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KÖZTELEK 
KÖZ- É S MEZŐGAZDASÁGI L A P . 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNY^ 

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, ncgyadévre 2 frt 50 kr. 
M e p M minin szerdái ós szombatéi 

" ^ - r.irjy" : BlRMpiiia t i lL l i 1 Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1 
Vllői-út 85 . színt. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld v 

A Z O M G E . K Ö Z L E M É N Y E I . 

Országos sörárpavásárok, 
i. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesük 
let f. évi szeptember hó 20—30-ig, Budapes-
ten, a Köztelek palota helyiségeiben országos 
sörárpakiállitást és ezzel kapcsolatban sör-
árpavásárt is rendez, mely utóbbi már augusz-
tus hó 20-án nyilik meg s tart szeptember 
30-áig. 

A kiállitásra beküldendő árpaminta meny-
nyisége 5 kg. Árpaminták a kiállitásra augusz-
tus 1 — 20-ig küldhetők; későbben érkező min-
tákat a rendezőség el nem fogad. 

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

Tervezetet és bejelentési ivet levélbeli 
megkeresésre az OMGÉ. titkári hivatala kész-
ségesen küld. 

II. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 

ugy is mint a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének központja, a Borsod- és Pozsony 
vármegyei gazd. egyesületekkel, a miskolczi 
ipar- és kereskedelmi kamarával és a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetével, függetlenül a 
Budapesten rendezendő sörárpakiállitás ős vá-
sártól, 

1897. évi augusztus havában Pozsonyban 
és Miskolczon országos sörárpa-vásárokat 
rendez. 

A vásárok a következő napokon tartatnak 
meg: Pozsonyban, a vármegyeháza nagyter-
mében, augusztus hó 22-én, d. e. 11 órától, 
d. u. 2 óráig. Miskolczon a vármegyeháza 
nagytermében augusztus hó 30-án d. e. 9 órá-
tól, d. u. I óráig. 

E vásárok valamelyikén résztvenni óhajtó 
eladó, az illető gazdasági egylet (pozsonyi vagy 
miskolczi) titkári hivatalába eladó sörárpájából 
faj ós minőségenkint 10 kg. mintát s egyidejü-

I leg ugyanazon mintából 4 kgot a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetének is tartozik bekül-
deni. A minták beküldésének határideje a po-
zsonyi vásárra aug. 5—20, a miskolczira aug. 
hó 10—27. 

A vásárok iránt érdeklődőknek részletes 
tájékozást nyújt és bejelentési iveket küld ugy 
a Pozsonymegyei, mint a Borsod vármegyei 
gazd. egylét titkári hivatala. 

A rendező-bizottság. 

Fölhívás gyümölcstermelőinkhez. 
A „Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 

Szövetkezete" a gyümölcsértékesítést kezébe 
óhajtván venni, azzal az eszmével foglalkozik, 
hogy Oroszországban piaczot szerezzen a ma-
gyar gyümölcsnek. Felhívjuk tehát termelőinket, 
hogy akiknek eladó gyümölcsük volna, szíves-
kedjenek azt a fentnevezett szövetkezeteknél 
(Budapest, Központi-Vásárcsarnok) bejelenteni, 
hogy a szövetkezet az eladó gyümölcs mennyi-
ségről eleve tájékozva legyen. 

Megjegyzendő, miszerint Oroszországba 
szállításra sárga-baraczk, sárga- és görög-dinnye, 
alma és körte alkalmas. Mindezek azonban 
csakis választott, kiváló jó minőségben és gon-
dosan csomagolva küldhetők. E tekintetben 
készséggel nyújt fölvilágosítást a szövetkezet 
üzletvezetősége. A kiknek pedig borgyümölcsük 
volna eladó, körte, vagy alma, annak értékesí-
tése iránt is a szövetkezet készséggel gondos-
kodik és annak eladását közvetíti. 

A gazdaközönségnek érdekében áll, hogy 
e tekintetben a szükséges bejelentéseket minél 
előbb megtegye a szövetkezet miheztartása 
végett. 

Forster Géza 
igazgató. 

Abrak-takarmány küldemények 
kedvezményes szállítása. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 

25918/97 szám alatt kelt magas rendeletével 
az abrak-takarmány (korpa, olajpogácsa árpa-
dara, kukoriczadara és malomkonkoly) külde-
mények szállítására nézve díjkedvezményt en-
gedélyezett a gazdáknak, a mely dijkedvezmény-

I ben gazdasági egyesületek által kiállított iga-
zolványok alapján részesülnek. A kik tehát 
egyesületünk tisztelt tagjai közül ily igazolvá-
nyok mellett való kedvezményes szállicásra 
igényt tartanak, forduljanak, a titkári hivatal-
hoz, minden egyes esetben pontosan feltüntetve 

a feladó nevét, 
czimzett nevét és lakhelyét, 
a féladási állomást, 
rendeltetési állomást, czimzett foglalkozását, 
az áru nemét és mennyiségét. A meny-

nyiségre nézve megjegyezzük, hogy 100 q-nál 
kevesebb árura igazolvány ki nem állíttatik. 
A levélhez egy 10 kros bélyeg melléklendő. 

Igazgató. 

A szocziális probléma. 
Irta: Czóbel István. 

II. 

A múltkori czikkünkben levezetett elvek 
szempontjából nézve, a magyar társadalom 
alakulása egy egészen sajátságos képet mutat. 
A régi társadalom anyagja nagyon egynemű 
volt, csakis az alsó ős felső rétegek voltak ki-
fejlődve, a középosztálynak csak helyenként 
voltak nyomai s a törökuralom alatt ezek is 
sokat szenvedtek, ugy, hogy 48-ig polgári 
osztály alig létezett s ennek folytán az alsó, 
vagyis nutritiv és a felső, vagyis regulativ osz-
tályok teljesítették a középső, disztributiv osztály 
feladatát. A magyar társadalomnak főfeladata 
lett volna tehát ezen hiányzó szervezetet 
saját népanyagából kifejleszteni. Lehetetlen 
volt ez, mig a köznép a jobbágyság kötelé-
keiben volt lenyűgözve, fel kellett azért sza-
badítani a jobbágyokat, ez önként következik. • 
Hanem a felszabadítás módja volt czélszerüt-/ 
len, mert egyrészt a parasztnál, aki nem maga, 
váltotta meg földjét és szabadságát, összeza-
varta az enyém és tied fogalmait, amely zavart 
olyan törvényes intézkedések, mint a zsellér-
ségek elévülése stb. még fokoztak és meg-
teremtették a földosztási velleitásokat. Más-
részt pedig az oly szorosan összefüggő és 
már önmaguktól bizonyos átmeneti fokozatok 
képzésére törekvő osztályok, ily abrupt szét-
szakítása egy sereg bajnak lett kútfejévé. 

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

A z aratás közeledtével 
van szerencsénk, mint az „Adriance, Platt & Co." 
new-yorki gépgyáros magyarországi képviselői, 
nevezett gyár kitűnő anyagból készült 
Fűkaszáló, 

Marokrakó-arató, és 
Kévekötő-arató gépeinek 

mielőbbi beszerzését ajánlani. 

III 
Tekintettel a fenyegető munkásviszonyokra, nehogy 

a t. czim kellemetlen meglepetéseknek legyen ki-
téve, ajánljuk a gépeket most beszerezni; más-
részt pedig, hogy az aratás kezdetével készen fel-, 
szerelt gépek álljanak rendelkezésre. 

A gép felszereléséhez és a kocsis betanításá-
hoz szerelőnket odaküldjük és kívánatra képes 
árjegyzékkel és árajánlattal szívesen szolgálunk. 

A z aratás közeledtével 
van szerencsénk, mint az „Adriance, Platt & Co." 
new-yorki gépgyáros magyarországi képviselői, 
nevezett gyár kitűnő anyagból készült 
Fűkaszáló, 

Marokrakó-arató, és 
Kévekötő-arató gépeinek 

mielőbbi beszerzését ajánlani. 

Tekintettel a fenyegető munkásviszonyokra, nehogy 
a t. czim kellemetlen meglepetéseknek legyen ki-
téve, ajánljuk a gépeket most beszerezni; más-
részt pedig, hogy az aratás kezdetével készen fel-, 
szerelt gépek álljanak rendelkezésre. 

A gép felszereléséhez és a kocsis betanításá-
hoz szerelőnket odaküldjük és kívánatra képes 
árjegyzékkel és árajánlattal szívesen szolgálunk. 
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Mai számunk 12 oldal. 
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A földbirtokos töke és felszerelés hijján 
óriási bajokkal küzdött, az úrbéri váltság nem 
volt képes azokat pótolni és eladósodott. Az 
uri hatalomhoz szokott jobbágy, akit gazdája 
már saját érdekében is a jólét bizonyos fokán 
igyekezett fentartani, minden előkészület és 
gyakorlat nélkül, röktönösen szabadult fel a 
gyámság alól, azért nem volt képes önmagá-
ról kellőkép gondoskodni, némely vidékeken az 
ivásnak adta magát, de majdnem mindenütt 
meggondolatlanul használta fel hitelképességét 
s a gombamódra szaporodó takarékpénztárak, 
majd az uzsorások körmei közé került. 

Dé mindezeknél nagyobb baj az, hogy a 
tarthatatlan régi viszony helyett, az osztályok 
rögtönzött szétválasztása, vagyis szembeállítása 
folytán, nem birt egy uj, szabad elhatározás-
ból fejlett, s mindkét fél érdekeit kielégítő vi-
szony keletkezni, hogy a szuperinstruált paraszt 
sehol sem vállalkozott a birtokos földjeinek 
müvelésére, vagyis, hogy az adott körülmények 
között egyedül czélszerü parásztbérlet rendszere 
nem birt meghonosodni, a mely egyrészt a 
parasztság felesleges munkaerejét hasznosan 
értékesíthette, másrészt pedig a szegényebb 
sorsú földbirtokost, felszabadítva csekély birto-
kának gondjaitól, más termelési ágak- s a ke-
reskedés felé terelhette volna. 

A helyett, hogy felülről lefelé és alulról 
felfelé egy üdvös jegeezesedési folyamat indult 
volna meg, melynek hivatása tett volna a hiányos 
szervezetet kiegészíteni, egy olyan seb támadt 
a nemzet testén, a melyet semmiféle granuláczió 
nem volt többé képes összeforrasztani. így 
természetes," hogy a tátongó űrbe mindenféle 
idegen elemek tolultak be, melyeknek eltávolí-
tására a meggyöngült szervezet nem volt ké-
pes, s ezek egy ideig testet képeztek a nemzet 
testében. Magyar ipar és kereskedés ezek foly-
tán nem keletkezhetvén, fejlődött, egy teljesen 
idegen, a mely ék gyanánt hatolt be a nemzeti 
szervezetbe, az alsó és felső osztályokat telje-
sen elkülönítette, a természetes vérkeringést, 
anyagcserét és rétegképződést végképp meg-
akadályozta. 

Ismeretes tény, hogy a szellemileg foglal-
kozó osztályoknál a népanyag elhasználása 
sokkal gyorsabb, mint lent, de bő forrásul 
Szolgálnak ennek pótlására a nép milliói, ha 
ugyanis az államtest szervi összefüggése nincs 
megzavarva s az anyagcsere háborítatlanul tör-
ténhetik. Nálunk fájdalom nem így áll a dolog, 
mert az erőszakosan szétválasztott két osztály 
közötti hézagba, minden környező országból 
óriási tömege nyomult be, a legkülönbözőbb 
nemzetiségű és gondolkodású elemeknek/Azért 
létt iparunk és kereskedelmünk minden magya-
rosító törekvések daczára német, azért pusztí-
totta el ezen egységesen szervezkedő és teljesen 
a nemzetközi ingó töke szolgálatában álló 
idegen elem a régi polgári osztályt s végtére 
azért nehezedik oly óriási sulylyal'az alsó 
Géposztályokra, hogy azok emelkedését s egy 
"rjemzeti középosztály fejlődését, teljesen meg-
akadályozta. Ezen tömegek asszimilácziója 
nagyságuknál és kozmopolitikus irányuknál 
fogva teljesen ki van zárva. Minthogy azonban 
a felső rétegékben elhasznált népanyagnak 
pótoltatnia kell s á magyar elem utja el van 
zárva, természetes, hogy emez idegen elemből 
fog pótoltatni s a felsőbb osztályokat nemzeti 
jellegükből rövid időn ki fogja vetkőztetni. 
Lesz tehát egy magyar köznép s e felett egy 
idegen elemekből összetákolt, közép- és felső-
osztály. S ez annyival bizonyosabb, mert ezen 
idegen elemek protekcziója immár politikai 
dogmává fajult s a nemzeti elemek védelmével 
30 év óta nem törődött senki. Ez a folyamat 
a szocziologia felfogása szerint, egy idegen 
ethnikus élem szuperpoziezióját s a régi nem-
zetiség megsemmisülését jelenti. 

Csak óriási társadalmi bűnök juttathat-
nak egy nemzetet idáig. S ha magunkba szállva 
•széttekintünk, valót an megtaláljuk azokat. Ilyen 
elsősorban ama végtelen közöny, melylyel köz-

népünk iránt .viseltettünk. Megadtuk a szabad-
ságodat, most élj, a hogy tudsz, ez volt az 
általános nézet s ha nem kellett szavazat, oda-
dobtuk a korcsmáros, az uzsorás, a paraszt-
ügyvéd s a hivatalos közegek önkényének és 
zsarolásának. Hitelképessé tettük és megenged-
tük, hogy éveken át 200—300%-ot táblázzanak 
be birtokaikra, meg azt, hogy az állam terheit 
duplán viseljék. Nem csoda hát, hogy a jó 
tanács, részvét, sőt igazság és méltányosság 
nélkül küszködő nép és az indiferens osztályok 
között, a kiktől semmi jót nem tapasztalt, az 
ür nőttön-nött és megteremtette az urgyülöle-
tet, a szocziálizmus előhírnökét. 

De amily közönyösek voltunk a népünk 
iránt, épp oly gondatlanok voltunk önmagunk 
iránt, felületes hiszékenységből. Nem gondol-
tuk meg azt, hogy a magyar elem kevés kivé-
tellel a földből él s ennek érdekeit hanyagol-
tuk' el mégis következetesen. Megtévesztett 
néhány mozdony füttye, néhány gyárkémény 
füstje és egy iparállamról álmodoztunk, a 
mely ha létesül, lefőzi Angliát. És megterem-
tettük, persze nem minden czélzatos sugalma-
zás nélkül, a merkantilizmust. Pártoltuk az 
ipart és a kereskedést, de ugy, hogy az idegen 
tőkepénzes a legnagyobb állami protekczió 
mellett iparilag kizsákmányolja az országot s 
a nyert haszonnal odább állhasson, azt az.ipart 
pedig, amely természetszerűleg nőtt ki a hazai 
talajból, elpusztíthassa. Hasonlóan pusztította 
el a dédelgetett nagytőke üzérkedése a reál-
kereskedelmet. Volt tetemes gabnakereskedé-
sünk, ma tudtommal egy gabonanagykereskedő 
sincs Magyarországon, de van ezernyi alkusz 
és üzér, ki a termelőt és fogyasztót egyaránt 
megsarczolja. De ez nem csupán pótolható 
anyagi, hanem pótolhatatlan társadalmi veszte-
ség is, mert a kisbirtokos, kisiparos és reál-
kereskedő osztályokat mind megannyi hü fiait 
e hazának és tagjait ama középosztálynak, a 
melynek izmosodása főkövetelménye a magyar 
társadalomnak, könyörtelenül elpusztította. 

Nem bocsátkozhatom itt mindama félszeg 
intézkedések taglalásába, melyeknek összege 
eredményezte azt, hogy ma mint egy elcsene-
vészedett organizmus állunk a folyton sulyosodó 
életfeltételekkel szemben, a mely a legbecse-
sebb osztályok képződését megakadályozta, azok 
létező csiráit elpusztította, 's a mely nem egyéb 
egy krónikus öngyilkossági kísérletnél. 

