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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖKYI. 

Ái cnzágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési dij : 

JügéM év?* 16 írt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Xegjelesit í M e i szériái és aiomfeatoa. 

Szerkesztőség; éa kiadóhivatal: B a d a p e l t (Stgatelefc) , 
Ű l l « l - * t SS. M Í H . 

Kéziratokat a szerkeaztgaég nem köld vinuza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Országos sorárpavásáfok. 

i. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

f. év október hó 1-től 15-éig Budapesten a 
Köztelek palota helyiségeiben országos sörárpa-
kiállitást és ezzel kapcsolatban sörárpavásárt 
is rendez, mely utóbbi már augusztus hó 20-án 
nyílik meg s tart október hó 10-ig. 

A kiállításra beküldendő árpaminta mennyi-
sége 5 kg. Árpaminták a kiállításra augusztus hó 
1—20-áig küldhetők; későbben érkező mintá-
kat a rendezőség el nem fogad. 

Figyelmeztetjük a t. gazdatársakat, hogy 
a rendezőség csakis az esetben vesz fel a ki-
állításra árpamintákat, ha azok az általa szét-
küldendő bejelentési ivek kíséretében küldet-
nek be. 

A kiállítás és vásár tervezete s bejelentő 
ive e hó végén küldetik szét az ismertebb 
sörárpatermelő gazdák czimére. 

II. 
Az OMGE., úgyis hiint a Gazdasági Egye-

sületek Országos Szövetségének központja a 
Borsod és Pozsony vármegyei gazd. egyesüle-
tekkel, a- miskolczi és pozsonyi ipar- és -ke-
reskedelmi kamarával és a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezetével, — függetlenül a Budapesten 
rendezendő sörárpakiállitás és vásártól — 1898 
évi augusztus havában Pozsonyban és Miskol-
czon országos sörárpavásárofeat rendez. 

A vásárok a következő napokon tartat-
nak meg: Miskolczon augusztus hó 25-én, 
d. e. 9—d. u. 1 óráig, Pozsonyban augusztus 
hó 28-án, d. e. 10—d. u. 2 óráig. 

E vásárok valamelyikén résztvenni óhajtó 
eladó, az illető gazdasági egylet (pozsonyi 
vagy borsodi) titkári hivatalába eladó sörárpá-
jából faj és minőségenként 5 kg. mintát tar-
tozik legkésőbb augusztus hó 22-ig beküldeni. 

A vásár teljesen szabad. Áruját tetszése 
szerint kiki maga, vagy bármely megbízottja 
által eladhatja, mint hivatalos közvetítő azon-
ban a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete szerepel. 

A vásárok iránt érdeklődőknek részletes 
tájékozást nyújt: és bejelentési iveket küld, 
ugy a pozsonymegyei, mint a,\ borsodvármegyei 
gazd. egylet titkári hivatala. 

A rendező bizottság. 

Bőraukcziók. 
A bőraukcziók meghonositása tárgyában 

f. hó 25 én a kereskedelemügyi miniszter meg-
hívására egybeült szakértekezlet lefolyásáról a 
napilapok beszámoltak. A bőraukcziók ügyét 
mezőgazdasági szempontból is elég fontosnak 
tartjuk arra, hogy részünkről is hozzászóljunk. 

A nálunk forgalomba jövő bőrők mező-
gazdasági termények és csak kis részben a 
vadászat eredményei. A mezőgazdák által ter-
melt bőrök nagy részét nem a mezőgazdák, 
hozzák forgalomba, mert a mezőgazdák az élő 
állatokat adják el, csupán azon bőrök hozat-
nak közvetlenül a mezőgazdák által kereske-
delmi forgalomba, amelyek az állatok kényszer-
vágásából vagy az állatok elhullásából szár-
maznak. így tehát a mezőgazdák a bőraukczió-
kat közvetlenül csekély mérvben vehetik igénybe, 
ezek csak egyik termelési águnkat érdeklik köz-
vetlenül: a birkatenyésztést; mert a birkate-
nyésztés mellett, kivált ahol kiterjedtebb juhá-
szatok vannak, az elhullott és a gazdaságban 
felhasznált állatok bőrei igen számottevőek s 
ezek közvetlenül eladás tárgyát képezik. 

Ez a közvetlen eladás a jelenben a leg-
több gazdaságban a régi szokásokhoz képest 
rendszerint (annyit jelent, hogy a juhbőr a „házi 
zsidó" kezére jut és annak árában sokszor 
évtizedeken át alig volt változás észlelhető. És 
miért nem volt változás? Azért, mert az illető 
gazda legtöbbször tudomásával sem birt annak, 
hogy tulajdonképpen mi a folyó ára a 
bőröknek. 

Ma, amidőn csak a legnagyobb körül-

tekintés mellett lehet jövedelmezően gazdál-
kodni és a gazda kénytelen minden legcseké-
lyebb jövedelmi forrást a végletekig kihasználni^ ' 
hogy csak tűrhető existencziát is teremtsen 
magának, — a bőrök értékesítése sem- oly 
mellékes dolog reá nézve. A gazdáknak igenis 
érdekében áll, hogy a bőrárak szabad fejlő-
dése biztosittassék. Ha a bőrárak magasabbak, 
a gazda által eladásra termelt élőállatok értéke 
is aránylagosan emelkedik, — mert a suly-
szerint eladott élő állatok súlyának nagy %-át 
az állati bőr súlya teszi ki. Ha tehát a bőr-
nek magasabb ára van, ez a sulyszerinti vételnél 
már tetemes különbözetet okoz az állatok 
árában is ; vagyis a bőr jobb értékesítése 
a gazdára is visszahat és az ő előnyére 
alakul. 

Hasonlóképpen vagyunk a vadászat révén 
nyert; bőröknél. Most, amidőn már Magyar-1 

ország vadállománya oly tekintélyes módon 
meggyarapodott, midőn a vadászatot minden-
felé rendszeresen űzik, az eladásra kerülő vad 
értéke is évről-évre emelkedik ós a vadak 
értékes szőrméje, mely eddig úgyszólván csak 
elkjallódott, legalább a termelőre, illetve a 
vadászra nézve, a jövőben, — ha a piacz 
rendszeresítve lesz, . .— tetemes befolyással 
lehet az elejtett vadak árára. 

A mezőgazdák tehát csak üdvözölhetik a 
kereskedelemügyi miniszternek azt az intenczió-
ját, hogy a bőrök értékesítése czéljából Magyar-
országon piacz rendszeresítessék. S e czél 
szolgálatára' legalkalmasabbak áz aukcziók, 
mert az aukcziókon a kereslet és kínálat kö-
zötti viszony nyilvánvalóvá lesz, igy tehát az 
árak szabadon fejlődhetnek. 

Mig eddig a bőrkereskedelem titokban. 
tartott árakkal működött és csak a beavatottak, 
voltak az árakról tájékozva, addig az aukcziók 
behozatalával az árak alakulása nyilvánosan 
történvén, a termelő vagy direkt használhatja 
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ki az aukcziók intézményét, ha pedig ezt nem 
tenné, az esetben az eladási szerződéseknél 
az aukcziók árai reá nézve is irányadók le-
hetnek. 

Fontos reánk nézve az aukcziók behoza-
tala annyival is inkább, mert állattenyésztésünk 
mindinkább oly irányban fejlődik, hogy ezzel 
együtt javul a termelt bőrök minősége is. 
Minden állatnemnél igyekszünk a nagyobb testű 
állatok előállítására és ezzel a bőrök nagyobb 
értéke is karöltve jár, mert minél nagyobb 
sulyu és nagyobb terjedelmű az állati bőr, 
annál értékesebb is. 

A nyugati fajta szarvasmarha tenyész-
tése Magyarországon mindinkább nagyobb 
arányokat ölt és a nyugati fajta szarvasmarha 
bőrét a gyárosok jobban fizetik, mint a régi 
gulyabeli szarvasmarhából származott állatok 
bőrét. Azonkívül a nemesebb tenyésztési anyagot 
nem teszik ki annak a barbár bélyegzési mód-
nak, mely a múltban divatozott, midőn még a 
gulyában vagy ménesben lévő állatokat fel-
tűnő és erős sütőbélyegzéssel jelölték meg, 
hogy ezáltal is biztosítsák a tulajdonjogot. 
Most, amidőn már erre szükség nincsen, mind-
inkább eltérnek a tenyésztők ettől a bélyeg-
zési módszertől, ami határozottan a bőranyag 
javulását idézi elő. 

E téren határozott javulás állván be, a 
magyarországi állati bőrök is jobban kiállják-a 
konkurrencziát a Nyugat által termelt állati 
bőrökkel és mindinkább lehetővé teendik, hogy 
szükségletünket belföldi terményekből állítsuk 
elő és ne legyünk kénytelenek ilynemű czikk-
ben is a külföldre szorulni. De ha a külföldi 
árukra szüksége van is nagyobb kiterjedésű 
timáriparunknak, ez esetben is csak előnyös a 
bőraukcziók intézményének a behozatala. 

A kereskedelmi kamarának az az érve-
lése, hogy a múltban nem volt szükség az 
aukcziókra, mert hisz a kereskedelem igy is 
felvette az előállított terményt, nagyon gyenge 

T Á R C Z A 

Péter Pál napján. 
Eljött a nagy nap, melylyel a természet 

megérlelte az emberiség mindennapi kenyerét. 
A Péter Pál napját követő hajnalban ezer ős 
ezer pengő kasza vág bele a kalász-erdőbe s 
ez a szép magyar föld lassanként egy teritett 
asztallá alakul át. 

Köröskörül Isten szabad ege alatt a ter-
mékeny rónákon lázas előkészület moraja kél. 
Ezer és ezer szem aggódva vizsgálja a kék 
égboltot, hogy ennek szelid, derült arczulatá-
ból reményt merítsen s örökös aggályait egy 
napra elcsititsa. 

És ha majd a munkástábor megteszi az 
első kaszavágást, a gazda a megkönnyebbülés 
sóhajával, hálatelten tekint végig a dőlt 
rendeken. 

Pedig amit maga előtt lát, az az övé, fáradt-
ságos munkájának becsülettel kiérdemelt dija ; 
semmivel sem kevésbé az övé, mint ahogy tulaj-
dona bármely szükségleti czikk annak, aki azt a 
nyereség mathematikai bizonyosságával állítja 
elő s adja át a használatnak. S hajh mégis 
mennyi meghiusult remény, aggodalom, kétség 
fűződik azokhoz a buzaszemekhez, mig a 
földbe jutva, szálat eresztenek s az év három-
negyedének előreláthatlan viszontagságai között 
végre megsokszorozzák magukat a beérett ka-
lászokban. 

argumentum a mellett, hogy a jövőben a 
nyilvános aukcziók be ne hozassanak. Hisz ha 
a múltban divott gyakorlat minden tekintetben 
bevált volna és ha azt láttuk volna, hogy a 
mezőgazdasági termények értékesítési viszo-
nyai igy is jók, az esetben a régi gyakorlatnak 
fenntartása teljesen indokolt volna. 

De midőn az egész világ mezőgazdasága 
a legnagyobb zavarokkal küzd, azt hisszük az 
illetekes tényezőknek kötelességük felkarolni 
minden alkalmas eszmét, amely a mezőgazda-
sági termények értékesítési feltételeinek javára 
válik. Azért tehát melegen üdvözölhetjük kor-
mányunknak gondoskodását e téren és hisz-
szük, hogy az aukcziókat, amint az már a 
gyapjúnál történt, ugy a bőrre nézve is sike-
rül meghonosítania, valamint a jövőben mind-
azon mezőgazdasági terményekre, amelyek 
aukcziók tárgyát képezhetik, ki fogja azokat ter-
jeszteni.' 

Legnagyobb ellenvetése az volt a bőr-
gyárosoknak, hogy ők a legjobb bőranyagot a 
nyersbőrből, az úgynevezett „zöld bőrből® 
állithatják elő. Hát ezt az aukcziók ellen érvül 
fölhozni nem lehet. Ha a gyárosok a zöld 
bőrt akarják fölhasználni, ezt megtehetik a jö-
vőben is, mert amennyiben a gyáros hajlandó 
jól megfizetni a termelőknek a nyersbőrt, illetve 
zöld bőrt, azt a termelők készséggel bocsájt-
ják rendelkezésükre, annál inkább, mert ez 
esetben elesik a bőr konzerválásának szüksé-
gessége is. Csakhogy nem minden termelő van 
abban a kellemes helyzetben, hogy a zöld bőrt 
eladhassa, hanem utalva van arra, hogy konzer-
vált bőrnek keressen piaczot. Már pedig ez a 
legnagyobb része a termelt anyagnak. Ennek 
piaczot teremteni tehát sürgős szükség. És 
amint a szakértekezleten értesültünk, Olasz-
ország szintén állati bőr hiányában szenved. 
Olaszországnak legtermészetesebb piacza Ma-
gyarország. Tehát az aukcziók behozatalával 
módja lesz a külföldnek is befolyást gyako-

Hányan nem értik meg ezeket a remé-
nyeket és aggályokat, hányan nem érzik az 
anyafölddel való megszakithatlan s örök közös-
ségünket azok közül, akik majd körül fogják 
ülni a teritett asztalt! Hányan vannak, akik 
a pompa s fény magas igényeivel országra 
szóló terveket építenek erre a reményre, a 
melynek sokszor édes, sokszor nehéz, de min-
dég emésztő terhét egy pillanatig sem érez-
ték ! Gondolhatnak-e ezek arra, hogy a föld az 
egyedüli erőforrás s hogy az aratás ebből 
az erőforí-ásból most, néhány hét alatt az 
ország egész évi államháztartási költségeit 
biztosítja? S gondolhatnak-e arra, hogy ez 
az erőforrás milyen érzékeny? Fáj neki a 
rossz pplitika, fáj az önző spekuláczió s egy 
szűz leány hamvas arcza nem lehet érzékenyebb 
az időjárás viszontagságai iránt, mint ez. Itt, 
ebben az országban a gabona 10 krajczárnyi 
árcsökkenése mintegy öt millió forint érték-
veszteséget jelent, ami körülbelül annyi, mintha 
ugyanannyi másfélszáz millió fórint, vagy ezzel 
egyenértékű munka teljesen gyümölcsözés nél-
kül maradna. Holott a börze időjárásá-
ban ilyen különbözetek még csak egy apró 
jégverésnek felelnek meg. S ott van azután 
a politikai időjárás, melyet Kelet felől figyelünk 
meg, ahonnan állandó köd gomolyag hömpölyög 
felénk: mellünkre ül, reményeinket elszin-
teleniti s értékünket lenyomja. S ott van végre 
a nagy természet, mely egy haragos pillanatá-
ban elveheti azt, amit hosszas jó kedvében 
adott. 

Mikor végig süvölt fölöttünk a zivatar, 

rolni állati bőreink árára s tér engedtetvén a 
szabad versenynek ebben a konkurrencziáUak, 
az az eleme is érvényesülhet, amely minden-
esetre nemcsak szabályozólag, de egyúttal ja-
vitólag is hat az árakra. 

Méltán remélhetjük ezeknél fogva, hogy 
a kereskedelemügyi miniszter közérdekűnek 
fogja tartani ézen intézmény mielőbbi létesíté-
sét és nem néhány nagykereskedő ellentétes 
érdeke fog a kérdésben dönteni, akiknek az a 
fenyegetőzése, hogy az aukcziókon résztvenni 
nem fognak, a jó szándéktól a minisztert el 
nem téritheti. 

Még egy fontos kérdés merült föl az ér-
tekezleten: a cserzőanyagok aukczionálása a 
bőraukcziók alkalmával.Ugy hisszük ezen felve-
tett eszme igen komoly megfontolást igényel, a 
mennyiben megvalósítása egy szintén fontos 
mezőgazdasági terményünk jobb értékesítését 
vonná maga után. 

Forster Géza. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Káümán. 

A „Silene dichotoma" takarmány-
értékéről. 

Ö Nem egészen uj dolog hazánkban, 
hogy egy-egy takarmánytermésben rosszul si-
került év után a magkereskedők több idegen, 
vagy legalább is kevés gazda által ismert nö-
vényt sorolnak fel, mint amelynek termelése 
eddig szük körre szorult ugyan, de jó tulajdon-
ságai az illető növényt nagybani termelésre is 
igen ajánlatossá teszik. Szóval elmondanak 
arról minden szépet és jót, ugy, hogy a gya-
nútlan gazda kétség nélkül vásárolja meg annak 
a magját azon reményben, hogy hiányos ta-
karmánykészletét ily módon nagyobb fáradság 
nélkül kiegészítheti. 

A mult évben az egyik magkereskedö 
Silene dichotoma magot küldött az országos 

vagy fehér mennykövek hullanak reánk az 
egek haragjából; fagy dermeszti meg a föld-
kérget, vagy hosszú szárazság szívja ki élet-
erejét: gondolnak-e arra, hogy ilyenkor száz-
ezrek semmisülnek meg; gondolnak-e azokra, 
akik reményvesztetten állanak megsemmisült 
értékük romjain; elódáz-e a társadalom csak 
egyetlen napi feladatot is, hogy pillanatra meg-
álljon mellettük; elengedi-e csak egyetlen in-
tézményét is a vagyon, jog s kényelem bizto-
sítékainak, amelyek a közös teherviselés elvén 
épültek fel ; és védelmébe fogadja-e valaki a 
károsultat, legalább annyira, hogy becsületes 
tőkéjének és munkájának kénytelen koczkázata 
révén egész exisztencziája meg ne rendüljön? ! 

Nem, mindezekből semmi sem történik. 
A gazda dolgozik, őrködik, virraszt. Ha fel 
tudja teríteni az asztalt, leül, egyfelől az 
állam, másfelől a társadalom s kielégítik a 
maguk soha meg nem romló, jó étvágyát. 

Ha pedig a tériték nem sikerül, akkor a 
vendégek elküldik maguk helyett az adóleen-
gedés irgalommorzsáit. Ám azt, hogy a terí-
ték fogyatékos, szegényes s a gazda szük igé-
nyeit is alig-alig fedezi, azt már észre sem 
veszik; csak részüket vehessék ki a vendégek, 
végtelen közömbös előttük ez a fogyatékosság 
összes okaival és összes következményeivel 
együtt. 

Mit érdekli őket, ha egy rossz aratás ösz-
szes balkövetkezményei egy osztályra hárulnak 
át, hisz a föld jövőre is megmarad. Az adó-
alany megmarad, de az egyén elvész. .. Két, 
három kudarcz s elvész a hajléka is. Össze-
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növénytermelési kísérleti állomásnak azon czél-
ból, hogy az állomás tegyen e növénynyel kí-
sérletet s ennek befejezése után mondjon vé-
leményt annak termelési és takarmányértékéről. 

A „Silene dichotoma Ehr." a Cariophyl-
laceae szegfüfélékhez tartozik, eddig mint ta-
karmánynövény teljesen ismeretlen. Jó tulaj-
donságai gyanánt fel van sorolva, hogy a ta-
lajban egyáltalán nem válogatós, egyformán 
díszlik agyagon, homokon, meszes és mész-
szegény talajon; annak trágyázási állapota 
iránt nagy igényeket nem támaszt, a friss trá-
gyát nagy terméssel hálálja meg, de azért so-
vány talajon is kielégítő termést ad. Vethető 
az év bármely szakában, ugy őszszel, mint ta-
vaszszal, de különösen kiemelendő, hogy még 
nyáron is, amikor más takarmánynövény veté-
sére a nagy szárazság miatt gondolni sem le-
het. Igen jól kibírja a szárazságot; teljesen 
fagyálló ; rendkívül bőven termő; évente 3—4 
sőt 5 kaszálást is ad; Ízletes jó takarmány, 
tápanyagtartalmával közel áll a herefélékhez. 
Etethető akár mint zöldtakarmány, akár szé-
nává szárítva. 

