
VII. évfolyam Budapest, 1897. évi augusztus hó 4-én. 

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

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

Égést évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 k 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bnd 
í l l ő i - á f 35. Mám. 

Kéziratokat a szerkesztíség nem küld T 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Felhívás a gazdaközönséghez. 
A gazdaközönség egyik legnehezebb 

dolga a jó értékesítés. S miért az? 
mert szervezkédve nincs! Tegyük meg 
tehát a lehetőt e téren! Most a midőn 
a gabona ára emelkedőben van, a gazda-
közönség az árakat csak ugy tudja ki-
használni, ha tájékozott pontosan az 
árakról. Tapasztalatból tudjuk, hogy 
például az árpa ára a tőzsdén nincs je-
gyezve, s mindenki tapogatózva adja el 
terményét, mert a börzei jegyzések legtöbb 
gazda előtt érthetlenek. Segítsünk tehát 
magunkon. Küldjék be a gazdák a 
„Köztelek" szerkesztőségéhez az általuk 
eszközölt eladások jegyzékét s a szer-
kesztőség azokat a tözsderovatban közzé 
fogja tenni. De ne csak a gabona, ha-
nem élő állat és bármi más termény-
eladását is közöljék, mely czélra egy uj 
rovatot nyitunk („Eladások" czim alatt. 

A bejelentésben kérjük az 
eladott mennyiségét, 
a minőségi súlyt, 
az eladás napját, 
az. eladás helyét, 
és az eladási árt közölni. 
Kérjük ezt nemcsak tagjaink, hanem 

Forster Géza,' 
főszerkesztő. 

Országos sörárpavásárok. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-
let f. évi szeptember hó 20—30-ig, Budapes-
ten, a Köztelek palota helyiségeiben országos 

sörárpakiállitást és ezzel kapcsolatban sör- F ö l h í v á s g y ü m ö l c s t e r m e l ő i n k h e z , 
árpavásárt is rendez, mely utóbbi már augusz-
tus hó 20-án nyilik meg s tart szeptember 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- ős 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. 

0-áig. 
A kiállításra beküldendő árpaminta meny-

nyisége 5 kg. Árpaminták a kiállításra 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-
állításra árpamintákat, ha azok az általa szét-
küldött bejelentési ivek kíséretében küldet-
nek be. 

Tervezetet és bejelentési ivet levélbeli 
megkeresésre az OMGE. 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 és 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. 1 óráig. 

E vásárok valamelyikén résztvenni óhajtó 
eladó, az illető gazdasági egylet (pozsonyi vagy 
miskolczi) titkári hivatalába eladó sörárpájából 
faj és minőségenkint 10 kg. mintát s egyidejű-
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 
tajékozá-st nyújt és bejelentési iveket küld ugy 
a Pozsonymegyei, mint a Borsod vármegyei 
gazd. egylet titkári hivatalai 

| A rendező-bizottság. 

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

a feladó nevét,, 
czimzett-nevét és lakhelyét, 
a. feladási állomást, 
rendeltetési állomást, czimzett foglalkozását, 

Termények értékesítésére 
é s 

Erőtakarmányok beszerzésére 
kitűnő be l - és külföldi összeköttetések folytán kézséggel ajánlkozik a 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, Budapest, Y , Alkotmány utcsa 31. 
Mai szántunk 13 oldal. 
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az áru némét és mennyiségét. A meny-
nyi scgre nézve megjegyezzük, hogy Í00 q-nál 
kevesebb árura igazolvány ki nem állíttatik. 
A levélhez egy 10 kros bélyeg melléklendő. 

Igazgató. 

Szőlészeti tanulmányut. 
Áz Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület szőlőművelési és borászati szak-
osztálya szeptember hó 11-től 20-áig 
terjedő időközben tanulmányutat rendez. 

A tanulmányut az alábbi szőlőter-
melő vidékekre terjed k i : 

a) a székesfőváros vidékére. 
. b) Balatonmentére, 

c) Szeged s Arad-hegyalja vidékére. 
A tanulmányut Budapestről indul 

szeptember hó 12-én és Világoson zárul 
szeptember hó 20-án. 

Részletes tervezet a „Köztélek1' 54-
(600.) számában jelent meg. 

A tanulmányut összes költsége maxi-
málisan 60—70 frt, beleértve az utazás, 
elszállásolás s étkezés költségeit s bele-
nem értve a Budapestre való utazást s 
a Világosról való hazautazás költségeit. 

A tanulmányutban való részvételre 
való jelentkezések az OMGE. titkári hivata-
lához intézendők, mely jelentkezésekkel egy-
idejűleg az előirányzott költségek fele, 
azaz 30 frt az OMGE. pénztárába 
czimezve beküldendő. Oly jelentkezé-
sek, amelyekkel egyidejűleg a 30 forint 
előleg be nem küldetik, figyelembe nem 
vétetnek. A részvételi dij második rész-
lete a jelentkezések lezárása s a költsé-
gek végleges megállápitásá után lesz be-
fizetendő. 