Áttérek most amaz irány megjelölésére, 
a mely talán még segíthetne a nagyon is el-
harapódzott szocziális bajokon : Legyünk de-
mokraták a szó nemesebb értelmében, ne csak 
papiroson, nem ugy, hogy magunk szálljunk 
le a köznép színvonalára, hanem ugy, hogy va-
lódi érdekeiket szivünkön hordva, felszabadít-
suk a méltatlan zsarolás és nyomás alól, hogy 
emelkedhessék szabadon, és megizmosodva 
egy nemzeti középosztályt adhasson a hazá-
nak. De erre az egyedüli eszköz a földmivelés 
hathatós támogatása, mert csak ez biztosithat 

, kellő jövedelmet a földtulajdonosnak és kere-
setet a munkásnak, ez szüntetné meg a kiván-
dorlást és szocziálizmust, a mely mindkettő 
csakis a földmivelés sanyarú állapotának a ki-
folyása. Minthogy a magyar elem, majdnem 
kizárólag földmivelő, természetesen ennek'ke-
resetforrását kell gyarapitanunk, ha a magyar 
nemzetet fel akarjuk tartani. Ha pedig egy 
produktív nemzeti középosztályt akarunk terem-
teni, módját kell találnunk a magyar nép ex-
pansiv erejének olyan irányítására, hogy a tár-
sadalom szervi hiányait kipótolhassa.. 

Az egyetlen mód erre a már előbb em-
lített parasztbérletek létesítése. A parasztnak 
föld kell, ha az megvan, boldogul még a sa-
nyarú viszonyok között is, roppant munkaereje, 
kitartása és igénytelensége folytán. Mivel azon-
ban nálunk a föld a végtelenig osztható, a né-
pesség szaporodtával elkallódik a talaj lábai 
alól. A parasztbérlet ellenkezőleg mintegy pa-
rasztmajorátusokat képezne. A vagyonosodé 
bérlők a nagy flatans munkástömegek egy te-

temes részét foglalkoztatnák s így megosztanák 
és fiaikat, kik közül utánuk csak egy-egy ma-
radhat bérlő, bizonyos fokig taníttatván, más 
pályára szánnák s éppen ezek képeznék egy 
leendő középosztály anyagját. A vagyonosodó 
bérlőosztály szükségképpen felkarolná a föld-
miveléssel összefüggő iparágakat és szövetke-
zésé folytán megvetné az alapját a magyar 
iparnak a nazarénusok alföldi gyárai vagy a 
csehországi paraszt czukorgyárak mintájára. 

Megvannak a nagy latifundiumok, melyek 
a költséges kezelés folytán keveset jövedelmez-
nek, itt van a világ legmunkaképesebb népe, 
a mely több föld után vágyik s így csakis fél-
szeg intézményeink gátolják a mindkét félre 
nézve előnyös alku megkötését. A tulajdonos 
félti a földjét, nehogy valami elévülési elmé-
let alapján kisajátittassék, a paraszt tart a bir-
tokos önkényétől, ez az akadály, ezeken kell 
törvényhozási és társadalmi uton segíteni. Bizto-
sítani kell a tulajdonjogot a földbirtokosnak és 
meg kell óvni a parasztot a birtokosság ön-
kényétől és létrejönnek a paras^tbérletek, mint 
a hogy az Alföldön mindezen akadályok da-
czára keletkezőben vannak. Míg a mostani 
rendszer a népet kizsarolja, mobilizálja s a 
szocziálistákat termeli, tehát lefelé nivellál, 
addig, ha a nagy " földterületek megnyílnának 
a szaporodó népesség előtt, egészséges irányba 
terelnék annak feszerejét, a mely így beszorítva 
katasztrófával fenyeget és felfelé emelkedő 
néposztályok melegágyáivá lennének, szóval 
csakhamar megteremtenék a magyar közép-
osztályt. 

Más alapra kell fektetnünk az ipart,, ha-
dat üzenni a nagy ingó tőke amaz iparjának, 
amely kizsákmányolja a termelőt és fogyasztót 
egyiránt, minden belső szükség nélkül keletke-
zik, többnyire hamisítványokat gyárt, a népet 
teljesen demoralizálja és nyereségét a nemzet-
közi tőzsdére viszi, hogy ismét zsaroljon. Hanem 
ott, ahol valamely termény bőségben van s a 
nép munkafelesleg felett rendelkezik, szövetke-
zés által kell egy olyan ipart teremteni, amely 
a terményeket jól értékesiti, a munkást jól 
fizeti ós az üzlethez fűzi, tehát nem mobili-
zálja, a fogyasztónak hamisítatlan árut ád 
és nem az agresszív tőkét, de a nemzeti 
vagyont neveli és a produktív középosztályt 
gyarapítja. 

Hasonlóképpen ápolni kell azon reálke-
reskedést, amely valódi hivatását teljesiti, 
vagyis a termelőt a fogyasztóval a legközelebbi 
összeköttetésbe hozza s amelyre míg az üzér-
kedés a kereskedést el nem nyomta, népünk 
is mutatott némi hajlamot, mint a debreczeni 
czivis és a dunai gabnakereskedök példája 
igazolja. 

Ha ezen irány érvényesül, egy öntudatos 
gazdasági, közlekedési, vám- és nevelési poli-
tika segélyével, csakhamar megszületnék azon 
nemzeti középosztály, ama disztributiv szerve-
zet, amelynek hiányát ugy sinli a magyar, mely 
az idegen elem beözönlését, iparunk és keres-
kedelmünk idegen jellegét okozta, a társadalmi 
anyagcsérét megakasztotta, az osztályokat 
széttépte, a direktiv osztályokat nemzeti jel-
legéből kivetkőzteti, s az alsó néposztályt 
elszigeteli. ., 

Rövid időn belül még talán segíthetünk 
eme bajokon, legalább fentártóztathatjuk a 
nemzeti katasztrófát, de még néhány évi mu-
lasztás idegenné fogja tenni a magyart saját 
hazájában, s ezt az istentől megáldott földet 
Európa szemétdombjává, a másutt elzüllött 
exisztencziák menhelyévé fogja változtatni. A 
A hol az életműködés hiányos, ott a feloszlás 
jelentkezik, a hol pedig a feloszlás van, ott te-
remnek a férgek. 
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ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

A kéntartalmú szeszmoslékról. 
A „Köztelek* f. évi 35-ik számában egy 

kérdésre adott feleletemben kinyilatkoztatom, 
hogy egy 7 hl.-res szeszgyár moslékját, mely 
naponta 1 kiló kén felhasználása mellett nye-
retik, kéntartalmánál fogva nem tartom az 
etetés czéljára károsnak, legyen bár szó rudas, 
kénnek, kénvirágnak vagy kénsavnak felhasz-
nálásáról. 

Ez alkalomból Zalka Zsigmond tanár, a 
kassai gazd. tanintézet chémiai és technológiai 
tanszékének vezetője magán levélben, nagy 
köszönetemre, azt közli velem, hogy a Weisz-
féle szeszfőzési eljárásnál a kén elégettetvén, 
mint kénessav vizben feloldva kerül a czefrébe, s 
hogy mint ilyen — a kassai vegykisérleti ál-
lomáson végrehajtot t vizsgálat szerint — 100 
cm. moslékban 0.00194 gramm mennyiségben 
foglaltatik, vagyis tehát a moslék egy literjében 
0 '0194 grammnyi kénessav van. 

Ha tehát egy hizó állat naponként 80 
liter moslékot fogyaszt el, ugy abban felvesz 
1"552 gramm kénes savat. 

Ez érdekes közlésében felemlíti a tanár 
ur, hogy a Felvidéken néhány szeszgyáros a 
Weisz-féle eljárás bevezetését éppen azon 
okból mellőzte, mert attól félt, hogy a moslék 
az állatok egészségére ártalmasan hat . 

Rendszeres etetési kísérletek ezen kénes-
savat tartalmazó moslékra nézve nem -lévén, 
ártalmatlansága felől pozitivitással nem nyi-
latkozhatunk, de mint adott feleletemben jelzém, 
a gyakorlatban baj nélkül takarmányozzák azt, 
annyi tehát legalább is nagymértékben való-
színű, hogy félelemre nincs ok s hogy e mos-
léknak feletetése akadályokba nem ütközik, 
következéskép a Weisz-féle szeszfőzési el járás 
bevezetésének ez nem állja útját . 

így vélekedtem, mi előtt tudtam volna, 
hogy tulajdonképpen kénessavról és nem kén-
ről, vagy egyéb kénvegyületről van szó s 
gyanúba se vettem a kénessavat a miatt, mert 
tudtommal a kénessav vizbe jutva csakhamar 
kénsavvá alakul s csak mint ilyen jöhet szóba ; 
kénsavat pedig nemcsak olyan minimális meny-
nyiségben, hanem jóval nagyobb quantumban 
is — kellő higitás után — óv- és gyógyszerül 
is szoktunk marháknak és egyéb állatoknak 
adagolni. 

De hamár csakugyan kénessav foglaltatik 
a kérdéses moslékban — a miben én egy 
pillanatig sem kételkedem — ugy oly elenyésző 
csekély mennyiség az, hogy ismeretes mérgező, 
tehát káros hatását abszolúte ki nem fejtheti, 
hacsak fel nem veszszük, hogy ez is, mint 
sok más méreg, a szervezetben felhalmozód-
hátik. 

A kénessavra nézve ez nem valószínű, 
mert mint jelzém, csakhamar kénsavvá alakul 
s ez jelentékenyen hígul és eddigi ismereteink 
szerint szintén fel nem halmozódik; következés-
képpen bár bizonyosan tudjuk, hogy a kénes* 
sav, mint gáz nagy mennyiségekben és hossza-
san hatva, különösen apróbb állatokat meg Is 
öl — azt a szóban forgó minőségben tel jesen 
ártalmatlannak jelezhetjük — nemcsak az itt 
mondott fejtegetésekre, hanem a gyakorlati 
tapasztalásra támaszkodva is. 

Hogy egyébiránt legczélszerübb, de nagyon 
közérdekű is volna e moslékkal rendszeres 
etetési kísérletet végezni, azt már múltkori 
közleményemben is hangsúlyoztam, s mert egy 
Igen czélszerünek jelzett szeszgyártási formá-
nak rentabilitásáról is szó van egyszersmint, 
kétségtelenül maguk az igy dolgozó szesz-
gyárak lesznek az elsők, a kik ilyen vizsgála-
tot végre fognak hajtatni, ha ugyan már is 
végre nem hajtat tak, mely utóbbi esetben az 
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eredménynek publíkáczióját a közérdekben csak 
kérnünk lehet. 

Monostori Károly. 

Tehenészetalapitás. 
(Félélet a 317. számú kérdésre.) 

Nincs nehezebb és felelősséggel terhesebb 
dolog, mint tanácsot adni arra nézve, hogy 
milyen anyaggal vettessék meg valamely tehe-
nészetnek alapja. 

Bajos ez akkor is, ha az ember az ösz-
szes helyi körülményekkel teljesen tisztában 
van, de még nehezebb, ha mint jelenleg, egy 
egész nagy vármegyének viszonyaira teli te-
kintettel lenni.. 

A mezőgazdasági és mezőrendőrségi tör-
vény pl. Pest vármegyét a magyar-erdélyi 
marha számára tar t ja kiválóan alkalmasnak s 
a közös tenyésztésben e szerint csak ezt a 
fa j tá t véli istápolandónak, de persze számos 
példa mutat ja , hogy e vármegye területén sok 
nyugoti vérű tenyészet is díszlik, hogy tehát 
ilyen vérű anyag tenyésztése is indokolt annál 
inkább, mert egy oly óriási tejfogyasztó köz-
ponttal bír e megye, amilyen Budapest, és 
éppen erre való tekintettel a pestmegyei gazda-
sági egyesület is a pirostarka marha tenyésztése 
érdekében jelentékeny áldozatokat hozott már 
eddig is. 

Díszlik a vármegyében ugy a hazai, mint 
a külföldi pirostarka marha, díszlik különösen 
a bonyhádi és pinzgaui, de szép, jövedelmező 
tehenészetek vannak borzderesekből, különösen 
innthaliakból, ugy, hogy a legalkalmasabb faj-
tát megjelölni annál inkább nehéz, mivel idők 
folytán súlyos kalamitások mindenféle vérű 
tehenészetben mutatkoztak s voltak esetek 
nagyszámban, hogy e kalamitások miatt a 
tehenészeteket feloszlatni kellett. 

Sok körülmény játszik ugyanis közre 
abban, hogy valamely helyen egyik, vagy 
másik fa j ta válik be jobban s ha kérdésttevő 
a legtöbb tejet produkáló fajtához nem kötné 
magát, bizony nagyon haj landó volnék azt 
mondani,, hogy rendezzen be egy erdélyi-
magyar tehenekre alapított tehenészetet , mert 
ez a fa j ta az, amelynek birtokában a legkeve-
sebb kalamitás fenyegeti a tenyésztőt, név-
szerint a ragadós tüdőgyuladás, gümőkórság, 
járványos elvetélés, borjupusztulás alakjában, 

Mert hiszen az már bebizonyított tény, 
hogy erdélyi jó tejelő tehenekből álló tehené-
szet. tejéből tisztességes polgári hasznot szin-
tén lehet látni, jóval kisebb rizikóval, mint 
nyugoti marhák után. 

De mert tehát legtöbb tej képezi — ugy 
látszik — a kérdésttevő czélját, nincs más 
hátra , mint azt mondani, hogy a tisztavérüek 
között a pinzgaui és innthali az, ^melyhez 
nyúlnia tanácsos, mert kivált ezek a marhák 
azok, amelyek a legtöbb helyen jól hono-
sodtak. 

Ezeknek tejelése az országban évi nagy 
átlagban 2000—2500 liter között áll s .vétel-
áruk jóval alacsonyabb, mint a szimmenthalié, 
mely egyszersmind kényesebb, nagyobb igényű 
marha. 

Szóba jöhetne még a hazai tá j fa j ta mar-
hák közül pl. a bonyhádi, vagy vasmegyei is, 
de hogy kérdésttevő körülményei között melyik 
fogna legjobban prosperálni, arra véleményt 
koczkáztatni haj landó nem vágyók s csak 
annyit mondok, hogy én a jól megválogatott 
innthalihoz nyúlnék. 

Ezt, vagy a pinzgauit is beszerzendő, 
forduljon kérdésttevő mindenekelőtt az orszá-
gos törzskönyvelő-bizottsághoz (Budapest, 
Köztelek.), az a legjobb hazai források tekin-
tetében felvilágosítást ad. Meglehet bizni jobb 
nevü importőreinkben is, ha külföldről óhaj t 
beszerezni ilyen anyagot, m. k. 

Ú95 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 
Rovatvezető; Dr. Hutyra Ferencz. 

Ojtási kísérletek a sertés vész 
ellen. 

A két év előtt az országban nagy heves-
séggel fellépett sertésvész azóta nemcsak nem 
szűnt meg, hanem majdnem az összes várme-
gyéket ellepve újból nagy erővel uralog a ser-
téstésá llományokban. Ezúttal a forró nyári 
meleg beköszöntével u jabb ter jedése észlelhető 
és az utolsó hivatalos kimutatás szerint ezer-
nél több község van fertőzve. 

A járvány ezúttal annyiban eltér ugyan 
a két év előtti járványtól, hogy idősebb serté-. 
sek csak ritka helyen betegszenek meg, hanem 
a betegség, általában a fiatal állatokra, az idei 
malaczokra szorítkozik és ezek közt is a ha-
lálozási százalék nem oly magas, mint két év 
előtt. De a veszteségek, egészen eltekintve a 
forgalmi korlátozások okozta káróktól, igy is 
nagyon jelentékenyek, ugy hogy ezek lehető 
csökkentése a sertéstenyésztés érdekében a 
legnagyobb mértékben kívánatos. 