Ez a szokatlan jó ajánló-levél nagyon 
felkeltette érdeklődésünket ez ismeretlen ta-
karmánynövény iránt s ha nem is füztünk 
ahhoz valami nagy reményeket, érthető kíván-
csisággal vártuk a termelés eredményét. 

A küldött magot julius hó első felében 
vetettük e 1 meszes középkötött agyagtalajon, 
1 áre (100 D-mtr) nagyságú parczellán, a kike-
lésre a tavaly nyári csapadékdus időjárás na-
gyon kedvező volt; a Silene szépen kikelt; a 
szárazság iránti magatartását tehát nem figyel-
hettük meg. Kikelés után egyenletesen, de 
meglehetős lassan fejlődött; ugy hogy csak-
hamar lemondtunk azon reményről, hogy a te-
nyészet megszűntéig kétszer megkaszálhassuk. 
Szeptember utolsó napjaiban, azután lekaszál-
tattuk; az egy áre nagyságú parczelláról nyer-
tünk 140 kg. zöldtakarmányt. Ennek letakari-
tása után a Silene kisarjadzott ugyan s sar-
jadzása eléggé erőteljes volt, de 8—10 cmnél 
hosszabbra november közepéig nem nőtt. No-
vember közepén vette kezdetét az állandó fa-
gyos időjárás; tavaszszal a tenyészet február 
utolsó hetében indult meg. 

Á Silene jól áttelelt, nem ritkult meg ; 
mindazáltal ebből fagyállóképességére nem 
igen következtethetünk, mert a tél szokatlanul 

enyhe volt, ugy, hogy a Silene fagyállóképes-
ségéről határozott bizonyítékunk nincs. Az 
enyhe télnek következménye volt a korai ki-
tavaszodás, február utolsó hetében megindult 
a herefélék sarjadzása, erre az időre esik a 
sarjadzás kezdete a Silenenél is. A tavaszi 
ápolás egy kézi kapálásból állott, melyet már-
czius 12-én végeztek. Fejlődése nem volt va-
lami gyors, ebben a luczerna és őszi bükköny 
megelőzte, amiből következik, hogy ezeket a 
Silene, mint korábban fejlődő zöldtakarmány 
nem pótolhatja. 

A Silene április 30-án adott egy kaszá-
lást, az 1 áré nagyságú parcellán termett 
256 kg. zöldszéna. Kaszálás után a tövek nagy 
része elpusztult, alig egy ötödrésze maradt 
meg, így tehát a Silene csak mint egy kaszá-
lást nyújtó takarmánynövény volna figyelembe 
vehető. 

A Silene dichotoma takarmányértékéről 
sincs kedvező tapasztalatunk. 

Szára és levélzete rendkívül húsos, de 
sürü szőrözette] borítva s igy durva takar-
mány. A levelek, de meg ászár vastagsága 
miatt is szénává nem száritható, igy csupán 
csak mint zöldtakarmány értékésithető. Etelni 
próbáltuk lóval, jármos ökörrel, növendék 
szarvasmarhával és kecskével, azonban egyik 
állat sem eszi. A növendékek közül ügyan egy-
kettő megízlelte, de csakhamar az is megelé-
gedett vele, ott hagyta érintetlenül, többre be-
csülve az árpaszalmát. Igy jártunk a lovakkai, 
meg jármosökrökkel is, amelyek déli etetésre 
kapták a Silenet, mely még igy sem talált fo-
gyasztóra. A kecske elrágódik ugyan rajta, de 
ez sem szívesen fogyasztja. Ennélfogva a 
Silene dichotoma mint zöldtakarmány sem 
állja meg helyét, annyit sem ér, mint áz el-
vénült rozs. Hogy az állatok egyáltalán nem 
fogyasztották, annak okát két tényre vezethet-
jük vissza, az egyik az, hogy szőrös levélzeté-
vel és szárával a Silene nem ingerli az álla-
tot; a másik meg az, hogy rendkívül keserű, 
tanyar izü. 

Tett tapasztalatainkat a Silene dichoto-
máról mint takarmánynövényről összefoglalva 
elmondhatjuk, hogy az se nem bőven termő, se 
nem Ízletes takarmány s termelése egyáltalán 
nem ajánlható. 

Azokat a hirdetett többoldalú jó tulaj-
donságokat sem termelésénél, sem takarmá-

nyozásánál a legjobb akarattal sem láthattuk, 
igy nyugodtan mondhatjuk, hogy azok légből 
kapott állitások s csupán a gazdaközönség 
megtévesztésére irányultak. 

Sopron, Vas, Veszprém és Zalamegyékben 
a tél folyamán az egerek a lóherevetéseket 
teljesen elpusztították, az ottani gazdákat első 
sorban figyelmeztetjük, hogy takarmánytermé-
sük kiegészítése czéljából a Silene dichotoma 
termelésétől tartózkodjanak. Adjuk át a Silenét 
igaz rendeltetésének, amelyre valóban rászol-
gált: az enyészetnek. Rázsó Imre. 

Buzakötél készítés. 
(.Felelet a 272. i Teérdésre.) 

Ö Rendes .búzatermést véve fel, a szo-
kásos számitásunk e részben az, hogy 100 
kereszt (á 18 kéve) felkötéséhez szükséges kö-
tél elkészítésére 20—25 G-öl terület szük-
séges. 

A kérdés második részére azonban ily 
tájékoztató feleletet adni nem lehet, mert a 
szemveszteség a többek között két körülménye 
tői tügg : 1. a buza érettségi fokától 2. a kö-
tél készitésmódjától, nem is említve azon kö-
rülményt, hogy a kötélnek szánt búzát kaszá-
val vágjuk-e vagy nyüjjük. 

Természetes dolog, hogy mentül éretebb 
a buza, a szemveszteség annál nagyobb lehet, 
de ezt a gazda egyensúlyozza azon eljárásá-
val, miszerint a köteleket a reggeli órákban 
készítteti, midőn még a gabona vonult és 
kiválasztja a tábla mélyebben fekvő részét, 
hol az érés még nem oly előrehaladott. 

A mi a kötél készítés {módját illeti, any-
nyiban birhat befolyással a szemek esetleges 
kihullására, hogy a kalászt belesodorja-e az 
arató a kötél szalmájába, vagy pedig a szár 
felső részéből készített gúzson a kalászt ke-
resztülhúzza, azt szabadon hagyja, nem rejti 
el. Az első esetnél, hozzá még ha a buza 
érettebb, az eshetőség a veszteségre ugyan 
nagyobb, mert mintegy összesodorjuk a ka-
lászt, de ez csak látszólagos veszteség, mert 
a szem a szalma közölt marad. Csak a ké-
sőbbi kezelésnél történhet a kihullás, úgymint 
a kötélterités, kévekötés stb.-nél. 

Százalékban kifejezve ez a szemveszteség 
rendes körülményeket véve fel, nem szokott 

törik, elpusztul, otthontalanná válik, Neki, ki 
hosszú éveken át elől dolgozott a köztehervi-
selés szolgálatában, nincs biztositéka nincs 
törvénye arra, hogy a haza s az emberiség 
érdekében szenvedett koczkázat miatt leg-
alább a tűzhely melegét ne vonhassák el tőle. 

Azért nagy nap előtte ez a mai, mint 
határállomás a bizonytalanság mesgyéjén, 
mint utolsó fordulat a természet koczkave-
tésében. S azért sóhajt fel megkönnyebbülve 
és hálatelten, ha a rendeken végig tekint, 
hogy a jóságos egek kegyelme annyi viszon-
tagság között is megőrizte mindennapi ke-
nyerét. 

De a gazda a maga reményeivel s aggá-
lyaival még sem áll egyedül. A munkások 
milliói ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak; 
ugyanazon remény éleszti s ugyanazon kétség 
tépi az ő szivöket is. Hiszen széles ez ország-
ban az aratási munka biztosítja a föld népé-
nek egész évi exisztencziáját. 

Méltóságos és nagyságos urak, kik a tár-
sadalmi problémák elintézésével foglalkoznak, 
tüdják-e Önök, hogy azok az alantos milliók, 
akik az állami épület felemelésénél és megvé-
désénél mint nagy mathematikai fogalmak je-
lentkeznek, a maguk összes életigényeit a földre 
hárítják át; hogy ez a nagy család ellátási 
költségeit, a haza tágabb és Szűkebb fogal-
mai nevében tett összes szolgálmányai ellen-
értékét annál keresi, aki a föld birtokosának 
vallja magát?! Az ö értelme és okoskodása 

• nem hatol fel odáig, ahol az okok megszülik 
az okozatokat, gazdaságpolitikai vétségekben 

ő jogos indokait az éhezésnek nem találja 
meg, börzei manipulácziókkal megcsappant ke-
resetét sehogy sem okadatolhatjuk meg, sőt 
még a mostoha időjárás sem ösztönzi arra, 
hogy kisebb karaly kenyérrel érje be naponta. 
Ö csak azt tudja és érzi a minden élők ösz-
tönével, hogy élnie kell s hogy becsületes 
munkája árán jogot formálhat egyszerű élet-
feltételeinek kielégítéséhez. S mert hivatalnok 
nem lehet s a rész vényjegyek ollózásában sem 
fáradnak ujjai, kapát, kaszát fog erős markába. 

A miniszterelnöki palotába biz nem megy 
ő s az országházát sem döngeti meg ökleivel, 
hogy az élőknek egy nagy s elfelejtett birodal-
mára emlékestessen. 

Hanem odajárul a föld urához s azt 
mondja; „Uram, tied a föld, nekem meg mun-
kás karom van. Hát osztozzunk meg Isten ál-
dásán, mert éhezni én sem akarok." 

Ki akarna vájjon éhezni ; ki hallgatná 
nyugodtan nyomorgó családja panaszát s kit 
ne keserítene el, ha látja, hogy egyeseket az 
egekig hizlal a vagyonosodás láthatatlan em-
lője i ha ezek mellett érzi munkában aczélo-
zódott két karját s tapasztalja, hogy életének 
nagy robotjával még azokat a morzsákat sem 
képes megszerezni, amelyek a gazdagok aszta-
láról. észrevétlenül lekerülhetnek, 

Oh! veszedelmes okoskodás ez, melynek-
előtte lelket borzongató szél, nyomában rom-
boló anarchia jár. Meg kellene gondolni azok-
nak, akik a nagy tömeg boldogtalansága árán 
szerzik meg egyetlen napi megutált kényelmü-

ket, hogy ennek a gondolkozásnak csak a vér-
ontás szörnyű czáfolata szegheti erejét. 

De lám, ahány élet vont ezen az okos-
kodáson a jogosult logika és a jogtalan tul-
hajtás, az mind a gazda mellére van irányítva. 
Ö áll az élet forrásánál, övé a koczkázat, 
amely ennek meddőségére száz és száz irány-
ban hathat s csak az övé a felelősség is, hogy 
a felülről s alulról jövő követeléseket ez a 
forrás kielégítse. 

Szörnyű ostromállapot ez s ha az öreg 
földnek szive volna, feljajdulna hűséges barát-
jának helyzete miatt. De felsírna saját fáj-
dalmán is: mint támadnak most reá a köve-
telések nagyjai és kicsinyjei azok részéről, kik 
a megtermékenyülés hosszas vajúdása alatt 
sorsának részesei egy pillanatig sem voltak. 
Nagyszerű bizalmával a könnyelműeknek a jő 
Istenre bíztak mindent; vakon engedték át a 
politikai s a börzei időjárás viszontagságainak, 
gondoskodásuk pusztán annyi volt, hogy a 
krónikus terheket átvigyék reá; csak most, a 
részesedés idejekor rohannak elő biztos hajlé-
kukból, melyen jó, rossz idő, emberek gonosz 
kapzsisága, természet haragja nem foghatott. 

Jó Isten, aki ismerője vagy az emberi 
bajoknak, meghiusult reménynek, fennakadt 
számitásnak, önhibátlan nyomornak fájdalmait 
mérni tudod, egyedüli, akinek gondosságában 
még bizni tudunk, te légy kegyelmes hozzánk 
s adj hasznos és sikeres aratást a magyar 
gazdáknak! Buday Barna. 
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nagyobb lenni a termés 0'05-^0;l®/o-ánál. 'Ha 
azonban az érés előrehaladottabb, hamarabb 
következett volna be valamely körülmény foly-
tán a reménylett időnél,' szóval, ha egy kicsit 
megkéstünk az aratással és ebből kifolyólag a 
kötélkészitéssel is, ugy a veszteség már ma-
gas százalékot fog elérni. 

Ép ezért, ezen szempontból indokolt és 
ajánlatos a kéveköteleket vagy télen által 
e czélra szerkesztett (pl. Czimermann-féle) 
kötélkészitő gépekkel elkészíttetni, midőn a 
munkáskéz olcsó, mely kötelekre, ha egy kis 
gondot fordítunk, két-három aratást, e mellett 
még szénaporcziózást is kibírnak, mint pl. ezt 
volt alkalmám látni a kapuvári béruradalomban 
br. Bergnél, hol a köteleket fertői sásból ké-
szítik. 

Vagy pedig az e czélra készített kender-
köteléket is czélszerü használni pl. a Bellán-
féléket, melyeknek ezre 7 frt. Ha most már 
felveszszük a k. holdankinti szemhullás legkisebb 
%rát, a mely feltétlenül kifogja tenni- a 
20—25 klgrmmot — ha számítjuk ennek árát 
•— viszonyítjuk a holdankénti szükségelt kö-
telék árával, azt találjuk, hogy már az első év-
ben majdnem egészen megtérül a kötél ára.' 

Vörös Pál. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Még néhány szó a bivalyról. 
Fleischer Gyula ur (a „Köztelek" ez idei 

39-ik számában) a bivalyról érdekes oly adato-
kat közöl, melyek a Királyhágón inneni bivaly-
tenyészetekre úgyszólván általánosan jellemzők, 
de nem egészen találók a Királyhágón tuli 
(erdélyi) tenyészetekre, amint azt már régebben 
és ismételten dr. Szentkirályi Ákos ur külön-
böző szaklapokban kifejtette. 

Vonatkozik a külömbség egyfelől az 
erdélyi bivaly szelídebb természetére, másfelől 
nagyobb tejhozamára és a tej jobb értékesí-
tésére. 

Ifj. Lészay Ferencz ur, m.-gorbói birtokos 
pl. egy hozzám intézett levelében a többi között 
a következőket mondja erre nézve: 

Fleischer urnái a bivalyok tejelő képes-
sége csekély, átlag egy drb után 1 napra 2 
1 >r és ezen csekély mennyiségű tejet is csak 
5Va krral értékesiti literenkint. 

Nálunk Erdélyben a bivalyok majdnem 
olyan' tejelők, mint) a fehér tehenek s pl. 
nálam az 1896-97-ik évben 4 bivalyt fejtek, 
melyek 1654 6 liter átlagos eredményt adtak, 
s míg a fehér tehenek tejét Kolozsvárt 6—7 
kron lehet értékesíteni, addig a bivaly tejet 
ott 13—14 kron fizetik. Ez az ár, tekintve a 
bivaly tej , nagy zsírtartalmát, megfelelőnek 
is mondható. 

Önként felmerül a kérdés, hogy ha ily 
jól tejel a bivaly, miért nem rendeznek be több, 
tisztán csak bivalytejet szolgáltató tejgazda-
Ságot? 

Entíek oka Lészay üt- szerint az, hogy a 
bivalytejet, éppen drágasága miatti csak a va-
gyonosabb osztály fogyasztja s igy nagymény-
hyiségü bivalytejet nem 'bír el a piacz. 

Már Budapest, : az én nézetem szerint, 
•bármily mennyiségű bivalytejet elbirna, hiszen 
a tejszín 'S habtejszin néven árusított zsíros1 

.tej, mely pedig valósággal méregdrága itt, biz-
' tosan vevőre talál. 

Ám Királyhágón innen általában, de kü-
lönösen Budapesten, bivalytej néven tejet for-
galomba hozni rizikóval jár, mivel előítélettel, 
idegenkedéssel viseltetik az iránt az itteni 
konzumens éppen amiatt, mert az ily tej az 
itteni piaczon szokatlan s általános a nézet, 
hogy pézsmaszagu az, ami persze semmiképp 
se jó ajánló levél. 

Hát .az bizonyos, hogy jól kezelt bivaly-
tehenészetben a pézsmaszag a tejen rendkívül 

minimális s csak egy kis szokás kellene ahhoz, 
hogy mi is oly felséges élvezettel fogyaszszük 
kávénkbán a pompás fölü bivalytejet, amily 
élvezettel szürcsöli azt például a Királyhágón 
inneni utas, mikor reggel a kolozsvári állo-
másra érve azt reggelizik, Brassóig, Oláhor-
szágig is folyton emlegetvén annak kitűnőségét. 

Nálunk bivalytejet alig fogadna el ez 
időszerint a tejárus, pláne 13—14 krért, rend-
szerint Eidélyben se fogad el többet az egész 
szállítmány Vi-énél ; ha többet tudna elhe-
lyezni, kétségtelenül érdemes volna, mert jól 
kifizetné magát, tejgazdaságot bivalytartásra 
alapitaní, kiterjedtebb mértékben is, mint je-
lenleg. 

Hanem oda persze nem 2 literes tehenek 
valók, hanem legalább is olyanak, amelyek 
kis borjas korukban 5—6 litert megadnak. A 
Lészay ur vidékén (Kolozsvár vidéke) az oly 
bivaly tehenet, mely ennyit meg nem ad, nem 
is igen tartják. 

Amit már most Fleischer ur a bivaly 
tulok vadságairól említ, azt Erdélyben csak 
kivételesen ismerik. Igaz, hogy az állatot ott 
már borjú korában kezessé igyekszenek tenni 
s már 3 éves korában jármazzák. 

Hogy egyébiránt a kisgazdák Erdélyben 
oly szép szürke ökröket tudnak nevelni, a bi-
valynak még abban is része van annyiban, 
hogy majd minden gazdának van 2 bivalya, 
a mely a nehezebb munkát végzi. 

Osztom Lészay ur nézetét, hogy általá-
ban háládatosabb állatunk nem igen , van a 
bivalynál s emiatt az én felfogásom szerint is 
több figyelmet érdemel, kivált Királyhágón 
innen, mint amennyiben rendszerint részesül. 

Monostori Károly. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető: Ifj, Sporzon Pál. 

Egy kévekötőcsat. 
A „Köztelek" 50. számában kévekötöző kö-

telek voltak ismertetve. Ezen ismertetésnek 
legfontosabb momentuma az volt, hogy a gabna-
kötelek fonásával elkerülhetetlen gabnapocsé-
kolásnak végét kellene vetni, eltekintve a na-
gyon költséges munkától, mely erre a pocsé-
kolásra fordittatik és minden érdeklődő csak-
hamar be fogja látni, miszerint ha kész zsi-
neget viszünk az aratáshoz, azoknak ára a 
megmentett gabna árának és a kötélcsavarás 
munkája költségeinek egyik csekélyebb részé-
ből megtérül, míg a megtakarított, aránytala-
nul nagyobb rész a gazdának tiszta hasznot 
képez. 

