árában. 

Az egyesület föladatát fogja képezni, hogy 
a tej értékesítést kézbevevén, tagjai nevében 
megkösse a szerződéseket a kereskedőkkel, 
tehát mintegy közvetítő lesz ez utóbbiak és a 
termelők között. Hogy a szerződésben foglalt 
kikötések mindkét részről szigorúan betartassa-

nak, annak ellenőrzés^ : fogja szintén egyik 
fontos hivatását képezni a megalakítandó, egye-
sületnek, főleg a hamisítás és tejmegsavanyo-
dás tekintetében felmerülő panaszok, ügyében, 
mely ténykedésével az. egyesület a termelők 
sok jogos panaszait fogja megszüntetni. 

Az egyesület ügyrendje értelmében a ta-
goknak jogukban áll tejüket az egyesület köz-
benjötte nélkül is elhelyezni, amikor is a meg-
állapított mintaszerződés határozmányai az 
illetőre nem kötelezők, de ez esetben az egye-
sület részéről az így elhelyezett tej nem része-
sül védelemben; azokra a tagokra viszont, a 
kik az egyesület közvetítésével helyezik el ter-
melt tejüket, az ismertetett mintaszerződés 
határozmányai. kötelezők s. ezzel szemben az 
egyesület e tagok képviseletét minden vitás 
kérdésben magára vállalja, a tejhibák - tekinte-
tében felmerülő panaszok alapos voltáról a 
tejátvétel alkalmával a helyszínén meggyőző-
dést szerez, szóval a tagak- érdekképviseletét 
minden kérdésben és irányban a legmesszebb-
menő módon teljesíti. 

A kitűzött czélt: a tej jobb értékesítését, 
termelőink csak némi összetartással is könnyen 
elérhetik, s ez összetartásra gazdáink a keres-
kedők magatartása folytán utalva is vannak. 
Mihelyt a belépő tagok oly tejmennyiséget 
bocsájtanak az egyesület rendelkezésére el-
helyezés czéljából, amely a budapesti piaczon 
számottevő, — az esetben módjukban lesz el-
határozó befolyást gyakorolni a tejárak ala-
kulására. 

Az egyesület megalakulására napi 20 ezer 
liter tej szállításának biztosítása szükséges. Ez 
a mennyiség már úgyszólván biztosítva van, de 
nagyon természetes, hogy minél nagyobb mennyi-
ség áll elhelyezés czéljából az egyesület rendel-
kezésére, annál nagyobb mérvben uralhatja a 
helyzetet, biztosithatja a termelés jövedelmező-
ségét és annál alacsonyabban állapithatja meg 
a közvetítésért szedendő jutalékot. 

Miután- a tej elhelyezéseért szedendő ju-
talék nagysága kétségkívül érdekelni fogja ter-
melőinket, ennek közlését is szükségesnek tart-
juk. Az ügyrend értelmében szedendő jutalék 
nagysága napi 200 literig 0'5%, 200—500 lite-
rig 0'4°/o, 500 literen felül 0'3°/o, nagyobb nem 
lehet. A szedendő jutalék az évenkénti pénz-
forgalom után számítandó; vagyis, ha egy tag 
naponta 500 liter tejet szállít s azt az egye-
sület literenként 6:5 krért helyezi el, az eset-
ben közvetítői dij fejében az évi bevétel 11,862 
frt 50 kra.jczárnak 0'4%-át, azaz 47 frt 45 kr 
közvetítői.dijat tartozik az egyesület pénztá-
rába fizetni, ami lényegesen csekélyebb az 
ügynököknek 100 liter tej. után jelenleg fizetni 
szokott 10 frt közvetítői díjnál, ha tekintetbe 
veszszük, hogy emellett az egyesület a teját-
vétel ellenőrzését és a tagok egyéb ügyeiben 
való képviseletét is magára vállalja. 

Az előbbiekben ösmertettük főbb voná-
sokban azokat a fontosabb tudnivalókat, ame-
lyek a megalakítandó egyesület czéljára s 
lényegére vonatkoznak. 

A termelők szervezkedése már ezideig 
ís azt eredményezte, hogy a kereskedők több 
velük összeköttetésben 'álló feleknek messze-
menő konczessziókat tettek s különféle ked-
vezményeket helyeztek kilátásba a velük való 
újból szerződés esetére. Ez a tény már magá-
ban véve bizonyítéka annak, hogy a ter-
melők szervezkedése érdekében megindított 
mozgalom nem volt hiábavaló, de jegyben 
óvatosságra is int. 

Ne engedjék magukat termelőink a 
kényszerhelyzetből folyólag igért kedvező föl-
tételek által elvakittatni s mint már annyiszor, 
kivétetni a fegyvert kezükből. A helyzet gyö-
keresen és véglegesen csak a teljes szervez-
kedés •=— az egyesület megalakításával orvosol-
ható. A talaj elő van készítve, az alapvető 
munkát koronázzák meg termelőink azzal, 
hogy a tejtermelők egyesületét a május hó 
22-én megtartandó közgyűlésen tömeges belé-
pésükkel életbeléptetiki Jészendky Fái. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
: Rovatvezető: ifj. Spórzon Pál. 

Mint vált be az „Adriance" kéve? 

kötő aratógép a gyakorlatban. 

[Egyúttal félelet K. A. ur kérdésére.) 

A mult évben fellépett aratósztrájk, mely-
nek folytatása a jelek után ítélve, az idén sem 
fog elmaradni, általánosan ráterelte a gazdák 
figyelmét az aratógépekre. Mig azelőtt csak 
kisegítő eszköznek, vagy még többen kísérleti 
anyagnak tekintették az arató-gépeket, most 
már igen sok helyen okvetlen szükségesnek, 
vagy legalább is fegyvernek tekintik azt a 
gazdák a fenyegető aratási mozgalmakkal 
szemben. 

Mult évben váratlanul, hirtelenül tört ki 
a sztrájk s ezért sok gazda érzékeny veszte-
séget szenvedett, nem lévén elkészülve a 
bajra. De akadtak viszont sokan, kik a leg-
utolsó órában mint utolsó eszközhöz, az arató-
géphez nyúltak. Ezek, bár szintén készületle-
nül fogtak hozzá a géppel való aratáshoz, 
aránylag mint jóval kevesebb veszteséggel vé-
gezték az aratást, sőt akárhányan még olcsób-
ban és jobban is mint bárminő olcsó és enge-
delmes kézimunkással. 

Az idén előreláthatólag ismétlődni fognak 
a talán még nagyobb mérvben is a mult évi 
bajok. Éppen azért, csak kívánatos lehet a 
gazdákra nézve, ha az aratógépekkel. elért 
gyakorlati tapasztalatokat megismerhetik s 
azokból maguknak Ítéletet alkotnak a jövőbe 
nézve. 

A „Köztelek" hasábjain . már több ily-
nemű közlemény jelent meg egyik-másik rend-
szerű aratógép használhatóságáról. E közlemé-
nyek mind gyakorlati tapasztalatokon alapulták 
s belőlük elég világosan kitűnik, hogy az arató-
gépeknek ma már nálunk is tényleg nagy je-
lentőségük van. 

Jelen közlemény az „Adriance"-féle kéve-
kötő aratógépekkel 1897. év nyarán elért ered-
ményekkel számol be mintegy kiegészítésül az 
aratógépek használhatóságáról eddig megjelent 
közleményekhez. Az „Adriance1- marokrakó 
aratógépekkel elért eredményekről egy más 
közlemény fog megjelenni. 

Mielőtt azonban az „Adriance" kévekötő 
aratógéppel elért, eredmények részletesen tár-
gyaltatnának, meg kell jegyezni, hogy más 
rendszerű kévekötő aratógépeknél is mutatkoz-
tak — mint azt már az előbbi idevágó közle-
mények is tanúsítják — hasonló eredmények 
ügy a gép javára, mint annak hátrányára. 

Jelen közleménynek főczélja az, hogy 
gyakorlati gazdák Ítéletét és tapasztalatát kö-
zölje a gyakorlati gazdákkal. Mert hogy vala-
mely gazdasági gép tényleg használható-e 
vagy sem, annak megítélésére elsősorban is a 
gyakorlati gazdák vannak hivatva, még pedig 
azok a gazdák, kik az illető géppel dolgoz-
tattak. 

Hogy e kérdésben magam részéről is 
némi tájékoztatást nyújthassak, kérdőivek szét-
küldésére kértem fel a magyar mezőgazdák 
szövetkezetét, mely kérdőiveken három rész-
letben voltak a kérdések felállítva, ugy mint 
azt az alábbi táblázatok mutatják. A beérke-
zett kérdőiveket ily táblázatokba összefoglalva 
véltem legvilágosabb képet adni a kévekötő 
aratógép használhatóságáról. 

Az „Adriance" kévekötő aratógépekre 
nézve hét felelet érkezett eddig be, melyek 
végeredményben azt mutatják, hogy a kévekötő 
aratógép a gyakorlatban tényleg bevált. Ennél 
jobb bizonyíték talán felesleges azon állítá-
sokkal szemben, melyek az aratógépek hasz-
nálhatósága ellen irányulnak. Egyébként be-
széljenek az adatok. 
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I I I . M u n k a f o l y a m a t az . . A d r i a n c e " k é v e k ö t ő a r a t égéppe l és a gép m i n ő s ége . 

Kérdések B,-y.-ardói 
gazdaság 

Paikert-féle . 
seprősi gazdaság 

Seprősi 
gazdaság 

Szépfalusi 
gazdaság 

Csorvási 
gazdaság 

Jezvini 
gazdaság 

Tapesti 
gazdaság 

1. Hány lóval dol-
gozott a gép ? 

4. lóval és délen át 
4 ökörrel 

Egyszerűség ked-
véért 4 középerős Minden gép 4 lóval. 4 kis ló váltva. Három lóval;' 4 kisebb fajtájú ló. 

2. Hányszor pihen-
tek ezelt napjá-
ban s meddig? 

Reggel 7—H óráig 
s délután 4-től 

napnyugtáig 4 ló, 
délelőtt 11 órától 
d. u. 4-ig 4 "ökör. 

Egyszer délben 
2 óra hosszat. 

Reggel i/27-től déli 
12 óráig s d. u. 

2 órától i/a7-ig dol-
gozott ugyanazon 
4 ló mindennap. 

4 óránként lovat s 
embert váltva. 

Két óránként 
váltva. 

Délbeváltva; reggel 
és délután l/a óra 

pihenés. 

Hogy dolgozott 
a gép fennálló 
gabonában? 

Minden akadály nél-
kül, ha a harmat 
már felszáradt. 

Helyes kezelés mel-
let kitűnően. Nágyon szépen. Nagyon jól. Ilyen gabona nem 

volt. 

Kifogástalanul. 
Egyenletes tarlót 
hagy. Utána egy 

kalász sem található, 
túlérett gabonában 
félannyi szemet vei-
ki mint a kézi arató 

kötözésnél. 

Fennálló gabonában 
kitűnően dolgozott, 

.. ki ilyen munkát 
végezhetne. 

4. Hogy dolgozott 
a gép dőlt gabo-
nában ? 

Harmatban sehogy-
sem, A harmat fel-
száradása után nagy 
kinnal sokat csé-

Helyes, ügyes keze-
lővel elég jól,- ha a 

dűlt száraz, ha 
nedves, akadá-

lyokkal. 

Elég jól, de a dűlt 
gabona irányában 
üresen járt, három 
oldalról azonban 
elég jól vágott. 

Sokkal lassabban. 
Az oldalt dőltet nem 

birja, mert össze 
torlódik a gabona. 

Teljes megelége-

Egy-irányban dőlt 
gabona 3 oldalról . 

jól vágható. Kuszált-
ban nem végzett 

kifogástalan munkát. 

Félig dőlt gabona, 
valamint össze-

vissza kuszált de 
nem egészen dőlt-
ben is elég jól dol-
gozott, egészen dőlt' 
gabonát nem aratott. 

5. Ki kezelte a 
gépet? Két kocsis. 

Egyet magam, a 
többit igás kocsisok 
és a gazda felváltva. 

Igás kocsisok a 
gépész felügyelete 

alatt. 
A kocsisok. A gépen ülő beta-

nított béres. Egy kocsis. A tulajdonos maga. 

6. Minő munkaza-
varok keletkez-
tek munkaköz-

Miután dudvás és 
dőlt gabonában is 

forcirózva lett á 
munka, megesett, 

hogy a kést mozgató 
rud többször eltört. 

Ügyes kezelés mel-. 
lett elhárítható. 

A csavarcsigánál 
volt elég kellemet-
lenség, de ezt a nagy 
rázásnak tudom be; 

mivel a tavalyi 
rosszulmüvelt földek 
igen göröngyösek 

voltak. 

A zsinegszakadáson 
kivül nem igen 

fodult elő baj, csak 
a kaszácsavarok 

szoktak meglazulni. 

A kötőszerkezet 
gyakran felmondta a 
szolgálatot és a gép 

sokszor elfulladt. 

Sürü állású gabo-
nában napjában 

szakadt. Számba 
nem jövő zavar. 

Gazos gabonában 
többször megfúlt, 
itt-ott a zsineg 

elszakadt. 

7. Volt-e törés ós 
mely alkatrészek 

' törtek? 

Kaszahajtó rúd és 
egyéb csekélységek, 
melyeket otthon a 
kovács megigazitott. 

Voltak, de majdnem 
mindig a. helytelen 
kezelés vagy figyel-
metlenség következ-

Egy-egy csavar s 
egy-egy motola- Törés nem fordult 

elő. Nem volt. 
Törés nem volt, csak 
a munka végén egy 

kés kicsorbult. 

8. Általában minő-
nek bizonyult a 
gép szerkezete? 

Eddig jónak és erős-
nek, mert a Szernye 
mocsárban zsom-
békos területen is 

aratott. 

Elég jónak. A csa-
pokat jó volna forgó 
hengercsapágyakra 

átalakítani. 

Teljesen meg vagyok 
elégedve. 

Megfelel, kivéve a 
természetszerű 

kopásokat. 

Komplikáltnak, de 
használhatónak. 

Várakozáson felül 
jónak.. 

A gép szerkezete 
szolid anyagból való 
s kifogástalan szer-

kezettel bir. 

9,» Minőnek bizo-
nyult a gép ke-
zelhetősége ? 

Elég egyszerű. Jónak. 

Amennyiben igás 
kocsisok könnyen 
bántak vele, tehát 
elég könnyűnek. 

Egyszerű nagyon. Az igen egyszerű. 

Lehető legegy-
szerűbb ; kissé ügyes 
munkás 1—2 nap 
alatt megtanulja. 

Kellő vigyázat és 
olajozás mellett ke-
zelhetősége nagyon -

könynyü. 

10. Beválik-e a gép 

nyok közé? -

Igen, mert olcsóbban 
s szebben arat, mint 

! sztrájkol ha az illető 
j kezelő érti s kezelni 

Egészen jól. Igen és ajánlható. Igen. 
Hol gabonák meg-
dülése nem állandó, 
ott teljesen beválik. 

Nagyon beválik bár 
a talaj dombos és 

Az aratógépek alkalmazásánál elsősorban 
is a .munkaköltség veendő tekintetbe. Mind-
addig, mig elfogadható árban megbízható mun-
káskéz áll rendelkezésre, az aratógép csak kise-
gítő eszközül szolgálhat és sohasem egyedüli ki-
zárólagos eszköznek. 

Sajnos, ez a helyzet ma mindinkább 
tűnőiéiben van, ugy, hogy a gazdának akarva-
nemakarva rá kell térnie legalább részben a 
rendszeres gépi aratásra. 

Tagadhatlan tény az, hogy a gépi munka 
mindenben olcsóbb a kézimunkánál. így van 
ez az aratásnál is ma legtöbb helyen. Hiába 
állítják néhányan, hogy az aratógép beszerzési 
költsége s annak karbantartása oly összeget 
igényel, mely nem áll arányban a végzett mun-
kával. Akik ezt állítják, csak azt árulják el 
ezzel, hogy nem tudnak helyesen számítani. 
Ha szigorúan számítanak a gépi munkánál, 
számítsanak épp oly szigorúan a kézimunká-
nál s azután vessék össze a két munka ered-
ményét is és így hozzanak Ítéletet. Akkor 
majd elválik, hogy melyik munka a jobb és^az 

olcsóbb. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy helyes és megfelelő kezelés mellett az 
aratógép munkája olcsóbb, mint a kézimunka. 

A tullapon közölt I. táblázat mutatja a hét 
felelet adatait, az „Adriance" ar^atógéppel való 
aratás munkaköltségeit. E táblázatból kitűnik 
egyrészt az aratógép munkabírása, a hozzá 
szükségelt kézimunkaerő, a szükséges igaerő 
és végül az illető gazdaság számítása az aratási 
költségeket illetőleg. 

Érdekes e kimutatásban főleg az, hogy 
némely helyen ökrökkel is arattak, sőt., mint 
azt a III. sz. táblázat mutatja, ugyanazon gép-
pel felváltva, ugyanazon a napon ökrökkel és 
lovakkal egyaránt dolgoztak. 

A holdankénti aratási költség a legrosszabb 
esetben sem haladta tul a 4'04 forintot, már 
pedig ' ennyiért manapság talán kevés helyen 
aratnak, legkevésbé Békésben, Csorvás környé-
kén, honnan az egyik felelet érkezett. 

Egyébként ezen I. számú táblázat elég 
világos képét adja annak, miként lehet az 
„Adriance" kévekötő aratógéppel dolgozni és 

az egyes gazdaságokban ; feltüntetett holdan-
kénti aratási költségek illusztrálják legjobban, 
hogy a géppel való aratás kifizeti magát. 

Ezzel szemben a II. számú táblázat a 
kéziaratás költségeit tünteti fel ugyanazon 
gazdaságokban s e kettő közti külömbség is 
csak az előbberii állítást igazolja. Mert nem 
tételezhető fel, hogy az illető gazdaságokban 
a gép javára számítottak volna a kézimun-
kával szemben, annyival is inkább, mert mint 
ismeretlen géppel jórészt az utolsó órában kezd-
ték meg néhány helyen a munkát. E két 
táblázat adatait összehasonlítva alábbi kimuta-
tás állitható össze. 

. Á gazdaság 
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A géppel való aratás költs'égeinek meg-
határozására szolgál a lófogat és munkásdij, 
a gép árának 10%-áta törlesztésre, 5°/o-át ka-
matnak véve fel, továbbá a kévekötő zsineg 
és olaj ára. 

Ennél világosabb eredmény - talán nem 
szükséges annak illusztrálására, hogy az aratás 
mivel' olcsóbb : géppel-e, vagy kézzel-e? 

A hét helyen összesen learatott . 1558 
hold területen tehát a gépi munka feltétlenül 
olcsóbbnak bizonyult, mint az azön gazdasá-
gokban eddig alkalmazott kézimunka. 

Az „Adriance" kévekötő aratógóp munka-
bírására s használhatóságára nézve a III. sz. 
táblázat ad felvilágosítást. És ez mindenesetre 
becses anyag a gyakorlati gazdákra nézve,* 
mert meggyőződhetnek belőle, 'mennyire tá-
maszkodhatunk a gépi munkára aratásnál. 

Ott, hol a gépet már jobban- ismerték, 
kezelésében jártasabbak voltak, ott természe-
tesen kevesebb a fennakadás is s daczára a 
múlt évi rendkívül nehéz aratási viszonyok-
nak az „Adriance" kévekötő mégis - megtudott 
jórészt felelni feladatának. Egyébként e tekin-
tetben legvilágosabban szól a III. számú táb-
lázat. 

Érdekes mindenesetre az, hogy daczára 
a fennakadásoknak, általában mindenütt be-

. vált a kévekötő aratógép. 

Midőn' ezekben némileg részemről is hozzá 
járulhattam a kévekötő aratógépek használható-
ságának kérdéséhez, még csak azt kívánom 
megjegyezni, hogy nagyon kívánatos lenne, ha 
más rendszerű kévekötő gépekről is hasonló 
gyakorlati tapasztalatok állanának a gazdák 
rendelkezésére. i f j . Sporton Pál: 

GAZDASÁGI I P A R 
RovaíveaotS: Zalka Zsigmond. 

A kén és kénessav a pincze-
gazdaságban. 

A kén elégetésénél keletkező kénessav a 
pinczegazdaságban már régi .. idők óta nagy 
szerepet játszik, s még ma is — legalább egy 
bizonyos ha tár ig— nélkülözhetlen. 

A*kénessavnak azon tulajdonsága, hogy 
igen könnyen, egyszerűen- a kérftek elégetése 
által előállítható, s kitűnő deszinficziáló képes-
sége helyezik a ként a deszinficziáló, anyagok 
között az első helyre. 

Sajnos azonban, hogy éppen könnyű elő-
állithatóságánál fogva a kénnel, illetve kénezés-
sel igen sokan visszaélnek, s használják derüre-
borura még ott is, ahol . szükség sincs reá. 
Különösen ke-vés. szakismerettel biró korcsmá-
rosok, továbbá borkereskedők használják a 
kénessavat derüre-borura. Ha a bornak akármi 
hibája van, azon erős .kénezéssel akarnak 
segíteni, - nem tudva azt, hogy a kénessav csak 
akkor segít, ha a borbetegség oka apró szer-, 
vezet. A korcsmáros egy nagyobb hordót 
csapra ver, s azután amint a bor a hordóból 
fogy, hogy meg ne virágosodjon, vagy eczete-. 
sedjék, folytonosan bekénezi. Természetes, 
hogy az erős kénezéssel megváltozik a bor 
színe, zamatja, ize, jellege, s e mellett az az 
egészségre is ártalmassá válik. A kénezéssel 
tehát csakis vigyázva: kell bánni, és a meg-
engedett határokat soha sem szabad túllépni. 