A jelentkezés határideje augusztus 
20. A résztvevők száma 60. 

T Á R C Z A. 

Erkölcsi kérdések. 
Irta Bodnár Zsigmond, egyetemi magán-

tanár. Kiadta Singer és Wolfner könyvkeres-
kedése, Budapest, ára 3 korona. 

Erkölcsi sülyedésünk okaival foglalkozik 
ez a könyv, amelyről — az alább kifejtendők-
nél fogva — e helyen is kötelességünknek vél-
tük tudomást venni. 

Bodnár Zsigmond az emberiség erkölcsi 
életének örök, nagy problémáját az egyéniség 
és az egyéniséget uraló eszmények szembe-
állításával, elemi egyszerűségben igyekszik 
elibénk tárni. 

Az ember erkölcsi életének fejlődését egy 
hullámvonalként állítja elénk. A hullámhegy 
legmagasabb pontján érvényesül az ideálizmus, 
mikor az emberiséget magas eszmények hatják 
át: az Isten, a haza és a család fogalma. Az 
egyén aláveti magát e nagy eszmék tekinté-
lyének s az individuálizmus csak mint az egye-
temes egész alkotó tényezője jön tekintetbe.... 

A hullámvölgy legmélyebb pontján foglal 
helyet a reálizmus. Isten, haza s család tekin-
télyei avulni kezdenek; nem lehet tapasztalni, 
hogy a nagy emberi család vállvetve valamely 
közös czél felé igyekeznék.. Ellenkezőleg. 

, Semmiféle erkölcsi kötelék nem tart 
össze bennünket. Széthullunk oldott kéveként, 
ki-ki fut saját érdekei után s közömbös előtte 
minden, ami önös egyéni érdekeinek szük 
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Mindennemű felvilágosítással szolgál 
az OMGE. titkári hivatala. 

.1 rendező-bizottság. 

Könyvkiadó-vállalat. 
Az OMGE. könyvkiadó-vállalatálan meg-

jelent a '„Gazdasági ut-, vasút- és hídépítés'1 

czimü mü, de ez egymagában t. előfizetőink 
. postai költségeinek megkímélése szempontjából 
nem expediáltatott. A kik azonban e müvet 
önmagában is birni; óhajtják, értesítésükre a 
mü azonnal meg fog. küldetni. 

A „Gazdasági építészet II. része" a 
Darányi Ignáez ő nagyméltóságának kiváló 
figyelmétől nyert kincstári mintaépületek mére-
teinek és beosztásának s egyéb adatainak a 
már elkészült műben való félvétele miatt a; 
megjelenésben nagy késést szenvedett, dé ugy 
ezen mü, mint a többi hátralevő müvek, vala-
mint Molnár István gazdasági gyümölcster-
melése, Szilassy Zoltán és Kerpelyi Kálmán' 
„Hereféle takarmánynövények" és a Beiwinkler-
félé „Gazd. baromfitenyésztés" munkában van-
nak, csupán a dr. Szabó Ferencz által Írandó 
„Gazdasági számviteltan"' kiadása fog nagyobb 
halasztást szenvedni. 

Könyvkiadó• vállalati ügyvezető. 

1897. július havában befizetett 
alapitványi kamatok és évdijak 

nyugtázása. 

I . Alapítványi kamatok. 
1*97. évre: Sztankovics Ferencz és gróf Vay 

Ádám 10 frt 50 kr — 10 frt 50 kr. 

II. Évdijak. 
1896. évre: Luby Béla 10 frt. 
1897. évre: Almássy Ferencz, Augusz Zsigmond, 

Buchalla Samu, Balázsovich Oszkár, Birkmayer Kál-
mán. Dercsényi F.erencz, Diószéghy Zoltán, Duchon1 

József, Eördögh János, Frankéi Samu,' Faraho János. 
Goldmann Antal, Galgóczy László, Gyéres Richárd, 
Gölniczky Géza, idősb Horváth' Mihály, Hónig Dávid, 
Haris Ernő, Hanny Béla, Horváth Mihály vezekényi, 

határain kivül esik. Az egyéniségek minden 
áron érvényesülni akarnak. 

Foglalkozzunk erkölcsi kérdésekkel, vagy 
legyünk csak egyszerűen szemlélődök: egy-
aránt világosan előttünk áll az ember erkölcsi 
életének az a hullámzása, amelynek tüneteit 
ideálizmusnak, illetve reálizmusnak neveztünk. 
Csak a mindennapi élet egy kis példájára kéli 
gondolnunk. 

Ha például két egyén társul, kétségtelen, 
hogy már közöttük is kétféle érdek jön figye-
lembe. Az egyik a szorosan vett egyéni : 
kinek-lcinek saját érdeke. A másik a közös 
érdek. 