Ámde nagyon fontos, sőt a legfontosabb 
annak a kérdésnek a megoldása, vájjon milyen 
gyorsan képes a munkás a kévét a zsineggel 
megkötni ? A „Köztelek" 50-ik számában ismer-
tetett köteleknél az van mondva, hogy midőn 
már a kötél a kéve körül feszesre van húzva, 
akkor még a következő kézmütétek válnak 
szükségessé • A munkás a. kötél fagombja alatt 
a kötél másik' részét kétszer körülcsavarja, a 
körülcsavarás után maradt kötélvéget pedig 
alá dugja a kötélnek ugy, hogy a kötél leg-
vége még kiálljon azon az oldalon, melyről 
alá lett dugva a kötél. A. kéve kibontásánál a 
kötél végét 'meg kell 'húzni s kétszer vissza-
csavarni a gomb alól s akkor szétesik a kéve. 

Ezen kézmütéteknek majdnem valameny-
nyije elmarad az amerikai kévekötőcsatnál, mely 
a 76. ábrán természetes nagyságban van fel-
tüntetve. 

E csatot Mauthner magkereskedő amerikai 
útjából hozta magával. Ott látta alkalmazásban 
az aratásnál, mint kévekötő csatot; de látta a 
dokkokban, mint zsákkötő csatot is használat-' 
ban, hol a lázas munkát rendkívüli módon 
könnyítette és gyorsította; mert a késedelmes-
kötözés, bogozás és a fujtóra elbogzódott 

zsinegek fölmetélése e csat használatával 
mind el lőn kerülve. Egy pillantást kell csak 
vetnünk az ábrára: A munkás áthúzza a 
zsineget a csat hasitékán, áthúzás közben le-
szorítja a hasítás szűkebb végébe és.már is 
szorosan meg van kötve a kéve, vagy szorosán 
be van kötve a zsák szája. Az egész egy 
pillanat müve. A csat, mely aczélból készült, 
rozsda ellen galvanizálva lévén, megszámlál-
hatatlan évekig elszolgál, vele a kötöző munka 
Vs-adát megtakarítjuk, a kötést egy pillanat 
allatt fel lehet oldani s egy pillanat alatt uira 
bekötni és mivelhogy — amint már említettük 
is, — a zsinég el nem csomósodhatik, nem 
kell soha felvágni s rongálni, igy a zsineg is 
éveken át szolgál. O. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
261. kérdés. 40 hold dinnyémet erős 

jégverés teljesen tönkretette. Kérdem vájjon 
mivel lehetne ezen 40 hold földet újonnan be-
vetni ? Megjegyzem, hogy én őszi búzát akarok 
bevetni. 

E környéken ugart soha sem hagyunk, 
hanem ugar helyett dinnyével és bükkönynyel 
készítjük a földet őszi vetésre. Nem volna jó 
„Pignoletto" török búzát bevetni és nem késő-e 
az idő arra ? 

Kisfalud. T. J. 
262. kérdés. Miután nálunk a szalmás-

vetések között nagyon sok a vad repcze, kér-
ném tudatni, hogy lehet-e azt értékesíteni, mily 
uton és milyen árban? Kifizeti-e az magát le-
kaszálhatni és kicsépeltelni ? 

Ádámos. H. A. 
263. kérdés. 30 szekér lóherét és pedig 

felét szárazon, felét félszárazon rakattam be 
10 nappal ezlőtt s a herének már egészen 
savanyu szaga van, de nem gőzöl láthatóan, 
amennyire az ember be tud nyúlni, kissé meleg. 
Lesz-e ennek valami baja, vagy nem? 

Cs. S. 
264. kérdés. Melyik volna azon fükaszáló-

gép, amely ugy a réti, mint a mesterséges ta-
karmányok kaszálásánál kifogástalan jó ered-
ménynyel végezné a munkát ? 

Sarolta-Puszta. B. L. 
265. kérdés. Egy 2 éven át használt 

„Osborne" fűkaszálót óhajtanék megvenni; 
kérném velem tudatni, hány százalékot lehet 
ilyen gépeknél tőketörlesztésre évenkint leszá-
mítani, ha az circa 200 hold herést és mint-
egy 30 hold süríi kukoriczát kaszált le, de 
tavaszszal kellőképp átjavítva, illetve részben 
uj részletekkel lett ellátva, még megjegyzem, 
hogy a kaszáló által letakarított sürü kukori-
cza egész vékony szárú volt. 

Alberti-Irsa. P. M. 
266. kérdés- Kísérletképpen 2—3 hold 

luczernást gipszszel szeretnék meghintetni. 
Lehet-e ezt a második kaszálás után s ha igen, 
magyar holdankint hány kgramm hintendő? 
A gipsz q-ja mennyibe kerül és hol szerezhető 
be legjutányosabban ? 

267. kérdés. Süáz tehénből álló tehené-
szetben a takarmánykészités és vizhuzásra 
lovasjárgány helyett oly gépet óhajtanék a 
füllesztő kamrában elhelyezni, mely kis tér-
fogat mellett egyszerű kezeléssel és teljes meg-
bízhatósággal dolgozik. 

A feldicsért Bánki-féle petróleummotor a 
gyakorlatban ily czélra megfelelne-e? avagy 
létezik-e pl. 2 lóerejü oly gőzgép, mely 
hasonló czélra valamely tejgazdaságban, vagy 
hizlalóban gyakorlatilag kipróbálva lett? 

Batta. L. Gy. 
268. kérdés. Küldött fajtájú rózsából 

több nemesitett tőm van, melyek tömérdek 
bimbót hoznak ugyan, de kifejlődött rozsává 
a bimbók egyike sem lesz. Mi lehett ennek az 
oka s mivel védekezhetnék a baj ellen ? 
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Megjegyzem, hogy a tőkéket magam kezelem ; 
tavaszszal, erősen visszametszem s a rózsa 
elvirágzása után, annak szárát szemnél szin-
tén lemetszem. Ugyanezen eljárást követtem 
fentebb emiitett fajtánál is, s mig többi 
rózsafáim díszlenek, azokkal eredményt nem 
tudok elérni, sem a baj okát kideríteni. 
Minthogy a folytonos visszametszéssel rózsa-
fáimat folytonos virágzásra ösztönzöm, nem 
fogja-e ezen müveietem magát megbőszülni? 
Az ösztönzés ellensúlyozására minden 2 év-
ben komposzttal szoktam a tőkét trágyázni; 

• helyes-e eljárásom ? 
Böny. M. N. 
269. kérdés. V2 éves kisjenői fajú serté-

seimhez yérfelfrissités végett még egy kant 
kell beszereznem. Kérek tanácsot, hogy megint 
kisjenőit, vagy mily más fajból vegyek és hol 
szerezhetem be ? 

Bács-iCséb. B. M. 
270. kérdés, Gazdaságomban, mely egy 

- kilóméter hosszú vízvezetékkel leend ellátva, 
a viz felnyömását (12 méter emelkedés) szél-
motorral óhajtom eszközöltetni. A motor egyút-
tal a szecska- és répavágót sőt két pár 36" 
kőnagyságu malmot is hajtana. 

Tudtommal a technikai nehézség meg-
van oldva a szélrnotornáí, és felváltva mindezen 
gépeket hajthatná — ha elegendő szél van. 

Kérdésem arra terjedne^ van-e 
már nálunk malomberendezés szél-
motorra s ha van, statisztikailag 
hány napot vehetek fel egy évben 

• munkaüzemre, továbbá miképp ellen-
őrizhetném a motor felállítása előtt 
vidékemen a szél erejét? 

Kérném egyáltalán válaszban 
kifejteni, hogy a motor felállítása 
ajánlható-e. 

B.-Szent-Lőrincz. M. B. 
271. sz. kérdés. A riczinus 

pogácsa etethető-e vagy nem ? A hét 
folyamán községünkben egy egyén, 
ki sertéseivel repczepogácsát etet, 
egy kevés riczinus pogácsát kevert, 
mely napon úgyszólván összes ser-
tései elpusztultak. Kérem tehát a 
szakértő urakat, velem tudatni, hogy 
mi okozta azon kárt, vagy egyálta-
lán méregtartalmu-e a riczinus po-
gácsa? 

Buda. F. M. 
272. sz. kérdés. Ezer 18 kótés 

kereszthez szükséges mintegy 18,000 
szalmakötél csavarásnál (kévekötél-
nek) mennyi lehet a buzaveszteség ? 
ésennyiszalmakötőhözhány négyszög-
ölről kell búzát nyügni ? 

veszik; e tekintetben tehát legjobb lesz egy 
ilyen olajütő gyárral vagy teleppel érintke-
zésbe lépni. 

Megjegyzem, hogy a vadrepczét épp ugy 
kell aratni s kezelni, mint a közönséges rep-
czét. Tehát korán aratni, vontatókban szárítani, 
repczehordó kocsikon vagy ponyvás kocsikon 
beszállítani, nehogy magját elhullajtsa, a mit 
nem annyira a magveszteség, mint az elgyomo-
sitás veszélye miatt kell a lehetőség szerint 
elkerülni. K. K. 

Lóherekazalozás. (Felelet a 263. számú 
kérdésre.) Ha a lóherét teljesen száraz és fél-
száraz állapotban keverten egyszerű kazalba 
rakatta, akkor a túlságos megbarnulás, esetleg 
elszenesedés veszélye tényleg jelen van. 

Itt nincs más hátra, mint a kazal tőemel-
kedését figyelemmel kisérni és esetleg ideje-
korán átrakatni. Vagy . pedig sokkal helyesebb 
lenne, még most a tetejét jó erősen leföldelni 
s igy mintegy zsombolyázott takarmányképpen 
kezeltetni. Feltéve, hogy a felmelegedés, még 
nem túlságos (60—70° C.), akkor.jó vastag 
— legalább 80 cmes — földréteggel elejét ve-
hetjük a nagyobb bajnak. Ky. 

Fűkaszáló-gépek. (Felelet a 264. számú 
kérdésre.) A fükaszáló-gépek közt manapság 
már nehéz az abszolút legjobbat kiválasztani. 
Azt lehet mondani, hogy mind jó. S ha jól 

B. M. 

Feleletek. 
.Jégveréses dinnyeföld kihasználása. (Fe-

lelet a 261. sz. kérdésre.) Ha a kérdésben em-
lített körülmények figyelembe vételével kukori-, 
ezát óhajt a dinnyeföldbe vetni a kipusztult 
dinnyeföld kihasználása czéljából, akkor a 
pignolettót semmi szin alatt nem ajánlom. Erre 
a vetés már késő lenne; ilyenkor van helyén 
a korai székely tengeri, vagy a késszemü s kis 
esöyü cinquanjino tengeri, melyből magot a 
magyar-óvári gazdasági akadémia gazdaságából 
lehet szerezni. Ezek junius végére elvetve, 
szeptember végére még beérnek, feltéve, hogy 
fejlődésük elején egy-két kiadó jó esőt kapnak. 
Tekintettel arra, hogy itt buzaelőveteményről 
is szó van, a takarmánynövények közül leg-
feljebb takarmány (esetleg mag) köles vagy 
mohar vetéséről lehetne szó. ö 

Vadrepcze értékesítése. {Feléiéi a 262. 
kérdésre.) Ha a vetés között annyi a vadrepcze, 
hogy annak a kérdésnek a szükségessége me-
rül fel, hogy lekaszálva értékesíthető-e, akkor 
csak azt a tanácsot adom, tessék lekaszál-
tatni s a magját kicsépelni s eladni. A vad-
repcze magját az egyes olajütő gyárak meg-; 

76. ábra. Kévekötőcsat. 

kezelik, kellően gondozzák és rendesen olajoz-
zák, bizony nem lehet köztük valami rend-
kívüli eltérést munkaminőség dolgában találni. 
Inkább az anyagban és szerkezeti elrendezés-
ben lehetne esetleg egyik, vagy másik gép 
ellen kisebb-nagyobb kifogásolni valót találni, 
de ez sem olyan, hogy a gépet hasznavehetet-
lennek lehetne nevezni. 

A nálunk alkalmazásban levő fükaszáló-
gépek közül eddig is jónak bizonyultak az 
„Adriance" fűkaszáló (kapható a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezeténél, Budapest), a Deering-
féle „Ideál" fűkaszáló (kapható Propper Samu-
nál Budapesten), az ,,Albiori" fűkaszáló (kap-
ható Graepel Hugónál, Budapesten), az „ Osborne", 
fűkaszáló, (kapható Kü'nne Edénél, Budapes-
ten), stb. 

Bármelyik fükaszáló-gépet veszi ís meg 
kérdésttevő, helyes kezelés mellett ugy a mes-
terséges takarmánynemüek, valamint a rétek 
kaszálásánál egyaránt teljesen kielégítő munkát 
végeztet velük. Fődolog a kellő olajozás és 
mindenkor élés kés. i. S. P. 

Amortizáczió a fükaszálógépeknél. (Fele-
let a 265. sn. kérdésre.) A mai fükaszálógépek 
jobbjai, melyek közé az „Osborne" fűkaszáló 
is számitható, évenként átlag 10% tőketör-
lesztésre vehetők fel. 

Rendesen 15°/o-ot szoktak az aratógépek-

nél felvenni amortizáczióra s azonfelül 5 % 
tőke kamatot. 

A fűkaszálók azonban lényegesen egy-
szerűbb szerkezetük miatt 10% törlesztésre és 
5 % tőkekamatra, tehát 15%-ra vehetők fel. 

Ami a két éven át használatban volt 
fűkaszáló értékét illeti, az feltéve, hogy jó-
karba van a gép, még az eredeti vételárnak 
60—80%-át mindig megéri. Megéri pedig azért, 
mert a kopásnak jobban kitett részeket ujakkal 
kicserélve, ily géppel csak ugy, sőt sok eset-
ben jobban is lehet dolgozni, mint egészen 
uj géppel. 

Tapasztalatból tudom, hogy az olyan 
fükaszáiógép, mely már egy-két éven dologban 
volt, rendszeresen helyrehozva éppen oly jól 
működik, mint akármelyik uj gép, melyek közül 
néha egyesek eleinte részint a berozsdásodás, 
részint esetleg helytelen szerelés következtében 
nem jól dolgoznak. i. 8. P. 

Luczernás meghintáse gipszszel. (Félélet 
a 266. sz. kérdésre.) A luczernást a mi viszo-
nyaink között legczélszerübb késő őszszel gip-
szezni, mert a gipsz feloldásához aránylag sok 
vízre van szükség. Ha őszszel a gipszézés egy 
vagy más okból elmaradt, kora tavaszszal kell 
azt elvégezni, a második kaszálás után való 
gipszezésnek legfeljebb igen esős nyáron lenne 
eredménye. A gipszből magyar holdankint 2 q 

veendő, melyet teljesen szélcsendes 
időben kell elhinteni s elhintés után 
a luczernást meg kell boronálni. A 
gipsz q-ja 60 kr—1 forintba kerül. 
Beszerezhető a mütrágyákereskedők 
utján, a mely tekintetben a „Köz-
telek" hirdetései adnak tájékozást. 

Cs . S. \ 
Motor takarmányos kamrába. 

(Félélet a 267. kérdésre.) Manapság 
takarmánykamrába legmegfelelőbb 
motor a petroleummotor. A gyakor-
lat már megmutatta, hogy ez a 
motor rendkívül alkalmas a takar-
mányos és tejeskamra gépeinek haj-
tására. Hazánkban már számos ily 
takarmányos kamra áll üzemben 
petróleum-motor hajtásra berendezve 
s kivétel nélkül jól működnek. 

A kérdezett Bánki-Csonka-féle 
petroleummotor pedig egyike a leg-
jobb, sőt nálunk Magyarországon 
tényleg a legjobb, petróleum-moto-
roknak. Kérdésttevő egészen nyu-
godtan alklmazhatja a Bánki-Csonka-
féle petróleum-motort, mert igen 
egyszerű kezelés mellett teljes biz-
tonsággal működik. Munkája pedig 

nagyon olcsó és sokkal jobb, mint a járgány-
munka. 

Vannak ugyan kis gőzmotorok, melyek 
közül a Hoffmeister-félék elég jók. De gazda-
sági czélokra s különösen takarmányos kamrába 
a petroleum-motor való. i. S. P. 

Ki nem nyiló rózsák. (Felélet a 268. sz. 
kérdésre) Mentől teljesebb valamely rózsafajta 
virága, annál nehezebben nyílik ki. Ha már 
most virágzása elején sok esőt kap, vagy felül-
ről öntöztetik: ugy csakhamar rothadásnak 
indul, ha ismét a levegő száraz, akkor ismét 
leszárad és igy pusztul el» 

A rózsák ezen csoportjába tartozik a be-
küldött rózsafajta is,-melynek baján, mint az 
előadottakból látható, alig lehet segíteni, ennek 
daczára is tessék megkísérteni most elvirágzás 
után tiszta szarvasmarhatrágyát vizben felhígí-
tani és a kérdéses rózsatöveket jó megöntöz-
tetni, mely czélból minden tőke körül egy körárok 
készítendő, abba 2—3 kanna hígított trágya, 
utánna pedig 2—3 kanna tiszta viz öntendő. 
Ha a vizet a föld elitta, az árok ismét be-
húzandó. Midőn a második virágzás kezdődik 
tiszta vizzel ez eljárás megismétlendő, mire 
— talán — rózsái kifognak nyiilani. A kom-
poszt is jó, de érett — porszerü — szarvas-
marhatíágya jó bőven adva: eredményesebb 
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lesz. Ha talaja homokos, ugy agyag hozzá-
vegyitése szinte csak javítani fog. A. D. 

Vérfrissítő ltan beszerzése. {Félelet a 
268. számú kérdésre.) Nagyon kevés sertéste-
nyészetünk lehet olyan, amelyben kisjenői vér 
nincs, afelett tehát nem igen lesz biztosságban 
kérdésttevő ur, hogy nem Kis-Jenőről szerez-
vén be kant, e vérminőséget állományába bele 
nem viszi. De e vérfrissítésben nem is az a 
lényeges, hogy bizonyos azonos jellegű 
sertések párzását kerüljük, hanem az, hogy 
közel rokon individuumokat ne pározzunk. A 
kisjenői nyájból tehát bátran vásárolhat kant 
a frissítés czéljára, csak azt kéli tudnia, hogy 
az a kan a hágatandó koczáknak nem-e csa-
ládbeli rokona, nevezetesen pl. nem-e testvére, 
\ agy apai, vagy anyai, vagy mindkét részről. 

. Ezt törzskönyvi adatokból lehet kideríteni, 
ami felett ha kérdésttevő ur nem rendelkezik, 
ajánlatos más tenyészetből szereznie be a kant. 

Hogy a mai súlyos vészes viszonyok 
között, hol lehet biztosan alkalmas kant kapni, 
azt nehéz megmondani, mert az állomány 
gyakran egy hét keretén belül lényeges válto-
záson megy keresztül. Legczélszerübb a nagy 
és híresebb tenyészeteket levélileg felkeresni, 
vagy szaklapokban hirdetés utján tudakozódni. 