A ragadós betegségek ellenében azok 
megelőzése, fellépésűknek megakadályozása 
mindig előnyösebb mint a már fellépett beteg-
ség esetén a betegeknek gyógyítása. Az emberi, 
járványok ellenében is az elővigyázati, óvin-
tézkedések helyes és szigorú alkalmazásának kö-
szönhető, hogy ezek a járványok ma már elvesz* 
tették azelőtti rémes jellegöket. Jóval nehezebb 
azonban a feladat, midőn erősen ragályozö ter-
mészetű állati betegségek ellen kell küzdeni, 
mert itt sokkal kevésbé sikerül a betegek és az. 

^egészségesek közti érintkezést teljesén meg-
akadályozni és igen kedvezőtlenek e tekintet-
ben a viszonyok főleg a kisebb-nagyobb csa-
patokban tartott és élénk forgalmi czikket ké-
pező sertéseket illetőleg. Hogy azonban a hatá-
sos védekezés nem lehetetlen, arra vonatkozólag 
számos példát lehetne felsorolni a közelmúltból, 
midőn egyes községek, de még inkább uradal-
mak képesek voltak sertésállományaikat szi-
gorúan végrehajtott zárlati intézkedésekkel 
hosszú időn keresztül megóvni a befertőzte-
téstől. 

Mindazonáltal tény, hogy a gyakorlatban 
éz éknek az óvintézkedéseknek pontos és eré-
lyes érvényesítése nagy akadályokba ütközik s 
ennélfogva felette kívánatos volna olyan eljárás 
birtokába jutni, melylyel az egészséges serté-
seket a természetes fertőzés ellenében immu-
nizálni vagy pedig a már megbetegedettekét 
gyógyítani sikerülne. Igaz, hogy a sertésvészt 
illetőleg a kilátások ebben a tekintetben ke-
véssé kedvezők, mert a betegség Amerikában, 
majd északnyugati Európában már ével? hosszú 
sora óta ismeretes és különösen Amerikában 
évek óta kísérleteznek védőojtásokkal, de mind-
eddig határozott eredményt felmutatni senkinek 
sem sikerült. A dolog nem is feltűnő, ha 
meggondoljuk, hogy az emberi kolera, a 
tífusz s több más emberi járvány ellen az 
évtizedek óta folytatott kutatások daczára nem 
ismeretes ma még hatásos gyógyszer. Más-
felől azonban a lépfene, a sertésorbáncz, u jab-
ban pedig a gyermekek difteriájá ellenében 
védőojtásokkal elért eredmények mégis leg-
alább némi reménynyel biztatnak, hogy talán 
a sertésvósz ellen is lehetséges lesz sertéseket 
kielégítő fokig immunizálni. 

Tekintettel a kérdés nagy fontosságára, a 
földmivelésügyi miniszter kezdettől fogva kiváló 
gondot fordított arra, hogy a sertésvész elleni 
védőojtás, illetőleg a betegség lehető gyógyú 
tása alapos s minél szélesebb körű kísérletek-
kel tanulmányoztassék. Az első és legfontosabb 
teendő természetesen az, hogy a betegség ter-
mészete egészen pontosan megállapittassék, a 
m i itt- atínál szükségesebb, mert a sertésvészre 
vonatkozó régebbi és u jabb külföldi irodalom 
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ebben a tekintetben nagyon kevéssé tájékoz-
tató. Az erre irányuló kísérletekkel foglalkozik 
hosszabb idő óta az állami bakteriológiai in-
tézet vezetője, dr. Preisz Hugó és kilátás van 
reá, hogy kutatásaival az eddig meglehetősen 
zavaros helyzetet tisztázta és ezzel a további 
kísérletezések számára az eddiginél biztosabb 
alapot létesített. 

Már ezekkel a laboratóriumi misztikus 
vizsgálatokkal egyidejűleg kísérletek történtek 
a védőojtás terén. így mindenekelőtt a beteg-
ségen átesett sertések vérsavójával s ezek a 
kísérletek mult évi 85. és f. é. 33. számában 
közöltük volt, tényleg eredményeseknek is mu-
tatkoztak annyiban, hogy a vérsavóval beojtott 
sertések között jóval kevesebb volt a megbe-
tegedés és az elhullás, mint a be nem ojtottak 
között. A vérsavóval való védőojtás tényleg 
ma még a leginkább ajánlható mindenütt ott, 
hol veszélyeztetett sertésállományok megvédé-
sére kell törekednünk. Az eljárás, melyet kü-
lönben lapunk f. é. 33. számában közöltünk 
annyira egyszerű, hogy azt minden állatorvos 
különösebb előzetes gyakorlat nélkül is vé-
gezheti. 

Hátránya azonban mindenesetre ennek az 
eljárásnak az, hogy az ojtóanyag előállításához a 
betegségen már átesett sertésekre van szükség és 
ezért kívánatos volna olyan ojtóanyag, mely la-
boratóriumban tetszés szerinti mennyiségben ké-
szíthető és a megrendelőknek szétküldhető. Ilyen 
ojtóanyag előállításával, illetőleg kipróbálásával 
foglalkozik a bakteriológiai intézet, valamint 
az általa szállított ojtóanyagokkal több vidéki 
állatorvos is kísérletezik, az eredményről azon-
ban ma még nem mondhatni biztosat. Az ilyen 
kisőrletek mindig igen hosszú időt igényelnek, 
mert hosszú idő kell annak megállapítására, 
vájjon bizonyos módon beojtott állatok tény-
leg ellenállnak-e fertőzésnek vagy pedig később, 
esetleg hónapok múlva a fertőzésre alkalma-
sabb viszonyok között, talán mégis megbeteg-
szenek. A sertésorbáncz elleni védőojtást is 
csak akkor mondhatni hatásosnak, ha a tavasz-
szal beojtott állatok a nyár folyamán a meg-
fertőztetés lehetősége daczára, egészségesek 
maradnak. 

Feltűnést keltett Perroncito és Bruschettini 
olasz tanárok ojtóanyaga, melyről a felfedezők, 
a nélkül azonban, hogy idevonatkozó bizonyító 
kísérleteiket közölték volna, azt állították, hogy 
a sertéseket a sertésvész ellen immunizálja. 
A földmivelésügyi miniszter ennek folytán 
azonnal intézkedett iss hogy az uj ojtóanyaggal 
széles alapon kisérletek tétessenek és ezek 
tényleg az ország különböző vidékein történ-
nek is. így többek közt, a bakteriológiai inté-

• zeten kivül, a mezőhegyesi ménesbirtokon 
Tdtray János, továbbá JBiró Károly tordai, 
Mihály Miklós nagybecsk~reki, Dely Elemér 
segesvári állami állatorvosok, Újhelyi Imre és 
Sztankovics János gazd. tanintézeti tanárok 
és még sokan mások kísérleteznek az uj szer-
rel. Az eredmények most még nem bírálhatók 
él véglegesen, de az eddig tudomásunkra jutott 
adatok nem igen támogatják az uj szerbe ve-
tett reményt, illetőleg a felfedezők állításait, 
mert több helyen a beojtott állatok épp ugy 
pusztultak később sertésvészben, mint a be 
nem ojtottak. 

Ma még a betegségen átesett állatok 
vérsavójával való védőojtás látszik a leghatá-
sosabbnak s ezért ez igénybevehető mindenütt 
ott, hol sertésállományok a befertőztetés veszé-
lyének tannak kitéve, de alkalmazható a be-
tegség kitörése után. 

Minthogy a folyó év tavaszán igen sok 
helyen történtek ojtások és azok eredményei 
most már kezdenek kidomborodni, felkérjük t, 
olvasóinkat, hogy a fontos kérdésnek minél 
több oldalú megvilágítása végett, saját ide-
vonatkozó tapasztalataikat, lehetőleg pontos szám-
adatok kapcsán, a lap szerkesztőségével közölni 
szíveskedjenek. —y.— 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
317. sz. kérdés. Tehenészet berendezése 

alkalmából tisztélt gazdatársaim nézetét kérem 
arra nézve, vájjon 

1. mily fajta tehenek volnának azok, 
melyek legtöbb tejet produkálnak, tekintettel 
egyszersmind a pestmegyei klimatikus viszo-
nyokra ? 

2. Hol lehetne az ajánlandó teheneket, 
ugy a faj tisztaságára, valamint a szavatolt 
tejelőképesség megbíz hatóságára legjutányo-
sabban beszerezni. 

P.-Sárhalom. M. E. 
318. sz. kérdés. Vörös here magot éven-

kint szoktam termelni s rendesen a második 
kaszálásból, de a mostani esős időjárásban 
már másodszor kaszáitatom a herét, nem 
lenne-e czélszerü magot a még ezután követ-
kező harmadik kaszálásból hagyni ? reményem 
van, hogy még megnő annyira. 

Lapujtő. D.J. 
319. sz. kérdés. 1. Zöldtakarmány czél-

jából szándékozom bíborherével és őszi borsó-
val kötött agyagtalajon kísérletet tenni. Kérek 
arra nézve szíves felvilágosítást, mennyi mag-
szükséglet kell mindkettőből m. holdankint és 
hol szerezhető be legjobban. Tanácsos-e a 
biborherét is védnövénynyel vetni? 

2. Nagyobb mennyiségű komposzttrágyát 
készíttetek. Kérdem, mire hat legjobban és 
mennyi kell m. holdankint ? Úgyszintén a 
gazdaságba összetakarított fahamut rétre szán-
dékozom kihinteni, mely időszakban legalkal-
masabb ennek kihintése? 

Fű telek. F. V. 
320. sz. kérdés. 1. Elengedhetlen köve-

telmény-e, hogy a rozs lekerülte után a tarló 
azonnal felszántassék ? Ha igen, ezen szántás-
nak legfeljebb hány czentiméter mélynek sza-
bad lenni ? A kérdéses tábla laza talajú és 
őszszel ismét rozs szándékoltatik bele vettetni. 

2. Gyönyörűen kifejlett takarmányrépán-
kat a föld felületéhez közel eső részén a 
bagolypille hernyója, a gyökérzetnél pedig a 
közönségesen patának nevezett hernyó támadta 
meg. Kérek sürgős felvilágosítást, hogy mikép-
pen védekezzünk e pusztító hernyók ellen? 

P.-Vért. V. J. 

Feleletek. 
Lóheremagtermesztés. (Felelet a 318. sz. 

kérdésre.) Ismerek több gazdaságot, a hol a 
lóhere harmadik kaszálását hagyják meg mag-
nak. Tették ezt különösen azon oknál fogva, 
hogy az apion kártételeit csökkentsék. Hogy a 
lóhere harmadik kaszálása annyira kifejlődik-e, 
hogy a magtermelés czéljainak szolgáljon, tel-
jesen az időjárástól függ. Ez idén példáultöbb 
mint bizonyos, hogy a harmadik kaszálás jói-
fog kifejlődni, mert az esős időjárás a sarjú 
erőteljes növekedését biztosította. Hanem a 
harmadik kaszálásu magherét, az a kalamitás 
érheti, hogy őszszel az esőzés a mag letaka-
rítását, behordását és cséplését esetleg meg-
nehezítheti ő 

Biborheretermesztés és komposzt-
készítés. (Felelet a 319. számú kérdésre.) 1. 
Ugy a biborherét, mint az ősszi borsót legjobb 
rozszsal keverten vetni. A biborherét vetik 
ugyan tisztán egymagában is, dé én a rozs-
zsal való keverést határozottan előnyösebb-
nek tartom következő okoknál fogva. 

A biborhere különösen kötött természetű 
talajon könnyen szenved a téli hidegtől, ez 
ellen a rozsban kitűnő védelmet talál; másrészt 
a takarmány mennyiségét tetemesen fokozom, 
a minőség romlása nélkül.' A rozsot a rendes 
eljárás alapján elvetjük s megfogasoljuk j erre 
vetjük a biborherét katasztrális holdanként 20 
kg. magot számítva. 

Az őszi borsó s rozs keverékénél a dba 
tunk 2/& rész borsót s 1 h rész rozsot, vagy 
Vá Fész borsót s 1 h rész rozsot. Ezen kevérék-
ből kat. holdankint 150—160 litert vetünk. 
Miután ezen takarmányféleségek vetése legfel-
jebb augusztus hó végén veszi kezdetét, erről 
legközelebb egy kimerítő czikket fogok közölni, 
a hol kérdésttevő is teljes útbaigazítást fog 
találni. 

Magot bármely magkereskedőnél lehet 
venni, mert ugy a borsó, mint a biborhere 
magja hamisításoknak nincs kitéve. 

2. A komposzttrágyát legjobban a réteken 
lóherés, luczernásokon értékesíthetjük. A kom-
poszt minősége szerint magyar holdanként 8—10 
szekérre valót viszünk ki késő őszszel, vagy a 
tél folyamán s azonnal szétteregetjük. 

Á fahamut, mint igen becses trágyászert 
szintén az ősz vagy tél folyamán hordjuk ki. 
Legjobb eredményt ád lóherésekben luczerná-
sokban s réteken. Magyar holdanként 3—4 
métermázsát szórunk ki. K. K. 

Rozstarló felszántása. (Felelet a 320. sz. 
kérdésre.) 1. A rozs lekerülte után a tarlót 
azonnal felszántani, ugyan nem elengedhetlen 
követelmény, de nagyon helyes eljárás, külö-
nösen ez idén, midőn a tarló tele van gyom-
mal. Ugy a gyomirtásnak, mint a tarló elkor-
hadásának leghathatósabb támogatója a tarló-
szántás. Miután a tarlót igen sekélyen, legfeljebb 
10 cm.-re szabad leforgatni, az igáserő kihasz-
nálása s a munka siettetése czéljából hármas 
ekéket kell használni. Végszükség esetén az 
extirpator is megteszi. A tarlót, a rozs leke-
rülte után azonnal forgassuk le ; a kiszáradt 
tarló forgatása nem sokat ér. 

2. A bagolypilie hernyói ellen most már 
másképpen, mint összeszedetéssel nem véde-
kezhetünk. Ky. 

Nemzetközi aratógép verseny 
Mezőhegyesen. 

Nagyon aktuális jelenségek kölcsönöztek 
súlyt a folyó hó 7. és 8-án Mezőhegyesen ren-
dezett aratógépversenynek. A mind nagyobb 
hullámokat verő agrárszocziális mozgalmak 
ugyanis arra kényszeritik a gazdákat, hogy 
minden eszközzel biztosítani igyekezzenek a 
legsürgősebb aratási munkálatok zavartalan 
végezhetését s e mozgalmak folyománya már 
is az, hogy az aratógépek használatbavétele az 
idén rohamos lendületet vett. Gépgyárosaink-
tól vett értesülésünk szerint az aratógépek 
iránt még sohasem volt oly nagy a kereslet, 
mint az idén és valószínű, hogy a jövőben az 
még fokozódni fog. Mi természetesebb, mint hogy 
a jelenlegi munkásviszonyok között gazdáink 
siettek megragadni az alkalmat, hogy össze-
hasonlításokat tehessenek a különféle gyárt-
mányú gépek között, hogy szükség esetén az 
egyes gépek hasznavehetőségéről teljesen tá-
jékozva legyenek. Az érdeklődés a verseny 
iránt valóban nagyfokú volt s nemcsak a 
Mezőhegyeshez közel eső vármegyék gazdái 
jelentek meg nagyszámban, de résztvett a ver-
senyben az ország legtávolabbi vidékein lakó 
számos gazdatársunk is. Hogy mennyire küzde-
nek a munkásmozgalmak okozta nehézségekkel 
nemcsak a nagyobb birtokosok, de a kisebb 
gazdák is, bizonyítja azon körülmény, hogy a 
versenyen sok Hódmező-Vásárhelyvidéki és 
Orosháza környékbeli parasztgazda is jelen 
volt, akik azon szándékkal jöttek el a ver-
senyre, hogy aratógépeket vegyenek. 

