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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. YÁ.VSÜŰT 
TERMÉSIETTÜDOSÁHI 

l a P l f ( l l k t e l e k ) , Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési dij: 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
M e d e M miien szerdái és szombaton. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Jtf u t H n i W T l R z t e 1 eIt), 
t l l ő i - ú t 35 . s zám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissi 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Kérelem tagjainkhoz. 
Május hó folyamán bátrak voltunk mind-

azon tagjainkat, akik alapítványi kamattal 
vagy az évi tagdíjjal hátralékban vannak fel-
kérni, hogy felszólító levelünk értelmében tar-
tozásukat mielőbb kiegyenlíteni és azt egye-
sületünk pénztárának beküldeni ne terheltesse-
nek. Ez uton is felkérjük tagjainkat, miszerint 
tartozásaikat kiegyenlíteni szíveskedjenek, hogy 
ezáltal a tpvábbi felszólításoknak elejét vegyék. 

Abrak-takarmány küldemények 
kedvezményes szállítása. 

A kereskedelemügyi m. kir. minisz-
tér ur 25918/97 szám alatt kelt magas 
rendeletével az abrak-takarmány (korpa, 
szárított szeszmoslék és répaszelet, olaj-
pogácsa, malátacsira, különböző darák 
stb.) küldemények szállítására nézve díj-
kedvezményt engedélyezett a gazdáknak, 
a mely díjkedvezményben gazdasági egye-
sületek által kiállított igazolványok alap-
ján részesülnek. Felkérem tehát egyesü-
letünk tisztelt tagjait, hogy a mennyiben 
ily igazolványok mellett való kedvezmé-
nyes szállításra igényt tartanak, minden 
egyes esetben forduljanak a titkári hiva-
talhoz a féladási és. leadási állomás, a fel-
adó és czimzett nevének közlése és egy 10 kros 
levélbélyeg mellékélése mellett, a mikor is 
a szállításhoz szüséges igazolvány posta-
fordultával fog az egyesület tisztelt tagjai-
nak rendelkezésére bocsájtatni. 

Osztrák agrárprogramm. 
A bécsi cs. kir. gazdasági társaság 

május hő 24-én igen látogatott és neve-
zetes ülést tartott, amelyen egyrészt az 
osztrák agrárprogrammot állapították meg, 
másrészt a Magyarországgal kötendő 
vám- és kereskedelmi szerződés tekinte-
tében fejtették ki nézeteiket. 

Az osztrák agrárprogramm, amelyet 
Hohenblumi lovag Simitsch Alfréd dolgo-
zott ki, azon föelven alapszik, hogy meg 
kell tartani Európát az európai mező-
gazdaságnak és ezért első sorban a 
tengerentúli verseny ellen kell a közép-
európai államoknak s első sorban Ausztria-
Magyarországnak Németországgal véde-
keznie. 

Ami már most a programm nézeteit 
illeti, egész határozottsággal mondhatjuk, 
hogy azok valamennyie olyan, amelyhez 
a magyar gazdák is nemcsak csatlakoz-
hatnak, de amelyeknek valamennyiét már 
ugy az 1895. évi III., valamint az 
1896. évi IV. országos gazdakongresszuson 
a magyar agráriusok kezdeményezték és 
a nemzetközi vonatkozásoknak az 1896. 
évi nemzetközi kongresszuson is kifeje-
zést adtak. A védegyezmény megkötése 
Németországgal, a román vám- és keres-
kedelmi szerződés felmondása, a diffe-
rencziális vámtarifák, a Balkán államok 
állatimportjának megakadályozása, a nyu-
gati állatpiaczok visszahóditása, a gabona-
tőzsde reformja, a bimetallisztikus törek-
vések, a kivételes szállítási díjkedvezmé-
nyek megszüntetése, az őrlési engedély 
betiltása, a szövetkezeti szervezkedés, a 
a gazdasági czikkek közvetlen értékesíté-
sének előmozdítása, mind valamennyi a 
magyar gazdák érdekét is képezi és a 

magyar agráriusok programmjában is ben-
foglaltatik. Örülnünk kell, hogy az osztrák 
gazdák is határozottan állást foglaltak e 
kérdésekben, mert így remélhető, hogy 
közös erővel a közös vámterület /alapján 
a mezőgazdasági érdekek sokkal szélesebb 
körben és sokkal hathatósabban lesznek 
érvényesíthetők. 

Az osztrák agrárprogramm elfoga-
dott szövege a következő: 

1. A hazai mezőgazdasági terme-
lés védelme a külföld nyomasztó ver-
senyével szemben ; a behozatalnak 
csakis a tényleges szükséglet mérté-
kéig való megengedése; a tengeren-
túli verseny elhárítása, ha lehet,; ösz-
szeköttetésben Németországgal közép-
európai védegyezmény megkötésével; 
a román vám- és kereskedelmi egyez-
mény fe lmondása; egy minimális v é -
delmi tarifának felállítása; a különbö-
zeti vámrendszer elfogadása és a leg-
magasabb, változtatható vagy fix vám-
tételek a nyersterményekkel szemben. 

2. Teljes elzárása határainknak 
az oroszországi és a Balkánországok 
állatbehozatala előtt, hogy a többi 
közt Magyarországgal megegyezve, a 
marhakivitel számára a nyugoti piaezok 
visszaszerezhetök legyenek. 

3. A gabnatözsde teljes reformja, 
mindenekelőtt a biankó tözsdeügyle- . 
teknek eltiltása. 

4 . Csatlakozás az Amerika, Német-
Francziaország és Belgiumból kiinduló 
tiltakozáshoz a kizárólagos aranyérték 
ellen, s a bimetallizmus ellen. 

5. Minden szállítási díjkedvez-
mény megszüntetése az idegen szár-
mazású áruknál, leszállítása a vitel-
díjaknak a hazai termeivényeknek, a 

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

ADRIAIÉ PLATT & Co. NEW-YORK 
—• kizárólagos képviselősége ^— 

Fűkaszáló, 
Marokrakó arató, és 

Kévekötő arató gépeire. 
• Kitűnő m a g y a r b i z o n y i t v á n y o k . • 

A m. tir. államMtak gépgyára 
N r Szövetkezeti képviselősége tagok számára. ~xm 

G ő z c s é p l ő g a r n i t u r á k 

é s e g y é b g a z d a s á g i g é p e k 

több évi részletfizetésre. 

Késések elkerülése végett kérjük a megrendeléseket már most elöjegyeztetni. 

M a i s z á m u n k 1 6 o l d a l . 



2 KÖZTELEK, 1897. JÜN1US HO 2. 44. SZÁM. 7-IK ÉVFOLYAM. 

nagy és kis, közeli és távoli forgalomra 
való tekintettel 

6. Teljes megóvása a lajthántuli 
gazd. érdekeknek a magyar kiegyezés-
nél ugy pénzügyi, mint gazdasági és 
állategészségügyi tekintetben és neve-
zetesen teljes megszüntetése a hazai 
mezőgazdaságot súlyosan sértő őrlési 
forgalomnak. Állategészségügyi törvény-
hozás és erélyes ellenőrzése a monar-
chia mindkét államában; az osztrák 
és magyar vámtarifának revíziója és 
minimális védelmi tarifának megálla-
pítása a gazdasági és erdészeti czikkek 
védelmére, tekintettel az 1903-ban le-
járó vám- és kereskedelmi szerződé-
sekre; a Romániával fennálló keres-
kedelmi szerződésnek fe lmondása; 
egyezmény a tengerentúli verseny 
visszaszorítására. 

7. A lajtántuli mezőgazdáknak 
szövetkezeti szervezése, hogy hatalmas 
és egységes képviseletük lehetővé váljék, 

8. A gazdasági czikkek közvetlen 
értékesítésének előmozdítása; neveze-
tesen szövetkezeti elevátoroknak állami 
költségen való felállítása. 

íme az osztrák agráriusok megmu-
tatják az utat Magyarországnak is, hogy 
velük szövetkezve és egy alapra helyez-
kedve a mezőgazdaságnak azonos érde-
keit az uralkodó irányzattal szemben 
a megfelelő védelemben részesíthessük. 
És bizonyos, hogy addig, amíg akár 
Ausztria, akár Magyarország mezőgazdái 
törekvésükben magukra maradva, izolál-
tan állanak, a közös vámterület álapján 
eredményt elérni nem fognak, mert a 

T Á R C Z A. 
Zsombolya. 

Kevés magyar gazda van, aki Csekonics 
Endre gróf zsombolyai uradalmát legalább 
nevéről ne ismerné, de még kevesebb az a 
magyar gazda, aki szerencsés lehetett ezen a?: 
alföldi viszonyoknak teljesen, megfelelő, valóban 
mintaszerűen kezelt uradalmat megtekinteni és 
tanulmányozni az alföldi gazdálkodásnak azt a 
módját és rendszerét, amely a zsombolyai ura-
dalomban érvényesül s amely a lassú, de biz-
tos haladás utján évről-évre' tökéletesedik. Ez 
az uradalom ugy kiterjedése^-mint kezelése 
tekintetében a leghűbb tükre és a legjobb pél-
dája az alföldi1 okszerűen kezelt jövedelmpző 
gazdálkodási rendszernek, éppen azért a leg-
szerencsésebb gondolatnak tartjuk azt, • hogy a 
Deutsche Landwirtschafts Gesel'lschaft magyar-
országi tánulmányutjának programmjába felvé-
tetett és az egész magyar közélet a legnagyobb 
köszönettel és hálával tartozhatik a tulajdonos 
nemes grófnak, hogy a német vendégeket oly 
kitüntető vendégszeretettel fogadva, alkalmat 
nyújtott nekik egy igazán az alföldi viszonyok-
nak megfelelő magyar magánuradalom tanul-
mányozására. 

A zsombolyai uradalom, a melyet bold. 
emlékű CseJconics József gróf táborszernagy a 
katonai kincstártól a mult század . végén szer-
zett meg, Torontál vármegyének legáldottabb 
vidékén terül - el s egy összefüggő tagban 
45,200 kat. hold nagyságú. Ezen területből 
'33,541 kat. hold 14 majorságra osztva házi 
kezelés alatt áll,19382 kat. hold Magyar-Czernya, 
Német-Czernya és Csősztelek egykori telepes 
községeknek adatik ki már az uradalom meg-

mezögazdasági érdekek elleneinek min- | 
dég lesz kibúvójuk hivatkozva ,a másik 
állam mezőgazdáinak ellentétes törekvé-
seire.;Ha valamiben egészséges együttműkö-
dés ; Ausztriával együtt lehetséges, az 
valóban csakis az agrárprogramul alapján 
indulhat meg, amely közös erővel .azonos 
érdekeket juttathat érvényre. 

Ezt bizonyítja különben a bécsi 
gazdasági társaságnak a kiegyezés kér-
désében hozott határozata is, mély szerint 

1. A kiegyezés Magyarországgál ne 
10 évre, hanem csak a kereskedelmi 
szerződések lejártáig, tehát 1903. decz. 
31-ig kötessék meg. 

2. Az egyezkedési tárgyalások mellett 
előre kell gondoskodni az iránt, hogy a 
monarchia mindkét állama között esetleg 
vámvonal állíttassák föl. 

.. 3. Külföldi áruk olcsóbb beraktáro-
zása, mint a belföldieké, tiltassék el. 

4. Épp ugy tiltassék el a külföldi 
szállítmányok olcsóbb szállítása, mint a 
minőt a belföldiek élveznek. 

5. Mindkét állam együttesen tartozik 
eljárni, a kölcsönös forgalomra vonatkozó 
illetékek kiszabásánál. 

6. A müborgyártás mindkét államban 
eltiltandó. 

7. Egyöntetű törvénynyel szabályo-
zandók mindkét államban az áruk szár-
mazására vonatkozó bevallások. 

8. A vám- és kereskedelmi egyez-
ményből származó differencziák eloszla-
tására a két ország parlamentjéből válasz-
tott bíróság a közös számszék elnökének 
presidiálásával végérvényesen döntsön. 

I alapítása óta bérletbe, 1875 kat. holdat pedig 
a hasznavehetetlen és adómentes területek és 
az úthálózat foglalnak el. 

Az uradalomnak egész területe majdnem 
egynemű, sok humuszanyaggal kevert hornokos, 
elegendő mésztartalmú, szelid vályogtalajjal 
bir, át nem eresztő agyag altalajjal. Iíelyen-
kint csekélyebb kiterjedésű tőzeges talajok is 
vannak, amelyek a legkötöttebb agyagon fe-. 
küsznek. E talajok csekély termékenysége a 
gőzekemivelés által' jelentékeny mértékben 
emelkedett. 

Az uradalom klimája kedvezőnek mond-
ható. Korai kitavaszodás mellett a tél későn 
áll be és a tavaszi és nyári időszak alatt ele-
gendő csapadék van, ugy, hogy minden gazda-
sági növény termelése sikerrel űzhető. A nyári 
legmagasabb hő + 37'5oC. a téli legalacso-
nyabb — 18-8o C., az évi átlag -[- 10"9o C., 
az évi csapadék átlagos összege 674 mm. 

A zsombolyai uradalom, mint tipikus ai 
földi gazdaság a szemtermelésre van alapítva,' 
mi amellett kivált az utóbbi időben az állat-
tenyésztés, kivált a szarvasmarhatenyésztés 
mind nagyobb kiterjedésben karoltatván fel, a 
takarmánytermelés jelentékeny mértékben fog-
lal tért. A szántóföldnek használt terület a 
saját kezelés alatt álló részletekben 28,014 kat. 
holdat tesz ki, kertek és majorsági beltelkek 
1017, rétek 1867, legelők 2228 és az erdősitett 
.területek 815 kat. holdat foglalnak el. Az urada-
lom 400 holdas négyszögekre van felosztva, ame-
lyek egy és két soros faültetvénynyel vannak 
körülvéve. Ezen részletek :, azután a forgók 
könnyebb beoszthatása és az arányosság végett 
keresztbefutó utakkal 16 egyenkint 25 hoíd 
nagyságú táblákra vannak ismét felosztva. Min-
den 400 holdas részlet közepén 6 hold nagy-
ságú fáültetvény van részhen a fanyerés, rész-
ben a vadkimélés és vadtenyésztés czéljaira. 

Az utolsó 8. pont kivételével azonos 
határozatok ezek az OMGE. és <a IY. 
országos gazdakongresszus határozataival. 
Különös súlyt helyezünk arra, hogy az 
osztrákok is csak 1903-ig -óhajtják a 
kiegyezést meghosszabbítani, hogy az 
általános vámtarifa revíziója, programm-
jok értelmében az agrárérdekek kielégíté-
sére kellőképpen revideálható legyen. A 
külön vámterület előkészítése mindezek-
ből önként folyik, habár ez Ausztriára 
sokkal hátrányosabb volna, mint Magyar-
országra. Egyúttal nem lehet . eléggé' be -
csülni azt a mérsékletet, a melyet az 
osztrák agráriusok tanúsítanak, midőn a 
kvóta kérdését, a melynek terén Ausztriá-
ban oly mértéktelen követelések állíttat-
tak föl, nem is érintik, ezzel mintégy iga-
zolván a magyar gazdaköröknek ama 
véleményét, hogy a jelenlegi kvóta fel-
emelése nemcsak, hogy Magyarország 
elleni igazságtalanság volna, hanem egy-
szersmind a magyár mezőgazdaság hely- ' 
zetének a legnagyobb megrontása. 

Ezek után bátran állithatjuk, hogy 
az egyik napilapnak az osztrák agrár-
programmról közölt czikkében foglalt 
amaz állítása, mintha az OMGE. kosarat' 
kapott volna, nemcsak azért tendenczió-
zus ráfogás, mert az OMGE. a bécs i ' 
gazdasági társaságtól semmit sem kért, 
tehát kosarat sem kaphatott, hanem 
azért is az, mert az osztrák agráriusok 
teljesen az OMGE. álláspontjára helyez-
kednek és ezzel igazolták egyrészt az 
OMGE. helyes állásfoglalását, másrészt 
reámutattak a megfelelő módra és kellő 
eszközökre, amelyekkel a magyar és az 

Az uradalom saját kezelése alatt álló 
szántóföldeken a kedvező talajviszonyok és a 
gözkultura térfoglalása következtében teljesen 
szabad gazdálkodás folyik, helyenkint azonban 
ott, ahol a régebbi müveles "következtében a 
talaj már gondosabb kezelést és bővebb trá-
gyázást igényel, hetes, kilenczes, tizés és tizen-
kettes vetőforgók, alkalmaztatnak. Őszi buza 
10'413 kat. holdon (az uradalmi kezelés alatt 
álló terület 37'19%-án), őszi rozs 77 holdon 
(0'22%), tavaszi buza, árpa, zab és magbükköny 
2-363holdon (8'440/o) termeltetik, a kalászosok' 
tehát a szántóföldek 45'83%-át foglalják el. 
Luczetna, vörösheré, bükköny, csalamádé, takar-' 
mányrépa és mohar 4'4Ó4 holdon (T5-740/ó), 1 

kender 426 holdon (1'53%) . termeltetik, a 
fekete ugar. pedig 750 holdat (2-68ö/o) tesz . 
ki. Ezenkívül a feles, harmados és sze? 
gődményes tengeri földek 865'3 holdat, do-
hány 565 holdat, burgonya 186 holdat," 
mindössze 32'22%-ot tesznek ki, ugy hogy a 
.takarmány és.a kapás. .. növények az ugarral-
együtt a házi kezelés .alatt levő területnek 
54'17°/o-át foglalják el. !Évenkint mintegy 2200 
hold (7-8°/o) trágyáztatik meg kizárólag istálló-
trágyával. A trágyázott terület 'Ugyan nem 
nagy, de ennek mágyarázata az ottani talaj ok-
nak rendkívüli termékenységében és a gőzeke-
mivelés mind nagyobb mértékű térfoglalásában 
rejlik. Bizonyítják különben ezt az uradalom 
átlagtermései, a melyek 10 évi átlagban a kö-
vetkezők: őszi buza 9'22 q, tavaszi buza ; 
8'50 q, rozs 10'05 .q, árpa 10'43.q, zab 11-30 
q, tengeri 10'50 q, kenderkóró 40'00 q, zabos-
bükköny széna 15" 1.8 q, moha-rsz'éna 25'00 tg. ! 
rétiszéna 4-50 q, mesterséges, füvesek szénája 
9-10 q, 

A zsombolyai uradalomtól származik a 
szálas zöldtakarmányoknak a zsombolyai mód-
szer szerint való erjesztése és télire való 



44. SZÁM. 7-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1897. JUNIUS HO 2. 783 

osztrák mezőgazdaság bajai közös erővel 
megszüntethetők és érdekei közös erővel 
előmozdíthatok és érvényesíthetők. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető : Mezey Gyula. 

A vöröshere megtermékenyítése. 
Egy gazdatársunk Nagy-Szőllősről a kö-

vetkező kérdést intézte hozzánk.. 
Első kaszálásu herémet óhajtanám mag-

iiak meghagyni, • legfőképp azon czélból, hogy 
ezáltal az Apion-ok nagymérvű pusztítását 
vélem, elkerülni. Kérdem azon t. gazdatársaimat, 
kik már e téren birnak gyakorlattal, hogy • 
nincs-e az első kaszálásu magnak hagyott -
vöröshere azon veszélynek kitéve, hogy ebben 
az időszakban a megtermékenyítés nem fog 
tökéletes lenni? 

A pillangósvirágú növényednél — hová a 
vöröshere is tartozik — általában ritkán szo-
kott az öntermékenyités beállani. 

E növények idegen beporzásra vannak 
utalva, amit rendesen a rovarok közvetítenek. 
A pillangósvirágú növények egyes virágainak 
tövében az u. n. nektáriumok vannak elhe-
lyezve, ezek illatos^ édes anyagot választanak 
ki, mi a rovarokat rájuk csalogatja. A rovarok 
lábaikkal szétterpesztik a virágok szirmait, 
nyelvalaku szájrészükkel felnyalják a nektáriumok 
váladékát s ebben a munkában rendesen szőrös 
testük érintkezik s porzók tokjával, melyről 
azután, a himpor szőreikre ragad. Amint azután 
igy járnak-kelnek, a, testükre ragadt himpor 
ismét lehorzsolódik a felkeresett virágokban, 
ezek maghonjának bibéit érinti, miáltal beáll a 

r megtermékenyítés.. 
A. vöröshere annyira rá van szorulva a 

rovarok látogatására, hogy e nélkül a megter-

mékenyítés . be nem következik.. Különösen 
Darwin foglalkozott a vöröshere megterméke-
nyülésének kérdével s egyigen egyszerű kísér-
lettel mutatta ki, hogy a vörösherénél az ön-
termékenyités nem sikeres. 

Darwin ugyanis 100 virágfejet gyengéden 
bekötött tüllel, hogy a rovarok hozzájuk ne 
férhessenek. E herék elvirágoztak s nem hoz-
tak egyetlenegy magot sem,, mig 100,. az 
előbbiek mellett szabadon' álló virágfej 2720 
magot adott. 

Darwin és Müller vizsgálatai szerint 
főleg a poszméhek (Bombus-ok) közvetítik a 
vöröshere megtermékenyítését, a melyek közül 
19 faj látogatja a vörösherét; de a poszmé-
heken kivül, még egyéb 26 rovarfajt (főleg a 
méhek, darazsak és pillangók csoportjaiban) 
neveznek meg az emiitett kutatók, mint a 
vöröshere megtermékenyítőit. 

Hogy főleg mégis a poszméhek eszközlik 
a vöröshere megtermékenyítését, annák kiváló 
példáját nyújtja az a tény, hogy Ausztráliá-

• ban és Uj-Seeland-han, a hol poszméhek nem 
voltak honosak, vörösheremag mindaddig nem 
volt termelhető, míg a poszméheket e helyeken 
meg nem honosították.*) 

Az elmondottak után nyilvánvaló, hogy, 
eltekintve egyéb feltételektől — kedvező talaj, 
klíma, megfelelő megmunkálás — a vöröshere 
magiának termelése csak ott lehet sikeres, a hol 
a vörösherét a virágzás idejében a megterméke-
nyítést eszközlö rovarok süriin látogatják. 

Már most a tapasztalatok azt tanúsítják, 
hogy a vöröshere megtermékenyítésének leg-
fontosabb szereplői, a poszméhek, akkor, midőn 
nálunk a vöröshere először virágzik — május 
végén, junius eiső felében — sokkal gyérebben 
repkednek, mint később a nyár derekán. 

T.ehát már az a körülmény, hogy a posz-
méhek. a vöröshere első virágzása idején még 
gyéren vannak, valószínűvé teszi, hogy a má-

*) Lásd: Stebler und Sehi'öter : Die bestenJTutter-
pflanzen. Bern, 1892. 104. oldal. 

sodik kaszálásra való vöröshere bujábban köt 
magot, mint az első kaszálásra való. 

De még egy másik igen fontos tényezőt 
is figyelembe kell vennünk, az időjárást.. 

Ha a tavasz hirtelen erős meleggel kö-
szöntött be, minálunk többször megesik, ez a 
rovarok fejlődését sietteti, s ezek előbb jelen-
nek meg nagyobb számban, mint az időjárás 
rendes meneténél. 

De ha mégannyi is a rovar, azok a ro-
varok, a melyek repülve szokták bejárni vi-
rágról-virágra a vörösherét, ezt a munkát s 
igy a megtermékenyítést, nem teljesíthetik, ha 
az időjárás esős. 

Ha esik, , akkor a rovarok, mert az eső 
megnedvesíti s megnehezíti szárnyaikat, re-
,pülni nem tudnak; de nem repülhetnek még 
akkor sem, ha nem esik ugyan, de az idő 
esőre áll. 