A kénessavat leginkább használják az 
üres hordók tisztántartására., E czélra rend-
szerint kevesebb kénessav szükséges, . mint, a 
mennyit használni szoktak. Ugyanígy van ez 
a félig telt hordók bekénezésnél is, valamint 

akkor, a, midőn a must. kierjedését hekénezés 
által akarjuk _ meggátolni, illetve., az erjedést, 
rövid időre — p. o. szállítás alatt — beszün-
tetni. Ugyancsak igy. van ez, ha p. o. fiatal, 
még ki nem erjedt bort kikénezett hordóba 
töltenek. Ez által a bcr erjedése részben 
gátoltatik, részben természetes átalakulásában 
visszamarad. Ily .esetekben a kénezés !nem. 
hogy előnyös volna, - hanem éppen ellenkező-
leg hátrányos,< a miért is az oly hordókat, 
amelyekbe még erjedésben nem. .levő mustot, 
vagy fiatal, még ki nem erjedt bort akarunk 
tölteni, ha azok kénezve voltak, előbb friss 
vízzel jól ki kell mosni. 

Vannak a kénessavnak a felemiitetten 
kívül még egyéb hátrányai is. A kénessav 
ugyanis vizben és alkoholban könnyenfeloídódván, 
az oldatnak savanyu izt és kellemetlen szúrós 
szagot kölcsönöz. A kénessav nagy hajlammal 
bír a levegő oxigénjével egyesülni, és kénsavvá 
átalakulni. 

Ilynemű átalakulás jön létre, ha a nedves 
hordókat bekénezünk. A víz ugyanis feloldván 
a kénessavat, az a hordóban levő oxigénnel 
egyesül kénsavvá, ügyanily kémiai processzus 
megy végbe a borban" is, ebben is kénsav kép-
ződik, amely azután megtámadva a bor egyes 
alkotó részeit, abban oly átalakulásókat idéz 
elő, a melyek a bornak előnyére egyáltalán 
nem válnak. A, kénsav mint erős -ásványi sav 
megbontja a borban lévő borkősavas- és alma-
savas kálit, a. midőn is borkősav és almasav 
válik szabaddá, a melyek a bornak savtartal-
mát emelik, és igy annak izét nyersebbé és 
savanyúbbá teszik. A kénessav ezen átalakulása 
folytán eltűnik annak antiszeptikus hatása is. 
A kénezéssel tehát csakis rövidebb időre gá-
toljuk meg a borok megbetegedését. 

A kénezés folytán a bor kénsavaskáli 
tartalma emelkedvén., az :az egészségre ártal-
massá válik, erős fejfájást, émelygést okoz. 

. Igaz ugyan, hogy. a kénessav, ha még 
gázalakban van a borban, ismételt lefejtések 
alatt a borból elszáll : minthogy azonban az 
egyes lefejtések között 2—3 hétig várni kell, 
ezen idő alatt a kénessav kénsavvá alakul át, 

...s. az ilyen borok az ismételt, lefejtés . daczára, 
is több kénsavaskáliumot fognak - tartalmazni, 
•mint a nem kénezett borok. Ugyancsak erő-
sen megszaporodhat a bor kénsavaskáli tar-
talma, ha a bort oly hordókban fejtjük le, a 
melyek, hosszabb ideig, üresen, állottak, s több 
izben bekéneztettek, s ugy . lettek megtöltve,-
hogy a hordó megelőzőleg nem lett kimosva. 

Az elmondottakból tehát következik, hogy 
az erősebb kénezést csakis akkor alkalmazzuk, 
amidőn ...azt látjük,. hogy a,borban., valamely 
apró szervezet által előidézett betegség lép 
fel. Ekkor is azonban, mielőtt a bort forga-
lomba hozzák,-, azt, jó minőségű, be nem kéne-
zett borral kell összeházasítani, hogy igy a 
bekénezett bor ártalmas hatása eltűnjön. 

Nem czélszerü az üres hordókat sem — 
amidőn azokat hosszabb időre elakarjuk tenni 
-— erősen bekénezni. Ha ugyanis a kén elégése 
alkalmával a hordóban nem . talál elégséges 
Oxigénre, ugy. a tökéletlen elégés folytán rész-
ben elpárolog s a kéngőzök a hordó falain 
finom por alakjában lecsapódnak. Az ily hor-
dókba azután mustot, vagy fiatal bort töltve, 
könnyen kénhydrogén fejlődhetik, ami azután 
a bornak kellemetlen mellékizt és szagot köl-

csönöz. ÉPP ez okból kifolyólag vigyázni kell 
arra is,, hogy a kénezés alkalmával a kén a 
hordóba le ne csepegjen, amiért is a kéne-
zésre legjobb erre a -czélra szolgáló 1 .kénező-
készüléke.ket alkalmazni. 

Ne használjunk kénezésre soha oly ként, 
amely arzént tartalmaz. Az arzén ugyanis el-
égése alkalmával arzénsavvá alakul át, amely 
azután az egészségre fölötte ártalmas. 

A kénezést tehát csakis ott, ahol él nem 
kerülhetjük— végezzük. Ekkor is azonban/ne 
használjuk a ként nagy mennyiségben, ameny-
nyibén azzal épp ellenkező hatást érünk el, 
mint aminőt elérni akarunk. ; —a —d. 

Gazdasági válság s a társadalom 
feladata, 

' 11 

. Sokat irnak a.gazdasági, érdekképviselet-
ről, debattiroznak uj érdekképviseleti keretek 
fölött. De mit használnak, uj. keretek, uj for-
mák, a mig a régieket sem tudjuk kihasználni? 
Nem vagyunk-e eléggé képviselve az állam-, 
élet legelső faktoraiban is?. Nem-e a. mi hi-
bánk is, ha a testületekben ; nem érvényesül-
hetünk egészen? Kell-e külön gazda-érdek-
képviselet ott, hol a felsőház igazán az, a 
minek lennie kell: az ország s vele a gazda 
a gazda akarata: a az, a mi a hivatása 
a nemzet szeme és szava: a főváros az, a 
minek alkottuk: a nemzet szive ? 

Nézzük csak egy, kissé; ezen faktorok mű-
ködését. 

Vegyük — a nélkül, hogy a polilikanapi 
kérdéseibe, bocsátkoznánk — abszolút gazda-
szempontból szemügyre funkcziónálásu]kat. — 
Vegyük a felsőházat."—Van-e abban bármely 
osztály is olyan intenziven képviselve, mint á 
gazdaosztály ? Hisz a főrendek túlnyomó, több-
ségét - nagybirtokosaink képezik: a magyar 
gazdaosztály hisztorikus, született és hivatott 
vezérei; akik nevüket, rangjukat, a királyi ke-
gyeket — akár- karddal, - akár észszel -— min-
dig mint a gazdaosztály vezérei, mindig ezek-
től követve szerezték. 

Szabad-e felejteniük — kivált, most, a, 
gazdaosztály legválságosabb perczejben — 
hogy az igazi nemes embernek elmúlhattak 
jogai nemzete és földje . iránt, de nem múl-
hatnak el kötelességéi soha. 

És mit látunk ? Felhasználta-e nagybirto-
kosaink. legnagyobb része azt a törvényadta 
jogát, hogy onnét a nagy név és nagy vagyon 
. elengedhetlen kellékének: a" nagyobb tudás és 
. szélésebb Játkör alapján ..a nemzethez., á 
gazdához beszéljen; őt vezesse, óvja, intse és 
lelkesítse? 

Tisztelet a. kivételnek, de ha végigtekint-
jük a felsőház utolsó évi működését, bizon^ 
sok . abszentizmust és közönyt kell konsta-
tálnunk. 

Meg kell ezt nyiltan mondanunk, mert á 
tőkétől, börzétől, kereskedelemtől, sajtótól is 
csak akkor követelhetjük a jogos gazdaérdek 

„respektálását, ha. ugyanazt, a magunk . embe-
reitől is követeljük. 

Nem • szólok a parlamentről — nagyon 
belevinne ez a politikába —• csak azon véle* 
ménynek adok kifejezést, hogy itt is. első sor-
ban a .gazda-képviselőktől kell várnunk,., hogy 
gazdakérdésekben a párttaktika olyan kinövései, 
mint az abszentizmus, kivált ilyen nehéz idők-
ben elő ne forduljanak. 

Még csak egy, kevésbbé a multat, -mint 
inkább a jövőt érdeklő gazdatársadalmi kérdést 
akarok érinteni; ez az, hogy — egészen elte-
kintve a válságtól — a vidékhez kötött gazdá-

. nak, legyen áz akár birtokos akár gazdatiszt 
napról-napra nehezebbé válik, hogy gyerme-
keinek a többi osztálylyal egyenlő minőségű 
nevelést adjon. Ez olyan körülményi mely so-
kakat elijeszt a gazdapályától. 

. Megvilágítva. a válság technikai okait, 
áttérek végre a közgázd.asági okokra, melyek 
a válságot — ugy mondhatjuk — általános 
válsággá, az egész világ válságává tették. . 

Ezek elseje a pénz ős a munka közötti 
viszonylagos értéknek a pénz javára történt 
változása az arany és ezüst közötti hárcz 
folytán. Az arany monometalizmus,. az auro-
krácziá .győzött a bimetalizmus felett. Ennek 
árcsökkentő hatását ma már senki sem tagadja ; 
csak a mődók felett^nagy az eltérés, melyek-; 
kel ezen árcsökkenést paralizálni lehetne: 

Ez a kérdés, mely egy pusztán bank-
technikai diskuTOzió keretéből a legelsőbbrendü 
kulturális és sz.ocziális kérdéssé nőtte ki magát 
ma már mindkét részről ; a közgazdaságilag 
érdekelt egész közönséjg által élénk figyelem-
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mel kisért, a legkitűnőbb közgazdák által foly-
tatott diskusszióvá fejlődött; az amerikai elnök-
választásnál a páralakulást' irányította és el-
döntése fogja megszabni minden munka érté-
kesítését ,is; legyen az a gazdának, a gazda-
tisztnek, a gazdapolgárnak személyes intellek-
tuális, vagy fizikai munkája; legyen az a 
vagyon: ezen konczentrált munka, mely vagy 
apánk örökéből reászállott, vagy amelyet ma-
gunk teremtettünk. 

Világkérdés ez, és egy állam keretébén 
nem lesz megoldható ; de figyelemmel kell ki-
sérnie mindenkinek, aki az áralakulással fog-
lalkozik. 

A második — sajnos — szinte árcsök-
kentő oka a krízisnek a transkontinentális ver-
seny. Akár akczeptáljuk a tulprodukezló theo-
riáját — én nem akczeptálom — akár nem: 
azt el kell ismernünk, hogy a transzkontinen-
tális államok a tápszerek előállításánál (mert 
nem a buza és rozs árát, hanem az összes 
tápszerprodukeziót kell ebben a dologban mini-
dig szem előtt tartannnk) nagyobb őserejük 
kevesebb védelmi terheik és indusztriális fejlő-
désükben olyan tulsulylyal birnak az európai 
produkczióvai szemben, amely ellen minden 
körülmények között védekeznünk ennál inkább 
kell, mert a transzkontinentális indusztria 
óriási fejlődése az európai indusztriát is kiszo-
rítja, illetőleg védvám politikára' kényszeríti. 

Az európai szövetkezés, vámunió előbb-
utóbb elkerülhetlen. Máskérdés: vájjon önszántuk-
ból szövetkeznek-e majd a kontinentális államok; 
vagy erejükben ellankadva, a kényszer és gyen-
geségük tudatában fogják-e magukat egyik 
vagy másik erősebb állam gazdasági szupremá-
cziájának alávetni. 

Gsak azt jegyzem meg még, hogy az 
európai vámunió ideája bár régen diskusszió 
tárgya voltj először magyar földön, az első 
nemzetközi gazdakongresszuson nyert konkrét 
kifejezést gróf Apponyi Albert határozati ja-
vaslatában. Az első hatás nagy volt. Tisserand 
a következő párisi kongresszuson gróf Apponyit 
„ce Montalembert hongrois" czimmel tisztelte 
meg azért; de — sajnos— a kérdés háttérbe 
szorult, hogy most, utolsó időben külügyérünk 
hires és az európai szolidaritást hangoztató 
beszédével és a német-amerikai vámháboru 
előcsatározásai alkalmából ismét aktuálissá 
váljék. 

A harmadik közgazdasági oka a válság-
nak, a jogos gabonaüzlet kiszorittatása, illetve 
domináltatása a fiktivüzlet, a terményjáték 
által. 

Csak annyit mondhatok, hogy én a ter-
ményjáték teljes eltiltását tartom minden ala-
pos javulás első föltételének. Kétszeresen kell 
erre törekednünk ma, midőn a német gazdák 
teljesen czélt értek ez ügyben és különösen 
azért, mert a tavalyi rossz termés következté-
ben olyan csekély ártartási, ellenálló képes-
séggel érünk az idei, nem sokat igérő termé-
sünkkel piaczra, hogy a kontremine-nek, ha a 
határidőüzlet meg nem zaboláztatik, még na-
gyobb és pusztitóbb hatása lesz reánk, mint 
eddig. 

A szövetkezeti biztosítás állami 
támogatása. 

Nemrégiben képét próbáltuk rajzolni annak 
a nagy hajszának, melyet a biztosító-intézetek 
nagy kiterjedésű szervezete az Országos Ma-
gyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet ellen 
indított. Első cziklusát ennek a hajszának a 
szövetkezet közgyűlése zárta be s ezúttal tu-
domásul szolgált az érdekelteknek, hogy a 
szövetkezet mült évi működését deficzittel 
zárta le. A szövetkezeti biztosítás életének 
első felvonása, tehát meglehetősen szomorú 
tablóval végződött. 

Most azonban örvendetes fordulat állott 
-bé s ez az, hogy a pénzügyminiszter a szö-
vetkezet alaptőkéjének gyarapítására' 100,000 

frtot utalványozott. Ez' az összeg háróih szá-
zalékos kamatra adatott, azonban a kamat-
befizetések, sőt ezek kamatai is a tőke tör-
lesztésére fordíttatnak, ilyenformán hathatós 
segítségére szolgál a szövetkezetnek. 

Őszinte elismeréssel1 adózunk á pénzügy-
miniszternek ezen lépésért, amelynek előnye 
nem csupán a szövetkezet szempontjából je-
lentős, hanem : nyilvánvalóvá válik a gazda-
közönség szempontjából is,' ha a következmé-
nyekét veszszük fontolóra. 

Mert ha , e rendkívül nehéz versenynek 
kitett szövetkezetet a kezdet elején,. erőtlenül 
még az ellene intézett hatalmas támadások 
visszaverésére a • veszendők sorsára engedjük 
vala, ez a biztosító részvénytársaságok teljes 
diadalát jelenti s a hadi sarezot bizonynyal a 
a biztosító közönség fizeti meg, miután az 
annyira üdvös verseny helyett bekövetkezik a 
kartel háborítatlan, békés működése. 

De jelent az az államkölcsön mást is: 
röhabilitálja a szövetkezeti eszmét azok előtt, 
akik; azt meghurczolva, czélzataiban meggya-
núsítva látták. íme a kormány támogató be-
avatkozása tanúbizonysága annak, hogy a szö-
vetkezést a biztosítás terén is közérdekűnek, 
pártolásra méltónak tartja. 

A kormány a következetesség utján ha-
ladt. Midőn — bármennyi biztatásra is — de 
végre is érvényt szerez a szövetkezeti elvnek 
a hitel terén, ugyanekkor nem nézheti közöm-
bösen, hogy e maígáává tett elv érvényesülése 
elő más irányban mesterséges torlaszokat emel-
jenek, hanem igenis a következetesség törvé-

. nyéből folyó kötelességének tartotta és kellett 
tartania, hogy annak az elvnek más alakban 
való megnyilatkozását is pártolja. 

A pénzügyminiszter lépésében tehát mél-
tán egy közérdekűnek felismert czél felé való 
következetes közeledést láthatunk s ézt öröm-
mel konstatáljuk, nem egy intézmény javára 
szolgáló anyagi előnyénél, hanem azon erkölcsi 
nyereségnél fogva, mely ebből a lépésből a 
szövetkezeti alapon való biztosítás elvének 
javára háramlik. B. B. 

IRODALOM. 

A magyar gazda hitele. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által 
2000 frttal jutalmazott pályamunka. Irta dr. 
Sehmidt József. — Második olcsó kiadás. Pallas. 

1898. 

Sehmidt Józsefnek ez az először 188.6. 
évben kiadott munkája annak idején feltűnést 
keltett s hozzájárult ahhoz, hogy az ugyanez 
évben megindult pestmegyei hitelszövetkezeti 
mozgalom élénkebbé és sikeresebbé vált. Szer-
zője bucsut mondott a szövetkezeti életnek, 
habár Wekerle pénzügyminisztersége alatt meg-
jelent és bizottságilag tárgyalt szövetkezeti 
törvény szintén az ő tollából került ki. 

Most, amidőn szövetkezeti életünk átala-. 
kulás előtt áll, kétszeres érdeklődéssel vettük 
e müvet, s abban a talán nem jogosulatlan 
reményben voltunk, hogy szerzője ez órában 
szükségét érezte annak, hogy elmondja véle-
ményét a tizenkét év alatt történtekről és utat 
mutasson a magyar szövetkezeti mozgalomnak 
á jövő évekre is. Ebben a véleményünkben 
azonban alaposan csalódtunk. Ezen második 
olcsó kiadás, amint látszik, tulajdonképp nem 
egyéb, mint szórói-szóra való lenyomata az 
elsőnek, sőt talán még csaknem is lenyomata, 
hanem a kiadó czég a második kiadás firmája 
alatt igyekezett az első kiadásnak megmaradt 
példányait értékesíteni. 

• Végül ehhez nem sokat szólnánk. Elég 
baj, hogy egy ilyen sok tekintetben figyelmet 
érdemlő munka 10 éven keresztül nem tud 
annyi érdeklődést költeni, hogy egyetlen ki-
adáson túladhatna a kiadó, abból azonban, 
hogy e „második kiadás" változatlanul juttatja 

a régi példányokat a közönség kezébe, igen 
furcsa anakronizmus fejlődik ki. Amit Sehmidt 
ezelőtt 12 évvel mondott, akkor megállhatta 
helyét," de most változván a viszonyok, azokra 
éppen nem illik többé rá. így például a 101-ik 
lapon kezdődőlég foglalkozik a meglevő hitel-
szövetkezetekkel és azt mondja, hogy ezen hi-
telszövetkezetek ' között a legtöbbet, melyek a 
kisbirtokososztály hitelszükségletének kielégité-
. sére vannak alapítva, nem kisbirtokosok, hanem 
egészen más foglalkozású emberek vezetnek, 
sőt köztük éppen nincs, vagy csak a híréért 
van egy-két birtokos, de a dolgok vezetésébe 
döntőleg az sem foly be, továbbá azt állítja, 
hogy nagy baj, hogy a szövetkezet vezetői 
annak ügyeivel nem sokat törődnek, azokat 
önhatalmúlag a könyvelő, vagy ügyvezető in-
tézi, vagy más olyan ember, akiben ritkán van 
meg az erkölcsi biztosíték arra, hogy amit 
tett, azért erkölcsileg vagy anyagilag helyt 
tudjon állni. 

Kifogásolja ezután az alapszabályokat, 
melyek mellett a visszaélésnek gátat alig lehet 
vetni s azt állítja, hogy a szövetkezet a kis-
birtokosok érdekében annak ellenkezőjét teszi, 
amit tőle kívánnak. És folytatja ezt igy tovább. 

Első pillanatra látjuk, hogy ezek az 
észrevételek évek előtt megfeleltek a valóság-
nak, bizonyos tekintetben megfelelnek ma is, 
azonban ily általánosságban egyáltalában nem 
mondhatják el többé, ha az igazsággal hadi-
lábra nem akarunk jutni. Az tehát, aki nem 
ismeri ennek a második kiadásnak történeti 
előzményeit, roppant furcsa helyzetbe jut, ha 
a Schmidt-féle könyvből akar tájékozást sze-
rezni a mai viszonyokra vonátkozólag. 

Kétségtelen azónbán, hogy vannak részéi 
a könyvnek, melyek ma is értékkel birnak. Az, 
hogy a kisbirtokos 5—51/2°/o-ra kapjon kölcsönt, 
még ma is a, jámbor óhajtások világába tarto-
zik. Érdekesek Schmidtnék számításai, amelyek 
szerint az összes jélzálogterhót, már 1882'. év-
ben már nem kevesebb, mint 1463 millió fo-
rintra becsülte. E tekintetben tehát ellentétbe 
jut Wekerlével, aki a millennáris esztendőben 
közölt c'zikkelyében ennél sokkal alacsonyabb 
összeget hozott ki. 

Mindezekből kivehetőleg Sehmidt munkája 
iiy álakban csak történeti értékkel bír s a je-
len viszonyok megítélésénél kevéssé vehető 
számításba. 

Ezeket akartuk elmondani mindazoknak, 
akik a munka iránt érdeklődnek. B. I. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Ausztria. A magyar önálló vámterület 
— osztrák világításban. A „Wiener Land-
wirthschaftliche Zeitung" a következő" levelet 
iratja magának egy felső-magyárországi olvasó-
jától, melyre, tekintve, hogy az idézett lap 
széles körben van nálunk is elterjedve, olva-
sóink figyelmét felhívjuk. A levelet csak töre-
dékben ismertetjük, ám hiányzó tartalmát 
bárki elképzelheti magának. 

. . . Sőt még az intelligens gazdák is 
Magyarország önálló vámterületét óhajtják s 
merészen állítják, hogy Magyarország „ráfizet" 
Ausztriára. Ezek a gazdák túlságos nagyzás-
hóbortjukban nem is képzelik, micsoda tönk 
fenyegeti a magyar mezőgazdaságot, ha terméke 
elől az osztrák piacz elzáratik, s ha a jó 
osztrák pénz a magyar hitel elől elvonatik. 