Kérdezősködhetik pl. Mezőhegyesen, az 
állami birtok igazgatóságánál; a Schuíkowszky-
féle uradalomban Pankotán; Graefl Jenő urad. 
Poroszló; Kornstein testvérek Pata-puszta, 
pósta Nagy-Szalonta; Schönborn urad. Munkács; 
Harkányi Frigyes uradalma Takta-Harkány; 
gróf Andrássy urad. Tisza-Dob; Wertheimstein 
Alf. Csehtelek; Schwarz J. L. Okány; Pallavi-
csini urad. Csongrád Sándorfalva; Lovassy F. 
N.-Szalonta; gróf Wenckheim F. urad. Szék-
udvar. Mi. 

Szélmotor gazdasági czélokra. (Felelet a 
270. kérdésre.) A kérdésben jelzett munkála-
tok végzésére, illetve gépek hajtására szélmo-
tort, alkalmazni lehet, ha kellő nagyságút vá-
lasztanak ki e czélra. Legtöbb erőt igényel a 
két szár malomjárat hajtása, de azért ezt is 
elhajthatja egy megfelelő erős szélkerék. Hogy 
azonban nálunk az u. n. szélmétorral — mert 
a közönséges szélkerék is az — hajtott ma-
lom berendezés létezik-e s azzal minő ered-
mények érettek el, eddig tudtommal adataink 
erről nincsenek. 

A mi az egy évben számitható munka' 
napokat illeti a szélmotornál, arra nézve 10 
évi megfigyelés alatt azt tapasztalták, hogy 
széldusább vidékeken átlag éveként 267 napon 
át jó középerős szél, 77 napon át gyengébb, x k 
erős szellő és 21 napon át szélcsend van. E 
számok nagy átlagban megfelelnek a mi alföldi 
és sík vidéki helyeinknek is. 

A mi a szél erejének, illetve gyorsaságá-
nak megfigyelését illeti, arra az annemometer 
szolgál, mely műszert szükségtelen a czélból 
beszerezni, hogy a felállítandó szélkerék szá-
mára rendelkezésre álló erőt az illető gazda 
maga figyelje meg. Erre nézve elég megbíz-
ható adatokat szolgáltathat Beaufort táblázata, 
mely a szél erejét, illetve gyorsaságát követke-
zőleg osztályozza: 
Alig érezhető fuvsüomnál a szél gyof-

sasága másodperczenként . . . 1 méter 
Gyenge szellőnél a szél gyorsasága 

másodperczenként . . . . . . 2 „ 
Friss szellőnél a szél gyorsasága 

másodperczenként . . . . . . . 4 „ 
Gyenge szélnél a szél gyorsasága 

másodperczenként 6 » 
kendes szélnél (ez a motorra a leg-

jobb) a szél gyorsasága másodper-
czenként . 7 „ 

Erősebb szélnél a szél gyorsasága 
másodperczenként . . . . . . 9- „ 

Igen erős szélnél a szél gyorsasága 
másodperczenként . . . . . . 12 , 

Viharnál a szél gyorsasága másod-
perczenkint . 15 „ 

Erősebb viharnál a szél gyorsasága 
másodperczenként . 2 0 3 

Szélvészkor a szél gyorsasága másod-
perczenként . . . . . • . . 2 4 „ 

Orkánnál a szél gyorsasága másod-
perczenként . . . . . . . . 36 „ 

Ha már most kérdésttevő megfigyeli, hogy 
melyik szél hány napon át észlelhető az illető 
vidéken, elég biztos adatokat nyerhet a ren-
delkezésre álló szélerőt illetőleg. 

A megfigyelést természetesen szabad 
helyen kell végezni, hol a széláramnak misem-

áll útjában. 
Dé ezen megfigyelés sem okvetlen szük-

séges, mert a szélmotorókat készítő czégek 
meglehetősen tájékozva vannak a különböző 
tájak, szélviszonyairól, s ha kérdésttevő oda 
fordul, részletes felvilágosítást kaphat ugy a 
felállítandó szélkerék nagyságát, valamint a 
munkabeosztást illetőleg. 

Nálunk szélkerekek felállításával a Lakos 
Nándor-féle czég foglalkozik (Budapest, VIII., 
Külső-Kerepesi-ut 1), mely czég a Halladay-
rendszerü szélkerekekből már többet felállított. 
E szélkerekek elég jól működnek s elég vihar-
biztosak is, amennyiben vitorlájuk a szél 
erejéhez képest önműködőlég beáll. i. b. P. 

Riczinuspogácsa. (Felelet a 271. sz. kér-
désre.) A riczinusolajgyártásnál visszamaradó 
pogácsa nem takarmány s ily néven nincs is 
forgalomban. A gyárak ez anyagot közönsége-
sen mint trágyaszert értékesitik, azonban tisz-
tességtelen kufárok elég gyakran lenmagpogá-
csával keverve mégis forgalomba hozzák. Még 
az ekként hamisításra használt riczinuspogácsa 
is árt valamennyi házi állatnak, valószínűleg 
u. n. riczinin, de még inkább amygdalin tar-
talmánál fogva, mely utóbbi anyagból bizonyos 
körülmények között kéksav fejlődik, amely 
tudvalevőleg egyike a legerősebb mérgeknek. 
Valószínűleg ez a méreg ölte meg a szóban 
forgó sertéseket s nyilvánvaló, hogy botor cse-
lekedet volt az illetőtől készakarva keverni 
riczinuspogácsát a sertés elesége közé. 

Mi. 

A szövetkezeti eszme térfoglalása. 
Sok időre volt szükség, hogy kormányunk 

felkarolja a szövetkezeti eszmét, melynek éve-
ken keresztül csak néhány lelkes férfiú szegő-
dött apostolává, kik a nehézségektől vissza 
nem riadva, fáradságos munkával elismerésre 
méltó eredményeket tudtak kivívni. Az általuk 
elvetett mag termő talajba hullt, az eszmének 
mind többen és többen szegődtek híveivé s 
végül a kormány sem zárkózhatott el az elől, 
hogy a szövetkezeti eszmét fel ne karolja. 

A szövetkezés legfáradhatlanabb munkásai 
és előharczosai á Nyitra vármegyei gazdasági 
egyesület vezető férfiai, akik főfeladatukul tűz-
ték ki a szövetkezeti eszme terjesztését, szö-
vetkezetek létesítését s aránylag rövid idő 
alatt a mi viszonyaink között bámulatos ered-
ményeket értek el, a szövetkezetek valóságos 
hálózatát teremtve meg vármegyéjükben: 

E hó 26-án ismét egy jelentékeny lépés-
sel haladt előbbre a szövetkezés ügye Nyitra-
megyében. Az egyesület szövetkezeti népgyű-
lést hívott össze Tornóczra azon czélból, hogy 
megalakítsa a tornócz-vágvecsei szövetkezetet 
s ez alkalomra meghívta mindazon testülete-
ket, amelyek feladatukul tűzték ki a szövetke-
zés eszméjének propagálását. 

Szükségesnek tartotta a Nyitramegyei 
Gazdasági Egyesület ünnepélyesebb szint köl-
csönözni a tornócz-vágvecsei szövetkezet meg-

. alakításának, mert azon vidék népessége előtt 
lelketlen, haszonleső emberek alaposan kom-
promittálták a szövetkezés eszméjét; régebben 
ott egy fogyasztási szövetkezet alakíttatott, a 
melynek vezetői talán tudatlanságból is, de 
főleg kapzsiságból kizsákmányolták a szövet-
kezet üzletrészeseit, annyira, hogy mint érte-
sültem, volt olyan tag is, aki 15—20 ezer 
frttal károsodott s úgyszólván vagyonilag tönkre-
ment. 

Ily előzmények után mi természetesebb, 
hogy a vármegye e két helységének lakosai — 
daczára, hogy a környékbeli falvakban létesült 
szövetkezetek virágzásáról meggyőződést volt 
alkalmunk szerezni — bizalmatlanokká tétettek 
a szövetkezetek iránt s nem volt könnyű fel-
adat őket visszahódítani, ami hogy sikerült, a 
vezetők érdemének, első sorban Mezey Gyulának, 
annál inkább betudható. 

A szövetkezeti népgyűlésen az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület Bálintffy Pál és 
Jeszenszky Pál, a Magyar Gazdaszövetség Ber-
nát István, a „Hangya" fogyasztási és értéke-
sítő szövetkezet Balogh Elemér által voltak 
képviselve. A gyűlést megelőzőleg a község-
házán nagy érdeklődés mellett megalakittatott 
a tornócz-vágvecsei szövetkezet, elnökké választ-
ván Mezey Gyulát. 

A délután megtartott népgyűlésen képvi-
selve volt az egész járás intelligencziája s 
földmivelő népe, kiknek a szövetkezetek hasz-
nát s az uj szövetkezeti törvényt a nyitrame-
gyei gazd. egyesület vezetői s a központból 
érkezett férfiak magyarázták. 

A gyuíést Emődy József, a gazd. egye-
sület elnöke nyitotta meg lelkes beszéddel, 
rámutatván arra, hogy a mezőgazdaságot nyomó 
válság — mint ezt már a példák igazolják — 
csakis a szövetkezésben levő erő által enyhít-
hető. Különösen kiemeli gróf Károlyi Sándor 
úttörő munkájának nagy érdemeit e téren. 

A nagy tetszéssel fogadott buzdító szó-
zat után Meskó Pál egyesületi titkár tartott 
előadást a nyitramegyei szövetkezeti mozgalom 
eredményeiről, hol immár több mint ötven 
szövetkezet erősiti a gyengét, védi a gazdát 
az uzsorától s enyhíti a nagytőke túlkapásai-
nak pusztító hatásáit. A nyitramegyei gazda-
sági egyesület által létesített szövetkezeteknek 
több mint 8000 tagja van 170,000 frt befize-
tett üzletrészszel, a bevételek összege 40,000 
forint. 

Nagy figyelemmel hallgatta a népgyűlés 
közönsége Bernát István előadását. A sátor 
ormán lengő vörös zászló — úgymond — 
küzdelmet jelent, de nem azt a küzdelmet, a 
melyet e zászló szokott jelezni, a törvény és 
jogrend ellen, hanem küzdelmét a békés, becsü-
letes gazdasági és társadalmi fejlődés biztosí-
tására, amelynek ma fenn és alant egyaránt 
vannak ellenségei. A szövetkezeti mozgalom a 
gazdasági, társadalmi és nemzeti egység alap-
jainak a lerakásában a leghatalmasabb eszköz. 
Örvendetes tény, hogy ez az igazán nemzeti 
munka Nyitramegyében máris oly szép ered-
ményeket ért el. 

Bálintffy Pál külföldön szerzett gazda-
sági tapasztalataiból vonta le és bizonyította 
azt az igazságot, hogy az erők egyesítése, a 
szövetkezés mentheti meg Magyarország ma 
válságba sodort mezőgazdaságát. Általános 
figyelemmel kisért előadása után. 

Mérey Lajos volt országgyűlési képviselő 
népszerű modorban magyarázta a szövetkezeti 
eszmét. Egy megjegyzése szóra birta a nagy-
sélyei takarékpénztár elnökét, Lévay Antalt, 
aki közmegelégedésre azt fejtette ki, hogy a 
vezetése alatt álló takarékpénztár a szövet-
kezetekkel kezet fogva óhajt a nép javára 
munkálni. 

Végül Mezey Gyula az újonnan megala-
kult szövetkezet elnöke foglalta össze az elő-
adások következtetéseit abban a tételben, hogy 
a szövetkezeti ügy elsőrendű nemzeti kérdés, 
annak munkálása igazi hazafiúi feladat. Majd 
köszönetet mondott a vendégeknek és az elő-
adóknak, berekesztvén a népgyűlést. 

Örömmel látjuk a Nyitramegyei Gazda-
sági Egyesület tevékenységét a szövetkezeti 
eszme terjesztése tekintetében s óhajtandónak 
tartjuk, hogy többi vármegyei gazd. egyleteink 
annak példájára szintén ily lelkes apostolaivá 
szegődnének azon ügynek, amely akisemberek 
anyagi és erkölcsi helyzetének javítását és 
emelését eredményezi. J. P. , 
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IRODALOM. 
Népies gazdasági előadások. 

— A mult tél tritikája. 
A gazdasági egyesületek által nagy buz-

galommal országszerte megindított gazdasági 
előadásoknak hatását a népies gazdasági iro-
dalom is megérezte, amennyiben az egyes 
gazdasági egyletek ezeket az előadásokat egybe-
gyűjtve, könyv alakjában is kiadták, amelye-
ket általában ingyen osztanak szét tagjaik 
között s igy ez uton is hathatósan hozzájá-
rulnak a gazdasági szakértelem fejlesztéséhez. 

Több ily füzetet volt már alkalmam la-
pozgatni. Benyomásom az, hogy a gazdasági 
előadások igen sokat markolnak; általános 
érdekű kérdéseket tárgyalnak jórészt, mégpedig 
igen tág keretek között, mintha csak sziszte-
matikus szakképzettségnek akarták volna velük 
alapját lerakni. Majdnem mindenütt találkozunk 
a következő tárgyakkal: növénytermelés, talaj-
mivelés, szarvasmarha, sertés- lótenyésztés stb. 

Az illető előadások aztán ezeknek a ter-
melési, illetve tenyésztési ágaknak összes elemi 
ismereteit magukban foglalják, közöttük sok 
olyant, ami az egyszerű falusi hallgató figyel-
mét megragadja s amit az gyakorlatilag is 
értékesíthet; de viszont sok olyat, ami inkább 
csak az illető előadás kiegészittetségének oká-
ból s a tárgy természeténél fogva megkövetelt 
körültekintés szempontjából volt elmondandó, 
mig magát a hallgatót az aktuális hiányánál 
fogva nem érdekeli. Hiszen ha paraszt akadémiát 
akarok felállítani s rendszeres szakképzés 
nyújtását tűztem ki czélul, akkor igenis szűk-
szükségesnek fogom találni, hogy hallgatóimat 
elsősorban is a gazdasági szaktudományok 
alfabétájával ismertessem meg, hogy mindenek 
ellőtt az általános körültekintést s a vizsgálódás 
képességét adjam meg nekik azon a téren, 
amelyen mozogni fognak. 

De ha az én atyámfiával csak egyszer 
jövök össze évenként, néhány nap tartamára, 
akkor nem igyekszem egész életének mulasz-
tásait, tudásának összes hézagait néhány nap 
alatt pótolni, hanam azt nézem, mi szükséges 
okvetlen, mi hiányzik neki legjobban, mit ta-
níthatok meg vele a legtöbb haszonnal ? 

És aztán a tanításomat csak arra a 
szük térre szabom, hanem amit megakarok 
értetni vele, azt elmondom neki körülménye-
sen, inkább beszélgetve, mint egy gyönyörűen 
kikerekített szónoklatban, abban keresvén az 
érdemet, hogy azt a keveset, amit a fülébe 
rágtam, biztosan értékesíteni tudja és soha 
el ne felejtse. 

Szerény nézetem szerit a népies gazda-
sági előadásoknak is körülbelül ez a czélja s 
erre gondolt valószínűleg a földmivelésügyi 
miniszter is, mikor azoknak országszerte való 
kezdeményezőiére az impulzust megadta. A 
feladat körülbelül az, hogy alkalmazkodva a 
kis- ős parasztgazdák egyszerű viszonyaihoz s 
ismeretkörük csekélyebb igényeihez, csupán 
olyan kérdéseket fejtegessünk, amelyek aktu-
álisak előttük, tehát azokat a hibákat, ame-
ken javítani kell, azokat a fogásokat, amelye-
ket elsajátítani czélszerü s azokat az újításo-
kat, amelyeket figyelembe venni szükséges. 

Szóval a népies gazdasági előadásoknak 
a gyakorlati élét igényeivel a legközvetlenebb 
kapcsolatban kell állaniok; mert a törekvés 
nem, az, hogy a kisgazda elzsibbadjon az egy-
szeribe reárakott szellemi terhek alatt, hogy 
egészen az ő ötletességére legyen bizva a neki 
szükségesek kiválasztása; a törekvés az, hogy 
minden kisgazda vigyen haza legalább egy, 
jólmegemésztett jó tanácsot, ami aztán pénz-
értékben lévén értékesíthető, felkelti ékdeklő-
dését s bizalmát a szaktudás hasznos volta s 
az előadások czélszerüsége iránt. 

Ha a gazdasági egyesületek általában 
véve nem is tartották be ezeket a követelmé-
nyeket, azért még távolról semjmondhatjuk, hogy 

improduktív munkát végeztek volna. A gazda-
sági előadásokintézményénekkezdeményezésénél 
igen sok hézag várt egyszerre pótlásra, sok 
buzgalom torlódott össze s nagyfokú érdeklő-
dés volt kielégítendő. Egyáltalában elhanyagolt 
térnek leginkább elhanyagolt pontjait egyszerre 
nem egykönnyü volt megtalálni, nem csodál-
hatjuk tehát, ha a gazd. egyletek érezvén a 
kisgazdák követte ósdi rendszer hiányait itt is, 
ott is, tapasztalván az érdeklődést minden ol-
dalról, egész vonalon megindították a munkát 
a kisgazdák intelligencziájának s szaktudá-
sának fejlesztése érdekében. Érezték, hogy 
alapvető munkát kell végezniök s ezért 
dolgoztak olyan arányokban, melyek nagyob-
bak voltak a hallgatóság — hogy ugy mond-
jam — szellemi teherviselési képességénél. 
Ám most megtalálták az érintkezési pontot 
a kisgazdákkal, amely egyúttal támpont gya-
nánt is fog szolgálni a jövőben az ő gya-
korlati szükségletük helyesebb megítéléséhez 
és a kielégítendő igényekhez való alkalmaz-
kodáshoz. Kétely sem férhet ahhoz, hogy a 
tapasztalatok nyújtotta okulás nyomán fejlesztve 
a népies gazdasági előadásokat, ezek a nép 
gazdasági életében üdvöshatásu, nagyhasznu s 
hézagpótló szerepet fognak betölteni. S bizva 
ebben, hiszem, hogy az 1897-iki év, melyben 
a gazdasági egyesületek oly lelkes buzgalom-
mal állottak ennek a mozgalomnak az élére, 
állandó emlékű marad az ország mezőgazda-
sági kultúrtörténetében. 

Az itt általánosságban előadottak körül-
belül alkalmazhatók azokra füzetekre is, amelyek 
most fekszenek előttem. Mindkettő népies 
gazdasági előadások gyűjteményét tartalmazza ; 
az egyiket a pestmegyei, a másikat a szólnok-
dobokamegyei gazdasági egyesület adta ki. A 
pestmegyei g. e. kiadványa 13 előadást foglal 
magában, tárgyai jól megválasztottak, előadási 
modora tömör, világos, népies. 

A 13 előadásból csupán az állattenyész-
tési kérdésekre 4, szőlőtermelési s értékesítési 
kérdésekre szintén, 4 esik. íme itt már meg-
van az igyekezet, hogy a kérdések az általá-
nosság keretéből kivéve, a maguk különleges 
aktuálitásukban tárgyaltassanak. 

. E szempontból jóval kevesebb az aktuali-
tása a szolnok-dobokamegyei kiadványnak. A 
közel száz lapból álló füzet mindössze öt elő-
adást tartalmaz, melyek közül csupán az állati 
betegségekről két előadás szól, egy a mező-
rendőri törvényeket ismerteti, kettő pedig a 
növénytermelés és trágyázás hasznáról érteke-
zik. El kell ismerni, hogy a négy szakelőadás 
tárgyismereténél s kidolgozásának külső for-
máinál fogva bármely Szaklapban, sőt tan-
könyvben is megállaná a helyét. 