Az esőket megelőzőleg, s általában esős 
napok idején, ugyanis a levegő nagyon ritka. 
Ebben a ritka levegőben pedig a rovarok nem 
képesek repülni, mivel testök súlyát az. ilyen 
levegő nem bírja el; mert valamint az ember 
is csak bizonyos sűrűségű (nehézségű) folyadék-

. ban képes úszni (olajban még nem igen tudna) 
ugy a rovarok is csak bizonyos sűrűségű leve-
gőben bírják testöket, repülve fentartani, külö-

. nősen az olyan zömök, nehéztestü rovarok, 
mint a minők a poszméhek. 

Hazánkban pedig, mint a feljegyzések 
mutatják, legtöbb eső esik junius hónapban, 
tehát abban a hónapban, a melynek elejére 
tehető a vöröshere előizbeni javavirágzása. 
Ilyenkor tehát részint a folytonos eső, részint 
az észlelhető, nagyon alacsony légnyomások 
megakadályozzák a. meglevő poszméheket is, s 
egyéb a vörösherét repkedve bejáró rovarokat, 
a repülésben, s igy a megtermékenyítés áldásos 

Ezek azok az okok, a melyek a mellett 
szólnak, hogy a magtermelő a második kaszá-
lásra nőtt herét hagyja meg inkább magnak, 
mint az elsőt. 

konzerválása. Ezt a takarmánykonzerválási 
módszert, mely egyszerűsége olcsósága és biz-
tossága által tűnik ki, rövid néhány év alatt az 
egész ország megismerte és gyakorolja. Leírása 

. e helyütt teljesen fölösleges volna, elég legyen 
csak annyit megjegyezni, hogy a zsombolyai 
uradalomban is a csalamádé képezi a zsom-
bolyázás legfőbb anyagát, ujabban azonban a 

, fükeverékeket és a zabos bükkönyt sőt a lóherét 
(kivált, ha a lóherehernyó: cocciarius septem-
punct.ata fellép) is „nagyobb, mennyiségben zs,om-
bolyázzák, ha a kedvezőtlen esős időjárás 

l miatt a szénakészités koczkázottnak látszik. 
Az uradalom Összes, terményeinél a talaj 

gondos előkészítésére, és megmunkálására ki-
váló gondot fordítanak. Ez őserejü talaj rend-
kívüli mértékben-növel minden növényt és igy 
a gyomokat ig, éppen ez,ért a lalajmegmivelés-
nek ebből a szempontból is kiváló jelentősége 
van. Hogy ezt elérnie az uradalomnak meny-
nyire sikerült, azt legjobban bizonyítja az; 
hogy az, idei rendkívüli csapadékdus évben, .a 
midőn a vetések másfelé a gyomokból jófor-
mán ki sem látszanak, a zsombolyai uradalom 

, területén a legtísztábbak, gyomot közte látni 
alig lehet. 

Az uradalom a Tisza és az Ó-Bega védett 
árterületére esik s mint ilyennek, különben is 
csak 82 méterre feküdvén a tenger szine fölött, 
igen. sok küzdelmei voltak a felfakadó bel-
vizekkel. Ezek eltávolítására a mélyebben fekvő. 
területek csatornáztatván,, három szivattyú állo: 
máson lávolittatik el a belvíz az Ó-Bega csa-

, tornájába. 
: . Ezenkívül az, uradalomnak a Bega csa-

• tornától távoleső mélyebb területetei belvizeinek 
..elvezetése a fenti módon lehetetlen , levén,, a 

csatornák a. földsánczokkal körülvett 50 hold 
nagyságú víztartóba szájazya, a belvizeket ily 
módon távolítják el. 

Az uradalom rendszeresített igáserejét 37 
négyes, 20 kettős és 21 egyes lófogat, 225 né-
gyes ökörfogat képezi; a tartalék és tiszta ló-
fögatokkal a tartalékökrökkel és bivalyokkal 
egvütt az összes igásállat-létszám tehát a kö-
vetkező : 244 ló, 952 ökör és 82 bivaly. E fo-
gatok végzik az összes, meglehetős sok fuva-
rozást és a talajmegmivelésU Ez utóbbi mun-
kálatnál kivált azonban az őszi mélvmivelésnél 
két kettős lokomobilu .Fowter-féle gőzeke garni-
túra segédkezik. Egy-egy garnitúra évenkint 
átlag 147 napig van munkában, mely idő alatt 
átlag 1653 kat. holdat szánt meg 15—25 cm. 
mélyen, egy napra tehát átlag 11'2 hold 
esik, amelynek átlagos költsége holdankint 
4 frt 67 kr, mely költségben azonban a gépek 
amörtizácziójának és kopásának hányada nem 
foglaltatik. A gőzekével elsősorban a már 
hosszabb idö óta mivelés alatt álló területek 
mély mi volése, .eszközöltetik, továbbá, .azoké, a 
melyek a; majoroktól távol feküdvén, a trá-
gyázást nélkülözni kénytelenek. Ezenkívül a 
tőzeges területeknek az altalajjal való keverése 
szempontjából ezek. mély szántását is, a gőz-
ekék végzik, végül gözekék végzik az összes 
fekete ugaroknak a szántását is. 

A munkásviszonyok eléggé kédvezőek 
az uradalom területén, mert a már említett 
telepes községek elegendő munkáskezet szol-
gáltatnak, akik bérfüldeikkel, továbbá a sze-
gödménybe kapott és feles, és harmados inive-
lésü tengeriföldekkel összes exisztencziájukban 
az uradalomhoz vannak fűzve. Az aratási mun-
kákat e községek lakói 60—150 liter búzáért 
aratják holdankint és ezenkívül minden szer-
ződésszerűig learatandó hold gabona után 
egy hold íeles tengeriföldet, kapnak., A behor-
dásnál minden kereszt gabonáért, 5—10 krt, á 
cséplésnél egy - 21. férfiból és 4 asszonyból 
álló banda a csépelt gabona 3%-át, minden 

ezer hektoliter gabona után 15. frtot és fejen-
kint egy hold földet 10- frt kedvezményes bér-
összegért. A napszámosmunka is elég olcsó, 
mert féríi napszám nyáron 0'60—1 frt, asszony-
napszám 50—70 kr, téli napszám pedig férfi-
nak 40—60 kr. asszonynak 30—40 kr. 

Az uradalom állattenvesztésére ménesből, 
gulyákból, juhnyájakból és csürhékből áll. 

A lótenyésztés két ágra oszlik. Egyik a 
ménesbeli tenyésztés, a mely a tulajdonos 
gróf és családjának luxus lovait, részben azon-
ban gazdasági lovakat is tenyészt, a másik a 
gazdaságban alkalmazva levő lovak után te-
nyésztett gazdasági lótenyésztés. 

A luxus-ménes a Zsombolyától mintegy 7 
kilométerre fekvő Julia-majorban, egy a becs-
kereki országút mellett kies ligetekkel, fákkal 
beültetett legelőkkel és kifutókkal bíró majorban 
van. Az első ménest még az uradalom első 
tulajdonosa Csekonics József gróf táborszernagy 
1785-ben alapította, ezt azonban 1819-ben elad-
ták. A jelenlegi ménes alapját 1828-ban Csekonics 
János gróf a Károlyi István gróftól vásárolt 10 
nemes kanczával és a Jankovics István terezováczi 
méneséből szerzett 20.darab magyar anvakan-
czával alapította meg, amelyekhez 1830-ban 8 
drb félvér angol vadászlovat vett és Rospin angol 
telivér kanczát szerezte. Azóta számos kiváló 
telivér és félvér mén használtatott a ménesben, 
a legutóbbi években az állami ménesekből 
bérelve vagy az illető kiváló ménekhez fedeztetés 
végett küldve. 1887-ben vásároltatott Angliában 
a magas félvér Young-President angol mén, 
mely 165 cm, magasságával, erőteljes csonto-
zatával, korrekt testalkotásával és kitűnő me-
nésével, mely tulajdonságait utódjaira kiválóan 
örökítette át, kitűnő szolgálatokat tett a ménes-
ben. Young-President 1895-ben gégefőtályogban 
döglött el s ekkor szereztetett az olaszországi 
nevelésű telivér mén •Sorrento. A luxus-ménes 
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De eme okok mellett figyelembe veendő 
még az is, hogy a vöröshere, ha tavaszszál áz 
időjárás eléggé nedves; buja növekedésnek in-
dulva inkább szárat és levelét fejleszt, mint 
virágot, mig később, a szárazabb nyári időjá-
rásnál, a szár és a levélzet kevésbé buja szo-
kott lenni, de ezzél szemben a virágok mutat-
koznak dúsan. 

Tehát az első kaszálás alá nőtt vörös-
herénél nemcsak a megtermékenyitési viszo-
nyok kedvezőtlenek, hanem kevés a virág is. 

Természetesen lehetnek egyes vidékeken 
olyan klimatikus viszonyok, amelyek inkább 
azt tanácsolják, hogy az első kaszálásra való 
vöröshere hagyassák meg magnak, valamint 
egyes években bárhol is olyan lehet az idő-
járás, amelynél jobban sikerül a magtermés 
az első kaszálás alá nőtt heréből. Általában 
azonban hazánkban a 2-dik kaszálás adja a 
jobb magtermést. 

Már most, ami azt a kérdést illeti, vájjon 
az Apion'ok miatt nem tanácsos-e mégis az 
első kaszálás alá nőtt herét meghagyni? erre 
csak az összehasonlitó kisérletekből vont ered-
mények adhatnak megnyugtató feleletet. Tessék 
a dolgot megpróbálni, több évi próba után, 
amelynél ugyanazon körülmények mellett min-
dig egyrészt az első, másrészt a második ka-
szálás alá nőtt herét hagy meg magnak, meg 
fogja tudhatni, hogy melyik a jobb, melyik 
a hasznosabb eljárás? 

Magától értetődik, hogy nem szükséges, 
miszerint ama táblák egyik felén, amelyeken 
magot termel, az első kaszálás alá nőtt, másik 
felén pedig a második kaszálás alá nőtt vörös-
herét hagyja meg évről-évre. Ha az első év ta-
pasztalata feltűnőén az egyik vagy a másik mód 
előnyére billentené a mérleget, ugy a követ-
kező évben már ezt a módot lehetne általában 
követni, de jó lesz azért két kisebb egymás-
melletti területen a párhuzamos kísérletet is 
több éven át folytatni, mert: „Egy fecske nem 
csinál nyarat!" — ami az egyik évben jó, 
kérdés, jó-e a másodikban, s kérdés — ami a 

jelenlegi állománya 126 drb, melyek között egy 
telivér angol mén, egy telivér arabs mén, 9 
angol telivér anyakancza, 20 angol féivér 
anyakancza, 4 eredeti irlandi anyakancza és 
több más kancza van, a többi a különböző 
évjáratú csikókból áll. 

A kanczákat januártól májusig fedeztetik. 
Az összes kanczák a telivérek kivételével az 
egész éven át a leellés előtti hat hét kivételé-
vel folytonos használatban vannak. Az összes 
lovak tavasztól az Ősz végéig a szabadban 
tartózkodnak a ménesudvar füves legelőin. 
A csikókat a legelőre hajtás előtt minden nap 
lVa óráig egy erre a czélra készült külön ki-
futóban erősen meghajtják részben a tüdő és 
szívműködés fejlesztésére, részben a végtagok 
edzésére, részben pedig a meghizás elkerülé-
sére. . Az összes csikók nevelésénél az edzett-
ségre igen nagy súlyt fektetnek, azért minden 
Időben minél többet tartózkodnak a szabad 
levegőn. 

Az anyakanczák takarmánya első sorban 
attól függ, hogy vemhesek-e vagy nem és 
munkát végeznek-e? A vemhes kanczák a 
munkaidő alatt naponkint 10 liter zabot és 7 
kg, szénát kapnak, ha a munkától felmentetik 
a kancza, akkor, csak 5 kg. zabot kap. A csikók 
közül a 4 évesek 4 .kg. zabot és szénát, a 3 
évesek 6 liter zabot, a 2 évesek 8 liter zabot 
és 3 kg. szénát kapnak. A választott csikók 
pedig ad libitum, mig a 2 évesek fenti adag-
ját egy éves korban elérik. 

A gazdasági lótenyésztés csak 1866. kez-
dődött. Alapját részben a tulajdonos nehéz 
kocsilovaiból, részint vétel utján szerzett ne-
hezebb kanczák képezték, melyek Midhope 
később Jámbor, majd a Deutscher Michel után 
nevelt Német Misica az uradalom luxus méne-
sében nevelt félvér ménekkel fedeztettek; 

fődolog — hogy beválik-e általában, azaz a 
legtöbb évben? Mezey Gyula. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 
Rovatvezető : Dr. Hutyra Ferencz. 

A szarvasmarhák faroksömör-
jéró'l. 

X A farksömör ez év minden szakában, 
többnyire nagyobb tehenészetekben, ott hol 
vöröstarka istállózott tehenek tartatnak, töme-
gesen szokott fellépni, noha előfordul szórvá-
nyosan .1—2 dbbal bíró tulajdonos istállójá-
ban is. 

Különben nemcsak a tehén, de más 
szarvasmarha (igy bika, ökör) is fogékony e 
betegség iránt, csak fiatal állat, a borjú, nem. 
E betegséggel valószínűleg analóg a lovakon 
előforduló fark- és sörénysömör is. 

Többnyire a farokbojt betegszik meg, 
csak ritkán terjed a bántalom a fark tövéig; 
a test egyéb részein szarvasmarhán még nem 
észleltem. 

A szarvasmarhák faroksömörje ragadós 
természetű, mert közvetlen érintkezés folytán 
egyik állatról a másikra terjedhet. E mellett 
több tapasztalati bizonyítékot hozhatok fel. 
1. Ha egy istállóban egyik állat megbetegszik, 
megkapja a többi is, a mint ezt különösen 
tehenészetekben tapasztalhatni. 2. Ha beteg 
állatot átvisznek más istállóba, ott is fellép a 
betegség. Kocs községben oly tehenészetből 
vettek bikát, hol a betegség permanens; a 
bikáról átragadott csakhamar több tehénre is, 
sőt a bikával bánó pásztor karján is mutat-
kozott. 

A farksömör átvihető közvetett uton is 
az állatra, még pedig a tisztogató eszközökkel 
— vakaróval, kefével, spongyával — a mint ezt 
tehenészetekben, hol a farokbajt kimosása, 
tisztogatása napi teendő, többnyire történik is. 

később a nehezebb igáslovak tenyésztése szem-
pontjából Pride of England nevü normanni 
mén béreltetett az állami méntelepektől. 
1879-től az államtól bérelt mének között a 
Noniusok nagy szerepet visznek, úgyszintén a 
csőszteleki és m.-czernyai áll. fedeztető állo-
másokon levő egyéb angol félvér mének is. 
A gazdasági lótenyésztés anyagát ma kizárólag 
az igás kanczák képezik, melyek folytonosan 
munkában vannak s csak a vemhesség utolsó 
idejében levő kanczák mentetnek fel a nehe-
zebb szolgálat alól. 

A gazdasági ménes csikói elválasztásuk-
tól fogva folyton a legelőn vannak. Télen 
ugvan istállóba kerülnek éjjelre, de ez csak 
egy tágas, szellős szín, ax melyben éppen 
hogy ,a zord időjárás ellen vannak megvédve. 
Takarmányozásuk ezen csikóknak is kitűnő, 
hogy az edzettség mellett fejlődésük biztosított 
legyen. Zabot azonban csak két éves korukig 
kapnak, akkor a zab adag helyét 5 liter jó 
minőségű csöves tengeri helyettesíti. 

A szarvasmarhatenyésztés szintén két 
irányú. Az uradalom u. i. magyar marhát és 
tarka nyugati marhát tenyészt. Az első fedezi 
az uradalom igáserőszükségletét, a második a 
tejtermelés: mellett a. hizó anyag egy nagy 
részéi is szolgáltatja. A zsombolyai uradalom 
magyar szarvasmarhatenyésztését, mely egyike 
az ország legkiválóbbjainak a „Köztelek" 1895. 
évi 103—104. számában Sierbán János akkori 
uradalmi intéző, jelenleg állattenyésztési fel' 
ügyelő, kimerítően ismertette, ahhoz hozzá-
tenni, vagy abból elvenni valónk nincs. Elég, 
ha megjegyezzük, hogy ilyen kezelés és te-
nyésztés mellett ezen kiváló hazai állatfajtá-
nak minden előnye érvényesül és kiváló ered-
ményeket nyújt. 

A tarkamarha részben feketetarka és vö-

A bántalom okaiul különböző dolgokat 
hoznak fel. így némelyek a tisztátlanságot, 
piszkot, mások a farok túlságos mosását, majd 
a gőzös meleg istállót okolják. A nép, mint 
egyáltalán minden kiütéses bőrbetegséget vizes 
tetünek nevezi. Szakemberek, igy Roll, Koch, 
Friedberger és Fröhner kizárólag eczemás be-
tegségnek tartják és analógnak állítják a lovak 
farok- és sörénysömörével, melyet ugyancsak 
e piszoknak a bőrre való izgató hatása idéz 
elő. Anacker okozójául egy növényi élősdit 
említ és az ő véleményéhez több rendbeli 
mikroszkopos vizsgálat,*) valamint a gyakor-
latban tett tapasztalatok alapján magam is 
csatlakoztam. 

A szarvasmarhák faroksömörjét egy az 
aspergillusokhoz tartozó növényi élősdi idézi 
elő, melynek kévékhez hasonló myceliuma a 
farkbőr irha- ós kötőszöveti rétegeiben tenyész 
és abban mindenfelé elágazódik. Ezen myce-
liumokból a bőr pórusain áttörnek, előkötegben 
a kocsányok, melyeken a négy rovátkára csa-
tolt konidiszpórák ülnek. Nagyon természetes, 
hogy ezen gomba a farokszövet állományában 
kóros elváltozást idéz elő, a mennyiben abból 
táplálkozik s ezt részben.szétroncsolja, elő-
idézvén a faroksömör alatt ismert betegséget. 
Ha ily növényi élősdi más állat farkára kerül 
és ott tovább tenyésztödésre az alapfeltételeket 
megkapja, ott szintén tovább tenyészik, 
hasonlóan a sömört idézve elő. 

A tünetek következők: A faroksömör fel-
lépésének kezdődő stádiumában az állat nyug-
talan, farkát folyton csóválja, hátulsó lábaival 
tipeg, gyakrabban lefekszik, majd felkel, az 
étvágy alábbhagy, a szőr felborzad, szóval az 
állat olyan tüneteket mutat, mint a vizelési 
ingernél szokott lenni, pedig mindez a nagy-
fokú viszketegség következménye. A farok 
végén, ha ugyan a figyelem erre kiterjed, mi 
első esetben ritka, négy kr, esetleg gyermek-

*) A mikroszkopos vizsgálatokat dr. Királylyal 
1 egyetemben végeztem. A frissen szedett pörköt KHO.-ban 
I észleltük, az üledéket eszelin-violával festettük. 

röstarka berniből, részben krassó-szörény-
megyeí pinzgaui vérrel biró tájfajtából, ujabban 
pedig ez utóbbinak felhagyásával bonyhádi 
tájfajtából áll, melyet tisztavérü szimmenthali 
bikákkal nemesítenek. 

A bivalyok az uradalom nehéz közleke-
dési viszonyai között szinte nélkülözhetetlenek; 
a cséplőgépek szállításánál a gőzekéknek vízzel 
való ellátásánál s egyéb nehéz fuvaroknál ere-
jükkel az ökrökön túltesznek s a mennyiben a 
fuvarozás gyorsasága nem feltétel, megbecsül-
hetetlen szolgálatokat tesznek, ezenkívül rend-
kívül elégülékenyek és edzettek ugy, hogy még 
oly takarmányt és legelőt is értékesítenek, a 
mely különben teljesen veszendőbe menne. 
Ezek a körülmények bírták reá az uradalmat, 
hogy a bivalytenyésztést is űzze. Jelenleg 82 
igás bivaly mellett két bikából 17 tehénből és 
32 különböző korú borjúból ál! a bivaly állo-
mány. 

A juhtenyésztés magyar fésűs juhokkal és a 
javított bánáti czigája juhokkal űzetik.Az elsőnek 
a czélja a gyapjutermelés, melyet teljesen exten-
zív módon űznek. E mellett az eredmény azonban 
kielégítő, mert darabonkint 3'50—375 kgr. 
mosatlan gyapjú nyiratik, melynek q.-ját a 
budapesti gyapjuaukczión 60—62 frtért szok-
ták értékesíteni. Evenkint 1000 darab 2V2éves 
ürü a legelőről minden egyéb feljavítás nélkül 
szokott eladatni páronkint 18—20 frtért 90— 
100 kgr. élósulylyal. A bánáti czigája juhok a 
hústermelés czéljából tenyésztetnek. Ezek nagy 
testtel és igen jó formákkal bírnak, amelyet 
még a hampshire-down kosokkal való keresz-
tezés nagy mértékben javított. A gyapjú ugyan 
silányabb, mint a fésűsöké, azonban a hus, 
mely a fagygyuval egyenletesen és mérsékel-
ten van átszőve, kitűnő minőségű, miért is ilgy 
a külföldi kivitelre, valamint a belföldi fogyasz-
tásra igen keresettek. A 2l/a éves iirük a lege-
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tenyér nagyságú, kerek .vagy ovális., területen a 
bőr. felszínén, piros, tüzes folt mutatkozik, 
melyre nyomást ,, gyakorofva elhalványodik, az 
állat fájdalmat érez. Jobban, megnézve a foltot, 
a felhámm.entes helyen szétszórtan, apró mák-
szemnagyságu sötétpiros vérpontok láthatók. 
Pár nap múlva már apró köles-lencse nagy-
ságú, vöröses • sárgás savóval telt hólyagokcskák 
jélentkeziiek, melyek felpattanva nyirkos, nyú-
lós sárgás-vörös zavaros izzadmány keletkezik, 
mely e farkbojtöt is Összetapasztja! 

Ezen izzadmányhQz keveredő por és: 
szenny a. farokbojtot undorító kinézésüvé.és' 
kellemetlen szaguvá teszi. A nyirkos képződ-
mény mellett a genyt'ermelődés is fellép, pár 
nap alatt azonban ezen gennyes, nyirkos, vá-
ladék 2'—3 mm. vastagságú barnás-szürkéi 
pörkké szárad le. Az ilyen farokszőr közé ült: 
pörk gyenge érintésre leválasztható, vele együtt 
leválik a felhámréteg is, miáltal egy élénkpiros 
alapú, véköny genyréteggel fedett, setét pirosan 
pontozott felület, a bőr irharétege válik látha-
tóvá. Egyúttal kihullik a pörk közé ' szorult 
farokszőr egy része is.' 

Az előbb leirt kerek vagy- ovális alakú 
folt minden irányban tovább és tovább terjed, 
a mig végre az egész farokbójtot a bántalom 
körébe vonja. A farok többi részén, fel a fark-
tőig, szintén képződnek krajczár, ezüst forint 
nagysága foltok több helyen is, de ezek soha-
sem terjednek nagyobbra és a pörkképződés, '• 
illetve ennek leválása után mihamar meggyó-
gyulnak és a pörkkel együtt levált szőrözet is 
hamar pótlódik. 

A farok végén vagyis a farokbojton azon-
ban nem szokott ily jóindulatú lefolyású lenni 
a sömörnek. Többnyire nehezen gyógyul, idültté 
válik. 