Ebben az egyszerű példában alig ötlik 
szembe, hogy ' két, különböző érdekkel van 
dolgunk; mert ezek még látszólag teljes 
azonosságban vannak; holott a lényeges kü-
lönbség közöttük máris meg van. Amint azon-
ban tiz, száz s ezer ember társul, mindinkább 
kidomborodik a közös érdek abban a jelentő-
ségében, mely szerint ez az egyéni érdekek-
nek nagyobb és nagyobb alárendeltségét köve-
teli meg. Minden egyesnek áldozatot kell 
hoznia a közös kedveért, de ezt az áldozatot 
szívesen hozza meg, a kozö.s czéloknak, me-
lyek tekintélyre emelkedtek előtte s amelyeket 
szükségképieknek tart, készséggel alárendeli 
egyéniségét. 

S mik lehetnek ezek a nagy czélok, ezek 
az egyéniségeket összeforrasztó tekintélyek? 
A szép, jó s igaz fogalmai ezek, a melyek a 
hitben, a hazaszeretetben s a családi életben 
találnak kifejezést. 

Az idealisztikus irányzatot ezeknek az J 
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Imreh Antal, Jurcsek.Béla, Keppich Emil, ,dr.; KOSSUÍ 
. tányi Tamás, Koksa Kálmán, Krüpiezér Károly, LandesJ 

József. Molitorisz.ikos, Micheller.Antal,' Mészáros Sán-j 
dor, Nóvák Károly, Nagy-nyiresi gazd. hivatal, Prá^ 
Lajos, Pollák Simon, Policzer Géza, ifj; Pleszky Antal,i 
Réthi Béla. Ruthényi Béla, Sümegvidéki gazdakör,: 
Sztankovich Mihály, Steiner Ignáez, Schwarz Pál, 
Szolnok-Doboka m. gazd. egyes., Sommer Ignáez,j 
Sujánszky Ődön, Szandtner Ernő;, gróf Teleki Lászlói 
gazd. hivatala Hosszufalun, Wolff Gyula, Zöld János | 
10—10 frt, Deutsch Andor, F̂reund Adolf és Nemes-: 
Péczelyi olvasókör 1897-re 5 frt és 189'8-ra' 5 frt, -ÉSák1 

Gyula, Kaufer József, Kerekes Lajos, Lázár Soma,: 1 
Mihályi Imre, Mihályffy Sándor, Széntmiklóssy Kálmán j 
1897-re 5—5 frt. 

1898. évre: Domabidy István, Heinoz Albert, | 
Hitter Lajos, Jakab László, Madarász Géza 10—10 frt. 

Munkáskérdés és gazda-
társadalom. 

Most, hógy az aratás befejeződött, elér- \ 
kezett az ideje annak, hogy a dolgok nyugod-
tabb mederbe kerülve, a gazdatársadalom ko- j 

molyan gondosodjék a módozatok felől, mé- j 

lyek az alföldi munkáskérdést alaposan meg- j 
oldani képesek. Örömmel látjuk, hogy az j 
érdekelt gazdatársadalom megihozdult "már s 
igyekszik a kivezető utat megtalálni; éppen j 

azért nem tartjuk fölöslegesnek a turkevei j 
gazdasági egyesületnek Gajzágó István,' Deb- j 

reczeny András és Kenéz Zoltán által aláirt ! 

és a gazdaközönséghez intézett szpzatát egész 
terjedelmében közölni. 

Ezen szózat tulajdonképpen konkrét ja-
vaslatokkal nem lép ugyan fel, de amennyiben 
első sorban is csak a gazdák figyelmét akarja 
felhívni és a gazdák közreműködését e téren 
biztosítani, az egész ország gazdaközönségének 
megszívlelésére alkalmas. 

A szózat a következő: 
Az aratási sztrájk vésztjósló vihara már-

már elvonult s hogy nagyobb nyomokat nem 
hagyott, nem annyira a villámhárítóknak, a 
hatósági erélyes óvintézkedéseknek: mint in-
kább a gazda és munkás kölcsönös engedé-
kenységének tulaj donithatjuk. 

eszményeknek teljes tekintélyre jutása .jellemzi 
és ezekben nyilvánul az ideálizmus erkölcsi 
értéke. 

Az emberek sokaságának közös czéljá, 
egyetemes érdeke mindig jobban megközelíti 
az igazság fogalmát és biztosabban irányul az 
erkölcsi eszmények felé, mint az egyéni czél. 
Ahol az egyén elkülöníti magát az egésztől, 
hol az egész szempontjának tekintetbe vétele 
nélkül a saját kicsinyes érdekeit igyekszik fel-
tétlen érvényre juttatni, ott az erkölcsi élet is 
sülyed, mert a féktelen individuum kiforgatja 
a társadalmi, . vallási és erkölcsi intézmények 
czélját, mindezeket az egyéni érdek alacso-
nyabb szempontjai szerint igyekezvén ido-
mítani. 

Az egyetemes tekintélyek hanyatlása s 
az individuumok féktelensége, ez a tünete a 
reálizmus idejének s ez magyarázza meg egy-
úttal korunk erkölcsi sülyedését is. 