A versenyt, mely nemzetközi jellegű volt, 
a Csanád vármegyei gazdasági egyesület az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesülettel, mint 
a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsé-
gének központja közreműködésével és a föld-
mivelésügyi. miniszter támogatásával rendezte. 
A versenyen a földmivelésügyi minisztert báró 
Malcomes Jeromos miniszteri osztálytanácsos 
képviselte. Az OMGE. részéről jelen voltaki 
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Forster Géza igazgató, Rubinek Gyula és Je-
szenszky Pál titkárok, Nagy Dezső és Lázár 
Pál műegyetemi tanárok. Bálintffy Pál, Renner 
'Gusztáv ős, ifj. Sporzon Pál egyes, tagok. 

A Csanád vármegyei gazdasági egyesület 
részéről "ott voltak: .Juhász Bálint egyesületi 
^alelnök, a mezőhegyesi ménesbirtok igazgatója, 
Tökey Jenő titkár, Bendl Gódofréd a mező-
hegyesi ménesbirtok inspektora és a környék-
beli földbirtokosok majdnem teljes számban. 

A gépek díjazására a földmivelésügyi 
miniszter két állami ezüst és bronzérmét, az 
OMGE. és a Csanádmegyei gazdasági egyesület 
külön-külön egy-egy arany, ezüst, és bronzérmet 
tűztek ki. 

A verseny iránt gépgyárosaink is nagy 
' érdeklődést tanúsítottak és elég tekintélyes 
számú gépet jelentettek be, amelyek közül 5 
kévekötő és 7 aratógép jelent meg a verse-
nyeri. E gépeken kivül bemutatásra került 
4 fükaszálógép is. 

A jury Nagy Dezső elnöklete alatt a kö-
vetkező tagokból állott: Bálintffy Pál, Bezerédj 
Kálmán, Bendl Godofréd, Csánk Lajos, Ferentzy 
Zsigmond, Forster Géza, Oremsperger Mihály, 
Hász Antal, Jeszenszky Pál, id. Nagel Vilmos, 
Purgly László, Renner Gusztáv, ifj. Sporzon 
Pál, ifj. Vásárhelyi László és dr. Zsilinszky 
Endre. 

A verseny színhelye egy meglehetősen 
•dűlt búzatábla volt, ahol a gépek elég kedve-
zőtlen viszonyok között működtek. A birálat 
*7-én reggel vette kezdetét; a jury az egyes 
/gépeket a szerkezet szilárdsága és czélszerü-
sége, kezelhetőség és kormányozhatóság, a 
gép asztalának és a metsző készüléknek állit-
.hatósága, a gép könnyű szállíthatósága, a mo-
tolla működése, a metszendő gabona vezetése,. 
•a metszés minősége, a kővekötés, illetőleg ma-
rokrakás minősége és a vonóerőszükséglet 
szempontjából birálta el. E különféle szem-
pontok értékszámozás alapján fejeztettek k i ; 
az értékszámok maximuma 150 pointban álla-
píttatott meg. 

A biráló bizottság megejtvén az arató-
gépek bírálatát, a rendelkezésre állott dijakkal 
•a következő gépeket dijazta: 

' I. A kévekötő aratógépeknél 
az I-ső dijat: egyesületi aranyérmet 

Propper Samu által képviselt Deering-féle 
Ponny kévekötőgép nyerte 136 értékszámmal. 

Il-ik di jat : állami ezüstérmet a Szalatnay 
•és Kröschel által képviselt Massey-Haris-íéle 
kévekötő 118 értékszámmal. 

IH-ik dijat : Miami bronzérmet a Kühne 
Ede által képviselt Osborne-iéle kévekötő 115 
•értékszámmal. 

II. Marokrakó aratógépeknél 
I-ső d i ja t : egyesületi aranyérmet a Kühne 

Ede által képviselt Osborne-íéAe marokrakó 
Jiyerte 135 értékszámmal. 

II-ik d i ja t : ..állami ezüstérmet a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete által képviselt 
A-driance-Triumph marokrakó 128 értékszámmal. 

A 3-ik dijat egyenlő értékszámok alapján 
a bizottság kőt gépnek adja ki és pedig 

IH-ik dijat : állami bronzérmet a Propper 
Samu által képviselt Ideál marokrakónak 117 
-értékszámmal és 

IH-ik dijat : egyesületi bronzérmet a Graepl 
Hugó által képviselt Albion Mondél-féle marok-
rakónak 117 értékszámmal. 

Elismerő oklevéllel dijazta a bizottság 
•a Graepl Hugó által képviselt Albión 3 marok-
rakót (109 értékszámmal) és a Friedlander 
József által képviselt Johnes-féle marokrakót 
104 értékszámmal. 

Az aratógépverseny alkalmából 4 fűka-
száló gép is került bemutatásra és pedig a 
Propper Samu által képviselt Deering-féle 
Ideál, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete által 
képviselt Adriance, a Graepel Hugó által 
képviselt Albion és a Kühne Ede által képviselt 
Osborne. A biráló bizottság a bemutatott fű-

kaszálók mindegyikét elösmerő oklevéllel di-
jazta, miután valamennyinek munkáját telje-
sen megfelelőnek találta. 

A versenyen bemutatásra került egy uj 
találmány is, a Jaeger németországi gépgyáros 
kalászvédője. E kalászvédő bármely aratógépre 
félszerelhető készülék s hivatása az, hogy a 
dült gabona kalászait a gép metszőkészüléke 
előtt felemelje. Az uj találmánynak a mi vi-
szonyaink között, ahol az aratógépeket főleg 
buza aratására használjuk, nem nagy jelentő-
sége van, ellenben hosszúszárú rozs aratásá-
nál figyelmet érdemel, mert az aratógép elé 
hajló kalászokat felemeli annyira, hogy a gép 
azokat le nem fejelheti. Rövidebb szalmáju 
búzáink aratásánál azonban azon egyszerű 
kalászvédő készülékek, melyekkel minden arató-
gép fel van szerelve, teljesen megfelelők e 
ezélnak. 

A jury Ítéletét Nagy Dezső biráló bizott-
sági elnök hirdette ki juiius 8-án szép beszéd 
kíséretében, amely alkalommal a biráló bizott-
ság azon nézetét is kifejezésre jutatta, hogy a 
marokrakó aratógépek ez időszerint már oly 
tökéletes szerkezetűek, hogy az igényeket min-
den tekintetben kielégítik s a kévekötő arató-
gépeknél is oly figyelemreméltó szerkezeti ja-
vítások tapasztalhatók, amelyek azoknak alkal-
mazásba vételét lehetővé teszik, habár nem 
tagadható, hogy a kévekötők feladatuknak még 
teljesen meg nem felelnek. 

Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartjuk 
megemlíteni, hogy a mezőhegyesi aratógép-
versenyről egyes napi lapok rendkívüli tájéko-
zatlansággal irtalc, kivált az aratógépek működését 
illetőleg s mint a hivatalos jury kijelentését azt 
közlik, hogy a gépek úgyszólván "teljesen haszna-
vehetetlenek s gazdasági téren komolyan számba 
nem jöhetnek. Kereken kijelentik, hogy az 
aratógépek tökéletlenek, és bogy 20—30 év 
óta e gépeken semmiféle haladás sem kon-
statálható. Egy fővárosi esti lap állítása szerint 
ezt a nézetet vallották nemcsak a hivatalos 
jury gazdatagjaí, hanem az azokon kivül ott 
levő mintegy 500 figyelmes és szakértő gazda 
is. Szükségesnék tartjuk kijelenteni, hogy e 
közlemények téves informáczió alapján írattak 
s írójuk a dologhoz egyáltalában nem ért. 

Az aratógépversenyek nem azon czélból 
rendeztettek most Mezőhegyesen — a mint azt 
nevezett lap feltűnteti — hogy a gazdaközön-
ségnek az aratógépek bemutattassanak s hogy 
ezek munkáját megismerje, mert a gazda-
közönség régen tájékoztatva van az aratógépek 
hasznavehetöségéről, hanem rendeztetett azért, 
hogy a gazdaközönségnek az aratógépeken 
ujabban eszközölt javítások 'és szerkezeti tö-
kéletesbitésük bemutattassék s hogy alkalmuk 
legyen az egyes gépek munkája közti különb-
séget tanulmányozhatni. 

A marokrakó aratógépekről igen jól tud-
ják gazdáink, hogy azok már évek óta oly jó 
szerkezetűek, hogy a prakszisban teljesen be-
váltak s vannak gazdaságok, a . hol az egész 
aratást kivétel nélkül marokrakó aratógépekkel 
végzik. A kévekötő aratógépek a tökélynek 
ezt a fokát nem érték el ugyan, de azért egész 
mereven azt állítani e gépekről, hogy haszna-
vehetetlenek, legalább is túlzás. 

Megvagyunk róla győződve, hogy azon 
czélt, a melynek érdekében e verseny rendez-
tetett, gazdaközönségünk teljes mértékben mél-
tányolja s az egyes gépek összehasonlításából 
merített tanulságokat alkalomadtán saját javára 
hasznosíthatni fogja. J. P. 

Budapesti gyapjuaukcziók. 
Az aukcziók második napján (jul. 8.) ka-

lapács alá jutott 4084 zsáknak fele cserélt 
gazdát és ez alkalommal katonaposztószálli-
tóink is élénkebb részvétét tanúsítottak külö-
nösen Zsolna, melynek gyári igazgatója Vogel 
5 tételt szerzett, a Regenhart czég 3, a sze-
beni Göbl szintén 3, Gács 1 és a gyapjumosó 

részvénytársaság 3 tételt szereztek. A külföldi 
gyárosok közül a nap hőse ' á Schrader L. ^ és 
társa czég volt, mely a legszebb elektorai 
negretti merino gyapjakat akvirálta, továbbá 
Schaffer és Schmacht ki szövetgyapjakat, a 
jagerndorfi Kurtz, ki fésűs gyapjak iránt indí-
tott élénkebb keresletet. A bizományosaink 
közül felemlitendők: Diamant, Hammerschlag 
"és Gonda urak. 

Legnagyobb érdeklődést ternjészétesen 
a gróf Károlyi Mihály debröi uradalmának ki-
tűnően kezelt nemes " posztógyapja keltett, 
melyből 2 tételt (133 zsákot) 310 frtjával q-ját 
a Schrader L. és társa czég szerezte, mig a 
többi 2 tétel nem igértetvén érte csak 300, 
illetve 306 frt, visszavonatott. 

Gróf Károlyi Gyula örökösei nagy-szénási 
uradalmának 61 zsák merinógyapját 280 frtjával 
61 zsákját pedig 278 forintjával; a gróf 
Károlyi József csurgói uradalmának 76 zsák 
nemes merinógyapját, melyért első felhívásra 
250 forintot kináítak, 271 frton, végül gróf 
Hunyady Jánosné tápéi uradalmának 26 zsák-
ját 233 forintjával a Schrader czég vette át. 

Az u. n. szövetgyapjak közül a gróf 
Károlyi Gyula bujáki uradalmának 34 zsákja, 
mely 175 forintra volt limitálva, csak 166 fo-
rintot Ígértek, vissza lett vonva; ellenben egy 
35 zsákból álló fehérmegyei tétel 138 frtjával 
a gácsi posztógyárra maradt. 

A gróf Zichy Gábor Pa.-Csősz és ino'tai 
uradalmának 35 zsákja, melyet Wertheimer az 
első hivás 110 forintjáról 127 forintra Hezitált 
fel, a Lukács Antal bihar-szentjánosi 30 zsák-
ját" Schaffer és Schmacht 119 frtjával vette. 

A fésűs gyapjak közül legdrágábban kelt 
gróf Károlyi Tibor mácsai uradalmának 52 
zsákja ; megvette a jagerndorfi Kurtz czég 
271 frtjával. Gróf Károlyi Gyula bályoki 16 
zsákját a szebeni Göbl czég 124 frtjával sze-
rezte. Glück Samu bérlő imretagi 20 zsákját 
Gonda bizományos 118 frtjával. Bamberger 
bérlő tószegi 33 zsákját és 17 zsákját Zsolna 
111 illetve 108 forintjával. 

A mosatlan gyapjak iránt most is bizo-
nyos tartózkodás nyilvánult és az érthető, mert 
bizony ezen gyapjaknak egy része a megen-
gedhető mértéknél nedvesebb és sok esetben 
nem elég gondosan kezelt volt. E tekintetben 
gazdáinknak még igen sokat kell tanulniok, 

, másrészt a mi kereskedő világunk sem eléggé 
jártas a zsirban nyirt gyapjak elbírálásában s 
így természetesen a kelleténél tartózkodóbbak 
is, mert az elszámitás lehetősége nagyon is 
közel fekszik. Addig, mig nálunk a kondiczio-
nálást meg nem honosítják, a viszonyok lénye-
gesebb javulására nem igen lehet számítani. 

A zsíros gyapjak közül szép eredmény-
nyel keltek el gróf Károlyi László derekegy-
házai 80 zsák nemes posztó merinója 66 frt-
jával (Hammerschlag) és a grófBerthold Lipót 
féle árpádhálmi két tétel, melye'v egyikét (84 
zsák) Diamant vette meg 66 forintjával, mig 
másikat (85 zsák) a Schrader czég megbizottja 
felliczitálta 67 forintra. 

A gróf Szapáry Géza muraszombati ura-
dalmának 15 zsák finom posztógyapját Göbl 
54 frtjával vette meg, a mezőhegyesi 175 zsák 
fésűs gyapjút és a 67 zsák kisbéri szövet-
gyapjut a jagerndorfi Kurtz czég 52, illetve 
45 frtjával. Szintén ezen czég vette meg 45. 
frtjával a gróf Almásy Kálmán sarkadi uradal-
mának fésűs gyapját is. 

Az I. gyapjumosó részvénytársaság a 
Poschi Ferencz és Antal bérlők jól kezelt, 
zsirban nyirt 50 zsák posztó gyapját 52 frtjá-
val, a gróf Zselénszki Róbert 30 zsák fésüs-
gyapját 44 frtjával és nádudvari 13 zsák fésűs 
gyapjút 41 frtjával szerezte. 

A Kern E. fia altenbergi gyapjuárveré-
seinkben rendesen élénk résztvevő czég e na-
pon csak a Semsey Andor-féle hitbizomány 
b.-ujvárösi* 26 zsák pósztómerinó gyapját vette 
meg 49 forinton. 
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Nádudvarból egy 40 zsákból álló tétel 
kétnyiretü gyapjú 96 forintjával cserélt gazdát 
(megvette Löw Zsolnában), de a czigaják közül 
ezúttal egyetlen egy tétel sem cserélt gazdát. 

R. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
Oldal 

Országos sörárpavásárok. — Felhívás gyümölcs-
termelőinkez. — Abraktakarmányküldemények 
kedvezményes szállítása.. — 993 

A szocziális probléma. Czóbel István. 993 
Nemzetközi aratógépverseny Mezőhegyesen. 996 
Budapesti, gyapjuaukcziók. — .„ — — — — — 997 

Állattenyésztés. 
A kéntartalmú szeszmoslékról. Monostori Károly. 995 
Tehenészetalapitás. 995 

Állategészségügy. 
Ojtási kísérletek sertésvész ellen. Ö96 
Levélszekrény ... - 996 
Vegyesek. 998 
Kereskedelem, tőzsde. 999 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — A köz-

ponti vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en 
gros) eladott élelmiczikkek ájjairól. — Allatvá-
sárok: Budapesti szurómarhavásár. — Bécsi 
vágómarhavásár. — Bécsi szurómarhavásár. 
— Bécsi sertésvasár. — Bécsi juhvásár. — 
Párisi juhvásár — — 1000 

Elnevezés. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 

Kitüntetés. Deininger Imre. kir. tanácsos, gazda-
sági iskolánknak sok érdemű volt igazgatója, mint érte-
sülünk, a sziámi királytól a IV. oszt. elefánt-rendet nyerte. 
E kitüntetés, mely közgazdaságunk egyik oszlopos fér-
fiát érte, bizonyára széles körökben fog meleg érdeklő-
dést kelteni. 

