
Budapest, 1898 évi junius hó 8. 

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

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE, 

Jls országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyM kapják. 
Neta tagoknak elóüzatési díj: 

Kgéss évre 1® frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 írt 50 kr. 
MesjeleHii miniéi szerdái ti szombatos. 

Szerkesztőség «• kiadóhivatal: H w d a p e e t ( K i s t e l e i t ) , 
« l U S - i t SS . H á H . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vimza. 

A Z OMGE. K Ö Z L E M É N Y E I . 

Felhívás Magyarország 
tenyésztőihez. 

A bolgár kormány elhatározta, hogy a 
jelesebb külföldi állatfajtákból állami tenyé-
szeteket fog felállítani és ezen tenyészetek 
anyagát. Magyarországból is óhajtja beszerezni. 
Ezen körülmény nagy fontosággal bir a magyar-
országi tényésztőkre, mert Magyarország csak 
a kelet felé gravitálhatván, alkalmat nyújt 
tenyésztőinknek arra, hogy maguk részére uj 
piaczöt szerezzenek meg. A bolgár kormány 
hozzánk intézett megkereséséből azt veszszük 
ki, hogy nemcsak jelenben, hanem jövőben is 
számithatunk az ő vásárlásaikra. Szükséges 
ennélfogva, hogy tudomással birjunk arról, hol 
vannak Magyarországon oly tenyészetek, ahová 
a bolgár kormány megbízottjai bizalommal 
fordulhatnak. Kérjük ennélfogva tisztelettel 
tagjainkat és az érdeklődőket, szíveskedjenek 
bejelenteni egyesületünknél a következőket: 

1. Hol vannak schwitzi és szimmentháli 
szarvasmarhatenyészetek, ; hol vannak York-
hire, Berkshire és Mangalicza sertéstenyésze-
tek, továbbá Rambouillet, Gotswold és South-
down sertéstenyészetek. Megjegyezzük, hogy 
azon tenyészetek bejelentése, a melyek az 
országos törzskönyvben benne vannak, nem 
szükséges, miután azok nálunk nyilván tartva 
vannak. 

2. Kérjük,bejelenteni továbbá a fent ne-
vezett állatfajtákból jelenleg eladó állatokat, 
ugy a him, mint a nőnemű ivadékokat, me-
lyek mint tenyészállatok kiválóak és pedig 
részletesen a nem, kor szerintés az egyes állatok 
árának megjelölésével. Továbbá azt is kérjük 
közölni, hol van a tenyészetnek vasút állo-
mása és ki van az eladással megbízva. A be-
jelentéseket' kérjük junius hó 15-ig beküldeni, 
hogy a beérkezett adatokat' a bolgár kormány 
rendelkezésére bocsájthassuk. 

Forster Géza. 
igazgató. 

Megjelent 
az OMGE. kiadásában megjelenő lapok 

és kiadott könyvek nyomtatott jegyzéke. Ezen 
jegyzékben fel vannak mindama müvek sorolva, 
melyekből még példányok kaphatók; nagyobb 
megrendeléseknél tetemes árleszállítás nyujtá-
tik. A jegyzék kívánatra bárkinek is megkülde-
tik, ha ez iránt egyesületünkhöz fordul. 

Igazgató. 

1898. évi május hóban befizetett 
alapítványi kamatok és tagsági 

évdijak nyugtázása. 
I. Alapítványi kamatok. 

Hátralékok 1897-ről: Báró Bánffy Dezső 40 kor., 
gróf Bethlen András 21 kor.,. Majláth István 21 kor., 
Bónay Ernő 21 kor., Sztankovánszky János 42 kor. 

1898-t a : Báró Bánffy Dezső 20 kor., gróf Bethlen 
András 21 kor., Bossányi László 22-06 kor., Rónay 
Ernő 21 kor., Siklóssy Gyula 21 kor., Sztankovánszky 
János 42 kor. 

II. Évdijak. 
Hátralékok 1897rröl: Hackl István 30 kor., Jab-

Ionszky György 20 kor., Püspölcy Géza 20 kor. 
1898. évre: Andráskovits József, Abeles Albert, 

dr. Augusz Zsigmond, Auspitz Ignácz, Bartha Antal, 
Baumgarten Pál, Bauer Mihály, Braun Lajos, Bibó 
Dénes, dr. Biró Lajos, Böhm Miklós, Báhr Gusztáv, 
Barcza Károly, Bartakovits Ágost, Bischitz Artúr, Bohus 
László, Boronkay György, Békéi uradalom, Brezovszky 
Lajos, Bernrieder János, Borbély Géza, Brüll Henrik, 
Bpest X. ker. kör., Breuer Testvérek, BIau Sándor, 
Baranyay Pál, Baratta Alajos báró, Benedicty Gyula 
ifj., Bosnyák Mihály, Blau Adolf, Cseriiyus Allan, ifj. 
Cséry Lajos, dr. Chorin Fereijcz, gróf Cebrián László, 
Czibur Pál, Czakó József, gróf Gsáky Vidor, Csiky Gyula, 
Deutseh Sándor Bpest, Deutsch Béla, Dietl Emil, Dezső 
Ödön, Deutseh Sándor Pta.-Páhi, Dankó Adorján, Dió-
szegi czukorgyár, Damaskin Arzén, Deutsch Samu, 
Diószeghy Zoltán, Dely Imre, Ditfurth Móricz báró, 
Dőry József, Ehrenreich József, Eszterházy László gróf, 
Ehrenfeld Antal, Eördögh János, Edelstein Ármin, 
Eczken János, Eigel Nándor, Förster Aurél, Frankéi 
Samu, Ferenczy Kálmán, Forray Henrik, Fölsinger Fe-
rencz, Franki Ede, Fáy Béla, Fáy Viktor, Franki Samu, 
Fowler John et Comp., Gáspár János, dr. Glosz Fe-
rencz, Gajári Ödön, Griebsch Béla, Gazdák tejcsarnoka 
Pécs,1 Harkányi Andor báró, Harkányi János báró, 
Herzog Mór, dr. Hirsch Alfréd, Hegedűs József, dr. He-
gedűs János, Hartmann Márton, Haudek Ágoston, Ha-

raszti Sándor, Hevesy László, Herlelendy József, Hőnig 
Dávid, Hódmezővásárhelyi gazdas. egyes., Jerfy Ferencz, 
Jakab Mátyás, Jankovích Bésán Gyula, Jerfy Adolf, • 
Ivády Béla, Kiss Lajos, Keresk és iparkamara Szeged, 
Koncz András, Kluge Ferencz, Kulhanek Ferencz, Kom-
lós Ede, Kovách János Madi, Küífner Károly diószegi, 
Kovách Imre, B. Kobek István, B. Kobek Kornél, Kokas 
József, Kherndl Imre, Karsay Lajos, Kleiszner Károly, 
Korda Andor, Kovách László Madi, König Károly Moóri, 
Königswarter Hermann báró, Kuzma Gusztáv, Krisztin-
kovich Dénes, Lukács György, Libits Adolf, Lovas Sán-
dor, Liebermann Leó, Löwenstein Emil, Löwensohn 

József, Magyary Andor, Makfalvay Géza, Mailáth Fe-. 
rencz, Mándy Samu, Mayer Pál, Molnár Gusztáv Leve-
leki, Molnár István, Nagy Vincze, Nyiri János, Negró 
Adolf, Oppenheim Emil, Oppenheim. Henrik, Ó-Kanizsai 
gazdakör, dr. Óváry Ferencz, Perényi Antal, Patonai 
László, Püspöky Géza, Pogány Lajos, Póka Lajos, özv. 
Péchy Constantin grófnő, Papolczy Béla, gróf Pálffy 
János ifj., Pless Mór, dr. Popovits Sándor, Pottornyai 
Miklós, Radits István, Rudnay Béla, Szondy János, 
Székely Salamon, Szántó Menyhért, Strasser Henrik, 
Sigray Pál, Somló Jakab, Sierbán János, Számek D, 
Adolf, Steinhausz Sándor, Szentkirályi Kálmán, Szájbély 
Árpád, Teleky Géza gróf, Tschida Artúr, Wighart Ernő, 
Várady Lipót, Wertheimstein Alfréd, Wolf Ernő, Weisz 
Pál báró, Zeyk József báró idősb., Zimbuíg Alajos 
20—20 korona ; Bakay Oszkár, Maiina Gyula, Nyikos 
Gyula és Wolfner Vilmos 10—10 korona. 

Gabonauzsora Torontál 
vármegyében, 

A „Közteleik" f. é. május hó 11-iki számá-
ban, fenti czim alatt közölt czikkemben reá-
mutattam gazdaközönségünk romlásának, tönkre-
jutásának első rendű tényezőjére: a gabona-
uzsorára. Bemutattam a Torontál vármegyében 
legnagyobb apparátussal dolgozó Schlesinger és 
Polalcovics, budapesti gabonaczég ez irányú 
működését s ennek kapcsán szórói-szóra 
idéztem a fenti czég és Szubics Jóeza, 
szerbbókai gazdálkodó között létrejött szállí-
tási szerződést. Az idézett szerződés 5-ik 
pontja szerint Szubics Jócza megengedi, hogy 
á czég javára a szállítás biztosításául bizo-
nyos legmagasabb vételári összeg kebeleztes-
sék be ingatlanaira. Ez a legmagasabb vételári 

A cséplés! idényre 
ugy bel- mint külföldi szenekre 

igen kedvező ajánlatokkal készséggel szolgál 

a MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE. 
Budapest, V. ker., Alkotinány-utcza 31. sz. 

Mai fiámnnk 16 oldal. 

V i l i i , . 
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összeg a szállítási ár létszeresénél is na-
gyobb volt. 

A szerződés napvilágra hozatala azonban 
ugy látszik nem volt ínyére a Schlesinger és 
Polakovics czégnek, amennyiben a czég egyik 
képviselője sebtében megjelent a „Köztelek" 
szerkesztőségében s az általam közölt szállí-
tási szerződéssel teljesen azonos, de az 5-ik 

pont kitöltése nélküli eredeti szerződést mutatva 
fel, az 5-ik pontra nézve : rektiiikácziót kért. 
A czég megbízottja még azt is állitotta, hogy 
Szubies Jóezával szemben a czég bekebelezést 
nem eszközölt soha. 

Az állítólagos eredeti szerződés ily mó-
doni felmutatásával szemben a czég megbízott-
jának szavai valószínűnek is látszottak, annál 
inkább, mert azon ellenvetésre, hogy a szer-
ződés esetleg két példányban lett kiállítva, az 
egyik az 5-ik pont kitöltése nélkül, a másik 
pedig az 5-ik pont kitöltésével, a leghatáro-
zottabban azt állitotta, hogy a szerződés csak 
egy példányban lett kiállítva és aláírva s e z : 
a felmutatott. v 

A dolog ily módon mind bonyolultabbá 
válván, az OMGE. megbízottja, ez ügyben 
leutazott Szerb-Bókára. Utánjárása meglepő 
eredményre vezetett. Személyes érintkezésbe 
lépett Szubies Jóezával, kitől az ügy miben-
állásáról felvilágosítást, majd egy nyilatkozat 
aláírását kérte. Szubies Jóeza azonban oly 
ravaszan és ellentmondóan tüntette fel a tény-
állást, hogy első pillanatra azon benyomást 
keltette, hogy be van tanítva s az ügy lénye-
gére vonatkozó nyilatkozatát semmiképpen 
sem akarta aláírásával is igazolni. Végre azon-
ban arra mégis reá vehető volt, hogy aláirt 
egy oly értelmű nyilatkozatot, mely szerint a 
Schlesinger és Polakovics czég, tényleg eszközölt 
a szállítási szerződésből kifolyólag, bekebelezést 
ingatlanaira. 

A községházán, a község pecsétjével hi-
telesített nyilatkozat a következő : 

Nyilatkozat. 
Alulírott kijelentem, hogy Schlesinger és 

Polakovits gabonakereskedő czégnek 1897. év-
ben én és két társam 100, szóval Egyszáz 
métermázsa búzát adtunk el 5 frt 90 kr, azaz 
öt forint 90 krjával métermázsáját, de később 
olyképp egyeztünk meg nevezett czéggel, hogy 
métermázsánkint 10 frtot, szóval tiz frtot, s ez 
összeg után a végleges kiegyenlítésig 7°/o ka-
matot; fizetünk, mely 1000 forint, azaz egyezer 
frtot kitevő tőke összeg nevezett -czég j'avára 
telekkönyvileg biztosíttatott. 

Kelt Szerb-Bókán, 1898. évi május 28-án. 
Előttünk: 

Zappe Péter, s. k. ÍP, g) Szubies Jóeza, s. k. 
Zsiva Jurisin, s. k. V, J 

A Schlesinger és Polakovics czég megbí-
zottjának ez irányú nyilatkozata tehát nem 
volt igaz. 

Az OMGE. megbízottja', alighogy eltávo-
zott a községházáról, a még ott maradt 
Szubies Jóeza oda nyilatkozott, hogy néhány 
nappal ezelőtt a Schlesinger és Polakovics 
czégtől, egy szerb nyelven irt levelet kapott, 
melyben tudtára lett adva, hogy valaki (?) 
a szállítási szerződése ügyében fel fogja őt 
keresni: de mindenről hallgasson. Előadta to-
vábbá, hogy a szállítási szerződést két p'éldány-
ban irta alá s az egyiken az 5-ik pont,, tehát a 
legmagasabb vételári bekebelezési rész is ki volt 
töltve, 

Ezefl nyilatkozatait a község jegyzője és 
segédjegyzője előtt tette meg, kik nyomban 

felszólították egy ily értelmű nyilatkozat alá-
írására. Ezt .azonban megtagadta. Már most, 
nem lévén egyéb hátra, a jegyző és segéd-
jegyző, a Szubicstól hallottakat külön-külön 
írásba foglalva, két tanú által előttemezett s 
az alább közölt nyilatkozatban igazolták. 

A község jegyzője a hallottakról követ-
kezőleg nyilatkozik : 

Nyilatkozat. 
Alulírottak ezennel igazoljuk, miszerint 

Szubits Jóeza (Kosztin) szerb-bókai lakos azon 
időben, midőn Szigetliy Vilmos hírlapíró és 
Buday Barna a Budapest gazdasági egyesület 
titkára, Schlesinger és Polakovits gabonakeres-
kedő czég elleni ügyükben itt jártak, a mon-
dott két ur részére kiállított nyilatkozat alá-
írása s azok eltávozása után előttünk kijelen-
tette, hogy ő tudta már előzőleg, hogy mi já-
ratban vannak az urak, mert egy szerb nyelv-
ben érkezett levélben emiitett czég öt értesítette 
azok czéljairól s egyben kitanították, hogy megkér-
dezteiése esetén mikép nyilatkozzék. 

Kelt Szerb-Bókán, 1898, évi junius 2-án. 
Jolian Lischka, s. k, Zappe Péter, s. k. 
Hollesovszky Lajos, s. k. jegyző. 

mint tanuk. Lázár Ferencz s. k, 

A község segédjegyzője pedig a követ-
kező nyilatkozat megtételéről tanúskodik. 

Nyilatkozat. . 
Alulírott ezennel kinyilatkoztatom, misze-

rint Szubits Jóeza (Szosztin) szerb-bókai lakos 
előttem kijelentette, miszerint ő 1897. évben 
Schlesinger és Polakovits gabonakereskedő czég-
nek előre eladott búzamennyiségről egy úgy-
nevezett „Schluss"-t állított ki, mely „Schluss"-
ban 5-90 kr lett métermázsánkint kikötve ; s 
miután a szállítás idejekor ő a búzát nem volt 
képes a czégnek beszállítani, olyképpen egyez-
tek meg, hogy ő az 5-90 kr helyett 10 frtot fog 
fizetni. Ezen megegyezésük folytán ujabb 
„Schluss"-t kötöttek, illetve ő ilyet újból kiállí-
tott, s lekötelezte magát, hogy ezen második 
„Schluss"-ban kikötött 10 frt, szóval Tíz forirtnyi 
ár erejéig fentemiitett czég magat telekkönyvileg 
birtokára bekebeleztethesse. 

Szerb-Bókán, 1898. évi junius hő 2-án. 
JoKan Lischka s. k. Bedeústeiner Viktor s. k. 
Hollesovszky Lajos s. k. 

Való tehát, hogy a Schlesinger és Polako-
vics czég, Szubies ingatlanaira bekebelezést 
eszközölt, való tehát, hogy a szállítási szerződés 
két (2) példányban lett kiállítva, való tehát, 
hogy az egyik szerződési példány 5 ik pontja, 
— a legmagasabb vételári bekebelezést illető-
leg — aláírásakor már ki volt töltve. Tehát 
mi nem igaz: mindaz, amit a Schlesinger és 
Polakovics czég megbízottja állított, elejétől 
végig. 

Hogy a Schlesinger és Polakovics czőgnék 
azon eljárása, melylyel egy a valóságnak meg-
felelő tényt, hamis uton, teljes rosszhiszemű-
séggel akar rektifikáltatni, tisztességes eljárás-
nak éppen nem nevezhető: ehhez azt hiszem 
nem kell bővebb kommentár. 

Afelett azonban csodálkozom, hogy a 
Schlesinger és Polakovics czég, miért igyeke-
zett éppen az 5-ik pontot rektifikáltatni: 
mikor a czikkemben kifejtett gabonauzsora, 
nem itt gyökeredzik, hanem a kötési és a 
szállítási árkülönbözet nagyságában? 

Hisz nem az a lényeg, hogy eladó in-
gatlanára 2—3-szor akkora összeget kebelez-
nek be biztosítékul, mint amennyi a vételár, 
hanem hogy a czég a gazdának vételárul, 
avagy előlegül adott pénzét, 100—1000%-al 
kamatoztatja a gazda rovására. 

Ha a Schlesinger és Polakovics czég 
érzi azt, hogy a tisztesség határain belül moz 

\ gott mindig s a gazdákkal szemben csak egy 

kevéssé is méltányos eljárást tanúsított: ugy 
nekik ennek a. megezáfolására kellett volna tö-
rekedni s nem az 5-ik pontba belekapaszkodni. 

Amint a czég az eddigiekből láthatja, 
közölt adataim a való tényállással teljesen 
megegyeznek s azokat cselfogással meg nem 
döntheti, annál kevésbé, mert ez ügyben 
mindent személyes meggyőződés alapján írtam 
és írok s adataimat képes vagyok mindenkor 
dokumentálni is. 

Ezzel, azt hiszem, részemről elmondottam 
mindent, ami a Schlesingeréknek szavahihető-
ségem ellen irányult támadását illeti. 

Most még csak egyet: a legközelebbi jö-
vőben alkalmam lesz, beszerzett adataimmal, 
lelketlen eljárásukat még inkább megvilágítani. 

Fülep J. György. 

Midőn tudósítónknak a fentebbiekben al-
kalmat nyújtott arra a szerkesztőség, hogy a 
„Köztelek" 38. számában megjelent „Gabona-
uzsora Torontál vármegyében" ez. közlemé-
nyében foglalt állításainak ténybeli valódiságát 
is igazolja, részemről, mint akire a fentiek-
ben hivatkozás is történik, kommentár gyanánt 
a következőket tartom még szükségesnek meg-
jegyezni : 

Amikor Fülep György hivatkozott közle-
ményének helyt adott a szerkesztőség, olyan 
hiteles bizonyítványok felelt, amelyek állításá-
nak valódiságát igazolnák, nem rendelkezett, 
de a dolog természete szerint nem is kíván-
hattuk, hogy Fülep ur a másolatban reprodu-
kált szerződés eredetijét beküldje, mert hiszen 
ennek lehetősége egyszerűen ki volt zárva, 
hanem megkellett elégednünk azzal, hogy Fülep 
ur az általunk közölt és az eredeti szerződés 
teljes azonosságára nézve garancziát vállalt. 
Amint azonban a Schlesinger és Polakovics 
czég megbízottja szerkesztőségünk előtt bemu-
tatta a szóbanforgó szerződés eredetijét s ezzel 
bebizonyította, hogy ebben az. 5-ik pont, tehát 
a telekkönyvi bekebelezésre vonatkozó záradék 
kitöltve nincsen, bár ez a körülmény a Fülep 
ur fejtegéseinek lényegbeli valódiságát meg 
nem czáfolta, mégis kötelességének tartotta a 
szerkesztőség, hogy az ügy teljes tisztázása 
érdekében személyes informácziókat szerezzen. 

Ezen körülmények után a helyszínére 
Nagy-Becskerekre utaztam le s ugy a közle-
mény szerzőjével, mint Szubies Jóezával sze-
mélyesen érintkeztem. 

Két pontra nézve igyekeztem pro vagy 
kontra bizonyítékot keresni. 

Az egyik az, hogy amennyiben „Közte-
lek"-hen reprodukált szerződés 5-ik pontja a 
Schlesingerék által bemutatott szerződésben 
kitöltve nincsen, tehát mégis miről másolta le 
Fülep ur a nekünk beküldött szerződést ? 

A másik pont, amire nézve tájékozást 
óhajtottam szerezni, az volt, hogy vájjon a 
jelen szerződés tárgyátképező ügylet mily mó-
don bonyolittatott le, tehát szenvedett-e Szubies 
Jóeza ezen ügylet révén olyan károsodást, 
amelynél' fogva ez ügylet legalább etikai szem-
pontból a Fülep ur fejtegetéseinek megfelelő-
leg burkolt uzsoraügyletnek minősíthető, avagy 
nem volt-e igaza a szerzőnek az ügylet ilyetén 
megítélésében ? 

A helyzet igen világos volt. Ha igazolta-
tik, hogy a „Köztelek"-ben közölt szerződésnek 
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csakugyan van eredetije, akkor bebizonyul a 
Fülep ur közleményének ténybeli valódisága, 
s ezzel együtt az is, hogy Scblesingerék szer-
kesztőségünket szándékosan felreakarták vezetni. 
Ha pedig Fülöp ur a rekriminált pontot bizo-
nyítani nem képes, de bebizonyítja', hogy a 
szerződés tárgyát képező ügylet lebonyolítása 
révén a Schlesinger-czég csakugyan uzsora-

• kamatokat vágott zsebre, akkor ténybeli állí-
tásai még mindég igazolatlanul maradnak ugyan, 
de kimutatja, hogy lényegében mégis igazat 
mondott. 

Az igazságnak megfelelőleg konstatálnom 
kell, hogy Fülep ur a kikötött bekebelezési 
záradékkal ellátott eredeti szerződést nekem 
bemutatni nem tudta, amire különben el is 
voltam készülve. 

E helyett hivatkozott arra, hogy a szóban 
forgó szerződést két példányban állították ki 
s az egyik a czégnél, a másik a czég ügy-
vezetőjénél helyeztetett el s a szerkesztőség-
nek azt á példányt mutatták be, amelyben a 
telekkönyvi bekebelezésre vonatkozó záradék 
formuláréja kitöltve nincsen. 

Ez az állítás annál valószínűbbnek látszott, 
mert Fülöp ur nem vehetett hü másolatot egy 
szerződésről — habár egypont kivételével is 
— csak ugy képzeletből, azonban én bizonyí-
tékot kutattam. Felkerestem tehát Szubics 
Jócza szerb-bókai lakost, őt kikérdezendő, 
vájjon a szóban forgó szerződést egy, vagy 
két példányban irta-e alá? Szubics Jóczának 
szerb nyelven tett nyilatkozatait nem értettem, 
de a jelen volt szerb-bókai jegyző és segéd-
jegyző azt tolmácsolták, hogy Szubics Jócza 
beismerte, miszerint az általa aláirott eredeti 
szerződésben a telekkönyi bekebelezésre vonat-
kozó megállapodásuk is bennfoglaltatott. Midőn 
azonban ezt a beismerését nyilatkozat alakjá-
ban akartuk felvenni, elállott előbbi bevallásá-
tól s azt a kijelentést tette, hogy a Schlesinger 
czég bekebelezési igénye nem állapíttatott meg 
az eredeti szerződésben, hanem erre nézve 
csak később, az ügyletnek kölcsönös- meg-
egyezéssel történt lebonyolítása után égyez-
tek meg. 