Szükségesnek tartottuk az erkölcsi élet 
törvényeinek rövid ismertetését előre bocsátani, 
hogy ez eszmei fejtegetések nyomán eljussunk 
a Bodnár könyvének legérdeklőbb részéhez, a 
mely a szocziálizmus nagy problémáját tár-
gyalja. 

A szerző felfogása szerint a szocziáliz-
mus a realizmus természetes következménye. 

.Ebben az ábrándban nyilvánul legridegebben 
az egyéni érvényesülés vágya, a mely a köz-
igazgatás, igazságszolgáltatás, nevelés, közokta-
tás s az egész államrend forrásává ,a féktelen, 
érzéki egyént kívánja tenni. 

Tényleg, a szocziálisztikus irányzatnak 
minden vonalon hódolunk ; az állam és a tár-
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. . . A gazdaközönség erős megpróbáltatások. 
közt is áldozatkészsége és méltányossága, mun-
kásainak munkaszeretete s a szokotthoz ragasz-
kodás nem engedte pusztulni az Isten áldását, 
az idei termést, szóval arattunk ismét az ál-
dott, szeretett földön. 

Az elemi csapásokban is egy felsőbb 
hatalom intő kezét látjuk megnyilatkozni s a 
csapások közelebb hoznak a bajban bennünket, 
sőt : kiegyenlíti . az ellentétéket azon tudat : 
hógy a munka adja meg, a mit a természet 
megtagad.-

Most kaszapengés és gépzugás közt sem 
időnk, sem kedvünk nincs feltépni az alig 
hegedő sebeket, felizgatni a szenvedélyeket, 
annál kevésbé bölcselkedni a felett : hogy mik 
lettek volna a teendők a fenyegető szocziális 
mozgalommal szemben. Hagyjuk ezt most; 
erre még ráérünk. 

Ez azonban csak a pillanatnyi mult ve-
szélyről áll. 

Ám . az őszszava parancsolja, hogy 
vihar után használjuk fel a szélcsendet s ár-, 
vizveszély után erősítsük meg a védgátat és 
szorítsuk medrébe az áradatot. 

E czélzat vezethette bizonyára a Jász-
Nagy-Kun-Sz.olnok vármegyei gazdasági egyle-
tet, midőn folyó évi junius hó 23-án tartott 
népes közgyűlésében az agrárszocziális mozga-
lom ellensúlyozására, nagyszabású gazdatársa-
dalmi mozgalom megindítását mondotta ki és 
emlékiratban fejezte ki azon alapelveket és 
irányzatokat, melyek szerint egyöntetű és terv-
szerű tevékenységre szólítja; fel a törvényható-
ságot, erkölcsi testületeket s a társadalmat. 

Lesz alkalom, mielőtt foganatosítás vé-
gett az emlékirat illetékes-helyre felterjesztet-
nék, éppen a gazdasági egyletben okulva az 
idei tapasztalatokon, hozzászólani a nagy gazda-
közönségnek a tervezett mozgalomhoz, s meg-
alkotni az- egészséges közvéleményt. 

Mig ez ügy, ekképpen forrásban van, e 
természetes folyamat útját akarjuk egyengetni 
az által, hogy amit egyes gazda mostani bajai 
közt nem tehet, nyomon kisérjük minden 
mozzanatát ez ügynek, ami a szakirodalom ős 
a szakegyletek kiváló feladata s ezúttal is 
felhívni gazdaközönségünk figyelmét s rámu-
tatni. a további teendőkre. 

Czélzatunk, mintegy tolmácsai lenni és 
közbenjáróként szerepelni a gazdaközönség és 
munkásosztály közt, s igy az emlékirat hatá-
sának útját előre, is. egyengetni, azt a gyakor-
lati életre . nézve. közhasznú alkotássá átha-
sonitani. 

Bár áz emlékiratfa maga egészében még 
nem kész mű és igy nem tartozik a nagy nyil-
vánosság elé, mégis nem vélünk indiskrőtiót 
elkövetni, midőn arra eleve felhívjuk a tisztelt 
gazdatársak figyelmét.. 

Lássuk tehát az emlékiratot rövid kivo-
natban. 

Az emlékirat bevezető szavai ezek: 
„Az agrárszocziálizmus a legnagyobb csapás 
országunkra", melyet felfogni, elhárítani az 
összes tényezőknek minden eszközöket fel-
használva, nagy, nehéz, de hazafias feladata. 

E tényezőkre mutat rá az emlékirat első sor-
ban főleg három irányban; ezek: 1. A törvényho-
zás. 2. A törvényhatóságok. 3. Az erkölcsi 
testületek és a gazdatársadalom. 