Kiküldetés. Dr. Csanády Gusztáv keszthelyi gazda-
sági tanintézet igazgatóját a földmivelésügyi miniszter 
a kolozsvári gazd. tanintézet vizsgálataira küldte ki, 

ig viszont a keszthelyi tanintéze* —i i .m 
őrös Sándor kir. tanácsos s a ko 

«,jt igazgatója fogja meglátogatni. 
Előléptetés. A földmivelésügyi miniszter dr. Nyi-

redy Jenő, akadémiai segédtanárt, a keszthelyi gazda-
sági tanintézet előadóját a IX. fizetési osztály első fo-
kozatába léptette elő. 

Eljegyzés. Bálás Árpád kir. tanácsos, 
a m.-óvári gazdasági akadémia igazgatójának 
leányát: MarisMt eljegyezte Károly Rezső a 
földmivelésügyi minisztériumhoz beosztott gazd. 
tanintézeti rendes tanár. Sok szerencsét és 
boldogságot kívánunk ugy a mátkapárnak, mint 
a menyasszony, az egész ország gazdaközön-
sége által ismert és tisztelt édes atyjának. 

Mezőgazdasági kisérletügyi bi-
z o t t s á g . A földmivelésügyi miniszter a 
mezőgazdasági kísérleti ügy szakszerű 
vezetése és irányítása czéljából mező-
gazdasági kisérletügyi bizottságot szerve-
zett, amelyet egyelőre a következőképpen 
alakított m e g : elnök: báró Malcomes 
Jeromos, miniszteri osztálytanácsos, ren-
des tagok: Forster Kálmán, miniszteri 
osztálytanácsos, Tavi Gusztáv, erdőtaná-

• csos, dr. Liébermann Leó, az orsz. kémiai 
intézet és közp. vegykisérleti állomás 
igazgatója, Linhart György, gazdasági 
akadémiai tanár, a növényélet éskórtani 
állomás vezetője, Cserháti Sándor, gazda-
sági akadémiai tanár, a növénytermelési 
kísérleti állomás vezetője, dr. Tangl 
Ferencz, állatorvosi akadémiai tanár, az 
állatélettani és a takarmányozási kísérleti 
állomás vezetője, dr. Dégen Árpád, a 
budapesti magvizsgáló állomás vezetője, 
Jáblonovs'zky József, a rovartani állomás 

vezetője, dr. Mágócsy-Ditz Sándor, egye-
temi magántanár, Kerpély Kálmán, gazda-
sági tanintézeti tanár, Szilassy Zoltán, 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
titkára. Károly Rezső, gazdasági tan-
intézeti tanárt pedig ezen bizottság 
jegyzői teendőinek ellátásával bizta meg. 
Ezen kisérletügyi bizottság megalakítása 
mindenesetre az első lépés ahhoz, hogy 
mezőgazdasági kísérletezésünk ügye fel-
lendittessék és abból a ma még tervsze-
rűtlen és éppen emiatt sokszor meddő 
működésből kibontakozzék, amelybenma 
éppen az intézmények izoláltsága miatt 
a vezetők és az intézmények munkásainak 
legnagyobb jóakarata daczára van. Ennek 
az intézménynek hivatása összekapcsolni 
a kísérletezéssel foglalkozó intézetek 
szellemi vezetőit, irányítani a működé-
süket, javaslatokat tenni a kísérleti ügy 
szervezésére és fejlesztésére, ugy amint 
azt az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület a kísérleti ügy szervezése érdeké-
ben a földmivelésügyi minisztériumhoz 
intézett memorandumában bőségesen ki-
fejtette. A kisérletügyi bizottság megala-
kítása után egyszersmind reményünk van 
arra is, hogy a kísérletezés ügyének 
fejlesztése terén a kívánatos és már oly 
régóta várt erőteljesebb akczió mező-
gazdaságunk kiszámíthatatlan hasznára 
meg fog indulni. 

Magyar sertések hiánya Bajor- és Szász-
országban. Daczára annak, hogy a németek 
olyannyira agitálnak a magyar eredetű álla-
tok, különösen a sertések bevitele ellen, még 
sem fogják elkerülhetni, hogy a bevitelt mi-
előbb meg ne engedjék, mert a német mészá-
rosok és hentesek között egész lázadás van a 
magyar sertések hiánya miatt. Drezdai szak-
iparosok panaszkodnak, hogy a magyar serté-
sek hiányát, érzik nagyon, mert csak ezeknek 
a húsával tudják ízletesen elkészíteni a hires 
német kolbászárukat. Ök maguk Szászország-
ban — s nagyon sokan Németország egyéb 
tartományaiból is — lépéseket tettek a kor-
mánynál a zárlat megszüntetése ellen, de azt 
ezidő szerint kivinni nem tudják. Drezdában 
is elhatározták, hogy ugy, mint Berlinben" 
„bakonyi sertéscsarnok" elnevezés alatt egy 
nagy helyiséget fognak berendezni hűtőkkel és 
sertésvágóhidakkal, hová Magyarországból az 
élő sertéseket azonnali levágásra szállítják, 
onnét pedig levágva az egész országba szét-
küldenék őket. E vállalat október elsején kezdi 
meg működését. Ezzel kapcsolatosan felemlít-
jük egy bajorországi hentes következő tudósí-
tását : A kreuzbrunni hentesek mult hétfőn 
élénken látogatott értekezletet tartottak, melyen 
különösen az osztrák-magyar sertésbehozatali 
tilalom ellen foglaltak állást. Hangsúlyozták, 
hogy a beviteli tilalom feloldása annál is in-
kább égető kérdés, mert a külföldről nagy 
mennyiségű hus- és kolbászárut hoznak be, a 
belföldi sertés árát pedig a gazdák annyira 
felsrófolták, hogy lehetetlen azokat megvásá-
rolni, illetve a külföldi áruval a versenyt ki-
bírni. Németország agráriusai erőteljes akcziót 
fejtenek ki a maguk érdékei megvédésére. Ha 
nekünk is sikerülne a szerb sertések beözön-
lését hasonló módon hazánk területén meg-
gátolni, nekünk sem kellene a németek szigorú 
rendszabályai miatt annyira bánkódnunk, de 
addig Németország kiviteli piaczaira rászorulva 
nem tudjuk eléggé hibáztatni azt az eljárást, 
amely hónapokig teljesen tétlen a magyar 
marha és sertés németországi kiviteli tilalmá-
val szemben és tétlenül nézi a szerb marha-
és sertéseknek országunk területére való özön-
lését. 

A bécsi gazdasági egyesület és a, 
mübor. A bécsi gazdasági egyesület egyik 
utolsó ülésén szóba került a tervezett mübor-
törvénynyel szemben elfoglalandó álláspont is. 
Ez alkalommal egyhangú határozatba ment 
annak elvi kijelentése, miszerint mübornalr 
gyártása, kimérése és eíárusitása egyáltalában 
teljesen eltiltandó, míg viszont elenyésző cse-
kély kisebbséggel szemben elhatározták, hogy-
az úgynevezett félborok előállítása a borterme-
lőnek saját borkezelési maradékaiból házi 
használatra megengedhető. A borhamisításra 
nézve kijelentették, hogy a petiotizált és galli-
zált, tehát vizezett borokat bár mindkét bor-
készitési eljárás nem rejt magában semmi 
olyasmit, mi az egészségre nézve kártékony 
hatással lenne, mégis, mert ezáltal a bor-
mennyisége szaporittatik és mert olcsó előálli-
tásánál fogva versenyt csinál a bortermelésnek,, 
szintén eltiltandó. Ily szaporítást megakadályo-
zandó, a pinczék borkészletét szüret előtt és 
után, valamint bevásárlások esetén hivatalos-
ellenőrzésnek kellene alávetni és az kiterjesz-
tendő volna az időlegesen eladott bormeny-
nyiségre is. Ez azonban nemcsak azért 
nem vihető keresztül, mert jelentékeny fel-
ügyelőszemélyzetét igényelne, hanem lehe-
tetlenné tenne mindennemű píriczekezeJést,. 
ha pl. hivatalos ellenőrzés czéljából lepecsé-
telnék a pinczebejárásokat. Nem maradt tehát, 
praktikus tekintetben egyéb hátra, mint azon 
anyagoknak előállítását, melyeknek alkatrészei 
nem foglaltatnak vagy legalább nem a kívánt, 
mértékben a természetes borban, megtiltani,, 
illetve megakadályozni, tekintet nélkül arra,, 
hogy ezeknek kezelésénél friss vagy száraz 
szőlők, sőt természetes must és bor is alkal-
maztatott. 

Gyümölcs-, szőlő- és borkiállítás a. 
Nyírségen. Folyó évi szeptember 25., 26. 
és 27. napján Nyíregyházán gyümölcs-, szőlö-
és borkiállítás tartatik meg a Korona szálloda 
dísztermében. Ki lehet állítani: csemege és. 
borszőlőket. Kosarakban nyitva, szállításra 
kész állapotban, tálczákon és tányérokban. 
Mindennemű gyümölcsöt, friss és konzervált 
állapotban, vagy befőzve, nyitottan pakolva,, 
üvegekben, tálczákon vagy tányérokban. Ó 
és legalább egy éves asztali, pecsenye és-
csemege borokat tetszése szerinti alakú pálacz-
kokban, mennyiségben és csoportosítással a. 
kiállító elérni kívánt czélja szerint. A kiállítási 
térdíj • méterenkint 2 frt, kiállítási dij tányé-
ronkint és palaczkonkint 10 kr. Jelentkezni 
lehet a Szabolcsmegyei gazdasági egyesületnél 
Nyíregyházán. 

Bimetallisták mozgalma. A francziaor-
szági nemzeti bimetallista-egylet a napokban 
Párisban tartotta meg közgyűlését, mely-
ben mintegy 400-an vettek részt. A választ-
mány Théry vezértitkár által felolvasott jelen-
tésének különösen az a passzusa érdemel em-
lítést, mely hangsúlyozza, hogy a bimetallisták 
törekvése Mac-Kinley elnökségének megszű-
nése előtt megvalósitandók. Francziaország — 
úgymond — könnyen megegyezésre jut az 
Egyesült Államokkal, Anglia hajlandó az ezüst-
érték érdekében komoly lépéseket tenni. Német-
ország készséggel fogja követni Anglia példá-
ját. A gyűlés után nagy bankett volt, melyea 
több miniszter és államférfiú is részt vett. Itt 
Méline miniszterelnök mondott beszédet, mell-
ben utalt a váltóárfolyam folytonos ingadozá-
sára s e szempontból szükségesnek jelentette 
ki az értékkérdés nemzetközi uton való mi-
előbbi rendezését. Végül hangsúlyozta, hogy 
az Egyesült-Államok e részbeni kezdeménye-
zését Francziaország teljes erejéből támo-
gatni fogja. 

Parasztmozgalom Ausztriában. Az oszt-
rák-német parasztosztály szövetségi közlönye, 
a „Mittelstrasse" szerint ebben az osztályban 
csak egy kilátás hangzik: segítséget a 10 év 
óta beállott mezőgazdasági válság ellen ! A 
parasztosztály főellenségei gyanánt .a szocziál-
demokrácziát és a spekulatív tőke képviselőit 
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és szolgáit hozza föl s az osztrák parasztok 
tekintetét „Németországnak nagy, hatalmas 
gazdaszövetségére s az általa elért szép ered-
ményekre és czélokra irányítja, minők: a ga-
bonahatáridőüzlet betiltása, közraktárak építése 
és államilag megállapított gabonaárak". A 
parasztmozgalom legfőbb akadályaiul pedig a 
következőket jeWli m e g : 1. Az egyes tar tomá-
nyok és pártok kebelében dühüngő nemzetiségi 
és felekezeti viszály; 2. Az egymásra uszított 
parasztosztály bizalmatlanságát. Németország-
ban is a bajor és porosz, a katholikus és 
protestáns paraszt sok tekintetben bizalmatla-
nul állnak szemközt, azonban ott a közös ba j 
az agrárpolitikai csatatéren összehozza őket. 
Ez az oka, hogy a merkantil és a szocziál-
demokra sajtó miért uszítja a fajokat a feleke-
zeteket, a kisgazdákat és nagybirtokosokat 
egymás ellen. Ausztriában, valamint Magyar-
országon is a merkantil-sajtó szitja a nemzeti-
ségi viszályt. Nagyon helyesen jegyzi meg az 
említett közlöny, hogy az összes gazdák egyet-
értésében rejlő óriási erőre van szükség, ha 
az összes országok parasztosztályainak bajait 
megszüntetni akarjuk. A védekezés legfőbb 
eszközeül jelöli meg az agrártörvényhozás és 
hitelügy reformját, a szövetkezeti ügy előmoz-
dítását és a középeurópai vámunió megalkotá-
sát. Az osztrák parasztoszály mozgalma iga-

- zolja leginkább azt, hogy a termés intezivitásá-
nak fokozása az agrárválságból ki nem vezet-
het. Ausztria e téren már nagyon előre van, 
a hol a magyar parasztgazda gazdálkodási 
rendszere évtizedek múlva sem lesz, az agrár-
válság-pedig épp oly nagy mértékben jelent-
kezik mint nálunk. Csakhogy az ottani gazdák 
legalább eszmélnek s felismerve bajaikat , a 
segítség eszközeit nemcsak a helyes uton ke-
resik, hanem azokat megteremteni egyesült 
erővel törekszenek is. 

A kecskeméti m. kir. földmives-iskola 
igazgatósága az iskolába belépni óhajtó növen-
dékekre vonatkozólag a következőket tudat ja . 
A 16 évet betöltött életkort igazoló keresztlevél. 
Erős, egészséges testalkatot, s védhimlőveli be-
oltást igazoló orvosi bizonyítvány. Legalább is 
az elemi iskolának jő sikerreli bevégzését, iga-
zoló iskolai bizonyítvány. Szülő, vagy gyám 
írásbeli nyilatkozata, hogy ellátásért az egy-egy 
tanévre fizetendő 144 frtot, megfelelő 2/4 = 72 
frt, vagy legalább 1/4 = 36 frtos részletét előre 
lefizeti. Fent elősorolt okmányok és szegénységi 
bizonyítvány alapján, — melyek aug. hó 2-án 
belül a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. 
Minisztériumhoz czimezve alantirt igazgatóság-
hoz küldendők be, — fél vagy teljesen ingye-
nes ellátás is engedélyeztetik. — A felvétel s 
az ösztöndíj adományozása ügyében is megfe-
lelő értesítés október 1-éig vagyis a tanév kez-
detéig az illetőkkel közölve lesz. A felvett ta-
nuló ruházattal (az ottani gazdák viselete sze-
rint) és fehérneművel látandó el, nemcsak á gazda 
fogalmának megfelelőleg, hanem tekintettel az 
állandóan teljesítendő munkára is. A földmives-
iskolai tanulók téli félévben napi 4, a nyári 
napi 2 órai elméleti tanításon kivül részben 
szántóföldeken, szőlőben, istállókban vagy zöld-
séges kertben vannak elfoglalva. Élelmezésük 
egyszerű, de ízletes ételekből áll. Á tanfolyam, 
ta r tama két év egy havi szünidővel. 