Erről a beismeréséről azonnal „nyilatko-
zatot" vétettem fel, melyet az elől bemutatott 
nyilatkozatok között első helyen közlünk. Több 
bizonyítékot nem tudván beszerezni, szerep-
lésem ebben az ügyben véget ért. 

Minthogy a vett nyilatkozat nem bizonyítja 
azt, hogy a szóban forgó szerződés két példány-
ban állíttatott ki, nem volt bebizonyítva tehát, 
hogy a Fülep ur által isfnertetett szerződés 
5. pontja az eredeti szerződésben kitöltve 
benfoglal tátik, következésképpen a szerkesz-
tőség kötelességének tartotta, hogy e tekintet-
ben a ^Köztelek"-ben beismerő nyilatkozatot 
tegyen. 

Minthogy azonban ügy az általam szer-
zett, mint az időközben beküldött nyilatkoza 
tok kétségen kívül helyezik azt, hogy a Schle-
singer 'czég a Szubics Jóczától 5 frt 90 kron 
megvett 100 mm. búzáért, megegyezés alapján, 
Mm.-ként 10 frtot fizettetett vissza, sőt az igy 
származott ősszegről ujabb kötvényt állíttatva ki, 
azután még hét perczentes kamatot szed ; nagyon 
természetes, hogy ezek után a szerkesztőség a 
Fülep ur állításainak lényegbeli igazságát meg 
nem ezáfolhatta, sőt ellenkezőleg, közérdekű-

nek tartottuk Fülep urnák alkalmat nyújtani 
arra, hogy az általa bevezetett ügynek tisztá-
zására a „Köztelek"-el továbbra is igénybe 
tehesse. 

Teljesen olvasóinkra bízzuk most már 
annak megítélését, hogy az az ügylet, amiről 
itten szó van, minő minösitésalá tartozik. A szer-
kesztőség megtette kötelességét és ezután sem 
tarthat vissza bennünket semmiféle szempont 
sem attól, hogy hasonló eseteket, ha alkalmunk 
van azok valódiságáról meggyőződést szerezni, 
a nyilvánosság ítélőszéke elő állítsunk. 

És most még egyet. 
A napi sajtónak nem egy organuma és 

nem egyszer élesen állást foglalt már olyan 
ügyletek ellen, amelyeket nevezzünk gabona-
uzsorának, vagy nevezzünk gabonaelővételek-
nek, de végeredményükben néhány egyén gyors 
felgazdagodásának s sok száz kisember anyagi 
romlásának képezik titkát. Általánosságban 
itt is( ott is jól megérdemelt támadásokat in-
téztek az ilyen müveletek ellen, amelyek ugy 
anyagi következményeiknél fogva, mint erkölcsi 
szempontból méltán elítélendők. Bármily he-
vesek is legyenek ezek a támadások, mig 
általánosságban tartatnak, nem sokat ártanak 
az uzsorásoknak és éppen nem segítik elő a 
baj orvoslását. Mert a baj orvoslásához tör-
vényalkotás kell, amelynek konkrét paragrafusai 
a bíróságoknak manapság nyilvánvalóan bur-
kolt uzsora ügyletekben hozott s egymástól 
szerfelett eltérő végzései helyett, egyöntetű 
joggyakorlatot tesznek lehetővé. S egy ilyen 
szükséges konkrét törvény csakis a konkrét 
esetek ismerésén épülhet fel. íme, tehát itt 
van egy konkrét eset. Itt van az anyag, 
amelylyel teljes pozivitással és teljes jogo-
sultsággal foglalkozhatik mindaz, akinek az itt 
ismertetett ügyletek ellen bármely szempont-
ból kifogása van s aki magát valamikor ilyen 
ügyletek általánosságban való elitélésére hiva-
tottnak érezte. 

Az ügyet [mindenki megítélheti s annyit 
fogadhat el belőle, amennyit neki éppen tet-
szik. De elVégre valamit csak meg kell látni 
ezekből a keresett tényekből és valami meg-
jegyzést csak kell fűzni hozzájuk mindazoknak, 
akik ezeket nem helyeslik. 

Buday Barna. 

G A Z D A S Á G I N Ö V É N Y T A N . 
Rovatvezető : Mezey Gyula. 

Az olasz burgonya behozatalának 
veszedelmessége. 

A s)Köztelek" f. évi május hó 25-iki 
(42.) számában egy — az olasz burgonya be-
hozatalának veszedelmességét megemlítő köz-
lemény jelent meg „ Újabb veszedelem" czim 
alatt, melyben az van mondva, hogy a magyar-
óvári növényélet- és kórtani állomás véle-
ményéből — mint a hová a burgonya vizsgálat 
végett beküldetett világosan kitűnik az, 
hogy külföldi árukkal folytonosan ujabb- és 
ujabb veszedelmeket hozunk mezőgazdaságunk 
nyakára. 

E közleményre vonatkozólag azt óhajtom 
megjegyezni, hogy jelen esetben nem „ujabb 
veszedelemmel" állunk szemben, hanem egy 
már Magyarországon meghonosodott növény-
betegséggel, mert a „Phytophthora (peronosz-
póra) infestans de By." nevű gombabetegség 
hazánkban már évek óta ismeretes, s a gomba 

fejlődésére és szaporodására kedvező esős 
nyár után fellép az mindig kisebb-nagyobb 
mérvben hazánk majdnem egész területén. 

Az tehát, hogy Olaszországból importá-
lunk korai burgonyát, nem képez ujabb vesze-
delmet mezőgazdaságunkra nézve még akkor 
sem, ha ezen korai burgonya a „Phytophthora 
infestans de By." nevü és a burgonyavészt elő-
idéző gomba által van is megtámadva. Nem 
képez ujabb veszedelmet először a fent már 
emiitett okoknál fogva, másodszor már azért 
sem, mert ezen behozott korai olasz burgonya 
nem használtatik fel vetőmagul, hanem kizá-
rólag fogyasztási czikket képez. A burgonyát 
megfőzve vagy megsütve elpusztítjuk betegsé-
gének még csiráit i s ; ha pedig nyersen há-
moztatik meg, ugy a héjjal igaz, hogy a sze-
métbe kerül a betegség csirája, de ezen nyers 
burgonyahéj a szemét között vagy elszárad, 
vagy elrothad s csak igen kis része juthat 
esetleg olyan körülmények közé, hogy tovább-
fejlődhessék s esetleg fruktifikácziót hozzon 
létre, mely szél által tovább vitetve inficziálná 
a netán közelbón levő burgonyanövényeket. 

Az olaszországi korai burgonya behoza-
tala ellen tehát növénypathologiai szempontból 
nem tartom szükségesnek tilalmat állítani fel, 
hanem igenis szükséges figyelemmel kisérnünk 
azon burgonyát, melyet külföldről hozat a 
magyar gazda s mely nálunk vetőmagnak hasz-
náltatik fel. 

Különösen akkor kell óvatosnak lenni, 
ha oly országból hozatjuk a magburgonyát, hol 
a nyári időszak az előző évben esős volt. Czél-
szerünek mutatkoznék, ha ily esetekben a gazda-
közönség a vetőmagnak szánt burgonyamennyi* 
ségből mintegy 2—3 kg. átlagmustrát küldene 
a m.-óvári állami vetőmagvizsgáló-, növényélet* 
és kórtani állomáshoz; az állomás vezetősége 
a burgonyát ingyen vizsgálja meg és felvilá-
gosítással szolgál bármely hozzá intézett 
kérdésre. 

A helyes védekezési mód tehát első sor-
ban a vetőmagnak szánt burgonyagumók sza-
bályszerű és tüzetes megválogatásában rejlik. 
Csakis teljesen ép és egészségesnek látszó bur-
gonya használandó fel vetőmagul. 

Másodsorban pedig arra kell a magyar 
gazdaközönség figyelmét felhívnom, hogy a 
burgonyavész ellen, — hasonlóan mint a szőlő 
peronospora betegsége ellen — 2—3 százalékos 
bordói keverékkel kell a burgonya összes föld 
felett fejlődő növényrészeit legalább kétszer 
permetezni és pedig julius hó közepe táján 
először és augusztus hó elején, avagy közepe 
táján másodszor. Későn érő fajoknál czélszerü 
augusztus végén vagy szeptember elején még 
egy harmadik permetezést is alkalmazni; igen 
korai fajoknál ellenbén az első permetezést 
már junius hó közepe táján vagy vége felé 
kell alkalmaznunk. 

A bordói keverékkel való permetezéssel 
nemcsak azt érjük el, hogy a „Phytophthora 
infestans de By." betegség szaporodásának és 
továbbterjedésének vetünk gátat, hanem elér-
jük azt is, hogy a burgonyanövény erőteljeseb-
ben fog fejlődni. Linhart György. 

Tisztán elméleti szempontból teljesen 
egyetértünk t. munkatársunk fentebbi fejtege* 
téseivel. Tényleg áll, hogy az igazi nagy ve* 
szély akkor volna legimminensebb, ha a be* 
hozott beteg olasz burgonya vetőmagul hasz-
náltatnék föl. Ámde az olasz beteg burgonyá* 
nyak vesszélyességét még akkor sem tudjuk 
ennyire kicsinyleni, amidőn tudjuk, hogy ez a 
korai burgonya a fogyasztás tárgyát képezi és 
nem szolgál vetőmagul. U. i. az olasz bur-
gonya legnagyobbrésze a fővárosban fogyasz-
tatik el, annak a hulladéka tehát a héja és 
az élvezetre nem alkalmas teljesen elromlott 
burgonyagumók a házi szemétbe kerülnek, 
melyet a szent-lőrinczi telepre hordanak ki. 
Ott az összes arravaló szemétből komposztot 
készítenek, a melyet kivált a környékbeli 
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gazdák trágyaanyagul használnak föl. Tekintve 
már most azt, hogy az a hulladék nem száraz, 
a burgonyabetegség csirái benne nem pusztul-
nak el, ezen komposzttal, éppen a budapest-
környéki kivált burgonyatermelésre alkalmas 
és használt homökföldek — ahol eddig a bur-
gonyavész felléptét nem észlelték — infieziál-
tatnak ős a legkiválóbb burgonyatermő földek 
tétetnek a burgonyatermelésre alkalmat-
lanokká. 

Ez az egyik indok, amelynek alapján 
daczára t. munkatársunk tudományos fejtege-
téseinek az olasz beteg burgonya behozatalá-
nak megengedését csak előzetes vizsgálattól 
óhajtjuk föltételezhetővé tenni. 

A másik indokunk az, hogy addig, amig 
ily olcsó idegen származású áruval a piaczot 
elárasztani engedjük, hiába erőlködünk azon, 
hogy a fogyasztók szükséjgletei lehetőleg hazai 
forrásból fedeztessenek. A magyar gazda nem 
tudja fölvenni a versenyt az olasz korai bur-
gonyával, holott az ország déli. részeiben leg-
alább is nem sokkal „később volna korai bur-
gonya tömegesen termelhető. Hogy ezt elő-
mozdítsuk, hogy ennek a korai burgonyának 
termesztését elősegitsük, talán megérdemli a 
magyar gazda, hogy a magyar állam a kellő 
védelemben részesitse. Ezt annál inkább köve-
telhetjük. mert az a haszon, ami az olasz 
burgonya forgalomba hozatalával néhány köz-
vetítőnek jut, eltűnő csekély ahhoz a kárhoz 
képest, amelyet a magyar termelők direkt és 
indirekt az olasz korai burgonya behozatala 
következtében szenvednek. 

Ami a burgonyavész elleni védekezésre 
vonatkozó többi fejtegetéseit illeti t. munka-
társunknak, azokat nemcsak teljes mértékben 
helyeseljük, hanem t. olvasóinknak a legme-
legebben ajánljuk. Szerb. 

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

Egy tejelő jellegű erdélyi-magyar 
marhatenyészetró'l. 

ii . 
De ezen nagy figyelemreméltó hasznosí-

tása az erdélyi-magyar marhának ismeretes, 
kiváló igavonó hasznosításával és nemkülön-
ben figyelemreméltó hizékonyságával kapcso-
latos. 

Igavonóképesség tekintetében nehéz pár-
huzamot vonni hazai és külföldi nyugati marha 
és a mi primigeniusunk között, mivel mi igás-
versenyek adatai fölött nem rendelkezünk; de 
azért — mielőtt az itt ismertetett tenyészet 
leírását folytatnám és befejezném -=-' össze-
hasonlítom e tekintetben is és a hizlalás 
szempontjából is a magyar marhát a nyu-
gatival. 

Hazai primogen marhánk, valószínűleg 
gyorsaságban és terüvoriszoló képességben is, 
de győzősségben és kitartásban kétségkívül 
megveri az összes nyugati fajtákat. 

Igavonó-verseny adatainak nem létében, 
mint jeleztem, nehéz ezt bizonyítani, de nem 
egészen lehetetlen. 

A németországi igavonó-versenyek ada-
taiból Ítélve, a nyugati fajta marhák igavonó 
rekordja jelenleg az, hogy 1 kilométer utat 
átlag 8"30—13'50 perez alatt járnak be. Az ut 
hossza áz ily versenyeknél 4—5 kilométer, a 
erü 1 pár állatra 2400—4000 kiló, hajtás 

tetszés szerint. 
A próbák vonatkoznak 16 nyugati m-arha-

változatra, ezek között hollandira, simmentha-
líra, borzderesekre, pinzgáuira, s .legmagasab-
ban áll rekordban a frankoniai és scheinfeldi 
marha (8"30), közel ehhez a pinzgaui (8'50), 
legalacsonyabban (13'50) a harzi marha. 

Ezekkel szemben a mi magyar primogé-

nünkre nézve csak a következő adatokkal ren-
delkezünk.*) 

Királyhágón tul, Tordán, tisztán erdélyi 
öreg ökrök, országúton, rendes menésben 10 
perez alatt 806, fiatalabbak 846, átlagban 826 
folyómétert haladtak, tehát 174 méterrel keve-
sebb, mint 1 kilométert tettek meg 10 perez 
alatt, rendes, tehát nem tetszés szerinti sebes-
ségben hajtva. Almássy-féle sarkadi ökrök tíz 
perczenként üres szekér előtt megtettek 0'99 
méter nagyságú 1006 lépést, tehát nem egé-
szen egy kilométert, hanem 995'94 métert 10 
perez enkint. 

A 16 nyugati marhaváltozat átlagos re-
kordjait Összeadva és 16,-tal osztva kiderül, 
hogy a kilométert a nyugati marhák átlag 
10 93 perez alatt járták be verseny mozgásban, 
tehát majdnem teljesen ugyanannyi idő alatt, 
mint a sarkadiak közönséges lépő mozgásban. 

Hogy mennyivel múlná felül a magyar 
marha rekorja — verseny esetén — bármelyik 
nyugati fajta rekordját, azt megmondani nem 
lehet; csak egy bizonyos, t. i. az, hogy ily 
versenyre idomítva, előkészítve, begyakorolva 
s nemkülönben tetszés szerinti sebességben hajtva, 
felülmúlná. A primogen-marba győzösebb, ki-
tartóbb volta, munkabíró állapotban valóhosz-
szabb megmaradása s az imént emiitett —• 
eddig ismeretes — rekord, mind világosan mu-
tatják tehát, hogy ezen hasznosítás terén a 
legelsőrendü állat a magyar-erdélyi marha. 

Aki már most a gyors fejlődést és hizo-
dalmasságot is párhuzamba kívánja áílitani, 
természetesen el kell készülve lennie arra, 
hogy a mi mai primigeniusunkat úgyszólván 
minden modernebb nyugati marha megveri, 
de hogy e tekintetben se megvetendő a hasz-
nosítása, az a következőkből talán kiderül. 

Megjegyzem, hogy a par excellente hus-
produkáló fajtákkal (pl. shorthonnal, Angussal 
stb.) nem hasonlítom össze a magyar marhát, 
hanem párhuzamot vonok pl. a „Köztelek" ez 
évi 17-ik számában a 302-ik oldalon foglalt 
külföldi adatok és Tormay idézett könyvében, 
a 115-ik oldalon foglalt adatok között. Ezek 
egyike is, másika is vonatkozik leromlott ök-
rök 148 napig tartott gazdasági hizlalására, 
avval a különbséggel, hogy a külföldi nyugati 
marhára vonatkozó példa 8 darab a magyarra 
vonatkozó 300 darabról szól. A napi és fejen-
kinti átlagos gyarapodás kitett: 

nyugatinál . 1*09 kilót, 
magyarnál . Ó'g'l kilót; 

a külömbség tehát a nyugati marhák javára 
0 -28 kiló fejenkint és naponta, ami kétség-
telenül nagy differenczia, de nem oly nagy, 
hogy amiatt a magyar marhái feltétlenül rossz 
hízónak deklarálnunk szabad volna. 

Figyelembe kell nevezetesen mindenek 
előtt azt vennünk, i hogy a szóba hozott példá-
ban s általában is, a nyugati marhák fiatalabb 
korban kerülnek hízóba, s aztán lényegesen 
jobb hizlaló takarmányt kapnak, mint kaphat-
tak a például felhozott, s akár manapság is 
felhozható magyar marhák. 

Én egyébiránt meg vagyok győződve, 
hogy manapság a mondottnál jobb eredmények 
vannak már a magyar marhára vonatkozólag 
feljegyezve. 

S most visszatérek a szóbahozott tenyé-
szetre. 

Normális növénytermési viszonyok között 
(s ilyennék a tavalyi sajnos, nem mondható, 
mert répa nem volt, a széna kilugzódott, a be-
szerzett korpa pedig rossz volt,) a gorbói 
tehenek kapnak fejenként és naponta a téli 
istállózás idejében 21/a kiló buza-, vagy rozs-
korpát, 20 kiló répát, 2 kiló zab-, vagy löhere-
polyvával keverve, 41 /2—5 kiló réti, vagy 
lóhereszénát és rozsszalmát ad libitum, 
tehát számitásom szerint 1000 kiló élősúly 
(körülbelül 2 tehén) kap: 

*) Tormay : j,A szarvasmarha stb." 114. old. 

Szárazanyag Fehérje Szénhyd. Zsir Arány 
27'780 1-884 14480 0"362 1 8 1 

holott kellene Wolff szerint: 
24-0 2 9 12-5 0-40 1 : 5'4 

vagy Weiske szerint: 
25-0 2 4 12-5 0-40 1 : 5*6 

E szerint, — ha szabad e helyen tanácsot 
adnom •— czélszerübb volna adni 1000 kiló 
élősúlyra 6 kiló rozskorpát, 40 kiló takarmány-
répát, 2 kiló zabpolyvát, 16 kiló lóhereszénát, 
s 2 kiló rozsszalmát, mert ez tartalmazna: 
Szárazanyag Fehérje Szénhyd. Zsir Arány 

25058 2-456 14-010 0"470 1 : 6 1 
vagy aztán 

25-118 2-476 12 640 0"440 1 : 5'5 . 

•mely utóbbi benfoglaltatik: 6 kiló finom buza, 
vagy rozskorpában, 20 kiló répában, 19 kiló 
lóhereszénában s 2 kiló rozsszalmában. 

Egy-egy tehén kapna tehát 3 kiló kor-
pát, 10 kiló takarmányrépát, 9V2 kiló szénát 
és 1 kiló szalmát, oda nem számítván az 
éjjelre adni szokott ti. "n. unaloműző eleséget. 

Erős a hitem, hogy a helyesbitétt, jobb 
takarmány nem tévesztené el hatását a tej-
termelés hozamára nézve. 

Ezelőtt a gorbói teheneket 3-szor etették 
naponta, jelenleg csak kétszer, még pedig reg-
gel 4 órakor adnak 3 kiló szénát, délben 12 
órakor a korpát szárazon, közvetlen aztán a 
pölyvás répát, végre erre IV2— <2 kiló szénát, 
este 6 kor pedig szalmát, mélyből tetszés sze-
rint esznek s melynek maradéka alomba megy. 
Az itatás a kétszeri szénaetetés után történik. 

A tulajdonos ugy tapasztalja, hogy 
mióta kétszer etet, kevesebb takarmány fogy 
s az állatok mégis jobbak. 

Üszőit 3 éves korukban hágatja. Tavaly 
próbát tett ugy hágatva, hogy 3 éves koruk-
ban az üszők már leelljenek, de ennek folytáo 
jobb tejelést nem tapasztalt. A borjak a fél 
tőgy tejét szopják s csak oly tehenektől fej-
nek el felénél több tejet,' melyek 8 literen 
felül adnak. • 

Nyáron tehenek és borjak meglehetős 
gyenge erdei legelőt járnak, esti hazahajtás-
kor azonban éjjelre valami póttakarmányt 
kapnak. 

Az elválasztandó borjaknak jó minőségű 
sarjút és fokozatosan 1 kilóig emelkedő kor-
pát adnak, 2 kilót azonban csak miután elvá-
lasztattak. 

A bikák május 1-től november l-ig a 
kolozsvári bikalégelőt járják s póttakarmányban 
nem részesülnek. A legelő azonban jó levén, 
az állatok jól fejlődnek rajta. 

A tenyészet seaími ,kalamítással sem 
küzd. Néha a kolozsvári legelőn serczegő 
üszőkben huli el egy-egy állat. 

Ivarzási rendellenességképpen megesik 
olykor az, hogy egy némely 3 éves üsző több-
ször felveszi a bikát. Az ilyen járomba fogva 
és igy kissé megtörve, kivétel nélkül fogamzik 
aztán. Egyébiránt járomba minden fiatal tehe-
net megszoktatnak s esetleges meddőségük 
alatt állandóan jármoztatnak. Ennek semmi-
nemű hátrányos hatását sem tapasztalták. 

A bikák között hágóképtelen eddig - még 
nem fordult elő. Tavaly egy község panaszko-
dott e tekintetben, de a visszavett bika tény-
leg most is nagyon jól hág, a panasz tehát 
alaptalannak bizonyult. 

A tenyészetben a teheneket és borjükat 
istállózás idejében tisztogatják s egyéb tekin-
tetekben is jobban gondozzák, mint a magyar 
marhát általában gondozni szokásos. 

Hogy ez állatok minőségéről képben is 
tájékozást nyújtsak, közlöm a tulajdonos által 
szívesen átengedett fotográfiák után készített 
rajzokat. (67., 68. ábra) 

Óhajtandó volna, hogy vajha mielőbb 
százaira mutathatnánk reá országszerte az 
olyan magyar teheneknek, aminő a már két-
szer is említett Gsokros és Daru I., a maga 
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2700 liter tejével és az olyanra, aminő a 
Csákó III. a maga 4 ' 8 % tejzsirjával, hadd 
mondhatnók el végre mi is az ily kiváló álla-
tokról szépen magyarul, amit az amerikai talán 
kevésbé szép nyelven, de lelkesülten mond el 
a sok és jó tejet adó tehénről, énekelvén, hogy : 

Had I kow that gave sueh milk, 
I'd. dres3 her in the fmest silk.*) 

Monostori Károly. 