Az 1873-ik évi krach csak gyerekjáték 
lenne ahhoz hasonlítva ! Egy óráig sem marad-
nék bérlő Magyarországon, ha Magyarország 
önálló vámterületté válnék. Mit csinálnánk mi 
magyar gazdák tömérdek állatainkkal, ha mar-
háink s sertéseink kivitelét a vámsórompó 
elzárná? Ma Bécsen kivül ökröt képtelenek 
vagyunk elfogadható árban értékesíteni, mihez 
fogjunk akkor, ha ott a vámsorompót leéresz-
tik előttünk? Az ökröt csakis a bőre áráért 
kellene levágnunk. A húsfogyasztás itt. a tel-
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jesen elszegényedett nép körében a zérusra 
redukálódott, még csak 10 krajczárért sem 
lehetne a hus kilogrammját nagyfogyaszlásra 
számítva eladni, mert a parasztnak még ez a 
minimális összege sincs meg. Valamennyi 
(sammtliche) magyar takarékpénztár magas 
dividendára spekuláló uzsorás intézmény, melyek-
ben a szegény paraszt csakis primo loco kap 7% 
mellett kölcsönt. De ha vagy 300 forintot vesz 
azokban kölcsön, ugy biztos, hogy -100 frtot 
minden képzelhető ürügy alatt költség czimén le 
is vonnak belőle. A kölcsön iránti kérvényt 
természetesen ügyvéd szokta benyújtani, mely 
munkásságáért jól megspékelt expensnotát szá-
mit, ennek az a következménye, hogy a pa-
raszt, ha csak 50 forintot vesz kölcsön, bizto-
san a sajátjából rá is fizethet Mlcsönére ! Ha 
aztán elmulasztja a kamatok rendes fizetését, 
csakhamar akad ember, ki különböző bírsá-
golások fenyegetésével baromfit, tojást, mala-
czot stb. csikar ki tőle s igy adóztatja meg. 

Végre is iveket kellene összeírnom,, ha 
a szegény magyar emberek nagyon változatos 
zsarolását mind le akarnám írni. Igazán csak 
azon csodálkozom, hogy Magyarországról min-
dig rózsás viszonyokat festenek a külföld előtt. 
Bámulatos, hogy nem létezik a magyar 
gazdák között olyan is, ki bátor lenne tiszta 
bort önteni a pohárba." Eddig a nyitramegyei, 
az önálló vámterületellenes felsőmagyarországi 
bérlőnek epistolája, mely a külföld előtt vi-
szonyainkat sok tekintetben elég hűen festi, 
de elfelejti hozzátenni, hogy ezen siralmas 
állapotoknak egyik oka a felvidéken éppen az, 
hogy gyarmati helyzetünkben képtelenek va-
gyunk az ipari termelésnek azt a mértéket ki-
fejteni, mely a mostani egyoldalú mezőgazdá-
sági termelés helyét elfoglalná, a népességnek 
bővebb kereseti forrásokat nyitna és boldogu-
lását biztosithatná. 

Nénietörszág. A porosz védvámok más ál-
lamokéval összehasonlítva. A porosz mezőgazda-
sági tanács annak idején összehasonlította a 
gabonára, valamint a szesz- s czukortermékekre 
kivetett védvámok tarifáit más államokéival s 
azt találta, hogy Németország azon államok 
közé tartozik, mely alacsony vámokkal védekezik 
az idegen mezőgazdasági termékek ellen. Most 
dr. Dade főtitkár folytatván az összehasonlítást 
az élő állatok s állati termékek vámjait tanul-
mányozva, azt látta, hogy a 25 állam közül 
Németország a 14—17-ik fokozatbeli. Állítását 
érdekes példákkal illusztrálja: 

Az Egyesült-Államok minden bevitt ló" 
után 126 márka vámot szednek, a németek 
csak 20 márkát, sőt a két évesen aluliakért 
10 márkát fizettetnek. Az Egyesült-Államok az 
élő baromfi 100 kg.-ja után 29, Francziaország 
16 márkát szed,* Németország meg vámmen-
tesen ereszti be azt. A Britt-Indiákban a kül-
földi sonka 1Ö0 kg.-ja után 159 márkát. A 
kalbászfélék Görögországban 127 márkát, a 
sertészsír Romániában 113 márkát, az Egye-
sült-ÁlIamokba a tojás 35 márkát fizet méter-
mázsájáért, tehát majdnem 2 Pfenninget darab-
jáért. A sajtért Britt-Indiában 185 márkát, az 
Egyesült-Államok .meg nyers gyapjúért 110 
márkát szednek, míg Németország a fésült 
gyapjú 100 kg.-ját ereszti be 2 márkáért. A 
felsoroltakból kitűnik, hogy Amerika minden 
terméknél alkalmazza az uj Dingley-Bill borsos 
védvámját. • Ez talán jól is van így, mert ez 
szüli meg előbb-utóbb a retorziót. 

Francziaország. Kísérlet a gabona beho-
zatali vámjának időleges megszüntetésére. A 
franczia szenátus egy tagja Girault, azon ja-
vaslatát terjesztette a szenátus elé, hogy az 
idegen buza 7 franknyi behozatali vámját he-
lyén levőnek látja három hónapi időközre fel-
függeszteni. 

Felszólaló javaslatát avval indokolja, 
hogy az ország közepében a , kisgazda a ga-
bona drágasága miatt nagy nyomorúságot 
szenved, amennyiben ez időszerint 5 frankért 
kénytelen venni azt a gabonamennyiséget, 
melyet tavaly az aratás után 3 frank 50 cen-

timért eladott. A sajtónak nagy része avval 
foglalkozott, vájjon helyes lesz-e oly lényeges 
tárgyat, minő a behozatali vám megszüntetése,-
csak oly könnyedén módifikálni, mielőtt annak 
következményeit, melyek nagyon kedvezőtlenek 
lehetnek — alaposan nem tanulmányozzák ? 
A gabonabeviteli vámot Francziaországban 
1891-ben s Olaszországban ez időszerint szál-
lították lejebb s ami következett; az eléggé 
szép tanulságul szolgálhatott. 

1894-ben a buza ára .rohamosan felszö-
kött, a mégrémült parlamet a bajon segítendő 
a behozatali vámot 5 frankról 3 frankra szál-
lította le. Mire aztán oly sok gabonát szállítot-
tak az országba, hogy annak árát évekig meg-
rontotta, sőt a termelőknek utóbbi időig kellett 
várniok, hogy időközbe 7 frankra emelt beho: 

zatali vámból hasznot húzhassanak. A vámle-
szállitáskor az árcsökkenés csak az első hó-
napokban volt észlelhető s kevés idő múlva 
ismét oly drága lett a gabona, mint annak-
előtle. 

Olaszországban, miután a legutóbbi ara-
tás rosszul ütött ki, az ínség ütötte fel fejét. 
A kormány engedvén a közvélemény nyomá-

. sának, az idegen buza behozatali vámját 2 
líra 50 centimesre szállította le. S mi történt?. 
Az,, hogy a buza ára csakis egy lírával szállott 
lejjebb, az 1 lira 50 cmnyi differencziát az 
importálók meg a spekulálók vágták zsebre! Aztán 
a vámtarifa csökkentése tévútra is vezeti a gazdá-
kat, mert igy okoskodnak: „A kormány leszál-
lította a behozatali vámot, tehát kevés a ga-
bona." Nem adja hát el, mert még jobb árát 
reméli s létrejön a mesterséges árfölszöktetés. 

Végre a franczia gabonaárak a lapok 
véleménye szerint nem is oly magasak, mert 
28—31 frank között ingadoznak, a három hó 
múlva jövő, most szépnek mutatkozó aratást 
igy vámtarifa leszállítása nélkül is be lehet 
várni. 

Végre vagy két hónap óta befejezték már 
la Plata, Ausztráliában, s Uj-Zeelandban az ara-
lást. India termése most jelentkezik a kikötők-
ben s néhány hát múlva Egyptus termése is. 
megjelen, két hónap múlva Kis-Ázsiából is 
jelentékeny szállítmányok várhatók. Ezeket 
követi Tunis s Algir bőségszarujának ömlése. -
Lehet, hogy ezen általános érvelés indította 
arra a szenátust, hogy Girault javaslatát vissza-
utasította. Bizony, ha a börze matadorjai azt 
tudnák, hogy bármikor, ha kissé szorul a kapcza, 
törvényhozás utján lehet a vámtarifán változ-
tatni, nem] igen mernének határidő-üzletek 
kötésébe bocsátkozni. A 7 franknyi beviteli 
vám, bár kétségtelenül igen magas — meg-
marad tehát a jövőben is. 

A vajnak hamisítása a margarinnál. Egy 
esztendeje, hogy a francziák vaj védelmi tör-
vényüket megalkották s ma azt látják, hogy a 
vajhamisitás csak oly vígan burjánzik, rűint 
híres törvényük meghozatala előtt.] A nagy-
városokban végre még van nyoma ellenőrzés-
nek a vegyvizsgáló állomások működésében, 
de a vidéken ezután is mesterséges zsirt esz-
nek, — drágán fizetett vaj etikettéje alatt — 
a védelem semminek bizonyult. Most legutóbb 
Guillemin képviselő erélyesen szólalt fels a 
kamrában s. a fonák helyzet gyors orvoslását 
kérte. 

Meline földmivelési miniszter adott vála-
szában kifejti, hogy az uj törvénynek 
érvényét nála nélkül senki jobban nem kí-
vánhatja, . éppen ezért körrendeletet intézett 
a prefektusokhoz, melyben az uj törvény 
mikénti alkalmazására ad magyarázatokat, 
melyben a birót s a vevőt a vaj s mar-
garin között létező határvonal iránt világosítja 
fel, hogy ezután semmiféle kétségük ne ma-
radjon. A legújabb hivatalos megkülönböztetés 
tehát határozottan kimondja, hogy a vajkészi-
tésnél csakis a törvény által kijelelt sók s festő-
anyagok használhatók. 

Margarinhoz semmi szín alatt festanya-
gokat hozzáadni nem szabad. 

Figyelemmel lesznek a vaj s a margarin-
gyártókra is. Igy az előbbieknek nem szabad 
magoknál margarint tartani, még magánhasz-
nálatra sem. A margaringyárak meg majdnem 
éjjel-nappal hivatalos felügyelet alatt fognak 
állani. 

A bor és sör fogyasztási dijának megszűnt 
tetése. Emiitettük annak idején, hogy a fran-
czia pénzügyminiszter az 1897-ik évi deczem-
ber 29-én hozott törvény értelmében a közsé-
gek regáléját megszüntette, most közrendelet-
ben utasítja a prefektusokat a törvény mikénti 
értelmezésére s a pótdijak beszedésére. 

Miután előszavában kifejti, hogy az uj 
törvény főleg a ̂ bortermelőket, a mezőgazdákat 
általában, egyszersmind a fogyasztókat is ér-
dekli, a körrendeletében a következő végered-
ményre ju t : : 

„A bort, almabort s sört megszabadítván 
a rája nehezedett fogyasztási adótól részben, 
vagy egészben, ezen italok ára jelentékenyen 
fog csökkenni, következésképpen kereskedelme 
ki fog fejlődni. De nyerni fog vele a közegész-
ség is, mert a fogyasztók inkább ezen egész-
séges élvezeti czikkeket fogják fogyasztani, 
mint az egészségre káros alkoholt. 

A kormány súlyt fektet arra, hogy az 
említett törvény mentől tágabb körben érvé-
nyesíttessék. Gzélja az volt vele, hogy a köz-
ségeknek módot nyújtson területükön a bor és 
sör fogyasztási adóját törölni." 

Végre a törvényt a következő magyará-
zattal kiséri: 

Az uj törvény a bor, almabor s sör fo-
gyasztási adójának teljes törlését engedélyezi, 
ennek ellenében feljogosítja a községeket, 
hogy a prefektusok helybenhagyásával a tör-
vény 4-ik pontja értelmében kárpótlást nyer-
hetnek azon pótdijak szedésével, melyeknek 
forrásai nevezett pontban világosan meg van-
nak nevezve, de melyek specziális felkeresésé-
ben a prefektusok a községek segélyére is le-
hetnek. A prefektusok kerületük valamennyi 
községeinek regáleviszonyait tanulmány tár-
gyává tegyék s mindenütt, hol a helyi viszo-
nyok azt megengedik, hassanak oda az elöl-
járóságoknál, hogy az uj törvény életbelépte-
tése gyorsan keresztülvitessék. A hygienikus 
italok fogyasztási adójának törlésére az intéző 
köröket az indította, mert a pálinkaivás okozta 
alkoholizmus az utóbbi időben ijesztő mérve-
ket öltött. Igy a statisztika számol be vele, 
miszerint egy évben 128 millió ára szeszt fo-
gyasztott a nép. A részegség folytán elvesztett 
munkanapok értékét 1 milliárd . 340 millió 
frankban állapítja meg. A szömoru statisztikát 
összegezve arra a meggyőződésre jutottak, 
hogy a nemzetnek az alkoholizmus évenként 
1 és fél milliárd frankjába került. A „hygienikus" 
italok hozzáfórhetésének könnyítése, orvoslás 
lesz-e az alkoholizmus e l l en— a jövő fogja 
igazolni. 

Az amerikai Egyesölt Államok. A gyü-
mölcstermelés védelmét czélzó törvényjavaslat. 
Hogy az Egyesült-Államok törvényhozása mily 
energikusan működik, mutatja az a törvény-
javaslat, melyet a Ház s Szenátus elé terjesz-
tettek a megtámadott gyümölcstermelés védel-
mét czélozva. Ezen ülés „legnevezetesebb" 
törvényjavaslata a következő pontokat foglalja 
magában, melyeket ismertetünk, mert sok ta-
nulságot tartalmaznak. 

1. Ez év október 1-én tul az Egyesült-
Államok kikötőibe semmiféle faiskolai terméket 
(fát, cserjét, galyat, szőlővesszőt, dugványt, 
ojtványt) bevinni nem szabad, ha csak az ex-
portáló állam hivatalnokának láttamozó okira-
tával nincs kisérve. A láttamozás módját az 
illető, állam földmivelési minisztere írja elő s 
az biztositékát kell hogy képezze, miszerint az 
illető faiskolai termékek mentesek minden gyü-
mölcstermelést veszélyeztető parazitától vagy 
betegségtől. Ha bármely faiskola küldeménye 
a jelzett minőségű bizonyitványnyal ellátva 
nem lenne, a vámhatóság nem engedi meg, 
hogy a szállítmány az Egyesült-Államok terű-
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létére• bevitessék. Viszont, a nevezeit napon 
tul/érkezett s a .megkövetelt" okmánynyal, ellá-
tott faiskplatérmé^ek ;min.dea további . ell.enőr-; 
zés, vesztegzár vagy . felügyelet ^nélkül.álBo.csá-; 
tatnak a belföldi forgalomba. 

'..• 2. Ha a mezőgazdasági • államtitkár azt 
venné észre, hogy az Egyesült-Államok terüle-
tére öly, ott nem tenyésztett gyümölcsfatermé- , 
ket akarnának bevinni, mely termőhelyén gyü-
mölcsfapusztitQ vésznek féázkőt . .képezi, mely 
Amerikába is átplántálható lenne, ügy jogában 
vari, sőt kötelessége az expo£tczikket oly hosszií 
ideig vesztegzár alatt tartani, mig meg nem 
győződött az; illető országba duló gyümölcs-
vész teljes megszűntéről s csak azutáij szün-
tesse meg a-vesztegzárt. 

.-••, .3., A: belfö.ldi, faiskolák csak bizonyos szi-
gorúan .betartott szabályok mellett cserélhetik 
ki terméseiket egymá? között, de csak ugy, ha 
a ; küldeményeket szakképzett , enthomologus 
bizonyítványa kiséri, melyekben igazolva van, 
hogy a küldő gyümölcstermelő telepét a szak-
értő az illető év szeptember 1-je előtt megr 
látogatta s azt minden állati s kriptogamikus 
betegségtől, mentesnek találta, ', 

4. Szigorúan tilos egyesekpek, vagy tár-
saságoknak az Egyesült-Államok területén bár-
kinek akármily néven nevezhető faiskola-ter-
méket. küldeni, vagy adni,! mely. előzőleg a 
nevezett hivatalos szakértő által a telepen 
magán meg nem vizsgáltatott s minden beteg-
ségtől-mentesnek nem találtatott. Áll ez a 
fertőzés, gyanújában levő termékekre nézve is. 
Bárki hamis szakértői bizonylattal szállít fa-
iskolai terméket, vagy a törvény kijátszására 
valamely furfanggal él 200-tól 500 dollárig • 
terjedhető pénzbüntetéssel s börtönbüntetéssel 
sújtható. 

5. szóban forgó határozatok minden év-
ben, legkésőbb julius 1-éig közhírré teendők. 

.6. A törvény végrehajtására az amerikai 
Egyesült-Államok kincstárának rendelkezési 
alapjából. J 00,000-dollár, esetleg annyi, folyó-
.sittatik, amennyi arra. szükséges. 

7. A törvény ez év junius hó elsején lép 
éleibe. Megjegyezzük, hogy a törvényjavaslat a 
Ház s a szenátus illető bizottságainak bele-
egyezését már megnyerte s mindenfelé meg-
vannak róla győződve, miszerint a jelzett időre 
a törvényjavaslat, mint törvény szentesítve is 
lesz. Ha meggondoljuk, hogy a Phytophtora 
infestans, phylloxera, peronospora, San-José 
paizstetü stb; hazájában tesznek így, okvet-
Jenül a „tüzet" kiáltó gyújtogató jut eszünkbe.:. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 

215. kérdés. Kora tavaszszal egészen jól 
álló búzatábláimon most foltok észlelhetők, 
.amelyeken a buza levelei összeszáradnak s a 
növények elhalnak. Miután semmiféle rovar 
nem észlelhető, kérem megmondani, vájjon, mi 
hántja a beküldött beteg növenykéket? 

P.-Martincza. K. L. 
216. kérdés. Ha tán vannak gazdatársaim 

között, akik ugy az „Adriance" valamint a 
„Deering Ideál'"" fükaszálógépeket ismerik, kö-
.szönettel venném, ha közölnék, hogy a kettő 
.közül melyik részesíthető és milyen tekinte-
tekben előnyben? Vagy van-e egy harmadik, 
amely ezeket is képességben meghaladja ? 
Végre melyik a jobban1 ajánlottnak legjobb 
beszerzési forrása? 

Drávafok. D. F. 
217. kérdés. 1. Melyik a legmegfelelőbb 

vetőgép kisgazda részére siktalajon? a gépnek 
könnyűsége kívánatos,, mert lovasfogat hasz-
náltatna és a lovak középerősek; elég-e két 
középerős ló egy 15 soros vetőgép von tatására 

2. Az .Első Magyar-Gazdasági Gépgyár 
..Részv. Társ. „Páratlan" nevü vetőgépe meg-
.felelő volna-e? mert ez a legolcsóbb az eddig 

kínáltak.. közjül, az olcsóság' azonban nem a 
foclolög, mért egyszerű szerkezeti*, könnyű já-
rás és szolidság szükséges. B. A. 

21..8, kérdés, A marpkrakó gépek közül 
melyik bizonyult be eddig a legjobbnak és 
a leghasználhatóbbnak. L. M. 

219. sz, kérdés. Növendék • marháimat,, 
melyek félyérü simnaehthali tenyészetből válók 
s 'melyek köpött 3 hónapos borjuktól kezdve 
másféléves korig vannak ökörtinók és üszök, 
továbbá egyéven' aluli híkaborjuk'. egész nyáron 
át legelőn óhajtom tartani: 

Mivel azonban.czélom az, hogy növeri-
dékállataimedzett,• érőteljes csontozatu s szép 
kifejlődésü egyedekké ' növekedjenek, melyek 
á. haszonczél szerint annak idején értékes 
anyagot' szolgáltassanak, kérek sziyes felvilágo-
sítást arra nézve, hogy ezen növendékállatók 
aj nyári legeltetés.'; mellett nemük '' és , koruk 
szerint minő takarmányozásban, részesitendők, 
hogy az áltálam óhajtott; czél elérhető legyen. 

Nevezetesen bátor vagyok kérdezni, czél-
s2erü-e á. növendékállatoknak vagy legalább 
azok egy részének kor.:és nem szerint — a 
nyári legeltetés.. mellett, ,csák' zöldtakarmányt — 
luczernát avagy csalamádét, avagy csakis szá-
raz szálas takarmányt, rétiszénát vagy, lóherét, 
avagy mindkettőt együttesen'adni s körülbelül 
minő napi adagban? 

Továbbá a nyári legeltetés mellett adandö-é 
a nöyendékállatokn.ak egyéves korón tul is, 
— a bikanövendékektől eltekintve,, melyéket. 
mindenkor zabbal takarmányozok :— tehát az 
egyéven . felüli üszőknek és ökörtinóknak zab, 
s ha igen szemesen avagy darálva czélszerü-e • 
azt. adagolni ? S a zab mellett esetleg a helyett 
adandó-e a növendéknek egyéb, erőtakarmány 

— korpa, vörösliszt, tengeridara stb. s ha igen 
minő napi adagban nem és kor szerint. 

Kisfalud. A. B. 
220. kérdés. Még újév előtt kelt arató-

szerződéseim egyik pontja így'szól: 
Minthogy az uradalem összes, őszi és 

tavaszi gabonáit jég ellen biztosítja, tartoznak 
az aratók a biztosítási dijnak 10-ik részét az 
uradalomnak megtéríteni, amiért az esétleges 
jégkártéritésnek 10-ik részében részesülnek — 
az aratást u. í. tizedik részért végzik. 

a) Kérdem már most,' összefér-e ezen 
pont az uj (1898, II.) törvénynyel, ., különösen 
annak következő §§-val. 

32. , § . . . . A termés biztosítási diját a 
munkások béréből levonni tilos. (58. §.) 

58. §. Kihágást követ és 30 napig terjed-
hető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénz-
büntetéssel büntetendő az a munka adó: 

b) Aki ezen törvény 32., 56-aiban foglalt 
tilalmakat megszegi. 

79. §. Az ezen törvény életbelépte előtt 
létrejött szerződések . . . érvényesek, s a jelen 
törvény szerint birálandók el. 

6. §. A szerződő feleknek a törvénynyel 
ellenkező megállapodásai egyáltalán nem érvé-
nyesíthetők. 

Megjegyzem, hogy 13—14 aratószerző-
désünkben évtizedek óta szerepel a fentemli-
tett pont és aratóink ahhoz feltétlenül ragász-
kodnak. 