Bécsi hus-uzsora. Minden gazda sajnosan 
tapasztal ja a vágómarha árának állandó csök-
kenését, különösen a bécsi vásárokon, a me-
lyeknek árai a budapesti piaczon is irányadók, 
holott Bécsben sokkal jobb marha kerül a 
piaczra és ez nálunk még egy uj indokot ké-
pez, hogy a mészárosok a vágómarha árát 
még jobban leszorítsák. -Ezzel szemben Buda-
pesten is, de még inkább Bécsben azt a ta-
pasztalatot is lehet tenni, hogy a mészárosok 
a kivágott hus árát folytonosan emelik és igy 
termelők é-s fogyasztók megkárosításával ille-
téktelen jövedelmekre tesznek szert. Nálunk a 
hatóság kiadja a husárjegyzést, de tovább nem 
.törődik a dologgal, Bécsben azonban ujabban 
erőteljes mozgalom indult meg a mészárosok 

megrendszabályozására, hogy a fogyasztók ré-
szére a hus árát leszállítsák. A bécsi élelme-
zési ankét legutóbbi ülésén maga a helytartó 
gróf Kilmannsegg sürgette leginkább azon in-
tézkedéseket, melyek a hus árá t lejjebb szál-
lítsák, mert a vágóökrök ára csak akkor volt 
alacsonyabb a bécsi vásáron, midőn az 1866-íki 
békekötés után a hadsereg megmaradt ökreit 
kényszereladás ut ján értékesítették. Beámutat-
tak azonban mások és különösen Szuesz t anár 
arra, hogy a mészárosok valamennyie túlságos 
fényűzéssel van berendezkedve és olyan tete-
mes kiadásokkal terheli üzletét, a melyek bát-
r an mellőzhetők volnának s a melyek csak 
fényűzési kiadásoknak tekinthetők. így a mé-
szárosok mindegyike tart fogatot, holott ez 
mellőzhető volna és csak a legnagyobb üzle-
tekben szükséges, a melyeknél azonban ki is 
fizeti magát. Egyébként a mészárosok tagad-
ták az ellenük emelt vádakat és különösen a 
huskimérés jövedelmezőségére felhozott ada-
tokat megczáfolni óhajtják, amit egy legköze-
lebbi ülésen ígértek megtenni. Az ügyet tanul-
ságos voltánál fogva figyelemmel kisérjük és a 
dolog kimenetelét mindenesetre közölni fogjuk. 

A gabonaárak emelkedése folytán a 
magyar gazda — nagyon helyesen —• tartóz-
kodik termésének értékesítésével, a míg annak 
ára megszilárdul. Hogy azonban kötelezettsé-
geinek eleget tehessen, kölcsönre van szüksége. 
A hitelnek ily élénk kereslete folytán a zálog-
levelek oly nagy kelendőségnek örvendenek, 
hogy az. „Ingatlan és Jelzálog-Forgalmi Intézet" 
Budapesten, VI. Váczi-körut 39. sz. a. már 
kisebb összegű törlesztéses kölcsönöket is ki-
váltságos kedvező, feltételek mellett engedé-
lyezhet. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 

(•Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1897. julius 10. 
Az időjárás a hét első felében borús volt, a hő-

mérséklet tetemesen sülyedt és gyakori jégesőkkel 
kapcsolatosan zivatarok fordultak elő; később a csapa-
dék megszűnt, az égboltozat ismét kitisztult és újból 
nyomasztó hőség következett be. A terméseredmény 
felől, sajnos továbbra is kedvezőtlen hirek érkeznek. 
Az aratás országszerte van folyamatban és mindinkább 
világosan tűnik ki, hogy az eredmény — kevés kivétel-
lel — messze maradt a táplált remény mögött. Ezt 
persze nagyobbára elemi csapások is fokozták, mért 
ama károkat, melyeket a tavaszi tulnedvesség okozott 
a legutóbbi idő roppant hősége és gyakori jégesők csak 
öregbítették. 

A külföldi piaczok üzletmenetét illetőleg, a for-
galom állandóan korlátolt maradt, a hangulat azonban 
nagyobbára barátságos. Amerikából gyenge kínálatra 
és élénk keresletre, valamint a' látható készletek tartós 
csökkenésére szilárd irányzatot jelentettek, melynél 
árak gyorsan emelkedtek. Angliában is szilárd volt az 
alaphangulat, a forgalom azonban csak gyengén fejlő-
dött és csupán liszt tüntet fel javult árakat. Franczia-
országban az irányzat kellemés és az árak tartottak. 
Németalföld, Belgium és a Swájczban az üzlet mint 
eddig korlátolt maradt és fogyasztási kereslet alig van. 
Németországban a viszonyok nem változtak és a hiva-
tUlos forgalom továbbra is szünetel. 

Nálunk a hét nagyobb felében továbbra is szi-
lárd irányzat uralkodott, bár a kereslet csökkent; ár- -
ban azonban az összes gabonaczikkek — zab kivitel 
— nagyobb emelkedést tüntetnek fel. A hét vége felé. 
visszaesés következett be és a nyert árelőny egy része 
veszendőbe ment. 

Az üzleti hét • részleteiről a következőket jelent-
hetjük : 

Buza e héten is mérsékelten volt kinálva, mint-
hogy a raktárkészlétek erősen megcsappantak és a ho-
zatalok is gyengék. Kezdetben a malmok alig tanúsítot-
tak vételkedvet és igy az árak is változatlanok marad-
tak. A gyorsan emelkedő határidőpiacz és a termés 
felől beérkező kedvezőtlen hirek hatása alatt, azonban' 
később jobb kereslet mutatkozott és a tulajdonosok 
fokozatosan ca. 40 krral felemelt árkövelelései készsé-
gesen adattak meg. A hét végével azonban visszaesés 
következett be és az ellanyhult határidő árakkal kész-
áru is csökkent. Egyenlegként mégis ca. 25—30 kr ár-
javulás mutatkozik és a forgalom 100,000 mm.--ra, q, 
heti hozatalok 68,874 mm.-ra rúgnak. 

Rozs szintén gyengén van kinálva és ellentétben 
a határidő áruval, csak mérsékelten kerestetett. A 
hangulat mindazonáltal szilárd maradt és minőség sze-
rint 7- 7-25 frtot fiüettek. A hét végével az irányzat 
ellanyhult és budapesti paritásra 7-— frton felül nem 
volt elérhető. Tj áruban a forgalom eddigelé gyenge 
volt és julius-aug. szállításra Budapest távolságában 
átvéve az őszi rozs napi árfolyamát fizették. Nyírvidéki 
áruért 10 krral több volt elérhető. 

Árpa (takarmány és hántolásí czélokra) árában 
kb. 30 krral javult. A vételen hizlalók és égetők vettek 
részt, kínálat hijjában a forgalom azonban csak szük 
keretek közt mozgott. Minőség és tisztaság szerint hely-
ben, illetve Kőbányán 5.—-5.45 frt Cassa között volt 
elérhető. 

Zab jó keresletnek örvendett és tartott árakon' 
volt forgalomban. Az eladott kb. 4000 mm. szin és 
taság szerint 5.60—6.20 frt között kelt el helyben. Príma 
áruért 6.30 frtig fizettek. 

Tengeri gyenge kínálat mellett szilárd irányzatot 
követett és 4*45 frtot ért el. A forgalom e czikkben is 
nagyon mérsékelt volt. 

Olajmagvak : káposztarepcze (készáru) az idény-
hez képest csak gyengén van kinálva és jó keresletre 
talált. Néhány ezer mm. 12.40—80 frt között köttetett 
helyben átvéve. Káposztarepcze augusztus-szeptemberre 
gyorsan emelkedett 12.75—13.10 frtig, utóbb azonbán 
12.10—20 frtig esett ismét vissza. Bánáti repcze csak 
szórványosan került piaczra és káposztarepczénél 1-— 
1'25 írttal olcsóbban jegyez. A többi olajmagvakban 
alig volt üzlet. 

Hüvelyesek. Bab teljesen üzlettelen és az árak 
tisztán névlegesek: Gömbölyű bab 6-25—6.50 frt, barna 
bab 6. 6.25 frt, tarkabab 5,75—6— frt, apróbab 
7.20—7.40 frt, lenese 8. 9.— frt, köles 4.30—40 frt, 
bükköny 4-75—4.90 forint. 

Seremagvak. E czikkekben csak elvétve fordulnak 
elő apróbb eladások és fizetnek lóheréért 33—35 frtot, 
luczernáért 35—37 frtot, muharmagért 5—5.25 frtot, 
baltaczimért 10—12 frtot. 

Napi jelentés 1897. julius 13. 
Készbuza ma gyengén volt kinálva, a malmok 

igen kevés vételkedvet mutattak, az irány ennélfogva 
bágyadt lett, elkelt néhány ezer mm. és az árak válto-
zatlanok maradtak. 

Említésre méltó eladások nem történtek. 300 mm. 
800 kgros ujbuza 9'10 frt 3 hóra ab itt adatott el. 

Készrozsban csekély forgalom volt, 300 mm. 
órozs 6-60 frton ab Halas adatott el. 

Árpa szilárd, etetési czélra 5'55—65 frt ab itt 
adatott el. 

Tengeri tartott. 
Zab üzlettelen. 
Határidők magasabb Newyork következtében 

szilárdan indultak, a gyenge készárupiacz és realizálások 
folytán ismét ellanyhultak. 

Következő kötések történtek. 
Köttetett. Déli zárlat. 

Őszi buza . . . 8-79—8-70—8-74-8-72 8'72r-73 
Őszi rozs . . . 6-96—6-86—6-87 6-87—88 
Juliusi tengeri . . 4-23—4-18 — 4-18—19 
Aug.-szept. tengeri 4-28—4-25 4-22—23 
Szept.-okt. tengeri- 4-38—4-32 • 4-32—33 
Őszi zab . . . . * 5 - 5 0 — ; 
Aug.-szept. repcze. 10-45—ljD-35 — 10-30—35 É 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Gold/inger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét elején változatlan szilárd 

irányzat uralkodott és a szeszárak a multheti zár-
latjegyzés szerint záródnak. .Finomított szesz a hét 
elején 52-75 frton kelt el azonnali szállításra, mint zár-
latra, élesztőszesz változatlan a nagy készletek folytán 
ara nem emelkedett, 51.50—51-75 frton kelt el. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers 
szesz 14-10—15 frton lett kinálva, de nagyobb üzlet 
nem létesült. 

Galicziából kontingens nyersszeszt 15-50 frton 
kínáltak, de üzlet a magas ár folytán nem létesült. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 15-25— 
15-50 frt. 

Bécsi jegyzés 16-50—16'60 frt kontingens nyers-

Prágai jegyzés 51-25—51-75 frt adózott burgo-
nyaszeszért. 

Trieszti jegyzés 8-25 frt hektoliterenként 
90°/o magyar kiviteli szeszért. 

A kivitel e hétnek elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan je-

gyeznek Kenyérmező 25, Losoncz 13 krral drágábban. 
Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 

52-50—52.75 frt, élesztőszesz 51-75—51.86 frt, nyers-
szesz adózva 51-50—51.76 frt, nyersszesz adózatlan 
12.25—12.50 frt, denaturált szesz 17.——17.50 frt. 
Kontingens nyersszesz —.——.—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mel-
lett értendők. 
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A központi vásárcsarnok árujegyzésenagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. julius hó 10. 

Utolsó jelentésűnk óta a forgalom megélénkült, 
a termelök idényszerű gyümölcscsel mindinkább mesz-
szebb vidékről is felkeresik a piaczűnkat. Befőzni és 
élvezetre alkalmas kajszin baraczk — válogatott áru 
25—30 krig, kevert áru 18—22 krig jegyez kg.-ként.. 
Fekete spanyol meggy 35 krért kg.-ként keresett czik-
ket képez. Figyelmeztetjük beküldőinket, hogy jó : árak 
csak. gondosan osztályzött és csomagolt gyümölcsért ér- ' 
hetők el, melyek folytatálagosan érkeznek. Szórványo-
san érkező küldemények ki vannajs téve az esetleges egy-
napi árdepressiónak. 

A tojás üzlet élénk, de gyanús helyről érkezett 
küldemények csak ujabbi átlámpázás után adhatók el. 

Baromfiak kissé emelkedtek, de csak jó minőségű 
hizott áru keresett. Czélszerübb tehát a baromfit otthon 
felhizlalni és a hidegebb időjárás beáltával ölve.és tisz-
títva felküldeni. . -

Vajüzlet pang — áru csak vontatottan helyezhető 
el hanyatlott napi árakon. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése a „Köztelek" részére). Budapest, 1897. julius 12-én. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 51—55, 
II. oszt. 46—48, III. oszt. 42—45, eleje I. oszt. 48—50, 
II. oszt. 45—47, III. oszt. 38—44, borjúhús hátulja I. 
oszt. 48—60, II. oszt. 46—56, eleje L oszt. 44—52, II. 
oszt. 35—40, birkahús hátulja I. oszt. 36—44, II. oszt. 
34—40, eleje I. oszt. 34—40, II. oszt. 32—36, bárány 
kifejtve 1 db—.—•—,bőrben —•—•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q-52'0—52, vidéki , sza-
lonna nélkül elsőrendű 54—56, vidéki , sertés-
hús pörkölt — , 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 0-75 
—0-80, sonka füstölt külf. csont nélkül 0'90—}•—, 
szalonna sózott 1 q 49'—52"—•, füstölt 54—56'0, sertés-
zsír hordóval 52'5—53'5, hordó nélkül 50É5—51-0, kolbász 
nyers 1 kg. 58—60, füstölt 55—70, szalámi belföldi 130 
—160, külföldi , malacz szopós élő 1 db , 
tisztított v 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 0-95—1-—, 
csirke 0'60—1-—, kappan hizott —• •—, sovány 1-— 
—1-30, récze hizott 1'——2'20, sovány —• •—, lud 
hizott 4c— 6'—, sovány 2'60—3'—, pulyka hizott 1'50 
—3-50, sovány —•——•—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 

••'" -T , 1 kg. 0-40—0-50, csirke 1 db 0-50—1-30, .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 0-40—1-—, lud hizott 1 db , 1 kg. 0-50— 
0-56, félkövér 1 db , 1 kg. , pulyka hizott 
1 db 1-60—2-20, 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. 70—0-80, idei liba 1 db 1-5—2-0. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-20, csuka 0 — 
—o-—, ponty (dunai) 0-24—1-20, süllő —• •—, ke-
csege 1-20—2, márna —• •—, czompó 0'60—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—0-08, tejszín 0-24—0-36, tejföl 0-26—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-80—1-20,1. rendű 0-70—0-00, II. r. 
0-60—70-—, olvasztott 70—1-00, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0"—, tehéntúró 0'10—0'24, juh-
turó 30—45, liptói 0-32—0-52, juhsajt. 0-20—48, emmen-
thali sajt 0-80—1-10, groji sajt 0-70—0-72. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-11—0-15, barna kenyér 0'09—O'll, rozskenyér 0'"" 
—0-09. Búzaliszt 00 sz. 1 q — , 0 —•—, 1 —•-
2 —•—, 3 —•—, 4 —•—, 5 —•—. 

Hüvelyesek. Lencse magyar l q frt 7—12 stoke-
raui 28—28, borsó héjas magyar 7'5—14-—, koptatott 
magyar , külföldi 17—17, bab fehér apró 7—10, 
nagy 6—14, színes 8—12. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 23-0—24-—, 
II. oszt. (1440 db.) 20—21-—, meszes , orosz tojás 
ICO db. — t e a tojás 2-20—2-—, törött tojás 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 0-30—4-—, 1 q 
6-—25-—, Petrezsélem 100 kötés 0-20—4-0, 1 q 12—20, 
zeller 100 drb 1—2-50, karalábé 0-70—1-—, vöröshagyma 
100 köt. 0-35—6-—, 1 q 5-0—9'—, foghagyma 100 köt. 
10—12, 1 q 7-0—12-0, vörösrépa 100 drb 0-70—0-80, 
fehérrépa — 0'—, fejeskáposzta 3—8, kelkáposzta 
100 drb 0-50—1-6, vörös káposzta —, fejessaláta 0'20— 
2-—, kötött saláta 20—1-—, burgonya, rózsa 1 q 2 — 
2.50, sárga 3- •—, külföldi —-0—•—, fekete retek 100 
drb 0-40—0-80. uborka nagy salátának 1 drb 4 
savanyítani való 100 drb 0-4—0-7, savanyitott l-l-
zöld paprika 1-5—2-2, tök főző 3-0—8, zöldbab 0-02— 
0-10, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. 7—12, fejtett 1 lit. 
12—18, tengeri 100 cső 0-7—1-0 karfiol 100 db , 
paradicsom 1 kg. 0-12—0-16, spárga —• •—, t 
100 db 8-12. 

szilva magvaváló , vörös -, aszalt 12—2 
cseresnye ólasz 30—50, közönséges 8—14, meggy faj 
30-40, közönséges 9—25, ribizli 6—20, baraczk kaj-
szin 10—30, őszi , dinnye görög nagy 100 drq 

—, görög kicsi '? , sárga, faj — — - — . közönsé-
, szőlő 1 q r, csemege — , dió (faj, 

papirhéju) 24—30, közönséges 16—22, mogyoró 26—56, 
gesztenye magyar , olasz — - — n a r a n c s messi-
nai 100 drb 1-50—2-4, pugliai 2-0—2-0, mandarin 0' 
0 —, czitrom O-8Ö—1-20, füge, hordós 1 q 15—20, koszo-
rús 17-50—20, datolya 42—54, Mazsolaszőlő 44—60 
Egres 1 lit. 4—7 kr, Eper 1 kg 20—0-40. . 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—0-52, II. rendű 18—30, csöves —, (szá-
ritott) —-. " köménymag . , borsókamag 
— — . — m á k 1' q. frt — , méz csurgatott 0-32— 
0'50, sejtekben 1 kg. 1'——1-—, szappan szin 24—25—, 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-60, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban O'-n—O'OO, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1897. julius 13. A székesfőv. vásárigazqatóíág 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 141 szekér réti széna, — szekér muhar, 
27 zsupszalma, 7 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár 32 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles Stű.), 
600 zsák szecska.. A forgalom élénk. Átak q-ként a 
következők: réti széna 203—250 mubar uj , 
zsupszalma 1100—1300, alomszalina 140—160, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-

—, tengeriszár > , luczerna 
sarjú —, szalmaszecska 180—220, széna 

, uj , zabosbükköny 200—230. Összes 
kocsiszám 213, suly 213000 kg. 