G A Z D A S Á G I G É P É S Z E T . 
Rovatvezető : ífj. Sporzon Pál. 

Olcsó-e a gépekkel való aratás ? 
A szaklapoknak az aratógépet használó 

gazdaközönséghez intézett többszöri fölszólítása 
egyrészt, másrészt e gépeket tőlük várható 
munkaképesség és helyes munkafelszámitásnak 
nem mindig megfelelő szinben feltüntető s igy 
a gépvásárló gazdaközönséget tulzótt igényekre 
bátorító egyes vélemények vezettek arra az 
elhatározásra, hogy jelen sorokban beszámolva 
azokról a gyakorlati tapasztalatokról, miket 
alföldi uradalmunk által próbára rendelt 3 db 
Mc. Cormick és 6 db Adrianee kévekötő arató-
gép első évi használata után szerezni alkalmam 
nyilt, e gépek gyakorlati használhatóságának 
kérdéséhez néhány adattal hozzájáruljak. 

Azzal a körülménynyel szemben, hogy 
csak egy évi használat után szerzett, tehát 
nem elég sokoldalú tapasztalatra vannak az 
alábbiak ajapitva — habár viszont nagyobb 
súlyt kölcsönözhet azoknak egy hosszú aratás 
alatt kifejthető összes figyelem egy alkotandó 
mentül biztosabb itélet érdekében történt össz-
pontosítása — e gépek iránti tájékoztatásnak 
időszerűsége szolgálhat mentségül. 

Tagadhatlan az is, hogy a mult évi ered-

mény tényleges számítása reális átlag ki-
mutatására ugy a gépek vezetése körüli első 
gyakorlatlanságunk, mint a rendesnél mosto-
hább mult évi termésviszonyok miatt minden 
tekintetben nem vezethetne. Az csak a gépek ro-
vására volna. Azért az egy évi aratásból szer-
zett áttekintés alapján legjobbnak látom a köz-

*) Hogy ily te{et ád, ha tudnám, 
A legfinomabb selyembe takarnám, 

lendő adatokat ugy állítani össze, hogy azok a 
rendes átlagviszonyoknak a termés minősége 
és a munkáskéz felszámítása tekintetében is a 
legjobban megfeleljenek. 

Az idei, a tavalyinál jóval nagyobb arányú 
géparatásunk után remélhetőleg abban a hely-
zetben leszek, hogy az átlagviszony.oknak meg-

felelő minden tekintetben tényleges adatokkal 
számolhatok be annak idején. 

Alábbi számításban az az elv volt irány-
adó, hogy a gépek munkaköltségébe, ha ma-
gunkat s másokat félrevezetni nem akarjuk, a 
lehetőségig mindent fel kell venni. 

Éppen azért nem lehet helyes, közepes-
nél kedvezőbb viszonyokat alapul venni. Ez 
esetben tekintetbe veendők a gépek beszerzé-
sét indokoló drágább munkásviszonyok is, 

I hiszen még ha majori gyerekek s aratásból 

kimaradt néhány rokkant ember olcsóbb nap-
számjával kevesebből is ki volna hozható 1—2 
gép utáni munka költsége, több géphez szük-
ségelt több ember bizonyára csak a rendes 
körülményeknek megfelelő magasabb napszám 
fizetése mellett volna kapható. 

A gép költségének felszámításában az a 
meggyőződés vezetett, hogy nagy hibát idézett 
elő a holdanként lényeges összeget kitevő 
amortizáczió költségének alacsonyabb felvétele. 

Ha kevésbbé komplikált szerkezetű egyéb ilyen 
gépeknél 15%-ot szoktunk törlesztésre írni, 
ezeknél bizonyára nem sok a 2 0 % ; ha arató-
gépeink már egy évi aratás utáni megviselt-
ségét tekintjük. Ha ezek 5 éven tul használ-
hatók lennének is még, az évenként fokozódó 
nagyobb javítási költség fel fogja emészteni az 

amortizáczió' %-ként körülbelül 6 forintnak-
megfelelő különbözetét.*) 

Lényeges hiba volna a gépek drága évi 
fentartási kölcségének felületes számítása is. 
Egy ilyen kényes szerkezetű gép nem kellő 
karbantartása hamar megbosszulná magát; 
ezek évi teljes rendbehozása pedig, mint az 
alábbi, jórészt tényleges adatokra alapított 
részletes felszámításból kitűnik, tetemes költ-
séget igényel. 

Ez elvek alapján igyekeztem alább a 
gépek munka s egyéb költségeit legjobb tudo-
másom szerint ugy állítani össze, hogy nagyobb 
csalódás lehetőleg ki legyen zárva. 

De beszéljenek a számok: 
a 9 drb aratógép learatott itt 702 kat. 

holdat, vagyis, a hosszú ideig elhúzódott ara-
tás daczára, gépenként csak 78 kat. hold esett. 
Ezt az eredményt azonban normálisabb 
körülményekre irányadóul venni teljesen 
nem lehet,1; azért átlag évi eredményül 15 
napból 2 vasárnapot s 1 közbeeső javítás vagy 
fennakadás miatt ki nem használható napot 
leszámítva, az itteni viszonyok között 12 munka-
napra lóigával 7, (ökörigával legfeljebb 0V2) 
holdjával 84 kat. holdat felvehetőnek tartok. 
(A vágórész szélessége 142 cm.) Erre van ala-
pítva az alábbi számítás, minek világosabb 
áttekinthetősége czéljából összehasonlításul le-
gyen szabad vele párhuzamba állítani a ,Köz-
telek" hasábjain részletezett s az 1897. évi 12. 
számban „Hogy vált be az Adrianee kévekötő 
aratógép a praxisban?" és a folyó évi 8. 
számban „Adatok a Deering-féle „Pony" kéve-
kötő aratógép munkájához" czim alatt megje-
lent gyakorlati közlemények számításait, me-
lyeknek magyar holdra vonatkozó tételeit egy-
öntetűség kedvéért kat. holdra számítottam át, 

A gépek beszerzési ára volt Budapesten: 

Adrianee dbja 583 frt 
Mc. Cormick dbja . . . . 650 „ 
A 2 db vasúti szállítási költ-

sége a 15 frt 62 kr . . 31 „ 24 kr. 

Összesen: 1264 frt 24 kr. 
Esik tehát 1 gépre átlag: . 632 „ 12 „ 

*) Jól kezelt arató-gép 5 év után is teljesen 
használható állapotban van. Erre nem egy, de. számos 
példa van. Igaz, hogy kevés helyen bánnak ugy a 
gépekkel) mint kellene. De ott, ahol jól kezelik, 20% 
amortizácziót felvenni felesleges. 

Rovatvezető, 

.68. Erdélyi tehenek és üszők, ifj. Lészay Ferencz magyar-görbói tenyészetéből. 

67. ábra. Erdélyi bika, ifj. Lészay Ferencz magyar-gorbói tenyészetéből. 
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632-12 630 ' 681-101) 
12 10 12V22) 

llVi8) 7*/j) 

112V28) 94Va2) 

1 gép ára . . . frt 
évi munkanapok száma 
1 gép napi munkaké-

pessége . kat. hold 
1 gép évi munkaképes-

sége tehát kat. hold 
a géptőke évi amortizá-

cziójára . . . % 20 15 10 
Ez alapon a géppel való "aratás költségére 

felszámittatik: 

egész évre 1. kat. holdra 

Gép árának 5°/o-os ka-
matja . . . . . 31-60 0-3.8 0-28 0;36 

Vasútról kiszállítás és 
összeállítás költségé-
nek 20%-jában . . 1-50 ',0-02 — 0-02 

Géptőke amortizáczíó-
' jára.20% . . ' ' , . • . 126"42 1*50 0'84 0 7 2 

Gépszín 50 m8) á 1 frt 
= 50 forint, 5%-os' 
kamatja. . . . . 2'50 

Gépszin tűzbiztosítás, V r v f ) q _ 
fentartás és amorti- I u u y 

zácziójára 10% 7.' . 5 — 
Évenkénti gépjavítás s 

fentartási költség'4) . - 64'32 . 077 018 —' 

1) 4 gép ára.: 2724*40 firtból 1 gépre esik 681'10 frt. 
2) 4 gép vágott, ' dél alalt is váltott erővel dol-

gozva, 504 magyar = 378 kat. holdat;- 1 gépre esik 
igy 94V2 k. hold ; 10 magyar = 71/* hold napi ered-
mény mellett (az illető közlemény szerint) 12Va napi 
munka jutott 1 gépre. 

3) 150 magyar hold- = II2V2 kat. hold : 10 nap. 
pal =11V4 kat. hold napi eredmény. 

«) 3 drb Cormick és 6 drb Adriancé-ta rendelte-
tett p'ótrész árjegyzék szerint 598 forint 92,kr. árban; 
ebből rezerv alkatrész 416 forint 30 kr. ; igy már első 
évi javításra szükséges pótrész 182 forint 62 kr. áru. 
Ebből esik: 

. f 0 r i h 
• Vitorla'vasrészekre 2'50 1-80 0'42 1 

Kötő- s villaszerkezetre 32-30 1-32 5-38 ' 
Kasza s kaszahajtó részekre... 31 54 16-55 5-25 
-Csapágyakra ... 10 80 5-18 1-80 
Rugókra 26-24 12-10 4'37 • 
Lánczokra ... ... 3-05 21-35 0-51 
Fogaskerekekre —•— 1-52 —••— 
Ponyvahordó hengerekre —•— 9-14 —-•— 
Különféle • egyéb vasrészekre 5"25 4-98 Q-88 

Összesen .'. — 111-63 73'94 18-61 2 
Szállítás — 3— 2-— 0-50, < 
Mindösszesen 4-68 75-94 19 11 25'31 

1 darab 

- , I I 

Már ez évi gyárból pótlásra rendelt alkat-
részek költsége . ... 19-11 25*3 

Ezenkívül tartalékrészek (416-30 + 10* frt • 
szállítás) 426 frt 30 kr. 1 gépre eső 47 frt 
37 kr. költségének 5»/o-os kamata 2-36 2"3< 

Már is megkopott, jövőre külön pótlandó 
fogaskerekek költségének 1/3 része ... ... —•— 3 -

Ponyvák pótlására léczek s szijjakkal együtt 
házilag készítve — ... 8-— 25--

13 napon át 4 gép 
mellé 1 gépész a 27 
frt = 26 frt 1 k része 6' 

12 napon át 4 ló ko-
csissal á 5 frt 20 kr. 62' 

136) napon át 1 gép-
kezelő ember á 1 frt 
20 kr 15-

12 napon át sarkokon 
s gépek után maradó 
sörények vágására és 

. kötetlen kévék köté-
sére 2 gép után 1 
kaszás á 1 frt 50 kr. 

18 frt, fele . . 9" 
12 napon át gépkenésre 

olaj 1 kgamm-jával 
á 36 kr 

84 holdra manillazsineg 
2 kg.-jávai6) á 45 kr. 
szállítással együtt . 75-60 0'90 0*55 0 7 4 

12 napon át kéve össze-
hordásra 5 napszá-
mos á 50 kr.. . . 30-—1 

12 napon át keresztrakó 0 7 0 0 36 0'52 
2 ember a 1 frt 20 kr. 28-80' 

12 napon át 2 géphez 
munkások után 1 fel-
vigyázó á 1 frt 50 kr. 
= 18 frt fele . ... 9 — O'll. — 0 i 5 

l-l 1 0-18 1-41 

4-32 0-05 003 0"02 

Összes költség . 472"56 563 2'42 3'94 
Világos, könnyen áttekinlhető eredmény-

nyel állunk szemben, melynél 1—2 eltérőn 
számított tételtől eltekintve, nagyobb különb-
ség csak a géptőke és fentartási költség fel-
számítására esik. Hogy ebben a szigorú, jó-
részt tényleges adatok alapjáni számítás 
mennyiben helyes, a részletezés áttekintése 
után nem nehéz megítélni. 

Legyen üt 1—2 feltűnőbb különbség oka 
röviden érintve: 

A különbségek nagyrészét _ indokolja az 
Adrianeo-ra vonatkozó számítás magasan fel-
vett napi 11V* kat. holdas munkaképessége; 
úgyszintén a két idézett számításban a gépek 
terhére nem irt, jólehet elkerülhetetlen gépszin 
költsége. 

A géptőkéből 1 kat. holdra eső teher el-
térését a különféle magasan felvett amortizá-
czió teszi. 

Az igáserő s kezelő személyzet az Ad-
riance-ra oly alacsonyan van beállítva, hogy 
az (4 ló, 1 lóhajtó, s 1 kezelő naponként 2 
frt) általában meg nem állhat. Különösen az 
Adriancenál gyakrabban előforduló géphiba 
miatt gépész nem mellőzhető*), úgyszintén a 
sarkokon s gép után elmaradni szokott söré-
nyek utánvágására kaszás. 

Vitorla-farészek pótlására házilag készítve 6'— .5- -
3 gépre 2 kévekötő asztal (deszka) házilag 

készítve á 4 frt 50 kr. ... — ... —•- 3'— 
Fahengerek pótlására házilag készítve 1'50 .2-50 
1 gép tisztítására, festésére, petróleum,festék 

és olaj. 1-50 2-— 
1 gép szétbontása, tisztítása s rendbehozá-

sára gépészmunka á l.frt 50 kr. (5, illetve 
- 6 nap)... 7-56 9 - -
1 gépre eső mühelyköltség, szerszámkopás 2 50 3-— 

Egy gép évi fentartása kerül... . 48-47 80-17 
Átlagban ... 64"32 fit. 
Amennyiben alkatrész pótlásra alig vétetett fel 

több, mint az első évi szükséglet, az évenként fokozódó 
javítási költségtöbblet fedezésére a majd használhatat-
lanná váló gép valamennyire mégis értékesíthető anyaga 
számíttatik.. A Cormickra feltüntetett aránytalanul na-
gyobb javítási költség annak ez idei nagyobb kihasz-
náltatásában leli magyarázatát. 

. 5) A gép közbeeső javításakor a l3-ik nap a 
gépész segitségeül van felvéve. 

6) 1 kg. vastagabb minőségű manilk-zsinegben 
van mérés szerint 330 folyó méter; 1 kat. holdra szük-
ségelt 2 kg.-ban tehát 660 méter. Egy 22 kévés keresztre 
kell á 0-8 m. 17'6 mét. 660 : 17'6 = 38, ami megfelel 
az apróbb kévéjü - keresztek kat. holdankénti közép 

*) Ez nem egészen ugy áll, mert attól függ, högy 
ügyes ember kezeli-e azt? Hisz a Cormick-gép összetet-
tebb, mint az Adriance. Rovatvezető. 

Az olaj a Pony-ra csak 20 krral van 
számítva az Adriance. 40 krjával szemben. 

A zsineg költségkülönbözet okát a zsineg 
minősége s az aratott gabona sűrűségében 
kell keresnünk. 

Végre a kévék összehordási és kereszt-
rakási költség eltérő voltát a napszám árában, 
valamint az Adriance számításába fel nem 
vett felügyelő költségben találjuk meg. 

Az aratógép munkáját terhelő igy kimu-
tatott 5 frt 63 kros kat.. holdankénti költség 
magassága kérdésében elsősorban a helyi vi-
szonyok határoznak. Ahol a termés letakari-
tására 1 magyar holdra hordáson kivül 4 
frt 98 krt, vagyis kat. holdra 6 frt 44 krt 
kell számítani, mint a Pony gépet ismertető 
közlemény számit, vagy ahol — az Adriance-
val ingyen aratni vélekedő czikk szerint — a 
vonó és kezelő személyei 2 frtért kiállítható s 
emellett a kézi aratók s a gépek által kevesebb 
kicsépelt gabona különbsége magyar holdankénti ,4 
fél mm.-át kitehet, ott természetesen a géppeli , 
aratás feltétlenül indokolt. Ahol azonban a 
viszonyok normálisabbak, amint erre vonatkozó 
nézetemet szerencsés voltam már nyilvánít-
hatni,~ {„Köztelek" 11. szám. Gépek alkalma-
zása az aratásnál.) olt bizony az 5 frt 63 kros 
aratás olcsó nem lesz s a termés megmentése 
érdekében — tekintve még a munkásoktól ez 
által elvont kereset közgazdasági hátrányát — 
a kisegítő gépek alkalmazásának szüksé-
ges mértékén tul menni a géparatásra való 
berendezkedésben nem mindig lehet indokolt. 

Hogy a kéziaratásra példát hozzak fel, 
egyik hazai szaklap néhány héttel előbbi szá-
mában, egy alföldi nagy uradalomnak a munkás-
viszonyokkal szembeni védekezését említi fel, 
hol az ott jelzett alku szerint egy pár, 4 évre 
telepitett arató kap 4 magyar hold földet bérbe 
12 írtjával, mí szokásos bérösszeg levén, az 
aratás terhére számításba nem jöhet; aratásért 

fizettetik kat. holdankint. . . 5 frt — kr. 
1 pár arató elesége 1 holdra 

körülbelül - frt 75 kn 
Az első évben az uradalom által 

felszántandó 1 hold föld szán-
tási béréből — ha ez megté-
rítve nem lenne — 9 kat. hol-
dat számitva évenként 1 párra 
4 évre elosztva, esik egy kat. 
holdra körülbeiül . . . . . — frt 07 kr. 

1-ső évre kölcsön adott 1 hl. 
vetőmag 8 frtos árának kamat-
jából esik egy holdra ,. . . — frt 05 kr. 

Igy az ott nagyon drágának fel-
tüntetett arátás, ha a szerző-
dés érvényesítése egyéb aka-
dályba nem ütközik, kerül hol-
danként 7. . 5 frt 87 krba, 

mi az aratógépek itt kimutatott .5 frt 63 kros, 
aratásával szemben drágább lenne 24 krral 
vagyis ennyibe kerül a hordásra és cséplésre 
80 kros napszám mellett elvállalt kötelezettség 
előnye. Szerény véleményem szerint az eddig 
mondottak még a következőkkel kiégészit-
hetők : 

A kézi aratással szemben a gépek alkal-
mazásának előnyei : 

1. hogy a. termés 1 etakarithatása kocz-
káztatva nincs ; 

2. egyes gépek valamivel kevesebb-szemet 
csépelnek ki ; 

3.'ha nem is mindig rövidebb, de egyen-
letesebb tarlót hagynak ; 

4. a kévék erősebb kötésénél fogva ke-
vesebb a kaparék, igy (de nem. a keverék ki-
csiségénél fogva) szaporább a cséplés. 

5. esetleg egyéb vágásra is használha-
tók a gépek.7) 

A megtakarított gereblyézés költségét 
azonban a gépek javára írni nem lehet., mert a 
lefejezett s igy n e m - i s 
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szókban ezt elveszítjük ; úgyszintén a cséplés 
alkalmával zsákmadzagnak gyűjthető különben 
is kevés értékű zsineg hasznát, mivel ez csak 
a cséplés haladásának rovására eszközölhető. 

Viszont a gépek rovására kell irni. 
1. az egyszerre tetemes befektetés ne-

hézségét ; 
2. a,munkásnép kezéből kivett s kül-

földi gyárosoknak juttatott nagy összegek köz-
gazdasági hátrányát ; 

3. a különféle talaj- és termésviszonyok 
nagyobb befolyását a gépek munkájára, mint 
a kéziaratásra.8) 

4. nem tuldrága munkásviszonyok közt a 
géparatás kissé magas költségét; 

5. a gépek többé-kevésbé gyakori fenn-
akadásával járó alkalmatlanságot s időveszte-
séget ; 

6. hogy a gépek alkalmazása okvetlenül 
gépműhelyt feltételez; 

7. gépek által kötött kisebb kévékre na-
gyobb káros befolyását.az időjárásnak; 

ugyanezért a hordás és asztagolás 
szaporátlanabb munkáját; 

9. aratás elején egyenlőtlenül érő gabo-
nában az érettebb válogatásának nehézségét; 

I.0. hogy nem teljesen éretten vágott 
gabona markokban nem száritható; 

II . a munkásviszonyok javiílásával remél-
hetőleg esetleges olcsóbb kézi aratással szem-
beni veszteség koczkázatát. 

Végre a két itt használt gépet egymással 
összehasonlítva. 

Az Adriance a Córmick fölött előny-
nyel bir: 

1. Kevesebb beszerzési költségénél fogva; 
2. mivel legköltségesebb pótlást igénylő 

részei, mint ponyvák, lánczok és lánczkerekek 
kevesebbek, alkatrész pótlásra is kevesebb 
költséget igényel; 

3. szívósabb (lágyabb öntésü) anyagánál 
fogva; 

4. az alacsonyabban elhelyezett szerke-
zetek könnyel b l.ezelhetésénél fogva ; 

5. a kevésbé gyorsforgásu tengelyek s 
igy kopásnak kevésbé kitett csapágyak miatt; 

6. a gép kisebb súlyánál fogva. 
Viszont a Cormick előnye az Adriance 

fölött : 
1. Törésnek kevésbé kitett szerkezete 

szemben az Adriance elmés, de különösen 
néhány (villafordító) erőltetett könyök átté-
telével. 

2. ugyanezért ritkább fennmaradás, na-
gyobb munkaeredmény. 

3. a kéve nyugodt lebocsátása következté-
ben kevesebb kicsépelt szem. 

4. A kévében a kalászok egyenlő ma-
gassága s igy a meg néni nyújtott kévék kö-
tésén alól ki nem maradható csomók. (A dülő 
gabona kalásza csak később érkezvén a 
ponyvára, mikorra már vágott alsó végét a 
ponyva magával vitte, ferdén jut a gyűjtő ru-
gók közé ; Cormicknál ez a gyűjtő részben ki-
iparkodik.) 

5. Különösen dült és egyenlőtlenül fekvő 
gabonában előnyösen érvényesíthető 2-ős 
mozgású vitorlája ; 

- 6. ennélfogva kevesebb lefejezett kalász ; 
7. egyszerűbb, ritkábban fennakadó kötő 

szerkezete ; 
E — megengedem, hogy talán rf hiányos, 

de gyakorlati — megfigyelések is mutatják, 
hogy mint ujabb aratógépeink általában, ugy 
e két gép is, előnyöket s hátrányokat latba 
vetve, a viszonyokhoz képest használható, 

8) Nedves, vagy Jaza talajon a kitépett gyökerek 
és föld a kapára rakodnak s igy gyakran maradnak el 
sörények, amikor is a kapa mindannyiszor tisztí-
tandó ; harmatos,- nyirkös, gazos, különösen folyondá-
ros gabona nehezebben esetleg egyáltalán nem vág-
ható. (Tavaly egy folyondáros, dült táblán az elárusi-

: tók Saját emberei félig sem voltak képesek körül' 
• menni.) Továbbá szél által összeforgatott vagy a vá-
gás irányában dült gabona nem jól, irtáson gyökeres,' 
erősebb galyas helyek csak kaszakoczkáztatással arat-
hatok géppel stb. 

s ott, hol a termés learathatásának biztosítá-
sáról van szó, a gabona egy kiválogatandó 
részének vágására feltétlenül megfelelő kise-
gítő eszköz. A kézi aratás okvetlen szükséges 
mértéken felüli helyettesítésére azonban álta-
lános alkalmazása csak akkor lesz indokolt, 
ha a munkásviszonyok folytán az aratási 
munkabér még mindig emelkednék, sőt a gé-
pek karbantartása végett szükséges ügyes 
gépészekkel ellátott műhely terhénél fogva 
kisbirtokosok által még akkor is csak jelenté-
keny nehézségekkel. Poszvék Nándor. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdések 

238. sz. kérdés. Karikára mivelt szőlőm, 
melyet jelenben vettem kezelésem alá, bizo-
nyosan a nyitás hiányában és rossz metszés 
következtében a földszine fölött nagyon elcsut-
kásodott úgyannyira, hogy uj hajtásokat nem 
képes hajtani. A talaj jó erőben van. 