Megmaradhat-e a nevezett pont szerző-
déseinkben vagy ha nem, miként volna az 
megváltoztatandó, hogy a törvénynyel ne ellen-
kezzék, az aratóknak a benfoglalt előnyöket 
biztosítsa és azért az uradalomra se rakjon 
uj terheket. 

b) Némiképp hasonló eset előadhatja ma-
gát, ha az aratók az uj törvény értelmében 
feljogosittatriak rész vagy készpénzkeresmény 
között választani, mely jogukat tudvalevőleg 
az összes aratási munkák bevégzése után gya-
korolhatják. 

Megtörténhetik u. i., hogy a már részben 
vagy egészben behordott aratórész elég, az 
aratók pedig a részkeresményt követelik. Ha a 
munkaadó, ki az aratók döntését be nem vár-
hatja, egész termését biztosította tűzkár ellen, 
levonhatja-e az aratőrészre eső részét á tüz-

kárbiztositási dijnak, az aratóknak fizetendő 
tüzkártéíitésből (munkások:béréből^"32. §.)'?' 

Ez' annál is inkább képeiheti kérdés tár-
gyát,' mivel ég'yfészt á munkaadót nem lehet 
kötelezni az aratórész biztosítására,1 másrészt; 
pedig a munkásnak jogában áll keresményét 
terményét tefíiíészetben követelni, ihár'pedig a 
munkaadó tehet abban a helyzetben, hogy pl. 
egyes' gábnánemüekből á kérdéses időben már 
egyáltalában nem rendelkezik őly nagy kész-
lettel, hogy az aratók kivánságánák máéként; 
mint a tüzkártérifósr összeg kifizetésével éleget 
tegyen. 

Mi történjék utóbbi esetben, ha az arató-
rész nem volt biztosítva és az aratók mégis a 
rész mellett foglalnak állást? 

Mindenesetre üdvös volna illetékes-helyen 
a törvény ez irányú pótlásáts kieszközölni^ 
ipelyre amint látszik nagyban rászorul, még 
pedig lehetőleg még oly időben, midőn még 
e'íejit vehetni önkényes magyarázgatásoknak. 

Zemplényi László. 
221. kérdés. Miután az uj gazdasági 

munkástörvény megköveteli, hogy az aratórész 
és egyszersmind egy kat. hold. utáni; munkadíj 
is ki legyen tüntetve a szerződésben, kérném 
arra nézve b. felvilágosításukat, hogy1 miként 
számítandó ki az egy kat. holdra? É: J. 

222. kérdés. Aratási szerződésem még az 
uj törvény életbelépte előtt láttamoztatott. A 
szerződés szól 48 párra, csakhogy felszólítot-
tam arató gazdámat, hogy; 6 párral többet 
fogadjon fel. 

Időközben egy munkás lázított, (nem je-
lentettem fel. a hatóságnál,) kit . nem akarok a 
gazdaságban megtűrni, hogy arathasson. Ezen 
arató a hatóságnál feljelentett és1 a főbíró 
meghallgatásom nélkül olyan határozatot hozott, 
hogy ezen embert a törvény 31. §-á értelmé-
ben vissza kell fogadnom. 

Helyes-e a főbiró ezen határozata, mért 
a szerződés még az uj törvény életbelépte 
előtt köttetett meg. Köteles vagyok-e két pár-
ral többet megtűrni, kiket a főbíró reám sózni 
akar. Ilyen mód szerint minden ember lázit-
hat és gorombáskodhatik, ha akarja á bérlő 
vagy nem, megy a főbíróhoz és az határozatot 
hoz, hogy a 31. §. értelmében járand el. A 
főbiró határozata ellen hol lehet felebbezéssei 
élni? OMOE. tag. 

223. kérdés. Nyári idényre hónapszámosp-
kat fogadtam, akiknek hetenkint egy liter pálin-
kát tartozom adni, minthogy itt sokba kerülne 
ezen pálinka és tudtommal a gazdák adó-
mentes spiritust is szoktak kapni, kérném a t. 
szerkesztőséget útbaigazítás végett. 

1. Hová kellene e miatt folyamodni? 
2. Köteles vagyok e fogyasztási adót az 

elfogyasztot pálinka után fizetni? Megjegyzem, 
hogy az itteni regálé bérlővel már évek óta 
kiegyeztem egy bizonyos pénzösszegre, a 
fogyasztási adóra vonatkozóleg, de ez most 
hangoztatja, hogy ha spiritust hozatok, a mun-
kások részére újból fizessem meg neki a reá mért 
fogyasztási adót. 

Rétszila,s. F. S. 

Feleletek. 

Őszi szántás exstirpálása. {2 ih felelet a 
199-ilc kérdésre) Lehengerezett őszi szántást 
okvetlenül legokszerübb mivelésben részesít-
jük, ha Cernovsky-féle nyolezágu exstirpátor-
ral megjáratjuk. A borona a földet csak egy-
szerűen aláturja, még pedig nem elegendő 
mélységre és csak helyenként. 

A takarmányrépa éppen ugy megkívánja 
a talaj alapos megmivelését, ha kedvező ered-
ményeket óhajtunk elérni, mint a ezukor-
répa. 

A Cernovsky-féle exstirpátor a talajt 
nemcsak porhanyitja, hanem felrázza, a ta-
lajba több levegő jut, miáltal a dudva is tel-
jesen megsemmisül. 

Tekintetbe véve az őszi szántás mélysé-
gét, nem szükséges, hogy az exstirpátort 
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hasonló mélységre leereszszük, mert nem czé-
lunk, hogy a téli fagy által képződött humusz-
réteget egészen elbontsuk; teljesén elegendő 
ha a talajba gyökerező gyomok megszaggat-
tatnak és a felszínre hozatnak, hol a nap és 
szél behatása folytán elszáradnak. 

A szalmakazalozó határozottan kifizeti 
magát,, első sorban a cséplésnél, hol kazalozó' 
nélkül .szükséges 
törekhordáshoz 

„ kazalrakás 
szalmahordás 
„ ; kazalrakás 

2 férfi á 1.— frt 2.—frt 
1 „ „ —.50 „ —.50 , 

összesen 12.50 frt 

- 5.— frt 
—.50 „ 

összesen 5.50 fri 
á 12.50 frt 375.—frt 
„ - 5.50 „ ' 165.— „•" 

kazalozóval 
a kazalra 
törekszóráshoz 

r": 30 napi cséplés 

30 „' „ 

Összes megtakarítás , 21 

Kamat: 

6 % (egy uj Hofherr és Schrantz-
féle szalmakazalozó 740 frt) 44.40 frt 

6 % törlesztés 44.40 „ 
4 % fentartási költség . . 29.20 „ _ 

Összesen . 
Évi tiszta haszon . 
A szalmakazalozó takarmányok behor-

dásánál, akár kazalozva, akár padlásokra he-
lyeztetik a takarmány, jelentékeny kézi erőt 
takaríthatunk meg, daczára ennek a munka 
kétszeres gyorsasággal halad, takarmányunk 
nincs kitéve az időjárás viszontagságainak, 
miáltal tetemes veszteségeknek elejét vehetjük. 

. Mindamellett, hogy évenként tetemes ősz-
szeget megtakarítunk a szalmakazalozó birto-
kába jutunk, azaz ön-ön magát kifizeti. 

Ktílm László.. 
Pusztuló Ibuzavetés. (Felelet a 215. sz. 

kérdésre.) A beküldött buzanövényeken semmi-
féle gombaparazita nem észlelhető s igy há 
csakugyan ném bántja a növényeket valami 
rovarparázita, a baj fiziologiai okokra engedne 
következtetni, de amit csak helyszíni vizsgálat 
állapithat meg. Azonban ugy látszik, mintha, 
mégis valami rovarkárral volna dolgunk, leg-
alább a vizsgálat alá vett növénykék alsó le-
veleinek a tövön való elrongyolódása erre vall. 
A küldött néhány szál egészen összeszáradt 
növényen, rovarparazitást ugyan nem találtam, 
aminek oka azonban a hiányos mustraküldés 
lehet. Tessék több növényt a gyökereket kör-

' nyező talajjal együtt, mely ha száraz volna 
' kissé megnedvesítendő, hogy a növények friss 

állapotban maradjanak, közvetlen a m. kir. 
állami rovartani állomáshoz küldeni, hol azo-
kat mégvizsgálják s rovarkár esetén a szüksé-
ges útbaigazítással is. szolgálnák. 

Fűkaszáló gépek. (Felelet a 216. számú 
kérdésre.) A fűkaszáló gépek'ma már éppen 
azon a fokon állnak használhatóság tekinteté-
ben, mint a vetőgépek. Nehéz lenne közülök 
az abszolút legjobbat kiválasztani. 

Annyi azonban tény, hogy ugy az „Ad-
riance", mint a „Deering Ideál" fűkaszáló e 
fajta gépek .közül, a legjobbak közé sorolható. 
Mindkettő kifogástalanul jó munkát végez, erős, 
szolid szerkezetű, könnyű, olcsó és megbízható 
gép, melyek helyes kezelés mellett sokat és 
jól is dolgoznák. Bármelyiket választja kérdést-
tevő, egyaránt jó gépet kap. Ha zsombékos, 
vagy sürü vakondturásos, szóval nem teljesen 

.tiszta kaszálói vannak, az „Adriance" gépnek 
lehetne esetleg előnye abban, hogy a metsző 
készülékét a lábífú pedálos eitieltyüvel az utolsó 
pillanátbán is fél lőhet emelni az akadály előtt, 
de a „Deering Ideái"-ét is kellő elővigyázat 
mellett fel ,lehet idejekorán még emelni. A 
hosszabb . útra1 való szállításkor az „Adriance" 
fükászáló egész metszőkészüléke a vonó rúdra 
keresz.tben, átfektethető s igy a rázkódtatástól 
inkább, meg van védve. Munkaminőség dolgá-
ban bajos lenne köztük párhuzamot' vonni. 

Az „Adriance" fűkaszálót a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezete árusitja Budapesten, (V., 
Alkotmány-utcza 31.); a „Deering Ideá'l" fű-
kaszáló kapható Propper Samunál, Budapest, 
V., Váczi-körut 52. i. S. P. 

Vetögóp kisgazdák részére. (Felélet a 
217. sz. kérdésre.) Kisgazda részére sik talajra 
elég jól megfelel a Kühne-féle „Hungária Drill" 
vagy a Weiser J- C.-féle közönséges merítő 
korongos vetőgép. Mindkettőnek szerkezete 
egyszerű, a gyakorlatban beváltak, jónak bi-
zonyultak. A Kühne-féle „Hungária Drill" 
egyike legrégibb hazai vetőgépünknek, mely 
éppen a mi viszonyaiknak megfelelően készült 
és igen sok kisgazda kezén található. Jó 
vetőgépeket készít még Clayton & Schuttleworth, 
Hofherr & Schrántz és Ümrath ..& Tsa ' is, 
melyek a kisgazdáknak sik talajra megfelelnek. 
De a 15 soros vetőgépre két középerős ló 
csak jól megmunkált földön elég. A göröngyös 
nehéz földön jó két lónak kell lenni, hogy 
több napon át könnyen birja a gépet. 

A „Páratlan" nevü vetőgép, bar könnyű 
és olcsó, nem való kisgazda kezére, mert 
olyan szerkezete van, mely hamar romlik s 
azonkívül az egész gép összeállítása és anyaga 
nem valami kifogástalan. i. S. P. 

Marokrakó aratógépek. (Felelet a 218. sz. 
kérdésre.) A marokrakó aratógépek is, csak 
ugy mint a fűkaszálók, majdnem egyformán 
jók. Jó az mind. ha tudnak vele bánni. 
Abszolút legjobbat itt sem lehet kiválasztani^ 
mert mindegyiknek vannak olyan szerkezeti 
előnyei, melyek a másiknál esetleg hiányoznak, 
vagy másképp vannak elkészítve. Általában 
a gyakorlatban eddig jónak bizonyultak: az 
„Adriance Triumph", mint egyike a legegy-
szerűbb szerkezetű marokrakó aratógépeknek, 
melyet a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete hoz 
forgalomba; a Deering-féle, Propper Samu bizo-
mányában;az „Osborne" marokrakó, melyet 
Kühne Ede gépgyára árusit; az „Albiqn", 
melyet Graepel Hugó árusit, á ,,Wood"'-féle 
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rakó aratógépek, helyes kezelés mellett majd-
nem egyforma jó munkát végeznek — fődolog 
mindegyiknél a jó szerelés^ szorgos olajozás 
és munka közben a gép helyes beállítása. 

i. S. P. 
Növendékmarhák takarmányozása nyári 

legeltetés mellett. (Felelet a 219. sz. kérdésre.) 
Ha a legelő a szőbanforgó növendékmarhák 
korához, testnagyságához és' számához mérve 
kvantumra és kvalitásra nézve megfelelő, vagyis 
ha a borjak a legeltetés idejében tápanyagok-
ban éppen ,elég gazdag füvelőn naponta jól 
lakhatnak, ugy póttakarmányul legfeljebb 

'reggeli kihajtáskor adjunk nekik valami csekély 
•mennyiségű erőtakarmányt, lehetőleg zabot, 
az apróbbaknak zúzva, a nagyobbaknak egész 
szemekben, de ez ,az adag — :ha„ csak - a fel-
nevelést nagyon megdrágitni nem akarjuk -— 
3 hónaposoknál 1U, 6 hónaposoknál l k , 9. hó-
naposoknál s/,4 és egyéveseknél 1 kilót nem 
szükséges hogy meghaladjon. 

Májustól körülbelül juliusig, jobb viszo-
között, a puszta legelő is •— minden póttakar-
mány nélkül — elég; juliustól kezdve azon-
ban a legelő közönségesen mindinkább elég-
telenné válik a növenékállat számára, ekkor 
tehát akár mesterséges zöldtakarmány, avagy 
széna, akár pedig ilyen szálás és abraktakar-
mány alakjában egyenesen szükséges pótlékot 
nyújtani, mindig' csak azt tartván szem/ előtt, 
hogy a növendék jó kondiczióban legyen és 
kellőképpen fejlődjék, de (ha csak nem az a 
czél) ne hizzon. 

E felhozott szálas és abrakt^karmányok 
közül e czélra akármelyiket igénybe veheti a 
kérdésttevő; legajánlatosabb mégis némi cse-
kély szecskával keverten felerészben zúzott 
zabból s felerészben korpából álló keveréket 
nyújtania az imént jelzett napi adagokban, a 
zöldtakarmányt és száraz szálast pedig ' ad 
libituin adni a legelő mellett,^ de ismétlem, 
hogy csak akkor, ha szüksége mutatkozik. 

Magától érthető, hogy a mondott abrak-
adagoknak fokozatos emelése indokolt, hova 
inkább leszorulnak az állatok a legelőről, ugy 
hogy az egy évet meghaladott borjak 2—3 
kiló abrakot kapjanak naponta a szálas mellett 
kivált akkor, mikor már. végképp istállóra szo-
rulnak. 

Nem szükséges különbséget tennie bika, 
üsző és tinó között, legfeljebb a tenyésztésre 
szánt bikáknak kedvezhet, mindig szem előtt 
tartva, hogy elzsirositani ezeket sem szabad. 

A fél vérű simmenthaliak V2 éves koruk-
ban már mégélemedett s illetőleg tenyész-
marha számba mennek, akkor tehát megint 
másképp táplálandók. 

Mig nevezetesen féléves korig körülbélül 
1 : 4, s/é éves korban már csak 1 : 5 s egy 
éves korban csak 1 : 6 tápláló arányú eleségre 
van szüksége a marhának, addig az egy évet 
meghaladott ős kétévesnek elég az 1 :7 '5 
arány. 

Bővebben tájékozandó, üsse fel kérdést-
tevő a „Szarvasmarhatenyésztés alapvonalai" 
czimü kis populáris könyvet a 49. oldalon. 
Ebből a könyvből egyéb tájékozódást is sze-
rezhet, vagy nézzen utána a szőbanforgó .do-
lognak akármelyik magyar „Takarmányozás-' 
tan"-ban ( A 

A munkástörvéisy. magyarázata. (Felelét 
a 220. sz. kérdésre.) a) A termés biztosítási 
diját, illetőleg annak megfelelő részét a. mun-
kások béréből levonni még akkor is tilos., 
ha 1898. évi II. i.-ez. 32! §-a értelmében az. 
aratószerződés a törvény életbe léptetése előtt 
kelt is, mert ezen szerződések az 79. §. ér- " 
telmében akkor is ezen törvény szerint birá-
landók él. A dolgon ugy lehet segíteni, hogy 
az aratók reménybeli részüket tűz vagy jég 
ellen külön biztosítsák, ami a változott viszo-
nyok közt a biztosító-társasággal szemben azt 
hiszszük könnyen lesz keresztülvihető s akkor 
leghelyesebb lenné, talán az aratószerződéshez 
egy záradékot fűzni és abban ezen körülményt 
arra v.aló hivatkozással, hogy az eddigi meg-
állapodás a törvény folytát)' érvénytelennévált,, 
fölemlíteni és ezen záradékot a törvény értele-
mében hatóságilag láttamoztatni. 

b) Azon kérdések, amelyek, a behordott 
gabonának tűzvész által való elpusztulása esetén 
fölmerülhetnek, egészemmagánj ogi természetűek. 
Ehhez képest mindig abból kell kiindulni, hogy 
a kárt mindig a tulajdonos szenvedi, tulajdo-
nosul pedig az aratórész külön behordásáig a 
munkaadó, azontúl pedig az aratók tekintendők. 

Ha a termés biztosítva volt és az arató-
részszel együtt tűzvész által megsemmisül, mi-
előtt a rész külön kiadatott volna, az aratók 
természetesen csak részüknek egyenértékét kö-
vetelhetik s ilyenkor a biztosítási dijat levonni 
szintén nem'lehet, nem annyira azért, mert a 
32. §. tiltja, mint inkább azért, mert az arató-
részért a munkaadót annák kiszolgáltatásáig 
magánjogi felelősség terheli, vagyis a munka-
adó az ő birtokában megsemmisült aratórészt 

:akkor is tartozik kárpótolni, ha a tűz ellen 
biztosítva. íiem volt. 

Természetes dolog, hogy az aratók a meg-
semmisült termésből a részt természetben nem 
követelhetik. Dr. Sz. F. 

Az uj munkástörvény alkalmazása. (Féle-
let a 221. sz. kérdésre) A munkások és- munka-
adók közti jogviszonyt szabályozó, 1898. évi 
II. t.-cz. a munkabérek megállapítása tekinte-
tében, általában véve lág teret enged a felek 
szabad egyezkedésének, amennyiben számba 
vehető korlátozást csak a fontosabb természetű 
gazdasági munkáknál, milyenek az aratási, 
cséplési, hordási stb. munkák, állapit. meg. 
Ilyen korlátozás az, hogy az aratási munka-
bérek megállapítása — feltéve, hogy azok nem 
kizárólag készpénzből, vagy nem kizálólag meg-
határozott mennyiségű terményekből állanak, 
hanem a „remélt termés bizoíiyos hányadrészé-
ben" állapittatnak meg, ez esetben a munka-
bérek vagylagosan (vagy készpénzben, vagy 
más természetbeni ellenszolgáltatásban) állapi-
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tandók meg és veendők fel a szerződésbe, 
természetesen, lehetőleg oly formán, hogy a 
készpénzbeli és természetben szolgáltatandó 
munkabérek között, számottevő különbség ne 
mutatkozhassék. 

Ezen kétféleképpen meghatározott munka-
bérek közelebbi részletes megállapítását azon-
ban a törvény már a felek szabad tetszésére 
bízza, amennyiben a készpénz meghatározása 
történhetik terület, munkananapok stb. szerint, 
a terménybeli szolgáltatás pedig szintén, vagy 
a terület szerint, vagy pedig egyelőre meg-
határozott termény mennyiség .biztositható a 
munkások béréül. E szerint tehát kérdésttevő 
sincs kötve ahhoz, hogy egy bizonyos számú 
(10—12-ik) aratórész ellenében, vagylagosan, 
egy kat. hold learatásának készpénzbeli munka-
diját is okvetlenül kiszámitsa és felvétesse a 
szerződésbe, amennyiben e helyett, a holdan-
kénti munkabért szintén természetben illetve 
az illető terményben állapithatja meg, s ily 
módon a holdankénti munkabér kiszámítását, 

— ha ez nehézségeket okoz — elkerülheti. 
Igv módon pl. az esetre, ha az aratás 

— eredetileg — a buza 11-ik részeért végez-
tetik, kikötheti, kérdésttevő a munkásokkal 
kötendő szerződésben azt: 

a) hogy ezen 11-ik rész helyett, ha a 
munkások a munka bevégeztével nem ezt kí-
vánják munkabérül kiadatni, minden hold 
buza learatása után 45—60 kgr. búzát szol-
gáltat ki a munkásoknak; ezen utóbb emiitett 
holdankénti mennyiség helyes meghatáro-
zásánál első. sorban a helyi gazdasági és 
.munkásviszonyok veendők számításba és pedig 
oly módon, hogy a 10 utolsó évi, tényleges 
termés átlagok alapul vételével kiszámítandó 
az, hogy a munkások, ezen 11-ik rész fejében 

— esetleg a szalma értékének felszámításával 
—( mily keresethez jutnának s az igy nyert 
mennyiség — mely 45—.60. kgr. között válta-
kozik — vehető fel a szerződésbe; 

fi) kiköthető továbbá, hogy ezen 11-ik 
rész helyett a munkások az aratást szakmány-
ban is végezhetik és pedig, minden kat. hold 
buza után, pl. 3 frt 50 krtól 5 frt 50 krig, 
mely pénzösszeg kiszámítása, szintén az emii-
tett 10 évi átlagos részkeresménynek és az 
utolsó 10 évi átlagos eladási ár alapul vételé-
vel számitható ki, megközelítőleg; 

•y) kiköthető továbbá vagylagosan, hogy 
ezen 11-ik rész helyett, a munkások munka-
bérüknek a tényleges munkanapok alapján 
való megállapítását, pl. kaszásnak naponként 
1 frt 50 krtól 3 frtig, marokverőnek. 1 fr.tóí 
2 frtig, vagy élelmezés mellett, vagy e nélkül; 

8) végül ezen emiitett módozatok vegye-
sen — bizonyos .aránybari is kombinálhatók — 
a munkások és munkaadó kívánalmaihoz ké-
pest, tetszés szerint, a fentebbiek szemmeltar-
tásával. 