Állatvásárok. 
Budijicsti szurómarhavásár. Julius hó 13-án 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
kleitése. 

Felhajtatott: 1103 drb belföldi, 1057 db galicziai, 
drb tiroli, — db növendék élő borjú, 46 db élő 

bárány; — drb belföldi, — drb gaücziai, — drb 
tiroli, drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A mai borjuvásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 25—38 

frtig, kivételesen 39 frtig dbonkint, frtig, kivé-
telesen 42 frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 19—22— 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. julius 12. A bécsi 
marha- és liuspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4870 db. Ebből magyar 3175 db, 
galicziai. 945 db, bukovinai 125, németországi 625 db, 
hizott 3627 db, legelő — db, fiatal 1243 db, ökör 
3428 db, bika 533 db, tehén 725 db, bivaly 184 db. 

A szombati vesztegvásárra 449 db hajtatott fel. 

ségnél az árak tya írttal emelkedtek, a többi minőségnél 
a mult heti árak könnyen elérhetők voltak. A kereslet 
már rég volt oly élénk, mint ez alkalommal; az állatok 
mind eladattak. 

Árak: prima magyar 32—34.Va (—) frt, szekunda 
29—31 frt, tertia 25—28 fr t Galicziai prima 32. 35.— 
(—•'—) frt, szekunda 29—31 frt, tertia 26—28 frt. Német 
prima 36—37'50 (38.50), szekunda 31—35, tertia 28—30 
frt. Konzervökrök . •—••— é. s., rosszabb minőségű 
20—25 frt é. s. Bika 21—31 frt é. s., tehén 19—30. 
frt é., bivaly 16—21— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
árért, a kiverésért pedig 35 krtkap.) 

Egyeseladások: Magyar liizó ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Blau testvérek, Temesvár 33 — 32 . — 
Hacker L., Sopron ... 32 — 30Va — 
Hacker Miksa, Sopron ._ 27 — 26 — 
Hacker Mór, Sopron 30Va — 29 
Hacker és Engel, Győr___ 31 — 30 — 
Herz József, Ábrahámfalu 30 — 27 — 
Löwinger Ignácz, Jánosbáza •_.. 29Va — 29 — 
Löwinger Sal. Nyögér ... ... 27 — 26 — 
Löwinger József, Sárvár 28 — 27 — 
Neumann testvérek, Arad 34Va — 30Va — 
Hechnitzer Max, Nemesvid :..; 25 — 23 — 
Schmidt M„ Detta 3lVí — 31 —. 
Schwartz M., Mátészalka . 3 3 — • — — 
Weisz Samu, Alsó-Ozor i9Va — 26 — 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók : 
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 3 
Szőllősz Samu, Sz.-Udvarhely... 2Í 

Német hizó ökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár 27Va — 
Deutsch testv., Brünn 36Va — 
Hacker Sándor, Győr 36 
Hacker Miksa, Sopron 30 — 
Neumann testvérek, Arad 
Frisch Gyula, Versecz. 

321/2 

Gr. Harrasch uradalom, Prugg ,33 
Józsefvárosi spjritusz-fmomitó-

gyár, Temesvár .. 38 
Schmidt M„ Detta ... .„.34 
Schnabl H., Ung-Brod 31 
Seidl & Bader, Pohrlitz .... ... 37V2 — 35 — 
Winterstern Carl, .Göding ... ... 38 — 371/? — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén magtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárolt 
megyék1 közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
és száj- és körömfájás miatt zár aláhelyezve, és csakis 
ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
éspedig: 1. Tüdővész miatt a következő megyék: Árva, 
Liptó, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Szepes és Trencsén, 
továbbá Pozsony sz. kir. városból. 2. Száj- és köröm-
fájás miatt a következő 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. julius 13-án. (Sehlei/fel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 3591 db lengyel, 2708 db bakonyi. 
Az üzlet élénk. 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 47—48 kr, kivételesen 48-50 kr, közepes 
42—46-—kr, süldő. 38—45 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1897. julius 8-án. Fel-
hozatott: 3282 borjú, 1327 élő sertés, 706 kizsigerelt 
sertés, 135 kizsigerelt juh, 256 bárány. 

Az üzlet minden fogyasztó czikknél kedvezőtlen 
volt. 

Árák kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 25—56 
kr., prima kr., primíssima kr., élő borjú 
28 38 kr., prima 40-46 kr., primissima 48—50 (—) 
kr., fiatal sertés 32—42 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
44-46 kr., süldő 48—54 kr., kizsigerelt juh 24—36 kr., 
bárány páronkint 4—12 kr. 

Bécsi juhvásár. 1897. julius 8-án. Felhajtás 
692 db juh. 

Az irányzatban változás nem történt. 
Árak: export juh páronként 18- 21.—, raczka 

—• •—, selejtes juh 10'-r—13'— frt. 
Párisi juhvásár. 1897. julius 12-én. Felhajtás: 

Irányzat . 

Az Orsz . m a g y . gazd. e g y e s ü l e t tu la jdona . 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aure'l, Bernát 
István, dr. Darányi Gyula, Forster Géza, Galgóczy 
Károly, dr. Hagara Viktor. — 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: Buday Barnabás. 

— 25 ' — 

36 — 

— 34 — 

— 34 — 
— 34'/2 — 

„HUNOARIA" 
műtrágya, ténsav és vegyi m részvénytársaság 

SUPERFOSZFÁTOT, 
CHILISALÉTROMOT 

és minden más műtrágyaféiéket, legjutányosabb áron 
és elismert kitűnő minőségben. 

Központi igazgatóság: 
B U D A P E S T , V. , V á c z i - k ö r u t 21. sz. 

Herényi Gotthard Sándor és R o v a r a Frigyes 
művét érdeklődőknek ingyen s bérmentve küldjük meg. 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
B U D A P E S T E N , V I I I . , J ó z s e f - k ö r u t 8 . 

Alalcult 1884. évban. 
Elnök: TELEH1 Géza gróf. AlelnBk: CSÍTOS8T Béla. 

Igazgatósági tagok: 
ANDBISST GÉZA FRÍF, BUJAN0T1C8 SÁND03, DESSEWFFY ARISTID, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCHY TAMÁS, PÜSFÖKY EMIL, KÜBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSI 

ZOLTÁN, 8ZŐNYI ZSIGMOND, TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZÖKYI Zsigmond. 

A z O r s z á g o s M a g y a r K ö l c s ö n ö s B i z t o s í t ó S z ö v e t -
k e z e t a gazdaközönség általános elismerése szerint híven megfelel hivatá-
sának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 
megelégedését vívta ki magának, az 

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 

más illetik kizárásával. 

ü A takarmányt és szalmáseleséget H 
tűzkár ellen a szövetkezet 

tetemesen olcsóbban 
biztosltja, mint a hazánkban működő bármely más biztosító Intézet. 

M T Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. " ] M 

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

A díjak fizetését a felek kívánatára váltó ellenében szep-
tember elsejéig halasztjuk. 

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 3019 

Földhaszonbéri hirdetés. 
3 A m a g y . k i r . köza l ap , u r a d a l o m tulajdonát képező 
j T e m e s m e g y é f o e n f ekvő és alább jelzett b i r t o k t e s t 

] 1897. évi október 1-től számítva 
i tizenkettő (12) évi időtartamra 
| újra haszonbérbe fog adatni: 
| és pedig* a ligeti 971iw hold. 
1 A bérbeadás iránt a zárt ajánlatu tárgyalással egybe-

kötött nyilvános szóbeli árverés 

i 1897. julius 22-én délelőtt 10 órakor 
1 f og a B u z i á s o n székelő k ö z a l a p , gazd . k e r . f ő t isztség 

h i v a t a l o s he ly i ségé lben m e g t a r t a n i . 
j Ezen árverésre bérelni szándékozók azzal hivatnak 
I meg, hogy 50 kros bélyeggel ellátolt és kellő bánatpénzzel 
| felszerelt irásos zárt ajánlataikat, melyben a holdanként 
[ megajánlott haszonbéri összeg számokkal és betűkkel kiírandó 
] és kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri 

és azoknak magát aláveti, a fenti határidő előtt nyújtsák 

I' be alólirott főtisztséghez és a borítékon je lö l jék meg az 
ajánlat jel legét. 

Bánatpénzül a bérelni szándékolt birtoktest minden 
ígj] hold ja után E g y (1) forint teendő le készpénzben, vagy az 

állam által óvadékképesnek elfogadott értékpapírokban. 
K i k i á l t á s i á r h o l d a n k é n t 8 f r t 0 8 k p . 

gjjj O ly egyének, kik gyámi hatalom vagy gondnokság 
alatt állanak, úgyszintén a kik az uradalommal szemben 
hátralékos tartozásban vannak, vagy bármi czimen perben 
állanak, az árverésből ki vannak zárva. 

Elkésve érkezett, v a g y utóajánlatok, valamint kellően 
fe l nem szereltek figyelembe vétetni nem fognak. 

A z ajánlattevők közti szabad választási j o g az ura-
dalomnak tartatik fenn. 

A r é s z l e t e s h a s z o n b é r ! f é l t é t e l e k a k e r . f ő t i s z t -
s é gné l B u z i á s o n , v a l a m i n t a csákova i ni. k i r . k ö z -
a l ap . i s p á n s á g o k n á l a szokásos h i v a t a l o s é r á k a l a t t 
b e t e k i n t h e t ő k . 

B u z i á s o n , 1897, évi június hó 30-án. 

importalt, 

most megérkezett 

J Roland china 
tenyészsertések pedigréevel, 

P I C K 0 S W A L D 
VIII., Külső Kerepesi-út 1. sz. 

A zalathnai kénkovand ipar r. t. 

kénsav- és műtrágya-gyára 
ajánlja legjobb minőségű mindennemű 

M Ű T R Á G Y Á I T 
a t. cz. gazdaközönségr b. figyelmébe. 

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 

t, IV., Bécsi-utcza 5, 

S r o p p e r Samu 
l e z ő g a z d a s á g i g é p r a k t á r a 

B u d a p e s t , V á c z i « k ö r ú t 52. 
Ajánlja 

l eszá l l í to t t á r a k o n a jelen idényre-

__ w _ S A C K R U D O L F 
mi legújabb rendszerű és á legmesszebb 
wf'jfr menő igényeknek is megfelelő 

Deering-féle kaszálógép. 

Sack aczélekéit 
és azokra ugy a szőlő, mint burgonya, 
kukoficZa stb. mivelése czéljából szerel-

hető készülékeket. 

fü kaszálógépei re, marokrakó- és 
kévekötő aratógépeire, 

valainiht egészen aCzélból készült SZÉNAGYÜJTŐ és szénaforgató gépeire, mely 
gépeket teljes jótállás mellett szállítja jutányos árakon. 

Bizonyítványok fenti gépekről, kimerítő árjegyzékek és készséges felvilágosítások. 
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Híagyobb mennyiségű 

kajszinbaraczk 
és 

s z a m ó c z a 

A.Marsner. 
F a b r i k o r i e n t h a l i s c h e r 

Z u c k e r w a a r e n 

Prag-Konigl. Weinberge. 
— Mintázott ajánlatok közvetlen beküldendők. — 

Kévekötő fonalat gyorskötéshez 
jutafonalból fa-záró készülékkel, (osztrák magyar 
monarchia és Németországban szabadalmazott) ugy-
szinte mindennemű kötélárut szállít a bécsi gőz-kötél gyár 

L Ü D Y I G M A C H O F S K Y WIEN, 

Földbirtokosok és gazdálkodók 
becses figyelmébe! 

Miután az 1896. évi.aratási idény alkalmával a föld-
birtokosok túlnyomó fésze a kazalok betakarásához 
kölcsönponyva'intézetemet vette igénybe s hogy 
ezen intézet élénk felvirágzásnak indult, csakis annak 
tulajdonitható, hogy czéljainak teljesen meg-
felelt, ugy hogy ez idén szükségessé vált kölcsön-
intézetem raktárát nagyobb mennyisegü ujpony-
vákkal gyarapítani. 

Bátorkodom a jövő aratási és cséplési idényre köl-
csönkasalponyváimat 96 • m. és 48 •»». 
méretekben, valamint kölcsönzsákjaimat olcsó köl-
Csöndij 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 

NAGEL ADOLF 

% H A R R I S 0 N M l G R E G O R & d i 
L 
m as % 

Mbion 
% % & 

& m m 

Albion 
«R % & 

daráló-gépei 
a legjobbak. Kapható 

G r a e p e l H u g ó n á l , 
Budapest, V., külső váczi-ut 46. 

Árjegyzék ingyen és bér 

M e g j e l e n t 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvvite l i 

n y o m t a t v á n y o k -
hoz . 

Á r a S O Ül-. 

Portómentesen 25 kr. 

Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" 

kiadóhivatalánál. 

K A I N I T 3S 
n a g y b a n é s k i c s inyben . 

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

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

sok szerint 130—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

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

átvételénél fizetendők. 

Árverési hirdetménv. 
A somlyó-Vásárhelyi vallás alap. uradalom ezennel köz-

hírré teszi, miszerint a tulajdonához tartozó Kenese-Vörös-
berényi parti 6173 1570/1600 holdas Balaton vízterületen gyako-
rolható halászati jog a kenesei halásziakkal, jégveremmel és a 
Balaton parton levő két halász kunyhóval együtt 1897. november 
hó 1-től 1899. évi deczember hó végéig terjedő időre az alól-
irt felügyelőség hivatalos helyiségében 

1897. évi augusztus 19-én d. e. 10 órakor 
megtartandó zárt ajánlatu árverésen haszonbérbe adatni fog. 

Miről versenyezni kívánók azzal értesíttetnek, hogy magyar 
nyelven irt, zárt, 50 kros bélyeggel és 202 frt 50 kr. bánat-
pénzzel ellátandó ajánlataikat, melyekben a beígérendő évi 
bérösszeg számmal és betűvel tisztán és olvashatóan kiírandó 
s kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri 
és azoknak magát aláveti; a mondott nap délelőtt 10 órájáig 
benyújthatják, mivel későbben érkező, távirati, vagy utóaján-
latok figyelembe vétetni nem fognak. 

A versenyzők közti szabad választási jog a nagyméltó-
ságú m. kir. vallás és közoktatásügyi ministeriumnak tarta-
tik fenn. 

A bérleti feltételek az alólirt felügyelőségnél a hivatalos 
órák alatt az ünnepnapok délutánját kivéve, betekinthetők. 

Somlyó-Vásárhely, 1897. junius hó 9-én. 