A níyceliumoknak izgató és roncsoló ha-
tása folytán létrejött lobtermék (izzadmány); 
következtében a bőr beszüremkedik, miáltal a 
farkvég "jelentékenyen megvastagszik. A heveny 
alaknál a már előzőleg leirt pörk szennyes-
barna., vastag, beszáradt, lisztszerűen szétmor-
zsolhatóvá válik. A farkszőr kihullván, a farok 

csupasz marad. Miután a sömör a farok végén 
kezdődik ós innen terjed fölfelé idültebb alak-
ban a farok végén, hevenyebben pedig mind-
inkább felfelé mutatkozik. 

Miután a farksömör nagymérvű viszketeg-
séggel jár, az állat farkát fához, falhoz, más 
szilárd tárgyakhoz dörzsöli, esetleg szájába 
véve rágja, harapja. Ezen erőmüvi behatás-
következtében a pörk, valamint az elhalt epider-
mis, az irharétegig leválik. Az irháréteg''szövete 
és hajszálrészek szétroncsolása folytán vérzés 
lép fel, e felületen helyenkint sötét-veres be-
szüremkedett foltok és vérömlések látszanak. 
A -felületre száradt vér, mely az elválasztott 
genynyel vegyül, a megmaradt farokszőrt .össze-
tapasztja és a farkot csúnya külsejűvé teszi. 

A szarvasmarhák farksömörje általában a 
nehezebben gyógyuló makacsabb bőrbetegsé-
gek közé tartozik. Első stádiuma vagyis a piros 
foltok keletkezésétől a pörk beszáradásáig is 
eltart 2—3 hétig, a midőn a beszáradt pörkök 
a szőrzettel együtt levállanak, a csupaszon 
maradt irharéteg csakhamar uj vékony festeny 
nélküli, fénylő: epidermist termel. A farkszőrök 
is mihamar kinőnek. 

A'betegség súlyosabb alakja, melyet kü-
lönösen erőmüvi behatás, dörzsölés, vágás tesz 
azzá, és a mely a leggyakoribb alak a gyakor-
latban, a midőn az állatorvosi segélyt igénybe 
szokták venni, már sokkal makacsabb és ne-
hezebben gyógyuló, mert hónapokig eltart. 

A gyógyulás közben keletkezett uj felhám 
barnás szinü, vastag, bőven korpázó, száraz, 
könnyen berepedez . (miáltal újból ragadesek 

I keletkeznek) az egész farokvég megvastagodott, 
a .farokcsigolyához uj kötőszövet által lazán 
van összekötve, miáltal a húsos rész saját 

1 tengelye körül könnyen mozgatható és olyan 
tapintatu, mintha a mélyben geny lenne fel-
halmozódva. A kihullott farokszőrök, miután a 
szőrhagymák legtöbbje a coriumban tönkre 
megy, hézagosan nőnek ki, vagy egyáltalán 
nem is pótolódnak. 

A betegség legsúlyosabb lefolyásánál, 
midőn a bőr irha, kötőszöveti ' és hajrétegén 

evésedés, majd üszkösödés lép fel, mely üsz-
kösödés átterjed a farokvég csigolyáira is, á 
mely esetben a farokvég nagyrésze teljesen 
elhal, az egészségés farokrésztől el is löke-
tik. Ennyire .kedvezőtlen kimenétele ritkáb-
ban szokott lenni a faroksömörnek, .különösen 
nem, ha a betegség első stádiumában a farok 
kellő gondozás és gyógykezelés alá vétetik. 

Miután — mint már emiitettem •— a 
betegséget egy növényi élősdi idézi elő, • a 
gyógykezelésnél ennek megsemmisítése képezze 
az állatorvos gondját. Elsősorban az ok távo-
litandó el, mely alkalmat nyújt az élösdiek fel-
lépésére. Ott, hol e tisztátlanság képezi az 
okot, mint ez lenni szokott lovak farok- ós 
sörénysomörjénél csak ritkábban, szarvasmarhán, 
fordítsunk gondot a tisztaságra, de a túlságos 
sok farokmosás és a farokbőr felmaczerálása, 
a mi inkább intenzivebb tehenészeteknél for-
dul elő, szintén káros, hanem a túlságos sok 
mosást annyiszor ne alkalmazzuk, a farkbojtot 
pedig a mosás után teljesen meg kell szárítani. 

A gőzös, nedves, sötét, dohos levegőjű 
istálló hasonlóképpen oka lehet, a farksömört 

.okozó élősdi könnyebb fellépésének. Ezért le-
gyen az istálló száraz, tiszta, világos, gondos-
kodván egyúttal helyés ventilláczióról is. 

Ami a gyógy beavatkozást illeti, követ-
kező szereket alkalmaztam : 

A betegség első stádiumában 10% 
kreolint, 10%-os lysolt, 5°/o-os karbololdatot; 
továbbá lanolfin 30'0, Jehtiol 100, chrysaro-
bin 10 gm. összetételű kenőcsöt. - Legtöbb 
eredményt mutatott azonban a kátrányból, 
kreolinból, szappanból és borszeszből készített 
kenőcs használata, melylyel a 'megtámadott 
farokrészt naponta be kell ecsetelni, anélkül, 
hogy azt vizzel lemosnák. 

A faroksömör igen. súlyos és makacs 
alakjánál csakis a következők alkalmazásával 
értem el kellő sikert. A farokvégről a farok-
böjtszőröket lenyírtam, izzón- tüzes vassal 
megtusiroztam, ezenkívül a kissé drága 
3—5°/o-os pokolkőoldattal ecseteltem naponta 
a seb felületét. 

Lőről páronkint 110—115 kg. élősúlyban 20— 
2.2 frtért adatnak el. Egy-egy juhnak gyapju-
termelése 2'50—3'00 kgr., mely. a budapesti 
gyapjuaukcziókon 50—55 frtért szokott mosat-
lan állapotban eladatni. 

A sertéstenyésztés anyagát kizárólag fehér 
szőrű magyar kondor sertés képezi, amelyek 
eredetileg Kis-Jenőről szereztettek be. A törzs-
állomány 400 tenyészkoczából és 60 kanból 
áll. A jó tenyészanyag nyerése végett az üze-
kedés idejében a legjobb 100 db 21/a éves 
kocza kiválasztatik és ezek a legjobb és leg-
szebb kanokkal fedeztetnek és a tenyészkocza-
állomány csakis ezeknek- malabzaiból egészítte-
tik ki, mélyek azután egész külön kezeltetnek 
a többi malaczoktól, amelyek eladásra vagy 
hizlalóba kerülnek. A malaczozás deczember-
ben történik és egy kocza átlag 5 malaczot 
vet. A malaczokat 12 hetes korukban választ-
ják el és ekkor történik a kanok kiherélése és 
a kóczamalaczok miskárolása, valamint az or-
báncz elleni védőojtás is. Ezután az összes 
malaczok nem ós leor szerint 400 főből álló 
csapatokba különittetnek el és külön szellős 
helyiségekben tartatnak. A tenyésztésre kivá-
lasztott malaczok egész külön tartatnak és 
egyéves korukban alapos selejtezés alá kerül- • 
nek, amelynél a koczáknál különös gond for-
dittatik a csecsbimbók épségére, mert azt a 
tapasztalatot tették, hogy a 3—4 hónapos ko-
rukban beojtott malaczok csécsbimbói az oj-
tás következtében elpusztulnak. 

Az uradalom tisztjeinek és cselédségének 
hizott sertései előállítására, továbbá a szegőd-
ményileg kikötött szalonna, hus és zsír fede-
zésére Júlia majorban egy kisebb hizlaló is 
rendeztetett be, ahol .4—4Va hónapi hizlalás 
útán 180—260 kgra hiznak meg az állatok és 
egy q. keveréktakarmányt 5 ,frt 7'7" krral érté-

kesítünk. Az uradalom sertései különben igen 
edzettek és egészségesek, amit az bizonyít 
legjobban, hogy a kőbányai sertésvész uralko-
dása idejében az urádalom sertései között a 
sertésvész csak csekély mértékben pusztított, 
holott a körülötte fekvő szállásokban majdnem 
az összes állomány elpusztult.' Az összes sertés-
állomány jelenleg 3568 darab. 

Az uradalom egy külön gépjavító mühely-
lyel bír, ahol az összes gazdasági gépek és 
eszközök a tél folyamán alapos javítás alá 
kerülnek, ahol azonban egyszersmind az ura-
dalom által szükségelt egyszerűbb gépek és 
eszközök el is készíttetnek. 

Meg kell még emlékezni az uradalom 
valóban mintaszerű vezetéséről is, mely a tu-
lajdonos grófnak közvetlen felügyelete alatt 
egy jogi és egy gazdasági igazgatóból és 
egy felügyelőből áll. Ezeknek rendelkezése 
alatt áll egy műszaki tanácsos-, egy • szám-
vevő, egy intéző, 10 kasznár,"-két ispán, hét 
írnok, 5 gyakornok, 1 irodatiszt, 1 díjnok, 
3 orvos, 1 állatorvos, egy műhelyvezető, 4 
főkertész, egy vadász, egy istállómester, és 
három néptanító. A gazdaság összes, állandóan 
alkalmazott éves cselédsége 692 .férfiból áll, 
akikhez még óvenkint 4—5 hónapon át mint-
egy 80 hónapos cseléd fogadtatik föl. 

Mint már előzőleg is említettük az ura-
dalomnak 9381 kat. holdnyi területe három 
telepes községnek: Német- és Magyar-Gzernya 
és Csősztelek lakosainak az uradalom • alapí-
tása óta bérbe van adva. E községek földbir-
tokkal egyáltalában nem bírnak ugy, hogy bel-
telkeiket is csak néhány évvel ezelőtt váltották 
meg az uradalomtól, és az uradalomtól föld-
jeiket szerződés alapján mintegy örökbérben 
bírják. Holdankint 15 frt bért fizetnek, az ösz-
szes állami és községi terheket azonban az j 

uradalom viseli, ugy hogy az uradalomnak 
körülbelül 8—9 frtja marad tisztán. Az ottani 
viszonyok között az édes kevés ugyan, azon-
ban az uradalom munkáskéz szükséglete telje-
sen biztosítva van, amiben a mai viszo-
nyok között az uradalom teljes rekompenzá-
cziót talál, amellett, hogy humanitárius fel-
adatot is végez. 

Rövid vonásokban, jóformán csak madár-
távlatból ismertettük ezekben a zsombolyai 
uradalmat, amely mintáját adja egy jól kezelt 
tipikus alföldi uradalomnak, ahol az összes 
intézkedések czélszerüek, a berendezések meg-
felelők, de nem fényűzők, ahol a talaj őstermő 
ereje a munka szorgalmával párosultan olyan 
eredményeket idéz elő, a melyek még a nia;i 
nehéz gazdasági viszonyok között .is biztosítják 
a jövedelmezőséget. A német gazdák .ez ura-
dalom tanulmányozásával a magyar Alföldről 
igaz fogalmat nyerhettek és láthatták, hogy az 
országnak még a legáldottabb vidékén is a 
gazdálkodási viszonyok nehezek, nem kell 
tehát annyira félniök Magyarország mezőgazda-
sági versenyétől, mint inkább velünk együtt 
szövetkezve védekezniük kell nekik is az orosz 
és a dunamenti, valamint a tengerentúli államok 
versenye ellen. De felejthetetlen marad ez az 
uradalom a német vendégek előtt azon fényes 
és valóban szívélyes vendégszeretet miatt is, 
melyet a tulajdonos Gsekonics Endre gróf a 
német gazdák látogatása alkalmából irántuk 
tanúsított. Az a számos elismerés, a melylyel 
a tulajdonos grófot elhalmozták, csak egy kis 
része azoknak az érzelmeknek, a melyekkel ugy 
a német vendégek, valamint a jelen volt ma-
gyarok is a vendéglátó gazda és törekvései 
iránt, viseltetnek. 
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Állithatom, hogy minden más tusirozásra 
használt edző és marószerekkel csak nehezen 
érhető el a kiyánt siker. Háziszerül használni 
szokták a fahamut, mészport, lúgot, égetett 
bőrt, égetett timsót, kékgáliczport, égetett 
tyuktrágyát stb. 

Ezzel tőlem telhető teljes leírását adtam 
a szarvasmarhák fároksömörjének, egy gyak-
rabban előforduló bőrbántalomnak, de amely 
az állatorvosi szakirodalomban, mint általában 
mindenféle bőrbetegség, csak kevéssé van is-
mertetve. Schleiffer Kálmán. 

GAZDASÁGI IPAR 
Rovatvezető: Zalka Zsigmond. 

A sör- és szeszczefrék elczukro-
sitásának vizsgálata. 

V'̂ vQ) A keményítő a czefrézés alkalmával a 
diastaze behatás alatt csak fokonkint alakul át 
czukorrá és különféle dextrinekké s ez esetben 
fontossággal bir, hogy ezen átalakulás befejez-
tét —- az elczukrosodást — pontosan felismer-
hessük, egyrészt azért, hogy a czukrositás a 
kelleténél tovább ne tartson, másrészt pedig, 
hogy a sörlébe ne jusson feloldatlan, elcsirize-
sitett vagy suspendált keményítő, továbbá, 
hogy a törkölyben feloldatlan keményítő ne 
maradjon. 

Ennélfogva fontossággal bir az elczukro-
sitást a czefrézés alkalmával figyelemmel ki-
sérni. Erre a czélra felhasználjuk a jódnak 
azon tulajdonságát, hogy keményítővel kékszínű 
vegyületet, illetőleg csapadékot képez. Szüksé-
gesnek tartom azonban megemlíteni, hogy a 
kékszínű csapadék, mely jód behatására kemé-
nyítővel keletkezik, melegítésnél eltűnik, tehát 
langyos vagy forró folyadékban nem áll elő. 

Az e czélra felhasználandó jódoldatot 
ugy készítjük, hogy egy literes edényben 5 gm. 
jódkáliumot és 2lk gm. jódot feloldunk }cevés, 
körülbelül 10—20 gm.-nyi vízben, s csak ha 
az egész jód és jódkáli feloldódott, hígítjuk 
fel a folyadékot, lepárolt vízzel 1 literre. Czél-
szerü ezen folyadékot beköszörült üvegdugós 
üvegben eltartani, ha pedig az oldatot hosz-
szabb ideig akarjuk eltartani, ugy a fény be-
hatásától is óvjuk, mivel különben elbomlik. 

Miután csekély mennyiségű keményítő ki-
mutatása sötétszinü sörlében, szeszczefrében 
vagy sörökben meglehetősen bajos, Aubry 
tanár már régebb idő óta egy eljárást állapí-
tott meg, csekély mennyiségű oldott, esetleg 
szusspendált keményitőrészecskék, esetleg jóddal 
ibolya szinü, vagy vörösre festődő dextrinek ki-
mutatására. Ezen eljárás azon alapszik, hogy 
a vizsgálandó folyadékot öt-hatszoros mennyi-
ségű magas fokú alkohollal kirázzuk, miáltal 
a keményítő és a dextrinek kicsapódnak. 

Erre a czélra czélszerü erős falu, körül-
belül 12 cm. hosszú és 1—1*5 cm. átmérőjű 
két jelzéssel ellátott kémcsövet használni. Az 
egyik jel a kémcső fenekétől 1"5 cmnyiré van, 
a másik 10 cmnyire (közönséges kémcsövet 
azonban épp oly jól használhatunk fel e czélra.) 
A kémcsövet most az alsó jegyig megtöltjük 
a vizsgálandó sörrel, sörlével vagy szeszczefré-
vel és a felső jegyig erős 90—96 fokú bor-
szeszt öntve hozzá erősen összerázzuk, mely 
alkalommal a dextrinek és egyéb alkohol által 
kicsapható anyagok a kémcső fenekére vagy 
falára rakodnak. Melegítés a kiválást elősegíti. 
Most a felüllévő alkoholos oldatot leöntjük és 
hogy a "kémhatást zavaró borszeszt eltávolít-
suk, még jól kihagyjuk csepegni, a maradékot 
kevés vizben feloldjuk (kevesebb vizben, mint 
az eredetileg vett sörlé, szeszczefre vagy sör 
mennyisége) és ezen oldatot vizsgáljuk a jódos 
jódkáliumoldattal. 

Ezen vizsgálati módszer a gyakorlatban 
igen elterjedt. Magától értetődik, hogy sör-
valamint szeszczefréknél is alkalmazható, de 
czefréknél a kémlést keményítőre porczellán-

lemezeken, tányérokon vagy kémcsövekben is 
minden előkészület nélkül jól végezhetjük. Ez 
alkalommal azonban azt tapasztalták, hogy 
gyakran tevedések is fordulhatnak elő, amennyi-
ben a jód által barnára, esetleg sárgára fes-

„tődő dextrinek, fehérnyefélék és maghéjak a 
tulajdonképpeni kék keményítő kémhatást el-
takarják és olyanodon befolyásolják, hogy annak 
felismerését megnehezítik. 

Miután, a'végső kémhatás felismerése min-
den esetben némi gyakorlatot igényel, azért 
iparkodtak egy oly módszert megállapítani, 
mely gyorsan és biztosan felel meg az erre 
vonatkozó kívánalmaknak.. A következőkben 
foglaltatik Aubry tanárnak előleges jelentése 
egy ujabb vizsgálati módszerről. 

A czukrositás vizsgálatára Aubry gipsz-
lemezeket használ. Ezen vizsgálati módszer 
sok más módszerrel összéhasonlitó kísérletek 
alapján igen kielégítő eredményt adott, s azon-
kívül a vizsgálat eszközlésére sem sok időre, 
sem különös gyakorlatra nincs szükség. 

Körülbelül 1—2 cm. széles 10—12 cm. 
hosszú ós 0 4—0'8 cm. vastag, száraz gipsz-
lemezre adunk egy cseppet a vizsgálandó sör-
léből vagy czefréből, s ugyanarra a helyre, ha 
már a folyadék a gipszlemezbe beivódott, adunk 
most egy-két csepp jódos jódkáliumoldatot. 
A sörlé vagy szeszczefre szilárd alkatrészei, 
igy a keményítő és törkrilymaradványok a le-
mez felületére rakodnak le. A míg csak kemé-
nyítő van jelen, jódoldattal többé-kevésbé erős, 
kék színeződés áll elő á gipszlemezen. Ha a 
sörlé vagy czefre. keményítőt nem tartalmaz, 
akkor a megnedvesített hely sárga szinü lesz. 

A porczelláncsészében észközölt vizsgálat 
alkalmával, többé-kevésbé erősen fellépő barna 
színeződés ez esetben nem hat annyira zava-
rólag, a mennyiben a gipszlemez által a sár-
gára festő jódoldat is elszintelenitettnek látszik. 
Az átmenet a sárga színből a kékbe, ennél-
fogva sokkal élesebb és minden különös gya-
korlat nélkül könnyen felismerhető, a mi a 
porczelláncsészében eszközölt vizsgálatról nem 
mindig állitható. 

Az emiitett gipszlemezek helyett, közön-
séges irókrétát, lukacsos fehér szinü mészkövet 
fehér agyag, vagy mázatlan porczellánból ké-
szült lemezeket s hasonló anyagokat is hasz-
nálhatunk. 

Főelőnye ezen módszernek azonban az, 
hogy ily lemezek használata mellett a czukro-
sitási folyamat lefolyásáról egy állandó képet 
kapunk, melyet még akkor is összehasonlítunk, 
ha a czukrositás már régen befejeződött. 

Czélszerü tehát az egyes kémhatásoknál 
4rónnal megjegyezni az azoknak megfelelő 
elczukrositási időt. 

Az egyes kémhatások a lemezeken ugyan 
idővel kissé elsötétednek, azonban a vizsgálat 
alkalmával keletkezett szint ismét pontosan és 
élesen megkapjuk, ha a megfelelő helyeket egy 
csepp jódos jódkáliumoldattal megnedvesítjük. 

Összehasonlító kísérleteink azt eredmé-
nyezték, hogy a fentebb leirt vizsgálati mód-
szer az eddig használatban voltakat érzékeny-
ség és megbízhatóság tekintetében jóval felül-
múlja ós ennélfogva ajánlatos a szesz és sör-
czefrék vizsgálatát a fentebb leirt módon esz-
közölni. Windisch Richárd.' 

A német gazdák ÖtveneseD, gróf 
Zselénski Róbert birtokán. 

A „Deutsche Landwirthschafts Gésell-
schaft" Magyarországon időző 153 tagja a 
tanulmányut programmjába fölvette gróf 
ZselénsJci Róbert ötvenesi birtokának megszem-
lélését is. 

A társaság május 26-án indult Aradról 
két külön vonaton Ötvenesre, hol maga a 
nemes gróf fogadta a. németeket igaz magyar 
vendégszeretettel, lelkes szavakban adván ki-
fejezést a fölötti örömének, hogy a német 

gazdatársak a nagy fáradsággal járó gázdasági 
tanulmányutjuk rövidre szabott idejéből egy 
teljes napot szentelnek az ötvenesi birtok meg-
tekintésére. 

Ezután kocsikra ült a társaság. Az első 
négyes fogaton maga a házigazda Fábián 
László aradmegyei főispánnal és a diszelnö-
kökkel gróf Haugwitz és von Oldenburg kama-
rással foglaltak helyet. Meglepte németeinket 
a pompás kőris-fasor az ut két oldalán. Elsőb-
ben a legelőre hajtattak. Megnézték a legelő 
marhát, magyar teheneket, tarka tinógulyát és 
a juhokat. Nagy súlyt fektet az uradalom a 
takarmánytermelésre, meg is látszik a marha-
állományon, melynek különben a legelője is 
olyan buja, amilyen kevés van hazánkban. 

Majd a Klára-major mellett a főnt men-
tén a gőzszántást szemlélték meg. Két gőzeke 
volt éppen működésben ezen a napon, a másik 
gőzeke, melyhez a délután jutottak a németek, 
silány talajt forgatott 80 cm. mélyen; a rossz 
föld megjavításának ez a módja Ujabb időben 
mindinkább tért hódit nálunk s ugy látszik a 
német gazdák a földjavitásnak ezt a módját 
még nem alkalmazzák, mert bámulattal nézték 
a gőzeke vasa által felforgatott óriási hantokat. 
300 hold van gabonával bevetve. 

Imponált á vendégeknek az a néhány nagy 
tábla is, melyet megszemléltek, nem kevesebb, 
mint 20-—40 holdas táblák vannak egy-egy 
megszakítatlan tagban. Nyilván az itt szerzett 
impresszió adta ajkára egyik német gazdának 
a fehérasztalnál az ut későbbi folyamán elhang-
zott pohárköszöntőjébeh azt az immár jeles 
közgazdák által alaposan leczáfolt epithetont, 
hogy „ez az ország Európa gabonakamrája". 
Sajnos nem az többé, ha az idegen búzával (és 
buzaocsuval) el nem árasztanának bennünket 
a keleti államok, nem vinnénk^ ki a „lágy 
kenyérnek" valót, megennénk jómagunk. 

Az uradalom czukorrópát is termel elég. 
sikerrel mintegy 120—-140 kai. holdon, a ter-
mést a közeli mezőhegyesi czukorgyár dolgozza 
fel. A mult évben elért métermázsánkénti ár 
76 kr., szeletet nem vált vissza az uradalom, 
levőn neki elegendő takarmánytermése. 

Az uradalom központja a László gazdaság 
a legnagyobb kiterjedésű s a 7200 holdnyi te-
rületből 3600 holdat tesz ki. Itt van a tehené-
szet is ; a tejet Aradra szállítják, részben vajjá, 
sajt és túróvá dolgozzák fel. A vajat a Magyar 
Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete érté-
kesiti. A magyar fajtán kivül van szimmenthali 
keresztezés is, melyeket a fejés után kihizlal-
nak. Marhahizlalásra 120—150 drb. szokott 
beállittatni s kihizlalt állapotban Németországba, 
főként Münchenbe adják el. 