Ezen módozatok, illetőleg a munkabérnek 
vagylagos megállapítása a törvény kívánalma 
szerint csak azon esetben kötelező, ha mint 
fentebb emiitettem, a munkabér a termés bizo-
nyos hányadában állapittatik meg, az ennek 
álapján biztosítandó meghatározott termés-
mennyiség pedig — a térfogat — illetve hl. 
számítás kizárásával, mindig feltétlenül, suly 
szerint tüntetendő fel a szerződésben'. 

Ezen korlátokon kívül kérdést tevő sza-
badon; egyezkedik munkásaival és gazdasági 
viszonyaihoz, valamint a munkások igényeihez 
képest teljesen szabadon állapodhatik meg 
azokkal a munkabérek tekintetében: 

Gs. L. dr. 
Munkástörvény alkalmazása. (Felélet a 

222. kérdésre.) Nem tartjuk lehetségesnek, hogy 
a főszolgabíró önt tárgyalás és meghallgatás 
nélkül bármire is kötelezte volna. Egyébiránt, 
ha az aratási szerződés az uj törvény életbe-
lépte előtt látomoztatott is, önnek csak akkor 
áll jogában ezén szerződést bárkivel szemben 
egyoldalulag megszüntetni, ha erre törvényes 
és hatóságilag igazolt oka van. Egyébiránt a 
főszolgabíró határozata ellen felebbezhet az 

alispánhoz. A felebbezés a főszolgabírónál 
nyújtandó be. Sz. J. 

Adómentes alkohol beszerzése. (Felelet 
a 223. sz. kérdésre) Az 1890. évi XXXVI. 
t.-cz. 5. §-ának 2 bekezdése értelmében mező-
gazdasággal foglalkozók 100 litert tevő vagy 
azt meghaladó mennyiségben szeszt italmérési 
adótól mentesen szerezhetnék be azon mező-
gazdasági napszámosaik részére, kik. napi bé-
rükön kivül szeszjárandóságban is részesülnek, 
de ehhez a pénzügyigazgatóság engedélyét 
külön kikérni tartoznak. Tagadó határozat ese-
tén felebbezni lehet a közigazgatási bizottság-
hoz és utolsó fokban a pénzügyminiszterhez. 
Szesz alatt a 100% szeszmérő szerint legalább 
75%-os égetett szeszes folyadékot kell érteni. 
Ha tehát pálinka szereztetik be, abból legalább 
is annyi mennyiséget kell az illletőnek besze-
reznie, a mennyi 100 liter 75% szesz tiszta 
szesztartalmának megfelel pl. 341/2% pálinká-
ból az engedélyezhető ós egyszerre beszerez-
hető folyadékmennyiség 200 liternél kevesebb 

"nem lehet. 

A pénzügyigazgatósághoz intézendő kér-
vény bélyegmentes és ebben határozottan ki 
kell tüntetni, hogy a folyamodó, mely években, 
évenkint mennyi pálinkát, mely községből és 
kitől kiván italmérési adótól mentesen besze-
rezni, egyszersmind pedig a községi elöljáróság 
bélyegmentes bizonyítványával igazolni köte-
les, hogy mezőgazdasága hektárokban kife-
jezve milyen kiterjedéssel bír, hogy állandóan 
hány cselédet tart, és egy év leforgása alatt 
előreláthatólag hány mezőgazdasági napszámra 
leend szüksége, továbbá, hogy az illető köz-
ség területén szokásos-e a mezőgazdasági nap-
számosokat és milyen szeszjárandóságban ré-
szesíteni s ha igen: az ebbeli évi szükséglet 
szám szerint hány liter szeszre, illetve hány 
liter pálinkára tehető. 

Égetett szeszes folyadékok 100 litert tevő," 
vagy azt meghaladó mennyiségben az ugyan-
azon beszedési körben lakó szeszfőzőktől, 
szabadraktártulajdonosoktól, likőr- és rum-
gyárosoktól, valamint engedélylyel biró nagy1 

szeszkereskedőktől kizárólag saját használatra, 
vagy házi szükségletre, egy kenyéren lévő házi 
népük és cselédjeik részére, mezőgazdasággal 
foglalkozóknál azon mezőgazdasági napszá-
mosaik részére, is, kik napi bérükön kivül 
szeszjárandóságban is részesülnek, italmérési 
adótól mentesen külön engedély nélkül is be-
szerezhetők. 

A fentiekből könnyű a kérdésre vála-
szolni. A regále-bérlő követelése már magában 
jogtalannak látszik, de ha a kérdésttevő na-
gyobb biztonság okáért a pénügyigazgatóság 
engedélyét is beszerzi, akkor éppen megmene-
kül minden további zaklatástól. Dr. Sz. F: 
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fogalmazó gyakornokokat, miniszteri segédfogalmazókká, 
ifj. Paikert Alajost, a m. kir. mezőgazdasági muzeum-
hoz múzeumi őrré, Hreblay Emilt, az orsz. baromfite. 
nyésztési felügyelő teendőivel megbízott min. szakköze-
get, Szász István uradalmi intézőt és Bartlia István, 
uradalmi ispánt állattenyésztési m. kir. kerületi fel-
ügyelőkké nevezte ki. 

Szövetkezetek kongresszusa. A hazai 
szövetkezetek központi hitelintézete a szövet-
kezet kötelékébe tartozó szövetkezetek kon-
gresszusát mult hó 30 án tartotta meg György 
Endre elnöklete alatt, miután az elnököt: gróf 
Károlyi Sándort betegsége gátolta a megjelenés-
ben. A hitelszövetkezeti tőrvények végrehajtása 
folytán a szövetkezetek kongresszusa is változ-
nék legalább formájában és szervezetében, így 
tehát a jelen kongresszus — mint ilyen — egy 
nagy jelentőségű zárójele'netét képezte a tisz-
tán társadalmi erők által mozgatott szövet-
kezeti működésnek. Az elnöki megnyitó után 
Bernát István titkár jelentésében kiemelte, 
hogy míg a szövetkezetek száma 1895-ben 
317 s 1897-ben már 379 volt, addig a sikeres 
mozgalmakkal szemben szomorú dolog, hogy 
az iparszövetkezetek alakítása nem halad, 
amennyiben ezen szövetkezetek alapítására 
hivatott ipartestületek a feladatnak nem vol-
tak képesek megfelelni. A szövetkezeti törvény-
javaslat benyújtását s a kormánynak a szövet-
kezetek mellett történt állásfoglalását nagy 
nyereségnek tekinti. A. törvény ugyan esak; 
részleges intézkedés, mert nem öleli fel az 
egész szövetkezeti ügyet, de reá irányozza a 
közfigyelmet s elő fogja mozdítani azoknak a 
szövetkezeti formáknak a fejlődését ís, amelyeket 
nem érint. Többen hozzá szólóttak a szövet-
kezeti ügyhöz s határozatilag kimondták, hogy 
a kongresszus súlyt fektet arra, hogy a szövet-
kezetek a törvényjavaslatban kimondott ötszörös 
felelősségnél nagyobbat is elvállalhassanak. A 
torontálmegyei központi hitelintézet átiratára 
kimondja a kongresszus, hogy kívánatosnak 
tartja a megyei, illetőleg kerületi szövetkezetek . 
alakítását. Kimondotta a kongresszus végre, 
hogy az átmeneti intézkedések tekintetében a 
szövetkezeti ügy érdekében legczólszerübbnek 
azt tartja, ha a mai központot bizzák meg az 
átalakítási munkálatok vezetésével s fölterjesz-
tést intéznek az országgyűléshez, illetőleg a 
központi hitelintézethez. Végül a köteléki választ-
mányba megválasztották a somogymegyei köz-
pont részéről Pallavicini Ede őrgrófot és 
Széchényi Imre grófot. Az igazgatóságba újra fel-' 
vették a most kilépő Bernát Istvánt és Burián 
Ádámot, a felügyelő-bizottságba pedig Biró 
Lajost, dr. Nagy Ferenczet és Konkoly Józsefet. 
A kongresszus befejeztével a liazai szövetkeze-
tek központi hitelintézete, mint szövetkezet tar-
totta rendes közgyűlését gróf Batthyány Géza 
elnöklése mellett. Az igazgatóság előterjesztett 
jelentése szerint, a lefolyt év üzleti eredménye 
minden tekintetben kielégítő volt. A központi 
intézet üzleti eredményében évről-évre foko-
zódó haladás mutatkozik. A tartalékalap az 
első év 8700 írtjáról fölemelkedett 40,300 
forintra, a kölcsönös biztosító-alap 13,000 fo-
rintról 39,000 forintra, az évi nyereség 13,400 
forintról 41,800 forintra, a kamatjövedelem 
35,000 forintról 78,600 forintra, az értékpapír-
állomány 16,700 forintról 55,000 ' forintra, a 
váltókölcsönök állaga 2.479,000 forintról 
•6.947,000 forintra, az igénybevett idegen tőkék 
1.793,000 forintról 5.990,000 forintra, a pénz-
tári forgalom 19.700,000 frtról 76.800,000 
frtra. Az emelkedés tehát 100—300perczentnyi. 
Az elmúlt évben az igazgatóság 30 uj szövet-
kezetet alakított 4155 taggal és 9325 üzlet-
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(\ szszel k.,ezeket a központ je'initókcny hitel-
bén részesítetté/ A^ kötelékben maradt .".7;) hi-
íélszöVetkézet régzére a lefolyt 'évben 471,274 
(laráb váltót '.számítoltak lé , "i9'g'70;50? frt 
65 kr értékben és $ssiiaVétfek r,13S22'809 'trl 
29, kr értékű lejárt váltót. Jáyásölja. az igazga-
tóság, hogy a mérlegben kinuitaloll 41,80$ frt 
40 krból 20,748 frt' az aI;i|Jitványok é< alapit' 
ványi túlfizetések 4" százalékos 6 sztálékáfa for-
dittassék, a fönmáradó '21J,*059 frt 40 kr pedig; 
valamiül a föl nem vei! éá> eiéyiilt. , 1 Hf> frí 84. 
krnyi osztalék: a tartalékálap gyárapitására, a 
mely ezzel -6Í,'51Ö frt 34 krra emelkedik. A 
közgyűlés az igazgátóság jelentését';:'túdóiM-súl 
véve, a feíméntvényt megadta:'1. 

Mezőgazdasági szeszgyárak állami ked-
vezményeinek meghosszabbítása. A pénzügy 
miniszter a m. kir. " pénzügyigazga,tóságokhoz 
következő körrendeletet iqté'zte: A föjdtaiveléS'-
ugyi és a kereskedelemügyi ' m. kir. miniszter 
urrál égyeté'rtőieg. az 189'7. évi febí. 13-án 
10570. szám. alatt kiadott' körrendeletemmel 
kapcsolatban felhatalmazom ; á !(cziinét), hogy 
az 4881 : XI.IV., valamint az 1890 : XIII. 
t.-czikk-szerint," a működési kerületében1 léyo 
mezőgazdasági szeszfőzdék részére kórmááy-
hatóságilag engedélyezett azokat áz áliámi ked-
vezményeket, melyeknek hatálya kormányhát.ó-
sági rendelettel, avagy a fentebb említett 
körrendeletem rendelkezési' alapján; (;ezim); által 

1897. év végéig meghokszabbittatott, úgyszin-
tén az 1890 : XI I I . ' t.-czikkben meghatározott, 
s kormányhatösági' rendelettel eredetileg már 
1807. .év végéig engedélyezett állami kedvez-
ményeket, az alábbi feltételek fenforgása eseté-
ben, a saját hatáskörében hivatalból, vágyiS, 
tekintet nélkül arra, adatott-e be kérvény ez 
iránt, vagy nem, az 1898:.": év - végéig meg-
hos'szábbithassa. 

Jelen, felhatalmazásom ^lápján, a szóban 
levő. állami kedvezményekét "(czim) csak ákkoi* 
hosszabbíthat] a meg, ha : 

1 1. a mezőgazdasági jelleg, az 189.7/98 ik 
évi termelési időszakra elismertetett s illetőleg 
elismertetik, 

2. a szeszfőzde tulajdonosának, vagy 
bérlőjének az illető kormányhatósági rendelet-
ben1 megnevezett személyében változás nem 
állott be, és . 

3. nem fér kétség ahhoz, hogy az. illető 
szeszfőzde, . az eredétileg engedélyezett állami 
kedvezményeket mely naptól kezd'vé, .mely 
napig. élvezte, végül 

4. a kedvezményeknek 1898.. év végéig 
való meghosszabbítása folytán, a kedvezmé-
nyek összidőtartama, az 1890: XIII. t.-cz/ 3. 
§-ában megszabott 15 (tizenöt) évi maximumot 
meg nem haladja. 

Minden más . esetben az eddigi törvényes 
gyakorlat lesz irányadó, vagyis a kédvezmények 
a felek részéről a. földmivelésügyi. miniszter 
urnái kérelmezendők. A most nevezett minisz-
ter úrhoz utasitandók az érdekeltek akkor is. 
ha a (czim) részéről ekként 1898. év végéig 
meghosszabbított kedvezmények lejártával, to-
vábbi kezdeményezésért, esetleg a (czimhez) 
fordulnának. 

A fentiek értelmében, a (czim) részéről 
1898. év végéig meghosszabbított, illetőleg ér-
vényesített állami kedvezményekről, az érde-
keltek ezúttal is végzésileg értesitendők' s a 
fentebb idézett 1897. évi 10570. szám alatt 
kelt körrendeletemmel leadott minta, szerinti ki-
mutatás négy (4) példányban, teljes pontosság-
gal kitöltve, hozzám késedelem nélkül felter-, 
jesztendő,- amennyiben pedig a jelen körrende-
letem alapján, a (czim) részéről intézkedés 
szüksége nem forgott fenn, nemleges jelentés 
'teendő. 

Ezúttal ismét annak a várakozásomnak 
adok kifejezést, hogy a (czim) jelen felhatal-
mazásom, alapján nyert ügykörben, a legnagyobb j 

•.pontossággal és. körültekintéssel, járjon: el. 

Tejgazdasági tanulmányuk A földmive-
• lésügyi miniszter az „Alfa Seperator részvény-

társaság" által négy égvén részére fölajánlott 

IVtlal nu'gtóidvá azokat Czéglédy Tivádár.tanitó-
- ké-pezdéi gázdáMgi,szaktanárnak,'Reis-öhl Vilmos 
tejgazdásági szakiskolai ségédheky -Tóth Antal 

; és Eaczkövics Gyula1 tejgazdasági iskolát vég-: 
zett egyéneknek adományozta, mely ö.-ztön-
dijjal •nevezettek hát-'hétre "• terjedt tanulmány-

:utat; tellek Svéd- Dán-, és- És-zaknémetország-
bán. Az 'igen 'tanulságfóe ut e hó' l-én ért 
véget'- s.'áz abbari résztvettek -közül Tóth An-
talt' és. Laézkbvits Gyulát az OrSz.< tejgazdasági 
felügyelőség ;:mint: állami - vándorvajmestereket 
álkalmáZta, akik működésűket a Baranyában 
éé Tolnában újabban Tétésült1 szövetkezetek 
üzembehélyezésével' kezdették még. : 

Forgalmi korlátozások. A1 boszniai -'és 
herczegovinái ' országös, kormány 1898'? évi 
április h ó ' Í 8 á n á kövétk'ező intézkedést. léjp^ 
tetté életbe : I. cRagadós : tüdolób niidtt. - á 
szarvásttiarháknak Boszniába . és Hér'ezegovi-
hab'e való bevitele Mágyarö'rszág következő 
törvényhatóságának területéről, tilo's : Pözson'y 
vármegyéből. II. Sa^á^Ós száj- és körömfájás 
miatt kérődzőknek Bószniábá és Herczegoví-
náb'a való' beviteleMagyarország ' kovótkeZő 
tÖrvéhyhátóságainák térületéről tilos í Koma-
rom,Krassó-Szörény, Mosón, Nógrád,' Sáros, 
Temés 'ést Udvarhely vármegyék térületéről; III. 
Sertésvesz. miátt élő sertések bevitele BósZniábá 
és Herczégdviiiába Magyarörország1 egész 'terü-
letérdi tilós. 

A tejgazdasági munkásnőket képző nagy-
szécséiiyi iskolában a jélen tarifplyarn május 
hó, utolsó napján. végződik s másnap nyomban 
mégkezdődik az uj, tanfolyam, Akik tehát sze-
rény igényű alaposan képzett tejkezélő és vaj-
készitő munkásnőkét.,agárnak kapni, fordulja-
nak ez ügybéh áz iskola felügyeletével megr 
bízott nagyszécsényt -tejszővetkézet igazgatósá-
gához; ugyanide intézendők - s küldendők 
be május hó 15-éig mindazoknak kérvényéi, 
kik magukat az" uj tanfolyamra fölvétetni akar-
ják". Az iskolába fölvehető minden erős, ép és 
egészséges testalkatú s kifogástalan előéletű, 
legalább 15 évet betöltött munkásnő. A folya-
modyá,nyokhóz ' e szerint keresztlevél, orvosi 
és. erkölcsi bizonyítvány 'csatolandó. Az iskolá 
tanulói a hat hónapos tanfolyam, alatt ingyen 
ellátásban és , havi négy forint munkabérben 
részésülnek. 

Elitélt borkereskedők. A bortörvény,szi-
gorú végrehajtása tárgyában kiadott, uj rende-
let üdvós hatása most már egyre jobban érez-
hető. ,A minap két fiumei bornagykereskedőt 
Ítéltek el mesterséges borok forgalombahozatala 
miatt; az egyik Walluschnig Rudolf, a másik 
pedig Pick Izidor. Mind a kettőre bebizonyult, 
hogy ismételten nagymennyiségű Ausztriából 
származó mesterséges bort hoztak forgalomba 
s ezért a fiumei kormányzó,.' mint harmadfokú 
hatóság, mind a két- nagykereskedőt fejenkint 
300—300 frt pénzbüntetésre Ítélte s ezenfelül 
az eladott mesterséges borok árának megtérí-
tése fejében Walluschnig Rudolfot 12,000 frtnak, 
Pick Izidort pedig 11,000 frtnak — a.törvény 
értelmében — a fiumei szegény-alap' javára 

-leendő lefizetésére kötelezte. Ha a bortörvény 
végrehajtása így halad, akkor még lehet remé-
nyünk, hogy nem fogjuk elfelejteni a válódi 

"bór ízét. 

Marharakodó állomások engedélyezése. 
A földmivel'ézügyi miniszter a m. kir. állam-
vasutak kezelésében lévő magy. észak-nyugati 
h. é". vasút vonalán" Nyitra vármegye területén 
fekvő Béesény állomást, továbbá Torontál vár-
megye területén fekvő Rdcz-Szent-Péter álle-
mást és a Hunyad vármegye területén fekvó 
Zám állomást marharakődö állpmásókul en-
gedélyezte. . 

Állatkiviteli tilalom. A szarvasmarháknak 
Németországba való bevitele, a ragadós tüdő-
lob esetléges behurczolásának veszélye miatt 
ez idő.szerint Moson, és. Pozsony- vármegyék-
ből tilos. 

Tejgazdasági tanácsadó. Az ..Alfa rjepa-

rato-r "rész'feíiy ̂ társasági budai.) festi' ház a. lir'.m-

neí GyőzőtJ. . a. baránya-szt-lórínczi 'úradp.loin 

. kiváló képzettségű, gazdatisztjét**.tejgazdasági 

ta-náésadóúl .<zerzűdtt'tto...Kzé;i aj tcjgazd:i<:igi 

. Hzakegyénnek lehidniát fogja képezni létffi-

; tendő, uj tejgazdaságokhoz' -^üzemtöpvekkél' és 

Hzák1iináe>okkal szoígiilni a " gazdaküzörtség-

' ni;k. vahuninl föinn-riilő lizeinzavrirok osetén 
: azok u.iegszűitlötösére közreműködni, l.iruuner 

ttr 'é'- ho végény szakismereteinek kibővítése 

czéijáliól ho.-szalib külföldi' tanulmány® ra 

mégy. 

A, zalavármegyei ga,zdasági egyesület f. 

évi május, . hó . 8-án délelőtt , közgyűlést 
tart., Tárgyak : Az újonnan átdolgozqtt egye.Sü-
léti alapszabályok, előtérjesztése. A vármegye 
szarvasmarha tenyész l kerületeinek beosztása. 
Az igazgató , választmány, és,:.'.számvizsgáló 
bizottság, megalakítása*. ..Miniszteri réndelétek 
és - leiratok... Folyó, ügyek,lés', indítványok. 

A Maros-Tordamegyei gazdasági egye-
sület, mult hó 16-án tartotta évirendes .koz^ 
gyűlését Illyés Lajös { elnöklété -alatt, ki meg-
nyitó 1, beszédében •' rámutatván- az .egyesületi 
élét pangására, ennek oka. gyanánt egyfelől 

i azt hozta fel, hogy .az-egyesületi,ügyvezetést 
; eddig nemi tisztán e hivatás, szolgálatára álló 

egyén végezte, holott a gazdásági, egyesületek 
csak ugy érhetnek czélt, hogy ha azoknak: élén 
„egész emberek" állanak. Egyben rámutatott 
azoaban a gazdaközönség közömbösségére is, a 
mely az .egyesületi élét működése iránt kellő ér-

; dekiődést nem tanúsított,, miután emellett, az 
j egyesületnek vagyoni, körülményei is rendkívül 
i szerények voltak,, jelentősebb müködés kifejtésére 
: képtelen volt. Most azonban - az egylet egyfelől 

a mezőgazdasági bizottság feladatát lévén hi-
vatva átvenni, másfelől pedig a szövetkezeti 
törvények végrehajtása körül fontos.-társadalmi 
feladat hárulván reá, elnök . indítványára-a 
közgyűlés -elhatározza^ -hogy az egyesületet 
újjá szervezi.és á tervezet elkészítésével az 
elnökséget, bízta meg, amely lemondását a 

| közgyűlés -kezébe: - adta. Óhajtjuk, hogy az 
egyesület reorganizálása által megszerezze azt 
az eddig hiányzott erőt,. amely őt az előtte 
álló és vezetői által jól átérzett feladatok si-

, keres -megoldására' képessé teszi. . 