Ez esetben abból a tankönyvből én, kisgazda, 
elolvasnám az értekezletnek azt a részét, a 
mely engemet különlegesen érdekel és örülnék, 
ha a nekem szükséges csekélységet valaki jól 
megmagyarázná, észrevételeimre megfelelne, 
közbejövő aggályaimat eloszlatná. Ezt a ma-
gyarázatot azonban legfeljebb íkét-három 
állatbetegségre, két-három gazdaságomba be-
illő növénytermelésre kívánnám kiterjeszteni, 
mert csupán ez aktuális előttem, a többi is 
okos, hasznos dolog, de az én fejembe meg 
nem marad s az igazat megvallva szükségem 
sincs reá. Nékem azonban nemcsak az állat-
betegségek s a növénytermelés köréből akad-
nak megmagyaráztatni valóim, hanem más ol-
dalról is rámfér itt-ott egy kis oktatás. Igy 
vagyok vele nemcsak én, hanem egy sereg 
hozzám hasonló, környékbeli atyámfia. Mutas-
son meg nekünk valaki csak olyan csekélysé-
get, mint egy ügyes fogás az ekeszarvon, 
annak több hasznát veszszük, mintha harmincz 
állati betegség fölött szörnyűködünk. 

Világos, ha igy és hasonlóan gondolkozó 
egyszerű emberek szaktudásának hézagait 
kikutatom, akkor igen sok tódozni-fódozni valót 
találok rajtuk, amelyeket a jó tanácsok apró 
flastromaival és nem egy vagy két, csupán 
lábra vagy fejre alkalmazott, de annál hosszabb 

kötelék alkalmazásával gyógyítok. Ilyen hosszú 
köteléknek tartom én a szolnok-dobokai kiad-
vány szemelvényeit és éppen itt vannak azok 
a bizonyos nagy arányok. Különben tudva azt, 
hogy a Szolnok-Dolnokamegyei Gazdasági Egye-
sület igen ügyes, serény kezek vezetése alatt 
áll, meg vagyok győződve róla, hogy az egylet 
által rendezett előadások tárgyainak megválasz-
tása s a mellettük való hosszasabb időzés gya-
korlatilag is meg volt indokolva. 

Egyebekben örömmel jegyezhetjük meg, 
hogy van egy köztevékenységi tér, ahol legfel-
jebb a tulbuzgalom s a roham erőteljessége 
miatt lehet okunk kifogásokat tenni. 

B. B. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 
Ausztria. Az osztrák képviselőház köréből. 

Dr. Dvorzsák képviselő az egyik utóbbi ülésen 
arra kérte a kormányt, intézkedjék, hogy a 
sertésvész lokalizálása czéljából a beteg, vala-
mint a gyanús állatok bunkóztassanak le s a 
kártszenvedett gazdákat a kincstár kártalanítsa 
— abban az arányban, minő károkat szenved-
tek. A rákövetkező ülésen Seidel képviselő 
azon interpellácziót terjesztette elő, hogy a 
kormány évenként móri tenyészméneket vegyen 
Morvaország számára, melyeket részint állami 
ménesekben, részint magánosoknál gondoztat-
nának. Felszólaló ráutal árra, miszerint a 
hidegvérű lovak korafejlettségük s nagyobb 
munkaképességük folytán a morva gazdasági 
viszonyoknak jobban megfelelnek. Végre áttér- í 
tek az állategészségügy kérdésére s azt kérel-
mezték, hogy Galicziában s Magyarországon 
ugyanazok az állatorvosi rendeletek léptesse-
nek életbe, a minők Ausztriában vannak 
érvényben (!). Kaiser képviselő azon indítványt 
hozta elő, hogy az örökösödési illetmény, 
egész 600 forint örökség összegig töröltessék. 
Az ennél magasabb örökség azonban az összeg 
szaporodásával, fokozott illetmény fizetésre 
lenne kötelezve. 

Németország. A szász kereskedelmi kerté-
szek védváma. A szász kereskedelmi kertészek 
már közel egy év óta azon fáradoznak, hogy 
azon terméseikre, melyek az ő klimájok alatt 
nehezen — másutt azonban éppen az éghajlati 
viszonyoknál fogva játszva előállíthatók — véd-
vámokkal óvassanak, mert ellenkező esetben 
ők annak termelésével kénytelenek lennének 
felhagyni. A drezdai „Feronia" kertészeti egye-
sület volt az, mely erélyesen közreműködött 
s fáradozott az összes kerti termékek védvám-
já,nak elérésében. Most névszerinti szavazást 
ejtet meg az összes szász kertészekkel, hog 
nyilvánittassék, tényleg kivánják-e a védvám 
behozatalát? A szászországi kertészegyesület 
szinte megkereste illetékes minisztériumát ez 
ügyben. Azonban a védvám emelését csakis a 
virágkötészethez szükséges anyag kivetésére 
kérelmezte. A kérdéssel foglalkozó egyik köze-
lébe megtartott kertészegyesületi gyűlésen 
Bopfer titkos tanácsos azon kijelentést tette, 
miszerint a kormány elismerte, hogy a kerté-
szet, a kormánynyali viszonyában többé nem, a 
mezőgazdaság mellékága gyanánt tekinthető, ha-
nem a jövőben specziális poziczióját fogja, el-
foglalni. 

A gyűlésen a főzelék, vágott virág, fais-
kolai tárgyak, a rózsák, koniferák stb. után ve-
tendő védvám behozatalának akadt meleg szó-
szolója. Előbb emiitett titkos tanácsos jegyezte 
meg, hogy a kereskedelmi szerződéseknek ugyan 
1903-ig van érvényük, de abban az esetben, 
ha a vámszerződés bizonyos pontjainak válto-
zása kívánatos, nagyon helyes dolog, mármost 
tanácskozni kell azon, mikép történjék az ? 
Ennek értelmében a német kertészek, illetékes 
tartományi kormányuk utján terjesztik óhajtá-
sukat a Reichstag elé_. 

Württemberg. Állami botanikai intézet fel-
1 áKitósa.Württembergában ezidőszerint egy állami 
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növényvédő botanikai intézet felállítását sür-
geti a gyümölcsészeti egyesület azon kérelmé-
ben, melyet e tárgyban a tartományi kormány 
elé menesztett. A kérelem avval volt okada-
tolva, hogy Württembergában a sok kaiamitás-
nak kitett gyümölcstermelés s a vele kapcsola-
tos iparágak kellő védelmüket nem nyerték. 
Fel van abban továbbá emlitve, hogy a növé-
nyi s állati gyümölcspusztitók életmódjának 
tanulmányozására nem tartatnak kellőleg ren-
dezett szakelőadások, holott más országokbau 
éppen ennek tanulmányozására külön intézetek 
állanak fenn. A kérelem elősorolja, hogy 
Poroszországnak megvan a berlini tud. egyete-
men előadott növénypsyhologiai és növényvédő 
szaktanfolyama. Haliénak van a nematodákat 
pusztító kísérleti telepe. 

Boroszlpnak az ehhez hasonló növény-
tani kísérleti állomása. Szászországban a meg-
felelő vizsgálatok a drezdai növénymüvelési 
kísérleti telepén eszközöltetnek. Badennek is 
megvan az ily intézménye. Karlsruheban s 
Bajorország ezidőszerint állítja fel Münchenben, 
Würzburgban ós Freisingban a kísérleti állo-
másokat. Olaszországnak botanikus intézményei 
már 1870 óta megvannak, Francziaországnak, 
Dániának s az Egyesült-Államoknak, más nem-
zetektől irigyelt ily berendezései vannak. 

Sajátságos, hogy a német szaklap, ami 
állami növényvédő intézményeinket nem em-
líti, pedig az említettekkel kiállhatnák a ver-
senyt. 

Belgium. Konferenczia a czukorprémiumoi 
törlése ügyélen. A czukorprémiumok törlése 
ügyében egybehívott konferenczia a mult héten 
kezdte Brüsselben üléseit. 

Elfogadhatott, miszerint a hozandó hatá-
rozatok csakis az 1899— 1900-ik campagnéban 
lépnek életbe. Érdekes voll: e tárgyban a 
frahczia Sebline szenátor beszéde, ki előter-
jesztésben ismerteti a franczia czukkorrépa s 
czukorgyártás jelen helyzetét (lásd a „Köztelek" 
május hó 18-iki számának szemléjét), kimutatta 
azon körülményeket, melyek a mai törvény-
hozást, valamint az okokat, melyek a jelenleg 
dívó czukoripart pártoló rendszer életbelép-
tetését tettek szükségessé. Sebline, miután 
Európa főbb államainak jelenlegi viszonylagos 
ezukorgyártási,valamint czukorkiviteli helyzetét 
leírta, hosszasan fejtegete a különböző államok 
törvényhozásai minő befolyásokat gyakoroltak 
a kontinensen folytatott ezukorgyártásra. 

Sebline beszédjéből azt a következtetést 
vonhattuk, miszerint a franczia kormány igenis 
hozzájárul a direkt czukorprémiumok eltörlésé-
hez, de a tiszteletre méltó szenátor mégis 
azon véleményének ad kifejezést, hogy ami 
a belföidi, hazai regie-t tehát a fogyasztás 
(accisje) törvényét illeti — rezervában tartja 
magát — vagyis magyarán szólva; a rejtett 
prémiumok további megtartását kívánja. 

Az elnök erre megjegyzi, miszerint a 
konferenczia egyedül abból a czélból ülésezik, 
hogy a premiumok elvének végleges eltörlését 
szentesítse internaczionális szavazás utján. Az 
ülés további folyamán elfogadtatott a kong-
resszusnak a belga kormány által elaborált 
programmja. A kongresszus további fejleményeit 
figyelemmel fogjuk kisérni. 

Francziaország. A 'gazdák kártalanítása 
lebunkózott állataik után. A szénátus mostaná-
ban szavazta meg a kamra által már előzőleg 
elfogadott törvényjavaslatot, mely a mezőrend-
őrségi' törvény 52 szakaszát ilyformán módo-
sítja : — „A gazdáknak csakis azon lebunkó-
zott állataik után lesz kárpótlás nyújtva, me-
lyek a marhavész s a ragályos tüdővész azon 
speczíális esetei között irtatnak ki, melyek a 
mezőrendőrségi törvény 34. s 37. szakaszaiban 
levannak irva. A tuberkulatikus húsnak elkob-
zása esetén azonban azon tulajdonosok mégis 
kártalanitatnak, kik az állategészségügyi ren-
deleteknek alávetették magokat. 

Az amerikai hus a franczia piaezon. Az 
amerikaiak ugy , látszik nem egy könnyeg fá-
radnak ki, hogy a franczia tenyésztőkkel ver-

senyezve, mentől több hust szállítsanak azok 
piaczára, amennyiben most már saját mészár-
székeiket állítják fel s azokban direkt árulják 
a fogyasztóknak a kimért hust. A francziákat 
főleg avval bosszantják, hogy bódéjok fölé a 
„tenyésztők mészárszéke" czimet illesztik, mivel 
számos vevőt tévedésbe ejtenek. 

Bordeaux-ban a mult héten nyílt meg 
ily mészárszék, melynek felirata ellen az ottani 
gazdasági egyesület nem késett erélyesen fel-
szólalni. Most az intéző körök egy része a be-
hozott amerikai marhák magasabb vámját szán-
dékoznak életbeléptetni, hogy a gazdák érdeke 
védelmét nyerje. Vannak, kik azt hiszik, hogy 
a vámtarifák emelése nélkül is kjlehet hozni 
az Amerikából áthozott hus egyenértékét, még 
pedig ugy, ha néhány hétig vesztegzár alá ve-
tik franczia területen. Mire vágóhidra kerülnek 
az állatok, sokkal drágábba ^kerülnek tulajdo-
nosaiknak, semhogy a franczia tenyésztők kárára 
lehetnének. 
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Szilassy Zoltán a „Köztélek" felelős szer-

kesztője Drezdába az ottani kiállítás meg-
tekintésére utazott. Mintegy hétre terjedő 
tanulmányutjának tartama alatt Buday Barna 
társszerkesztő helyettesíti. A drezdai kiállítás 
tanulmányozására elutaztak még Kerpely Kál-
mán, Pirkner János Bázsó Imre, Bóth Loránd, 
Bubinek Gyula, Sporzon Pál s többen, a föld-
mivelésügyi miniszter megbizásából. 

E l a d ó t e n y é s z m é n e k b e j e l e n -
t é se . A földmivelésügyi miniszter felhívja 
mindazon tenyésztőket, kiknek birtokában 
három és félévet be'öltött, de a nyolezadik 
évet még meg nem haladt korú ménló van 
és azt eladni óhajtják, hogy ebbeli szán-
dékukat annak kitüntetésével, hogy a 
ménló mely vármegyében, mely városban, 
községben vagy pusztában áll, továbbá az 
eladási árt is, hozzá (£0 kros bélyeggel 
ellátott beadványban) legkésőbb folyó évi 
augusztus hó 20-ig jelentsék be. Az el-
adandó mének a jelentések' mérvéhez és 
a bejelentök lakhelyéhez képest, ugy a 
mint a mult évben, ismét egyes közpon-
tokon fognak bizottságilag megszemléltetni 
és a vételár tekintetében létrejött egyez-
kedés után azonnal megvásároltatni és 
átvétetni. 165 centiméternél alacsonyabb 
mének, tekintettel a méntelepekben már 
meglévő anyagra, nem vásároltatnak, ki-
véve, ha áz egyed kitünö minősége a 
megszerzést kívánatossá teszi. A megvá-
sárolt mének vételára csak 1899. évi 
január hó elsó • felében fog azon m. kir. 

adóhivatalnál kifizettetni, melyet az eladó 
a vásárlás alkalmával kijelölend. 

Az aratás. Az aratási munkálatok or-
szágszerte megindultak, még pedig elég ked-
vező jegy alatt, mert az időjárás általában 
kedvez, az aratásnak, félünk azonban, hogy 
az eddig ejtett hibákat helyrehoznia nem si-
kerül. Ugy a rozsdakár, mint különösen a 
cecydonia okozta károsodások csak most lesz^ 
nek voltaképpen megítélhetők s e tekintetben 1 

— ujabb értesüléseink alapján — oka van a 
gazdáknak- mindinkább pesszimisztikusan meg-
ítélni a helyzetet. Munkászavargásról ezideig 
nem vettünk hírt, munkáshiány sincs, sőt 
helyenként inkább az a baj, hogy nagyon 
is összetorlódtak a munkáskezek. Több he-
lyen azok a munkások, akik az utolsó óráig 
vonakodtak szerződóst kötni, hoppon marad-
tak, ami keserves tanulságot szolgáltat nekik 
a jövőre nézve. A börzén ugy a készáru, 
mint a határidő-üzletben f. hó 25. óta árja-
vulást konstatálhatunk, talányszerü azonban, 
hogy ez meddig tart, hol végződik, amennyi-
ben a börze szeszélyes időjárásának titkába 
semmiféle logikával sem hatolhatunk be. 

Akczió a Magyar Gazdatisztek Nyugdíj-
intézete érdekében. Az 1893-ban létesített 
„Gazdatisztek Nyugdíjintézete" a tagok számá-
nak szaporítása érdekében elhatározta, hogy 
az intézet szervezetét előadások tartása utján 
megösmerteti a hazai felsőbb gazdasági tan-
intézetek hallgatóival és az intézetet végzett 
hallgatókat jövőjük anyagi biztosítása czéljábóí 
a nyugdíjintézetbe való belépésre fogja buzdí-
tani. Áz egyesület tagjai' nem szaporodnak oly 
arányban, amint az kívánatos. volna, mert az 

• idősebb gazdatisztek nagyobb életkorukra való 
tekintettel viszonylag magas díjtételeket kény-
telenek fizetni, amelyeket csekély és többnyire 
változó jövedelmükből fedezni nehezen birnak 
s igy a belépéstől'tartózkodnak. A fiatalabb 
gazdatiszti kar pedig nincs még kellőleg tájé-
koztatva a nyugdíjintézetről, amelynek csekély' 
anyagi eszközei miatt nem áll módjában a kellő 
reklamirozás és a tagok ily módon való gyűj-
tése. A nyugdíjintézet igazgatósága dr. Darányi 
Ignácz földmivelésügyi miniszter erkölcsi, és 
anyagi támogatásával az előadások megtar-
tására kiküldötte az intézet ügyvezetőjét 
Jeszenszky Pált, aki folyó hó 27-én tartotta 
meg előadását a magyar-óvári gazdasági aka-
démián. Az előadásokat Jeszenszky folytatólag 
Kassán junius hó 30-án, Debreczenben juliüs 
hó 4-én és a keszthelyi gazdasági tanintézetben 
julius hó 6-án fogja megtartani. A megindított 
akczió kétségkívül meghozza azt az eredményt, 
hogy a fiatalabb gazdanemzedékkel ni'egösmer-
tetvén a nyugdíjintézet szervezetét, azok ^bba 
saját javuk és jövőj-ük. biztosítása érdekében 
be fognak lépni. 

Nemzetközi rosta verseny Szolnokon. Mint 
már több ízben közöltük az OMGE. úgyis mint 
a' Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségé-
nek központja, a jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyei 
Gazdasági. Egylettel karöltve nemzetközi, rosta-; 
versenyt rendez Szolnokon. A szeptember havá-
ban, megtartandó versenyre eddig 28 különböző 
ujabb szerkezetű termény tisztító gépet jelentet-
tek be hazai és külföldi gyárosok, . azonkívül 
több mint 20 egyéb gép is van bejelentve, 
mely utóbbiak azonban csak versenyen kívül 
kerülnek bemutatásra. Dijákul állami arany, 
ezüst és bronzérmek, emléktárgyak, valamint 
elismerő oklevelek' adatnak ki. A versenyre 
szállítandó gépékre a kereskedelemügyi minisz-
ter szállítási kedvezményt engedélyezett s . egy-
szersmind >a külföldről érkező.gépek vámmentes 
behozatala is engedélyeztetett. Bejelentéseket, 
amelyek az OMGE. titkári hivatalához intézen-
dők, a rendező-bizottság még elfogad. 

A tejtermelők egyesülete igazgató-vá-
lasztmánya folyó hő 23-án tartotta eíső vá-
lasztmányi ülését gróf Nádasdy Ferencz elnök 
v. h. t. t. elnöklete alatt. Az igazgató-választ-
mány tudomásul vette . -az egyesület ügyeit 
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ideglenesen vezető Jeszenszky Pál titkár azon 
Jelentősét, hogy a „Tejkereskedők Egyesüieté"-
vel sikerült megállapodásra jutni a mintaszer-
ződést illetőleg, amelyet némi módositásokkal 
a ,. Tej kereskedők Egyesülete" is magáévá tett, 
s amely most már a jövőben megkötendő tej-
szállítási szerződősek alapjául fog szolgálni. 
Elhatároztatott továbbá, hogy az egyesületbe 
eddig" belépett tagok fölszólittassanak, hogy 
sürgősen tudassák az egyesülettel, vájjon az 
egyesület utján óhajtják-e és mely időtől fogva 
a termelt tejüket elhelyeztetni és hogy ameny-
nyiben az egyesület közbenjárását e czélböl 
egyelőre igénybevenni nem is óhajtanák, az 
esetben is tudassák szerződésüknek lejáratát, 
hogy ez irányban az egyesület tájékozva le-
gyen. Az egyesület abban a helyzetben van, 
hogy a tagjai által elhelyezés czéljából beje-
lentett tejkvantumokat — arra az időre, mig 
a tagoknak azokat megfelelő áron elhelyezniök 
sikerül — a budapesti „Tejcsarnok" által 
fizetni szokott átlagár egy minimumával cse-
kélyebb árban a tagoktól átveszi. Az egyesü-
letnek eddig közel 50 tagja van, kik elhelyezés 
czéljából 20 ezer literén felüli tejmennyiséget 
jelentettek be. Kívánatos volna azonban, hogy 
főleg a Budapestre tejet szállító tejtermelők 
minél tömegesebben lépnének be az egyesü-
letbe, amire őket az egyesület elnöksége külön 
fölhívásban fogja fölszólítani. 