A lótenyésztés czélja az igáslovak előállí-
tása; muraközi kanczákat kereszteznek perche-
ron apávál. Utóbbi időben tettek kísérletet a 
lipiczai és muraközi fajták keresztezésével; a 
kísérlet igen szép sikerrel biztat. Anyakanczákat 
nem tart az uradalom s csak az igás kanczák 
fedeztetnek. 

A László gazdaságban van a mezőgazda-
sági szeszgyár, ma már az egyetlen Arad-
megyében, hol évtizedekkel ezelőtt még 80-nál 
több mezőgazdasági szesztermelő volt, de a 
nagyipari szeszgyárak végképp leszorították 
őket a porondról. Az ötvenesi szeszgyár napi 
termelési átlaga 7 hl. 

Az alsó major megtekintése nem vált 
lehetővé a német gazdáknak az idő rövidsége 
miatt, itt van a sertés- és juhtenyésztés. A ser-
tésvész nagyon megtizedelte az állományt; 400 
koczából alig maradt 150, ezek malaczait egy 
éves korban félhizott állapotban adják el. 

A juhállomány 2Ó00 drb, nagyrészt merino. 
A juhtej szintén turó és sajt készítésre hasz-
náltatik fel. A fiatalabb állatok kereszteztetnek 
angol és husjuhokkal s ezek bárányait elég jó 
árban árusítja az uradalom, az aradi piaczon 
folynak a mütrágyázási kísérletek is. S bár elég 
nagy az állatállomány, mindazonáltal az aradi 
Neuman-fóle szeszgyárból és hordat az urada-
lom istállótrágyát. 
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A gazdasági ipar a czirokseprőgyártás és 
kosárfonással űzetik. Egyszóval mindabból sok 
szépet láttak itt a német gazdák, ami a modern 
mezőgazdasági kultura feltételét képezi. 

A szemle után két órakor ebéd volt a 
kastély parkjában rögtönzött óriási sátor alatt. 
Csak hideg étkeket szolgáltak fel, de a menü 
igen gazdag volt. A lakoma közben von Wend-
land köszöntötte fel a háziurat, mire gróf 
Zselénski németül éltette vendégeit és a német-
országi gazdasági egyesületet. 

A „Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft" 
tagjai azzal az impresszióval hagyták oda 
Ötvenest, hogy ott egy a gyakorlati gazdálko-
dás terén szorgalom, kitartás és odaadással 
munkálkodó magyar főrangú ur példát mutató 
sikereit volt alkalmuk megfigyelhetni. 

Gróf Kornis Viktor 20 éves elnöki 
jubileuma. 

Mujt hó 16-án a Szolnokdobokamegyei 
gazdasági egyesületnek nagy napja volt. Az 
egylet népszerű elnöke: gróf Kornis Viktor 
elnöklésének huszadik évfordulója alkalmából 
szép ünnepélyt rendezett az egyesület, amely-
nek főpontja az egyesület diszközgyülése s e 
közben a gróf Kornis Viktor arczkópének ünne-
pélyes leleplezése volt. A díszközgyűlésen nem-
csak a vármegye intelligencziája, hanem több 
gazdasági egylet, köztük az OMGE. is, s több 
kulturális intézmény képviseltette magát. Külső 
fény s belső tartalom jellemezte ezt az ünne-
pélyt, amilyen a gazdasági egyesületek életében 
vajmi ritkán ismétlődik. Mert ha arasznyi időt 
jelöl is 20 esztendő egy gazdasági egyesület 
életében, annál többet jelent az, ha egy egyén 
szűkre szabott életidejéből egy kulturális intéz-
mény két évtizedet foglalhatott le magának. 
Erkölcsi és anyagi jutalom, melyekre a komoly, 
becsületes fáradozás méltán igényt tarthat, nem 
azon az uton teremnek, amelyen a gazdasági egye-
sületek elnökeinek pályafutása folyle. Feltétlen 
önzetlenséget s odaadást követel meg ez a tiszt; 
megköveteli a buzgalom s ambiczió latraveté-
sét, a tanulmányozást s fáradozást oly ügyek 
érdekében, a melyek az egyéni érdekkör hatá-
rain belül jelentőséggel nembirnak ; megköve-
teli a nyilvánosság elé való odaállást s az el-
szántságot végighallgatni az örökösen résen 
álló kritikus elemeket; megköveteli a nyugalom 
feláldozását, egy egész életnek sokszor hálát-
lan irányzatokhoz való lekötését ós az önzet-
lenséget, a mely mindezekért csak saját lelki-
ismeretéhez tér áz elégtételt megtalálni. E 
mozzanatokban a gróf Kornis Viktor 20 éves 

Göncz-Buszkai Kornis Viktor gróf 1840-ben 
ápril 30-án a Nagy-Szeben melletti határőrvidék 
Orláth nevü helységében született, hol atya, 
Kornis Gábor gróf, belső-szolnokmegyei nagy-
birtokos, azon időben mint százados állomáso-
zott. Egyetlen fiúgyermekét édes atyja a 
katonai pályára szánta és a neveltetése kezdet-
től fogva ez irányban haladt. Az ifjú gróf minden-
áron huszár akart lenni, azonban az édes anya, 
Ozsdolai Kuun Zsófia grófnő aggódó szive 
döntötte el az ifjú sorsát, a mennyiben egyet-
len fiát megváltván a hadkötelezettség alól, 
visszatartotta a katonai pályától és így került 
1855-ben Budára a Ferencz-József műegyetemre, 
honnan 1859-ben az atyai házhoz, visszatérve, 
nagy érdeklődéssel szemlélte a gazdálkodás 
mikénti folyását, de az 1861-iki alkotmányos 
aera felvirradására, Weér Farkas főispánsága 
alatt mint tiszteletbeli aljegyző vett már részt 
áz akkori élénk megyei közéletben, a mi — a 
provizórium időszakának kivételével — több 
éven át tartott. 

Gróf Kornis Viktor. 

Azon vágya, hogy önálló gazdává lehes--
sen, csak 1865-ben teljesült be, a midőn, min-
den beruházás, felszerelés és épületek nélkül a 
szász-nyiresi határban 200 hold tagositatlan 
szántóföldet és 450 hold erdőt kapott az atyjá-
tól, hol a felszerelés hiánya miatt nehéz körül-
mények között ugyan, de alkalma nyilt meg-
mutatni, hogy bir mindazon egyéni tulajdonok-
kal, melyek a sikeres gazdálkodás alapfeltételeit 
képezik. Elgondolhatjuk, hogy mily megpróbál-
tatással jartak az önálló gazdálkodása első 
évei, de ő el nem csüggedt. Mindjárt az első 
évben, a falusiak által megmunkáltatott földe-
ken kitűnően beütött a repczetermés, részben 
értékesített az erdő fájából is és megkezdette 
az úgynevezett kölesmezői határrészben az 
építkezést, sőt 1868-ban 10 koczával megvetette 
alapját a mai jóhirnevü sertéstenyészetnek. A 
igáserő beállítása azonban csak 1869-ben veszi 
kezdetét, a midőn is 2 pár jármosbivaly képezte 
az első igás felszerelést. A siker sohsem téveszti 
el hatását és ez történt az ifjú gróffal is; mert 
a midőn az édes atyja látta a kemény meg-
próbáltatásnak kitett fia sikereit, 1867-ben meg-
bízta a szent-benedeki gazdaságának veze-
tésével. ' 

A kezdet- nehézségei erős, elhatározott 
gazdává edzették az ifjút, a ki éles megfigyelő 
tehetségével, szakértelemmel párosult helyesen 

számítani tudásával kivitte ma már; hogy a 
tőhb mint 100 év előt elődei által szétdarabolt, 
különben jelentékeny 3060 holdnyi szász-nyi-
resi és szent-benedeki birtokokat visszavásárlá-
sok rendjén egyesitte, a mennyiben 1881-ben 
Kornis Gáspár-féle szent-benedeki és szász-nyi-
resi részjószágokat is. 

Bár saját gazdaságának közvetlen intézése 
is sok idejét vette igénybe, szüleinek elhalálo-
zása után 1878-ben elvállalta a nővérei részét 
képező somkereki birtok gondozását is, sőt 
1881-ben az általa bérben birt baczai gazda-
ság viszonyainak előmozdítása érdekében Betegh 
Imre üzlettárssal Rettegen szeszgyárat alapított. 

A katonai szellemű nevelés érvényesült a 
gazdaság körében is, a mennyiben a gyakor-
lati gazdálkodás abc-jén kezdve a gazdasági 
pályát, ma már oly birtok legfőbb intézője, 
melyről már 1887-ben az erdélyi gazdák Deésen 
tartott vándorgyűlésének birtokszemlélő-küldött-
sége is készséggel elismerte, hogy hazarészünk 
legjobban felszerelt és legokszerübben kezelt 
birtokainak egyike. 

Gróf Kornis Viktor a szolnok- dobokavár-
megyei gazdasági egyletnek 1877 május hó 
8-án tartott alakuló közgyűlésében Bánffy Dezső 
báró indítványára az egylet elnökévé választatott 
meg, mely idő óta csaknem, mindegyik köz- és 
választmányi ülésben ő elnökölt és ahol tenni, 
buzdítani vagy példát nyújtani kellett, elől járt; 
az ő szeretetre méltó modora, tapintatos kö-
rültekintése és soha nem csüggedő, jövőbe 
vetett bizalma és példát nyújtó munkássága a 
vármegye gazdái között oly példát nyújtott, 
melynek nyomán az egyesületi élet is felpezsdült. 

Politikai szerepvivésre sohsem vállalko-
zott, de annál több szerepet tölt be a köz- és 
mezőgazdasági életben. 

Sokoldalú elfoglaltsága mellett minden év-
ben még külföldi tanulmányutakra is marad 
ideje, melyek után állandó tartózkodási helyére, 
szent-benedeki ősi kastélyába tér vissza, ahol a 
családias élet örömein kivül,]mert ma is nőtlen, 
minden kényelmet feltalál. 

sásos, biztosan II-od osztályúnak mondható 
(talán savanyu), de különben ázás nélkül be-
takarított, ártéren termett rétiszénát, a mennyit 
a tehenek még szívesen megesznek. 

A felsorolt takarmányokkal, egészen a 
zöldrei etetés áttérésig rendelkezem, kivéve a bur-
gundirépát, a mely helyett megfelelő szárított 
szeletet óhajtanék etetni egy ajánlandó beke-
verési — előkészítési módszerint. 

Éppen igy állok hizó — horvát marha — 
40 drb ökreimmel is, a melyek most már a II. 
hizlalási stádium utószakában vannak, szépek 
és ezideig elég kielégitőleg gyarapodtak, de itt 
is a burgundi répát szárított szelettel kellend 
helyettesítenem, ezek napi adagja darabonként 

elnöki pályája is bővelkedik. Lelkiismeretes 
buzgalommal és szigorú kötelességtudással tett 
eleget e hosszú időn keresztül tiszte kötelmei-
nek. Szive minden melegével összeforradt vár-
megyei kulturális érdekeivel. Husz év óta a 
gazdasági egyesület történetének minden sza-
kasza az ő nevével kezdődik; hivatásának ma-
gaslatára helyezte egyesületét s odaadta neki 
azt, a minél többet nem adhatott: egy fél 
ember-öltőt munkás életéből. 

Nem mindennapi erények és érdemek 
azok, a melyet Szolnok-Doboka vármegye gróf 
Kornis Viktorban ünnepelt s ez az ünnep nem-
csak helyi érdekű volt, hanem olyan, amelynek 
jelentősége előtt valamennyien őszinte tiszte-
lettel hajlunk meg. Mindazoknak nevében, kik 
a köztevékenység értékét becsülni tudják, igaz 
szivből üdvözöljük gróf Kornis Viktort elnöklé-
sének 20 éves fordulója alkalmából s teljes 
melegséggel osztjuk és ismételjük azokat a jó 
kívánságokat, a melyeket Ilyés Lajos az OMGE. 
képviseletében már az ünnepélyen méltó ki-
fejezésre juttatott. Az isteni gondviselés őrköd-
jék a nemes gróf élete fölött s aczélozza meg 
életerejét, hogy még sokáig előharczosa marad-
hasson annak a szép ügynek, a melyet 20 év-
vel ezelőtt elvállalt! 

Gróf Kornis Viktor életrajzi adatait a 
következőkben ismertetjük. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
260. számú kérdés. A „Köztélek" leg-

utóbbi számában a"145. számú kérdésemre kap-
tam feleletet, de az ón hibám miatt nem ki-
kielégítőt, a válaszoló gazdatárs szíves útbaiga-
zításául közlöm hát e következő felvilágosítá-
sokat is: 

Középnagyságú fejősteheneimmel etettem 
éz ideig naponta darabjára jóminőségü 

olajpogácsát 0 50 kg.-ot (napraforgó) 
tengeridarát 1'— „ 
árpadarát 0'50 „ 
durva korpát 1 '50 „ \ 
burgundi répát 30"— „ 

rétegezve elkeverve s hozzá még annyi kitűnő 
— szecskázott — luczernát adva a berakásnál, 
a mi drbjára körülbelül 1 legfeljebb 1 "50 kilónak 
felelne meg szálasan. Ezenkívül a keverék 
etetése után két-háromszori elé tevéssel annyi 
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(a legutóbbi próbamázsálásnál I/III. párja 
nyomott 1190 kilót) ma a következő: 
Jóminőségü tengeridara drbjára 4 — kg. 

„ árpadara „ 1'— „ 
„ durva korpa „ 0"50 „ 

napraforgópogácsa „ 1 "50 „ . 
„ burgundi répa „ "30"— „ 

a keverékhez jön darabjára körülbelül 1—1'50 
kiló jó luczerna, szecska, sós vizzel öntözve és a 
keverék etetése után még szálasan jó luczerna 
q. s. 

. Ezen ökreim beállítva lettek decz. 1-én s 
párjának beállítási súlya volt 1002 kg. s most 
február 28-án megejtett mázsálásnál 1197kg.-ra 
javultak fel. 

Szolnok. B. 
261. sz. kérdés. Egy ismerősöm panasz-

kodik, hogy az almafái minden évben szépen 
virágoznak és azután mikor elkezdenek fejlődni 
a gyümölcsök, megférgesednek és éretlenül le-
hullanak a fákról. Megjegyzendő, hogy az, 
almafák épületek között vannak. Miképp kell a 
megférgesedés ellen védekezni? 

Winár-puszta. Cs. J. 
262. sz. kérdés. Kérek szives felvilágo-

sítást alábbi két kérdésemre. 
1. Mikor kell 1-ször a szőlőlevelet, mily 

idő múlva másodszor és mikor harmadszor 
permetezni?.. Jó-e minden nagyobb eső után 
újra permetezni? 

2. Hogy kell a dohányt előkészíteni, hogy 
azzal rózsákat, gyümölcsfákat és palántákat 
permetezzük, t. i. mennyi dohányt, vizet és 
szódát kell összekeverni? 

Ó-Sztapár. Sz. B. 
263. sz. kérdés. Melyik szölőszeti könyv-

ből lehet legjobban elsajátítani egy uj szőlő 
létesítéséhez szükséges gyakorlati eljárások 
ismeretét s melyik könyvben vannak ismertetve 
az összes európai szőlőfajok. 0. 8. 

264. sz. kérdés. Gazdaságunkban egy 
előhasu tehénnek, mely alul a borjú most lett 
elválasztva, folytonosan folyik a teje, úgyhogy 
kénytelen vagyok napjában háromszor megfejni. 
Mi a tejfolyásnak az oka és mivel lehetne 
gyógyítani ? 

Árpás. K. M. 

Feleletek. 
Az alma megférgesedése. (Félelet a 261. 

sz. kérdésre.) Az almatermés megférgesedésének 
oka. az almamoly (Garpveapsa pomonna) nevü 
éjjeli lepke, mely petéit a fejlődő almákra 
rakja és a kikelő álczák (almakukacz), berág-
ják magukat a magházakhoz, ahol a magvakat 
elpusztítva, más almába vándorolnak, vagy ha 
érett korra jutnak, behálózzák magukat, hogy 
mint lepkék újból kezdjék nagyjából vázolt 
életfolyamatokát. A „Köztelek' 1895. évi 44. 
számában Jablonovszky József igen alaposan 
és behatóan tárgyalja ez almamolyt, tessék 
tehát az ott elmondottakat elolvasni és az 
adott utasításokat követni. Még megjegyezni 
kívánom, hogy az almamoly elszaporodására 
éppen a zárt területek nagyon kedvezőek, mi 
magyarázatát adja annak is, hogy az illető 
kertben minden alma megférgesedik. A. D. 

Fecskendezés ideje peronoszpóra ellen. 
A doliányhigvizki vonat elöállitdsa. [Felelet a 
262. számú kérdésre.) 1. A peronoszpóra ellen 
először éppen ez időtájt vagyis május vége felé 
kell permetezni és pedig 1% bordeauxi folya-
dékkal. Másodszor közvetlenül a virágzás után, 
a midőn már 2°/o folyadék használandó. A har-
madik permetezés jul. végén, vagy aug. első 
harmadában végzendő, szinte 2 % folyadékkal. 
Ha időközben nagyobb záporok a rézgáliczos-
meszet lemosnák, vagy a peronoszpóra jelent-
keznék, ugy nem kell bevárni a mondott idő-
közöket ; hanem mentől előbb újból permetezni; 
mert védekezésünknek a kivánt sikere csak az 
esetben várható, ha a peronoszpóra felléptét 
megelőzzük, vagy csirájában elfojtjuk. A miből 
egyúttal az is következik, hogy, ha szüksége 
fenforogna: minden nagyobb zápor után in-

dokolt lehet az ismételt permetezés; ámbár a 
bordeauxi folyadék, ha a levelekre tapadt, elég 
jól ellentáll a záporoknak és igy csak akkor 
kell ezt megismételni, ha az tényleg lemara-
tott vöfna. 

2. A kérdés nem elég világos; mert nem 
vehető ki, hogy maga akarja-e a dohányt elő-
készíteni, vagy a kész dohánylügvizkivonatot 
(Thanaton) kívánja-e használni levéltetvek és 
földi balhák ellen? Ha az elsőt, ugy csak akkor 
fizetné magát ki a dohányt rovarirtásra felhasz-
nálni, ha kérdésttevő dohánytermelő; mert ez 
esetben a kacsokat és az úgynevezett tetőt 
vagyis a virágokat használhatná fel e czélra 
akkép, hogy 1 kl. nyersdohányhulladékra töl-
tene 2—3 liter forró vizet és midőn eí kihűlt 
felhasználná permetezésre. Ha ismét — a mi 
hatásosabb — a kész dohánylugkivonatot ho-
zatja meg, — hatósági bizonyítvány mellett — 
a. magyar dohány kiviteli r.-társaságtól (Budapest, 
Nagy-Korona-utcza) ugy azt 50—70 liter vizzel 
felhígítja és kész a permetező anyag. Hogy a 
levéltetvek ellen biztosabban használjon, a 
mennyiben jobban tapad, czélszerü egy kevés 
oltott meszet, pl. 50 liter folyadékhoz Vé kgot 
adni és ugy permetezni vele. Akár az egyik, 
akár a másik dohányanyagot kivánja is hasz-
nálni, nem szükséges ahhoz szódát adni. Én 
legalább nem hallottam annak- használatáról; 
de nem is tudom átlátni, hogy a mész felett 
annak valami előnye volna. A. D. 

Szölőszeti kézi könyv. [Felelet a 263. sz. 
kérdésre.) A szölőszeti szakmunkák közül ajánl-
hatom : „A szölömivelés és borászat kézikönyve''1 

czimüt, irta Molnár István, kiadja az Atheneum 
r. társaság. A Ill-ik javított kiadott kiadás most 

_van sajtó alatt, tessék tehát bevárni, míg meg-
jelenik. Abban az európai szőlőfajták egy ré-
szének leírását is megtalálja. Német nyelven 
bőven és alaposan tárgyalja a szőlőmivelést: 
„Baboo-Maeh Handbuch des Weinbaues und der 
Kellerwirtschaft Erster Band. Weinbau" Ziveite 
Auflage. Ebben is talál szőlőfajta leírásokat. 
Tisztán ezek leírásával foglalkozik: H. Goethe 
„Handbuch der Ampelographie" Ziveite Auflage. 
A német nyelvű könyvek is megszerezhetők 
akármelyik nagyobb hazai könyvkereskedés 
utján. A. D. 
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Szerkesztői üzenetek. 

Kinevezések. A földmivelésügyi m. kir. 
Kolozsvár szab. kir. város közigazgatási bizottságába 
közgazdasági előadóvá Vöröss Sándor kolozsmonostori 
lakost, kir. tanácsos, gazdasági tanintézeti igazgatót ne-
vezte ki; kineveztetett továbbá : Bolgár Dezső ösztön-
díjas gazdasági segéd, gazdasági tanintézeti intéző-se-
géddc, és szolgálattételre továbbra is a keszthelyi 
gazdasági tanintézethez osztatott be, 

Szölőszeti tanul mányut. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület szeptember hó 
folyamán nagyobb szabású tanulmányut rende-
zését vette tervbe. Az előkészítéssel megbízott 
bizottság általánosságban a tanulmányut pro-
grammját megállapította, melyet nagy körvona-
lakban a következőkben jelezhetünk. A tanul-
mányut 10 napot venne igénybe, felölelné pedig 
a főváros környékének nevezetesen homoki 
szőlőtelepeit, a balatonmenti hegyi és homoki 
szőlőket, szeged-vidéki homoki szőlőtelepeket 
és végül az ország legérdekesebb részét, Arad-
Hegyalja vidékét-. Ezen tanulmányut csak foly-
tatása a régebbi tanulmányutaknak és a jövő 
években — tekintettel a szőlő újjáalakításának 
nagyfontosságára, — a tanulmányutak évről-
évre meg fognak tartatni. 

A szolnok-dobokamegyei gazdasági egye-
sület díszközgyűlése. A szolnok-dobokamegyei 
gazdasági egyesület e hó 10-án gróf Kornis 
Viktor elnökletének s egyszersmind az egylet 
életének 20-ik évfordulóját díszközgyűléssel 
ünnepelte' meg. A népes közgyűlésen az egylet 
nagyszámú tagjain kivül, képviseletileg a föld-
mivelési miniszter, az OMGE., az erdélyi s több 
vidéki gazd. egylet és egyéb kulturális intéz* 
mény is részt vett. Az ünnepi szónoklatot Biró 
István intézte az ünnepelt elnökhöz, miközbeii 
a gróf Kornis Viktor életnagyságban megfes-
tett arczképéről lehullott a lepel. Ezután 
Bornemissza Gábor báró főispán, Kozma Döme 
szent-ferenqzrendi zárdafőnök, llifés Lajos az 
OMGE. kiküldöttje, Vöröss Sándor az erdélyi 
gazd. egylet'kiküldöttje üdvözölték az elnököt 
és még sokan azon intézmények kép viseletében s 
amelyeknek az Ünnepelt elnök vezetői közé 
tartozik, Gróf Kornis meleg szavakkal köszön-
vén meg a kitüntetést, 1000 frtos alapitványt 
tett a nap emlékére; Ezután a közgyűlés A 
napirendre tért át s elfogadta az egylet mó-
dosított alapszabályzatát, melynek módosítására 
azért volt szüksége hogy az egylet a vármegyei 
mezőgazdasági bizottság teendőit is elvállal-
hassa. Elhatározta továbbá a közgyűlés, högy á 
Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségébe 
belép s árinak czéíjaihoz évenként 50 írttal'járul. 
Miután Szemmáry József titkárnak az egyletmükö-
déséről szóló jelentését a közgyűlés helyeslő tudo-
másul vette, az üresedésben levő alelnöki állásra 
egyhangúlag Biró Istvánt választotta meg s 
ezzel a közgyűlés, véget ért. A közgyűlést disz-
lakoma követte, melynek folyamán % tósztok 
és a táviratok egész sorozata üdvözölte az 
ünnepelt elnököt. A lakomán résztvevők Betegh 
Imre indítványára, táviratilag üdvözölték gróf 
Dessewffy Aurélt, az OMGE. elnökét, mint a 
ki a gazdasági egyesületek szövetségének léte-
sítése körül kiváló érdemeket szerzett. 