4082 A magy. kir, közalap, gazd. felügyelőség. 

5241/C. II. Sí 

Hirdetmény. 
Magyar királyi államvasutak 

R o m á n - é s z a k n é m e t v a sú t i kö te l ék . 
Oj gabonadij szabást magiban foglaló díjszabási II. rész 2 füzetnek érvénybe lépése. 
Folyó évi augusztus 1-ével az 1896. évi junius 1-Í61 érvényes díjszabási II. réa* a fi 

jiaiiilyoM Kvül mclli-.t. lübi. V-nu-t vaMil á'l'.nins l.nv u.:i=áv:ii I, 
uj díjszabási II. rész 2 füzet (gabona díjszabás) lép érvénybe, melynek egyes péld 
vasutakon és alulírott igazgatóság dijszabás elárusító osztályában (VI., C- -

Budapest, 1897. július hó 6-én. 
A m. k. államvasutak Igazgatósága a többi I-

Ütánnyomás nem dijftztatik. 

Magyar királyi álllamvasutak. 

Hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak igazgatóságának értesítése sfcérfüt kereskedelemügyi m 

Minister ur 0 Nagyméltósága rendeletéből szombathelyi rí--1 * « 
i tótmegyer-nágybéliozi Vonalon. fekvó Lüdány í 

Az igazgatóság. 

T inó-e ladás . 
N a g y k á r o l y i G*>óf Ká ro l y i S á n d o r ur Ő Nagyméltó* 
sága f e l g yö i u r a d a l m á b a n (posta-, távírda- és vasút-

állomás Csongrád) 

E L A D Ó : 
60 darab öt éves, járomba fogásra kiválóan 

alkalmas 

e r d é l y i fajt inó 
Felvilágosítással szolgál 

a % urad. tiszttartóság 
Felgyön. 
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Hirdetési ár 15 szóig 80 kr., ezen felül min 
SIÓ 2 kr., feltűnő betűkkel 4 kr. Czim közlési 

minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. KIS H I R D E T É S E K . Csak mezőgazdák és a szakirodalom t 
további állást keresők és adók hiri 

Tétetnek fel & kedvezményes rovatba 

Csali oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaszra szükséges levélbélyeget vagy levelezőlapot: küldenek. 

Tisztélettél kérjük i 
mindazokat, kik vala- 1 

mely jeligés hirdetésre 
ajánlatukat kiadóhi-
vatalunkba küldi k, 
azokhoz a megfelelő 
levélbélyeget csatolni 
szíveskedjenek, mert a 
kiadóhivatal azt saját 
költségén nem továb-
bithatja. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Cséplés Idényre 

két-három hónapra felvétetik 
ily7 minőségben̂  mis gazdMá-

jé* sajátkezüleg irt s hltelesi-
teti«ii bizonyítvány másolatok-
ben gazd. akadémia vagy vala-
.moly felsőbb gazd. tanintézet 
elvégzését s eddigi alkal i az-
tatásukat kell igazolniok f. hó 
20-ig alulírott czimre. Csak 

teendők végzésénél már alkal-
vet bírják, előnyben részesül-
nek. Közelebbiek megtudhatók 
az uradalmi főtisztségnél.'Bizo-
nyitvány másolatok vissza nem 

Sajtos, 
gyakorlott, kerestetik a! 
belépésrê  egy urada 

Pályázati hirdetmény. 
Egy felsőmagyarországi urada-
é°Ss™p™lyIzarnytttÍ\"aMyá-
zati előfeltétel, hogy a pályázó 
valamely felsőbb gazdasági tan-
intézetet végzett legyen, ugy 

L teljes jártassággal 

e. _ Mindezt okmányilag 

SnyekZfolyó évi 
20Jg „Ura-

dtfliMÍ UKöa 

Ő Nagyméltósága 

t? té'jjê Bllátással 'i 

Tapasztalt, 
erélyes, lelkiismeretes cséplés' 
ügyetetéî Â ntatok .Tkpasi-
talt« jeligével a kiadóhivatalba 

Tehenész, 

kozás megnevezésével benyúj-
tandók, Rumai uradalmi igaz-
gatósághoz, Roma, (Szerém-

segédtiszti 

bíró oly gazdák pályázhatnak, 
kik katona kötelezettségünknek 

tökéletesek és szép vagy lega-
lább is jó II- ••• •• ; 

kérvények éa nem hitelesített 
augusztus 10-ig Nagy-Dorogra 
jószágfelügyelőség czlmérekül-

ígi gazdaságában 
tet végzett és 

ajánlatukat bizonyít-

Gazdasági 
segédtiszt, nőjlen,' k̂ gyakor-

val felszerelt pályázati kérvé-
nyek báró Stummer Ágost féle 
jószágigazgató ság czimére 
XTa°küMénlékNagy-TT71 

Intézői 
lattal legjob̂ "bizonyítványok-
kal, valamint kitűnő ajánlatok-
kal birő, nős gazdatiszt. Az 

gástal'an jártassággal blr. Jelen-
J.'K ísj'gv -liAHi holdas imuhlom 
kê  „Becsületes" alatt 'toVfeW 

ÁLLÁST KERESŐK. 
Gazdaság. 

Elméletileg és gyakorlatilag 
zetó,6kí beíés külföldi nagyobb 
vállalatoknál működött és szesz-
lett gazdaságî szeszgyárvezető-
nek ajánlkozik; úgyszintén 
-hajlandó a s z e s z g y á r i 
hivatalban. ' 3921 

Intézői 
lattal legjob̂ "bizonyítványok-
kal, valamint kitűnő ajánlatok-
kal birő, nős gazdatiszt. Az 

gástal'an jártassággal blr. Jelen-
J.'K ísj'gv -liAHi holdas imuhlom 
kê  „Becsületes" alatt 'toVfeW 

ÁLLÁST KERESŐK. 
Gazdaság. 

Elméletileg és gyakorlatilag 
zetó,6kí beíés külföldi nagyobb 
vállalatoknál működött és szesz-
lett gazdaságî szeszgyárvezető-
nek ajánlkozik; úgyszintén 
-hajlandó a s z e s z g y á r i 
hivatalban. ' 3921 

Keszthelyi 
gazdasági tanintézetet végzett, 
nőtlen̂ áO évê  .gazdász, kl̂ már 

sLb̂ n̂ bLjâ 'segédtisztl,11 it-
noki vagy valamély nagyobb 
gazdaságban, hol előmenetele 
hajlandó gyakornoki állást is 
kozlk a közelgő oséplésl idényre 
kisegítőül ; elfogad : bármely 
riMmS^vTílm^kíadí 

líompanistának 

mindea igénynek megfelelő nőt-

Keszthelyi 
gazdasági tanintézetet végzett, 
nőtlen̂ áO évê  .gazdász, kl̂ már 

sLb̂ n̂ bLjâ 'segédtisztl,11 it-
noki vagy valamély nagyobb 
gazdaságban, hol előmenetele 
hajlandó gyakornoki állást is 
kozlk a közelgő oséplésl idényre 
kisegítőül ; elfogad : bármely 
riMmS^vTílm^kíadí 

beszél'oláhufmegfelelö gazda-
tiszti állást̂  keres 

a], bármily gazdasági á 

Gépész, 
gazdasági és gőzgépek 
ban teljes jártassággal 
vig a m. kir. földmives 
mvolt alkalmazva, jelen-

szeszgyár,̂  dohányíermelél, 
sertéshizlalás, immúnis szőlő 

állását szept., okt. hóra ej 
olyan állással óhajtaná feles 
évre szerződhetne. Szíves me 
keresések „Gazdász és Borás 
jeligével a kiadóhivatalba kére 

gyakorlattal, hároméve egy 
2000 holdas gazdaság, önnállú 
kezelője, jártas a gazdaság 
minden ágában ezukorrépa 

későbbi, belépésre 
szeszgyári és cséplés! 
kben, ugy a könyvveze-

lati tapasztalatokkal, kat< 
kötelezettségének eleget t 
nőtlen gazdatiszt állását v 
toztatnl óhajtja, Czim a kia 

ÁLLATOK, 
ISO darab 

ikaborjú eladó. Értekezhetni 
z uradalmi intézSséggel, u. p. 

készpénzfizetés 
Ugyanott 10 métermázsa per-
getett fehér-akáczmáz is eladó 
mm.-ként 45 forintjával, edé-

Rupera1 apától,1*bímo'̂ 62 om' 

Eladó 
lagyar erdélyi faj Us 

sel, vagy külön; egy angol tell-
Brdélyi?fti.r̂ ulya"'BőveSbSfel-

VEGYESEK, 
Szabadalmazott 

tiz évig is e l tartó 

kévekötelek 
4'/a m/m vastag, 150 c/m 
hosszú egy. próba posta-
csomag 200 drb-al I frt 60 kr 
1000 drboi 7 frtért Ugyanily 

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

Bács-Cséb. 3033 

mezőrendőrségrő l 
szóló 1894. évi Xl I- ik 
törvényezik alapján 

összeállított: 

számára-
Ára portimentes küldéssel 

20 krajezár. 

Káté az uradalmi 
csőszök számára. 

öszszeállltotta : 
dr. B A L E A Y BÉLA. 
Mindkettő csinos zseb-
könyvalaku keménytáblába 
van kötve és 20 oldalas 
jegyzék-naplóval ellátva. 

Repcze mag, 
rme"rSZ4kitünőentmínőségü!. 

teljesen használható karban levő. 

tizedes-mérlegek, 
sulyokkal együtt, minden nagy-

ságban, ugyszinte 

vaggon-hidmérlegek, 

távirdai sodrony bekerítésig • célokra, valamint 

„Werndl"-fegyverek 

K ó h n A . M . 
.agykereskedőnél 

Törleszt, kölcsön 
földbirtokokra. 

Legmagasabb köt-

felmondha 1 iuírmi- (JOOS)*' 

itezosfgö 
áp, Eszter 

Igen érdekes 
olcsó regények 
megrendelhetők a „Köz-
telek" kiadóhivatalában : 

Nem szabad szeretnie. 
Irta: Bodrogi Lajos. Ára 

40 kr. 

Az erdész ur fia. 

Egy csodaember kalandjai 

A malom története. 
Irta: Sudermann. Ára 40 kr. 

A magyar 
tisztek Jtê erdotlsztek 

BezSgazd. és erdészettel fog-
lalkozók njuirdijiiitézctc. Esz-
közöl biztosításokat: nyugdijra, 
ós özvegyi dijra, mezőgazda-. . .. 
a fegolcsőbb 
nem nyerészkedésre alakult 
vállalat. Kívánatra alapszabály 
díjtáblázattal és bővebb felvi-
lágosítással, szolgál az, i5oda: 
Budapesten, IX. ker., Köztelek 
Üllöi-ut 25. sz. alatt. 

V 
Ő csász. és kir. Fensége 
József tfőherczeg és 
Ő királyi Fensége Fülöp 

Szász-Coburg-
Gothai herczeg udv 

szállítója 

Dr. Lendl Adolf, 
praeparatoriuma 

tanszerkészitő-
Intézete 

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 
Ajánlkozik 

emlősök és madarak 
természethü,művészi és tar-
tós k i t ö m é s é r e . 

Jutányos árak. 
Az állatok friss állapotban 
előleges preaparatio nélkül 

küldendők be. 

Fischer1 J. 
zsákgyári raktárában 

Budapest, Nagy-Korona-u. 18. 
vízmentes mml iröMiei, 
valamint uj és egyszer 
hssználatban volt vízmen-
tes ponyvák jutányosán 

kaphatók. 376á; 
R e p c z e p o n y v á k 
drbonként 3 írttól feljebb. 

A magy. kir. államvasutak 
budapest-jobbparti üzlet-

vezetősége. 

Hirdetmény. 
A hatvan-salgótarjáni másö-

M g a g r ™ 
káknak és műtárgyaknak egy-
ségárakalapjánvaló létesítésére 
pályázni ^ óhajtanak, ezennel 
a magy. kir. államvasutak 
Budapest-jobbparti üzletvezető-
ség pályafentartásl és építési 
osztályában (KMsö-KÍerepesi-ut) 

S r̂onaltozóíeítótelek lsme|-
tudhatók. 

Budapesten, 1897. évi junlus 

Csomós ebir-
(Dactylis glomerata) 

Franczia perje-
baltaczim-

bármily nagy mennyiség-
ben a legmagasabb napi 

áron vásárol 

HALDEK raagkd^ke" 
Budapest, Károly-körut 9. 
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Bérszántás gőzekével. 
A legújabb eredeti Fowl•er-féle Componnd gőzekckkel talajm 

lésre vállalkozik £ 

WOLFF ERNŐ gözszántási vállalkozó, 
B - u d a p e s t , K e l e n f ö l d , F o r a l e r - t e l e p . 

~ I 

Sfern Stótiert 
Budapest, V. ker , Vácziút 26 

Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló minőségi czikkekből: 

keret- és U-vas, gerenda stb. 

V&SlöIHSZ, mindenféle méretben. 

js abroncsvas, szeglet-, ablak-, 

fnrocso stb. 
rt-i ..li.-uT. vízvezetéki- és csatornázási czélokra, valamint 

AJW CSsöveJS, mindennemű felszerelési Cárajak víz-, 
légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
légszeszilágitáshoz stb. stb. 
C-ewMnÁmft1r különlegességek saját gyáramból, mint: marók, 
MÚ61 díiCUUYH, dörzsárak, csavarmetszők, fúrók, csigafúró, cső-
csavarmetsző, csővágó, csősatu stb. 

Árjegyzékek bérmentve és ingyen. 4070 
— -

Magy. kir. államvasutak. 

Hirdetmény . 
polgár-nyíregyházai t ízent-mihályi szárnyvo: 

;<5I Büd-Szent-Mlhályig 8 
ruküldemények után bes: 
idott XX. pótlékban fogli 
útásl táblázata alapján es 

Elsőrendű manila kévekötőfonalat 
4 3 f o r i n t é r t s z ó - I l i t a 

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

Valódi kender-zsákok 
tiszta kjnderfonalakból, házilag szíve utolérhetetlen tartóságban. 

Pályzati hirdetmény. 

é̂ nê L ŝTtáfyábaía 

tekintet nélkül történik1". 
Aradon, 1897. jullus hó 4-én. 

\ m. kir. államvasutak aradi 
űz eívezetösége. 

Walder Sándor és Fia 
b o r n a g y k e r e s k e d ő k 

Dombovárott, 
ajánlanak 1896-iki petíot. 

aaa-m n á, s b o r t 
á f r t 12—13. 4069 

Mintával bérmentve szolgálunk. 

M i n d e n n e m ű 

műtrágyát 
versenyképesen szállítanak 

b á r h o v á 

^ e h r a m A . 
kénsav- és műtrágya gyárai. 

Központi iroda: 

Prága, Heinrichgasse 27. 

MALOMIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
( S c h w e i t z e r r e n d s z e r . ) 

Budapest . VI. kei*., Podrnaniczky-ukza 14. s z á m . 
Szabadalmazott Schweitzer-féle mal-

maink a mezőgazdaság teréá igen fon-
tos ujitást képeznek. 

Ezen teljesen uj szerkezetű, átjavított 
malmok egyaránt alkalmasak darálásra 
és simaőrlésre: a gazdaságban e mal-
mokkal szükség szerint készíthető igen' 
jó minőségű liszt és takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle és á San-
gerhauseni gépgyárak által gyártatnak, 
mig az őrlőtárcsák a világhírű Ganz-féle 
kérégüntvényböl készíttetnek. 

A gazdasági élet követelményeinek 
megfelelőleg ezen malmokat 5 különböző 
nagyságban hozzuk forgalomba, locomo-
bil. motor, járgány vagy kézihajtásra. 

1. Csekély hajtóerő szükség-let. 
Rendkívüli nagy munkaké-
pesség:. 

3. Kitűnő minőségű őrlemény. 
•4. Kiválóan tartcs, javításra 

nem szornlő szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

" Részletes leírással, ár-
jegyzékkel és felvilágo-
sításokkal szívesen szol-
gálunk. 

.Pátria* irodalmi ég nyc Budapest, (KőzteleW. 