Munkás-segitö-szövetkezet. A nagyszénási 
munkásók hires szocziálislák voltak még egy-
két évvel ezelőtt is. Belátták azonban, hogy 
abból, ha aprópénzüket hetenkint a nemzetközi 
szócziáldemokrata-párt vezéreinél helyezik el, 
nem sok hasznuk van. E helyett tehát a 
község, értelmiségének kezdeményezésére mun-
kás-segitő-szövetkezetet alakitoltak s azzal 
kapcsolatban, egyesülve a Polgári körrel, 
olvasó egyletet létesítettek. A földmivelésügyi 
miniszter a segitőegyesület alapja javára, az 
első berendezés és a szervezés költségeire 
600 forintot utalványozott. Remélhető, hogy a 
nagyszénási munkások jó példája hatni fog s 
a munkások befogják látni, hogy a szövet-
kezés csak akkor jő és üdvös dolog, ha 
helyes irányban és czőlra történik. 

M o l y p i l l e e l l e n ! 
Molypille lámpák 4 oldalról kivehető ablaküvegekkel 

darabonként — frt 2.— 
Molypille lámpához való illatos enyv 

w k 1 frt pléh dobozokban. 

Kénpor fúvók I. nagyság frt 3.—, II. nagyság frt 4.— 
Finom szemcséjű kénpor (arzénmentes) 100 kilo frt 9.50 
la. Aussigi kékgálicz » , „ 25.— 
Kristály szóda „ „ „ 4.50 
„Simpléx" permetező drb. , 12.50 
„Besnyő" szénkéneg fecskendő „ » 20.-*-

Csomagolás önköltségen. 
- Árjegyzékek ingyen és bérmentve. -

8 c h o t t o l a E r n ő 
Budapest. 

Főüzlet: Gyár: 
VI., Aiidrássy-ut 3. VI., Révay-utcza 16. 

(Fonciere-palota). 
Sürgönyczim: S e h o t t o l a , B u . d a p e o - f c . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

8. junius 25. 
Az időjárás a hét kezdetével még hűvös és bo-

rús volt és az ország legtöbb vidékeiről csapadékot is 
jelentenek, mig később ismét derült, meleg idő követ-
kezett be. A vetések fejlődésére az idő ném volt ked-
vezőtlen, de száraz, szellős időre mindenesetre van 
szükség. 

Az időközben megjelent hivatalos termésbecslés 
szerint az országbán az átlag csak egész minimális 
hanyatlást mutat és a vetések állása ezidőszerint még 
mindig közepes termésre enged következtetést. Magán-
jellegű informácziók, különösen a legeslegutóbbi, na-
pokban beérkezett jelentések azonban határozott és 
lényeges rosszabodásról értesítenek. Sok helyütt lépett 
fel a fekete rozsda, mind tömegesebben jelentkezik az 
elszáradt, megfehéredett kalász és — a mi főképp ag-
gályra ad'okot — még nagyon zöld országszerte a 
kései buzavetés, melynek normális béérése ez okból 
csak rendkívül kedvező időjárás esetében remélhető. 

Külföldön esős volt az időjárás, a vetések állása 
nagyobbára ott is kielégítő, de ugy Amerikában, mint 
Francziaországban már nem oly vérmesek a remények. 

A külföldi piaczokról továbbra is gyenge forgal-
mat és változó árakat jelentenek. Majd mindenütt 
bizonyos tartózkodás mutatkozik, tekintettel arra, hogy 
a terméskilátások kedvezőek és lényegesebb változás 
ugy látszik csak az uj üzlet kezdetével várható. 
Amerikában gyakrabbi változások voltak, egyrészt 
élénk kiviteli üzlet és a látható készletek csökkenése, 
másrészt eső jelentésekre és realizácziókra is. A hét 
végével egyenlegként promt buza alig változott, mig 
későbbi terminusok 2 c. lanyhulást tüntetnek fel. 
Angliában az üzlet lanyha maradt, a forgalom csökkenő 
árak mellett alig fejlődött. Francziaországban az irány-
zat kezdetben kedvező időjárásra ellanyhult,- utóbb 
ismét megszilárdult, a hét végével azonban ismét 
csendes. A többi kontinentális piaezokon a fogyasztás 
tartóskodó és korlátolt forgalom mellett az árak alig 
tarthatják magukat. 

Nálunk hasonlóak a viszonyok. A gyenge forga-
lom főleg búzában fejlődik ; rozs és árpa csak szórvá-
nyosan kerülnek eladásra és a többi" czikkekben pedig 
csak kisebb üzletet köttetnek. Buza egyébként árában 
is csökkent és az árveszteség egy részét csak a leg-
utóbbi két napban tudta behozni. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük : 

Buza az egész héten át csak gyengén volt kí-
nálva, minek ellenében azonban a malmok vételkedve 
is korlátoltabb. A folyton lanyhuló határidőpiacz is 
hozzájárult, hogy az irányzat csendes maradjon és tu-
lajdonosok kénytelenek völlak követeléseikből engedni. 
Korlátolt forgalom mellett, mely főleg külföldi áruból 
állott — minthogy hazai áru vajmi kevés kerül a 
piaezra — az árfk kb. 25 krt vesztettek és az össz-
forgalom is alig tesz 40,000 mm. A heti hozatal tete-
mesen csökkent és nem több összesen 10,000 mm.-nál. 

Rozs a fogyasztás részéről teljesen el van ha-
nyagolva és csak a vidékre való szállítás czéljaira tör-
téntek kisebb eladások nyomott árak mellett. Hazai 

áru, mely egyébként csak szórványosan kerül eladásra, 
8-40—8-50 frt között, oláh rozs 8'——8'25 frt között 
adatott el helyben átvéve. Uj rozsban e héten nem volt 
forgalom. 

Árpa (takarmány és hántolási czélpkra) üzlette-
len maradt és 6—7 frt árjegyzésünk helyben inkább 
csak névleges jellegű. 

Zab kezdetben jó keresletnek Örvendett, mely 
utóbb azonban alábbhagyott, bár a hozatalok gyen-

kb. 4000 mm.-ért szín és tisztaság szerint' 7'25—7-65 ' 
frtot fizettek helyben. 

Tengeri a folyó határidő kötései ellenében 10 kr 
ráfizetéssel vétetik át, mig prima oláh áruért 20 krral 
is fizettek többet. A készletek erősen mégcsappantak. 
Állomásokon átvéve a kereslet nagyon korlátolt, tekin-
tettel arra is, hogy a vidéki szeszgyárak forgalma meg-
szűnt és az árak csökkenőek voltak. Ma Mezőberény— 
Szarvason 5.— írton jegyez. 

Olajmagvak Káposztarepczélen nem volt" forga-
lom és névleg helyben 12-50 frtot jegyez. Határidő : 
repeze kezdetben szilárd volt, utóbb ellanyhult és 
12-70—45 frt között jegyzett Záróárfolyam 12-45—12-55, 
vadrepeze 6-— frt, lenmag 10'50 frt. Uj bánáti repeze 
egy nagyobb tételben N.-Becskerek távolságában átvéve 
11-50 frton jegyzett. 

Hüvelyesek : Bab e héten ismét teljesen üzlef-
telen maradt és kereslet nem mutatkozott. Jegyzéseink 
tehát inkább csak névlegesek: Gyöngyösön 7'— frt, 
Szegzárd 6-75 frt, Baján 6'80 frt, ó barna babot 
Kalocsán 5-50 frt, uj 6-— frt. Uj szedett törpe bab 
augusztusi szállításra Gyöngyös-Félegyházán 8-50—25, 
gömbölyű bab Baja-Zomboron 7'75 frton van kínálva. 
Köles hazai áruban nem kerül piaezra. Oláh áru 
transito helyben 4.75 frtotjegyez. 

Vetőmagvak : Vöröshere változatlan, a forgalom 
jóformán szünetel. Minőség szerint bánáti 32- 35-— 
frt, durvaszémü felvidék áruért 37- 40'— frtot 
fizetnek. Luczernát csak szórványosan kínálnak és 
hazai termésű áru 35- 42'— frton jegyez. Muhar-
mag 6-——6-25 frtot ér el helyben. Bükköny üzlettelen, 
helyben 5"50—5'75 frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. junius 28. 
A mai határidő üzlet még mindig a tegnapi ked-, 

vezőtlen gazdasági-jelentések hatása alatt áll, minél-
fogva az irányzat szilárd, daczára annak, hogy a külT 
földi piaezok jegyzései majdnem változatlanok sőt rész-
ben valamivel alacsonyabbak. 

Határidőre következő kötések történtek. 
Köttetett. Déli tárlat. 

Szept. buza . . . 9"18—-23—"25—-20—• 9'23—24 
Szeptrozs. . . 6'81—"83—"36—-80 6 86—87 ' 
Jul.-aug. tengeri . 5-20—"19—"23- 30 5-26—28 
Máj. tengeri (1899.) 4-55-4-^7—-: 4-57—58 
Káposztarepcze aug.-szept. — —' 

Készbuza iránt a malmok élénkebben érdeklőd-
tek s minthogy 9000 mm. köttetett 15—20 krral maga-
sabb áron. Tengeri 5-15—20 frton adatott, mig a többi 
gabonanemben nem volt üzlet. 

Készáruban következő kötések történtek: 
Tiszavidéki : 500 , 75 , , 11 90 3 hóra-

500 , 75 , , 12-20 ab itt. 
Szalontai: 500 „ 75 „ , 12-10 4 , • 
Dózsa: 3000 „ 76 , „ 12'20 „ „ 
Tiszavidéki: 500 » 78 .„ „ 12'25 , » 

300 < . 75 . , 12-25 „ „ . 
200 , 75 „ V 12-25 „ „ 
200 „ 72 „ „ 12-25 '„ 
200 , 74 „ „ 12-25 „ » 

Szerbiai: 1000. , 75 „ „ 9'80 . ,, ' 
H.-Nánási: 400- , 77 ... '„ 12'35 „ , 
Vásárhelyi: 400 „ 76 „ „ 12-40 „ „ 
Oláh: 1000 , 75 „ „ ,9-65 , 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e hétnek elején a nagy kínálat 

folytán olcsóbb irányzat uralkodott és a szeszárak 
azonnali szállításra 25 krral olcsóbban zárulnak. 
Bécsben a -kontingens nyersszesz ára 20—40 krral ol-
csóbbodott és a budapesti finortiitó gyárak is 25, vidé-
kik 50 krral olcsóbban kínáltak finomított szeszt. 

•ögazdaság 
•t elején k 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 19-50— 
19-75 forint, 

Bécsi jegyzés 19-40—19-60 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 55-25—55-75 frt adózott és 19 —-f 
forint adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 13-25—13-50 frt kiviteli szeszért 
90 százalék. 

A kivitel e hétne elején több tétel finomított 
szeszt vásárolt, mely Fiúmén át tovább lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül: Nagyvárad, Győr, Lo-
soncz, Kenyérmező, Arad 25, a többiek 3/s—50 krral 
olcsóbban jegyeznek. 

Szimerfoszfát 

c h i l i s a l é t r o m 

k é n s a v a s - k á l i 

k é n s a v a s - á m m o n 

és egyéh műtrágyaféléket, továbbá 

I a r é z g á l i c z 

98-99% 
jegeczékben és Ő r ö l v e valamint egyéb 

p e r m e t e z ő a n j i a g ó k a t 

legjutányosabban ajánl a 

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

részvénytársaság 
Bu(lap<'s(on, Vár/.i körűi 21. 
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Budapesti zárlaiárak e héten: Finomított szesz 
57*75—58-— frt, éJektöszész 57'——57'50 frt, nyers-
szesz adózva 5675—57 — • frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 16 80—1.6-75. frt, denaturált szesz 22-5Ö 
—23'— frt. Kontingens. nyersszész —. .—. 

Az árak 1O.000 literfokonként hordó nélktil 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mel-
lett értendők. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
iének jelentése 1898. junius hó. 25-én.1' , 

. Az üzleti hét második fele: általában Véve élénk 
lefolyású volt különösen péntekén volt mindenfelé nagy 
sürgés-forgás látható.. A kora reggeli órákban a mind-
inkább nagyobb mértékben > piaczrar kémlő gyümölcs 
elhelyezése adott dolgot, később és a délutáni órákban 
pedig hus, vaj és tojás felé fordult a, vevőközönség 
figyelme. • 

• A beérkezett áruk nagyobbára az. említett' czik-
kek keretébe .tartoznak és jóformán naponta voltak, el-
helyezhetők, csupán tehéntúró és,: vaj, oly fölös- mennyi-
ségben érkeztek és érkeznek naponta, hogy, ezeken 
frissiben túladni, a; mindenfelé látható :óriási készletek 

••miatt,-alig lehetséges, 
. A mi az értékesítést illeti egyedül zöldségben. 

tápasztalhatói némi -árhanyat'ás, mig elleabeh gyümölcs, 
' h:óíjü-; és-marhahús . szilárd árakat jegyez, tojásban, 
pedig még. mindig áremelkedés észlelhető. 

- • Elkelt 

átlag, 
kgként. 

BorjühuS 48 ,̂52, marhahús 50—54 kr kgként 
SonkafeO —1-10, szalámi, téli' 1 "70, nyári 90 kr 

Es3reszhye 9—25, meggy 8—25, ' ribiszke »—16, 
eper 20-^50,,egres '4-6 kr kgja,- sárgadinnye 40—l'50 
krig dbja, nagyság szerint. . . . . 

Főzőtök 3-12, salátaugorka 4—12 kr drja, zöld-
borsó büvelyrs 4—8, zöldbab 5—10 kr kgja. 

Teavpj 1 — 1:20, főzőváj 70 .90,. tehéntúró 6—12 
tejfel-26—28 kr kgja. 

ÉlÖrák 2,5—4 .kr drbja nagyság szerint' 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen, 
'tése. Budapest, 1898. június 25-én. • . , . 

Has. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 52—56' 
II. oszt. 46.-52, III, oszt. 40—46,. eleje I. oszt. 50—52' 
oszt. 52—58, II. oszt. 40-52, eleje I, oszt. 48—52, 11. 
oszt, 40—48, birkahús hátulja I, oszt. '42-^48, II. oszt, 
36—4"2, eleje I. oszt. 40—44, II. oszt. 36-Wo, bárány 
eleje 1 dbO.—— 0;—, hátulja -—•-- , sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 58.-̂  60 0, vidéki —, sza-
lonná nélkül elsőrendű 60—61, • vidéki 53—50, sertés-
hús-pörkölt — "0,. sertéshús szerb szalonnával — 
• , szalonna nélkül — . sertéshús füstölt magyar 

. idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
60-80, fustolt belf. csonttal'60— i 
—ft-90, sonka füstölt külf. csont' nélkül -•_ • 
szalonna sózott 1 q. 570—58-0, füstölt 61--63-, sertés-
zsír hordóval 60"0—61 '5, hórdónélkűi-59-5—59 5-, kolbász 
nyers 1 kg. -——, füstölt 60—80, szalámi belföldi 140 
—150, külföldi .malacz szopós élő 1 kg O'OO—0 — 

. tisztított 0-70—90. 
Baromfi, a) Élő. Tyúk i pár frt 1-00—1.2C>' 

csirke 0-50-• , 
hízott 3- -5'—r, sovány 2 00—2 50, pulyka hízott 
-0-—, sovány —'0—O'OO. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 

" 0" 0-~, 1 kg. , .csirké 1, db ,0-45—Ö'6Ö, 1 kg 
—, kappan hízott 1 db 0 '—0 : - -', l kg. —• -•— 

récze hízott 1 db 0 90—í'20, 1 kg: .félkövér 1 db 
V70— 0-85, lud hízott 1 db 2 00—2-50, 1 kg. 68-0 70 
félköv. 1 db 150—2 00, 1' kg. , pulyka hízott 
1 db Ov-r—Q-—, 1 kg. -—.félkövér 1 db Q-—0-— 
1 kg. ludmáj 1 db 10-0 40, 1 kg. 1-20—1'50, 
ludzsir. 1 kg. 70—l-QO. idei liba, 1 db —;— 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt Q-80—1-00, csuka 0-80' 
— 1:00, ponty (dunai) 0-40—0-60, süllő.—--—•—, ke-
csege 0-—0-0, márpa —-407--50, czompó 0:40—0-50, 
angolna 0--—0'—, apró kevert 0-25—0-35, lazacz — , 
pisztráng —• •—.. . 

Tej és tejtermékek. Tej 1 üt. frt 0-0.8—0-09, 
lefölözött O-G6—O-07, tejszín 0 - — 0 - , tejföl Ó-20 0"30, 
tebénvaj (tea) 1 kg. 0 85—1'10,1. rendű 0'70—0 80, II. r] 
0V60—70'—, olvasztott 0-60 -̂60, Margarin I. rendű 
o-—, II. rendű 0-—0"—,. tehéntúró 0'04—0-16,: juh-' 
türó 45—45, liptói 0-44—0-54, juhsajt 0-48—48, emmen-
thali sajt 1-10—1-10, groji sajt 0'72—0'72. 

liszt és kenyéruema. Fehér kenyér 1 kg. frt 
1.8:0-̂ 2.0 0, barna kenyér 14-0—15-0, rozskenyér 14 0 
—-14-0. Búzaliszt 00" sz. 1 q , o '—••—, 1 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 14—18, stoke-
raui 22—33, borsó héjas magyar 6-00—13'—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—24, bab fehér apró 7—11 
nagy 8—12, szines 8-00—13. 