A „Muraszombati gazdasági fiók-egylet" 
m. hó 3-án tartotta évi rendes közgyűlését. A 
titkár jelentése szerint az egyesületnek .1.8.96-
ban 3 alapító, 30'rendes, 473 pártoló és 27 
levelező tagja volt. 1897-ben pedig 3 alapító, 

: 26 rendes, 502 pártoló és 29 levelező ; össze-
sen 560 tagja. Az egylet mult évi működésé-
nek jelentése szerint többek között Muraszom-
baton lódijázást tartott, melyre 9 méúly. 22 
anyakancza s 48 mén- és kancza kanczácsiköt 
hajtottak fel; Gsendlakpn szarvasmarha, sertés 
és baromfidijazást rendezett áz egyleti Az 
amerikai szólővessző-'telep'en-az egylet vincze}-

- lérei több fiatal munkást tanítottak be a zöld-
ojtásra: a telep vesszőtermelése 213000 drb 
Ripária vessző volt a mult évben. A szőlőmü-

: velés'terjesztése czéljááól több hélyen amerikai 
szőlővessző-telepet létesített; tagjainak külön-
féle gazdasági magvakat közvetitétt. Vucsák 
Sándor és Kondor Ferencz e. tagok több he-
lyen népies gazdasági előadást tartottak, mely 
alkalommal a hitelszövetkezetek létesítésének 
fontosságáról is értekeztek. Az egylet 1 gazda-
sági kölcsön-könyvtárt is létesített, melv je-
lenlég 115 műből és 117 füzétbői 'áll. 

A „Festetits"-szobor jav-ára a keszthelyi 
. m. kir. tanintézet hallgatósága május..hó 14-én 
j egy nagyszabású hangversenyt rendez, amelyen 

több iró és .művész' fog l^zremnködm. 
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Trágya lé-szóró 
csapok beszerezhetők 

I. sz. a hordó aljára erő- , II. sz. a hordó ajtóra erő-
síthető, 8 frt drbonként. | sithető 7.50 kr. db.-ként. 

Schottofa Ernőnél 
BUDAPEST, Fonciére-palota. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Amerikai 
mezőgazdaság 

Irta: 

S S t t , A S S V Z O L T Á N 

az 0. M. G. E. szerkesztő titkárja. 

A 352 oldalas, finom papirra nyomott, 102 képpel di-

szitett munka 

b o l t i á r a 4 f o r i n t ; 

0, M. G. E. tagok és a „KÖZTELEK" előfizetői 

3 frt 50 kr. 

kedvezményes áron rendelhetik meg 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalában 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1898. április 20. 
A mull hét esőzései e hét elején is folytatódtak, 

később derült enyhe időjárás következett b"e, mely a 
vetések fejlődésére a legkedvezőbb hatást gyakorolta. 
Még azon néhány vidékről is, ahol eddigelé a vetések 
állásával nem voltak megelégedve, erőteljes javulást je-
lentenek. A vízállás lassan csökkenő. Külföldön az idő-
járás kedvező volt s a vetések kielégítően fejlődnek. 

A külföldi piaczok üzletmenetében e héten roha-
mos áremelkedés észlelhető. A készletek Európaszerte 
összezsugorodnak és a tengertuli p'aezokról is a rak-
tárállomány tetemes csökkenését jelentik. A spanyol-
amerikai háború folytán a hozatal ugy liszt, mint ga-
bonában rendkívül meg van nehezítve, míg a fogyasz-
tás, mely eddig tartózkodó volt, sürgős keresletet tanú-
sít és a tulajdonosok rendkívül felemelt követeléseit 
készségesen adja meg. A new-yorki és chicagói jegyzé-
sek is tetemesen magasabbak, amit a belföldi szükség-
let erős fokozásával indokolnak. A látható készletek 
az Egyesült-Államokban e héten 3.260,000 bushettel 
csökkentek. New-Yorkban az árak a mult hét vége óta 
prompt búzában 8Va c., későbbi határidőkre 3 c. ma-
gasabbak. Chicagóban ugyancsak 9 c. emelkedett a 
májusi buza. Angliában liszt és buza iránt tetemes ár-
emelkedés mellett egyaránt nagy a kereslet. Franczia-
országban a kínálat továbbra is mérsékelt és a kor-
mánynak vonakodása miszerint a gabonavámok ideig-
lenesen eltöröltessenek a lisztárak 3 frcsal való emel-
kedését vonta maga után. Buza egyenlegként 1 frc. 
magasabb. A többi európai piaczokon is élénk kereslet 
van folyton emelkedő árak mellett. 

Nálunk az üzlet rendkívüli árhullámzásoknak 
volt alávetve. Roppant gyors emelkedés után buza 
később visszaesett, a hét vége felé azonban ismét 
emelkedő. Rozs is gyakrabban változott, árpa változat-
lan maradt. Zab emelkedő. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük: 

Buza már a hét elejével rendkívüli keresletnek 
örvendett. A lisztüzlet óriási fellendülése a malmokat 
nagyobb beszerzésekre ösztönözte és a tulajdonosok-
nak — a vehemesen emelkedő határidő árak hatása 
alatt — 1 frt 20 krral felemelt árkövetelései szó nélkül 
adattak meg. A kínálat elég jó volt ugyan, távolról sem 
volt azonban a keresletnek elégséges. Ezen rohamos 
és szinte pánikszerű emelkedést később reakczió kö-
vette ; ugyanoly gyorsan mint az árak javullak estek 
azok ismét vissza s további 2 nap alatt az elért előny-
ből 90 krt vesztettek. A hét végével ismét javulás kö-
vetkezett be, az árak 25 krral javultak és így egyen-
legképp még' mind g 60 — 70 maradt meg. A forgalom 
130,000 mm. tesz ki és ki akarjuk emelni, hogy az 
1873-ik év óta e héten fizették a legmagasabb 15-80 
frt tevő árjegyzést. A heti hozatal 171,000 mm. 

Rozs nagyobbára külföldi áruban volt kínálva 
hazai áru csak szórványosan kerül piaczra. Bécsi 
számlára és a helyi fogyasztás részére a hét elejével 
jó kereslet volt s az árak 50—60 krral emelkedve 9.75 
frt, illetve 10.— frtig jegyeztek. A haláridő árak ellany-
hulásával azonban e czikkben is visszaesés következett 
be, az árak 25 krral csökkentek és csak a hét vége 
felé javultak ismét; a multheti zárlathoz viszonyítva 
mindenesetre 40—50 krral jegyzünk magasabban. Kül-
földi áruért 9.50—75 frt, magyar rozsért 10.— frtig, 
érhető el helyben és Budapest távolságában átvéve. 

Takarmányárpa csak szórványosan van kínálva; 
az árak alig változtak. Minőség szerint 7.25 frtig érhető 
el, míg külföldi származékok 6.50 frton jegyeznek 
helyben. 

Zab e héten is csak mérsékelten érkezett és a 
fogyasztásnál gyors elhelyezést talált. Az árak 40 krral 
javultak és az eladott ca. 4000 mm.-ért szín és tiszta-
ság szerint 7.70—8.— frtot fizettek. 

Tengeri helyben alig volt forgalomban, mert a 
határidöpiaczon vásárolt mennyiségek átvétele foglal-
koztatja a vevőket. Elszállítási czélokra kisebb tételekért 
a folyó határidő árakat fizettek. A tiszavidéki állomá-
sokon a helybeli árakhoz viszonyítva 50 krral fizettek 
többet és Karczag-Kisujszálláson 5.70 frton, Szolnokon 
5.80 frton, Gyomán 5.55—60 frton jegyzünk. 

Olajmagvak Káposztarepczében készáru e héten 
sem volt forgalom, mert ajánlat nincs és jegyzésünk 
névlegesen 13.—13.25 frt. Batáridők: káposztarepcze 
augusztusra 13.25 frtig emelkedett, a hét végével 13.10— 
13.15 frton zárul. Bánáti repcze 12.50-12.75 frt. 
Gomborka ca. 11.50—12.50 frt, vadrepcze ca.*5.50—6.25 
frt, lenmag 10.—10.50 frt, kendermag 8. 8.50 frt 
Budapesten. 

Hüvelyesek : Bab e héten ismét teljesen üzlet-
telen maradt és kereslet nem mutatkozott. Jegyzéseink 
tehát inkább csak névlegesek: Gyöngyösön 7.— frt, 
Szégzárd 6.75 frt, Baján 6.80 frt, ó barna babot 
Kalocsán 5.50 frt, uj 6.— frt. Köles csendes és üzlet-
telen. Jegyzésünk 4.25—50 frtot helyben. 

Vetőmagvak : Vöröshere változatlan. Minőség sze-
rint bánáti 32. 35.— frt, durvaszemü felvidéki 
áruért 37. 10.— frtot fizetnek. Luczernát csak szór-

ványosai! kínálnak és hazai termésű áru 35.——42.— 
frton jegyez. Muharmag 6.-—6.25 frtot ér el helyben. 
Bükköny üzlettelen, helyben 5.75—t;.— frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. május 3. 

A mai nap eseményei nem nagyon változatosak ; 
készbuzát meglehetősen kínáltak anélkül, hogy a mal-
mok nagyobb vételkedvet tanúsítottak volna, miért is 
az árak 5—10 krral hanyatlottak a tegnapiakhoz ké-
pest. A határidőüzlet a lanyha Amerika és Páris jegy-
zései folytán 15—20 krt veszített, mig tengeriben teg-
napi és mai tömeges felmondások következtében nagy 
reálizátió állott be és így ismét 15—20 kros hanyatlás 
állott be, Elkelt 3,000 mm. buza. 

Készrozsban a hangulat nyugodt, készáruért ab 
ab itt 10.— frtot fizettek. 

Tengeri kevés forgalom mellett köttetett és így 
csak 6 frt 20 krért volt értékesíthető, mig ab állomás 
jobb árakat fizettek. 

Árpa kevés kínálat folytán jól tartott árak mel-
lett kelt el. Takarmányárpáért 7.25 ab itt volt elérhető. 

Zabban a vételkedv élénkebb, miért az árak is 
eléggé megszilárdultak, ugy hogy 15—20 krral maga-
sabb árban talált vevőre. Jobb minőségért ab Budapest 
8 frtot fizettek. 

Következő kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 
Máj.-jun. buza . . 
Őszi buza. . . . 
Máj.-jun. tengeri 
Jul.-aug. tengeri . 
Öszi rozs . . . 
Őszi zab . . . . 
Aug.-szept. rjpeze 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben a hét elején ismét szilárd irány-
zat uralkodott és a szeszárak azonnali és későbbi 
szállításra 2> krral drágábban zárulnak. Finomított 
szeszben a kereslet meglehetős élénk volt és több tétel 
nagyban 58.50 frtig, kicsinyben 59 frton keltel. Élesztő-
szesz gyér készletek folytán szintén szilárd és 58.50 frt 
nagyban, 59.25—59.50 frtig kicsinyben kelt el. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején gyéren volt kínálva és csak 
szeptember-deczemberi szállításra volt kínálat, de a 
vevők még tartózkodók e terminusra a vételtől. Azon-
nali szállításra kontingens nyersszesz 20. 20.50 frtig 
kelt el. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 19.75— 
20 — forint. 

Bécsi jegyzés 20 70-20*90 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 56.25—58.50 frt adózott és 19-50 
adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 13"50 frt magyar, 13.— frt ro-
mán és 14.— frt cseh kiviteli szeszért 90°/o. 

A kivitel a hét elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan je-

gyeznek. Baja, Losoncz, Kenyérmező, N.-Várad 25 krral 
drágábban. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
58 25—58-75 frt, élesztőszesz 58-25—58 75 frt, nyers-
szesz adózva 57 25—57 75 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 16-75—17-— frt, denaturált szesz 21-75 
—22-— frt. Kontingens nyersszesz —. .—. 

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

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a „Köztelek" részére. Budapest, 1898. április 28-án. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, telj súlyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

A és B dara 25.— frt. 
Buza 0 1 2 3 4 5 6 7 7'/a 
liszt: frt 24.50 24 — 23.40 21.80 20.9020-3019.3017'2015.20 

buzakorpa 
8-as takarmányliszt finom goromba 

frt 8.60 5.50 5.40 

A „Hungária" műtrágya, kénsav és vegyi-ipar 
részvénytársa*ág jelentése, Budapest. 

A spanyol-amerikai háború kitörése a foszfát-
piaezokon nagy forrongást idézett elő és a nyersanyag 
árának emelkedése több 30<>/o-nál. A Florida-foszfát pl., 
melynek ára még röviddel ezelőtt 6 pence volt cif 
európai kikötőkhöz, ma 8 pencen alul nem kapható és 
ha a háború — amitől tartani lehet — hosszura nyú-
lik, to.vábbi áremelkedésre el kell készülve lenni. Meg-
jegyzendő, hogy nem a bányatulajdonosok használják 
ki előnyükre a beállott hausse-t, amennyiben áruik alig 
kelnek el magasabb áron, hanem a tengeren tul való 

14-48—14-52—14-30 14-24 
10-69—10-72—10-60 10-54—-
6-26-6-35—6-24— 6"15 
6-32—6-40 -6-36 - 6'24 

12 60.-—• 12-60 — 

Szeszüzlet. 
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-szállítási díj igen": jelentékeny, emelkedése, a biztosítási 
. dijak és- a munkaerők megdrágulása — mely utóbbi-'a 
katonai szolgálatra'köteles munkaerők, hiányában leli 
m i i I •— lüssi ki az ; i : - L o l i l ) ! e l < i L , : 

Az emiitett 8 pence-nyi áremelkedés, a nyers, 
foszfátnál métermázsánként 76 irt tesz ki és a szuper-
foszfátok gyártását a - vizben oldható, foszforsav kilo 
%-je.ként nem kevesebb, . mint 3 krral drágítja meg. 
Nem mehet tehát: meglepetés számba, hogy a feldol-
gózpü termékeket, illetőleg, is rendk vül szilárd az irány-
zat és ha a gyárak, tekintettel a korábban, beszerzett 
.készjetekre — melyek azonban semmi esetre sem jeleri-
tésenyek— hem"is támasztanak még oly követeléseket, 
amelyek a. nyers anyág megdrágulásával, arányban 
állanak, ' a feldolgozott termékek árainak további 
tartós einelkédése — a háborús állapot tártamához ké-

, rpest —. igen valószínű és pedig' annyival inkább, mi-
után, a tavaszi idény a fogyasztást illetőleg igén kielé-
gitő' volt és szuperfoszfátkészletek őszre nem maradtak. 

Vetőmagvak, (Mauthner Ödön tudósítása.) 

E lefolyt héten még számosan érkeztek be a 
rendelések és jóllehet többnyire már csak kisebb 
mennyiségekről van szó, a forgalom mégis sokkal na-
gyobb volt, mint más esztendőkben ilyenkor. 

Töröl lóhere. Európai eredetű magnak az előre-
haladt idényt tekintve, aránylag jó kereslete volt, 
amerikai vörös lóherére nézve, — miután a lóhere-
vetés befejeztével az ebbeli megmaradt készleteknek 
nagy mennyisége mutatkozik, —- folyton hanyatló árak 
mellett már a jövő évadra történnek kötések'. 

Luczerna franczia és olasz még mindig elegendő 
figyelembe részesül. 

már elfogyott, amint ezt különbe~n már jelentettük is. 
A. kereskedőknél is meggyérültek a készletek, ámbár az 
ez idő szerinti szükségletre még elegendők. 

Fiimagvakban igen sok elkelt. Biborherét, muhar-
magot stb. még meglehetősen keresnek. 

Jegyzések nyersáruért 100 kilónkint Budapesten. 
Vörös lóhere uj . . . . . 40—47 frt. 
Vörös lóhere, mult évi . . 30—40 „ 
Luczerna, magyar, mult évi 45—50 „ 
Luczerna, franczia, uj . . ' 68—70 „ 
Luczerna, -olasz, uj . . . 45—55 „ 
Baltaczim 13—13-50 
Mohar . . 5-75—6 

•f Bükköny 6—0-25 '„ 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyb&u 

(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. április hó 30-án. 

Üzleti forgalmunk a-hét első leiéhez képest élénk 
színezetet nyert, melytyel lépést tartott a behozatal is. 

Legnagyobb behozatali tételünket a' spárga ké-
pezte, mely áruval piaczaink . tul vannak tömve s igy 
az "csak igen gyenge áron talál vevőre. 

A hét elején történt nagyobb őzbak behozatalok 
csak most találnak igen nyomott áron elhelyezést. 

Jegyzéseink a következők : 
liorju magyar, vidéki I. rendű 40—50 kr, II. 

rendű 30—40 kr, "hosszan mérve; kifejtve eleje 40—50 
kr, hátsó 5Q--60 kr kgldnt. Beküldése leszúrva a me-
leg időjárás mellett nem ajánlható. 

Marhahús II. rendű hátulja 44—50 kr, eleje 34— 
44 kr, I. rendű 50—56 és 44—52 kr. kgrkint. 

Süldőt egészben 50—52 krra talált vevőt. 
Füstölt kusfélék : Sódar prágai 75-90 J;r, bel-

földi 80—90 kr, vidéki 60—65 kr kgrja; 
Bárány párja 2—8 frtig nagyság Szerint, ezen 

ezikknek beküldése sem'ajánlatos-már. 
Tejtermékekben a kereslet folytonosan élénk. El-

adtunk : Teavajat 1.1Ö—1.2Ó frt, főzövaj 0-85—1.00 
forint,- tejfelt 24—28 kr, tehén-túrót I. rendűt 18 kr, 
II; rendűt 4—10 kr kgkint. . 

' Tojás ára változatlan 1 láda (1440) 27.75—28'50 
frt, tea tojás 1 láda (100) 2.30—3.00 frtos ár van ér-
vényben. 

Vadakban, őzbak nagy mennyiségben került 
piaezra s kilója 40—50. krral fizettetett. 

Zöldségfélékbee: Saláta ugorka 15—20 kr, ki-
sebbek 5—10 krért 'dbönként, fűzőtök 0.80—2.00 frt 
kgja, Karfiol idei magyar 25—50 kr dbja, Spárga soló 
0.«0—1.00 frt, I. rendű 40—60 kr, levesbe való 20—40 
krért kilónként nyert elhelyezést. 

Ajánljuk beküldésre a mult évi és idei burgo-
nyát, tea vajat, zöldségféléket és ujtfonságokat. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
lése, Budapest, 1898. ápr. 30-án. 

Hns. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 50—66 
II. oszt. 44-50, III. oszt. 30—44, eleje I. oszt. 44—52 
II. oszt. 34—44, III. oszt. 30—34, borjúhús hátulja I. 
oszt. 56-58, II. oszt. 45—50, eleje I. oszt. 48—52, U. 
oszt. 38—48, birkahús hátulja I. oszt. 36—40, II. oszt. 
28—36, eleje I. oszt. 32—40, II. oszt. 25—32, bárány 
eleje 1 db 1. 3'—.hátulja • •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 56̂ -60 0, vidéki 50—54, sza-

1 lonna nélkül elsőrendű 66—68, vidéki 53—50, sertés-
hús pörkölt —-0, sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 
, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 

60—80, fűstölt belf. csonttal 60—0'90, csont nélkül 0'80 
-0 90, sonka füstölt külf. csont nélkül —•- •—, 
szalonna sózott 1 q 55—57 0, füstölt 58--60 —, sertés-
zsír hordóval 6G-—66 0, hordó nélkül 64-0—64 0, kolbász 
nyers 1 kg. : -—y füstölt 60—80, szalámi belföldi 130 
— 150, külföldi , malacz szopós élő 1 kg 3 5-4-2 
tisztított 0-70—90. . 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 110—1.60 
csirke 0 60—1-2, kappan hizott 2-50—2 70, sovány —.— 
—•—, récze hizott 1-80—2-20, sovány 1-20—1-40, lud 
hizott 5- 6'—, sovány 180—2 60, pulyka hizott 0 — 
—0-—, sovány 3 50-4-00. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-50-0 75, 1 kg. , csirke 1 db 0'80^0'90, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 1-40—1-60, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1:20—1-80, 1 kg. 56—56, félkövér 1 db 
1-00—1-20, lud hizott 1 db 3—4-50, 1 kg. 0-48-0 50, 
félköv. 1 db 2-00—3-00, 1 kg. , pulyka hizott 
1 db 2-50—4-50, 1 kg. 53-56, félkövér 1 db 1'50—2 50, 
1 kg. 50—55, ludmáj 1 db 15—1'—, 1 kg. 1"90—2'5P, 
l idzsir 1 kg. 80—1-10, idei liba 1 db —-—•-—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-00, csuka 0 00 
— 1-00, ponty (dunai) 0'40—0 60, süllő —• •—, ke-
csege 0—00, máma —-50—'60, ezompó 040—0'50, 
angolna 0- 0 —, apró kevert 0"30-0'40," lazacz , 
pisztráng —• •—, 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-06—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0- 0—, tejföl0 24—0-30, 
-tehénvaj (tea) 1 kg. 1-10—1-25,1.. rendű 0 95—1-00, II. r. 
0-60-90-—, olvasztott 0-60—60, Margarin I, rendű 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-10—0-20, juh-
turó 44—54, liptói 0-48—0-54, juhsajt 0-5)—56, emmen-
thali sajt 1-00—1-10, groji sajt 0-50—0-75. 

Liszt és kenyérhemö. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-18—0-24, barna kenyér 0-14—0'18, rozskenyér 0' 10 
—0-15. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 ——, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar i q frt 14—18, stoke-
raui 22—36, borsó héjas magyar 10 0—13-—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—24, bab fehér apró 7—11, 
nagy 8—12, szines 8-00—10. 