Kérem gazdatársaimat utasítást adni, mit 
tegyek vele, hogy mielőbb újból termőképessé 
tegyem. Czélszerü lenne-e, hogy most rögtön 
a csutkákat levágassam, vagy őszig elhalasz-
szam-e, mert tartok tőle, hogy a tavaszi nedv-
keringés folytán a szőlőgyökerek elvéreznek, 
azaz kiszáradnak. 

M.-Szt.-György. M. L. 
239. sz. kérdés. Ez évben szőlőt telepi-

tettem sikvesszőkkel, melyeket az elrakás után 
azonnal becsirkéztem; kérek arra nézve felvi-
lágosítást, hogy mennyi ideig kell a csirkéket 
meghagyni ? 

Piricse. M. M. 
240. sz. kérdés. Felkérem t. gazdatársai-

mat, szíveskedjenek a Köztelek" utján tudo-
másomra hozni, hogy hol és kik termelnek 
riczinusolajat? A. A. 

241. sz. kérdés. Kérek választ, hogy 
szaktekintélyek a Thomassalak czitrátoldható-
sága felül hogyan vélekednek. B. 

Feleletek. 
Lótetii irtása. (Felelet a 237. számú kér-

désre) A lótetü teljes kiirtása kukoriczatáblá-
jában igen bajos s nem megy oly gyorsan, 
annál kevésbé, mert a szomszédos kertek igen 
alkalmas helyek további szaporodásukra s egy-
öntetű eljárást aligha fognak ellene alkalmazni. 

A legalaposabb védekezés annyiból áll, 
hogy a petéket kiszedjük a földből és meg-
semmisítjük. E végből juniusban, júliusban fel-
keressük azokat az ujjnyi vastagságú túráso-
kat, amelyeknek kidomborodó része esős idő 
után korábban szárad a többi talajnál. Az ilyen 
túrásba ujjunkat beledugjnk s a talajt hasítva 
a járat irányát követjük mindaddig, mig a járat 
15—20 cm. átmérőjű közben csavarodni s az-
után mélyedni nem kezd; itt megtaláljuk 8—15 
cm. mélységben a fészket 200—400 petével, 
illetőleg ugyanannyi fiatal lótetüálczával. Ezeket 
a fészkeket földestől kiemeljük s egy edény-
ben összegyűjtve, napsütötte helyre teszszük, 
ahol a peték, illetőleg fiatal állatok csakhamar 
összeszáradnak. 

Czélt lehet érni árkolással is, ha t. i. a 
tél közeledtével ásott árkokat melegebb termé-
szetű lótrágyával megtöltjük, jól letapossuk és 
földdel betakarjuk, mert a lótetü a téli hidegr 
ben melegebb helyekre húzódik s ha az ár-
kokban levő trágyát legalább hetenkint egyszer 
felforgatjuk, igen sok lótetüt pusztíthatunk el. 

A lótetü ezen sajátságánál fogva a gazda-
ságokban a trágyadombokat ugy kell kezelni, 
hog^ ne magunk tenyészszük e helyeken a ló-
tetüt, mert sokszor a földre a lótetüt a trágyá-
val mi magunk hordjuk ki. 

Fazekakba, virágcserepekbe való össze-
fogdosás általánosan ismert módja a lótetü 
ellen való védekezésnek, de czélt. vele csak 

ugy fogunk érni, ha ezt. párzáskor (tavaszkor, 
nyár elején) alkalmazzuk, akkor t. i., amikor 
e rovarok éjjelenkint a föld szinén mászkálnak. 

A sertések turásközben igen sok lótetüt 
elpusztítanak, megesznek s e végből a földet, 
amikor nincs bevetve, lehetőleg gyakran járas-
suk a sertésekkel. Pásztor István. 

Elöregedett szőlőtőkék termőképessé té-
tele. (Felelet a 238. sz. kérdésre) A megvénült 
és elhanyagolt szőlőtőkéknél az elszáradt 
csonkokat most nem czélszerü eltávolítani, 
mivel a beálló sok nedvveszteség folytán még 
jobban elgyengülnek, minek következtében 
éppen az ellenkező eredményt érné el, mint 
a mit eme mivelettel elérni remél. Most leg-
fölebb azt teheti meg, hogy ha tö vafy nyak-
hajtások törnének elő, azokból 1 - 2 - ő t meghagy 
és az őszre fedés előtt az elvénült tőkéket 
megifjitja. A másik teendő, amit szinte őszszel 
végeztet az, hogy eldönti mindazokat a tőké-
ket, amelyek megfelelő vesszőket hoztak és 
mindkét esetben újból képezi a „karikákat", 
nem feledkezvén meg a kellő trágyázásról sem, 
mert daczára annak, hogy a „talaj jó erőben" 
látszik lenni, kilehet az mégis merülve. Végül 
ajánlom: vizsgálja meg alaposan szőlőjét, 
vájjon nem bántja-e azt a filloxera ? 

A D. 
Becsirkázott szőlő kezelése. (Felelet a 

239. számú kérdésre. Az uj ültetésü és felhal-
mozott vagy a tokajhegyaljai szőlőművesek 
szerint becsirkázott és nem „csirkézett" szőlő 
addig marad eltakarva, mig a hajtások elő 
nem törtek, akkor a kapálás alkalmával a hal-
mocskák eltávolíthatók, mivel ama feladatok-
nak, hogy a vessző hegyét annak kihajtásáig 
a kiszáradástól óvják, eleget tettek. Időközben 
főleg, ha talaja kötött és eső után cserepe-
désre hajlandó, nagyon ajánlatos lesz a felső 
réteget vigyázva felporhanyitani, esetleg a 
megcserepesedett réteget eltávolítani. Óvakodni 
kell azonban a föld alatt fejlett kis fehér haj-
tást (csirát— csirkát) egyszerre az erős nap-
fénynek kitenni, mivel könnyen megperzselőd-
hetik és elpusztul. A. D. 

A Thomassalak czitrátoldhatósága. (Fe-
lelet a 241. kérdésre) A szaktekintélyek a 
Thomassalak czitrátoldhatóságáról igen eltérő 
véleményben vannak. P. Wagner és Márcker 
szerint a Thomassalak értéke egyenes arány-
ban áll annak czitrátoldhatóságával, E. Meis'sl 
szerint pedig a Thomassalak czitrátoldhatósága 
és termésfokozó hatása között határozott össze-
függés nem állapitható meg. 

Marcker több éven keresztül végzett te-
nyésztési kísérleteinél azon eredményre ju-
tott, hogy általában a Thomassalak a czitrát-
oldhatóság arányában fokozta a termést. 

1893-ban 4 Thomassalak-félét használt 
tavaszi buza alá, következő eredménynyel: 

Hatás Czitrátoldható^ág 
I. ÍOO'O 100 

II. 82-3 88-5 
III. 77*3 72-6 
IV. 67-5 52-9 

A búzát árpa és ezt mustár követte, az 
eredmény volt: 

Árpa Mustár 
I. 100-0 100-0 

II. 80-4 64-0 
III. 41-6 48-0 
IV. 12-3 47-0 

1894-ben 16 féle Thomassalákot próbált 
ki árpa alá, az eredmény volt: 

Hatás Czitr. oldha- Hatás Czitr. oldha-
tóság 

1. íoo-o íoo-o 9. 60-2 57-72 
2. 87-9 92-99 10. 67-0 54 92 
3. . 90-2 88-07 11. 57-5 46-50 
4.. 7.6-7 85-78 12. 51-6 44-90 
5. 71-9 81-37. 13. 53-9 44-89 
6. 67-9 71-95 14. 38-5 37'08 
7. 74-1 7.1-34 15. 4.7-4.. 29:06 
8. 65-0 60-62 16. 18-1 22-75 

Ctlfff 
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Hasonló eredményre vezettek Wagner 
kísérletei, minek következtében a német gazda-
sági egyesület elhatározta, hogy a Thomas-
salak értéke annak czitrátoldhatósága szerint 
határoztassék meg, az összfoszforsav és a por-
finomság meghatározásától rendszerint ellehet 
tekinteni. 

Meíssl. 50 különböző gazdaságban O ' l Ha 
nagyságú parezellákon próbálta ki a külön-
böző czitrátoldhatóságu foszforsav hatását, az 
egyik'Thomassalak czitrátoldhatósága 93'5°/o, 
a másiké 50 6 % volt, az összfoszforsav meny-
nyisége 18'03 illetve 18-16% volt. 

A kísérletek eredményét a következő 
pontokba foglalta össze: 

A Thomassalak ugy az egyik, mint a 
másik a trágyázatlan . parezellával szemben 
kielégítő terméstöbbletet, szolgáltatott. 

A trágyázott parczellák közül, hol a na-
gyobb, hol meg a csekélyebb citrát oldható-
ságu foszforsavval megtrágyázott parczellák 
termettek többet. A kétfele Thomassalaknak a 
hatása ugy. a termés mennyiségére, • mint 
a minőségére egyforma volt, a miért is 
ezen két citrátoldhatóságra egymástól lényege-
sen különböző Thomassalak egyenértékűnek 
mondható. 

Ezen eltérő eredmények következtében 
iiíá még a kérdés meg nem oldottnak tekint^ 
hető. Annyi azonban bizonyos, hogy a gazda 
helyesen cselekszik,: ha Thomassalak vásárlás-, 
nál a citrátoldhatóságot is figyelembe veszi. 
Ezt Meissi is ajánlja — és pedig azért, mert 
ez által legbiztosabban elkerülheti a nyers-
foszfátokkal — tehát a legtöbb esetben érték-
telen foszfortrágyával hamisított Thomassalak 
vásárlását. . Cs. S. 

V E G Y E S E K . 
Mai számunk tartalma: Olda 

Az OMGE. közleményei. - ... 851 
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Linhárd György.... ... < — 853 
Állattenyésztés. 
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szétről. Monostori Károly :• 854 
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Levélszekrény.... íl ... ... ... ... 857 
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trágyák. - f Szeszüzlet.— A központi vásárcsarnok 
árujegyzése a nagyban (en gros) eladott élelmi-
czikkek árairól. — ÁUatvásárok: Budapesti 
gazdasági és tenyészmarhavásár. — Budapesti 
vágómarhavásár. — Budapesti lóvásár. — Kő-
bányai sertésvásár. — Budapesti szurómarha-
vásár. — Ingatlanok árverései (2Ö0ÖÖ frt becs-
értékén felül - 860 

Kitüntetés. Ö felsége Kvassay Jenő föld-
mivelésügyi miniszteri tanácsosnak és az or-
szágos vízépítési és talajjavitási hivatal főnő-' 

. kének a vízügyi műszaki szolgálat terén -szerzett 
' érdeme'i elismeréséül a Lipót-rend lovagkereszt-
jét adományozta. Kvassay Jenő ezen kitünteté-
sének égyszerü közlésével nem elégedhetünk 
meg, midőn a kitüntetés az OMGE. igazgató-
választmányának egyik legtevékenyebb tagját 
és a „Köztelek" érdemes rovatvezetőjét érvén, 
annak fényéből egyesületünkre és lapunkra is 
esik némi dicssugár, hanem külön is kell fe-
jeznünk örömünket a kitüntetés fölött azért, 
mert abban kevesen részesültek Kvassaynál 
méltóbban. A magyar gazdaközönség jól tudja, 
hogy a talajjavítás rendszeres kezdeményezése 
és az ennek szolgálatában álló ma már hatal-
mas kultúrmérnöki intézmény megalkotása 
Kvassaynak elsőrendű érdeme. Emellett az 
utóbbi időben oly hatalmas mértékben megin-
dult vízszabályozási munkálatok főintézője is 
Kvassay. E két irányú működésével a magyar 
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föld ós a magyar gazdák javára annyi üdvös 
intézmény létesítésé van a kezébe letéve, hogy 
a magyar gazdaközönség a legőszintébb öröm-
mel veheti tudomásul nemcsak a hivatása kö-
rében, hanem a társadalmi mozgalmak terén 
is vezérszerepet vivő kiváló férfiú magas ki-
tüntetését'. \ 

Eljegyzés. Taubinger Ilonát, Nagy-Tőrén, Raég'iha 
Ernő névedi földbirtokos eljegyezte. 

Halálozás. Idősb Gál Fer encz kir. tanácsos, a 
szegedi kereskedelmi; és iparbank elnöke, életének 74-ik 
évében Szegeden elhunyt.. 

Miniszteri értekézlet a ruthén-kérdésben. 
Azok az áldatlan állapotok, amelyek északi 
Magyarországon különösén a ruthének által 
lakott nagy vidéken a népesség teljes tönkre-
jutását eredményezték, mintegy másfél év előtt 
a parlamenti körökben erős mozgalmat szültek; 
hogy az egészségtelen viszonyokat orvosolva, 
a baj megszüntethető és a ruthén nép meg-
élhetésé biztosítva legyen. Ennek a mozgalom-
nak első eredménye volt, hogy a kormány is 
érdeklődéssel fordult az ügy felé és Darányi 
földművelésügyi miniszter a munkácsi uradalom 
egy részét bérbe véve, miniszteri megbízottat 
küldött oda, hogy a bérlett uradalmat a szegény 
nép részére hasznosítsa és a viszonyokat tanul-
mányozva, az orvoslás módjaira nézve javas-
latokat tégyen. Egán Ede miniszteri megbízott 
félévi tanulmányozás után terjedelmes emlék-
iratban közölte tapasztalatait, véleményét és 
javaslatát, amelyeket a miniszter egy szélesebb 
körű értekezleten tárgyaltatott. A tárgyalások 
maguk bizalmas természetűek voltak, annyit 
azonban konstatálni lehet, hogy a miniszteri 
megbizott emlékirata valósággal megdöbbentő 
adatokat tartalmaz a ruthén nép anyagi tönkre-
menetelének okairól és az értekezlet összes 
tagjainak helyeslésével találkozott a miniszter 
azon kijelentése, hogy az állapotokon minden 
nehézség daczára erélyesen javítani szándé-
kozik és hogy az akeziót a hasonló viszonyok-
kal bíró egész észak-magyarországi részekre 
fokozatosan kiterjeszteni fogja. 

(íabonauzsora és a bíróságok. Rendkívül 
érdekes ítéleteket hoztak a napokban gabona-
perekben, melyek abból eredtek, hogy a kis-
gazda potom áron lekötött búzáját a szállítás 
idejekor szállítani nem volt képes és a vevő a 
kötési és szállítási árak között fenforgó külön-
bözeteket követelte. A szegedi kir. tábla itéle-
tileg kimondotta, hogy a kisgazda, hogyha ha-
táridőre ad él saját termésű gabonát, a határidő 
lejártakor csakis azt tartozik szállítani, amije 
tényleg termett. Ha termése kevesebb a lekö<-
töttnél, avagy éppen semmije sem termett, a 
kisgazda nem köteles semmiféle differencziákat 
sem készpénzben fizetni. Nagyobb jelentősége 
van a joggyakorlat terén a gyulai törvényszék 
hason esetben hozott Ítéletének, amennyiben 
a határidőüzleti ügyek legtöbbje végérvényes 
döntésül a királyi törvényszékek illetékessége 
alá tartozik. A gyulai törvényszék határozata 
ugyanis az, . hogy ha az őstermelő reménybeli 
terméséből gabonát ad el s a termésből a szállí-
tásra kötelezett mennyiséget nem produkálhatja, 
ugy sem a szállításra, sem az értékkülömbözet 
megfizetésére nem kötelezhető s csakis annyit 
tartozik szállítani, ami az arató rész, vetőmag és 
családjának szükséges kenyérre való levonás után 
megmarad. Megkönnyebbüléssel fogadjuk ezt a 
humánus és igazságos, ítéletet most, amikör 
a bíróságok előtt Dél-Magyarországon egész 
sereg gabonaper vár lebonyolításra. Mi a kis-
emberekkel kötni szokott, úgynevezett határ-
időüzletekben eleitől fogva az ő tájékozatlan-
ságukkal s gyámoltalanságukkal való vissza-
élést láttuk, szép és emberies dolog tehát, 
hogy az igazságszolgáltatás védelmébe fogadta 
a gyámoltalanokat és nem szolgáltatta ki szá-
zak meg százak exiezteneziáját, különben ala-
kilag korrekt jogi alapon támasztott követelé-
seknek. Reméljük, hogy jelen két elvi határo-
zat, melyekkel régebben a kúria is analóg 
döntvényt hozott, megállapítja az eddig még 
hiányzott, egységes joggyakorlatot. KÖzlendő-
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nek tartjuk még e helyen, hogy a fehértemplomi 
kir. törvényszék Lőwy Károly, temeskubini 
lakos ellen, bűnvádi eljárást indított, miután 
Lőwy a kisgazdáktól vett búzát a szállításkor, 
azzal a kifogással, hogy az silány, nem fogadta 
el, hanem az első minőségű búzának a szállí-
tás idején levő' piáczi árát véve tekintetbe,. a 
földmiveseket a . tőlük eredetileg kitöltetlenül 
vett váltók alapján beperelte. • . ' 

Elnökválasztás a Békésmegyei gazdasági 
egyesületnél. A békésmegyei gazd. egyes, 
nagyérdemű elnöke bajczai Belíczey István, ki 
26 évig volt vezére, vezető szelleme az egy-
letnek, f. évi jan. hó 1-én hivatkozva előha-
ladt korára és egészségi állapotára, az elnök-
ségről lemondott. Az igazg. vál. mindent el-
követett, hogy őt lemondásának visszavonására 
birja, de ez nem sikerülvén, elnökválasztás 
előtt állott az egylet. Az egyleti tagok egy 
része dr. Lukács György, a vármegye népszerű 
főispánját óhajtotta az elnöki székbe ültqtni, 
míg a másik része csáhói Geiszt Gyula köré 
csoportosult. Dr. Lukács György a javára dőlt 
jelölések daczára az ellentétek elsimítása ér-
dekében visszalépett s a május hó 30-án meg-
tartott 'közgyűlésen elnökül csáhói Geiszt Gyulát, 
igazgató-elnökül pedig dr. Zsilinszky Endrét 
ajánlotta s ez ajánlatnak megfelelöleg a . vá-
lasztások egyhangúlag történtek. Egyben a 
közgyűlés, hogy dr. Darányi Ignácz földm. mi-
nisztert, gróf Dessewffy Aurélt , az OMGE. el-
nökét, valamint dr. Lukács György főispánt 
örökös tiszteleti tagokul nagy lelkesedéssel meg-
választotta. Emelkedett mozzanata volt a köz-
gyűlésnek, midőn dr. Lukács György meleg 
szavakban ecsetelte a lelépett elnök Belíczey 
Istvánnak el nem évülhető érdemeit,' indítvá-
nyozva, hogy őt örökös tiszteletbeli elnöknek 
válaszsza meg a közgyűlés. Lelkes éljenzés 
hangzott erre fel s az ősz, de még mindig 
mozgékony s a közért lelkesülő Belíczey az 
érte mént küldöttség élén belépett s megha-
tottan köszönte meg az egyleti tagok ragasz-
kodását s kijelenté, hogy mint közlegény ezen-
túl is egész erejével támogatni fogja az egy-
letet. Kívánjuk az érdemes elnöknek, hogy 
enneka kijelentésének sokáig helyt állhasson. 

Ösztöndíj a gazdasági szakképzés tö-
kéletesítésére. A pesti magyar kereskedelmi 
bank által fennállásának 50 éves fordulója 
alkalmával allapitott 675 frtos ösztöndíj min-
den harmadik évben s így a folyó évben is, a 
földművelésügyi m. kir; miniszter által adomá-
nyoztatik, a magyar-óvári gazdasági akadémiát, 
vagy valamelyik gazdasági tanintézetet kitűnő 
eredménynyel végzett gazdász részére, vala-
mely különös gazdasági szakma vagy szakmacso-
port alapos elsajátítása végett külföldön teendő 
utazás költségeire. Felhívja tehát a földmive-
lésügyi miniszter mindazokat, kik a jelzett ki-
tűnő előképzettséggel birnak s a mezőgazdá-
ság valamely külön szakmájának vagy szakma-
csoport művelésére hivatottságot; éreznek, hogy 
ennek megjelölésével, részletes uti- és tanul-
mányterv bemutatása mellett, előképzettségüket 
igazoló bizonyítványaikkal felszerelt kérvényei-
ket f. évi junius hó 15-ig, a földmivélésügyi 
miniszterhez czimézve nyújtsák be, megjegyez-
tetvén, hogy a később beérkező kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. Azok, kik-va-
lamely különös mezőgazdasági szakmában már 
tettek gyakorlati vagy elméleti tanulmányokat, 
valamint azok, kik bővebb nyelvismeretekkel 
bírnak,, előnyben részesülnek. 

Állatforgalmi korlátozások. A horvát 
országos kormány , 1898. évi május hó 27-én 
kelt értesítése szerint a hásitott körmű állatok-
nak Magyarországból Horvát Szlavonországokba 
való bevitele tekintetében 1898. évi junius hó 
6-án kezdődő érvényességgel a következő intéz-
kedéseket léptette életbe: I. Ragadós tüdölob 
miatt a szarvasmarháknak Árva, Liptó, Nyitra, 
Pozsony, Szepes, Trencsén és Turócz vármegyék-
ből Horvát-Szlavonországok területére való be-
vitele tilos. II. Sertésvész miatt a sertések-
nek Bács-Bodrog, Baranya, Somogy, Torontál, 
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Veszprém, Zala és Zemplén vármegyékből és a 
. területükön fekvő városokból Horvát-Szlavon-
• országok területére való bevitele tilos. III. A 
• fent meg nem nevezett többi magyarországi 

vármegyékből és városokból az egészséges és 
elszállítás előtt hatósági állatorvos által meg-

• vizsgált szarvasmarháknak, juhoknak és kecskék-
nek Horvát-Szlavonországok területére vaió 
bevitele a horvát országos kormány 1897. évi 
január hó 12-én kelt hirdetmény értelmében 
meg van engedve, de csakis kizárólag vasúton 
és az általános állategészségrendőri szabályok 
megtartása mellett. A sertéseknek bevitele 
tekintetében pedig a horvát országos kormány 
idézett rendelete továbbra is irányadó. 

Állatforgalmi korjátozások megszüntetése. 
A földmivelésügyi miniszter értesiti a közleke-
dési vállálatokat, hogy a német kormány f. é. 
május hó 22-én 65. sz. a. kelt kimutatása sze-
rinr, ragadós tüdőlob miatt jelenleg Magyar-
országnak egyetlenegy törvényhatósága ellen 
sem tart fel szarvasmarha-beviteli tilalmat, — 
megjegyzendő azonban, hogy oly törvényható-
ságok területéről, melynek területén csak egy 
községben is ragadós tüdőíob jövőben esetleg 
megállapíttatik vagy uralkodik, szarvasmarhát 
Németországba szállítani feltétlenül tilos, tekin-
tet nélkül arra, hogy az illető törvényhatóság 
neve a német kormány által időnként közzétett 
kimutatásba felvétetett e. 