Tojág. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt :; 1-5-3.3 00 
II. oszt. (1440 db.) —• •—, meszes , orosz tojás 
100 db. — tea tojás 2-30—3-—, törött tojás 0" 0 — 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2.- 8-—, 1 q 
8-—14-, Petrezselyem 100 kötés 2-0—6-—, 1 q 10 0—11-0 
zeller 100 drb 0-60—1-0, karalábé O'8—l'OO vöröshagyma 
100 köt. —-80—2-50, 1 q 6-0—7-—. foghagyma 100 köt. 
,5-—13-0, 1 q 8-—12-^, vörösrépa 100 drb 0-40—1-60, 
fehérrépa , fejeskáposzta 6-0—16'0, kelkáposzta 100 drb 
1-00—2-00, vörös káposzta 0-- •— fejessaláta 0'40— 
100, kötött saláta 0-1—0-50, burgonya, rózsa 1 q 1-80 
3-00, sárga 3-60—4-00, külföldi — ——fekete retek 100 
drb 0.40—2-00, uborka nagy salátának 100 db: 6—15-—, 
savanyítani való 100 db 1-2—3 0, savanyitott 3-00—4-—. 
zöld papr. 15—3-5, tök fözö 8"—14 0, zöldbab 0-5-012 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —-04—-10, fejtett 1 üt. 
12—20, tengeri 100 cső -—-, karfiol 100 db 10'—12"—, 
paradicsom 1 kg. 0-18—0-25, spárga 015—0 50, torma 
1 q 12—16. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt , köz. alma 20—25, 
fajkörte- , közönséges körte 16—24, szilva magva, 
váló —• •—, vörös —, aszalt — , cseresnye faj 
15—28, közönséges 06—15, meggy faj 16—28, közön-
séges 07—14, ringló , baraczk kajszin 20—30, 
őszi 35 - 40, dinnye görög nagy 100 db , kicsi 
: -, sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges • 
szőlő 1 kg. —•——•—, csemege , dió (faj, papir-
héju) - , közönséges 25—30, mogyoró 24—34, 
gesztenye magyar , olasz , narancs messi-
nai 100 db —-0—0-0, pugliai .4-0—6-0, mandarin 0-00— 
0-00, czitrom 1-50—2 00, füge hordós 1 q 20—22, ko-
szorús 22--—:-24, datolya 38—44, mazsolaszőlő 50—65, 
egres 1 lit. 4—6, eper 1 kg. 20—0 50 kr. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
25-50, II. rendű 10—20, csöves , (szá-
rított) — . köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 38—40, méz csurgatott 0-25— 
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 —• •—, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898. junius 28. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság 
jelentése a .Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 243 szekér réti széna, 4 szekér muhar, 
'21 zsupszalma, 15 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 43 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles síi.), 
6 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 170—290, muhar uj 300—300, 
zsupszalma 150—173, alomszalma 120—140, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma i , tengeriszár —, luczerna 220— 
220, sarjú —0 0, szalmaszecska 200—220, széna 

, uj , zabosbükköny 2Ó0-240, összeB 
kocsiszám 332, suly 365200 kg. 

Állatyásárok. 
Budapesti sznróinarhavásár. Junius hó 28-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése. 

Felhajtatott: 884 drb belföldi, db galicziai, 
— drb tiroli, 13 db növendék élö borjú, — 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 lassú lefo-
lyású volt. 

Árak a következők: Élő borjuk: belföldi —• 
frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 26—40 frtig, kivé 
telesen 42—44 frtig súlyra, növendék borjú 24 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi frtig, tiroli frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 0- 0-— frtig, bécsi ölött borjú , kiv 
frtig súlyra, filö bárány —• •— frtig, kivételesen írtig 
élö kecske —•—•—frtig páronkint. Hizlalt ürü —. 

Budapesti julivásár. 1898. junius hó . 27-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek' részére). 

Felhajtatott: Belföldi, hizlalt ürü 722, feljavított 
juh 280, kisorolt kos 133, kiverő juh 65, bárány , 
kecske —, szerbiai —, angol keresztezés —, ro-
mániai — duryaszőrü — db. 

Borjú és\ birkavásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők : Belföldi hizlalt ürü 20 0—23-0 

frtig páronkint, 23-0—24-00 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. 25 frtig, feljavított juhok 17-0—19-0 páronkint, 21 — 
22-— frtig súlyra, kiv. —, kisorolt kosok 15—-17, kiv. 
— frtig, kiverő juh — -—16-—páronkint, 21- "22, kiv. 

--—frtig súlyra, bárány—, kecske —0'—, anyajuh 
—, — suly, angol keresztezés , romániai —, 

durvaszőrü :— frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Bécsi vágómarhavásár. 1898.-junius 27. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4899 db. Ebből magyar 3117 db 
galicziai 863 db, bukovinai 105, németországi 814 db 
hízott 3583 db, legelő -db , fiatal Í316 db, ökör 
3363- db,--bika 622 db, tehén -70!j'db, bivaly 205 db. -

most. A mult heti felhajtással szemben 
600 drbbal volt gyengébb a mostani és mégis a mos-
tani időszakhoz, szokatlanul nehézkesen bonyólittatott 
le a forgalom, csupán üzletnyitáskor mutatkozott egykevés 
vételkedv és hízott ökröknél némely esetben Va frttal 
többet érhettek el.. Későbbi rórákban a hangulat még 
nyomottabb volt és csak nagy nehezen' lehetett a még 
eladatlan pár száz drbot 1 frt kgkintí vésztességgel eladni. 

Árak: príma magyar 34—36-— (—•—)frt, szekunda 
29—33 frt, tertia 25—28 frt. Galicziai príma 35"——37 — 
(—'—) W, szekunda 31—34 frt, tertia 26—30 frt. Német 
príma 36—38-50 (—.—), szekunda 33—35, tertia 28—32 
frt. Konzervökrök. 23—27'— é. s., rosszabb minőségű 
—— frt é. s. Bika 24—34-— (—) frt é. s., tehén 21—31 
frt és bivaly 18—22 — frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden o/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kíverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : Magyar hizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Grubitsch Pál ... 26 — — _ 
Löwinger Sal. Nyögér 31 . — 28V2 — 

Német hizóökrök. Eladók : 
BIau. testvérek, Temesvár ... 38Y2 — 361/2 — 
Hacker Miksa, Sopron 37 — 34 — 
Neumann testvérek, Arad 37 — 35 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
miatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből 
nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig: Árva, 
Liptó, Nyitra, Pozsony (Csallóköz határa kivételével), 
Szepes, Trencsén és Turócz, továbbá Pozsony sz. 
kir. város és Mosonymegye Rajka járása. 

Bécsi sertésvásár. 1898. junius 28-án. (Schleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás : 3526 lengyel,-3804 magyar sertés, össze-
Az üzlet igen vontatott. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 52—53 kr, kivételesen 53-50 kr, közepes 
45—51-—kr, könny%15—51kr, süldő 38—52 kr. 

Bécsi szurómarliavásár. 1898. junius 23-án. Fel-
hozatott: 4498 borjú, 1331 élő sertés, 923 kizsigerelt 
sertés, 272 kizsigerelt juh, 291 bárány. 

A borjuvásáxon ma csak a prima minőségűek 
érhették el a mult heti árakat, ellenben a közép és 
rosszabb, minőség kgkint 4—6 krt vesztett. Kizsigerelt 
sertések üzlete, gyengébb árak mellett lanyha volt. 

Árak kilogrammonljint: kizsigerelt borjú 
kr., prima kr., primissima kr., élő borjú 
30-38 kr,, prima 40-50 kr., primissima 52—56 (—) 
kr., fiatal sertés 36—50 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
54—60 kr., süldő 48—56 kr., kizsigerelt juh 24—38 kr., 
bárány páronkint 5-̂ -12 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. junius hó 23-án. Felhajtás 
753 db juh. 

Az ül t egy kevéssé változott árak mellett csen-í 
desén folyt le., 

Árak : export juh páronként 25'- 27'—, kivét. 
—•—, raczka ——— selejtes juh 22—24—. frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
V. Ií. urnák,'Sz.-Udvarhely. 1. A „Tapasztalatok 

a gyumölcstrágyázás köréből" cz. mü megküldése felől 
gondoskodtunk. 2. A „Köztelek" 1—32-ik számainak 

ki 1, mii , kiadoh vatalhoz tettük 
át, mely e tekintetben aszerint fog intézkedni, hogy 
vannak-e feles példányok a kívánt lapszámokból, vagy 
sem. 3, A hirdetéseknek a felhozott módon való közre-
adása költséges .volna, mert 'minden lapnál melléklési 
dijat kellene fizetni, ami meglehetősen magas, emellett 
a hirdetési tér értéke is- leszállana, ha az nem maradna 

n < "mi hm > lupü 4 Kérdését szakér-
tőnkhöz tettük; át, de ' egy kis türelme: kérünk,, mert az 
illető ez idő szerint Dreadában van. 

Gy. K. urnák. Bátyú. A Massey-Harris arató-
gépgyár magyarországi képviselője Fehér: Miklós, (Buda-
pest, ÜHői-ut 23.). . 

Az O m . n a g y . gaid. 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: Bndny 

Barnabás, 'az 0. M. G. E. titkára. 
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^ JF JF legkitűnőbb bel-

CSEPLESRE^SZEN 
mmm I-a osztraui kétszer mosott líovácsszéii 

R A D H A T K Á E O L Y - n a l b ^ I I " ^ ' * 
kőszén és coaks nagykereskedő. 5899 

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

B á c h e r R u d o l f é s H E e l i c h á r F e r e n c i 
gépgyárosok 

Budapest, 1FI.? Nagymezőntcza ©8. szám. 
Árajánlattal készséggel szolgálunk. 

Mielőtt fűkaszáló- vagy aratógépekben szükségletét fedezné, minden 
g a z d a s a j á t é r d e k é b e n t e k i n t s e m e g a 

The Johnsíon Harwester Go. 
a világ első amerikai aratógépgyárának készítményeit, melyek-
ből a KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELETET és mintaraktárt Magyarország 
részére mi birjuk. 
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ALB10N fűkaszáló gépek, 
ALBION marokrakó aratógépek, 

HCI mm & co. 
angol gépgyárából, 

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

dijaztattak, kaphatók 

3RAEPEL 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 . 54oe 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

GŐZEKÉK 
,. BÜRRELL,RENDSZER 

KÖZVETLEN ERŐÁTVITEL 
miután fogaskerekek nincsenek, tehát erőmeg;-
takaritás és fokozottabb munkaképesség. 
Valamennyi létező Compound rendszer legegysze-
rűbbje, az alkatrészek csaknem felére leszállítva. 
Legkisebb szénfogyasztás. Kevés javítás. 

Göz-utihengerezők. 
Bizonyítványok és kimeritö leírások rendelkezésre 

állnak. 

Meissner fi D i é t a , Magdeburg. 
B n r r e l l gőzeke-rafctára. 

Értesitvény. 
A budapesti cs. és kir. élelmezési raktárokba 

•beszállítandó : 2.000 métermázsa rozs. és 
2,900 métermázsa zab; 

i l l e t ő l e g ' : 3.600 métermázsa rozs és 
5,700 métermázsa, zab bevásárlása 

végett a cs. és kir. 4-ik hadtest hadbiztosságánál 
Budapesten (Vár) a szállítási ajánlatok 1898. évi 
július hó 12-én, i l l e t ő l e g - 1898. évi szeptember 
•;hó 16-án, mindénkor délelőtti 10 •óráig átvétetnek. 

A részletesebb feltétélek 1898. évi június hó 
;22-én lapunkban megjelent értesitvényben, továbbá 
& CS. és kir. 4-ik hadtest hadbiztosságánál, és 
a budapesti és székesfehérvári cs. és kir! élelmezési 
•raktároknál megtekinthetők. 

Budapesten, 189.8, évi június, hó 1-én. 

A cs. és kir. 4. hadtest 
> hadbiztossága. 

Utánnyomás nem dijaztatik. 

Crazd. kötéláruk. 
' ZSÁKOK, PONYVÁK, 

zsinegek, hevederek, tömlők, fehér ruhateritők. 
Tornaszerek, függöágyak és min-

dennemű hálók ipartelepe. 

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

m ~ T^ A w N . T E N N i S T W gyári rajtára. Gondos kiszolgálat. Vidékre árjegyzék szerint. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
BÍHM gazdák és hizlalók használatára, mm 

Irta K . R u f f y P á l . 
Ára portómentes küldéssel I forint 10 krajczir. 

tenyész sertéseket 
(nagy 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 Hörschiag, Ober-Österr. 5923 

, 70,255/C—IV. 98.; Magy. kir. államvasutak. 
H I R D E T M É N Y , 

A saahadka-vUrösegyháaai viszonylat lejebbitése. 
A magyar királyi államvasutak igazgatóságától vett 

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

Budapest, 1898. május 9. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Mc CORMICK 

ARATÓ GÉPEK 
a legjobbak a világon, 

kévekötök és marokrakók; 
Mc Cormick fűkaszálók, eredeti amerikai köszörű - készüleTnek, szénagereblyék és szénaforgatők l̂efrtutányosabban besze- , 

M Ü L L E R é s W E I S Z 
ezégnél 6446 

BUDAPESTEN, VI., Gyár-utcza 66. sz. 

Haszonbéri hirdetmény. 
Nemeskéri Kiss Miklós ur íulajdonát képező zólyom-

niegyei Véghesi uradalomban, melynek területén a Buda-
pest—Ruttkai államvasút keresztül halad s melynek 4 
vasúti állomása jelesen : Krivány-Gyetva, Gyetva, Véghles-
Szalatna és Nagy-Szalatna közül Krivány-Gyetván és 
Véghles-Szalatnán a gyorsvonat is megáll 1898. évi novém-
ber hó 1-től 

12 évi bértartarara haszonbérbe adatnak 
a következő birtoktestek: 
1. l'szlrussa, melynek területe: 

rétekben 1200 • öles 1025 h.' 553 Ö öl 
szántóföldekben „ 1126, 730 , 

17 s : 
40 „ 

3070 h. 1070 • öl 
. Matild major, melynek területe: 

rétekben 1200 g öles 166 h. 161 • öl 
szántóföldekben „ 276 » 614 „ 
legelőben „ - 369 „ 904 „ ; 

intravillánban „ •- , • 185 s , 
terméketlenben „ 1 „ 721 , 

, 814 h. 185 • öl 
. Kriványí major, melynek területe : 

rétekben 1200 • öles 56 h. 689 • öl. . 
szántóföldekben „ 198 .. 115 „ 

615' 
763 " 

960 h. 1158 • öl 
4. Hajnikova, melynek területe: 

rétekben 1200 Q öles 595 h. 1128-0 öl 
szántóföldekben „' . 525 „ 493 „ 
legelőben . „ 213 „ 764 „ 
intravillánban „ 9,, lóin .„ 
terméketlenben , 9 . 877 „ 

1354 h. - 667 • öl 
5. Hussova, melynek területe : 

rétekben 1200 Döles 68 h. 1103 • öl 
szántóföldekben „ 127 „ 133 „ 
legelőben „ 73 „ 1176 „ 
intravillánban „ - 2 „ 72 „ 

272 h. 84 • öl 
6. Zsélobxisa, melynek területe: 

rétekben 1200. • Öles 359 H. 138 • öl 
szántóföldekben . „ - 606 a .879 „ / 
legelőben .„ 206, , 372 „ 

: intravillánban „ 6 „ 667 „ 
1178 h. 856 • öl 

7. Nagy-Ssalatna, melynek területe: 
/ rétekben 1200 • öles .129 h. 465 • öl 

szántóföldekben „ , 329 „ 590 „ 
legelőben . „ 134 „ 626; „ / 
intravillánban ; , -8 467 „ 

' • . 605 h. 112' • öl 
8. Aladár major, melynek területe : 

rétekben 1200 • öles 210 IÍ"l040' 0 öl 
szántóföldekben „ 346 ^ 655 „ 

lÖ93,h.' 497 • öl 
9. Margit major, melynek területe: 
. rétekben 1200 • ölei! 38 ;h.- :61p • öl 

szántóföldekben j 133 í':.!9.79 „ 
legelőben „ 450 „ '643 , 

622 ,h, 10 iO • öl 
10. Sándor major, melynek területe: 

rétekben 1200 • öles 4S h. 175 • öl 
szántóföldekben „ ' 138 , 756 „ 
legelőben „ 122 , Í67 „ , 
intravillánban „ — „ 229 „ 
terméketlenben , 1 „ 692 , 

310 h. 818 • öl 
egészben tehát: 10,283 h. 487 • öl 
Megjegyeztetik, hogy. a Psztrussai majorsághoz 

tartozó réteken , 424 hold, .a Hajnikovaihoz tartozókén 
208 hold, a Zselobfizaihoz tartozókon pedig 57 hóid 
az országos I i H i i 111 n h i séges öntö-
zésre van berendezve. 

Az itt felsorolt majorságok- külön-külön vagy 
együttesen is bérelhetők s haszonbérlők által a bérle-
ményen levő körülbelül 800 drb gulyabeli marha, 200. drb 
jármos ökör, 100 ,drb ménesbeli ló, 10,000 drb juli s 
200 drb disznó valamint, a gazdasági felszerelés, gépek 

egyeb leltan l l( li 1 1 < /\ i n >i/ i m lkll n váltandók. Komoly reflectánsok haszonbérleti ajánlataikat 
benyújthatják alólírt jószágigazgatóságnál, a hol ép u ŷ 
mint Kollár János urad, főügyésznél Beszterczebányán, 
Drottner Pál urad. ügyésznél Zólyomban s Obersohn 
Miksánál Budapest Akadémia-utcza 11. sz. alatt a rész-
letes haszonbérleti feltételek is megtekinthetők. 

Z D E B O R S K Y J Ó Z S E F 
aVéghlesi Uradalom jószágigazgatója, Véghlesu.p. Zólyom vitt. 

Ügynökök kizárva. Utánnyomás nem dijazt. 
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Tejkezelés és sajtkészités és annak darusításában 
szakképzett, ügyes 

vállalkozó kerestetik, 
ki Eperjesen circa 3 0 0 0 liter tehéntejet naponként 
több birtokostól átvenni, azt részben elárusitani, — 
részben sajttá feldolgozni hajlandó volna saját költ-

ségére és felelősségére. 
Elvállalhatná a juhturőnak nagybani átvételét és el-

árusitását. 
He fektetésre tőke szükséges. 

ICautió kívántatik. 

Ajánlatok a 

S á r o s v á r m e g y e i G a z d a s á g i E g y e s ü l e t t i t k á r i h i v a t a l á h o z 

Eperjesre intézendők. 6036 

79056/CI b szám. Magyar királyi államvasutak. 
Hirdetmény. 

(Osztrák magyar vasúti kötelék, Nyugotmagyar osztrák vasúti kötelék. Rexpedítionalis 
kedvezmény Kolinban betárolt finomított czukorküldeményekre nézve.) 
Az 1898. évi január hó 11-től érvényes I. rész áruosztályozása C. 32. a. tétel 

alá tartozó czukorküldemények, melyek Pecek állomáson teljes kocsirakományban 
feladattak s Kolinban az „Uverrii banka" tárházában betároltattak, onnan pedig a 
Duna jobb és balpartján fekvő budapesti állomásokra, valamint Ó-Buda Filatórigát 
állomásra rexpediáltattak, a rexpeditió kedvezménye 1898. junius hó 1-töl vissza-
vonásig, de legkéáőbb deczember hó végéig engedélyeztetik. 

Minden rexpediált küldemény után 100 kgkint 6 fillér (hat fillér) rexpeditio-
nalis illeték számittatik, egyebekben pedig a Magyarország és Ausztria lárházáiban 
betárolt és azokból rexpediált áruk kezelésére és elszámolására' 1896 május hó 1-től 
érvényes határozmányolc mérvadók. 

A rexpeditiónak. legkésőbb a betárolás napjától számítandó 12 hónapon belül 
kell megtörténie. 

Budapest, 1898. évi május hóban. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) egyszersmind a részes vasutak nevében is. 

i < r • 4 + > > - • w . • • • 

Most jelent meg 
A i a i mjSS& ^ j p . 