Tojás. Friss I. o. (144Ödb.) 1 láda frt 27 75-28 0 
II. oszt. (1440 db.) 26-—27-75, meszes , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 2-30—3-—, törött tojás 0' 0 — 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 3.-—-6 —, 1 q 
5-0—6-0, Petrezselyem 100 kötés 3'0—6"—,1 q 8-0—10'0 
zeller 100 drb 3- 7 0, karalábé 1 0—2 00 vöröshagyma 
100 köt. 0 00—-•—, 1 q ü-—12-—. foghagyma 100 köt. 
16—20, 1 q —-0 -0, vörösrépa 100 drb 0 -10—2 00, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 0 0—00% kelkáposzta 100 drb 
0-80—1-00, vörös káposzta 0' •— fejessaláta 1-20— 
5-Ö0, kötött saláta 0—, burgonya, rózsa 1 q 300 
3 60, sárga 3-20—3-00, külföldi 10-—10-, fekete retek 100 
drb .0. 0-—, uborka nagy salátának 100 db" —'05^-80, 
savanyítani való lÓO.db —•—•—, savanyitott 1-80—2-00, 
zöld paprika —•—, tök főző 0;8—1'8, zöldbab 1-20—2-10 
zöldborsó hüvelyes. olasz 1 kg. —-Í8—-25, fejtett 1 lit. 
—'•—, tengeri 100 cső karfiol 100 db 10-—15'—, 
paradicsom 1 kg. O.-0O—O'OO, spárga: O'SO-̂ 0.70, torma 
1 1 11-ÍR- . 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 30—60, köz. alma 16—24, 
fajkörte 40—48, közönséges körte 12—18, szilva magva, 
.váló Í0-—12-—, vörös. —, aszalt 18—26, cseresnye faj 
80—1-2, közönséges , meggy, faj — , közön-
séges —-—, ringló -—-, baraczk kajszin -, 
őszi — , dinnye görög nagy 100 db —; , kicsi 

, sárga faj —C •—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. —•——•— csemege , dió (faj, papir-
héju) — , közönséges ———, mogyoró 24—40, 
gesztenye magyar —^—, olasz ———, narancs inessi-
nai 100 db 2-50—6'0, pugliaí 0-—0-4-, mandarin 0-00— 
0-00, czitrom , 0-70—1;20,, füge hordós 1. q 18—24, ko-
szorúsáé--—L22, datolya 38—48, mazsolaszőlő 40—65, i 
egres 1 lit. ——, epér 1 kg. kr. 

Fűszerek és italok. Paprika í. rendű 1 q. frt 
30—50, II. rendű 10—30, csöves 30-35—, (szá-
rított) -r f-—. .. köménymag , borsókamag 

— m á k 1 q. frt : 38—40, méz csurgatott 0-28— 
0-45, sejtékben 1 kg. — •—, szappan szin 20—25, 
közönséges — , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-50, vörös asztali palaezkban 0'40—0--56, házi 
pálinka palaczkban 0—0-0-—, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmányrásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898.-toájns,3. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság : 

jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 257 szekér. réti széna, 24 szekér muhar, 
42 zsupszalma, 29 szekér alomszalma, 0 székéi- tak'ar-
mányszalma, - szekér .'.' tengeriszár, 14 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna; zabosbükköny, köles slb.), 
1.300,zsák szecska,. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 220—300, muhar uj 280—320, 
zsupszalma 14Ö—160, alomszalma 110—120, egyéb 
takarmány .— —. lóhere —— , takarmány-
szalma — —, tengeriszár —.—.-—( luczerna ——, 
——, sarjú — — — szalmászecska • 180—200, széna 

, uj ————, zabosbükköny 240—260. Összes 
kocsiszám 379, suly 454800 kg. 

Állatvásárok. 

Badaresti sznrómarhavásár. Május hó 3 án. 
A székesfővárosi közvágóhíd, és marhavásár igazgatóság 
•ielentése. 

Felhajtatott: 1101 drb belföldi, db gaticziai, 
— drb tiroli? 13 db növendék élö borjú, 180 db .éiő 
bárány; — drb belföldi, — drb gaticziai, —; drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölStt bárány, — drb élő kecske. 

Á borjú és bárányvásár hangulatai' éjétílí .lefo-
lyású volt. 

Árak a következők: Élö borjuk: belföldi 30 —40 
frtig, kivételesen — frtig dbonkint, — frtig, kivé-
telesen 4'2— frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi frtig, tiroli ^ frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 0- 0 — frtig, bécsi ölött borjú , kiv 
frtig súlyra. Élő bárány 3-5,0—7 00 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•—frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti julivásár. .1898. május hÖ 2-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére), 

Felhajtátott: Belföldi, hizlalt ürü.;. 435,; feljavjtott 
juh 106, lisOrólt kos —, kiverő juh —, bárány , 
kecske —, .szerbiai —, angol - keresztezés —," ro-
mániai. — diirvaszőrü — db. 

Borjú.ós birkavásár élénk és gyors lefolyású- volt. 
Árak a" következők : Belföldi hizlalt ürü 18:—22-50 

frtig páronkint, 22:5—24-—frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. frtig, feljavított juhok 15-5—17'5. páronkint, 20-50 
22*— frtig súlyra, kiv. —, kisorolt kosok —•— , kiv. 
— frtig, kiverő juh—•—•—'0 "páronkint, —" •—, kiv. 
— frtig súlyra,-bárány——, kecske -Ó'—, anyajuh 

r, < suly, angol keresztezés , romániai, 
durvaszőrü '— frtig páronkint, 100 kiló.útán — frt. 

474/1898. .kvghsz. Hirdetmény ! Á budapesti köz-
vágóhídon'levő jéggyárat május hóban üzembe helyez-
zük s a termelt kristály tiszta müjeget- "aiacsöriy áron 
"fogjuk áruba bocsátani, megjegyezvén; hogy a megvett 
j.ég a vevő által szállítandó el a v'ágóhidról.-, Az érde-
keltek b.övébb fölvilágosítást & közvágóhtdi igazgatóság-
nál a hivatalos írák alait nyerhetnek. •• Az igazgatóság 
telefoni felszólításra is" válaszol. Budapesten, 1898. évi 
április hó 30-án. A budapesti közvágóhíd és marha-
vásár igazgatósága,-' 

Bécsi sertésvásár. 1898. ápr. 26:án. (Schleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek" részére). 

Félhajtás : 4909 lengyel, 4178 bakonyi sertés, össze-
sen —— drb. 

Az üzlet igei lanyha, 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : príma 52—53 kr, kivételesen 54 — kr, közepes 
52—53'—kr, könnyű 45—51 kr, süldő 33—45 kr. 

Az O í s i . magry. gr&zd. egyesület tulajdona. 

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

Barnabás. 

Magyarország legnagyebii és egyedüli 

| g a z d a s á g i g é p g y á r a , | 
mely a jazdálkodáshoz szükséges 

gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele elölt kérjtlk minden 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni 

Részletes árjegyzékkel 
I és mkszcrS fehrilágMiiásMű dijmMictea uo»-
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ALBION fűkaszáló gépek, 
ALBION 

:. HARRISON Be, CREfiOR 4 Co, 
BÉSSÜIBi angol gépgyárából, 
melyek az:-összes hazai versenyeken kitüntetésben részesülték,. 
legutóbb a turkevei gépversenyen arau-y é r ~ " 

. ' . :' . díj aztattak, kaphatók 

GRAEPEL HUGÓ gépgyáramnál. 
B u d a p e s t , V . , K ü l s ő V á c z i - u t 4 6 , s z á m . 54oe 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

jy . kir. államvasutak. 
f/98,; szám. ' . - - i . 

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

dök, a bánat-
pénzek pedig a'megelőző napon déli 12 őriig beküldendők. 

A pályázatra vonatkozó részletes feltéjtelek, úgyszintén az 
általános és különleges szállítási feltételek a magy. kir. államvasu-
tak anyag és leltár beszerzési Szakosztályánál (Rudapest, Andrássy-

- lít 73., II. em. 18. ajtó) Valamint: minden üzietvezetőségnél meg-
tekinthetők. vagy a'megálllapitott ár 

— isutak Kní " 

_ feltételeknek posta utján való küldése esetén 10 ta. posta.' 
.költség Js. beküldendő.. 

. ""18. április Mbau. 
Ki igazgatóság, 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Mielőtt fűkaszáló- vagy aratógépekben szükségletét fedezné, m i n d e n 

g a z d a s a j á t é r d e k é b e n t e k i n t s e m e g a 

The Jonsíon Harvester Co. 
a világ első amerikai aratógépgyárának készítményeit, melyek-

ből a KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELETET és mintaraktárt Magyarország 
részére mi birjuk. 

Minden gépet meg próbálás, más gyártmánynyal összehasonlítás 
végett a tisztelt gazdaközönség rendelkezésére bocsájtjuk. 

Sácher Rudolf és Melichár Ferencz 
gépgyárosok 

Budapest, VI., Nagymező-utcza 68. szám. 
Á r a j á n l a t t a l készségge l s z o l g á l u nk .  
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| Eladó tenyészkosok. | 
0 Gróf Berchtold Lipótné ő méltósága árpádhalmi ura- d 
^ dalmában I 5 d a r a b 3 f ü e l e c t o r a l p 

| negretti tenyészkos eladó. J 
fi Ezen electoral negretti törzsnyájból kiállított állatok 

0 a legutóbbi Budapesti tenyész-állatvásáron az l-sö kos és 5 
b l-sö anyadijat nyerték. é 

fi Megkeresések az 5785 g 

fe- Árpádlialmi uradalmi tiszttartóságához, h 

LL a j o s - S z é n á s , u. p. N a g y - S z é n á s , (Békésm.) intézendök. H 

Magy. kir. államvasutak. Üzletvezetőség, Zágráb-

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

L ajánlatok szolgálhatnak a tárgyalás 

Is bánatpénzek térti-vevénynyel adandók fel. 

Az iizletvezetöség. 

HIRDETÉSEK 
felvétetnek a kiadóhivatalban 

B U D A P E S T , 
Üllől-nt 35-diK szám. 

Gyógy- és műszaki évelő növények palántái 

tavaly tavaszszal vettetett és nevelt és így egy évet betöltött ez ugy elülteti 
alkalmas az idén is szép aratásokat eszközölni. Ezen éve lő gyógy- és műsza" 
növényeket egyszer beültetve, sok. évig élnek és ugy a következő években < 
ültetés stb. azaz befektetési költség elmarad. Ezen évelő növények nagyra 

állítási költséget fizeti a megrendelő. A«ÍVEL,l,I JÓZSEF plébános, Csári 
' ; Sasvár Nyitramegye. Gyógy- és műszaki növények termelője. 

X ^ e g j e l e n t 

és a „ K Ö Z T E L E K ' k i a d ó h i v a t a l á n á l , n e m k ü l ö n b e n 

a S Z E R Z Ő I V É L , M .-Óvá ro t t megszerezhe tő 

Ujabb tapasztalatok ® ® ® 
® ® a trágyázás köréből. 

I R T A : 
C s e r h á t i S á n d o r . 

Á R A 1 FRT. Á R A 1 FRT . 

Haszonbérbeadó birtokok, 
E s z é k k ö z e l é b e n az országút mentén fekvő 

S O D O L O V O E 

f . é v 
'.] h o l d a s és e g y n a g y o b b 8 0 4 1 

l 1 5 2 c a t . h o l d í r t v á n y - f ö l d e s 

1 b e r h ó 1-én l e j á r és ú jból 

M I M I tanitt É t i t 
Haszonbérbe venni szándékozók kéretnek bővebb 

felvilágosításért az u r a d a l m i h i v a t a l h o z N U S T Á R R A 

(Szerémmegye) fordulni, ahova 

1899 évi január hó 1 töl 
számitandólag egy, illető-
leg három éven át éveri-
kint mintegy 40,000 ton-
na hazai darabos vaay 
kockaszénszükségletéti iz 
tositani óhajtván, eziránt 
nyilvános pályázatot hir-
det. 

Az ajánlatok 1898 május 
hó- 26-áig beterjeszlendők 
a bánátpénzek ped;g a 
megelőző napon d li, 12" 
óráig beküldendők. • 
A pályázatra vonatkozó 

részletes feltételek, ugy 
szintén az általános és 

szállitási fel-

M c C O R M I C K 

G O Z E K E K 
BURRELL RENDSZER 

K Ö Z V E T L E N E R Ő Á T V I T E L 
miután fogaskerekek nincsenek, tehát erömeg-
takaritás és fokozottabb munkaképesség. 
Valamennyi létező Compound rendszer legegysze-
rűbbje, az alkatrészek csaknem felére leszállítva. 
Legkisebb szénfogyasztás. Kevés javítás. 

Göz-utihengerezök. 

Ba r r c l l gőzekc-raktára. 

Gyakorlott képviselők k 
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„DANICA" 
bosnyák ásványolaj és vegyitermékek-gyár r.-t. 

GYÁR: IRODA: 
B o s z n a - B r o d . B u d a p e s t , VI. V á c z i - k ö r u t 33. 

Elsőrendű kaukázusi és galicziai petróleum, 

szultánolaj (spészialitás). 

Elismert j ó minőségű, teljesen sáv- és pariffinmentes 

ásványkenő olajok9 
mindennemű czélokra: orsó olaj, vulkán olaj, tisztító olaj. 
B e n z i n mindennemű czélokra (motorhajtáshoz, ru-
hatisztitáshoz stb.) ligroin, gazolin, hydrur, gázolaj, 
coaks, vazelin stb. stb. 579i 

Már 2112 drb. Chilisalétrom-szóró van használatban. 

A DOBRY-féle teljesen bevált s a legjobbnak elismert 

javított, szabadalmazott 

szabadalmazott vezetékcsővel, 

kétsoros kézi erőije, négy-, öt-

s több soros, valamint messze szóró vonóerőre, ajánl és 

árjegyzéket bővebb leírással kívánatra ingyen és bér-

mentve küld 

A N T O N D O B R Y gazdasági gépgyárai 
lIWTER-CETarO és JTOGB l I l I Z lA t , Csehország. 

Már 2112 drb. Cliilisalétrom-szóró van használatban. 

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

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

nagyban waggon-rakományónként ab Leopoldshall-Stassfurt, 

ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. Á vas-

úti szálütásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 130—140 frt kőzött váltakozik. 

Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 8 frt. 

A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénz-

tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

Sladó tehneü. 
S a f a ^ n ^ T o r g á c h Margit grófnő Ö méltósága thuzséri 

urada lmában 1 0 0 d a r a b s z á m f e l e t t i t e l i v é r , öt éves 

borjas 

pinzgáui tehén 
y a n e l a d á s r a f e l á l l i t r a . Ára 25—35 kr. kilónkint. 

Fel világositássál szolgál az uradalmi' tisztTartőság Thu-. 

zséron. 5804 

A Icgiijabbsm szabadalmazott szer mindenféle káros rovarok 
biztos kipusztítása, különösen a répán élősködő ormányos bogár és földi bolha, 
a cserebogár, dögbogár és honvédbogár kiirtására a 

< i í „ROVARIM> 
Ezen »Rovarin intézetemben* . étó.áflitott . védőanyag vizzel .higitvá és 

permetező géppel a. mrsiW.-lö níHéiiven foc»k«:n<lo/.vc. a rajta élősködő rovaro-
kat teljesen kipusztítja s a mellett a permeteg a legzsengébb növénynek sem irt, 
söt anra'< növését elősegíti. 

A »Rovafiii« 2Va'—2 kgr. sulyu csomagokban lesz árusítva,'mely mennyi, 
seg .200 liter vízre van-számítva s tele IV2—2 magyar holdnyi terület béper-
metézhető. 1 ' ' 1 • . 1 

1 csomag »Rovarin« ára 3 frt 75 kr. 
Az ezen mintához szükséges legjobb „Vermorel Eclaire" permetező gép 

21 frtert szintén nálam kapható. 
Ugyancsak raktáron tartom a feilődöttebb répa permetezésére alkalmaz-

ható „Chlorbaryumot" is. 
Pontos használati "utasítás minden küldeményhez • mellékelve. 

Megrendelések czimzendők: . 

JAKLITSCH JÁNOS „Rovarin intézetéhez" 
POZSONY, Mihály-utcza 5. ss.. 

R O V A R A F R I G Y E S 

A „ R É P A B O O Á R " 
czimü művének magyar kiadása már teljesen elfogyott, de a mű német kiadá-
sából még néhány száz példány kapható 

J A K L I T S C H J Á N O S „Rovaringyárosnál" 
Pozsony, Mihály-utcza 5. sz. 

Á r a 5 0 k r a j e z á r . Á r a 5 0 k r a j e z á r . 

Van szerencsénk ajánlani 

v fi t o l t t i s z t a s á g ú 

I e g m a g asabb 
dijakkal 

kitüntetett T h o m a s f o ^ z f á t l i s z t e t 
szavatolt 15—20% citrátban oldható foszforsavtartalommal és 85—100% 

porfinomsággal. 
Felülmulhatlan, minden talajra • alkalmas trágyaszer, különösön 

vány talajok javítására, kitűnő hatású az összes gabonanemüek, kapás és 
olajnövények, lóhere és luezerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, 
kiváltképen a rétekre. jLe;í.jol»í>, leghatásosabb és legolcsóbb 
roszforsavlrágya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az 
összes szuperfoszfátoUat. A citrátban oldható foszforsav-tartalomért 
szavatosságot vállalunk, netejáni. hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, 
Szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással " ' ' ' ' " 

A Gselországi Tíiomasmiyek prágai foszfáíM eladási iMájának yEZsrkéDTiselősáse 

'.. területén 

BUDAPEST, 

Erzsébet-körut 34. szám. 

dohánynemesitőtrágyakizárólagos eladása. 

H A L M A R VILMOS,,,, 
tel l in alegfinomabb dohánynemesitfftr j 

! Ház- és birtokeladás. I 
m • < m 
gg ' Pest megyében, Dunagözhajózási állomással biró gg 

j§| Ápostag községibe, egy nyaralónak is igen alkal- g| 
fgg mas, 5 hold darkirozott kertben álló 

fi.kényelmes uri lakház, 1 
B a 
Í j melléképületek és üvegházakkal, ettől lU órányira 2 0 6 g | 

I P 1 2 0 0 • ö les h o l d t a g o s i t o t t s z á n t ó f ö l d , kissé g | 

S Í távolabb 103 h o l d s z á n t ó f ö l d é s r é t együtt vagy f f 

külön-külön szabadkézből eladó. 
1 1 Bővebb felvilágosítást ad A p o s t a g o n H a l m i N á n d o r , I I 

vagy S o l t o n T a r n a l J a k a b ur. 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztositó Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , VIII. , József-körut 8. 

Elni TELEKI GÉZA gPÓf. 
Igi _ 

ANDRÁSSY 11ÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, PUSPOKY EMIL, 
RUBINEK G7ULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZONYI ZSIGMOMD, 

TELEKI SÁNDOR gpóf. 

:: CSÁVOSSY BÉLA. 

Vezérigazgató: SZŐNYI 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése, szerint ugy a tiiz- mint a jégbiztosítás terén hiven 
megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors., és méltányos kiegyenlítésével a felek 
teljes megelégedését vívta ki magának, az 

é p ü l e t é s á t a l á n y ( p a u s c h a l ) b i z t o s í t á s n á l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel. a megfelelő kincstári bélveggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

A szövetkezet elfogad 

6 és 12 évre szóló 

j é g b i í t ö s i t á s o k a t 
és a feleknek 6 éves biztosításnál ÍO%, Í2 étes biztositásnál SO% díj-
engedményt ad, mely a dijbólévről évre levonatik. A jégbiztositási felté-
telek mindenben a gazdák kivánalmainak felelnek meg. 

BflT" Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5°/o díjengedményben részesülnek. 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 
terményeiket biztosítják, 10% ' ' 

A .szőlő és gyümölcsfák 'permetezésére, francziaor-J 

I szági tapasztalatok szerint a 

| rézszappan 
bizonyult a leghatásosabb ,s 'viszonylag a legolcsóbb szer- !i 

nek. (Lásd Mezey Gyula gazd. akad. tanár úr ismertető- [i 

sét a „Köztelek" mult évi 58-ik számában.) : | 

100 liter rézszappan-habarékot, melegítés segélyével11 

a vizén kivül 1 s ldg. rézgáliczböl és 1 klg. gyantaszap-:' 

panból'; h i d e g utón pedig 2 csomag gyantalisztes kecske- ! 

méti porból és Vs klg. mészből lehet előállítani. Egy cso-. I 

mag gyantalisztes kecskeméti pornak az. ára 25 ki\, a jj 

| súlya 85 gramm, s tartalmaz 250 gramm gyantalisztet 

i és 600 gramm kecskeméti port. Ezen anyagok a rézszap- ' 
í pan elkészítése és alkalmazására vonatkozó utasítással együtt 

M A Y E R F I Z O L T Á N T Ó L K e c s k e m é t e n I 

szerezhetők be. 57S8 

Lapunk bekötési táblája 
1 f r t 36 k ré r t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 
A m a g y . k i r . á l l a m v a s u t a k n y á r i m e n e t r e n d j e . 

É r v é n y e s 1 8 9 8 . é v i m á j u s h ó 1-étőJ. 

A vonatok I N D U L Á S A Budapestről. A vona tok É R K E Z É S E Budapestre. 

A keleti pályaudvaron 

,i!i!íí!» 

"cs.'párisflomloa; 

1 S ; = ' 
Belgrád, Brod, : 
-««•«, rupi4d-i 
igráb, Fiumo, 

Nagy-Kála ... 

" uvan • • 

Rutlka, Berlin 

Gyór, Széitcsfohérví 

ivár, Brassó 

máj. 16-J61 bez. sze 

° Párkán'y-Nánáig csal 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdö kitérőről. 