E három faktor egyöntetű és czéltudatos 
terv szerint fogjon a bajok orvoslásához, a 
törvényhozás tegye meg mindazt, mit felsőbb 
beavatkozással, czélszerü törvények alkotásával 
ldhet és. kell, másrészt e törvények hatása 
alatt a törvényhatóság, mint végrehajtó közeg 
tegye meg praeventiv ós állandó intézkedéseit, 
alkosson a munka, birtok és vagyon jógos vé-
delmére rendkívüli rendszabályokat, s közben-
járóként szerepeljen a gazdaközönség és tár-
sadalomnál, s igy végül maga a társadalom 
eddigi mulasztásait is helyrehozva, vegye át 
ez ügynél a vezérszerepet, s működését a má-
sik két faktor fogja hatványozni. 

Hogy mi módon történhetik mindez, ezt 
ösmertetni a bajok okait feltárva, az orvoslási 
módokat megjelölni: az emlékiratban tüzetesen 
vannak kimutatva. 

A kiindulási pont, hogy külön választandó" 
az agrárszocziálizmus ós külön az igazi taiun-
kás kérdés. 

Az emlékirat az agrárszocziálizmus elől 
kitérni, vagy azt megkerülni látszik, mert nem 
csak jogosságát tagadja, de ellene minden törvé-. 
nyes eszközzel támadólag kiván fellépni, sőt 
mint-ilyennek az alföldön a munkásnép közt 
való elharapódzását is kétségbevonja: ezt tisz-
tán az internationális liga apostolainak és a 

társadalmi rend ellen izgató sajtó álta} impor-
tált, de józan népünknél meg. nem honosítható 
tévtannak bélyegzi. 

-Ellentétben ezzel, elismeri, hogy van 
igenis munkáskérdés, munkásbajok ország-
szerte, épp ugy, mini gazdasági válság. Ezen 
segíteni s ezt védelmébe venni a három faktor 
közös feladata. 

De bármelyik nézetet igazolná a jövő : 
nekünk gazdáknak, a kikből a nagy hitel, az 
állami közvetett adók özöne és maga a mun-
kásosztály is táplálkozik, mindenesetre tisztán 
kell látnunk a bajt s felkutatni igaz óvszerét; 
de ezen sokféle támadások között a magunk 
létének megtartásával — a mi. nekünk is élet-
kérdésünk — s hogy azt biztosítva lássuk, ha 
majd ivadékainknak tovább adjuk. 

A bajok általános okaira igy rámutatva, 
a tüneteket részletesen ismertetve, s a be-
tegsége^ nevén nevezve, áttér az emlékirat az 
orvoslási módokra s ezt négy irányban hosz-
szasan.és tüzetesen tárja fel; s itt az első' 
szót a megyei Gazdasági Egyletnek adja át, 
melynek előadója kész'javaslattal áll élő: 

1. A gazdasági válságot látjuk itt erős. 
vonásokban, mit előidézett régebben a gyapju-
beözönlése, később a buzabehozátal, s az árak 
rohamos hanyatlása egyéb terményekben is 
az olcsó szállítás és a vámtételek miatt. Ellen-
szerül a változatos termelést és< a belterjes 

I gazdálkodást ajánlották, mely hogy az alföldön 
mennyire nem vált be, mindnyájan tudjuk. 
Később a válság általános lett, előidézte a 
filloxera, az elemi csapások, járvány, másrészt 
a közterhek emelkedése, drágább munkáltatás 
és életmód stb. 

Ez tette jogosulttá az agrárizmust s 
ezeken kell első sorban segíteni, mert a hely-
zet még rosszabbá is lehet. E nyomott hely-
zetet megérezte a munkás keresete is,' rilert 
ez ma csak 200 frtra száll le évente, holott a 
közterhek szaporodnak s apró bajok nagy hát-
rányok pl.: sertésvész, közlegelők elvesztése s 
az aprójószágtartás elejtése. Ezenkívül hiányzik 
nálunk a téli kereset, ríincsenek humánus in-
tézkedések keresetképtelenség, esetén s a cseléd-
és munkástörvény is hiányos. 

Nem jó helyen zörget tehát a munkás 
az ugy is" sanyargatott gazdánál, ebből ki kell 
első sorban gyógyítani s aztán segíteni. 

sadalom humánus kötelességének tartja a sze-
gények sorsát kezébe venni, munkát s jövőt 
igyekszünk nekik biztositani, parczellázásokkal, 
apró bérletekkel, latifundiumok szétdarabolá-
sának tervével foglalkozunk és sűrűen napi-
renden vannak oly szocziális intézkedések, a 
melyeknek hatása alatt — közelről megfigyelve 
— az egész szempontjai szenvednek. 

Szerző hiszi, hogy ha a mostani realiz-
mus még tovább tartana, módját találnék a 
szocziálisztikus állam létrehozatalának. Ám az 
az a baj, hogy a reálizmusban tovább nem 
mehetünk. Panaszkodunk immár a kor szelleme 
„ellen s kezdünk vágyakozni az egyetemesek 
után: istenért,'erkölcsért, jellemért, tisztes-
ségért. 