Az amerikai gyümölcs versenye. Az 
amerikai farmerek nemcsak földjeiket kezelik 
alapos intenzivitással, hanem a gazdaság mellék-
ágazataira is kihat figyelmük. Különösen meg-
figyelésre méltó almatermelésük, mely ter-
melési ág tulnagy felkarolása folytán export-
képességüket egész Európa piaczaira képesek 
kiterjeszteni. Óriási konkurrencziájuk máris 
érezhető az európai piaczokon a gyümölcsárak 
depressziójában. A bécsi piaczon a lefolyt téli • 
évadban és jelenleg az amerikai alma ára 
kilogrammonkéni 24—30 kr. között változik. 
New-Yorkban egy 60—70 kgnyi hordó gyümölcs 
ára 240 krtól 300 krig, tehát kilogrammja 37 

-krtól 46 kr között ingadozik. Az Ausztriába 
való szállítási költség hordónként mintegy 72 
kr, a farmer tiszta bevétele tehát hordónként 
csak 170—2' 20 frt s ebből még egyéb költségek 
is levonásba jönnek. Németország piaczára a 
gyümölcsöt Észak-Amerikából direkt szállítják ; 
az 1896-ik év első tiz hónapjában a 95. évhez 
képest a gyümölcsimport mintegy megötszörö-
ződött. Francziaországba, nagyobbrészt Angol-
országon keresztül jut el az amerikai gyümölcs. 
Az Osztrák-Magyar monarchiába mint direkt-
küldemény Észak-Amerikából érkezik, még 
pedig hogy milyen veszedelmesen haladó ará-
nyokban, mutatja ezt az. hogy mig az 1896-ik 
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év ;első tizenegy Hónapjában &20- q érkézéit, 
ugyanez év deczember hónapjában 1501 q., s 
az 1897-ik év január és február hónapjában a 
szállítmány már 4906 q-ra szaporodott. Ezen 
számokból látható, hogy Észak-Amerika'ámult 
évnek csak julius hónapjában is több almát 
exportált Európába, mint addig az egész éven 
keresztül. Amerika versenyképességének ereje 
főként abban rejlik, hogy a világért sem kísér-
leteznek sokféle fajtával, mint ezt mi tesszük, 
hanem csupán egy-két kipróbált s a kereske-
delem igényeinek tökéletesen megfelelő fajtát 
termelnek. Oetken Fr., ki az észak-amerikai 
gazdasági viszonyokat alaposan ismeri, említést 
tesz arról, hogy vannak egész dominiumok, ame-

: IUKK ::.(:: • 
helyet. E -veszélyes versenyféllel szemben 
Európa vámvédelme általában igen gyenge, 
A Monarkiába pedig az 1003. . évig megkötött 
fáffl- és kereskedelmi szerződés alapján az ame^ 
rikai gyümölcs teljésen -vámmentesen juthat be, 
tehát Amerikával szemben viszonyunk ugyanaz, 
mint a déligyümölcsökre vonatkozólag Olasz-
országgal szemben. Előnyére szolgálnak még 
Észak-Amerika versenyképességének az olcsó 
szállítási dijak, amennyiben New-Yorkból a 
fuvardíj a Németországba szállított gyümölcs 
ütáii métermázsánkin t nem több, mint három 
forintot tesz ki. Ugyanez az Összeg Magyar-
országon gyorsáru Szállítás mellett, már 600 
kilométer távolságnál terheli a gyümölcsöt. 

1 /ii ( i í ii hogy milyen 
teszely fenv i n . u ]< 
termelésünket Ha végképpen nem akarjuk fel-
adni a tért, komolyan gondolkoznunk kell a 

"védekezés módjai felől. Legfontosabb követel-
mény mindenesetre aẑ  hogy a kereskedelmi 
szerződés megújításával ftz amerikai gyümölcsre 
kell® vámot vessünk kL Addig is feladata a 
kormánytiák a gyümölcsszállításokra nézve a 
vasúti díjtételeket leszállítani, mert hisz a je-
lenleg érvénybeil lető díjtételek mellett a tá-
volabbi vidéken termelt gyümölcsnek még 
Budapestre való szállítása sem fizeti ki magát. 
Szükséges továbbá, hogy erőteljes kiviteli "ak-
cziókat inditsulik még; ez ugyan a társadalom 

az állam is támogatására siessen. Végül óhaj-
tandó, hogy a földmivélésügyi kormányzat a 
gyümölcstermelés terén eddigi dicséretes tény-
kedését szilárdan abban az irányban folytassa, 
hogy vidékenként a termelt gyümölcsöket lehe-
tőleg kevés fajtára redukálják. Ha nem látunk 
hozzá a védekezéshez, ugy megszűnik nálunk 
a gyümölcstermelés jövedelmező lenni, még 
mielőtt vámsorompóval zárhatnánk el magun-
kat. És elvégre is a vámvédekezéstől még nem 
várhatunk minden jót, mert Magyarország 
gyümölcstermelése oly nagy arányokban halad, 
hogy ennek jövőjét nem a gondos körülzárkó-
zás, ellenkezőleg, a versenyképesség feltételei-
nek megszerzése által keli biztositanunk. 

Sáro.smegyei Gazdasági Egyesület 1896. 
évi működése. A Sárosmegyei Gazdasági Egye-
sület május hó 17-én tartotta meg ez évi ren-
des közgyűlését. A közgyűlés elé terjesztett 
jelentés nyomán az egylet mult évi működésé-
nek nevezetesebb mozzanatait a következőkben 
ismeretjük. A millenniumi kiállításon az egylet 
a termény- ós gyapjukiállitáson, továbbá az 
időleges kertészeti, kiállításokon vett részt, s 

.ezüst állami ér.emet nyert. A közgazdasági éren 
a következő ügyekkel foglalkozott: 1. A fővárosi 
vásárcsarnok „Magyar Gazdák Vásárcsarnok-
Ellátó Szövetkezete" létesítését támogatta s 
ezen gazdasági érdekeket előmozdító fontos 
intézmém ud min n, i u i"inuLn 
dik. A gazdákat állandóan informálja a teendők 
felől. 2. Véleményt adott a Tallián-féle cseléd-
törvény és a cselédbiztositási javaslat, valamint 
az OMGE. által már megvitatott ós átdolgozott 
javaslatok felett. 3. Előkészítette a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetségére vonatkozó 
egyesületi tervezetet, melynek alapján az egye-
sület a Gazdásági Egyesület Országos Szövet-

• jségébe be is -lépett. 4. Foglalkozott a Magyar 

Agrár- és Járadékbank által létesített Mező-
gazdasági Hitel-Egyletnek ügyével, a melyet az 
eredeti terv szerint elfogadott s ennek alapján 
megalakította a Sárosvármegyében működő 
hitelvéleményező bizottságot. 5. Kiküldött tag-
jai által résztvett a IV. orsz. gazdakongresszu-
son és a II. gazdatiszti kongresszuson. 6. A 
jégkárbecslési differencziák megszüntetésére az 
egyesület hat tagot ajánlott a jégirodának, kik 
a becsléseknél mint elnökök szerepelnek. Az 
állattenyésztés téren a lefolyt évben az egye-
sület vajmi keveset tehetett, egyrészt az állam-
segély hiányában, másrészt, mivel e téren te-
vékenységét a vármegyei mezőgazdasági bizott-
ság töltötte be. Mindazonáltal szerény anyagi 
erejéhez képest két gazdatársnál és két község-
nél helyezett el 25% árkedvezmény mellett 2 
drb allgaui ós 2 drb pinzgaui bikát. Mezőgazda-
ság és mezőgazdasági szesztermelés. A szeszter-
melési bajaink orvoslása végett tartott a szesz-
termelési szakosztály 6 ülést, ezen ülésekből 
felterjesztés tétetett az illetékes minisztériumok-
hoz és a képviselőházhoz. É felierjesztések 

^eredményeként tekinthető, hogy a III. oszt. ker. 
. adómentesség további egy évre is megadatott 
mindazok részére, kik ezen kedvezményt 15 
évig még nem élvezték. Gyümölcstermelés. A 
gyümölcstermelés előmozdítására az egyesület 
több évre terjedő anyagi áldozatot hozott. A 
Kis-Szeben város határában állami költségen 
létesített 10 holdas faiskola kertész-lakásának 
felépítéséhez tiz éven át 100—100 frt segély-
lyel járult. Rendezett ezenkívül őszi gyümölcs-
kiállitast *s i , s . Ezen téren 
való működését azzal kezdte meg az egyesü-
let a lefolyt évben, hogy megalapította a 
sGazdasági Értesítő" havi gazdasági lapot, mely 
első sorban a gazdasági egyleti élet vázolására 
van hivatva, az kisebb szakközleményeket is 
közöl; megküld-etik a tagsági díj fejében az 
összes tagoknak. Az egylet könyvtára és szak-
lapjai a gazdaközönség rendelkezésére állanak. 
Az egyesület vagyona az 1896. végén 10,483 
frtot, bevétele 0404 frt, kiadása 5826 frtot tett 
ki; tagjainak száma 553 volt. A Sárosmegyei 
Gazdasági Egyesület élén a mult 'év elejétől 
Pillér Kálmán elnök áll, a titkári állást pedig 
Hreblay Emil tölti be, ' a kiket mindenesetre 
első sorban illet meg az elismerés az egyleti 
mozgalmak sikeres vezetéséért., 

Szerkesztői szórakozottság.*) A Köztelekül. 
számában említést tettünk arról, hogy a „Magyar 
Czukoripar" czimü szaklap 11-ik számában „A 
halászat és a vízfolyások rendezése" czim alatt 
a Eépássy Miklós kultúrmérnök tollából vezér-
czikk jelent meg, amely a hazai halászat ügyé-
vel foglalkozván, nyilvánvalólag csakis tévedés-
ből kerülhetett a czukoripar közlönybe. Nem 
szoktunk szaklaptársaink ügyeivel foglalkozni, 
és a nyilvános ítélkezésnek annak a jogával, 
amely a sajtó organuinaival szemben minden 
egyes olvasót kétségtelenül megillet, részünkről 
csajt a legkivételesebb esetben élünk. Ám azt 
nem hagyhatjuk szó nélkül, ha egy szaklap, 
melynek véletlenül olvasói közé tartozunk s 
amely véletlenül a sezukoripar közlönye, halá-
szati czikkel pertraktál bennünket. Azt a figyel-
met legalább is megköveteljük a magukat szak-
organumoknak nevező közlönyöktől, hogy a 
halászati lap ne a czukoripar ügyeivel foglal-
kozzék s a czukoripar közlönye ne a haltenyész-
tőket érdeklő tudnivalókkal táplálja olvasóit. 
Ily elemi követelmények megóvása érdekében 
az ellenőrzés joga mindenkit megillet, anélkül, 
hogy vele a jóizlés követelte tartózkodást túl-
lépné. Ennyit saját álláspontunk megvilágítására. 
A „M. Cz." legközelebbi számában azzal felelt 
meg észrevételünkre, hogy a kifogásolt czikk 
igenis belevág a czukoripar körébe, mert hiszen 
a czukor feldolgozásához viz is kell. Nem reflek-
tálunk erre az okoskodásra; egyszerűen közöl-
jük, hogy most Bépássy Miklós ur, kir. kultúr-
mérnök annak kijelentésére kórt fel bennünket, 
hogy a „M. Cz,"-ban napvilágot látottközlemé-

I *) Helyszűke mtatt késett. Szerk. 

nyét a magyar mérnök- és épitész-egylet „HSt 
Értésitőjéa-nek szántás az annak 10-ikszámá-
ban tényleg meg is jelent. A ,M. Cz."-ba 
tudtán kivül került be. Minélfogva tiltakozik 
azon feltevés ellen, hogy a Magyar Czukor-
ipar-t meg nem illető s hozzá nem tartozó 
halászati közleményének e lap hasábján való 
megjelentetésében része lett volna. 

Arató- és kaszálógépverseny Ternes-
Remetén. A temesmegyei gazdasági egyesület 
báró Ambrózy Gyula Temes-Remete birtokán 
folyó évi julius hó 10-dik napján arató- ' 
gépverseny\ julius hó ll-ik napján kaszáló-
gépversenyt rendez. A versenyekre az ország-
nak összes gépgyárosai meghivattak. A ver-
senyre jelentkezés határideje jtmius hó 20-ik 
napja. A résztvevők ebbeli nyilatkozatukat az 
egyleti titkárnál jelentsék be, honnan felvilá- _' 
gositásokat • is nyerhetnek. A versenyre jelent-
kező gyárosok gépeiket ' Temes-Remetére az 
utolsó vasúti állomásra és onnan vissza saját 
költségeiken szállítják, a gépeknek a versenytérre 
és a vasúti állomáshoz visszaszállítását az egye-
sület eszközli. A gépek működésénél szükséges 
vontató igákat és netán szükséges munkásokat 
az egylet adja. A legjobbaknak talált gépek 
között arany, ezüst és bronz éremdijak fognak . 
kiosztatni. 

Tenyészállat kiállítás M-Pécslíáu. Az 
aradi gazdasági egyesület junius 7-én ..Magyar-
Pécskán díjazással egybekötött szarvasmarha 
ós ló tenyészállat kiállítást rendez. A kitűzött 
dijak a következők: I. Szarvasmarháknál, 
összesen: 44 drb, 10 koronás arany. II. lovak-
nál, összesen 360 korona. Kiállíthatok arad-
megyei birtokosok és földmives gazdák által 
nevelt, illetőleg egy év óta birtokukban lévő 
állatok. Diszo '(leveleket és elismerő okmányo-
kat a biráló bizottság a pénzdijaktól eltekintve 
önállóan is fog kiadni. 

Közvetlen árudijszabás Magyarország és 
Olaszország között Fiúmén át. A szóban forgó 
uj díjszabás csak azon szállítmányokra nyer 
alkalmazást, a melyek nemzetközi fuvarlevelek-
kel és a Fiume-Ancona Velencze tengéri útirány 
előírásával kerülnek feladásra. Az áruk, melyek 
a szóban forgó díjszabás alapján szállíthatók, 
valamint azoknak magyar és olasz területen 
való osztályozása a díjszabályban levő áruczikk 
sorozatban vannak megnevezve. Ezek közül 
kiemeljük mint legfontosabbakat a kivitelben 
a következőket: czukor, gabonanemüek és 
őrlemények, fa és faáruk vas és aczél, vas-
és aczéláruk, gazdasági és egyéb gépek, ásvány-
víz, sör, szesz, üvegáruk, papir, sajtanyag, do-
hány, bútorok, keményítő stb. a behozatalban 
bor, olajok, kő és márványáruk, festő és cserzŐ-
anyagok, déligyümölcsök, gesztenye, kender, 
fonalak, len, rizs stb. A díjszabásban foglalt 
arany frank értékű díjtételek a magyar és olasz 
szállítási területeket illetőleg külön vannak ki-
tüntetve. A magyar területre vonatkozó díj-
tételek, melyekben a fiumei átrakási illeték 
valamint Ancona illetve Velenczéig a tengeri 
útra eső szállítási dij és benfoglaltatik a 32 
folytatólagos sorszámmal ellátott áruczikk díj-
szabályból vehető ki. Az olasz terüíétre nézve 
pedig egy 23 osztályból álló differencziális díj-
szabás, egy átmeneti külön díjszabás, és három 
kivételes díjszabás állanak fénn. Ezen díjszabás 
által Magyar- és Olaszország közötti forgalom-
ban a legrövidebb szállítási vonal nyittatik meg, 
ós a dijszabásba bevont különböző kedvezmé-
nyekre igen olcsó díjtételek állanak a szállító-
felek rendelkezésére. A szavatosság a tengeri 
útra is kiterjesztetik miért is. ezen díjszabás e 
téren úttörőnek tekinthető, mivel a szavatosság 
az eddigi tarifákban a tengéri utakra ki nem 
terjedett. 

A lcolozs monostori gazdasági tanintézet 
konviktusában az 1897/98. tanévre 14 állami 
alapítványi ösztöndíjas (ingyenes) és 4 fizetéses 
hely üresedett meg, melyek betöltésére a tan-
intézet igazgatósága a pályázatot már kihirdette. 
Az ingyenes helyekre kizárólag az erdélyrészi 
vármegyékben született, 16 éves, vagyontalan 
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ifjak pályázhatnak, kik hat gimnáziumi, reál-
iskolai, vagy polgári iskolai osztály elvégzését 
igazolják. Az ösztöndíjas hely áll: teljes ellát-
tásból, ingyen lakás, fűtés és világításból. A 
fizetéses helyre, bármely magyarországi ifjú 
folyamodhat. Ellátás fejében havi 20 forint 
fizetendő. A folyamodványok ez évi julius hó. 
15-ig nyújtandók be a kolozsmonostori m. kir. 
gazdasági tanintézet igazgatóságához. 

A hamburgi kertészeti kiállításban. 
Magyarország részvétele az általános kiállítás 

"keretében tartandó három időleges kiállításra 
fog szorítkozni ós pedig az ez évi julius 30-tól 
augusztus 3-ig, továbbá az augusztus 27-től 
szept. 5-ig és végül a szept. 17-től szept. 30-ig 
tartandó gyümölcskiállitásra. Az elsőt sárga-
baraczk, meggy, dinnye, korai őszi baraczk és 
esetleg szőlővel, továbbá paradicsom- és ugor-
kával rendezik. A másodikat őszi baraczk, 
szilva, szőlő, nyári és őszi körte, alma ós eset-
leg még a dinnyével is. Az első és második 
kiállításban Magyarország csak ugy vesz részt, 
ha arra elegendő kiállító fog jelentkezni. A 
harmadik kiállítás felöleli mindazokat a gyü-
mölcsnemeket és zöldségféléket, még. pedig 
ugy nyers, mint földolgozott állapotban, melye-
ket Magyarországon nagyban termelnek, tehát 
almát, körtét, szőlőt, diót, továbbá a zöldsé-
gek közül a hagymát, tormát és paprikát. Ez 
alkalommal kiállításra kerülnek még Magyar-
ország gyümölcstermelését föltüntető grafikus 
térképek, valamint tömegesen termelt kiviteli 
gyümölcs mellett összeállittatnék az ország 
gyümölcsfajta a gazdaságát feltüntető gyűjte-
mény is. A kiállítás rendező bizottsága Molnár 
István orsz. gyümölcsészeti miniszteri biztos 
vezetése alatt működik; a kitől a kiállításon 
résztvenni szándékozók a szükséges útbaigazí-
tást megnyerhetik. 

BUDAPESTI 

Az idei gyapjuaukczióknak 
e l s ő s o r o z a t a 

julius hó 7., 8. és 9-én 
tartatik meg. 

Az árverésre szánt k í i i d e m é n y e k , 
melyek „ G y a p j u á r v e r é s i Vál la lat , 
B u d a p e s t , D u n a p a r t i T e h e r -
pályaudvar*" czimén adandók vasútra, 
a m. k i r . á l l a m v a s u t a k vona la id 
d í j k e d v e z m é n y b e n r é s z e s ü l n e k 
olyképen, hogy darabáru kután az A ) oszt. 
díjtételei számittatnak. Minthogy a szüksé-
ges raktárakat az államvasutak ingyen bo-
csátják a vállalat rendelkezésére, r a k t á r -
b é r , b e r a k t á r o z á s , mér lege lés 
a bekü ldök által sem f izetendő, 

Gyapjuárverési Vállalat, 

H E L L E R M . s T Á R S A 
Budapesten, Erzsébettér 13. 

„PURITIN" 
kazánkőellenes szert előállító 

t á r s a s á g . 
A „ P u r i t i n " egy marósavmentes, főkép 

növényi anyagokból készitettfolyékony vegyü-
lök, mely alkatrészei következtében semmi 
ártalmas hatással nem bir a kazán anyagára, 
sőt ellenkezőleg a rozsdától megóvja és jó 
karban tartja. 

A „ P u r i t i n " állandó alkalmazás mellett 
a kazánköképzödést teljesen meggátolja s a kazán 
falain, valamint a csöveken már lerakodott ka-
zánkövet ennek vastagságához s keménységé-
hez mérten — nagyon rövid idő alatt — 
átáztatja, ugy hogy a kazánkö szétmálik és 
saját súlyánál fogva a kazán fa la i ró l stb. levál-
ván, lehull. 

A „ P u r i t i n " használata a fűtőanyagban 
10—20°/o megtakarítást tesz lehetővé és a több-
nyire igen költséges tatarozást és kőkivágást 
feleslegessé teszi. 

A Puritin a kazán szakadatlan üzemben 
tartását fokozott biztonság mellett teszi lehe-
tővé; nem kell azt napokig és hetekig az 
üzemen kivtil vesztegeltetni. Meggátolja a 
kazánlemezek gyorsabb kopását, azok elégé-
sét, kidomborodását, a tüzlemezek és csövek 
szakadását, a szegecsek, álló csavarok meg-
lazulását, a szelepek elromlását, a táp és 
leeresztő csövek eldugulását stb. stb. 

A „ P u r i t i n " fogyasztása havonként: 
Nagy stabilkazán, Bouilleur-

kazán és efféle 15—16 liter, 
Locomobilkazán havonként . . . 8—10 „ 
H a j ó k a z á n (folyamhajóknál 

havonként) 12—13 „ 
Vasúti lokomotivkazán . . . 10 12 liter. 
Á r a h e l y b e n l i t e r c n k i n t 1 f r t . 

Nagyobb megrendeléseknél megfelelő 
kedvezmény. 

Bővebb felvilágosítást ad a 
„ P U K I T I J Í " k a z á n k ő e l l e n e s s z e r t 

e l ő á l l í t ó t á r s a s á g . 

BUDAPESTEN, 
VIII . , Jozsef -körut 8 . sz. 

ugyan nagyobbára szilárd volt az üzlet 
„rak úgymint takarmány czikkek is ki-

sebb-nagyobb áremelkedést tüntetnek fel — a kereslet 
és kenyérmagvak 

S z a k é r t ő s z ő l ő m ű v e l é s r e 

b o r á s z ' I T I ' T ' I P O K 
Szerkeszti: Baross Káioly. Társszerkcszt 3 év óta fen álló szaklap, megjelen minden V i előfizetők |f*T ingyen T3SS kapják, 

olvasmányul az ünnepekre 
„Magyarország szőlőtermelésének múltja és jelene" ezimü 

Idaion, 360 ábra és fényképpel, 3 disziqellíMettel. 80 magán zöiötelep tanulságos leírásával. — A „BORASZATI LAPOK" kiadó-ivatala Budapest (Köztelek), Üllöi-út 25. sz. Előfizetési ára egy 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Walil budapesti' terménybizományi; 
czég jelentése.) 