Amerikai V a s 

mezőgazdaság.: 

N • 
N 
N • 

sz)í.*ssy zourm g 
f i az OMGÉ. szerkesztő titkárja, a „Köztelek" félelős szerkesztője. P l 
| | Eredeti fényképek és Vládár Ernő festőművész rajzai után | | 

készült Számos képpeL 
• S í o t í i á r a 4 f r t , ^ ^ P, 

| | OMGEé tagoknak és a „ K ö z t e l e k ' 4 előfizetőinek § 1 

MÁSODIK KIADÁS> 

Irta: 

• 
• 
• 

l • • 

keflvezményes ára 3 frt 50 h 
Megrendelhető a 

,K öz t e 1 e k" kiadóhivatalában • 
(Budapest, IX. Üllöi-ut 25. sz.) | | 

• P 

A M e z ő g a z d a s á g i i p a r - r é s z v é n y t á r s a s á g k a p o s v á r i 
igi foéruraűalma eladásra bocsát 6© darab 
||j 1V3 éves, kiváló szép, tenyésztésre al-

kalmas, fehér kondorszőrü 

jmangallcza faj kant. 
a Mezőgazdasági i p a r - r é s z v é n y t á r s a s á g 

k a p o s v á r i b é r u r a d a l m a . 6000 

Jutalomdijazott 6026 

szabad. Niagara-Szivattyú 
M E Í I - Í Z I V A T T Y I J 

sokoldalú hasznilhatőságainál fogva. Egyedflli elárusító 
A L F R É D S O H R E I E R 

WIEN, IX. Universitatsstrasse 4. 
Prospectus és ajánlat ingyen és bérmentve. 

Magyar kir. államvasutak. ad. 73343/98. sz. 
Hirdetmény. 

(Rajna-westfáli-osztrák-magyar vasúti kötelék). 
A „Vasúti és Közlekedési Közlöny" f. évi május 15-én kelt 58. számában fog-

lalt 73.343/C—II-981 számú közlemény kapcsán ezennel közbirré tétetik, hogy a 
fenti kötelék forgalomban 1893. évi deczemb.er hó 1-től érvényes II. rész, 4. fftzet 
czimü díjszabás és annak 1—III. pótlékaiban foglalt,. Cl és C 2 kocsirakomány! osz- ' 
tályok díjtételei további: intézkedésig, de csak-az „Áruforgalom egyrészről Ausítria 
és Magyarország, másrészről Németország, Luxemburg, Belgium ás Németalföld 
között" czim alatt ferinálló díjszabás I. rész B szakasza uj kiadásáig érvényben 
maradnak. 

Budapest, 1898. május hó 21-én. 
Magy. kir. államvasutak igazgatósága a riszes vasutak 

(Utánnyom. nem dijaztatik,) nevében is. 

Haszonbérbe kiadó 
101 kezdve b evre, 

Pápa mellett, az állomástól 20 pereznyi távolságra, 
a Bároczhegy melletti gyimóthi határban fekvő mintegy 
200 hold szántóföld és rét, lakással és gazda-
sági épületekkel, nagy gyümölcs- és szőlőkerttel. Jó minő-
ségű rétek, nagy térfogata istállók —=- a város közelségénél 
fogva — különösen alkalmassá teszik a haszonbérletet 
jövedelmes tejgazdaság folytatására. A gazdasági felszerelés 
egyezkedés vagy szakértői becsű alapján szintén átvehető 
és a birtok bármikor megtekinthető. 

Közelebbi értesítést ad : 

D r - K o r i t s c h o n e r L i p ó t 
ü g y v é d , P á p á n . 6050 

Magy. kir, államvasutak. 
64301/CII/98. sz. 

H i r d e t m é n y . 
Szász-osztrák'm&gyaí Vftsüti kötelék.- — Szász-nyugot-osztrák-magyáí vásüti kötelék. 

(Drezdai pályaudvarok egyesítése.) 
A drezdai pályaudvarok átépítése folytán, a Dresden-Neustadt (Schlesischer- " 

Bahnhof) állomáson fennállott teherárupénztárak f. évi április hó 24-vel a Dresden-
Neustadt (Leipziger-Bahnhof) állomáson lévő árupénztárakkal egyesittettek. 

Ezen naptól kezdve a Dresden-Neustadt (Schlés. ,Bhf.) állomásra érvényes 1 
teheráru díjtételek hatályon kívül helyeztetnek, a gyorsáru és élő állatokra vonat-
kozó díjtételek azonban továbbra is érvényben maradnak. 

Budapest, 1898. május hó 3-án. 
A magy. kir. államvasutak, a részes vasutak nevében is. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) • 

' '' " V Í H 1 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , VIII. , József-körut 8. 

Eln5 í: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 
Igazgatósági tágok: 

ANDRÁSSY 11ÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, „PÖSPÖKY EMIL, RUBINEK G/ULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZONYI 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 

teljes megelégedését vivta ki magának, 
épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
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 takarmány és szalmáseleség 
biztosítása egy intézetnél sem eszközölhető oly olcsón és oly kedvező feltételek 

mellett mint "a szövetkezetnél. 
®6S~ Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 

nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. jSM3 
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 

terményeiket biztosítják, 10% engedményben részesülnek. 
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 

8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

„ADRIA" m. kir. tengerhajózási részvény-társaság. 
Vezérüffynökséffe: HOFFMANN S. és V., Budapest. 

1898. .jiiliiis havában a kővetkező gőzösök fognak közlekedni: 

H o n n a n H o v á Gőzös neve | 1898. julius 

Fiume Liverpool 
Hull. Newcastle «IT 
Rotterdam, Antwerpen 

Persian 

Nagy-Lajos Aleppo (0. L.) l = i 

GiStarl) London ZicTyj ,10-20 ' " 
Kálmán Király 

1 

Rottéidani, Antwerpen Algier1) Glasgow*) 

Wm^ailey Cypria (0. L.) 
21-31 

m4ny ?4™x felölt'viszo. nylatokban a hajók fluméljsTHfndulva^Trfe'stet S^ogják ériSen!?'6111' 

RoTteMam Antwer 3n Triest-Flume Algérián 1-10 '.V 

Rouen 
Fiume-Trieszt Trieszt-Fiume Saragossa (C. L.) 

í i - ü 

Liverpool ^ ^ 
— : 

Sẑ níIstván 
CypriaYo. L.) 
Mátyás Király 11 

földközi és adriai kikötőkbe, Középtengeri szolgálat. .„Árpád", 18-án „Adria", 25-én „Szápáry"' 2 -án „Rákóczy", 27-éniSZlrpád"ÖÍ 

Van szerencsénk ajánlani 
s z a v a t o l t t i s z t a s á g r a 

legmagasabb 
dijakkal 

kitüntetett Thomasf o g z M i s z t e f e 
szavatolt 15—20% citfátban oldható föszförsavtartalommal és 85—100% 

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

vány talajok javítására, kitűnő hatású az összes gabonanémüek, kapás és 
olajnövények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, 
kiváltképen a rétekre. Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb 
fosaíforsavtrágya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az 
összes szuperíoszfátoKát. A citrátban oldható foszforsav-tartalomért 
szavatosságot vállalunk, neteláni hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, 
szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál 

A cselomáa TloiasiM prágai foszfátliszt elaflási irodájának veiérképviselősége 
a magyar korona orsz. területén 

KALMÁR VILMOS, m, 2 ™ «... 
Martellln a legfinomabb dohányncmesitő trágya kizárólagos eladása. 

raktárrá Ha latok sib.-nek. 
' Ausztria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert J 

ponyva-üöicsönző intézetem 
^ponyvákat, ; ajánl igen csekély kölcsön-

I ^ ! 
; kazalok, vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására, továbbá 12D > 
| mtr. nagyságú behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, miáltal saját ponyvának í 
I beszerzése megtakarittatik. 

Úgyszintén zsákok is kölcsönSztctnekigen olcsó árak és előnyős fel-
: tételek mellett. Ugyanitt legolcsóbban'szerezhetők be uj és használt kátrányos éf 

I minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 
8T" Minden 50%-kal olcsóbb mini bárhol. 

Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron 
| vétetik. 

NACEL ADOLF, BUDAPEST, j 
V., Arany János-utcza 12. 

ad 32491/98. sz. Magyar királyi államvasutak. 
A termes gőzliajók 1 8 9 8 . évi nyári menetrendje Finme— 

Velencze és Fiume—Ancona között] 
Fiume és Velencze között az elegáns „Dániel Ernő", • Fiume—Ancona között 

pedig a legnagyobb kényelemmel berendezett „Villám" nevű gőzhajó közlekedik. 
Ezen gőzhajók az I. helyen kívül még külön luxus osztálylyal is birnak, — 

melyek külön teremmel, kitűnő ágyakat tartalmazó kabinokkal, dohányzó teremmel 
és villamos világítással vannak ellátva. 

A „Villám" nevű gőzhajó a termen kívül még egy kisebb 4 hálóhelylyel el-
látott családi teremmel (sálon privé) is bír, mely külön megrendelhető. 

Ezen termeshajók menetrendje folyó évi április hó 1-től október 31-ig a kö-
vetkező : 

Fiuméből indul Velenczébe minden kedden és szombaton 8 órakor este, csatla-
kozásba a Budapestről este 7 óra 40 perczkor érkező gyorsvonathoz, érkezés Ve-
lenczébe másnap reggel 7 órakor. 

Velenczéből indul Fiúméba minden hétfőn és csütörtökön este 7 óra 30 perczkor 
a szt. Márk-térről, érkezik Fiúméba másnap reggel 6 óra 30 perczkor, csatiakozás-
a Budapestre. 7 óra 25 perczkor induló gyorsvonathoz. 

Fiuméből indul Anconába minden hétfőn és csütörtökön este 8 órakor, csatla" 
kozásban a Budapestről este 7 óra 40 perczkor. érkező gyorsvonathoz, érkezés An-
coiiába másnap reggel- 6 órakor, csatlakozásban a Rómába induló gyorsvonathoz. • 

Anconából indul Fiúméba minden szerdán és szombaton este 8 óra 30 perczkor, 
csatlakozásban a római, nápolyi és bolognai gyorsvonatokkal, érkezés Fiúméba más-
nap reggel 6 óra 30 perczkor, csatlakozásban a Budapestre reggel 7 óra 25 p.-kor 
induló gyorsvonathoz. 

A tengeren való hajóátkelés 10 órát vesz igénybe. 
Budapest—Fiume között gyorsvonaton, onnan Anconáig, vagy Velenczéig 

gőzhajón együtt fizetendő: 
a gyorsvonat I. osztályáért és a gőzhajón a luxusosztályért ágygyal együtt... 20 frt 
a .gyorsvonat I. osztályáért a gőzhajón az I. helyért ágygyal együtt 18 frt 
csak a gőzhajón a luxusosztályban ágygyal együtt — 8 frt 
csak a gőzhajón az I. helyen ágygyal együtt 6 frt 

A fentebbi útirányon át közvetlen menetjegyek i adátnak ki következő árakon 
a gyorsvonaton: 

Budapest—Fiume között I. osztály 12 frt, II. osztály 8 frt. 
I. oszt. II. oszt. 

Budapest—Firenze 75.30 
S ^ Z o *WVelenczénát £ « > 
Budapest—Turin .. 92.25 

K ™ Anconán át ... 

67.25 „ 
52.85 , 
67.10 „ 
75.55 . 
55.65 

III. oszt. 
30.15 frc. 
36.55 „ 

Budapest—Róma l u m e - í luuuuau - 76.05 .. 
Ezen jegyeken kivül Budapestről Bari, Battaglia, Bologna', Lívorno, Padua, 

Pisa, Verona állomásokra is adatnak ki közvetlen menetjegyek. 
Bővebb értesítés nyerhető a magy. kir. államvasutak városi menetjegy-irodái-

ban és Gook-féle utazási irodában. 
Budapest, 1898. junius- hó 15-én Az igazgatóság. 

Lukács József rostásmester 
Török-Szt,-Miklóson. 

Ajánlok sodronykeritéseket, sodrony-rostaszöveteket, ablakrostélyokat 
és legyek ellen zöldre festett sodrőnyszöveteket, rostákat, szitákat stb. 
sodrony-ágybetéfeket, szikrafogókat cséplő-kéményekre, föld-homok-rostélyokat és 
rostákat. Tüskés aczélhuza'okat. Építéshez mennyezet nádszöveteket, minden 

e szakba vágó czikket mint saját gyártmányomat. 
— Árjegyzékkel szolgálok. 
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Ii ái 15 S3*ie 30 ki., ezen Múl mini 
r., feltűnő betfikkel 4 kr. Czim közlésé 
biden beiktatásnál 30 kr. bólyegilleték. KIS HIRDETESEK, Ceak mjiőiazdái <i i 

tovibbi állást keresőt 
Tétetnek fel e ked 

Mauthner 
Ödön 

B U D A P E S T E N 

ajánh 
tarlórépamagot, 
b i b o r l i e r é t , 

muharmagot, 
Hiustc ir f f i 

.paprikakölest stb. 
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Gőzmivelés. 
Nagyobb területek szántását gőzekével 
hajlandó vagyok elvállalni j épúgy 

mélyrigolozást szőlő-telepítésekhez. 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. 

u „ gőzszántási vállalkozó Wölft Ernő, B u d a p e s t - K e l e n f ö l d . 

S i i p e r f o i i z f á t o k 
állati és ásványi eredetűek, 

a l e g m e g b í z h a t ó b b , a l e g j o b b a n b e v á l t é s a l e g o l c s ó b b 

f o s z f o r s a v a s t r á g y a s z e r e k , minden t a l a j r a a l k a l m a s a k . 
Tartalmaznak 10—20% vizben oldható foszforsavat. 

Vegytartalomért feltétlenül szavatolunk. — Szárítva és finoman őrölve. 
Gyors hatásáért szavatolunk; Legmagasabb hozamJeépesség. 

n é l k ü l ö z h e t e t l e n a i ő s z i v e t é s e k n é l . 
Kétannyi mennyiségű czitrátban oldható foszforsavval sem pótolható hatása. 

Ajánlok továbbá: 
Csontlisztet, Chilisal ét romot, kénsavas ammoniákot, 
kálisót, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, themenaui szab. szuperfoszfát-
gypszet herések trágyájául és az istállótrágya konzer-
válására; takarmánymész stb. bárhová versenyképes áron 

szállítja: 

A . S C H R A N t P r á g a . 
Központi iroda: HEINRICHSGASSE 27. 

Kénsav és műtrágyagyár Ludenburg-Themeneau és Rostok melletti Lissekben 

B a j 25 á l l í - f é l e 
újonnan feltalált és 7404. sz. alatt szabadalmaztatott cséplőgépekhez való 

dobkosárbotét. 
Melylyel bármily vizes, nedves, vonult, avagy száraz 
szalmás gabonát, inéglia lóhere vagy bárminemű takar-
mány növénynyel termeltetett is a gabona, teljesen 
és szépen ki lehet csépelni anélkül, hogy a szem, 
mag a legkevesebb zuződást vagy sérülést is szenvedné. 
Ezen dobkosár, melynek rajza itt látható mindenféle gyártmányú géphez 

alkalmazható. A megrendelésnél 
csupán a dobkosár hosszát kell 
ctmtrekben "velem tudatni. Ezen dob-
kosár előnyei a fónntieken kívül, 
hogy a gép sokkal könnyebben dol-
gozik és kevesebb tüzelő anyag 
emésztetik fel, mert a dob soha sem 
szorulhat meg, miért is az gyorsa-
ságából nem vészit s igy a szalma-
rázók, szelelők és rosták rendesen 

működhetnek. 
Ezen dobkosár, betétek ára a követ-

1 l ó e r e j ű g é p e k h e z . 
40 frt 45' frt' j 

Megrendelhetők a feltaláló 

B A J Z Á T H I O J X A O Z 
gépésznél, S / i í : K K L Y I I I I H ) \ . 

ELSINGER fid. J . ÉS FIAI 
B U D A P E S T , T E L F S , BÉCS, 

V. , Mária Valéria-utcza 10. (Tirol . ) I . Volksgarteng. 1. 

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

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

esőköpenyek és öltönyök kautschukkal ós anélkül. 
Gabona és lisztes zsákok, ftjj«M> és legolcsóbb- Tűzi és itatóvedrek. Sátrak. 

Árjegyzék és minták ingyen és bérmentve. Leggyorsabb kiszolgálás. 
Minden város jobb üzleteiben a mi gyártmányainkat tartják és szíveskedjék 

határozottan E1.SHGER gyártmányt Kérni. 

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

! rézszappan 
1 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, melegités segélyével 
1 a vizén kivül l/a klg. rézgáliczból és 1 klg. gyantaszap-

panból ; h ideg u t o n pedig 2 csomag gyantalisztes kecske-
í méti porból és Vs klg. mészből lehet előállítani. Egy cso-
jl mag gyantalisztes kecskeméti pornak az ára 25 kr., a 
| súlya 85 gramm, s tartalmaz 250 gramm gyantalisztet 

és 600 gramm kecskeméti port. Ezen anyagok a r é z s z a p -
1 p a n 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. 57S8 

Hagy. kir. államvasutak budapest jobbparti üzletvezetősége. 19595/11. sz. 
H I R D E T M É N Y . 

A niaay. kii', állsinmisii'nk luiilaprsl —fcrcm:/.v;íroM 11miikás.U'l<'p;;11 K-lositomlű 
vízvezeték helyreállítása czéljából ezennel nyilvános ajánlati tárgyalást hirdetünk. • 

-A tervek, a költségvetés, a szerződési tervezet, a feltét füzetet és a pályázati 
feltételek budapest-jobbparti üzletvezetőség pályafentartási és építési osztályánál . 
(Külső Kerepesi-ut) a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Jogérvényes kellőleg bé-
lyegzett ajánlatok legkésőbb f. é. julius hó 2-án déli 12 óráig I. osztályunknál 
nyújtandók be lepecsételve eme felirattal: „Ajánlat budapest-ferenczvárosi munkás-
telepen létesítendő vízvezetéki munkákra". Csak az összes munkákra tett ajánlatok 
figzelembe vétetni. Bánatpénz fejében legkésőbb f. é. julius hó 1-én déli 12 óráig 
650 frt, azaz hatszázötven forint készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas érték-
papírokban gyüjtőpénztárunknál (Külső Kerepesi-ut) lefizetendő. 

A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem csatolandó. Az értékpapírok 
a budapesti, illetőleg bécsi tőzsdén a legutóbb jegyzett 14 napnál nem régibb ár-
folyam szerint számíttatnak, de névértéken felül számításba nem vétetnek. Posta 

Az igazgatóság. 
Budapest, 1898. junius hóban. 

(Utánnyom. nem dijaztatik.) 
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Ajánlja Massey-IIarrls elsőrangú aratógyárának legújabb rendszerű 
W T „ l m p e r S á l á á m a r o k r a k ó a r a t ó g é p e i t , ""^SS 

önműködő és változtatható lerakó villákkal, továbbá 
- , * - ;\,i / ; •» < i jobboldali vágással, 5 láb metszési szélességben, ujitott elevá-
v d l d l O g e p e i l torral, bármily gabona hosszúságra, iiörgő hengeres 
csapágyakkal, Igen szilárd, könnyű és tartós kivitelben előnyös . rak és feltételek mellett 

Ajánlja továbbá mindennemű m e z ő g a z d a s á g i g é p e i t é s e s z k ö z e i t . 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

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