Az ideálizmus hajnala áll előttünk, snem 
sokára eljő az idő, midőn a reális kor nagy-
szerű mozgalma-: a szocziálizmus. eltörpül s 
neve is gyűlöletes lesz előttünk. 

A Bodnár mély elméjű fejtegetéseinek 
"meg van az az előnyük is, hogy gondolko-
dásra ösztönzik az olvasót, s ha gondolkodni 
kezdünk, hiszem; akadnak olyanok is, akik neiö 
az övéivel azonos, konklúziókhoz jutnak. 

Jöhetünk ugyanis arra a gondolatra, hogy 
a : szocziálizmus nem annyira individualisztikus, 
mint azt az előbb feltettük s hogy eszerint a 
mai kornak ez a mozgalma nem ugy jön te-
kintetbe előttünk, mint a .legszélső reálizmus 
-tünete; Sőt ellenkezőleg.. . 

A szocziálizmusnak olyan szerepe van, 
mint aminő szerepe volt a régi, időkben a 
megszorult hadak szempontjából a felíegvárak-
raknak, Ez az utolsó menedékvára azoknak, akik 

a féktelenné vált létküzdelem folyamári, gyen-
gébbek maradtak. 

Érzik, hogy ellenálló képességük csökkent 
s- mivel az' egész államrend, annak minden 
intézménye, az uralomra jutott egyének jellegét 
vette fel, ezekbe bele nem nyugosznak, hanem 
maguk igyekeznek alkotni olyan, egyetemesebb 
tekintélyt, amely szétzüllött egyéniségeiket 
majd védelme alá fogadja. 

Hogy ezt a tekintélyt világosabban, ezt 
az uj államrendet saját egyéniségük jellegével 
akarják felruházni, az csak természetes vissza-
hatás. Ennyiben tehát a szocziálizmus rideg 
kifejezője az individuálisztikus törekvéseknek. 
Ámde mit tapasztalunk. Azt, hogy a szocziá-
lizmus nem csak egyesek ügye és törekvése, 
hanem a dolog természeténél fogva ügye az 
egész társadalomnak. 

Hogy a szocziálizmus, mint kimondott 
ige, éppen a munkás nép ajkán él, amely ez 
•idő. szerint a legnehezebben érvényesül, ez 
közönyös. Lényegében véve az a pénzintézet, 
amely állami támogatást élvez, vagy az a ked-
velt politikus földbirtokos, akinek birtokára 
állami pénzen épült vasutat- építettek . ki, és 

..egyáltalán mindaz,, aki az állami beavatkozást 
egyéni törekvései támogatására biztosította: 
mindez épp ugy szocziálista, mint az alföldi 
munkás, mert mint emennek, törekvése neki' 
is oda irányul, hogy az állami jogrend ne az 
egész szempontjainak, hanem az ő egyéni 
szempontjainak javára szolgáljon. 

Ha a szocziáli.zmust nem ugy fogjuk fel, 
mint rossz kifejezését egyes vidékek, helyi 
okokból eredő zavargásainak, hanem felfogjuk 

azt helyesen, mint a mai kor egyik szellemi 
irányzatát, ugy bizonyos, hogy ez értelemben 
az egész társadalom szelleme szaturálva van 
a szocziálizmüssal. 

- Erre mutát a politikával való szenvedé-
lyes foglalkozás, az egyéni jogkörök felíékeny 
őrizete, az egyletek, társulatok, szövetkezetek 
növekedő hálózata • mind oly igyekezetek, a 
melyek az egyének befolyását vannák hivatva 
biztositani az állami intézményekre. A törvény-
hozás intézkedéseit mindjobban áthatja az az 
uralkodó közszellem s voltaképpen nem teszünk 
mást, mint a mit a szocziálisták akarnak, hogy 
ugyanis építjük lassan a szocziálisztikus álla-
mot a humanizmusra s az érdekek' kiegyenlí-
tésére törekedő jogrenddel. 

Szóval útjában vagyunk a szocziális al-
kotásoknak ós én nem gondolnám, hogy'á ma 
ennek az útnak a határpontját jelentené. 

A dolognak ebben a stádiumában lehetet-
len megtagadni az égyéni törekvéseknek azt a 
közös czélját, mely odairányul, hogy egyete-
mes köztekintély állíttassák fel a húmanizmus, 
az egyenlőség szükségképp! élvei alápján, 
azaz, visszatérve a kiindulási ponthoz,' miután 
egyéni jellegük átruházása nem sikérült, most 
azon az uton tartunk, hogy egyéniségünkből 
feláldozzunk valamit a közös kedvéért. Mihelyt 
•az egy czélt keresők sokasággá verődnek össze, 
nyilvánvalóvá vált előttem, hógy az individuum 
féktelenségeből engedni kész s hajlandó alávetni 
magát az egész szempontjából szükséges élvek-
nek. Közeledünk a közös eszményéhez s az 
ehhez közéledq, lépésre jellemzők,a szaporodó 
szövetkezetek, holott ezek 'márisf megkövetelik, 
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Éhhez több mód kínálkozik. < 
" 2 . A tőke és hitel a szegény nép kezében 