A nyugoti pályaudvaron 

H°o1 

Gzegléd, Szoln 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 

Palota-Újpest 

síNu 
Palota-Újpest 

Párkány-Nán 
Palota-Ujpes. 

| l s i neme DélelStb 

A keleti pályaudvaron. 

Befgrádf 
•Felka, k 

reŝ Brassó 

e, Zágráb* I 

f g p r 0 8 

|écs, Graz ^ 

BÍrltô Rutftî Szerenc 
Fiume, Zágráb, Pécs 
Stanislau, M.-Szigöt 

Fiume, Zágráb 

Munkács, 

" "-Káta 

1 Közlekedik kedden és pénteken. 
2 „ szerdán és szombatc 
» „ jun. 15. bez. szept. 1 

A nyugoti pályaudvaron. 

Konstanthf8' 
~ ' .ta-Ujpest 

pMt^ájpesT 

Nagy-Maros ^ 

S E S f e d e 
"-olnok, Czegl. 

lota-Ujpest 

Érsek3váSi-a 

Vácz 
Lond. P4i-. Bécs 

e Buda-Császárfürdö kitérőbe. 
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KIS HIRDETESEK, 
Csak oly leyéleki;e válaszolunk, melyekkel válaszra, saükség,e(s levélbélyeget vagy levelezőlapot küldenek. 

K é r j ü k 

mindazokat, kik valamely 
jeligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba, kül-; 
dik,. (jeligés hirdetés czi-

mét nem közölhetjük),; 
hogy azokhoz eredeti ok-
iratokat ne csatoljanak, 

mert azokért semmi felelős-
ségetnem vállalunk. Az aján-
latok megfetelö levélbélyeg-
gel látandók el, mert a ki-
adóhivatal azt saját költ-
ségén nem továbbítja. 

Egyúttal félreérté-
sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

közöljük lapunkban a 
•megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. Akiadóhivatal . 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Számtartósági 

nem adatnak) „ és fényképpé 

sőbb gazdasági 
zettség, a 

ís jártasság. Fizetés évi 

Gazdasági 
ír, nőtlen, junlus hc 
tetik. Czim a kiadó 

Üzletvezető 
kerestetik egy nagyobb mező-
gazdasági szövetkezethez. 

Évi fizetés 1500—!800 frt. 
Csakis jó bizonyítványokkal 
biró és már e téren jártas 
egyének ajánlatai vehetők 
figyelembe. Ajánlkozások bi-
zonyítvány-másolatokkal fel-
szerelve a „Köztelek" ki-
adóhivatalába küldendők. 

•1 béruratofomb 
tisztî álláŝ TöiterKlő̂ ê  Gsí 

fllbivaSkí'mtazminf telje! 
látás és évi 2110 frt fizeté 
járó állásraMzonyitvány-m 

gyár!Őküfd°ékZ'be: P" 
Gépész 

itik S hóra, ki a 
izeléséhez és min 

iyitvány-má'solat 

Azonnal i 

'külgazdaságban' és á gazdasági 
számvitelben -jártas.̂  Bizonyít-, 

p. Somogy-Jaád, , 6797 

19 éves, 
nőtlen és a szent-Imrei föld-̂  ' 
mives1 iskolát jó sikerrel vég-
zett egyén, uradalomban meg-
fejelő- átt&St keres. Czimki-

Eladó 

fr™? csíkIagBjdéÍ̂ f̂ -rgJya8; 

túri gazdaságban, posta Pán-

Azonnal i 

'külgazdaságban' és á gazdasági 
számvitelben -jártas.̂  Bizonyít-, 

p. Somogy-Jaád, , 6797 
Gazdatiszt, 

r. kath., gazd. tanintézetet jó 
sikerrel végzett; 26 éves, 
praxissal, ki a magyar, hémet, 
tót' és'a Horvát nyelvet szóbán' 

koríatâ  van, ^Mágyárorsí̂ ân 

Eladó 

fr™? csíkIagBjdéÍ̂ f̂ -rgJya8; 

túri gazdaságban, posta Pán-

iskolát véglett gyakoilattalbiró--

Gazdatiszt, 
r. kath., gazd. tanintézetet jó 
sikerrel végzett; 26 éves, 
praxissal, ki a magyar, hémet, 
tót' és'a Horvát nyelvet szóbán' 

koríatâ  van, ^Mágyárorsí̂ ân 

Fladó 

end̂ kerVleTébmSoo'dblOT 

. évesnmagyarSfajntenyésziî  

fe'lvilágositást nyíjt' Máttyus' 
• Samu- urad. ispán Puszta Bn-
des, u. p. Baranya-Sellye. 5801 

Egy 

felsőbb gazdaŝ ĝ tanintézetet 

telbfn'kjes^en^rtas, nthány 

gálatálm^Fe^^lTi^kö^^^^., : 

Gazdatiszt, 
r. kath., gazd. tanintézetet jó 
sikerrel végzett; 26 éves, 
praxissal, ki a magyar, hémet, 
tót' és'a Horvát nyelvet szóbán' 

koríatâ  van, ^Mágyárorsí̂ ân 

Fladó 

end̂ kerVleTébmSoo'dblOT 

. évesnmagyarSfajntenyésziî  

fe'lvilágositást nyíjt' Máttyus' 
• Samu- urad. ispán Puszta Bn-
des, u. p. Baranya-Sellye. 5801 

Egy 

felsőbb gazdaŝ ĝ tanintézetet 

telbfn'kjes^en^rtas, nthány 

gálatálm^Fe^^lTi^kö^^^^., : 

Földmives 
_ iskolát végzet̂  vizsgtott̂ gé-

Ivt gyakorlattal, beszél magya-
rul tótul jJ n l 9 gazd 

'gazdaság önálló Vezetését is 
elfogadja, esetleg .̂gőgosépW j 

Fladó 

end̂ kerVleTébmSoo'dblOT 

. évesnmagyarSfajntenyésziî  

fe'lvilágositást nyíjt' Máttyus' 
• Samu- urad. ispán Puszta Bn-
des, u. p. Baranya-Sellye. 5801 

Egy 

felsőbb gazdaŝ ĝ tanintézetet 

telbfn'kjes^en^rtas, nthány 

gálatálm^Fe^^lTi^kö^^^^., : 

Földmives 
_ iskolát végzet̂  vizsgtott̂ gé-

Ivt gyakorlattal, beszél magya-
rul tótul jJ n l 9 gazd 

'gazdaság önálló Vezetését is 
elfogadja, esetleg .̂gőgosépW j 

VEGYESEK. 
Olcsón 

"'eladó: "kévekötők beszerzése 
-miatt majdnem teljesen uj De-
káiban ̂evrő°kWoko4 marotoakó 
aratógép. Czim a kiadőhivatal-ÁLLÁST KERESŐK, 

Gazdatiszti 

genraiáva™jókrefere 
biró ügyes és szakképzett, róm. 

minden ága — szőlő-," pinoze-

és * a gazdasági számadások 

tassággal bir, uradalom vagy 

mint külső gazdatiszt, szim-

b̂ lépéssel̂ 'szerfny feftXtek ' 

S® MWMUHSÍÍ^ . , 

Fiata l 

kMníbizonyitványokkal ren-
delkezik; . azonnal - belépésre 
állást keres. Ozlm a "adőhl-

VEGYESEK. 
Olcsón 

"'eladó: "kévekötők beszerzése 
-miatt majdnem teljesen uj De-
káiban ̂evrő°kWoko4 marotoakó 
aratógép. Czim a kiadőhivatal-ÁLLÁST KERESŐK, 

Gazdatiszti 

genraiáva™jókrefere 
biró ügyes és szakképzett, róm. 

minden ága — szőlő-," pinoze-

és * a gazdasági számadások 

tassággal bir, uradalom vagy 

mint külső gazdatiszt, szim-

b̂ lépéssel̂ 'szerfny feftXtek ' 

S® MWMUHSÍÍ^ . , 

Fiata l 

kMníbizonyitványokkal ren-
delkezik; . azonnal - belépésre 
állást keres. Ozlm a "adőhl- Fladó 

4 frt; 12P m̂mázsa Jíin£gy'ötór, 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Gazdatiszti 

genraiáva™jókrefere 
biró ügyes és szakképzett, róm. 

minden ága — szőlő-," pinoze-

és * a gazdasági számadások 

tassággal bir, uradalom vagy 

mint külső gazdatiszt, szim-

b̂ lépéssel̂ 'szerfny feftXtek ' 

S® MWMUHSÍÍ^ . , 

Béresgazdai, 

magtárok íagŷ főteh&néŝ ál-

végzejtf ' 

lá?gM|Má̂ _szá£adás vezetés 

^ Állását bái-mikor- eltoglamatp! 

Fladó 

4 frt; 12P m̂mázsa Jíin£gy'ötór, 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Gazdatiszti 

genraiáva™jókrefere 
biró ügyes és szakképzett, róm. 

minden ága — szőlő-," pinoze-

és * a gazdasági számadások 

tassággal bir, uradalom vagy 

mint külső gazdatiszt, szim-

b̂ lépéssel̂ 'szerfny feftXtek ' 

S® MWMUHSÍÍ^ . , 

Béresgazdai, 

magtárok íagŷ főteh&néŝ ál-

végzejtf ' 

lá?gM|Má̂ _szá£adás vezetés 

^ Állását bái-mikor- eltoglamatp! B i r t ok . ^ 

gazdasági* fületekkel"?".??! 

bértiê iaiW. Bővebb felvilágo-

ÁLLÁST KERESŐK, 
Gazdatiszti 

genraiáva™jókrefere 
biró ügyes és szakképzett, róm. 

minden ága — szőlő-," pinoze-

és * a gazdasági számadások 

tassággal bir, uradalom vagy 

mint külső gazdatiszt, szim-

b̂ lépéssel̂ 'szerfny feftXtek ' 

S® MWMUHSÍÍ^ . , 
Ideiglenes ^ 

/'.a kiadóMvatafban̂ 8,1 bir' °5806 

B i r t ok . ^ 

gazdasági* fületekkel"?".??! 

bértiê iaiW. Bővebb felvilágo-

Számvivői 

egy7 kereskedelmileg v képlett -

Ideiglenes ^ 

/'.a kiadóMvatafban̂ 8,1 bir' °5806 

B i r t ok . ^ 

gazdasági* fületekkel"?".??! 

bértiê iaiW. Bővebb felvilágo-

Számvivői 

egy7 kereskedelmileg v képlett -

Ideiglenes ^ 

/'.a kiadóMvatafban̂ 8,1 bir' °5806 Kerestet ik 
Vas-, Sopron- vagy Veszprém-

kastély, 30 szobává?.1* istállóval, 

holdas gazdasággal, hozzávaló 

Számvivői 

egy7 kereskedelmileg v képlett -

Á L L A T O L 
J H B H i 

Kerestet ik 
Vas-, Sopron- vagy Veszprém-

kastély, 30 szobává?.1* istállóval, 

holdas gazdasággal, hozzávaló 

t J^ren szép,̂ válogatott vf̂rös-

növendék ökör 
és üsző borjakat 

lepételre ajánlanak 

Intel l igens. 

datar tftVáJU™agy fürdis Jel-, 

detui!lek kladőhlTataISI"« ^ 

t J^ren szép,̂ válogatott vf̂rös-

növendék ökör 
és üsző borjakat 

lepételre ajánlanak 

Kövezetkőnek 
Intel l igens. 

datar tftVáJU™agy fürdis Jel-, 

detui!lek kladőhlTataISI"« ^ 

t J^ren szép,̂ válogatott vf̂rös-

növendék ökör 
és üsző borjakat 

lepételre ajánlanak 
^̂  ^ ^ ̂  fd é Pb d tbé 

! j?pk,6sẑ ena0b̂ endezeTméhé-

>' I fee^ i^sE^áz^e lk i l f 

í r n o k i , 

téU^anfo^yamát'̂ sikeJeívé-

bir. eCzitnga kiadőhiWtalban_. 

KLEIN ÉS SP ITZER 
. iis-Czelli ieresfaitt. 

^̂  ^ ^ ̂  fd é Pb d tbé 

! j?pk,6sẑ ena0b̂ endezeTméhé-

>' I fee^ i^sE^áz^e lk i l f 

í r n o k i , 

téU^anfo^yamát'̂ sikeJeívé-

bir. eCzitnga kiadőhiWtalban_. 40 darab 
Telivér Tenyész 

Ramboui l let Kos 

^̂  ^ ^ ̂  fd é Pb d tbé 

! j?pk,6sẑ ena0b̂ endezeTméhé-

>' I fee^ i^sE^áz^e lk i l f 

Kezelő tiszt, 
35 éveŝ  nős, róm̂  kath., felsőbb 

áll?tiszt mőködik, szeszgyárat 
és egy nagy tehenészetet kezel, 

den ágában,̂ a gazdasági könyv- ; 

Saíía'vtezonyl^miatt állást' 
óhajt változtatni. Ajánlatokat 
„L. '2-̂ J'egy alatt kér a kiadó-

40 darab 
Telivér Tenyész 

Ramboui l let Kos 
Csomós ebir 

• ; (lUutlylit: .glpnlerátá) * —és. 

Franczia perje 
(avena elatior) fűmagot 

PrairlB lirálfié, 
óriás tengerit csalamádéter-

melésre 

Székelytengerit 
szemtermelésre, ötven -

. kilón., felüli, nagy meny1-
nyiségbefl is szállít: 

gr.Teleki Arvéd 
iiassói uradalma 

u. p. K o n c z a . 

Kezelő tiszt, 
35 éveŝ  nős, róm̂  kath., felsőbb 

áll?tiszt mőködik, szeszgyárat 
és egy nagy tehenészetet kezel, 

den ágában,̂ a gazdasági könyv- ; 

Saíía'vtezonyl^miatt állást' 
óhajt változtatni. Ajánlatokat 
„L. '2-̂ J'egy alatt kér a kiadó-

válogatott gyönyörű pél-
dányok igen jutányos árért 

eladók, bővebbet * 

lovag S716 ' 

Freystadtlcr Jenő 
• uradalmai iritézöségénél, 

T ó t - V á z s o n y b á n . 

Csomós ebir 
• ; (lUutlylit: .glpnlerátá) * —és. 

Franczia perje 
(avena elatior) fűmagot 

PrairlB lirálfié, 
óriás tengerit csalamádéter-

melésre 

Székelytengerit 
szemtermelésre, ötven -

. kilón., felüli, nagy meny1-
nyiségbefl is szállít: 

gr.Teleki Arvéd 
iiassói uradalma 

u. p. K o n c z a . 

Földmives 
iskolát jelesen végzett, az ösz-
s'zes gazdasági teendőkben 

eg^én l̂Ust̂ e ŝ̂ 'melyet bár! 
mikorjlfoglalhat. Sípos István̂ ' 

válogatott gyönyörű pél-
dányok igen jutányos árért 

eladók, bővebbet * 

lovag S716 ' 

Freystadtlcr Jenő 
• uradalmai iritézöségénél, 

T ó t - V á z s o n y b á n . 

Csomós ebir 
• ; (lUutlylit: .glpnlerátá) * —és. 

Franczia perje 
(avena elatior) fűmagot 

PrairlB lirálfié, 
óriás tengerit csalamádéter-

melésre 

Székelytengerit 
szemtermelésre, ötven -

. kilón., felüli, nagy meny1-
nyiségbefl is szállít: 

gr.Teleki Arvéd 
iiassói uradalma 

u. p. K o n c z a . 

Gazdatiszt, 
egy nőtlen, izr. vallású, 27 éves, 
katona kiszolgált, több évi 

nyekkefbíó gazdattezUunfus 
1-ére avagy később állását 
óhajtja változtam. Czim a kiadó-

Fiadé Kosok.' 

Mélt. gr. Károlyi László ur 

törzsjuhászatában, mely eddig 

díjakkal kitöntetve, 15 drb. két 
Bővebbet az urad. tiszítartóság-
nál Derekegyházán, u. p. Szen-
tes. 5778 

Csomós ebir 
• ; (lUutlylit: .glpnlerátá) * —és. 

Franczia perje 
(avena elatior) fűmagot 

PrairlB lirálfié, 
óriás tengerit csalamádéter-

melésre 

Székelytengerit 
szemtermelésre, ötven -

. kilón., felüli, nagy meny1-
nyiségbefl is szállít: 

gr.Teleki Arvéd 
iiassói uradalma 

u. p. K o n c z a . 

Külföldi termésU 

mag 25 frt, 
;a MIM már clfóiptt)! 
H A L D E K 

magkereskedésében 

Budapest, Károly-körut 9. 

kaza l takaró 
kölcsön-ponyvak 

•utánuosan "kaphatók 
rist .*ni; i{ J . 
ssát/ís pnjyagjíií rilriárákn 

Széléi toiyíáf 

A mágyar 
•zdatisztek és ertiitis/t, k „i 
ágos . effyesüMe: ajánlja a 1 
. földbirtokos és: bérlfr. urak 
ik-. állásközvetítő ésítályánál 
Jelentett tágjait elhelyezési-' 
! íz uir.vb.'u való folviiáicot 

Mezógázd. és erdészettel fos 
alkozök nyugdíjintézete. Es; 
cözöl biztosításokat :"nyngd3j'rj 

b díjtételekkel, 

Lvánatra. alapszabály. 

í szolgál az : 

t a k a r ó 
Ikölcsön -ponyvák 

iKOHNésSTEIN 
Mt- és „jon/rtgjíii 'SktárÜil 

E I ^ A O O 

igen jutányos áron egy-telje-
sen jó karban levő 

mezőgazdasági 
szeszgyár 

berendezés, 
ugyszinte egy 10-es és egy : 

' 8-as 

cséplőgarnitura, 
Czim a kiadóhivatalban. 

MEGJELENT 

„Köztelek ÉvköHyv" 

1898-ik évre. 
K Szerkesztik és kiadják: 

EUMHÍK dyula és Szllassy Zoltán 
az Országos Magyar Gaz-
(1 d KgyesOlcl lm u j 
Az Évkönyv bővített tarta-
lommal, a tavalyinál na-
gyobb terjedelemben, kö-
rülbelül. 32,OÖ(í gazda és 
"gazdatiszt pontos czimévet, 

jelent meg. >-
A két könŷ T előfizetési ára 
'a „Közte lek" előfizetői 
íészére 2 frt 20 kr. posta-
díjjal együtt. A két könyv 
csak együttesen rendelhető 
meg Mlön-külön nemkap-
•hátó. Bolti ára 2 forint 

' . ,;50.:krajczár. 
Megrendelhető a „Köz-
te lek " kiadóhivatalában,. 

Budapest, Üllői-ut 25. 

Törleszt. kölcsön 
1 földbirtokokra. 

Ingatlan- és Jelzálog-
For galmi-Intéz et, 

Bndapest, Váezi-kürut 39. 
Legnagyobb Ingatlan- és Jel-
zálog-JTorgalmi-Intézet a mo-
narchiában, egyedüli, mely 

földbirtokosoktól ajánlva van. 



KÖZTELEK, 1898. MÁJUS Hö 4. 36. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. 

Gőzmívelés. 
Nagyobb területek szántását gözekével 
hajlandó vagyok elvállalni; épúgy 

snélyrigolozdst szőlő-telepítésekhez, 
Érdeklődök kéretnék,'hogy alanti ezimemhez forduljanak. 

m n gőzszántási vállalkozó 

Wolff Ernő, Budapest-Kelenföld. 

Impregnált 
takarmány répamag 

Budapesten kizárólag csakis 

M a u t h n e r Ö d ö n 
magkereskedésében kapható. 

Az impregnálási eljárás abból áll, hogy forró nedves levegő 
jelenlétében a répamag egy bizonyos időtartamra kénessavval és 
klórgázzal érintkezik, tehát fertőtlenítve lesz, m iá l t a l a répama-
gon tapadó összes mikroo^ganizmák, csiragombák stb. tel-
jesen és biztosan megöletnek. 

Az impregnált répamag előnyei: 
1. Csiraképessége s o k k a l m a g a s a b b mint a nem 

impregnálté. 

2. 4 — 5 n a p p a l e lőbb ke l k i , mint az ugyanilyen 

viszonyok közt elvetett nem impregnált. 

3- Csirázási és fejlődési erélye következtében 1 0 napos 

p a l á n t á j a o ly erős, mint a nem impregnáltból származó 

3 hetes. 

4. Kedve z ő t l e n t a v a s z i időjárás eseten az impregnált 

2 0 — 2 5 s z á z a l é k k a l n a g y o b b termést ad, mint ugyan-

csak kedvezőtlen tavaszi időjárásnál a nem impregnált. 

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. 

MALOMIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
(Schweitzer rendszer . ) 

Budapest. VI. kei*., Gyár-utcza 48. szám alatt. 

fPÜT* R é s z l e t e s l e í r á s s a l , á r j e g y z é k k e l é s f e l v i l á g o s í t á s o k k a l s z í v e s e n s z o l g á l u n k . Í ÍM| 

Magyar királyi államvasufa,1'., 

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

Szabadalmazott,, Schweitzer-féle malmaink a mezőgazda' 

ság terén igen fontps ujitást képeznek. 

Ezen teljesen uj szerkezetű, átjavitott malmok. egyaránt 

alkalmasak darálásra és simaörlésre; a gazdaságban e malmok-

kal szükség szerint készíthető igen jó minőségű liszt és 

takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle és a Sangerhauseni gépgyárak 

áltál gyártatnak, mig az őrlőtárcsák a világhírű Ganz-féle 

kéregöntvényből készíttetnek. 

A gazdasági élet követelményeinek megfelelőlóg ezen 

malmokat 5 különböző nagyságban hozzuk forgalomba loco-

mobil, motor, járgány vagy kézihajtásra. 

A Schweitzer-féle malmok rendkívüli előnyei a következők : 

1. Csekély hajtóerő szükséglet. 

'£. Rendk ívü l i nagy munkaképesség. 

3. K i t ű n ő minőségű őrlemény. 

4. K ivá lóan tartós, javításra nem szoruló szerkezet. 

5. Igen egyszerű kezelés. 

Ezen malmok beszerzését minden gazdának a legmelegeb-

ben ajánlhatjuk. 

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