Budapest, 1897. május 29. 
Az időjárás e hét folyamán is nagyon kedvezőt-

len volt. Az esőzések nagyobb körben terjeszkedtek ki 
és gyakori zivatarok is érzékeny károkat okoztak. A 
vetések állása felől igy az ország legtöbb részéből, fő-
leg azonban az Alföld vidékéről szaporodtak a pana-
szok, melyek különösen a rozsda- és megdőlt vetésekre 
vonatkoznak és tényleg aggodalomra adnak okot: A je-
len viszonyok között, bár sajnos, de ugy látszik, hogy 
különösen főtermő helyünkün kielégítő terméshozamot 
ez évben már nem várhatunk. A vízállás a tartós esők 
folytán gyorsan emelkedő. Külföldön az időjárás szintén 

A külföldi piaezok üzletmenete nagyobbára csen-
des és az árak alig változtak. Amerikában az árak a 
látható készletek csökkenése és jobb kiviteli keresletre 
kezdetben mérsékelten emelkedtek, később azonban' 
nagyobbszerli realizácziókra és ama hírekre, hogy a ta-
vaszi búzával bevetett terület a tavalyinál nagyobb, is-
mét csökkentek és a hét végével csendes irányzat 
mellett mérsékelt veszteséggel zárulnak. Angliában a 
fogyasztás teljesen tartózkodó maradt és ugy buza, 
mint lisztárak is ellanyhultak. Francziaországban ellen-
ben kedvezőtlen időjárás és jobb vételkedv folytán már 
a hőt élőjén következett be tetemesebb átjavulás, mely 

' a hét végéig is tartott. A német piaezok lanyha hangu-
lat mellett tétlenek voltak és Németalföld, Belgium és 
Swájczban is korlátolt volt a forgalom. 

azonban alábbhagyott és igy a forgalom is gyen-
gébb VMt. 

Az egy ünnepnap által megszakított üzleti hét 
részleteiről következőket jelenthetjük: 

Buza szilárd hangulatban indult. A malmok jó 
vételkedvet tanúsítottak és nagyobb tételeket vettek fel, 
melyekért a 10 krral felemelt követeléseket késszégesen 
adták meg. A kereslet azonban gyorsan szűnt meg ismét. 

donosok azonban engedékenységre nem lévén hajlandók, 
az árak szilárdan tarthatták magukat sőt közbe néhány 
krral ismét emelkedhettek. Hozzájárult ehhez a kínálat 
aránylag csekély volta, minthogy a járhatlan utak a 
hozatalokat egyáltalán megnehezítik. A hét végével az 
üzlet azonban ismét lanyhább lett és az árj avulás 
egyenlege 5—7V2 krra redukálódott mm.-ként. Az össz-
forgalmat 140,000 mm.-ra teszszük, a hozatalod 90,000 

Rozs nagyobbára helyi fogyasztás czéljaira volt 
kereslet tárgya, a kivitel kevésbbé érdeklődött. Az árak 
változatlanok, csupán prima minőségeért fizettek 5 krral 
többet. Minőség szerint 6.30...40 frt volt Budapest 
távolságában és 6.45 frtig helyben átvéve elérhető. 

hizlalóknál gyorsan talált átvételre változatlan szilárd 
árakon. Minőség szerint helyben és Kőbányán 4.60—70 
frtot fizettek. 

Zab elég jó vételkedvre talált bár a hozatalok is 
nagyobbak. A forgalom uagyobbára középfajokra terjed 
ki, melyekért 5.70—6— frtot fizettek, mig jobb minőségé-
ért 6.25 frtig volt helyben elérhető. 

Tengeri csak kisebb mennyiségekben került ela-
dásra és a folyó május-juniusi határidő napi áránál 
néhány krajczárral drágábban volt értékesithető. Elszállí-
tási czélokra budapesti paritásra tiszavidéki áruért 
3.65 frtot. bácskaiért 3.60 frtot fizettek. 

Olajmagvak : Effektív liáposztarepczében forgalom 
nem volt, az augusztus-szeptemberi határidőben mérsé-
kelt forgalom volt 10'45—55 frtos árak mellett. Vad-
repeze 4 25—4-75 frtot, gomborka 8" 8"50 frtot, len-
mag 8—9 forinton jegyez. 

Hüvelyesek. A forgalom teljesen pang és ma 
Budapesten csupán névlegesen a következő árakat . 
jegyzik: Nagy fehér bab 6.25 frt, gömbölyű bab 6-25 
frt, barna bab 6'10—40 frt, apróbab 6'75—7'25 frt, 
Köles tovább lanyha 4-25-50 frt, bükköny 4-75-5-— 
forint. 

frt, muharmag 5—5b frt, baltaczim 10—12 frt. 

Napi jelentés 1897. junius 1. 
Készbuza ma jól volt kínálva, a malmok azon-

ban kevés vételkedvet mutattak, minélfogva az irány 
ellanyhult, elkelt néhány ezer mm„ és az árak 5—10 
krig olcsóbbak. 

Említésre méltó ̂ eladások nem történtek. 
Készrozs szintén lanyha volt és az árak nyo-

mottak néhá,ny tétel 6-15—20 frt Pesti paritással kelt el. 
Árpa üzlettelen. 
Tengeri ára állomásokon magas, helyben bágyadt. 
Zab tartott. 
Határidők lanyha külföldre és szép időre lany-

hán indultak. 
Következő kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 
Máj.-jun. buza . . 7-48—7-44 7-43—44 
Őszi buza . . . 7-15-7-19-7-15 7-15-16 
Máj.—jun. tengeri 3'56—3'54— ? 3'54—55 
Jul.—aug. tengeri 3-62—3-61 3-60—62 
Aug.-szept. tengeri • ' 
Őszi zab . . . . 5-15—5-16—•— 5'16—17 
Őszi rozs . . . 
Aug.-szept. repeze. 

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

Magyar gazdát vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
téliek'ielentése 1897. május hó 29-ről. Rossz időjárás 
mellett vontatottan bonyolódott le az üzlet az elmúlt 
napok alatt, bár a beküldés számos, különösen kisebb 
tételekben tetemesen fokozódott. Honi uj burgonyával 
al van lepve a piacz és mig az eső küldeményt 7 frtért 
értékesítettük, az utolsó csak 4 frtért talált vevőre 
mm.-ként. A folytonos eső a friss áru minőségét igen 
megrontotta és mivel még rövid időre sem raktározható, 
további árhanyatlás valószínű. 

Vidéki vaj ára 60—80 kr, jó minőségű — előírás 
szerint készített és csomagolt theavaj 1 frt 10 kr és 
1 frt 40 kr kilogrammonként. 

Tojás ára nagy ládánként (1440 darab) 23Va 
—24 frtig, thea tojás 100 drb 2 frt 20,- 2 frt 40 krért 
keresett czikk.Baromfiban a felhozatal nagy, rántani 
való csirke 70—00 krért, hízott récze 1-50—2 frtig, 
sovány récze X frtért, idei liba 1-80—3-50 frton kelt el. 
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Spárga minőségileg gyengül, csak jó minőségű I. és 
II. oszt. spárga helyezhető el 70—90, illetve 40-60 
krig kg.-ként. 

(A székesfővárosi vásáf csarnok-igazgatóság jelen-
tése a „Köztelek" részére). Budapest, 1897. május 31-én. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 50—54, 
II. oszt. 46—48, III. oszt. 30—40, eleje í. oszt. 40—48, 
II. oszt. 36—44, Ill.-Oszt. 30—40,- borjúhús hátulja I 
oszt. 50—54, Il.oszt. 40—48, eleje I. oszt. 44—45, II. 
oszt. 35—40, birkahús hátulja I. oszt. 36—40, II. oszt. 
30—36, eleje i. o -I 6- t II. oszi 20—28, bárány 
kifejti e 1 db 1 1 '50, bői. i rtéshus magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 55—56, vidéki —», sza-
lonna nélkül elsőrendű 60—64, vidéki , sertés-
hús pörkölt 48—50, sertéshús szerb szalonnával 

, szalonna nélkül — , sertéshús füstölt magyar 
60—64, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
50—72, füstölt belf. csonttal 75—90, csont nélkül Ő'75 
—0-80, sonka füstölt kiilf. csont nélkül 0'90—f—, 
szalonna sózott 1 q 47—51-0, füstölt 50—53:5, sertés-
zsír hordóval 54-0—54-5, hordó nélkül 52'0—52 5, kolbász 
nyers 1 kg. 58—60, füstölt 55—7ö, szalámi belföldi 1-30 
— 1-45, külföldi , malacz szopós élő 1 db , 
tisztított — 1 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1- 1-20, 
csirke 0'50—1É20, kappan hizott —É •—, sovány 1-50 
—1-60, récze hizott —• •—, sovány —•• •—, lud 
hizott 4-50—(> - váj - pulyka hízott 0'— 
—•Ö-—, sovány —• •—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
o- 0'—, 1 kg. , csirke 1 db 0-50— 1—, 1 kg. 

—, kappan hizott 1 db 0-80—1-20, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1-20—2-50, 1 kg. , félkövér 
1 db 0-80—1-—, lud hizott 1 db , 1 kg. 0-50— 
0'52, félkövér 1 db , 1 kg. , pulyka hizott 
1 db 2-50—3-50,1 kg. 45 - 80, félkövér 1 db 1-50—2-50, 
1 kg. 40—50, ludmáj 1 db 30—1- — , 1 kg. 1- 1-40, 
ludzsir 1 kg. 90—1"—, idei liba 1 db 2'0-2-5. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-20, csuka 1-— 
—1-30, ponty (dunai) 0-80—1-—, sfillő —• •—, ke-
csege —• , márna —• •—, czompó 0'40—0"60, 
angolna , apró kevert 0'20—0-25, lazacz , 
pisztráng —•——•—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-05—0-07, tejszin 0-24—0-36, tejföl 0'26—0'35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-90— 1-20,1. rendű 0-60—0-80, II. r. 
0-50—60'—, olvasztott 70—1-00, Margarin!, rendű * 
öí—, II. rendű 0-—-0'—, tehéntúró 0't6—0'18, juh-
turó 40—60, liptói 0-44—0-50, juhsajt 0'40—48, emmen-
thfűi sajt 0-82—1-10, grojî  sajt. 0-7-0—0-74. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-11—0-15, barna kenyér 0'09—O'll, rozskenyér 0'09 
—0-09. Búzaliszt 00 sz. 1 q —, 0 —/—, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—12 stoke-
. 

magyar. , külföldi 16—26,.. bab fehér apró 7—9, 
nagy 5—13, szines 8—12. 

To!ás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 23-0—24-50, 
II. oszt. (1440 db.) 22—23-50, meszes , orosz tojás 
100 db. , tea tojás 2-20—2'40, törött tojás 
16 — 16-0. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 0-40—0-60, 1 q 
6-—12-—, Petrezselem 100 kötés 0-50—70, 1 q 12—18, 
zeller 100 drb 1—2-50, karalábé 1- 2-60, vöröshagyma 
100 köt. 0-40—0-60, 1 q.6-0—10-—, foghagyma 100köt. 
2-0—10-0, 1 q 60—2-60, vörősrépa 100 drb 0-60—1-20, 
répa fehér —•——, fejeskáposzta ÍO—25, kelkáposzta 
100 drb0-80—3-0, vöröskáposzta—, fejessaláta 0-40— 
1 *50, kötött saláta 50—60, burgonya, rózsa 1 q 1-40— 
2.—, sárga 1-50—1-8, külföldi 8-0—10-0, fekete retek 100 
drb 0' •—. uborka nagy salátának 1 drb 6—10,. 
savanyítani való 100 drb 5—6, savanyitott 2—2.20, 
zöld paprika —, tök főző 0-20—0-50, zöldbab 0-40—-50, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. 12—16, fejtett 1 lit. 

, ' . • i.::- , ' ' 
paradicsom 1 kg. 0'35—<*85, spárga 0-30—0-70, torma 
100 db. 8—12. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt —, közönséges 
alma 12—20, fajkörte —, közönséges körte . 
szilva magvaváló , vörös ———, aszalt 12—28, 
cseresnye olasz 18—40, közönségps : , baraczk kaj-
szin , őszi —, dinnye görög nagy 100 drb 
— , görög kicsi , sárga, faj - , közönsé-
ges , szőlő 1 q , csemege —-—-, dió (faj, 
papirhéju) 24—32, közönséges 16—22, •mogyoró 26—56, 
gesztenye magyar , olasz , narancs messi-
nai 100 drb 1-80—2-50, pugliai , mandarin 0—— 
0-—t, czitrom 1-00—1-20, füge, hordós 1 q 15—18, koszo-
rús 17-50—20, datolya 42—54, Mazsolaszőlő 44—60 
Egres 1 lit. 5—7 kr, Eper 1 kg 50—1-—. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—80, H. rendű 18—25, csöves , (szá-
rított) . köménymag —, borsókamag 
—-i . mák 1 q. frt , méz csurgatott 0*32— 
0-50, sejtekben 1 kg. 1- 1 —, szappan Szín 24—25—, 
közönséges —, fehérbor asztali palaezkban 1 lit. 
0-40—0-60, vörös asztali palaezkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaezkban 0- O'OO, ásványvíz palaezkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1897. június 28. A székesfőv. vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 184 szekér réti széna, 46 szekér muhar, 
18 zsupszalma, 13 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, — szekér egyéb 

takarmány (lóhere, luezerna, zabosbükköny, köles stb.), 
1100 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 220—280, muhar uj 200—270, 
zsupszalma 1100—1300, alomszalma 140—160, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár iuezerna 

, sarjú , szalmaszecska 190—220, széna 
-, uj , zabosbükköny . Összes 

kocsiszám -272, suly 217600 kg. 

Állatvásárok. 
Kőbányai sertésvásár. 1897. május 28. (Első-

magyar sertésh'zlaló-részvénytársaStíg telefon-jelentése á 
„Köztelek" részére.) Az üzlet vontatott volt. Iieti átlag-
árak: Magyar válogatott 320—3&0 kg. nehéz - ]tr, 
280—300 kg. nehéz kr, öreg 300 kgontuli 
kr, vidéki sertés könnyű — krajezár. Szerb 51—53.50 
kr. Román — tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szoKásos. — Eleség-
árak: Tengeri ó 3'90—•— frt, árpa 5-20 frt Kőbányán 
átvéve. Helyi állomány: május 21. maradt 29262 drb. 
Felhajtás: Belföldről 1233 drb, Szerbiából 4479 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 5712 db. F ő ö s s z e g 34974 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 18,95 drb, belföldre Budapest 
környékére 385 drb, Bécsbe 43 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába 478 db, 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db. 
A szappangyárakban feldolgoztatott: a szállásokban el-
hullott 3, vasúti kocsikból kirakott hulla 13, borsókásnak 
találtatott 25, összesen 41 drb. Összes elhajtás 2842 
darab. Maradt állomány 32132 drl, A részvény-szállá-
sokban 9906 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt 5968 drb. Felhajtás : Szerbiá-
ból 4479 drb, Romániából — drb, összesen 10447 drb. 
Elhajtás: 2438 drb, maradt állomány 8009 drb és 
pedig 8009 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 550 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Bácsi rásár: május 25. Felhajtás 9158 db sertés, 
köztük 5627 süldő. Az üzlet lanyha volt. Nehéz 49— 
51-—, középnehéz 46-50—48-50, süldő 33-43 frt 109; 
kgkint eleven súlyban. 

Drezdai vásár: május 24. A vásáron volt 1666 
db vidéki és — db magyar sertés, előbbiek 35—40, 
utóbbiak mái-kán keltek eleven suly. 

Berlini vásár: május 22. Felhajtás 8406 sertés. 
Üzlet csendes volt. Mecklenburgi 47—48, vidéki sertés 
45—4~6, belföldi. 43—44, magyar sertés mrk. 

Budapesti szurómai-havásár. Junius hó 1-én 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
Jelentése. 

Felhajtatott: 787 drb belföldi, — drb galicziai, 
— drb tiroli, 42 drb növendék élő borjú, 197 drb élő 
bárány; — drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske.-

A borjú- és bárányvásár vontatott lefolyású volt. 
Árak a következők : Élő borjuk : belföldi 14—27 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 28—38 frtig, kivé-
telesen 40 frtig -súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—23— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi , kiv. —, tiroli — frtig, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány —•—•— frtig, bécsi frtig súlyra. Élő 
bárány —• •— frtig, kivételesen 0— írtig páronkint. 
Élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü — . 

Bécsi vágómarhavásár. 1897. május 31. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4467 db. Ebből magyar 2535 db, 
galicziai 1339 db, bukovinai 101, németországi 492 db, 
hizott 3754 db, legelő — db, fiatal 713 db, ökör 
3535 db, bika 530 db, tehén 367 db, bivaly 35 db. 

A szombati vesztegvásárra. 371 db hajtatott fel. 
Az eddig fennállott kedvezőtlen állapotokkal szemben 
némi kedvező javulás konstatálható. A felhaj-
tás a mult hetihez képest, 600 dbbal kisebb volt; a 
szükséglet egy napi fedezettel nagyobbnak mutatkozott. 
Az érdeklődés élénkült, ugy, hogy az árak javulása 
prima minőségnél l/a frt, középminőségü ökröknél 1— 
1 Va frt volt rosszabb minőségeknél az árak nem emel-
kedtek ; a bikák 2 frttal drágábban adattak el. A vásár a 
felhajtott állatok teljes eladásával végződött. 

Árak: prima magyar 30—34 (—.—) frt, szekunda 
25—29 frt, tertia 22—24 frt. Galicziai prima 30. 34.— 
(35-—) frt, szekunda 26—29 frt, tertia 23—25 frt. Német 
prima 34—37-50 (39.—), szekunda 30—33, tertia 26—29 
frt. Korizervökrök . •—•— é. s., rosszabb minőségű 
20—24 frt é. s. Bika 21—30 frt é. s., tehén 19—28 
frt é., bivaly frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra. 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, á jóbb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krért, a kiverésért pedig 35 krtkap.) 

Egyeseladások: Magyar liizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Cziffra Mihály, Gy.-Szt-Miklós ... 27 
Hacker L., Sopron 30Va 
Hacker Miksa, Sopron 30 
Hacker Jakab, Sopron 28 
Hacker és Engel, Győr— 30Va 
Hacker Mór, Sopron 29 

— ' 25 — 
- .271/2 -

Kővár S. Pa-Bathonya............ 27 — 25. — 
Löwjiger Ignácz, Jánosbáza 32 — 25 — 
Löwinger Sal. Nyögér 28 — 27Va. — 
Neumann "testvérek, Arad 34 — 31 — 
Rethnitzer Max, Nemesvid.... 231/2 — — — 
Rudnyánszky G., Felső-Atrak... 28 — 26 — 
Solymos báró, Nagy-Lócz 25 — 22 — 
Windisch József, Zákány — ... 25 — 24 — 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók: 
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 31 — — — 
Hager Chr. & Cie,. Agnetlen ... 29 — 27 f -

Német liizó ökrök. Eladók : 
Deutsch testv., Brünn 36 — — T-
Löwinger Salamon, Nyögér ... 32 — — — 
Neumann testvérek, Arad 36 — — 
Salgó Dani, Bpest ... ... 3 4 — 3 1 
Seidl és Bloch, Kremsier ... — 35 — — — 
Seidl & Bader, Pohrhtz 371/2 — 35 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárolt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
és száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve, és csakis 

- - megyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 

Trencsén, 
kir. városból. 2. Száj- és köröm-
kező megyék: Bars és Nógrád, 

továbbá Selmecz-Bélabánya sz. kir. város. 
Horvátországból száj- és körömfájás miatt Zágráb 

és ennek járásai. 
Az itt elő nem sorolt vármegyékből az ismeretes 

feltételek mellett állatok szabadon szállíthatók a veszteg-

Bécsi sertésvásár. 1897. május 25.-én. (SchleiffeL 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz 
telek" részére). 

Felhajtás: 5312 db lengyel, 4120 db bakonyi. • 
A vásár igen lanyha. 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 47—48-— kr, kivételesen 49 kr, közepes 
41—46 kr, lengyel 34—43 kr. 

iKl.jl . ••:: ,r,i ><\ 
hozatott: 4156 borjú, 1710 élő sertés, 1128 kizsigerelt 
sertés, 244 kizsigerelt juh, 1459 bárány. 

Irányzat a mult, heti. 
Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 

kr., prima kr., primissima kr., élő borjú 
25 34 kr., prima 36 - 40 kr., primissima 42—46 (50) 
kr., fiatal sei ti 1 I m i t ites nehéz 
48—51 kr., süldő 50—53 kr., kizsigerelt juh 24—36 kr!, 
bárány páronkint 4—12 kr. 

Bécsi juhvásár. 1897. május 26-án. Felhajtás 
1032 db juh. 

Az aránylag kis felhajtás daczára az üzlet' nem 
fejlődött ki teljesen... 

Árak : export juh páronként 17' 21.—• (—) 
raczka —.—, selejtes juh 10. 16. 

Párisi juhvasar. 18&7, május 31-én. " Felhajtás 
Irányzat . 

Szerkesztői üzenetek. 
L. G. 0. Czikkének a tárczarovatban sorát fog-

juk ejteni, csak egy kis türelmet kérünk. 
B. L. urnák, Nagy-Béliez. B. levelét annak idején 

vettük s megválaszolás végett illetékes szakértőnkhöz 
tettük át, kit most a válaszért megsürgettünk 

K. I. urnák, Kecskemét. A különféle alakú rako-
mányok,kazlak, asztagok, továbbákülönbözőnagyságuhor-
dókstb. köbtartalmának kiszámítására a legczélszeriibbel-
járásokat a „Köztelek" zsebnaptár részletesen ismerteti:,. 
A naptár megrendelhető (jövő évi) lapunk kiadóhivata-
lánál. Lapunk hasábjain ezekkel a kiszámítási módokkal 
nem foglalkozhatunk. 

B. S. urnák, Nagy-Rhéde. A fedeztető állomásokra 
vonatkozó kimutatásból feles példánynyal nem rendel-
kezünk. Méltóztassék a földmivelésügyi minisztérium ló-
tenyésztési osztályához fordulni. 

W. V. urnák, Versecz. A bécs-szt-marxi marha-
vásár 10 évi árai s ezek hullámzásaira vonatkozólag 

illetékes helyen már első izbeni b. megkeresése al-
kalmával kérdést tettünk. Ugy látszik azonban, hogy a 
kivánt adatok egybeállítása nagy munkát feltételez, 
mert máig m „ 1 > 1 Megsürgettük 

Az orsa. magy. «az«l. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bízottság: Gróf Dessewffy Aurél, Bernát 
István, dr. Bárányi Gyula, Forster Géza, Galgóczy 
Károly, dr. Hagara Tiktor. — Főszerkesztő és kiadá-
sért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igazgatója. 
— Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 0. M. G. E. 
szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Budaj Barnabás. 
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BUDAPESTEN, VIII., József-korait 8. 
Alakult 18»4. évban. 

Elnök: t e l e k i Gí»a gróf. Alelnök: c s i v o s s v Béla. 
Igazgatósági tagok: 

ANDKÍSKY GÉZA gróf, BMANOVICS SÁNH03, BKSSKWPFV ARIKT1I), KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCHV TAMÁS, PÜSPÖKY EMII., BÜKINEK UTUI.A, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZÖNYI ZS18M0NI), SZTÁltAY ISTVÁN gríf, TELEKI SÍNDOB gróf. 
Vezérigazgató: 8ZŐHYI ZMarmnnil. 

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

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

ie lépteti a több éves 

' . j é g b i z t o s i t á s o k a t 

- '<iii.v, 
ezzel kevesebb dijat fizet - Több éi eges dijleszállitáa előnyeit, mert az évenk f̂lgr&Ilapitott díjszabály alapján számitt i és ebből vonatik le a 10%, 

nyu'tott elő ökéiX'téb"'" " d ° itott fél a szövetkezet által 
B 9 T Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 

nagyságára — a tiszta dijból 5 % díjengedményben részesülnek. T p J | 
Kisgazdák, ha buszán egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-

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

8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 3019 

iforgalom egyrészt Ausztria 
l í i t l c t n i ó n v . 

is Magyarország misrészt Németc 

A magy. kir. államvasutaK igazgatósága, a többi 
részes vasu'ak nevében is. (Utánnyomás nem dijaztatik.) 

1897. évi 27272. számhoz. 