kétélű fegyver lehet, uzsorára vagy könnyelmű 
költekezésre vezethet. A birtokososztály érdekeit 
a hagy pénzintézetek lennének hivatva kielé-
gíteni, de hiányos a földhitelintézet és a három 
legnagyobb pénzintézet,szervezete, mertkiválóan 
a nagybirtokos osztály és a tőkepénzesek szol-
gálatában áll. Előadó szerint a középosztályt, 
melynek kiváló hivatása van a társadalmi 
összhangnál, védeni szükséges. Másodsorban a 
parasztgazdaosztály, melyhez tartoznak a kis-
gazdák is, volnának a mainál olcsóbb pénzzel 
, ellátandók s ezt a helyesen megalakuló hitel-
szövetkezetek által tartja czélravezetőnek. A 
telepítést, miután az Teltételekhez van kötve, 
a mi viszonyaink közt-e helyen nem tartja 
czélravezetőnek. Közvetett hatásaként a szö-
vetkezeti eszmének felhozza a takarékossági 
ösztön ébresztését, erkölcsi motívumokat. 

3. A társadalomnak jut aztán harmad-
sorban a feladat, következő intézkedéseket 
megtenni: 1. Munkásbiztositás baleset ellen, 
állami kezelésben. 2. Dologidőt télen át is ki-
terjeszteni. 3. Gazd. és háziipar meghonosítása. 
Kosárfonás stb. 4. Kendertermelés felkarolása. 
5. Selyemtenyésztés. 6. Méhészet. 7. Humánus 
intézmények. Békéltető és tanácsadó-bizottság 
felállítása községenként. 8. Cselédek és mun-
kások jutalmazása és erkölcsi hatás. 9. Aratási 
szerződés hatóság előtt bizonyos időben köve-
tendő s nyilván tartandó. 10. Szegényügy ren-
dezése, szegény-alap felállítása. 11. Állami és 
hatósági munkálatok, lehetőleg munkaszünetben. 

4. Törvényhozási és hatósági intézke-
dések : 

1. Cselédtörvény revíziója. Cselédnyugdij. 
Cselédlakások, tanyai iskolák stb. ,2.. Munkás-
törvény. 3. Állami támogatás a munkáshelyzet 
javításánál. 4. Kisgazdák és munkások adó-
mentessége ós adóleengedése. 5. A közigazgatás 
reformjánál gazdasági előadók alkalmazása. 6. 
Gyülekezési jog szabályozása. 7. Sajtóügy. 8. 
Közigazgatás reformja. 9. Iskolák szaporítása 
és vallás erkölcs oktatás. 

Az emlékirat szerzőinek méltán szavazunk 
köszönetet és elismerést, méltóan szavazhat a 
munkás osztály is, mert érdekeit melegen párt-
fogásába veszik. 

Mégis nem hallgathatjuk el azon aggá-

hogy a közös, az egész szempontjainak, az 
egyéni szempontokat alárendeljük. Nem hiszem, 
hogy a szocziálizmus neve alatt ismert tanok 
az egyéniséggel szemben engedényebbek vol* 
nának, mihelyt azoknak megvalósítására ke-
rülne a sor. 

Ahogy én igy magam előtt látom az 
egyetemes felé való közeledést, éppen a szo-
cziálizmus hatása alatt, ugy érzem, mintha 
lassú léptekkel immár a hullámhegyre tarta-
nánk í az ideálizmus felé. S mikor a szocziá^ 
lizmust a reálizmus legridegebb következmé-
nyeként állítják fel, akkor én ugyanebben azt 
látottig hogy az egyéni törekvéseken egy nagy 
tekintély emelkedik fel a humanizmüs, a gyengék 
Védelmének törvénye szellemében. Ugy érzem; 
inintha egy jobb idő hajnala hasadna, mely-
hek dereögŐ világánál a társadalom a test-
vériség szép eszményét lassacskán felismerii 

Bodnár Zsigmond jóval sötétebb szem-
üvegen keresztül látj mert a reálizmus korái 
nak a nyomor, az éhínség s áz anarhikus for-
radalötii katasztrófaszerü visszahatásaival véli 
végét érni. 

De azért senkit sem akadályoz meg abban, 
hogy arról a szellemi magaslatról, ahova elmés 
kalauzolással felvezeti,j biztatóbb végkövetkez-. 
tetéseket vezessen le az erkölcsi élét nagy 
hullámjátékaiból. 

Melegen ajánlom könyvét mindazoknak, 
akik gondolkozni szeretnek, mert az a mű a 
gyakorlati életre nézve nem tartalmaz ugyan 
tanítást, de azért ritka ember mondhatja el 
— ha olvasta — hogy hasznot és tanúságot 
nem merített belőle. Buday Barna. 