Szigetközi kisgazdák kisbéri kirándulása. 
A földmivelésügyi miniszter legújabb intéz-
kedései közé tartozik, hogy a kisgazdáknak a 

. ménesbirtokok megtekintésére nyújt módot, 
azáltal, hogy a minisztérium viseli a vasúton 
való utazás és a ménesbirtokon való ellátás 
költségeit. Ezt az alkalmat fölhasználva a 
mosony vármegyei gazd. egyesület, Hensch 
Árpád e. titkár és Molnár • József állatorvos s 
e. pénztáros vezetése mgllett a kisbéri ménes-
birtok megtekintése f. évi. május 31-én rendé-, 
zett tanulmányutat, melyen 5 szigetközi község-
ből 67 kisgazda vett részt. A ménesbirtokok 
igazgatója Nick Ede személyesen' mutatta be 
a gazdaságokat, részletesen megmagyarázván 
a növények termelésénél követett eljárásokat, 
szintúgy az ardeni ménest, a szimmenthali 
tehenészetet, melylyel kapcsolatban nagyterme-
lést folytatnak, a juhtenyésztést és berkshiri 
sertéstenyésztést, mindenütt a szükséges fel-
világosításokat nyújtva, milyet a kirándulók 
nagy figyelemmel meghallgattak. Az állami 
ménest nagyon részletesen Dőry György osztály-
parancsnok mutatta be. A kirándulók közt 
észlelt hangulatból: itélve kétségtelennek tartjuk, 
hogy ezek a tanulmányutak nagy mértékben 
fognak hozzájárulni a kisgazdák érdeklődésé-
nek s érzékének fejlesztéséhez az okszerű 
gazdálkodás irányában.' 

Pályázati felhívás kenőcs és egyéb 
olajok szállítása iránt. A magyar kir. állam-
vasutak igazgatósága az 1899.. január hó 1-től 

•1899. évi deczember hó 31-ig terjedő évben 
esetleg további két évre évenkint szükséges: 
8000 q. tiszta hengerolaj, vagy csontolajjal 
vegyitett és eddig „Skin" olaj név alatt ismert 
hengeroláj, 8000 q. lepárolt ásványolaj, 9600, 
q, (Yulcan) lepárolatlan olaj, 700 q. tisztító-
olaj és 1300 q. gázolaj szállítása iránt nyilvá-
nos pályázatot hirdet. Az érdeklő feltételek 
a magyar kir. államvasutak anyag- és leltár-
beszerzési szakosztályánál (Andrássy-ut 73. sz. 
II. em.) hivatalos órákban naponkint megte-
kinthetők, vagy a megállapított ár előzetes 
lefizetése mellett a budapesti nyomtatványtár-
nál posta utján is megszerezhetők; a különle-
ges szállítási feltételekért 15] kr, az általános 
feltételekért 25 kr fizetendő. Mindegyik ajánló-
ról feltételeztetik, hogy a szállítási feltételeket 
ismeri és teljes terjedelműkben elfogadja. Az 
50 kros bélyeggel ellátott ajánlatok lepecsé-
telve ezen külczimmel: „Ajánlat a 30,262/98. 
számhoz" 1898. évi junius hó 25-én'déli 12 
óráig a magyar kir. állámvasutak anyag- és 
leltár beszerzési szakosztályának benyújtandók, 
vagy hozzá posta utján beküldendők. 

Sztmerfoszfát 
chilisalétrom 
kénsavas-káli 
kénsavas-úmmon 

és egyéb műtrágyaféléket, továbbá 

arézgálicz 
98-99% 

jegcczckben és őrölve valamint egyéb 

permetező anyjngokat 
legjutányosabban ajánl a 

H U N G Á R I A 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

részvénytársaság 
Budapesten, ViUv.i körűi 2 1 . 

Magyar általános kötanyaggyár. 

Schotto/a Ernő, 
Budapest. 

ÜZLET;!-' 
VI. ker, Andrássy-út 2,'tFoneiére palota). . 

GYÁR : 
VI. ker., Riévay-utcza 16. 

„Első s e g é l y " 
k ö t s z e r e i m e t p l é h d o b o z b a n . 

Kötszerdobozaimnak a nm. belügyminisztérium által 
előirt tartalma: 

1. Egy „Esmarch"-féle pólya, I mtr. hosszú tömlővel. 
2. Vashalvagos gyapot. 
3. Jodoform-gaze. 
4. Bruns gyapot, karbólgyapot és 2 calicot-pólya. 

Á r a 6 f r t 50 k r . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybízományi 
czég jelentése.) ,, 

Budapest, 1898. junius 4. 
Nálunk daczára annak, hogy a legutóbbi minisz-

teri jelentés nem a légkecsegtetőbb szinben tüntette 
vetések állapotát, a tegnapi batáridőüzlet denünnen érkező kedvezőbb gazdasági jelentések, 

imint az állandónak Ígérkező síép idő folytán — 
lanyha irányzatot öltött, melyet különösen a kontinens. 
folytonos eladásai és a külföldi piaczok rohamc 
csökkenő árjegyzései idéztek «Iő;' igy a szombati 10'02 
frtos őszbuza jegyzést 9"5 l-re •szorították le. 

Az időjárás a hét elejével erősbb légáramlatok 
mellett esős volt és csak később lett az égboltozat 
emelkedett hőmérséklet mellett, ismét derűs. A bekö-
vetkezett csapadék a kapás növényekre volt jótékony 
hatással és habár a buzavatéseket illetőleg az esőzé-
sek folytán több helyről ismét rozsdahirek érkeztek, ál-
talánosságban a vetések állásával nagyon meg vannak 
elégedve. Külföldön, is jő a vetések fejlődése. Az Egye-

sült-Államokban az összes eredményt 700 millió bus-
hellsre becsülik a tavalyi 600 millió bushell ellenében 
Az Unió déli államaiban az aratás egyébbként már 
megkeznődött és az első waggonok TexasbólSt. Louisba 
már megérkeztek. Oroszországban a. terméskilátások 
ngyobbára kédvezőek Angliában Németországban szin-
tén dicsérik a'vetések állását. 

Könnyen érthető tehát, ha a külföldi piaczok 
üzletmenete a legkorlátoltabb és a spekuláczió, úgymint 
fogyasztás az uj termés elvárásában, tartózkodó. A 
hangulat kivétel nélkül lanyha és az árirányzat'lefelé 
törekvő. Amerikában az annyira körülrajongott „májusi 
búza" megszűnt és az eddig működött haussekonzor-
czium a jelentékeny hasznot magának biztosította. A 
prompt buza — a látható készletetek' folytonos gyara-
podása mellett. — Newyorkban e hét folyamán ismét '7 
c. csökkent. Chicagóban az árak 2 c. olcsóbbak. Az 
európai piaczok szükséglete az uj termésig fedezve ván 
és igy reszerváltak, annálinkább, mert a termésremény 
és a tengerentúli uszó áru mennyisége minden vétel-

1 kedvet hátráltat. A hangulat igy tehát a kontinentális 
piaczokon is az állandó ellanyhulás jegyében van. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük ; 

Bu a a hét kezdetével barátságos hangulatban 
indult. - Az egész országon kiterjedő csapadék és a 
rozsda terjedéséről való aggodalom, a határidőpiacz 
szilárdulását vonta maga után, miáltal készárutulajdo-
nosok engedményekre nem voltak hajlandók. Néhány 
malom mérsékelt bevásárlásokat is eszközölt ugyan, 

és hogy a „második kéz" olcsóbb ajánlatokkal lépett 
fel, mint a malmok maguk. Piaczunk igy valósággal 
siralmas állapotba jutott és a buza ára a mult héthez 
képest, úgyszólván üzlet nélkül 1-30 frttal csökkent. 
A hét végével árak újra valamivel szilárdabbak és 
pedig Lajthántuli esőkre és hogy a vasárnap megjelenő 
hivatalos kimuta'ás rosszaub lesz, mint az utolsó volt.' 
Az összforgalom alig több 25,000 mm.-nál, a heti hoza-
tal 54,000 mmra rug. 

Rozs ugyancsak lanyha. A helyi fogyasztás tel-
jesen tartózkodó és minthogy kivitelről már hónapok 
óta nincsen szó, a forgalom nagyon korlátolt, az árak 
pedig erősen csökkenőek. Mult héttel szemben kb. 
40—60 kr. az árveszteség és. helyben mint Budapest 
távolságában átvéve 9. 9'05 frton jegyzünk. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) továbbra 
is csak szórványosan érkezik és hazai áru 7'30—7'40 
frton jegyez helyben. 

Zab el van han̂  „ 
a kereslet azonban alább hagyott t._ _ .... . 
héthez viszonyítva 30. krral olcsóbbak. Szin és tiszta-
ság szerint helyben. 7'25—7'60 frt Cassa érhető el. 

Tengeri a hét kezdetével árcsökkenö és a határ-
idöhez tartja magát, mi által a hét végével szintén 
emelkedik, helyben 5:45 frt, ab Mezőberény 5"20 frt, ab 
Mezőtúr b'30 frt i lett elérve. 

Olajmagvak Kdposztarepczében készáru e. héten . 
sem volt forgalom, névlegesen 12. 13.— frt.. Határ-
idők : káposztarepcze augusztusra 12-65—12'-.75 frt között 
jegyzett, a , hét végével 12--40—12-45 frton zárul. 
Gomborka ca. 12' 12-50 frt, vadrepcze- ca. 5-50—6-25 
frt, lenmag nincs kínálva -10—1Ö-50 ' frt, kendermag 
8-——8-5Ó frt Budapesten. 

. : Hüvelyesek : Bab. e héten ismét teljesen üalet-
telen maradt és kereslet nem mutatkozott. Jegyzéseink 
tehát inkább csak névlegesek: Gyöngyösön 7-— frt, 1 
Szegzárd 6-75. frt, Baján 6'80 frt, ó barna babot . 
Kalocsán 5-50 frt, uj '6— frt. Köles csendes és üzlet-
telen. Jegyzésünk 4.75 frtot helyben. 

Vetőmagvak : Vöröshere változatlan. Minőség sze-
rint bánáti 32- 35'— frt, durvaszemü felvidéki 
• áruért 37-—-40-— frtot fizetnek. Luezernát csak szór-
" ványosan kínálnak és hazai termésű áru 35- 42-— 
frton jegyez. Muharmag 6- 6-25 frtot ér el'helyben. 
•Bükköny üzlettelen, héiyben 5-50—5-75 frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. junius 7. 
ii amerikai jelentések — melyek mindinkább 

folyamatb; 3 — valamint a Kontinens felé uszó 
sem maradtak hatás nélkül amennyiben 

tegnapi eléggé lanyha irányzatot ma még gyengébb 
hangulat követte, s az árak tovább is rohamosan 
csökkentek. 

Mig te'gnap kicsiny forgalom mellett, készbuzát a 
malmok 20 krajczárral olcsóbb áron vásároltak, ma 
ezen, valamint a többi gabonanemben • egyáltaláben 
semmi -üzlet sem kötetett. 

Az ezidőtájt más években szokásos előreeladások-
bán — tekintettel a rendkívül bizonytalan helyzetre — 
szinte- teljesen szünetel a forgalom. 

Következő kötések történtek. 

Máj.-jun. buza . 
Szept. buza 

Köttetett. Déli zárlat. 

9'53—54 
Jul.-aug. tengeri , —« **— 5-18—— 
Szept. rozs . . . « r-——' • — - . 7 07—— 
Szept. zab . . .. - — 5-g8—— ". 
Káposztarepcze aug.-szept. —*— . 12-15—_ . 
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Szem. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szesiületben a hétnek elején a forgalom 
gyér volt és nagyobb üzlet alig létesült.. Elkelt finomí-
tott szesz gyér vételkedv mellett budapesti gyáraktól 
59'25frtig, ellenben vidéki gyárak 58-50 frtig tettek 
ajánlatokat azonnali és későbbi szállításra. Élesztőszesz 
58-50 frt, adózott nyersszesz 58- 58-25 frt nagyban. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz azonnali szállításra kínálva nem volt. 

Galicziából kontingens nyersszeszt nagyban 1899. 
évi január—májusi szállításra, lbí/a frton kínáltak tar-
tályokban szállítva. ' 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 20.25— 
20-75 forint. 

Prágai jegyzés . 56-50—56-75 , adózott, £0-25—21 
forint adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 14.— frt kivitéli szeszért 90%. 
A kivitel e hétnek elején 100 q. finomított 

szeszt vásárolt, mely Fiúmén át tovább lett szállítva. 
Vidéki szeszgyárak közül Baja, Losoncz, Temes-

vár, Kenyérmező 25 krral olcsóbbau, á' többiek váltó-, 
zatlanul jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e hét,en\ Finomított szesz 
'58.75—59 25 frt, élesztőszesz 58'50—5.9 — frt, nyers-

szesz adózva 58' 58 13 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontíngens) 17 50—1775 frt, denaturált szesz 22 50 
—23-50 frt. Kontingens nyersszesz —.— .—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkfll 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés me -
ittt értendők. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. junius hó;4 én. 

A burgonya és tojáson kívül, mely czikkek na-
gyobb mennyiségben érkeznek a csarnokba, semmiféle 
áru sem kerül számot tevő mértékben a piaezra. A 
mindinkább csekélyebb számban érkező spárga külde-
mények és az itt-ott mutatkozó korai gyümölcs, nem 
alkalmas tételek a nagybani elárusitásra. Jóllehet ezen 
apró jelentéktelen tételek napról-napra elfogytak, mégis 
érezni már,— csak a csarnok ürességét szemlélve, — 
az előkelő vevőközönség egy részének kiköltözködését 
a- fővárosból. 

Az elmúlt napokhan a következő áruk kerültek' 
nejünk eladásra: 

Marhahús 52—54 átlag kimérve, borjúhús 50—52 
kgként. prágai sonkái.10, kassai 1.05—1-10, galgóczi 
1-——1-05, szalámi (téli) 1-70, nyári 90 kr kgja. 

Tojás (1440 db) 27-50—29-ig, teatojás 2.30-3--. 
Rózsaburgonya 3-40—3 50, - idei burgonya 4-50— 

6'00-ig nagybani eladásnál. 
Spárga:.20—60-ig kgja, tök 10—25, salátaugorka 

3—15 darabja. 
Cseresznye 24^-30,; földi, epet 3.0—59, egres 

6—12-ig kgja. 
Teavaj 90—1,20,' főzővaj 70—90, tejfel 24-26, 

tehéntúró 8—16-ig klgrammja. 
Őzbak egészben-50—60' kiig kgja. 
' " ' ~~ -1:50-ig,- csirke 40—50, . tyük 50—70-ig , • Liba 1-30-

darabja. 
Élőrák 3 •ig drbja nagyság é 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen 
tése. Budapest, 1898. junius 6 án. 

Ilus. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 52—58 
II. .oszt. 44-52, III. oszt.: 36-44, 'eleje I. oszt. 52-52 
II. oszt. 48—52, III. oszt. 30—48, borjúhús hátulja I. 
oszt. 60— 68, II. oszt. 54—60, eleje I. oszt. 56—64, II 
oszt. 50—56, birkahús hátulja I. oszt. 42—46, II. oszt! 
36—42, eleje I. oszt. 38—42, II. oszt. 36-40, bárány 
eleje 1 db 1. 4'—, hátulja • •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 58—60 0, vidéki — , sza-
lonna nélkül elsőrendű 64—66, vidéki 53—50, sertés-
hús pörkölt -0, sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül —, sertéshús füstölt magyar 
—'——> idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
60-80, füstölt belf. csonttal-60—0-90, csont nélkül 0"80 
-^0 90, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •— 
szalonna sózott 1 q 540—57, füstölt 60'—62—, sertés-
zsír hordóval 64-—64'0, hordónélkül 62 0—62 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—80,. szalámi belföldi 130 
—150, külföldi ——, malacz szopós élő 1 kg 0-00—0-— 
tisztított 0-70—'90. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt MO—1 40 
csirke 0-50—1-20, kappan hízott • , sovány -

, récze hízott 0' 0-~, sovány 1-20—1-40, lud 
hízott 4-50—6-—, idei 2 40—5 00, pulyka hizott 
-6-—, sovány — O-O-OO. b) Tisztított. Tyúk ldb frt 
0-50—0'75, 1 kg. — , csirke 1 db 0-45—0-60, 1 kg. 
— , kappan hizott 1 db 0" 0—, 1 kg. —• •— 
récze hizott 1 db 0' 0—, 1 kg. .félkövér 1 db 
0 90—1-50, lud hizott 1. db 2'20—3-50, 1 kg. 50-0 55 
félköv. l d b 1-60-2-20, 1 kg. — , pulyka hizott 
1 db 0- 0-—, 1 kg. , félkövér 1 db 0-
1 kg- , ludmáj 1 db 10-0-70, 1 kg. 1-20—1-50, 
ludzsir 1 kg. 70—1-00, idei liba 1 db — •-

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-00, csuka 0-80 
—1-00, ponty (dunai) 0 30-0 60, süllő ——•—, ke-
csege 0-—0-0, márna —-40—"60, ezompó 0-50—0-60," 
angolna 0- 0 — ,'apró kevert tf-25—0 35, lazacz , 
pisztráng —• •—. 

Liszt és kenyérnemii. Fehér kenyér 1 kg. frt 
18-0—22-0, barna kenyér 14-0—1.7:0, rozskenyér 14-5 
—14-5. Búzaliszt 00 sz. 1 q — , 0 —•—, 1 —•—, 
2 — —, 3 — , 4 —•—, 5 —•—. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 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, színes 8'00—10. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 28 0—29 00 
a. oszt. (1440 db.) - • •—, meszes , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 2-30—3-—, törött tojás 0-—-0 — 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 4. 8;—, 1 q 
12— Í6-, Petrezselyem 100 kötés 4'0—8—,1 q 8-0—18-0 
zeller 100 drb 4 - — 8 0, karalábé 1'0-1-40 vöröshagyma 
100 köt. —'80—2-00, 1 q 6-5—8-—. foghagyma 100 köt. 
5'—10-0, 1 q — • •—, vörösrépa 100 drb 0:80—1-40, 
fehérrépa —, fejeskáposztá O'O—00", kelkáposzta 100 drb 
1-00—2-50, vörös káposzta 0- •— fejessaláta 0 60— 
1 20, kötött saláta 0'4—1-—,' burgonya, rózsa 1 q 3 50 
4-20, sárga 3 80—4-20, külföldi —• -, fekete retek 100 
drb 0.20—1-40, uborka nagy salátának 100 db 5 —18 —, 
savanyítani való 100 db —•—•—, savanyitott 0 70—0 75. 
zöld paprika •—, tök főző 010—0'60, zöldbab 0*25-0 32 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg.. —-06—-13, fejtett 1 lit. 
13—'-22, tengeri 100 cső •—-, karfiol 100 db —• •—, 
paradicsom 1 kg. 0 30—0-35, spárga 0:20—0 50, torma 
1 q 12—16. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt -—-—, köz. alma —-—, 
fajkörte .közönséges körte , szilva magva, 
váló —• •—, vörös —, aszalt 24—28, .cseresnye faj 
20—30, közönséges Otf—30, \ meggy faj- 25—30, közön-
séges ———; ringló ——, baraczk kajszin — — , 
őszi dinnye görög nagy 100 db —, kicsi 

, sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. —• •—, csemege —, dió (faj, papir-
héju) —, közönséges 26—30, mogyoró 26—30, 
gesztenye magyar — — , olasz ———, narancs messí-
nai 100 db —-0—O'O, pugliai 3'8-5'5, mandarin 0-00— 
0-00, czitrom 1-50—2.00, füge hordós 1 q 20—22, ko-
szorús 2-2- 24, datolya 38—44, mazsolaszőlő 50—65, 
egres 1 lit. 6 -8 , eper 1 kg. 40-0 80 kr. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
.30- 60, II. rendű 10—20, csöves. 30-35—, (szá-
rított) . köménymag , boreókamag 

. mák 1 [q. frt 38—40, méz csurgatott 0-28— 
0'45, sejtekben 1 kg. —•- -—szappan szín 20—25, 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-50, vörös asztali palaczkban 0'40—0'50, házi 
pálinka palaczkban 38-—50 —, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takariuányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898. junius 7. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 169 szekér réti Széna, 9 szekér muhar, 
22 zsupszalma, 4 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 6 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luezerna, zabosbükköny, köles síi).), 
1300. zsák szecska. IA forgalom élénk. Arak q-ként a 
következők! réti széna 180—290, muhar uj 250—310, 
ísupszalma 150—160, alomszalma 130—160, egyéb 
takarmány - , lóhere , takarmány-
szalma — , tengenszár —, luezerna 230—, 
—250, sarjú — 0-—r0, szalmaszecska 180—200, széna 

, uj , zabosbükköny —0 - —0. Összes 
kocsiszám 220, suly 276000, kg. 

Allatvásárok. 
Bndapesti szurómarhavásár. Junius hó 3-átt. 

A székesfőuárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
Jelentése. 

Felhajtatott: 1186 drb belföldi, db galicziai, 
— drb tiroli, 32 db növendék élő borjú, 69 db élő 
bárány; — drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjú és bárányvásár hangulata élénk lefo-
lyású volt. 

Arak a következők: Élő borjuk: belföldi —• 
frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 32—44 frtig, kivé-
telesen 46 frtig súlyra, növendék borjú 22—25 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 j kiv 
frtig súlyra. Elő bárány 4- 7-— frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1898. junius hó 6-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 490, feljavított 
juh 200, kisorölt kos 100, kiverő juh —, bárány , 
kecske —, szerbiai —, angol keresztezés , ro-
mániai — durvaszőrü — db. 

Borjú és birkavásár élénk lefolyású volt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt Ürü 20-0—23-0 

frtig páronkint, 23'5—2.4'50 frtig 100 kiló; élősúly szerint, 
-kiv. frtig, feljavított juhok 17/0—19-0 páronkint, 2.2-— 
23-— frtig-. súlyra, -kiv. -kisorolt kosok —-•—, kiv. 

— frtig, kiverő juh —-—16-.—páronkint, ——'->-•—, kiv. 
—21-50 frtig súlyra, bárány—, kecske —0"—, anyajuh 

!—, suly, angol keresztezés , romániai —, 
durvaszőrü •— frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1898. 
évi junius hó 5-én. (A budapesti közvágóhíd és 
Marhavásárigazgatóság jelentése a „Köztélek* részére. 
Felhajtatott - 419 db, úgymint: jármos ökör elsömin. 127 
db, közép 194 db, alárendelt 8 db. Fejőstehén: fehér 
0 drb, tarka 5 db, tenyészbika 1 drb, tarka tinó 43, 
fehér — db, jármosbivaly 22 db, bonyhádi — db, 
hizlalni való ökör — db, tarka — db. 

Verőfényes nyári nap, enyhe szellővel'kedvezett 
a mai vásárnnk; vevők részéről meglehetős élénk ke-
reslet mutatkozott s csak az eladók makacsságának 
tulajdonitható, — miután magas,, árköveteléseikből en-
gedni nem akartak, — hogy a felhajtott állátok egy-
része eladatlan maradt. 

Nagyobb vételek ; Deu,tsch Sándor 12 járítios ökör, 
Práger Ignácz Begárdi 20 jár. ökör, Deutsch Károly 
Ráczalmás 18 jármos ökör, Brachfeld Lajos Pta-Őrs 
14 tinó. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
ökör 370—400, középminőségü jármos ökör 300—350, 
alárendelt minőségű jármos ökör 280 - 300, hizlalni 
való, jármosbivaly é. s., 260—30Ó frtig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör —• mm.-kint é. s., 
tarka bekötni való ökör —27 frtig. Fejőstehenekért és 
pedig : Fehérszőrű, magyar tehén , tarka kevert 
származású tehén , bonyhádi tehén 
kiv. — frtig, bika frtig páronkint. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1898. jun. 5—6-án. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" 
részére). 