Bérleti hirdetmény. 
Az egyetem alap. uradalom tulajdonához tartozó 

Tolnavármegyében fekvő, Dunaföldvár községtől 15.2, Paks 
községtől 15.2, a budapest-pécsi m. kir. államvasút czcczei, 
vajlai és nagydorogi állomásától 14.9,. 13.8 és illetőleg 17.3 
kilométer távolságra eső és közigazgatásilag Nőmet-Keér 
községhez csatolt, két külön tagban fekvő 

553,600 Kafastrális hold kiterjedésű 
mivelési ágaira nézvo a bérleti feltételekben részletezett 
németkeéri urad. földibirtok a rajta levő gazda-
sági épületekkel együtt az alulírott ministerium IX. ügy-
osztályában, 

f. 1897. évi július liö 15-én 
tartandó zárt ajánlatu verseny utján 1898. évi október hó 
1-től kezdődő 

25 évre haszonbérbe fog adatni. 
Az 1000 frt bánatpénz letételét igazoló pénztári nyug-

tával felszerelt s 50 kros bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlatok 
a fent kitett nap délelőtti 10 órájáig a ministerium segéd-
hivatali igazgatóságánál nyújtandók be. 

A részlotes haszonbéri ós versenytárgyalási feltételek 
a ministerium segédhivatali igazgatóságánál a közalap, gazda-
sági felügyelőségénél „Szegzárdon" tekinthetők meg. 

Budapest, 1897. évi május hó 6-án. 

3 & 0 1 A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miriistertöJ. 

Az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület által 1000 frt pályadíjjal jutalmazott 
és még- cz év folyamán kiadandó 

GAZDASÁGI KÖNYVYITELTAN 
^ alapján összeállított 

G A Z D A S A G I 
K Ö N Y V V I T E L I 

NYOMTATVÁNYOKBÓL 
l. „Előjegyzési könyv 1 
í. „ Napszámbér és szakmánybér ki-

mutatása 1 
i. „ Leszámolási könyv 1 
L , Szegődmény-táblázat, kül- és beliv 1 
). „ Szemesgabona kimutatás, Hl- és beliv 1 
i. , Cséplet!en gabona „ „ „ » 1 
'. „ Napszámos jegyzék „ ,, „ 1 
:. „ Tejeladási jegyzék, kül- és beliv. 1 
i. , Pénztári napló, kül- és beliv 1 

„ Pénztári főkönyv, bevételi kimu- 1 
tatás, bel- és küliv 

. „ Követelések jegyzéke, bel- és küliv 1 

. , Gép- és eszközleltár „ „ „ 1 

. , Épületleltár, kül- és beliv 1 

sz. nyom. ugy mint: ív k 
14. Pénztári főkönyv kiadási kimutatás 

kül- és beliv 1 ( 
.15. „ Telekleltár, kül-és beliv 1 ( 

16. „ Termény és anyag leltár, kül- és beliv 1 < 
17. „ Letéti naj. ló 1 : 
18. „ Eleven leltár, kül- és beliv 1 ( 
19. „ Szegődmény-levél 1 : 
20. „ Ló- és szarvasmarha-kimutatás 1 ( 
21. „ Juh- és sertés-kimutatás 1 ( 
22. „ Különféle tárgyak kimutatása 1 ( 
23. „ Fogyasztási anyag „ 1 f 
24. „ Tüzelő anyag „ 1 ( 
25. „ Szerszámfa „ I C 
26. „ Állati termények , 1 C 
27. , Póttakarmány „ 1 ( 

állandóan raktárt tartunk. 

Mérleg . 1 
Próbacséplési jegyzék 1 
Vetési és aratási jegyzék 1 
Ellési jegyzék (csikó és .borjú) 1 
Termés-kimutalás 1 
Ellési jegyzék (bárány és ' malacz) 1 
Darálási jegyzék 1 

Cséplési jegyzék 
Tejelés-kimutatás kül- és beliv 
Takarmányozási előirányzat 
Vetési előirányzat 
Takarmányozási jegyzék 

Összeállította: SUSCHKA RIKARD 
a magyaróvári gazd. akadémia gazd. intézője. 

Az összes nyomtatványokból m i n t a í v e k : az O. M. G. E. tagoknak és a „Köztelek" előfizetőinek 
! frt 20 kr. előleges beküldése mellett portómentesen küldetnek. 

&m~ Á r j e g y z é k k e l és felvilágosítással készséggel szolgálunk. "TŜ jJ 
M e g r e n d e l é s e k 

ti „KÖZTELEK" kiadóhivatalához IX. kerület, Üllöi-nt 25. sz. küldendők. 
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Magyar kir. államvasutak. 

Fürdőre utazók figyelmébe. 
A f. évi fürdő évad tartama alatt Budapest-keleti, illetve nyugoti pályaudvar-

ról a hazai nevezetesebb fürdőhelyekre, illetve azok vasúti állomásaira a következő 
vonatösszeköttetések állanak fenn. 

Alap, vasúti állomás Sárbogárd. Budapest k. p. u.-ból indulás gyorsvonattal 
' reggel 7 óra 15 perezkor d. u. 3 órákor, személyvonattal d. e. 8 órakor és este 8 

órakor és este 8 óra 30 perezkor, Sárbogárdra érkezés d. e. 8 óra 50 perezkor, d. 
u. 4 óra 51 perez, d. e. 11 óra 01 perez és éjjel 11 óra 31 perezkor. 

Baranyaliget, vasúti állomás Szepes-Béla. Budapest k. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 óra 20 perezkor, személyvonattal este 8 órakor' és junius 15-étől 
szeptember 15-éig, gyorsvonattal éjjel 10 óra 40 perezkor, Kassán át Szepes-Bélára 
érkezés d. u. 5 óra 4 perez, d. e. 11 óra 38 perezkor és d. e. 8 óra 55 perezkor. 

Bártfa, vasúti állomás Bártfa. Budapest k. p. u.lról indulás gyorsvonattal reg-
gel 7 óra 20 perezkor, vagy személyvonattal reggel 7 óra 40 perezkor és este 8 
órakor, Bártfára érkezés este 7 óra 44 perez és d. e. 9 óra 54 perezkor. 

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

Bikszád, vasúti állomás Técső vagy Szinyér-Váralja. Budapest k. p. u.-ról 
indulás gyorsvonattal d. u. 2 óra 15 perez és este 9 óra 15 perezkor, személyvonat-
tal d. e. 9 óra 40 perez és este 7 óra 5 perezkor; Püspök-Ladány, Debreczenen át 
Técsőre érkezés éjjel 11 óra 4 perez, d. e. 8 óra 57 perez, éjjel 10 óra 8 perez és 
d. e. 8 óra 57 perez, éjjel 10 óra 8 perez és d. e. 8 óra 57 perezkor; továbbá Buda-
pest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal este 9 óra 15 perezkor vagy személyvonattal 
este 7 óra 5 perezkor és személyvonattal d. e. 9 óra 40 perez, Püspök-Ladány, 
Debreczenen át Szinyér-Váraljára érkezés d. e. 8 óra 31 perez és este 9 óra 14 
perezkor. 

Borszék, vasúti állomás Szász Régen. Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át 
indulás gyorsvonattal d. u. 2 óra 15 perez és személyvonattal d. e. 8 óra ; 0 perez-
kor valamint gyorsvonattal este 9 óra 15 perezkor; Aradon át személyvonattal éjjel 
10 órakor, Szász-Régenbe érkezés reggel 6 óra 51 perez, p. u. 12 óra 16 perez és 
este 7 óra 17 perezkor. 

Buziás, vasúti állomás Buziás. Bpest ny. p. u.-ról indulás gyorsvonattal d. u. 
2 óra 30 perezkor, személyvonattal d. e. 8 óra 30 perez, este 7 órakor és junius 
1-étől gyorsvonattal d. e. 8 óra 16 perezkor, Buziásra érkezés éjjel 10 óra 19 perez, 
d. e. 9 óra 55 perez és junius hó 1-től d. u. 4 óra 14 perezkor. 

Csiz, vasúti állomás Csiz. Budapest k. p. u.-ról ineulás' gyorsvonattal reggel 
7 órakor és d. u. 3 órá 45 perezkor, személyvonattal d. e. 9 óra 10 perezkor és 
vegyesvonattal éjjel 11 órakor Füleken át Csizre érkezés d. e. 11 óra 25 perez, este 
8 óra 35 perez, d. u. 4 óra és reggel 7 óra 24 perezkor. 

Czeméte, vasúti állomás Eperjes. Budapest k. p. u.-ból indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 20 perez és d. u. 2 óra 35 perezkor, személyvonattal reggel 7 óra 45 
perez és este 8 órakor, Eperjesre érkezés d. u. 2 óra 15 perez, d. u. 5 órakor és 
reggel 7 óra 18 perezkor. 

Élőpatak, vasúti állomás Földvár. Budapest k. p. u.-ból Kolozsváron át indulás 
gyorsvonattal este 9 óra 15 perezkor, személyvonattal d. e. 8 óra 30 perezkor és 
Aradon át személyvonattal éjjel 10 órakor, Földvárra érkezés d. u, 1 óra 34 perez, 
reggel 7 óra 11 yeroz és este 9 óra 28 perezkor. 

Feketehegy és Igló-Füred, vasúti állomás Igló; Budapest k. p. u.-ból Indulás 
gyorsvonattal reggel 7 óra 20 perszltor és d. u. 2 óra 35 perezkor, személyvonattal 
reggel 7 óra 40 perezkor és este 8 órakor, ezenkivül junius 15-étől szeptember 15-éig 
gyorsvonattal éjjel 10 óra 40 perezkor, Iglóra Kassán át érkezés d. u. 3 óra 18 perez, 
éjjel 12 óra 36 perez, este 6 óra 2 perez, d. e. 9 óra 11 perez és reggel 6 óra 38 
perezkor. 

Gánócz, vasúti állomás Gánócz. Budapest k. p. u.-ból indulás gyorsvonattal d. 
u. 2 óra 35 perezkor, személyvonattal reggel 7 óra 40 perez, este 8 órakor, Miskolezon, 
Kassán át' Gánóezra érkezés éjjel 1 óra 49 perez, este 6 óra 51 perez és d. e. 9 
óra 54 perezkor. 

Gyertyánliget, (Kabola-Dojana) vasúti állomás Nagy-Boeskó. Budapest k. p. u.-
ból indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 20 perezkor, vagy személyvonattal d. e. 8 óra 
50 perezkor; Miskolez-Szereesenen át, érkezés Máramaros-Szigetre este 7, illetve 11 
órakor Nagy-Bocskóra érkezés éjjel 12 óra 30 perezkor, Budapest k. p. u.-ból indulás 
gyorsvonattal d. u. 2 óra 15 perezkor, személyvonattal d. e. 9 óra 40 perezkor és 
este gyorsvonattal 9 óra 15 perez és személyvonattal 7 óra 5 perezkor, Püspök-
Ladány, Dedreozenen át Nagy-Bosekóra érkezés éjjel 12 óra 30 perez és d. e. 10 óra 
38 perezkor. 

Harkány, vasúti állomás Villány. Budapest k. p. u. indulás gyorsvonattal d. u. 
3 órakor, személyvonattal d. e. 8 órakor és este 8 óra 30 perezkor; Üj-Dombováron 
át Villányra érkezés este 9 óra 18 perez, d. u. 5 óra 24 perez és reggel 6 óra 39 
perezkor. 

Herkulesfiirdö, vasúti állomás Herkulesfürdő. Budapest ny. p. u.-ból indulás 
gyorsvonattal d. e. 8 óra 15 perez és d. u. 2 óra 30 perezkor, személyvonattal este 
7 órakor; Herkulesfürdőre érkezés 8 óra 15 perez, éjjel 12 óra 28 perez és d. u. 1 
óra 7 perezkor. 

Kovászna, vasúti állomás Kovászna. Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át indu-
lás gyorsvonattal este 9 óra 15 perezkor, személyvonattal d. e. 8 óra 30 perezkor; 
Aradon át gyorsvonattal d. u. 1 óra 55 perezkor, Kovásznára érkezés d. u. 5 óra 
41 perez, d. u. 12 óra 33 perez és reggel 8 óra 3 perez. 

Koritnica, vasúti állomás Rózsahegy. Budapest kp.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 órakor és d. u. 3 óra 45 perezkor, személyvonattal d. u. 5 óra 20 perezkor, 
Ruttkán át érkezés Rózsahegyre d. u. 3 óra 34 perez, éjjel 12 óra 4 perez és d. e. 
11 óra 22 perezkor. 

Lipik, vasúti állomás Pakráez-Lipik. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 15 perezkor, személyvonattal este 8 óra 30 perezkor. Uj-Dombováron, 
Gyékényesen át Pakrácz-Lipikre érkezés d. u. 1 óra 20 perezkor és éjjel 10 órakor. 

Lubló, vasúti állomás Lubotin-Lublófürdő. Budapest k. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 óra 40 perezkor és este 8 órakor valamint junius 15-től szeptember 
15-éig. gyorsvonattal éjjel 10 óra 40 perezkor; Miskolez, Kassán át Lubotin-Lubló-
fürdőre érkezés d. u. 4 órá 39 perezkor, este 6 óra 45 perez és d. e. 9 óra 5 perezkor, 

Lucsivna, vasúti állomás Luesivna-fürdő. Budapest k. p. u.-ról indulás személy-

vonattal reggel 7 óra 40 perez és este 8 órakor; Kassán át Lucsifna-íűrdőre érkezés 
este 7 óra 28 perez és d. e. 10 óra 34 perezkor, Budapest k. p. u.-ról indulás gyors* 
vonattal reggel 7 órakor vagy vegyesvonattal éjjel 11 órakor, Ruttkán át Luesivna-
fürdőre érkezés d. u. 5 óra 44 perez és este 6 óra 22 perezkor. 

Lucski, vasúti állomás Liptó-Tepla. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 órakor és d. u. 3 óra 45 perezkor, személyvonattal d. u. 5 óra 20 perezkor, 
Ruttkán át Liptó-Teplára érkezés d. u. 4 óra 18 perez, éjjel 12 óra 22 perez és d. 
e. 11 óra 48 perezkor. 

Málnás, vasúti állomás Málnás-fürdő. Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át in-
dulás gyorsvonattal este 9 óra 15 perez, Aradon át gyorsvonattal d. u. 1 óra 55 
perezkor, személyvonattal d. u. 8 óra 5 perezkor, Málnás-fürdőre érkezés este 6 óra 
38 perez és d. e. 8 óra 13 perezkor. 

Marillavölgy, vasúti állomás Oravieza. Budapest ny. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 8 óra 15 perez és d. u. 2 óra 30 perezkor, személyvonattal este 7 
órakor, Oraviczára érkezés este 7 óra 17 perez,, éjjel 12 óra 50 perez és d, e. 11 óra 
14 perezkor. 

Párád, vasúti állomás Párád. Budapest k. p. u.-ról .indulás gyorsvonattal d. u. 
2 óra 35 perezkor, személyvonattal reggel 7 óra 40 perezkor; Kaal-Kápolnán át 
P arádra érkezés este 6 óra 37 perez és d. ú. 12 óra 45 perezkor, továbbá Budapest 
k. p. u.-ról indulás személyvonattal d. e. 9 óra 20 perezkor és vegyesvonattal éjjel 
11 órakor; Kis-Terennén át Parádra érkezés d. u. 2 óra 28 perez és d. e. 8 óra 28 
perezkor, • 

Pável sósfürdő, vasúti állomás Máramaros-Sziget. Budapest k. p. u.-ról indulás 
gyorsvonattal reggel 7 óra 20 perezkor, vagy személyvonattal d. e. 8 óra 50 perezkor, 
Miskolez-Szerenesen át M.-Szigetre érkezés este 7 órakor és éjjel 11 órakor; Buda-
pest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal d. u. 2 óra 15 perezkor, személyvonattal d. e. 
9 óra 40 perez' és este 7 óra 5 perezkor valamint gyorsvonattal este'9 óra 15 perez-
kor, Püspök-Ladány, Debreczenen át M.-Szigetre érkezés éjjel 11 óra 40 perez d. e. 
9 óra 50 perez és éjjel 11 órakor. 

Pöstyén, vasúti állomás Pőstyén. Budapest ny. p. u.-ból indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 30 perezkor, személyvonattal d. e. 9 óra 15 perez és éjjel 10 óra 35 
perez, d. u. 4 óra 9 perez és reggel 4 óra 51 perezkor. 

Rajecz-Teplitz, vasúti állomás Zsolna. Budapest ny. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 óra 30 perezkor, személyvonattal d. e. 9 óra 15 perez és éjjel 10 
óra 45 perezkor; Galánthán át Zsolnára érkezés d. u. 2 óra 12 perez, este 8 óra 
40 perez és d. e. 8 óra 44 perezkor, továbbá Budapest k. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 órakor és d. u. 3 óra 45 perezkor, Ruttkán át Zsolnára érkezés 
d. u. 2 óra 19 perez és éjjel 11 óra 30 perezkor. 

Ránk-Herlány, vasúti állomás Kassa. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 óra 20 perez és d. u. 2 óra 35 perezkor személyvonattal reggel 7 . óra 
40 perezkor este 8 órakor és junius 15-től szeptember 15-ig gyorsvonattal éjjel 
10 óra 40 perezkor, Kassára érkezés d. u. 1 óra 16 perez, este 8 óra 28 perez, d. 
u. 3 óra 25 perez, reggel 5 óra 56 perez és reggel 4 óra 30 perezkor. 

Rozsnyó, vasúti állomás Rozsnyó. Budapest k. p. u.-tól indulás gyorsvonattal 
reggel 7 órakor és d. u. 3 óra 45 perezkor, személyvonattal d. e. "9 óra 20 perezkor, 
Füleken át Rozsnyóra érkezés d. u. 2 óra 45 perez, este 7 óra 39 perezkor és éjjel 
11 óra 21 perezkor; továbbá Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal d. u. 2 óra 
35 perezkor, személyvonattal d. e. 8 óra 50 perezkor és este 8 órá 40 perezkor, s 
ezeken kivül még junius 15-től szeptembér 15-ig gyorsvonattal éjjel 10 óra 40 p.-kor; 
Miskolezon át Rozsnyóra érkezés éjjel 11 óra 31 perez, este 7 óra 39 perez és reg-
gel 8 óra 44 perezkor. 

, Stósz, vasúti állomás Metz ;nzéf vagy Szolnok-Huta. Budapest k. p. u.-ból indu-
lás gyorsvonattal réggel 7 óra 20 perez, d. u. 2 óra 35 perezkor és személyvonattal 
este 8 órakor; érkezés Metzenzéfre Miskolez és'Szepesen át d. u. 4 óra; 25 perez, 
éjjel 11 óra 30 perez és d. e. 10 óra 10. perezkor; Budapest k. p. U.-ról indulás 
személyvonattal reggel 7 óra 40 perez és este 8 órakor; Kassán—MargitMun át 
Szolnok-Huíára érkezés este 7 ora 30 perezkor és d. e 11 órakor. 

Stubnyafiirdö, vasúti állomás Stubnyafürdő. Budapest k. p. u,-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 órakor és d. u. 3 óra 45 perezkor, személyvonattal d. e. 9 óra 
20 perez, d. u. 5 óra 20 perezkor és vegyesvonattal éjjel 11 órakor, Stubnyafürdőre 
érkezés d. u. 12 óra 21 perezkor. 

Sklenó, vasúti állomás Gelelnek, Sklenó. Budapest k. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 órakor, személyvonattal d, u. 5 óra 20 perezkor, Garamberzenezén 
át Celetnek-Sklenóra érkezés d. u. 1 óra 29 perez és reggel 5 óra 19 perezkor; 
továbbá Budapest ny. p. u.-ból indulás gyorsvonattal d. 2 óra 20 perezkor, személy-
vonattal éjjel 10 óra 45 perezkor, Párkány-Nánán át Geletnek-Sklenóra érkezés éjjel 
10 óra 7 perez és d. e. 10 óra 7 perezkor. 

Szliács, vasúti állomás Szliács. Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
reggel 7 órakor és d. u. 3 óra 45 perezkor, személyvonattal d. e. 9 óra 20 perezkor, 
vegyesvonattal éjjel 11 órakor; Szliácson érkezés d. u. 12 óra 10 perez, este 8 óra 
40 perez, d. u. 5 óra 29 perez és d. e. 9 órakor. 

Szobráncz, vasúti állomás Nagy-Mihály vagy Ungvár. Budapest k. p. u.-ról 
indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 20 perez és d. u. 2 óra 35 perezkor, személy-
vonattal este 8 óra 40 perezkor, Miskolcz-Sátor-Alja-Ujhelyen át Nagy-Mihályra érkezés 
d. u. 3 óra 24 perez, éjjel 10 óra 11 perez és d. e. 9 óra 35 perezkor, Budapest k. 
p. u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 20 perez és d. u. 2 óra 35 perezkor, 
személyvonattal d. e. 8 óra 50 perez és este 8 óra 40 perezkor, Miskolez-S.-A.-Ujhely— 
Csapon át Ungvárra érkezés d. u. 3 óra 49 jjercz, éjjel 10 óra 52 perez, este 7 óra 
30 perez és d. e. 11 óra 32 perezkor. 

Szolyva-Hársfalva, vasúti állomás Szolyva-Hársralva. Budapest k. p. u.-ról 
indulás gyorsvonattal d. u. 2 óra 35 perezkor, személyvonattal este 8 óra 40 perez-
kor; Szerencsen át Szolyva-Hársfalván érkezés éjjel 12 óra 20 perez és d. u, 1 óra 
10 perezkor. 

Tarosa, vasúti állomás Felső-Eőr, Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal 
d. e. 8 óra 50 perez és d. u. 1 óra 45 perezkor, személyvonattalreggel 6 óra 50 perez 
és este 9 óra 55 perezkor; Győrön át Felső-Eőrre érkezés d. u. 5 óra 45 perez, 
este 9 óra 28 perez, d. u- 5 óra 45 perez és d. e. 8 óra 40 perezkor. 

Tátra-Füred, vasúti állomás Poprád-Felka. Budapest k. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 óra 20 .perez és d. u. 2 óra 35 perezkor, személyvonattal reggel 
7 óra 46 perez és este 8 órakor és ezenkívül junius 15-től szeptember 15-ig gyors-
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vonattal éjjel 16 óra 46 perczkor is, Miskolczon át Poprád-Felkára érkezés d. u. 
3 óra 55 perez, éjjel 2 órakor, este 6 óra 50 perez, d. e. 10 óra 1 perez és reggel 
7 óra 30 perczkor. 

Tnvábbá Budapest k. p. u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 órakor és d. u. 
3 óra 45 perczkor, személyvonattal d. u. 5 óra 20 perczkor; Ruttkán át Poprád-
Felkára érkezés este 6 órakor, éjjel 3 óra 5 perez és d. u. 3 óra 36 perczkor. 

Tátra-Lomnicz, vasúti állomás Tátra-Lomnicz. Budapest k. p. u.-ról indulás 
gyorsvonattal reggel 7 óra 20 perczkor, személyvonattal reggel 7 óra 40 perez és 
este 8 órakor, s ezeken kivül junius 15-től szeptember 15 ig gyorsvonaltal éjjel 10 ó. 
40 perczkor, Miskolczon át Tátra-Lomniezra érkezés d. u. 5 óra 3 perez, este 8- óra 
30 perez és d. e. 11 óra 42 perez és d. e. 9 óra 30 perez ; továbbá Budapest k. p. 
u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 órakor és személyvonattal d. u. 5 óra 20 percz-
kor, Ruttkán át Tátra-Lomniczía1 érkezés este 8 óra , 30 perez .és d. u. 5 ó. 3 p.-kor. 