Ezen országos lóvásár forgalma ' gyenge' volt. 
A felhajtás az országos lóvásárok átlagos nagyságán 
messze alul maradt, mely minőségileg . sem. mondható 
kielégítőnek. Feltűnő kevés számmal voltak a vevők is, 
akik jobbára a közép minőségű lovak közül vásároltak. 
Az árak általában kielégítők. 

Felhajtatott összesen 2478 db. Eladatott 810 db. 
Jobb minőségű lovakból bátas 150 db, eladatott 40 db 
135—280 írtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 80 db, 
eladatott 30 db 180—210 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 60 db, eladatott 25 db 100-360 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti taj) 100 db, eladatott 35 db 90— 
220 frtért, ponny 10 db, eladatott 4 db 30—50 frtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 300 db, eladatott 120 db 45—124 frtért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 800 db, eladatott 250 db 30—90 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 978 db, eladatott 
306 db 8—20 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 35 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 12 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt. 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

A% O m . magy. 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, az 0. M. G. E. titkára. 

{Elsőrangú hazai gyártmány. | 

Magyarország legnagyobb és tgyedütl 
J g a z d a s á g i g é p g y á r a , I 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

ÜT összes 
gazdasági gépeket gyártja. 

Imi Rendelések megtétel* (lőtt kérjük minden 1 
• • szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk I 

fordulni. 
Részletes árjegyzékkel 

| N stakazari feMlágaalttaaal díjmMÍatra szol-
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k ő s z é n é s e o a k s n a g y k e r e s k e d ő . 5899 

Mmden gépet megpróbálás, más gyártmány nyal összehasonlítás 
végett a tisztelt gazdaközönség rendelkezésére bocsájtjuk. 

Bácher Rudolf és Melichar Ferencz 
gépgyárosok 

Budapest, VI., Nagymező-utcza 68. szám. 
Árajánlattal készséggel szolgálunk. 

Mielőtt fűkaszáló- vagy aratógépeitben szükségletét fedezné, minden 
gazda saját érdekében tekintse m e g a 

The Johnston Harvester Co. 
a világ első amerikai arafógépgyárának készítményeit, melyek-
ből a KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELETET és mintaraktárt Magyarország 
részére mi birjuk. 

' ^ r ' E 1 : I i i s > • z _ 
^ ö í t ó ^ , * C ' 
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Fürdőhelyre utazók figyelmébe! 
A f. évi fürdőévad tartama alatt. Budapest keleti, illetve nyugoti pályaudvar-

ról a hizai nevezetesebb fürdőhelyekre, illetve azok vasúti állomásaira a következő 
vonatösszeköttgt^sek állanak fenn. 

Alap, vasúti állomás Sárbogárd. Budapest k. p.-ról indulás gyorsvonattal reg-
gel 7 óra 15 perczkor, d, u. 3 órakor, személyvonattal d. e. $ órakor, és este 8. 
óra 30 p.-kor; Sárbogárdra érkezés d. é. 8 óra 50 perez, d. u. 4 óra 51 perez, d. 
e. 11 óra 1 perez és éjjel 11 óra 31 p.-kor. 

Barlangliget, vasúti állomás Szepes-Béla. Budapest k. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 óra 10 perczkor, személyvonattal este 8 órakor és azonkívül jun. 
15*től szeptember 15-ig bezárólag gyorsvonattal éjjel 10 óra 40'perezkor. 

Kassán át Szepes-Bélára érkezés d. u. 4 óra 44 ftercz, d. e. 11 óra 37 p.-kor 
és d. e. 8 óra 30 p.-kor, továbbá Budapest keleti p. u.-ról indulás személyvonattal 
d. u. 5 óra 20 p.-kor. 

Ruttkán át Szepes-Bélára érkezés d. u. 4 óra 44 perczkor, végül Budapest 
ny. p. u.-ról indulás személyvonattal éjjel 10 óra 45 p.-kor. 

Zsolnán át Szepes-Bélára érkezés d. u. 4 óra 44 p.-kor. 
Bártfa, vasúti állomás Bártfa. Budapest k. p. u.-ról induló gyorsvonattal reggel 

7 óra 10 perczkor, vagy személyvonattal reggel 7 óra 50 p.-kor és este 8 órakor, 
továbbá junius 15-étől szeptember 15-éig bezárólag indulás. még egy gyorsvonattal 
éjjel 10 óra 40, p.-kor, Bártfára érkezés este 7 óra 24 perez és d. e. 10 óra 33 
perczkor, valamint junius 15-étől szept. 15-éig bezárólag d. u. 4 óra 33 p.-kor is. 

Bázna, vasúti állomás Medgyes. Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át indulás 
gyorsvonattal este 9 óra 15 perczkor, személyvonattal d. e. 8 ora : 30 perczkor; - -
Aradon át személyvonattal éjjel 10 órakor; Medgyesre érkezés d. e. 9 óra 58 perez, 
éjjel 2 óra 29 perez és d. u. 4 óra 6 perczkor. 

Bikszád, vasúti állomás Técsö, vagy Szinyér-Váralja. Budapest k. p. u.-ról 
indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 10 perczkor, személyvonattal d. e. 8 óra 50 
perczkor; Miskolcz—Szerencsen át Técsőre érkezés este 6 óra 2 perczkor és este 9 
óra 58 perczkor. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal d. u. 2 óra 15 perez és 
este 9 óra 15 perczkor, személyvonattal d. e. 9 óra 15 perczkor és este 7 óra 5 
perczkor; Püspök-Ladány—Débreczenen át Técsőre érkezés éjjel 10 óra 50 perez, 
d. e. 8 óra 57 perez, este 9 óra 58 perez és d. e. 8 óra 57 perczkor; továbbá Bu-
dapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal esté 9 óra 15 perczkor, vagy. személyvo-
nattal este 7 óra 5 perczkor és személyvonattal d. e. 9 óra 15 perczkor; Püspök-
Ladány Debreczenen át Szinyér-Yáraljára érkezés d. e. 8 óra 48 perez és este 9 óra 
14 perezkor. 

Borszék, vasúti állomás Szász-Régen. Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át 
indulás gyorsvonattal d. u. 2 óra 15 perez és este 9 óra 15 perczkor; Aradon át 
személyvonattal éjjel 10 órakor; Szász-Régenbe érkezés reggel 6 óra 51 perez, d. u. 
12 ;óra 16 perez és este 7 óra 17 perczkor. 

Buziás, vasúti állomás Buziás. Budapest ny. p. u.-ról indulás gyorsvonattal d. 
u. 2 óra 30 perczkor, személyvonattal d. e. 8 óra 30 perczkor, este 10 óra 35 p.-kor 
és ezeken kivül junius 1 -tői szeptember, 15-ig bezárólag gyorsvonattal d. e. 8 óra 
15 perczkor; Buziásra érkezés éjjel 10 óra 19 perez, d. e. 10 óra 30 perez és d. u. 
4 óra 14 perczkor. 

Csiz, vasúti állomás Csiz. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 
óra #0 perczkor és d. u. 3 óra 45 perczkor, személyvonattal d. e. 9 óra 3b p.-kor 
és vegyes vonattal éjjel 11 órakor; Füleken át Csizre érkezés d. e. 11 óra 59 perez, 
este 8 óra 35 perczkor, d.. u, '4 órakor és reggel 8 óra 48 perczkor. 

Czemete, vasúti állomás Eperjes. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 10 perczkor és d. u. 2 óra 35 perczkor, személyvonattal reggel 7 óra 
50 perez és este 8 órakor; Eperjesre érkezés d. u. 2 óra 10 perez, éjjel 10 óra 15 
per.cz, d. ij. 4 óra 46 perez és reggel 8 óra 2 perczkor. 

Élőpatak, vasúti állomás Földvár. Budapest k. p. u. ról Kolozsváron át indulás 
gyorsvonattal este 9 óra 15 perczkor, személyvonattal d. e. 8 óra 30 perezkor és 
Aradon át személyvonattal .éjjel 10 órakor; Földvárra érkezés d. u. l óra 34 perc,, 
reggel 7 óra 11 perez és éste 9 óra 38 perczkor. 

Feketehegy és Igló-Füred, vasúti állomás Igló. Budapest k. p. u.-ról indulás 
gyorsvonattal réggel 7 óra 10 perczkor, személyvonattal reggel 7 óra 50 perez és 
este 8 órakor ; ezenkívül junius 15-étÖl szeptember 15-éig bezárólag gyorsvonattal 
éjjel 10 óra 40 perczkor; Iglóra Kassán át érkezés d. u. 3 óra 2 perez, esté 6 óra 
35 perez, d/u,, 12 óra 40 perez és reggel 6 óra.28 perezor. 

Gánócz, vasúti állomás Gánócz. Budapest k. p. u.-ról indölás szeméfyvö'nsttal 
reggel 7,óra 50 perezkor,"este 8 órakor; Miskolezon Kassán át Gánóczra érkezése 
este 7 óra 32 perez és d. e. 9 óra 35 perczkor. 

Gyertyánliget (Kabola-Pojana), vasúti állomás Nagy-Bocskó. Budapest k. p. u.-ról 
indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 10 perczkor, vagy személyvonattal d. e. 8 óra 50 
perczkor. Miskolcz, Szerencsen át érkezés Máramaros-Szigetre este 6 óra 50 perez, 
illetve, éjjel 10 óra 50 p.-kor. Nagy-Bocskóra érkezés éjjel 12 óra 30 perezkor Bu-
dapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal d. u. 2 óra 15 p.-kor, személyvonattal d. 
e. 9 óra 15 perczkor és este gyorsvonattal 9 óra 15 perczkor, személyvonattal 7 
óra 5 perczkor Püspök-Ladány—Debreczenen át Nagy-Bocskóra érkezés éjjel 12 óra 
30 perez és d. e. 10 óra 3? perczkor. 

Harkány, vasúti állomás Villány. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 15 pertfzkor és d. u. 3 órakor, személyvonattal reggel 8 órakor és este 
8 óra 30 perczkor; Uj-Dombováron át Villányra érkezés d. u. »1 óra 10 perez, este 
9 óra 18 perez, d. u. 5 óra 24 perez és reggel 6 óra 39 perczkor. 

Herkulesfiirdö, vasúti állomás' Herculesfürdő. Budapest ny. p. u.-ról indulás 
gyorsvonattal d. e. 8 óra 1'5 perez és d. u. 2 óra 30 perczkor, személyvonattal este 
7 óra 56 perez, .éjjel 12 óra 28 perez és d. u. 1 óra 7 p.-kor. 

Kovászna, vasúti állomás Kovászna. Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át in-
dulás gyorsvonattal este 9 óra 15 perczkor, személyvonattal d. e. 8 óra 30 p.-kor; 
Aradon át gyorsvonattal d. u. 1 óra 55 perczkor; Kovásznára érkezés este 6 óra 
5 perez, d. u. 12 óra 33 perez és d. e. 8 óra 3 perczkor. 

Koritnicza, vasúti állomás Rózsahegy. Budapest k. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 óra-30 perczkor, vagy vegyes vonattal éjjel 11 órakor és,személy-
vonattal d. u. 5 óra 20 perczkor; Ruttkán át érkezés Rózsahegyre d. u. 3 óra 
42 perczkor, vagy d. u. 4 óra 10 perczkor és d. e. 10 óra 28 perczkor; továbbá 
Budapest ny. p. u.-ról indulás gyorsvonattal, reggel óra 35 perczkor és személy-
vonattal éjjel 10 óra 45 perczkor; Galantha, Zsolnán át érkezés Rózsahegyre d. u. 
4 óra ,10 perczkor és d. e. 10 óra 28 perczkor. 

Lipik, vasúti állomás Lipik. Budapest keleti p, u.:ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 15 perczkor, személyvonattal este 8 óra 30 perezkor Dugoselo, Bano-
vajarugán át Lipikre érkezés este 6 óra 14 perez és p. u. 2 óra 17 perczkor. 

Lublo, vasúti állomás Lubotin-Lublófürdő. Budapest k. p. u.-ról indulás személy-
vonattal reggel 7 óra 50, perczkor és e§te 8 órakor; Miskolcz, Kassán át Lubotin-
Lubló fürdőre érkezés este 6 óra 38 perez és-d. e. lOóra 14 perczkor. 

Lucsivna, vasúti állomás Lucsivna fürdő. Budapest k. p. u.-ról indulás személy-
vonattal reggel 7 óra 50 perezkor és este 8 órakor; azonkívül junius 15-étől szep-
tember 15-éig, bezárólag gyorsvonattal éjjel 10 óra 40 perczkor; Kassán át Lucsivna 
fürdőre érkezés este 8 óra 8 perez, d. e. 10 óra 22 perez és reggel 7 óra 34 percz-
kor; továbbá Budapestit, p: u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 30 perczkor, 
vegyes vonattal éjjel, 11 órakor és személyvonattal d. u. 5 óra 20 perczkor; Rutt-
kán át Lucsivna fürdőre érkezés este 6 óra 23 perczkor, azonkívül junius 15-től 
szeptember 15-éig bezárólag d. u. 5 óra 51 perczkor és d. u. 12 óra 54 perczkor; 
végjil Budapest ny. p. u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 35 perezkor, személy-
vonattal éjjel 10 óra 45 perczkor ; Galantha Zsolnán át Lucsivna fürdőre érkezés 

, este 6 óra 23 perczkor és junius 15-étől szeptember . 15-éig bezárólag d; u. 5 óra 
51 perczkor is és d. u. 12 óra 54 perczkor. 

Lucski, vasúti állomás Liptó-Tepla.. Budapest k. p. u.ról indulás gyorsvonattal 
'reggel 7 óra 30'perczkor, vegyes vonattal éjjel 11 órakor és személyvonattal d. u. 
5 óra 20 perezkor; Ruttkán át Liptó-Teplára érkezés d. u. 4 óra 22 perczkor d. u. 
4 órakor és d. e. 10 óra 44 perczkor; továbbá Budapest ny. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 óra 35 perkor, személyvonattal éjjel 10 óra 45 perczkor; Galantha-
Zsolnán át Liptó-Teplára érkezés d. u. 4 óra 22 perczkor és d. e. 10 óra 44 p.-kor. 

Málnás, vasúti állomás Málnás fürdő. Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át 
indul ás - gyorsvonattal este 9 óra 15 perczkor, személyvonattal d. e. 8 óra 30 perez-
kor; Aradon át gyorsvonattal d. u. 1 óra 55 perezkor, d. u. 12. óra 9 perczkor és 
reggel 8 óra 6 perczkor. 

Marillavölgy, vasúti, állomás Oravicza. Budapest ny. p. u.-ról indülás gyors-
vonattal reggel'8 óra 15 perczkor és d. u. 2 óra 30 perczkor, személyvonattal este 
7 órakor; Oraviczára érkezés este 7 óra 22 perczkor; éjjel 12 óra 55 perezkor, 

; május és szeptember hónapokban d. e. 11 óra 20 perczkor, junius 1 -étői augusztus 
' 31-éig bezárólag pedig d. e. 10 óra 54 perczkor. 

Párád, vasúti állómás Párád. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal d. u. 
2 óra 35 perczkor, személyvonattal reggel 7 óra 50 perczkor; Kaál-Kápolnán át 
Parádra érkezés este 6 óra 39 perczkor, és d. u. 12 óra 45 perczkor; továbbá 
Budapest k. p. u.-ról indulás személyvonattal d. e. 9 óra 35 perczkor és vegyes 
vonattal éjjel 11 órakor; Kis-Terennén át Parádra érkezés d. u. 2 óra 28 perczkor 
és d. e. 8 óra 28 perczkor. 

Pável sósfiirdő, vasúti állomás Máramaros-Sziget. Budapest k. p. u.-ról indulás 
gyorsvonatall reggel 7 óra 10 perczkor; személyvonattal d. e.. 8 óra 50. perczkor; 
Miskolcz-Szerencsen át Máramaros-Szigetre érkezés este 6 óra 50 perez és éjjel 
10 óra 50 perczkor; Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal d. u. 2 óra 15 p.-kor, 
személyvonattal d. e. 9 óra 15 perez és este 7 óra 5 perczkor, valamint gyorsvonat-
tal esre 9 óra 15 perczkor; Püspök-Ladány—Debreczenen át Máramaros-Szigetre 
érkezik éjjel 11 óra 25 perczkor, éjjel 10 óra 50. perczkor és d. e. 9 óra 50 p.-kor. 

Pöstyén, vasúti állomás Pöstyén. Budapest ny. p. u.sról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 35 perczkor, személyvonattal d. e. 9 óra 15 perczkor és éjjel 10 óra 
45 perczkor; Pöstyénre érkezés d. e. 11 óra 38 perez, d. u. 4 óra 9 perez és reg-
gel 4 óra 49 perczkor. 

Rajecz, vasúti állomás Zsolna. Budapest ny. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 35 perczkor, személyvonattal d. e. 9 óra 15 perez és éjjel 10 óra 
45 perczkor; Galanthán át Zsolnára érkezés d. u. 2 óra 12 perczkor, este 8 óra 
35 perczkor és d. e. 8 óra 44 perczkor; továbbá Budapest k. p. u.-ról gyorsvonat-
tal reggel 7 óra 30 perczkor, d. u. 3 óra 45 perczkor, személyvonattal d. e. 9 óra 
35 perczkor és vegyes vonattal éjjel 11 órakor; Ruttkán át Zsolnára érkezés d.'u. 
3 órakor, éjjel 11 óra 52 perczkor, este 8 óra 40 perczkor és d. u. 2 órakor. 

Ránk-Herlány, vasúti, állomás Kassa. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonat-
tal reggel 7 óra 10 perczkor és d. u. 2 óra 35 perczkor, személyvonattal reggel 7 óra 
50 perczkor, este 8 órakor és junius 15-étől szeptember 15-éig bezárólag gyorsvonat-
tal éjjel 10 óra 40 perczkor, Kassára érkezés d. u. 1 óra 6 perczkor, este 8 óra 
28 perczkor, d. u. 3 óra 25 perczkor, reggel 5 óra 56 perczkor, és réggel 4 óra 
30' perczkor, 

Rozsnyó, vasúti állomás Rozsnyó. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 30 perczkor és d. u. 3 óra 45 perczkor, személyvonattal d. e. 9 óra 
35 perczkor, Füleken át. Rozsnyóra érkezés d. u. 3 óra 1 perez, éjjel 11 óra 31 percz-
kor és este 7 óra 31 perczkor; továbbá Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 10 perczkor, d. u, 2 óra 35 perczkor, ezeken kivül junius 15-étől szep-
tember 15-éig bezárólag gyorsvonattal éjjel 10 óra 40 perezkor; Miskolezen át Rozs-
nyóra érkezés d. u. 3 óra 1 plrczkor; éjjel f i óra 31 perezkor, este 7 óra 31 percz-
kor és reggel 7 óra 44 perczkor. 

Stósz, vasúti állomás, Metzenzéf vagy Szolnok-Huta. Budapest k. p. u.-ról 
indulás gyorsvonattal reggel. 7 óra 10 perczkor, d. ' . 2 óra 35 perczkor és személy-
vonattal este 8 órakor; érkezés Metzenzéfre, Miskolcz-Szepsin át d. u. 4 óra 25 p.-
kor, éjjel 11 órá 30 perczkor és d. e. 10 óra 10 perczkor; Budapest k. p. u,-ról 
indulás személyvonattal reggel 7 óra 50 perczkor és este 8 órakor; Kassán, Margit-
falun át Szolnok-Hutára érkezés' este 8 óra 40 perczkor és d. e. 11 órá 20 perczkor. 

Stubnya-fürdö, vasúti állomás Stübnya-fürdő. Budapest k. p. u.-ról indulás 
gyorsvonattal reggel 7 óra 30 perczkor és d. u. 3. óra 45 perczkor, vegyes vpnattal 
éjjel 11 órakor; Stubnya fürdőre érkezés u. ,1, óra 43 perczkor'; este 10 óra 
8 perczkor, este 7 óra 7 perczkor és d. u. 12 órá 14 perczkor. 

Szkleno, vasúti állomás Geletnek-Szkleno. Budapest k. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 óra 30 perczkor, személyvonattal d. u. 5 óra 20 perczkor és junius 
15-étől augusztus 31-éig bezárólag személyvonattal reggel 9 óra 35 perczkor is, 
Garam-Berzenczén át Geletnek-Szklenóra érkezés d. u. 1 óra 24 perez, reggel 5 óra 
19 perez, illetve este 6 óra 59 perczkor; továbbá Budapest ny." p. u.-ról indulás 
gyorsvonattal d. u. 2 óra 15 perczkor; személyvonattal éjjel 10 óra 45 perczkor és 
junius 15-étől augusztus 31-éig bezárólag személyvonattal reggel 6 óra 15 perczkpr, 
illetve a gyorsvonattal reggel 7 óra 35 perczkor is. Párkány-Nánán át Geletnek-
Szklenóra érkezés éjjel 10 óra 18 perczkor, d. e. 10 óra 18 perez, illetve d. u. 2 óra 
14 perczkor. 

Szliács, vasüti álllómás Szliács. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 30 perez és d. u. 3 .óra 45 perczkor, személyvonattal d. e. 9 óra 
35 perez, d. u. 5 óra 20 perczkor és vegyesvonattal éjjel 11 órakor: Szliácsra 
érkezés d. u. 12 óra 22 perez * este 8 óra 57 p., d. u. 5 óra 37 perczkor, reggel 
4 óra 40 perczkor és d. e. 9 órakor. 

Szobráncz, vasúti állomás Nagy-Mihály vagy Ungvár. Budapest k. p. u.-ról 
indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 10 perez és d. u. 2 óra 35 perczkor, személy-
vonattal este. 8 óra 40 perczkor; Miskolcz, Sátoralja-üjhelyen át Nagy-Mihályra ér-
kezés d. ú. 3 óra 28 perczkor, éjjel 10 óra 11 perczkor és d. e. 9 óra 33 p.-kor, 
Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 10 perczkor és d. u. 2 óra 
35 perczkor, személyvonattal d. e. 8 óra 50 perez és este 8 óra 40 perczkor; Mis-
kolcz, S.-A.-Ujhely, Csapon át Ungvárra érkezés d. u. 3 óra 54 perez, éjjel 10 óra 
52 perez, esté 7 óra 30 perez és d. e. 11 óra-32 perczkor. 
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Szolyva-Hársfalva, vasúti állomás Szolyva-Hársfalva. Budapest k. p. u.-ról in-
dulás gyorsvonattal d. u. 2 óra 35 perezkor, személyvonattal este 8 óra 40 p -kor, 
Szerencsen át Szolyva-Hársfalvára érkezés éjjel 12 óra 19 perezkor és d. u. 1 óra 
10 perezkor. 

Tarcsafürdő, vasúti állomás Felső-Eör. Buda,pest k. p. u.-röl indulás gyorsvo-
nattal d. e. 8 óra 50 perezkor cs d i>. 1 óra 4,"> perezkor. személy vonallal reggel 6 
óra 50 perezkor és este 9 óra 55 perezkor. Győrön át Felső-Eörre érkezés d. u. 5 
óra 45 perezkor, este 9 óra 28 perezkor. d. u. 5 óra 45 perezkor és d. e. 8 óra 40 
perezkor. 

Tátrai [fürdők,: és pedig: Tátra-Füred, Alsó-Tátra-Füred és Uj-Tátra-Füred, 
vasúti állomás Poprád-Felka. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 
óra 10 perezkor, személyvonattal reggel 7 óra 50 perezkor és este 8 órakor, ezen-
kívül junius 15-től szeptember 15-éig bezárólag gyorsvonattal éjjel 10 óra 40 perez-
kor is; Miskolez—Kassán át Poprád-Felkára érkezés d. u. 3 óra 35 perezkor, este 
7 óra 40 perezkor, d. e. 9 óra 42 pereikor, illetőleg reggel 7 óra 5 perezkor. To-
vábbá Budapest fc p. u. ról indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 30 perezkor, vegyes 
vonattal éjjel 11 órakor és személyvonattal d. u. 5 óra 20 perezkor; Ruttkán át 
Poprád-Felkára érkezés este 6 óra 40 perezkor és junius 15-től szeptember 15-éig 
bezárólag este 6 óra 5 jlerczkor is és d. u. 1 óra 10 perezkor. 

Végül Budapest ny. p. u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 35 perezkor 
és személyvonattal éjjel 10 óra 45 perezkor; Galantha, Zsolnán át Poprád-Felkára 
érkezés este 6 óra 40 perezkor, junius 15-étől szeptember 15-éig bezárólag este 6 
óra 5 perezkor is és d. u. 1 óra 10 perezkor, 

Tátra-Lomnicz, vasúti állomás Tátra-Lomniez. A fürdőévad tartama alatt, vágyis 
junius 15-től szeptember 15-éig bezárólag, Budapest k. p u.-ról indulás gyorsvonat-
tal reggel 7 óra 10 perezkor, éjjel 10 óra 40 perezkor, személyvonattal reggel 7 óra 
50 perez és este 8 órakor; Miskolez Kassán át Tátra-Lomniczra érkezés d. u. 4 óra 
47 perezkor, reggel 7 óra 50 perezkor, este 8 óra 25 perezkor és d. e. 10 óra 30 
perezkor vagy vegyesvonattal éjjel 11 órakor és személyvonattal d. u. 5 óra 20 
perezkor; Ruttkán át Tálra-Lomniczni érkezese este 8 óra 25 perez és d. u. 4 óra 
47 perczko*'; végül Budapest ny. p. u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 35 
perezkor és személyvonattal éjjel 10 óra 45 perezkor; Galantha, Zsolnán át Tátra-
Lomniczra érkezés "este 8 óra 25. perez és d. u. 4 óra 47 perezkor. 

Teplicz, vasúti állomás Tepla-Trencsén-Teplicz. Budapest, ny. p. u.-ról indulás 
gyorsvonattal reggel 7 óra 85 perezkor, személyvonattal d. e. 9 óra 15 perez és 
éjjel 10 óra 45 perezkor; Tepla-Trencsén-Tepliezre érkezés d. u. 12 óra 42 perez, 
d. Ui 5 óra 56 perez és reggel 6 óra 17 perezkor. 

Thurzó-Füred, vasúti állomás Gölniezbánya. Budapest k. p. u.-ról indulás sze-
mélyvonattal reggel 7 óra 50 p., és este 8 órakor, Kassa, Margitfalun át Gölnicz-
bányára érkezés este 6 óra 40 perez és d. e. 8 óra 40 perezkor. 

Tusnád, vasúti állomás Tusnád fürdő. 
Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át indulás gyorsvonattal este 9 óra 15 

perezkor, személyvonattal reggel 8 óra 30 perezkor és Aradon át gyorsvonattal d. u. 
1 óra 55 perezkor, Tusnád fürdőre érkezés este 6 óra 44 perez, d. u. 1 óra 4 p.-kor 
és d. e. 8 óra 54 perezkor. 

Vihnye, vasúti állomás Szénáifalu—Vihnye. Budapest k. p. u.-ról imlulás gyors-
. vonattal reggel 7 óra 30 perezkor, személyvonattal d u. 5 óra 20 perezkor, azon-
kívül junius 15-ről augusztus 31-ig bezárólag személyvonattal d. e. 9 óra 35 perez-
kor. Garam-Berzenczén át Szénásfalu—Vihnyére érkezés d. u. 1 óra 32 perez, reg-
gel 5 óra 30 perez és este 7 óra 10 perezkor, Budapest ny. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal d. u. 2 óra 15 perezkor, személyvonattal éjjel 10 óra 45 perezkor, azonkívül 
junius 15-től augusztus 31-éig bezárólag személyvonattal reggel 6 óra 15 perezkor, 

illetve gyorsvonattal reggel 7 óra 35 perezkor, Párkány-Nánán át Szénásfalu-Vih-
nyére érkezés éjjel 10 óra 7 perez, d. e. 10 óra 12 perez és d. u. 2 óra 7 perezkor.. 

Zajzon, vasúti állomás Brassó. Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át indulás 
gyorsvonattal este 9 óra 15 perezkor, személyvonattal d. e. 8 óra 30 perezkor, ér-
kezés Brassóra .d. u. 2 óra 9 perez 'és reggel .8 órakor. Aradon át gyorsvonattal 
indulás d. u. 1 óra 55 perezkor, személyvonattal éjjel 10 órakor, Brassóra érkezés 
reggel 5 óra 7 perez és éjjel 10 óra 25 perezkor. Ezen fürdőhelyek vasúti állomá-
saira Budapestről személyenként a következő menetdijak fizetendők és pedig: Bpest 
keleti p. u.-ról: Bárcza, Brassó, Eperjes, Medgyes, Técső, Szatmár, Máramaros-Sziget, 
Kassa, Nagy-Boeskó, Földvár, Maros-Vásárhely, Villány, Szolyva-Hársfalva, Liptó-
Tepla, Luesivna fürdő, Poprád-Felka, Zsolna, Rózsahegy, Stubnya-fürdő, Igló, Gánócz, 
Lubotin-Lubló fürdő, Rozsnyó, Ungvár, Margitfalu és Nagy-Mihály állomásokra gyors-
vonat í. oszt. 12 frt. II. o. 8 frt., személyvonat I. o. 9 frt. II. o. 6. frt. III. o. 4 frt. 
Bárczán Meczenzéfre, Margitfalun Szomolnok-Hutára uj menetjegyek váltandók. 

Parádra Kis-Terennén át gyorsvonattal I. oszt. 5 frt 85 kr. II. oszt. 3 frt 90 
kr., személyvonattal I. oszt. 4 frt 80 kr., II. oszt. 3 frt 20 kr. III. oszt. 2 frt. 

Sárbogárdra gyorsvonattal I. oszt. 4 frt 50 kr. II. oszt. 3 frt., személyvonattal 
I. oszt, 3 frt 60 kr. II. oszt. 2 frt 40 kr. III. oszt. 1 frt 50 kr. 

Csizre gyorsvonattal Füleken át I. oszt. 9 frt. II. oszt. 6 frt., személyvonattal 
| oszt. 7 frt 20 kr. II. oszt. 4 frt 80 kr. III. oszt. 3 frt. 

Bártfára gyorsvonattal I. oszt. 13 frt 80 kr. II. oszt. 9 frt 20 kr., személyvo-
nattal I. oszt. 10 frt 80 kr. II. oszt 7 frt 20 kr. III. oszt. 4 frt 75 kr. 

Szliácsra gyorsvonattal I. oszt. 10 frt 50 kr., II. oszt. 7 frt., személyvonattal 
I. oszt. 8 frt 10 kr. II. oszt. 5 frt 40 kr. III. oszt. '3 frt 50 kr. 

Felsö-Edrre személyvonattal I. oszt. 10 frt 80 ln\ II. T frt 50 kr. III. o. 4 frt 90'. 
Szepes-Béla—Barlangllgetre gyorsvonattal 12 frt 90 kr. II. oszt. 8 frt 60 kr., 

személyvonattal I. oszt. 9 frt 90 kr. II. oszt. 6 frt 60 kr. III, oszt. 4 frt 40 kr. 
Szász-Régenre gyorsvonattal I. oszt. 13 frt. II. oszt. 8 frt 80 l:r., személyvonat-

tal I. oszt. 10 frt. II. oszt. 6 frt 80 kr. III. oszt. 4 frt 50 kr. 
Budapest nyugoti ' p. u.-ról Temesvár—Józsefváros, Herkulesfürdő, Oravicza, 

Tepla-Trencsén-Teplitz és Zsolna állomásokra gyorsvonattal I. oszt. 12 frt. II. oszt. 
8 frt., személyvonattal I. oszt. 9 frt. II. oszt. 6 frt. III. oszt. 4 frt. 

Pöstyénre gyorsvonattal I. oszt. 10 frt 50 kr. II. oszt. 7 frt., személyvonattál 
I. oszt. 8 frt 10 kr. II. oszt. 5 f t 40 kr. III. oszt. 3 frt 50 kr. 

Geletnek-Szkleno és Szénásfalu-Vihnye .gyorsvonattal I. oszt. 7 frt 20 kr. II. oszt. 
4 frt 80 kr., személyvonattal I. oszt. 6- frt 60 kr. II. oszt. 4 frt 40 kr. III. o. 2 frt 75. 

Buziásra gyorsvonattal I. oszt. 13 frt 20 kr. II. oszt. 8 frt 80 kr., személyvo-
nattal I. oszt. 10 frt 20 kr. II. oszt. 6 frt 80 kr. III. oszt.. 4 frt 50 kr. 

Kovásznára gyorsvonattal I. oszt. 14 frt. II. oszt. 9 frt 60 kr., személyvonattal . 
I. oszt. 11 frt. II. oszt. 7 frt 60 kr. III. oszt. 5 frt. 

Szinérváraljára személyv. I. oszt. 10 frt 50, II. oszt. 7 frt. III. oszt. 4.60 kr. 
Málnásfürdőre gyorsvonattal 3. oszt.1 13 frt 60 kr. II. oszt'. 9 frt 20 kr., személy-

vonattal I. oszt. 10 frt 50 kr. • II. oszt. 7 frt. III. oszt. 4 frt 70 kr. 
Tusnádfürdőre gyorsvonattal I. oszt. 14 frt 20 kr. II. oszt. 9 frt 60 kr., sze-

mélyvonattal I. oszt. 11 frt 20 kr. II. oszt. 7 frt 60 kr. III. oszt. 5 frt. 
Lipikre személyvonattal I. oszt. 12 frt 60 kr. II. oszt. 5 frt 40 kr. III. oszt. 

5 frt 50 kr. 
Gölniczbányára gyorsvonattal I. oszt. 12 frt 20 kr. II. oszt. 8 frt 20 kr., sze-

mélyvonattal I. oszt. 9 frt 20 kr. II. oszt. 6 frt 20 kri III. oszt. 4 frt 15 kr. 
Tátra-Lomniczra gyorsvonattal I. oszt. 12 frt 90 kr. II. oszt. 8 frt 60 kr., sze-

mélyvonattal I. oszt. 9 frt 90 kr. II. oszt. 6 frt 60 kr. III: oszt. 4 frt 40 kr. 
Budapest, 1898. évi április hó 30. Az igazgatóság. 
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M o s t jeleni meg 

Amerikai 
mezőgazdasági 

MÁSODIK KIADÁS. jgj 

I r t a : » 

SZ)L*SSy XűlTAN 
fH az OMGE. szerkesztő titkárja, a „Köztelek" felelős szerkesztője, m 
| | Eredeti fényképek és Vladár Ernő festőművész rajzai után | | 

készült számos képpel. 

• Solti ára 4 f r t . * 
| | OMGE* tagoknak és a „ K ö z t e l e k " előfizetőinek H 

Mmúw ára 3 Irt 50 li * 
Megrendelhető a 

• „ K ö z t e l e k " k i a d ó h i v a t a l á b a n | f 

U (Budapest, IX. Üllői-ut 25. sz.) M 

„ J k ^ , i É . - ^ ^ 

Birtok haszonbérlet. 
Borsodmegye Szuhogy község határában, a bódva-völgyi 

vasút szondrői állomásától 10 pereznyire 4 7 3 kai . hold szántó-
föld, rét és erdőből álló tagositott birtok, kellő gazda-
sági épületekkel és urilakkal ellátva az 

1898-ik év őszén haszonbérbe kiadó 
s azonnal átvehető. 5881 

Bővebb értesítéssel szolgál tudakozódásokra 

Vértessy Tivadar a borsodmegyei gazdasági egyesület titkára, 
Miskolez, Vármegyeház. 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAFEST, 

Üllfft-ut 25-dik Mám. 

Gazdasági 
8®" irnolt fícresteii/z 

] az angol osztrák bank rőzsamajori gazdaságában (csaj-
kás kerület Csurog és Zsablya mellett) azonnali belépésre. 

] Kivántatik némi szakértelem, továbbá a magyar, 
német és ha lehet a szerb nyelv tudása, a két előbbi 
írásban is. 

Főkövetelés j ó jellem és nagyon szépírás. Csakis 
másolatokkal ellátott magyar és német nyelvben szer-
kesztett ajánlatok intézendők 

1 Háy Sámuel igazgató úrhoz 
ÚJVIDÉKRE. 5946 

> " ^ i i i i i i á i t e i r - ir: 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, VIII., József-körut 8. 

A1 altult 1S04. évben. 
Elnö TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 

Igazgatósági tágok: 
ANDRÁSSY (ÍÉZA, gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, „PÜSPÖKY EMIL, 
RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZŐNYI ZSIGMOMD, 

TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZŐNYI ZSIGMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tüz- mint a jégbiztosítás terén hiven 
— t . e r — — i - r-lyton fejleszti f —' *-*• — 

károknak gyors 
a ki magának, 

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

A szövetkezet elfogad 
6 és 12 évre szőlő 

j é g b i z t o s i t á s o k a t 
és a feleknek 6 éves biztositásnál 10%, 12 éves biztositásnál SO% díj-
engedményt ad, mely a díjból évről évre levonatik. A jégbiztositási felté-
telek mindenben a gazdák kívánalmainak felelnek meg. 

Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. f M 

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

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

Magy. kir. államvasutak. Üzletvezetöség Debreczenben. 
13989/111/1898. szám. ' 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. államvasutak ""Szatmár állomásán 1898. évt deczember hó 31-én a 

vasüti vendéglő bérlete lejár: ugyanazon klOpoullól számilnmló három évi időtar-
tamra ezen vendéglő bérletére ezennel zárt ajánlati tárgyalás hirdettetik. Az 50 kros 
bélyeggel és — „ajánlat a m. kir. államvasutak Szatmár állomásán levő vendéglői 
üzlet bérletére" — felirattal ellátott, nemkülönben a kellő okmányokkal felszerelt, 
borítékba zárt és lepecsételt ajánlatok 1898. évi junius hó 1-én déli 12 óráig a m. 
kir. államvasutak debreczeni üzletvezetősége titkári hivataiához posta utján, térti 
vevénynyel nyújtandók - be; ugyanazon időpontig bánatpénz fejében pedig 300 frt, 
azaz háromszáz forint készpénzben küldendők be — függetlenül az ajánlattól — a 
debreczeni üzletvezetőség gyüjtőpénztárába posta utján, jelen pályázati hirdetmény 
számára való hivatkozással. A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek nevezett üzlet-
vezetőség III. (forg. és keresk.) psztályában (Tiszapalota, II. em. 25. ajtó) a hivatalos 
órák tartama alatt (d. e. 8—12, és d. u. 2—4 óráig) megtekinthetők; miért is az 
ajánlattevőktől feltételezietik, hogy azokat ismerik és magukra nézve egész terjedel-
mükben kötelezőknek elfogadják. A feltételektől eltérő, vagy a kitűzött határon tul 
beérkezendő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. A m. kir. államvasutak debre-
czeni üzletvezetősége fentartja magának azon jogot, hogy a pájyázók közül — te-
kintet, nélkül a felajánlott bérletösszeg nagyságára — szabadon választhasson. 

Debreczen, 1898. május 28. •• 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) Az üzletvezetöség. 

r a k t á r v á l l a l a t o k s tb . -nek . 
Ausztria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

ponyva-üöicsönző intézetem 
ajánl igen csekély kölcsön- ~W -Á-
dij mellett 96 • mtr. és 48 1 > O H V R M I . 
• mtr. nagyságú telitett ^ ^ •m~m- J " 
kazalok, vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására, továbbá 120 
mtr. nagyságú behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, miáltal saját ponyvának 
beszerzése megtakarittatik. 

Úgyszintén zsákok is kölcsönöztetnekigen olcsó árak és előnyös fel-
tételek mellett. Ugyanitt legolcsóbban szerezhetők be uj és használt kátrányos és 

telitett ponyvák, zsákok 
minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 
( f f T M inden 50%-ka I o lcsóbb min t bá rho l . ~8K9 

Ócska zsák és ponyv minden mennyiségben a legmagasabb áron meg-
vétetik. 5162 

NAGEL ADOLF, BUDAPEST, 
V., Arany János-utcza 13. 

80335/98. szám. Magyar királyi államvasutak. 
HIRDETMÉNY. 

(Tárgy.) Személyvonatoknak fetételes megállása Sándor 117. sz. őrháznál. 
A budapest-zímony-belgrádi vonalon közlekedő 906. és 909. sz. személyvona-

tok Szabadka és Gsantavér állomások közt a 117. sz. Őrháznál levő »Sándor< nevű 
feltételes megállóhelynél f. évi junius hó 5-től kezdve utasok fel- és leszállása czél-
jából feltételesen meg fognak állani és pzdig a Budapest k. p.-rót reggel 7 óra 
35 perczkor induló 906. sz. személyvonat délután 1 óra 53 perczkor, a Budapest 
k, p. u.-ra este 7 óra 35 perczkor érkező 905. sz. személyvonat pedig, délután 1 óra 
38 perczkor fog a nevezett megállóhelyről indulni. 

Budapest, 1898. évi május hó 27-én. Az igazgátóság. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

A magyar gazdatisztek és erdötisztek or. 

nak állásközvetítő osztályánál bejelentett tagjait elhelyezésre. Az ez ügyben valő fölvilágosi-

MezSgazd. 

és özvegyi díjra, ™zö®a0z]^ 
foglalkozású egyének számára a legolcsóbb díjtételekkel, mert nem nyerészkedésre alakult vállalat. Kívánatra alapszabály díjtáblázattal és bővebb felvi-lágosítással szplgál aẑ  irodâ : 

Me CORMICK 

ARATÓ GÉPEK 
a legjobbak a világon, 

kévekötök és marokrakók; 
Mc Cormick fűkaszálók, erisdeti amerikai 
ẑénaforg t̂ó̂ êg t̂ányô b^an^besze3 

M Ü L L E R és W E I S Z 

BUDAPESTEN, VI., Gyár-utczá 66. t>t. 

ALBION fűkaszáló gépek, 
ALBION marokrakó aratógépek, 

HARRISON Mc, GREGOR & Co. 
angol gépgyárából, 

melyek az összes hazai versenyéken kitüntetésben részesültek, 
legutóbb a turkevei gépversenyen a r a n y é r e m m e l 

dijaztattak, kaphatók 

GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál, 
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 . 5406 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Crazcl. k ö t é l á r u k . 
Z S Á K O K , P O N Y V Á K , 
zsinegek, hevederek, tömlők, fehér ruhateritök. 
Tornaszerek, függöágyak és min-

dennemű hálók ipartelepe. 

'SEFFER ANTAL Budapest 
IV., (Károly-laktanya) Károly-utcza 12. sz. 

valódi angol 
m r L A W N . T E N N I 8 T p t 

gy&ri rajtára. 
Gondos kiszolgálát. Vidékre árjegyzék szerint. 

24,959/98. sz. Magy. kir. államvasutak. 
Hi rde tmény . 

Uj személydijszabáá életbeléptetése a zsebely-csákováf-
bókái h. é. vasúton. 

Ezen Vastlton f. évi julius hó 14Ö1 uj személy-
díjszabás lép életbe, melylyel a jelenlegi menetárai 
részben fölemeltetnek, részben pedig lejebbittetneki 
Ezen díjszabás a magy. kir. államvasdtak díjszabás el-
árusító irodájában (Budapest, Csengery-utcza 33. szám) 
10 krért kapható. 

Budapest, 1898. évi május hó 9-én. 
Az igazgatóság. 

70)255/C—IV. 98. Magy. kir. államvasutak. 
H I B D U r j U D t o T . 

A ssabadka-vörösegyhdzai vl,árnylat lejebbitise. 
A magyar királyi államvasutak igazgatóságától Vett 

értesítés szerint a bács-bodrog vármegyei h. é, vasúton 
f. é. május hó 15-től kezdve a szabsidka-vőrösegyházai 
viszonylat a szomszédos forgalom 3-ik vonalszakaszából 
ugyanazon forgalom 2-ik vonalszakaszába' lejebbittetikv 

Budapest, 1898. május 9. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás néni dijaztatik.) 

tenyész sertéseket 
(nngry f e h é r f a j t a ) 

a többszörösen kitünteti tenyésznyájból ugyszinte 
fajtiszta simmenthali tenyészbikákat, emdeni ludakat, 
Pecking kacsákat, Plymout Rock tyúkokat mindenkor 

. jutányosán elad 

Gutsverwaltung Freiling, 
Post Hörsching, Ober-Österr. 5923 
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Hirdetési ár 15 széig 30 kr., ezen felül minden 
szó 3 kr., feltűnő betűkkel 4 kr. Czim közlésénél 

minden beiktatásnál 30 kr. bélyejilletók. KIS HIRDETESEK, 
Csak mezőgazdák és a 

Tétetnek fel e kedvezményes rovatban. 

C s a k o l y l e v e l e k r e vrtlii-i^oliiiik, m e l y e k k e l ^álasgora s z f l k s é g e s l c v é l h é l v e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k ü l d e n e k . 

K é r j ü k 
mindazokat, kik valamely 
jéligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik, (jeligés hirdetés czi-

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

mert azokért semmi felelős-
séget nem 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 kösvetités-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéséket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-leit. A kiadóhivatal. 

Segédtiszti 
Sl4gyirgilofMSgazdaság°om-
ban. Pályázhatnak felsőbb tan-int 'zetet ttT%z.ett> s-tj8-4fl étTj 
Staoenfí'(SoUmoĝ Tégyea)'. 5939 

Tejgazdasági 
szakiskolát végzett 

BirtoK 

ben ê̂ Uegî stmctió̂ l̂ ĝ U. 

lTgybőf.°3CzÍmlS kladMüy^^ 

K é r j ü k 
mindazokat, kik valamely 
jéligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik, (jeligés hirdetés czi-

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

mert azokért semmi felelős-
séget nem 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 kösvetités-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéséket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-leit. A kiadóhivatal. 