Tepla-Trencsén-Teplicz, vasúti állomás Teplá-Trencsén-Tepticz. Budapest ny. p. 
u.-ról indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 30 perczkor, személyvonattal d. e. 9 óra 
15 perez és éjjel 10 óra 45 perczkor; Tepla-Trenesén-Tepliczen erkezés d. u. 12 órá 
40 perez, d. u. 5 óra 56 perez és reggel 6 óra 17 perczkor. 

Tusnád, vasúti állomás Tusnádfürdő. Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át 
indulás gyorsvonattal este 9 óra 15 perczkor, Aradon át gyorsvonattal d. u. 1 óra 
55 perczkor, -személyvonattal d. e. 8 óra 5 perczkor; Tusnád-fürdőre érkezés este 
7 óra 33 perez és d. e. 9 óra 8 perczkor. 

Vihnye, vasúti állomás Szénásfalu-Vihnye. Budapest k. p. u.-ról indulás gyors-
vonattal reggel 7 órakor, személyvonattal d. u. 5 óra 20 perczkor; Garam-Berzen-
czén át Szénásfalu-Vihnyére érkezés d. u. 1 óra 36 perez és reggel 5 óra 26 percz-
kor, Budapest ny. p. u.-ból indnlás gyorsvonattal d. u. 2 óra 20 pertzkor, személy-
vonattal éjjel 10 óra 45 perczkor; Párkány-Nánán át Szénásfalu-Vihnyére érkezés 
este 9 óra 59 perez és d. e. 10 óra 1 perczkor. 

Zairon, vasúti állomás Brassó. Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron át indulás 
gyorsvonatai este 8 óra 15 perczkor, személyvonattal d. e. 8 óra 30 perczkor; 
érkezés Brassóra d. u. 2 óra 9 perez és d. e. 8 órakor. 

Aradon át gyorsvonattal indulás d. u. 1 óra 55 perczkor, személyvonattal 
éjjel 10 órakor; Brassóra érkezés reggel 5 óra 7 perez és éjjel 10 óra 25 perczkor. 

Ezen fürdőhelyek vasúti állomásaira Budapestről személyvonatonkint a követ-
kező menetdijak fizetendők és p. Budapest k. p, u.-ról. 

Barcza,- Brassó, Eperjes, Medgyes, Técső, Szatmár-Gyékenyes, Máramaros-
Sziget, Kassa, Nagy-Bocskó, Földvár, Maros-Vásárhely, Villány, Szombathely. Szolyva-
Hársfalva, Liptó-Tepla, Luerivna-fürdő, Poprád-Felka, Zsolna, Rózsahegy, Stubnya-
fürdő; Igló, Gánócz-Lubolin, Lublö-fürdő, Rozsnyó, Ungvár-Margitfalu és Nagy-Mihály 
állomásokra gyorsvonat I. oszt. 12 frt, II. oszt. 8 frt, személyvonattal I. oszt. 9 frt, 
II. oszt. 6 frt, III. oszt. 4 frt. 

Szatmáron, Szinyérváraljára, Temesvár-Józsefvároson-Buziásrá, Brassón-Kovász-
nára, Málnás-fürdő és Tusnád-fürdőre, Gyékényesen-Pakráez-Lipikre, Léván, Gélet-
neken-Sklenóra és Szénásfalva-Vihnyére, Bárezán, Meczenzéffre és Poprád-Felkán, 
Tátra-Lomnitzra a Margitfalun Szolnok-Métára uj menetjegyek váltandók. 

Poprád, Kis-Terennén át gyorsvonattál I. oszt, 5 frt 85 kr., II. oszt. 3 frt 
90 kr,, személyvonattal I. oszt: 4 frt 80 kr., II. oszt. 3'fct 20 kr., III. oszt 2 frt. 

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

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

Bártfára gyorsvonattal I. oszt. 13 frt 80 kr., II. oszt. 9 frt 20 kr., személy- . 
vonattal I. oszt 10 frt 80 kr., II. oszt 7 frt 20 kr., III. oszt 4 frt 80 kr. 

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

Felső Eőrre személyvonattal I. oszt. 10 frt 80 kr., II. oszt. 7 frt 50kr. III. oszt. 
4 frt 90 kr. 

Szepes-Béla-Barlangligetre gyorsvoattal I. oszt. 12 frt ' 90 kr., II. oszt 8 frt 
" I. oszt. 9 frt 90 kr., II. oszt. 6 frt 60 kr., III. oszt. 4 frt 40 kr. 

1 I. őszt. 13 frt, H. oszt. 8 frt 80 kr., szémélyvonat-
frt, II. ozzt. 6 frt 80 kr!, III. oszt. 4 frt 50 kr. 

. t nyugoti p. u.-ról Temesvár-Józsefváros, Herkulesfürdő, Oravicza, 
Tepla-Trencsén-Teplicz és Zsolna állomásokra gyorsvonattal" I. oszt. 12 frt, II. oszt. 
8 frt, személyvonattal I. oszt. 6 frt., III. .oszt. 4 frt. 

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

Lévára gyorsvonattal I: oszt. 6 frt. II. oszt. 4 frt, személyvonattal I. osztályú 
6 frt, II. oszt. 4 frt, személyvonattal I, oszt'. 4 frt 80 kr., II. oszt. 3 frt 20 kr., III. 
osztályú 2 frt. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 

tal I. o 

Eladó tenyészkosok. 
A Nagyságos Gorove László úr Pa.-felsövarsányi u r a -

dalmában Mi l leniumi nagy éremmel kitüntetett 
telivér merinó-tenyész juhászaidban 3 darab egy éves és 
3 darab 2 éves tenyészkos eladó darabonkint 100 írton 
felüli árban. 

Kívánatra bővebb felvilágosítást ad az uradalmi 
intézőség, Szolnok vasúti állomás, ui p Rákóczi . 
Jász-Nagy-Kun-Szolhok megye. 3894 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
seüsi gazdák és hizlalók használatára, n a 

Olcsó boreladás. 
Nagyobb földbirtokosoknak, kik aratóikat borral ellátják, alkalom kínálkozik, 
részben hibás természetes borokat, részben jó törkölyborokat olcsó árban be-

szerezni. 
Bővebb felvilágosítást ad : 3886. 

ÁRVA! ADOLF, Pécsett. 

Sropper Samu 
l e z ö g a z d a s á g i g é p r a k t á r a 

y 

Deering-féle Marokrakó aratógép. 

Bndapest, Váczi-kSrut 52. 

leszállított árakon a jelen idényre 
SACK RUDOLF 

legújabb rendszerű és a legmesszebb 
menü igényeknek is megfelelő 

Sack aezólekéit 
és azokra ugy a szőlő, mint burgonya, 
kukorieza stb. mivelése czéljából szerel-

hető készülékeket. 

fü kaszálógépei re, marokrakő- és 
kévekötő aratógépeire, 

valamint egészen aczélból készült SZÉNAGYÜJTŐ és s2énaforgató gépeire, mely 
gépeket teljes jótállás mellett szálhtja jütányös árakon. 

Bizonyitványok'fenti gépekről, kimeritő árjegyzékek és készséges felvilágosítások;. 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAPEST, 

fTHfii-ut üS-diü szám. 

ALBION fűkaszáló gépek, 
ALBION marokrakó aratógépek, 

HÁRRISON Mc. GREGOR & Co. 
angol gépgyai-ftttól, 

melyek az összes hazai versenyeken kitüntetésteli részesültek, 
legutóbb a. turkevei gép versenyen a r a n y é r e m m e l 

dijaztattak, kaphatók 

GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál, 
B u d a p e s t , V . , K ü l s ő V á c z i - u t 4 6 , s z á m . 3715 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve-

b e c s e s f i g y e l m é b e ! 
Miután az 1896. évi aratási idény' alkalmával a föld-

birtokosok túlnyomó része a kazalok betakarásához 
kölcsönpon<yva\intézetemei vette igénybe s hogy 
ezen intézet élénk felvirágzásnak indult, csakis annak 
tulajdonitható, hogy czéljainok teljesen meg-
felelt, ugy hogy ez idén szükségessé vált kölcsön-
intézetem raktárai nagyobb menny isegü uj pony-
vákkal gyarapítani. 

Bátorkódom a jövő aratási és cséplést idényre köl-
csönkasalponyváimat 96 Qm. és 48 • m. 
méretekben, valamint kölcsönzsákjaimat olcsó köl-
esönőij mellett ajánlani. 

Eladásra ajánlok uj és használt zsákokat, uj és 
használt telitett ponyvákat bármily nagyságban, ugy-
szinténbehordáshoz szekérponyvákat csinvat szövetből 
6 frt és 7 frt 50 kr., jutta szövetből 3 frt 50 kr. és 
4 frt 50 krért. ; ' 3689 

BUDAPEST, NAGEL A D O L F , 
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KIS HIRDETÉSEK, Csak mezőgazdák és a szakirodalom 

Tétetnek fel e kedve: 

; C s a l t o l y l e v e l e k r e T á l a s z o l a u k , m e l y e k k e l v á l a s z r a s z ü l i s é g - e s l e v é l b é l y e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k ü l d e n e k . 

Tisztelettel kérjük 
! mindazokat, kik vala-
mely jeligés hirdetésre 

j ajánlatukat kiadóhi-
vatalunkba küldik, 
azokhoz a megfelelő 

\ levélbélyeget csatolni 
szíveskedjenek, mert a 
kiadóhivatal azt saját 

' költségén nem továb-
j bithatja. 

B E T Ö L T E N D Ő Á L L Á S , 

írnok 
| alkalmazást nyer azonnal, egy l nagyobb, házilag kezelt grójí uradalomban. Csak nagyon s/or-I galmas, minden tekintetben teljesen megbízható egyének î Jvá/stimak » Kifeírtrk kía.l.w I hivatala utján, hova az ajánlatok küldendők „írnok" jelige alatt. 

:n korlátlanul képes'gazda-ot vezetni, a gazdaság in-

mányt, uri lakást, tüzelést tulaj-
czentet kap egyezség szerint, 
előnyben részesül. Czim a kiadó-

Állásnélküli "'jizdatdjzUdi. addig is. mit mint ilyenek alkalmazást nyer. neki tisztességes .keresetbe! juthatnak. Hol 1 megtudható i •ki»d'6Miv.aíálban. ' 888E 
Gazdatiszt 

kerestetik junius' ,1 vagy 1 belépésre, kinek feladata a dasági könyvek vezetési 

gokban liuza 

nógrádmegys 

ágvolt. 

na gazdaságot k ;yelőre 200 frt, < 
vényekbizonyitvány másolatok-

Á L L Á S T K E R E S Ő K , 
Felsőbb 

gazi. tanintézeti hallgató, ,a szünidőre augusztus-szeptem-ber-iára, keres valamely gazda-ságban ...alkalmaztatást. Szives megkeresések «M. A.» .alatt kéretnek a kisddMvatftlban, 

Gazdatiszt, 

i teljesen jártas s ki 
onyitványokkal rendelki 

*ni óhajtja, i 

gazdász jelige al 

Gazdatiszt, 
lötlen, izraelita, ki föidmives-
éren mükíidik, a gazdaság minden ága vezetését teljesen Srti, jó bizonyítványokkal ren-delkezik, hasonló áUást keres izonnali vagy későbbi belépésre. 

Schweitzeros 
ffős, ki Uy minőségben hossza <!•', (iia mtóiiuik. í>i l.;,..»\ ványai vannak, állást kor 

Földmives-

Oly gazdaságba 
ajánlkozik egy ̂  20. éves, izr 

Ságban tökéleteson jártas, j< bizonyítványokkal rendelkezik Szives megkeresések Jungreis; 

10 évi gyakorláttaífszép'irással' jártas a dohány, ezukorrépa-

a. nagyobl 

vagykésőbbibeiépésr 

Á L L A T O K , 

w jBK 
J u k k e H ó . 
Két almásderes lipizzai 

igen csinos 6 és 7 éves, 
egyik herélt, másik kaneza, 
,a fővárosban használha-
tók, kitűnő menők, női 
fogatnak is alkalmasak, el-
adók. 

A lovak megtekinthetők 
és rögtön átvehetők a 
„Tattersal-"ban. 

Vételre 
é™™kerestetik.nIj'to. •etnek az ir megjelö-

lésével i.radaimi iiszll.ai>ósd̂  
hoz Pa.-Szenttamásra,.u.p. Kun-
latok k 

V E G Y E S E K , 

Cs. és kir, osztr. magy. 
szabadalom. 

Wiatschka általánosan 
elismert legjobb 

a legjobb szer a legyek 
elpusztítására lakások, 
istállókban stb. Kapható 
szelenczékben' á 50 kr. 
8842 és á 1 frt. 
Egy postacsomag 7 szelen-

bérmentve küldetik meg. 
Wiatschka József 

vegy. laboratóriuma 
Mahr. Schönberg. 

Szabadalmazott 
tiz évig is eltartó 

kévekötelek 
4V2 m/m vastág, 150 c/m 
hosszú egy próba posta-
csomag 200 drb-al I frt 60 kr 
1000 drbot 7 frtért Ugyanily 

portiókötelek 
6 m/m vastag, 200 c/m. 
hosszú, egv posta csomag 
100 drb I frt 60 kr. 1000 
darab 15 forintért szállít 
utánvét mellett; úgyszin-
tén más gazdasági kötélne-
miieket ajánl legjutányo-
sább árakon 
Bellán Mátyás, 

Bács-Cséb. 3033 

Eladó 
TOS^Íó'hOTeszítával^és0 üszög-

Haszonbérbe 

utóbbiban :bérlő kívánságához képest egész n,| lakház épittetik. Értekezhetni Sziiágy-Somlyór 

legkorábbi 

szállítással együtt 7 frtért. 
gyei gaz-

Eladó 
szeszgyár 
napi 4 hliter .üzem-
képességgel, legjobb 
féle szerkezet és ki-
tűnő állapotban, az 
üzemnek nagyobb sza-
básura való fordítása 
miatt legjutányosab-
ban meglehető és 

megtekinthető 
Margulit Gyula 

földbirtokosnál, 
Utaspuszta, u. p. Ajnácskö. 

Földbérlet, 
tejgazdasággalátadandő. A 

iselédlakház, 40 d 

literenkin t>. Élő 

A k t u á l i s n a p i k é r d é s e k ! 

mű egyszerre megrendelve cs 2 frt. Megrendeléseket elfog a kiadóhivatal. 
Birtokbérbeadás. '.Abauj-Tornamegyében két egymással teljesen összefüggő nemesi birtok együttesen avagy egyenkint [897. szeptember l-tól 

jetóből, kényelmes urilakkal, megfelelő ̂ gazdasági épületek-

lóan jó minőségű, mély múve-
s egykiio-,i a tulajdo-

A magyar 
Sa7dnti,/tek és eidötis/tek or. szágoŝ egyesnlete a £ 
nak állásközvetítő osztályánál bejeiéntett tagjait elhelyezésre. Az ez ügyben való fölvilágosi-. 

a° legolcsóbb dfwtefetteí̂ meri 

nények folytán eladó. C 

5 0 0 hold!!! 
gazdasági épületekkel, közi 

aat. Közelebbit Az Első Magy. 3azdasági gépgyár Részvény-.. Társulat képviselőségnél 

Ausztr iával 

tanulmány, mely mintegy 10 ny, 

gazdaság összességéről és rész-leteiről is a statisztika feldolgo-zásával az olvasó liű képet nyer. A mű nagy szorgalommal, világosan, meggyőzőén, tömő-

Tokaji bor 
kapható 

herczeg Windisch-Graetz 
Lajos jószágigázgatóságá-
nál Sárospatakon. Val ódi-
ságáért k e z e s s é g 
vállaltatik. 3637 
lagy. kir. államvasutak 

Hirdetmény. 
zágrábi üs :öségének 

Szék és Komló állc továbbá Magyar-Hertelend 
végül Egyházbéi ' megállóhelyekkel i. evi május hó 18-án a nyilvános íorgalom-

isokkal, 

pediĝ  csak személy és podgyász 

államvasutak talajdoSttó'pező Hai<óer-.a-l'eiső-Minds/enr csat-lakozási állomás is, mely eddig 
állírakodóMy'voftf ™ összfs forgalomra megnyittatott. Budapest, 1897. május 13. 

Őszi szalma 
2000 mázsa eladó ab B,-Szt.-Lőrincz vagy Szigetvár állomás. Czim a kiadóhivatalban. 8888 

Megjelent 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvviteli 

nyomtatványok-
hoz. 

A r a S O k r . 
Portómentesen 25 kr. 
M e g r e n d e l h e t ő a 

„KÖZTELEK" 
kiadóhivatalánál. 

Wörleszt . k ö l c s ö n 
i 1 földbirtokokra. 

Eladó 
két teljesen jó karban levő 
cséplőgarnitura. Bővebbét 
a kiadóhivatalban.' 8792 

Óriási 

Ő csász. és kir. Fensége 
József főherczeg és 
Ő királyi Fensége Fülöp 

Szász-Coburg-
Gothai herczeg udv 

szállítója 

|Dr. Lendl Adolf, 
tanár 3040 

praeparatoriuma 
és 

tanszerkész i tő -
Jntézete 

j B U D A P E S T , 
II. Donáti-u. 7. 

Legmagasabb és magas elis-
merések; aranyérmek, dísz-
oklevél stb. stb. miniszteri 

ajánlások. 2036 
AJá,iLUO*»r 

emlősök és madarak 
természethü,művészi és tar-
|tós k l t ö m é g é r e . 

Jutányos árak. 
Az állatok friss állapotban 
előleges preaparatio nélkül 

küldendők bft. 
H o m o k i s z ő l ő k t e l e p í t é s e 

tekintettel 

a Filloxera elleni védekezésre { 
Irta: 

R Á C S SÁNDOR, 
vinczellériskolai tanár. 

Ára I frt 50 kr. 

Haszonbérlet. 
Az Első cs. kir. szab. Dunagözhajózási társaság 

tulajdonát képező ó-budai hajógyári szigeten 123 kat. 
hold kiterjedésű szántóföldek és rétek, amelyek kivált 
konyhakerti gazdálkodásra alkalmasak, a hozzájuk 
tartozó épületekkel együtt 1898. évi január l-töl fogva 

A haszonbérlő a földeket már az idei termés, be-
takarítása után megmunkálhatja. 

Ajánlatok, amelyekben a kínált haszonbér holdan-
kint és a kívánt haszonbérleti idő kiteendő, írásban 
lepecsételve és '500 frt bánatpénzzel ellátva f. év 
julius 5-én délig az alulírott kezelőséghez intézendők, 
a melynél a részletes feltételek megtudhatók. 
3905 Az ó-budai hajógyár kezelősége. 
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Bérszántás gőzekével. 
A . legújabb eredeti Fowler-féle Compound gözcliéJilíel talajmive-

lésre vállalkozik 3171 

WOLFF ERNŐ gözszántási vállalkozó, 
Budapest, Kelenföld, Fowler-telep. 

Csemiczby és Társa 
B U D A P E S T , 

I. ker., Váposmajor-u. 57. szám. 

A t. gazdaközönség, figyelmébe ajánljuk, törvényesen védett 
állatgyógyászati készítményeinket: 

P O R C É I N 
darab sertés számára szolgáló 

biztos óv- és gyógyszer sertés 
10 25 

adagokban ára 3.— 7.50 
Kehe-por, lova 

Egy 
Kólika-cseppek lovak számára Egy üveg 60 kr. 

Seb-olaj a legkitűnőbb szer mindennemű nyitott állati sebek és fistulák 
gyógyítására „ Egy üveg 1 frt. 

Restitutions-fluid (ÜditS szesz) lovak számára ... Egy üveg 1 frt 

Elsőrendű manila kévekötőfonalat 
bármily szerkezetű aratógéphez 

4 3 f o r i n t é r t s z á l l í t a 

Szegedi kenderfonógyár részv. társaság 
S Z E G E D E N . 

, Ugyanitt gazdasági kőtéláruk a legjobban és .ogolcsóbban sze-

Magy. kir. államvasutak. 

H i r d e t m é n y . 

Min'ister úr Ő nagyméltósága rendeletéből a debreczen-piis-

fekvö „Ebes* megáJlő-rakodó-bely, mely eddig csak személy és podgyász forgalomra, vala-

dijszabásban (II. rész) már mint a kocsirakományi teherárufor-galomra megnyitott állomáB 

Budapest, 1897. május bő 
5-én. 

Az igazgatóság. 

HARRISON m 

Albion 

GREdOR & < M 
ion* 
Albion 
m m m 

daráló-gépei 
a legjobbak. Kapható 

Graepel Hugónál, 
Budapest, V., külső váczi-ut 46. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

MAUTHNER-fé le 

elpusztithatlan „Diadal" permetező 
(Vermorel módszerű), vörösréz puttony-

nyál, eddig vagy 8000 darab forgalmazta-
tok, darabja 14 frt 50 kr. 

R é z g á l i c z , legelső rendű . . . 29 „ — „ 
A z u r i n , eredeti knittelfeldi . . . 120 „ — „ 
S z ó d a , legelső rendű... 4 „ 90 „ 
R a f f i a h á n c s , legelső rendű 40 „ — „ 

ffiautfiner Gdön 
magkereskedése 

BUDAPESTEN, 
Andrássy-ut 23. sz. 

E r e d e t i f r a n c z i a l u c z e r n a , 
E r e d e t i m a g y a r l u c z e r n a , 
N l u h a r m a g , 
K ö l e s , 
C z u k o r c z i r o k , 
Hajdina , 
M u s t á r m a g , 
S p e r g u l a , 
S z é k e l y t e n g e r i , 
A l c s u t h i t e n g e r i . 

MALOMIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
(Schweitzer rendszere.) 

Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 14*. 
S z a b a d a l m a z o t t S c h w e i t z e r - f é l e m a l m a i n k a m e z ő g a z d a s á g t e r é n i g e n f o n t o s u j i tást k é p e z n e k . 
E z e n t e l j e s e n u j s z e r k e z e t ű , á t jav i to t t m a l m o k e g y a r á n t a l k a l m a s a k d a r á l á s r a és s i m a ö r l é s r e ; a g a z -

d a s á g b a n e m a l m o k k a l s z ü k s é g s z e r i n t k é s z i t h e t ő i g e n j ó m i n ő s é g ű l i s z t és t a k a r m á n y d a r a . 
E z e n m a l m o k a G a n z - f é l e é s a S a n g e r h a u s e n i g é p g y á r a k á l ta l g y á r t a t n a k , m i g a z ő r l ő t á r o s á k a 

v i l á g h i r ü G a n z - f é l e k é r e g ö n t v é n y b ö l k é s z í t t e t n e k . 
A g a z d a s á g i é le t k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő l e g e z e n m a l m o k a t 5 k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g b a n h o z z u k 

f o r g a l o m b a , l o c o m o b i l , m o t o r , j á r g á n y v a g y k é z i h a j t á s r a . 
A S c h w e i t z e r - f é l e m a l m o k r e n d k i v ü l i e l ő n y e i a k ö v e t k e z ő k : 

1 . C s e k é l y h a j t ó e r ő s z ü k s é g - l e t . 4 . K i v á l ó a n t a r t ó s , j a v í t á s r a n e m s z o -

3 . R e n d k i v ü l i n a g y m u n k a k é p e s s é g . r u l ó s z e r k e z e t . 
3 . K i t ű n ő m i n ő s é g ű ő r l e m é n y . 5 . I g e n e g y s z e r ű k e z e l é s . 

E z e n m a l m o k b e s z e r z é s é t m i n d e n g a z d á n a k a l e g m e l e g e b b e n a j á n l h a t j u k . 

§ j S | " " Részletes leírással, árjegyzékkel és felvilágosításokkal szívesen szolgálunk. 

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