Segédtiszti 
Sl4gyirgilofMSgazdaság°om-
ban. Pályázhatnak felsőbb tan-int 'zetet ttT%z.ett> s-tj8-4fl étTj 
Staoenfí'(SoUmoĝ Tégyea)'. 5939 Segédtisztnek 

lát "védett, gyakorlattal bíró. 25 éveŝ  nőtlen,- hadmentes 

WhatjL' Cztâ ztólrits Radivô , Ó-Beose. 5943 

BirtoK 

ben ê̂ Uegî stmctió̂ l̂ ĝ U. 

lTgybőf.°3CzÍmlS kladMüy^^ 

K é r j ü k 
mindazokat, kik valamely 
jéligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik, (jeligés hirdetés czi-

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

mert azokért semmi felelős-
séget nem 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 kösvetités-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéséket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-leit. A kiadóhivatal. 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Számvivői 

HkorH^ib^lÍőnyTerl 
jártaŝ galdaságban mint szám-
lás '^egké*Sse£"l / °a 
kéietnekf'' " kladóhlTat|7^ 

Segédtisztnek 
lát "védett, gyakorlattal bíró. 25 éveŝ  nőtlen,- hadmentes 

WhatjL' Cztâ ztólrits Radivô , Ó-Beose. 5943 

B i r toKok 

K é r j ü k 
mindazokat, kik valamely 
jéligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik, (jeligés hirdetés czi-

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

mert azokért semmi felelős-
séget nem 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 kösvetités-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéséket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-leit. A kiadóhivatal. 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Számvivői 

HkorH^ib^lÍőnyTerl 
jártaŝ galdaságban mint szám-
lás '^egké*Sse£"l / °a 
kéietnekf'' " kladóhlTat|7^ 

ÁLLATOK, 

S 3 

Bir toKok 

K é r j ü k 
mindazokat, kik valamely 
jéligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik, (jeligés hirdetés czi-

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

mert azokért semmi felelős-
séget nem 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 kösvetités-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéséket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-leit. A kiadóhivatal. 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Számvivői 

HkorH^ib^lÍőnyTerl 
jártaŝ galdaságban mint szám-
lás '^egké*Sse£"l / °a 
kéietnekf'' " kladóhlTat|7^ 

ÁLLATOK, 

S 3 
Olcsó b i r t ok 

sürgősen eladó, gazdag Nyitra-

S«.iraZirezerBOzlmarkiadó-

K é r j ü k 
mindazokat, kik valamely 
jéligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik, (jeligés hirdetés czi-

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

mert azokért semmi felelős-
séget nem 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 kösvetités-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéséket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-leit. A kiadóhivatal. 

Kezelőtiszt, 

gazdasági tanintézetet végzett, 

a mező- és erdőgazdaság min-

ő b b változtatod Ajánlatokat 

Igen szép, válogatott vőrőa-tarka simmenthali jellegű 1— 

n ö v e n d é k ö k ö r 
é s ü s z ő b o r j a k a t 

megYételre ajánlana! 
ELEIN ÉS SPITZER 

Ris-Czelli ieresML 

Olcsó b i r t ok 

sürgősen eladó, gazdag Nyitra-

S«.iraZirezerBOzlmarkiadó-

K é r j ü k 
mindazokat, kik valamely 
jéligés hirdetésre ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik, (jeligés hirdetés czi-

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

mert azokért semmi felelős-
séget nem 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 kösvetités-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéséket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-leit. A kiadóhivatal. 

Kezelőtiszt, 

gazdasági tanintézetet végzett, 

a mező- és erdőgazdaság min-

ő b b változtatod Ajánlatokat 

Igen szép, válogatott vőrőa-tarka simmenthali jellegű 1— 

n ö v e n d é k ö k ö r 
é s ü s z ő b o r j a k a t 

megYételre ajánlana! 
ELEIN ÉS SPITZER 

Ris-Czelli ieresML 

Ezer hold l öld 

, lege'lő, 30 hold dohánytermelés, 

ŐszMê lliív ehető? (̂ zim11̂  Iriad̂ j 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Gazdasági 

bérgJzto^Tbm'azinnan Teli pésrê  kerestetik. Bizonyitvány-

• baÍnmüköd"ekf eíőnybéníész™-sülnek. 5860 

Kezelőtiszt, 

gazdasági tanintézetet végzett, 

a mező- és erdőgazdaság min-

ő b b változtatod Ajánlatokat 

Igen szép, válogatott vőrőa-tarka simmenthali jellegű 1— 

n ö v e n d é k ö k ö r 
é s ü s z ő b o r j a k a t 

megYételre ajánlana! 
ELEIN ÉS SPITZER 

Ris-Czelli ieresML 

A f ekete i gazdaságban 35 drb. használt, de jó karban levő. tejszillitő 

Lepsényrbkete PUSZta' s^o'3 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Gazdasági 

bérgJzto^Tbm'azinnan Teli pésrê  kerestetik. Bizonyitvány-

• baÍnmüköd"ekf eíőnybéníész™-sülnek. 5860 

Sárvári 

nek ̂ rntgíSetó' áílásf.kevet. Jártasm t̂beavaj, sajt̂ k6|z«|s-

Igen szép, válogatott vőrőa-tarka simmenthali jellegű 1— 

n ö v e n d é k ö k ö r 
é s ü s z ő b o r j a k a t 

megYételre ajánlana! 
ELEIN ÉS SPITZER 

Ris-Czelli ieresML 

A f ekete i gazdaságban 35 drb. használt, de jó karban levő. tejszillitő 

Lepsényrbkete PUSZta' s^o'3 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Gazdasági 

bérgJzto^Tbm'azinnan Teli pésrê  kerestetik. Bizonyitvány-

• baÍnmüköd"ekf eíőnybéníész™-sülnek. 5860 

Sárvári 

nek ̂ rntgíSetó' áílásf.kevet. Jártasm t̂beavaj, sajt̂ k6|z«|s- Öt darab ^ 

szolgál a°Badljevinai intézőig 
Vér fe l f r i s s i tés 

czéljából̂  cserébe ajánlok 2 db. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Gazdasági 

bérgJzto^Tbm'azinnan Teli pésrê  kerestetik. Bizonyitvány-

• baÍnmüköd"ekf eíőnybéníész™-sülnek. 5860 Adai 

bln^eíeüeg 1\érgazrdasaágban 
favadajmazással. Ózta a kiadó; 

Öt darab ^ 

szolgál a°Badljevinai intézőig 
Vér fe l f r i s s i tés 

czéljából̂  cserébe ajánlok 2 db. 

EST elméleti és némi gyakorlati ké-pesítéssel bíró gazdasági Írnok 200 frt, 

salffutíM^ 

Adai 

bln^eíeüeg 1\érgazrdasaágban 
favadajmazással. Ózta a kiadó; 

VEGYESÜL 
Haszonbérlet . 

mê tudhatT. Ü̂ n̂ k̂ök̂ Szá̂ r̂ u 

Vér fe l f r i s s i tés 
czéljából̂  cserébe ajánlok 2 db. 

EST elméleti és némi gyakorlati ké-pesítéssel bíró gazdasági Írnok 200 frt, 

salffutíM^ 

Adai 

bln^eíeüeg 1\érgazrdasaágban 
favadajmazással. Ózta a kiadó; 

VEGYESÜL 
Haszonbérlet . 

mê tudhatT. Ü̂ n̂ k̂ök̂ Szá̂ r̂ u 

Repcze ,árpaésbuza 
aratásra 

l l l l l l 

EST elméleti és némi gyakorlati ké-pesítéssel bíró gazdasági Írnok 200 frt, 

salffutíM^ 
Gazdászatot 

Sstkeres.''teim fsTagyVemér Bálványos-Váralja Szolnok-Do-

VEGYESÜL 
Haszonbérlet . 

mê tudhatT. Ü̂ n̂ k̂ök̂ Szá̂ r̂ u 

Repcze ,árpaésbuza 
aratásra 

l l l l l l 

EST elméleti és némi gyakorlati ké-pesítéssel bíró gazdasági Írnok 200 frt, 

salffutíM^ 
Gazdászatot 

Sstkeres.''teim fsTagyVemér Bálványos-Váralja Szolnok-Do- t a k a r ó 

k ö l c s ö n - p o n y v á k 
11 j és egyszer használt viz-
hatlan̂ )OHyríifc,Mj és hasz-
nált mindennemű termény-
zsákok igen jutányos^ ár-
ként Ffrt" iiTkrtóWe^W. 

KOHNcsSTEIN 
isíli- és jonj?4gjíri nüírflau 

BUDAPEST, 
V. Béla-utcza 5. 

Repcze ,árpaésbuza 
aratásra 

l l l l l l 
I n t é z ő 

k e r e s t e t i k 
egy Pozsonymegyei birtok 
részére. — Belépés június-
ban. Fizetés 600 forint, 
szabad lakás, - fa, világítás 
és tej. Ajánlkozóknak a 
magyar és német nyelvet 
szó- és Írásban birni kell. 
Ajánlatok „W. S. 2265." 
alatt a kiadóhivatalba kül-
dendők. 5929 

Egy 
jó családból származó 21 éves 

alkiümazást keres. Wesselényi C stván, Élesd Biharmegye. 5951 

t a k a r ó 

k ö l c s ö n - p o n y v á k 
11 j és egyszer használt viz-
hatlan̂ )OHyríifc,Mj és hasz-
nált mindennemű termény-
zsákok igen jutányos^ ár-
ként Ffrt" iiTkrtóWe^W. 

KOHNcsSTEIN 
isíli- és jonj?4gjíri nüírflau 

BUDAPEST, 
V. Béla-utcza 5. 

Repcze ,árpaésbuza 
aratásra 

l l l l l l 
I n t é z ő 

k e r e s t e t i k 
egy Pozsonymegyei birtok 
részére. — Belépés június-
ban. Fizetés 600 forint, 
szabad lakás, - fa, világítás 
és tej. Ajánlkozóknak a 
magyar és német nyelvet 
szó- és Írásban birni kell. 
Ajánlatok „W. S. 2265." 
alatt a kiadóhivatalba kül-
dendők. 5929 

Földmives 
iskolát vég-zett̂ ^̂ e-lzra 

t a k a r ó 

k ö l c s ö n - p o n y v á k 
11 j és egyszer használt viz-
hatlan̂ )OHyríifc,Mj és hasz-
nált mindennemű termény-
zsákok igen jutányos^ ár-
ként Ffrt" iiTkrtóWe^W. 

KOHNcsSTEIN 
isíli- és jonj?4gjíri nüírflau 

BUDAPEST, 
V. Béla-utcza 5. 

Repcze ,árpaésbuza 
aratásra 

l l l l l l 
I n t é z ő 

k e r e s t e t i k 
egy Pozsonymegyei birtok 
részére. — Belépés június-
ban. Fizetés 600 forint, 
szabad lakás, - fa, világítás 
és tej. Ajánlkozóknak a 
magyar és német nyelvet 
szó- és Írásban birni kell. 
Ajánlatok „W. S. 2265." 
alatt a kiadóhivatalba kül-
dendők. 5929 

ságb̂ an̂ ílástt̂ e'̂ ĝŷ f ̂ ebb 
•' fltogldlf, "esetleg 6Zgőzcsápíő 
kezelését is. Czim a kiadóhivs-

t a k a r ó 

k ö l c s ö n - p o n y v á k 
11 j és egyszer használt viz-
hatlan̂ )OHyríifc,Mj és hasz-
nált mindennemű termény-
zsákok igen jutányos^ ár-
ként Ffrt" iiTkrtóWe^W. 

KOHNcsSTEIN 
isíli- és jonj?4gjíri nüírflau 

BUDAPEST, 
V. Béla-utcza 5. 

Repcze ,árpaésbuza 
aratásra 

l l l l l l 
Magasabb ^ 

kMelezS 
tralis hold csemegeszőlőm és 
sére. Fizetés 800 frt készpénz, 

Azr&Ms°̂ öbb°éavnig ̂ lkalma-
; • 

ajánlatok Rohonczy Gtda or-szágos képviselő, Törökbecse, czimzendők. 6933 

Crazdasági 

né^etü r̂omámil̂ 'é^ ŝ̂ îii 

évi nagyobb bérgazdalLgokban 

tiszti állást̂  kereŝ 'szeptember 

Kajszin baraczk 

és Vaterménykiviteli' "ozéghez 

Repcze ,árpaésbuza 
aratásra 

l l l l l l 
Magasabb ^ 

kMelezS 
tralis hold csemegeszőlőm és 
sére. Fizetés 800 frt készpénz, 

Azr&Ms°̂ öbb°éavnig ̂ lkalma-
; • 

ajánlatok Rohonczy Gtda or-szágos képviselő, Törökbecse, czimzendők. 6933 

Crazdasági 

né^etü r̂omámil̂ 'é^ ŝ̂ îii 

évi nagyobb bérgazdalLgokban 

tiszti állást̂  kereŝ 'szeptember 
J u t á n y o s 

áron eladó : 
e g y 4 l ó e r e j ü 

angol gyártpányu teljesen 
kijavított gőzeséplögarni-

e g y 8 l ó e r e j ü 
Clayton és Shuttleworth 
gyárbeli gőzcséplőgarni-
tura, teljesen jó karban; 

e g y l O l ó e r e j ü 
Clayton és Shuttleworth 
gyárbeli .legújabb szerke-
zetű, még nagyon kevéssé 
használt locomobil; 

e g y 13 l ó e r e j ü 
kettős hengerü tökéletesen 
kijavított Garett angol 
gyártmányú - locomobil. 
W e i s e r J. C. 

mzígaidasági gépgyára 
| X a a j - K a i i w s á u . 

Repcze ,árpaésbuza 
aratásra 
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A 
mesterséges 

borok 
készitésének 

forgalomba hozatalá-
nak tilalmáról szóló 

T ö r v é n y -
Magyarázó jegyzetek-

kel ellátta: 
Dr. LÓNYAY FERÉNCZ. 

Ára 8 0 kr. 
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Az njnépi 
'ífévl szeptember hő 1-én be-töltendő. Gazdasági tanintéze-tet végzett>̂ több évi gyakor-
sebb urak', bizonyitványmáso-lataikat. és fizetési1 igényeiket • feltüntető . folyamodványaikat 
SaoSaraSiniézzék.U > 5949 

Jó családból 
való szorgalmas, fiatal, özvegy 
nő, teljesen megbizható, óhaj-
gazdasszonynak állandóan al-
kalmaztatni. A háztartást, ba-

a kiadóhivatalban megtudható czijnre kéretnek, . . 5949 
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Blrt«K«Iadág 

egy tagban Zalamegye j' 

jövedelem a vételárból t 

kiadóhivatala. ,, . .... "fi 
Nógrádmegyében^ 

ízlrn9 a Madóhivatalbai.leg5e8f9 

A legjobb 

takaróponyvák 
kazlak és cséplőgépekre, 
repczeponyvák 

F I 8 C H E H J . 

Előfizetőink 
megrendelhetik a 

1887—1896: 
tiz évfolyamát, kötve 

3 frt 60 kr. 
kedvezményárban 

a „Gazdák Évkönyve' 
kiadóhivatalában: 

Budapest, VII., Rottenbiller-iitcza 34. 
Minden évfolyam eredeti 

bolti ára 2 frt. 
Ajánljuk' e MF hasznos éí 
dús tartalmú könyvek , beszerzését. 5934 

„Köztelek Évkönyv" 
1893-ik évre . 

' Szerkesztik és kiadj ák: 
RÜMMK G-yula és Szilassy Zoltán 
az Országos Magyar Gaz-
dasági Egyesület titkárjai. 
Az Évkönyv bővitett ti 
lommal, a tavalyinál 
gyobb terjedelemben, kö-
rülbelül 32,000 gazda, és 
gazdatiszt pontos czimével 

jelent meg. • 
A két könyv előfizetési ára 
a „Közte le i t " előfizetői 
részére 2 frt 20 kr. posta-
díjjal együtt. A két könyv 
csak együttesen rendelhető 
meg külön-külön nem kap-
ható. Bolti ára 2 forint 

50 krajczár. 
Megrendelhető a „Köz-
teleit" kiadóhivatalában, 

Budapest, Üllöi-ut 25. 

Magyar király) államvasutak. 
HIRDETMÉNY. 

(A tanuló bérlet -
jegy ekkiadásának 

kiterjesztése.) 
A magyar kir. államva-

sutak igazgatóságától nyert 
értesítés szerint a Budapest 
környékén fennálló tanuló 
bérletjegyek az alábbi árak 
mellett ezentúl á 'követ-
kező állomásokra'is fognak 
kiadatni, és pedig: Bu-
dapest m. h. Budapest-
Ángyalföld, . Budapest-kité-
rő, Ecser, Ferencz-József ' 
laktanya, Győmrő, Keresz-
tur-kavicsbánya, Lőrincz-J 

kavicsbánya,. Rákos-Csaba, 
Sződ, Tétény-Diósd és Vá-
rósliget megállóhelyeknek 
Budapest keleti iltetve nyu-
goti pálya udvar állomás-
sal való forgalmában egy 
hóra II. oszt. 4 frt, III. oszt. 
2 frt. 50 kr., három hóra 
II. oszt. 10 frt, III. oszt. 6 
frt. Áporka, Batta, Dömös . 
átkelés, Nyáregyháza, Kis-
Maros-Visegrád, Szent-Ist-
ván, Szent-Márton-Káta- és 
Tápió-Ság megállóhelyek-

nek Budapest'keleti, illetve 
nyugoti: p.-udvar állomás-. 
a.1 való forgalmában egy 
hóra IL oszt 8 frt. III, .;.' 

oszt. 12 frt. 
~ Ezen bérletjegyekre a, -
m. kir: államvasutak helyi 
személy díjszabásában fog-
lalt határozmányok mérv-
adók és azok a magy. kir. -
államvasutak igazgatóságá-
nak titkárságánál (Buda-
pest Andrássy-ut 5.) vált-
hatók. . 

Budapest, 1898. ;évi ápr.' 

H A L D E K 
magkereskedése 

Budapest, Károlj-körut 9. 
vasáról 

nyári repczét, 

mustár magot, 
szt.-Iván rozsot, 
csomós ebirt, 

bibor heremagot, 
Törleszt, kölcsön 
1 földbirtokokra. 
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Gőzmfveiés. 
Nagyobb területek szántását gözekével 
hajlandó vagyok elvállalni épiigy 

mélyrigolozást szőiő-teSepitésekfiez. 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. gőzszántási vállalkozó 

Wolfí Ernő, Budapest -Kelenfö ld . 

GOSEKEK 
BURRELL RENDSZER 

K Ö Z V E T L E N E R Ő Á T V I T E L 

Legkisetf) szénfogyasztás. 

Göz-utihengerezök. 

iietiein, 
Barrelt gozeke-raktára. 

Gyakorlott képviselők kerestetnek. 

A ,.Köztelek" 
előfizetőinek szíves 

figyelmébe! 
Alanti műnek teljés kiadvAny-
Lapok" elMzetöinek kedvez-' ményos 4ron 16 forint helyet 

fö ldb i r tokosa i . 

zépbirtokosok, egyházi birtokok 

les adatok alapján, á sáriásnál, hitelképes-negállapitásinál, mog-czimek gyűjtésénél, ár-

Üzletvezetöség Miskolzc. 

Pá lyázat i h i rde tmény . 
A m. kir. államvasutak Miskolcz állomásán a vendéglői -üzletre 1898. év. 

oktpber hó 1-től számítandó 3 évi időtartamra ezennel nyilvános pályázat hirdettetiki 
A vendéglőt bérbevenni óhajtók felhivatnak, hogy szabályszerűen bélyegzett, 

valamint kellő bizonyítványokkal felszerelt ajánlatukat folyó évi június hó 25-én 
déli 12 óráig a m. kir. államvasutak miskolczi üzletvezetős'cg' titkári hivatalához e 
czim alatt: 

.Ajánlat a miskolczi pályavendéglő bérletére 13813. számhoz" lepecsételt 
borítékban téritvény mellett nyújtsák be. 

Az ajánlattevő köteles a miskolczi üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál f. évi 
junius hó 24-én déli 12 óráig bánatpénzképen 1500 frtot készpénzben vagy állami 
letétekre alkalmas értékpapírokban letétbe helyezni, vagy oda posta utján beküldeni, 
mivel különben az ajánlat figyelembe vétetni nem fog. 

A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek a miskolczi üzletvezetöség forgalmi 
és kereskedelmi osztályában (II. emelet 25. ajtószám) a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők, miért is az ajánlattevőkről feltételeztetik, hogy a feltételeket ismerik s 
azokat magukra nézve egész terjedelműkben kötelezőknek elfogad-ák. 

A feltételektől eltérő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. 
A m. kir. államvasutak igazgetósága fentrrtja magának a jogot, hogy az aján-

lattevők közül — tekintet nélkül az ajánlati bérösszegre — szabadon választhasson. 
Miskolcz, 1898. május hó 28-án. 

» (Utánnyomat nem díjáztatik.) Az üzletvezetőség. 

Már 2112 drb. Chilisalétrom-szóró i 

A DOBRY-féle teljesen bevált s a legjobbnak elismert 
javított, szabadalmazott 

szabadalmazott vezetékcsövei, 
kétsoros kézierőre, négy-, öt-

s több soros, valamint messze szóró vonóerőre, ajánl és 
árjegyzéket bővebb leírással kívánatra ingyen és bér-

mentve küld 

ANTON DOBRY gazdasági gépgyárai 
UNTER-CETWO és JI \<«m VZI, \l , Csehország. 

Már 2112 drb. Chilisalétrom-szóró van használatban. 

ELSINGERHI.X®FIAI 
BUDAPEST, TELFS , BÉCS, 

V., Mária Valéria-utcza 10. (Tirol . ) I . Volksgarteng. I . 

Vízmentes takarók (ponyvák) 
kazalok, gépek, kocsik és vasúti kocsikra, olcsóbb és legjobb, elpusztíthatatlan 

minőségben, továbbá 
Repcze-ponyvák, inaggyüjtő-ponyvák, kender-tömlők, 

esőköpenyek ós öltönyök kautsehukkal és anélkül. 
Gabona és lisztes zsákok, IjgjMi cs líptaftt Tűzi és itatóvedrek. Sátrak. 

Árjegyzék és minták to|ypn és bérmentve. Leggyorsabb kiszolgálás. 
Minden város jobb üzleteiben a mi gyártmányainkat tartják és sziveskedjék 

határozottan EL8IN6EÍI gyártmányt Kérni. 

A szőlő és gyümölcsfák permetezésére, francziaor-
szági tapasztalatok szerint a 

rézszappan 
bizonyult a leghatásosabb s viszonylag a legolcsóbb szer-
nek. (Lásd Mezey Gyula gazd. akad. tanár úr ismerteté-
sét a „Köztelek" mult évi 58-ik számában.) 

100 liter rézszappan-habarékot, melegítés segélyével [ 
a vizén kivül Jslg. rézgáliczból és 1 klg. gyantaszap-
panbó l ; hideg uton pedig 2 csomag gyantalisztes kecske-
méti porból és Vs klg. mészből lehet előállítani. Egy cso-
mag gyantalisztes kecskeméti pornak az ára 25 kr., a 
súlya 85 gramm, s tartalmaz 250 gramm gyantalisztet jj 
és 600 gramm kecskeméti port. Ezen anyagok a rézszap- t 
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 
szerezhetők be. 5 

Lapunk bekötési táblája: 
1 f r t S ® k p é 3 » t (portómentesen) 

k a p h a t ó k iadóhivata lunkban. 

Van szerencsénk ajánlani 
vsito lt t i s z t a s á g ú 

legmagasabb 
dijakkal 

kitüntetett Thomasf ogzf átliszíeí 
szavatolt 15—20% citrátban oldható foszforsavtartalommal és 85—100% 

porfinomsággal. 
Felülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösön so-

vány talajok javitására, kitűnő hatású az összes gabonanemüek, kapás és 
olajnövények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, 
kiváltképen a rétekre. legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb 
fosasforsavtrágya tekintettel hatásának tartósságára, -felülmúlja az 
összes sznperf ©szfátoKat. A citrátban oldható foszforsav-tartalomért 
szavatosságot vállalunk, neteláni hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, 
szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál 

A csehországi T b o i a s i t e prágai foszfátliszt eladási irodájának vezérKéBYiselósége 
a magyar korona orsz. területén 

K A L M Á R VILMOS, m, S . . . 
Mar-tellin alegfinomabb dohánynemesitő trágyakizárólagos eladása. 

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