Jvainkat, hogy bár a kezdeményezők egyénisége 
biztositéka részben a sikernek, mégis az emlék-
irat mindaddig akadémikus értékű meddő ja-
vaslat marad, mig azt a gazdaközönség, társa-
dalom ós törvényhozás nem foganatosítja, ma-
gáévá nem teszi. 

A mi egyéni állapotunk, sajátos' helyi 
viszonyainknál fogva a Kunságon eltér ugyan 
alapjában az emlékiratétól, mely azt agrárszoczi-
álizmust nem ösmeri el, vagy az megkerülni 
látszik,s egyszerűen alföldi munkáskérdésnek 

Mi már a bajt a nemzetközi .szoeziálista 
liga apostolai által szitva s az izgató röpiratok 
által terjesztve, nem tudjuk eredetétől fogva 
(mely gúnyja a sorsnak éppen Békésmégyében 
ütötte fel fejét) másként nevezni, mint „paraszt 
szocziálizmus". 

Hosszas volna indokolni sajátos álláspon-
tunkat e helyen,-visszapillantva annak járvány-
szerű terjedésére; de lesz még alkalmunk kifejteni 
most csak azt még, hogy a végső megoldásra 
nézve is más következtetésre kell jutnunk: 
mert mi nem tagadjuk az agrárszocziálizmust, 
tartunk is tőle, de meg nem ijedünk, mert 
nem látjuk a talajt nálunk alkalmasnak s azt 
hisszük, hogy ha nem. is önmagától- múlik el,' 
mégis egészséges viszonyokat teremtve, meg-
előzzük azt. 

Nézetünk szerint önmagunkban kell ke-
resnünk az erőt s még e bajt hasznunkra is 
fordíthatjuk,, mert ha a gazd. válság idején 
sem sikerült a gazdaközönséget öntudatra éb-
reszteni, felrázza talán álmából s egyesíti a 
szocziálizmus fenyegető veszélye. 

De ne keressük most az ellentéteket^ 
éppen ma, mert meggyőződésünk, hogy itt a 
gazdaközönség összetartására van szükség; 
meghajlunk mi is az emlékirat hazafias czél-
zatai előtt s a Végezel egyesítsen bennünket, 
mely vármegyénk gazdasági és társadalmi 
jóléte! 

Vajha minden gazdában tudnánk azon 
meggyőződést kelteni, hogy itt nagy gazdasági 
és társadalmi átalakulás előtt állunk s amit 
megtudtak tenni őseink 48-ban, a jobbágyságot 
felszabadítva s igy jogokban részesíteni ön-
megtagadás árán, tegye meg a birtokos osz-
tály ma azt, ami kötelessége á második ezredév 
küszöbén: tegye a munkásosztályt á föld és 
tőke jövedelmének részesévé. 

Távol legyen tőlünk, itt örök bérletre 
vagy földosztásra gondolni, mert mi nem a 
munkásokból akarunk gazdát; hanem a gazdá-
ból emberséges vagyonost a szó nemes értel-
mében, amilyenek a magyar gazdák voltak 
mindenkor: mert erre meg fog érni a kor. 

Most a második ezredév küszöbén ezt a 
haza jóléte s jövőnk kívánja, hogy elmondhas-
suk: mezőgazdaságunk nem volt, hanem lesz! 

GAZDASÁGI IPAR. 
Rovatvezető; Zalka Zsigmond* 

A retourgőz kihasználása mező-
gazdasági szeszgyárakban. 

A mái alaösony szeszárak mellett a 
mezőgazdasági szeszgyáraknak arra kell töre-
kedniük, hogy az üzemi költségeket a lehető 
legalacsonyabbra redukálják. 

ily költségmegtakarítással jár a gőzgépből 
kijövő, u. n. retourgőznek — amely igen sok 
gyárban a szabadba vezettetik ki és igy kárba 
vész — felhasználása oly czélokra, amelyekre 
különben a kazánból közvetlenül jövő gőzt 
kellene felhasználni. Megtakarítással jár ezen 
eljárás azért, mert kevesebb direkt gőzre lévén 
szükség, a kazán kevesebb tüzelőanyagot fo-
gyaszt, ami különösen az oly vidékeken veendő 
figyelembe, ahol a tüzelőanyag drága. A retour-
gőz felhasználásával egy 7 hl.-es gyárban na-
ponkint mintegy 2 q szén takarítható meg; igy 

tehát egy-egy q szén árit 1'frttal'vére számí-
tásba, 240 napi üzem melleit 480 frt megta-
karítás érhető el. A. retourgőz felhasználásának 
ezenkívül még meg van az az előnye iá, hogy 
a kazánban nem kell túlságos feszerőt előállí-
tani s igy a kazán fala kevésbé van a rom-
lásnak kitéve. 

A szeszgyárakban a retourgőzt á követ-
kező czélokra lehet felhasználni: 

1. A kazántápviz előmelegítésére. E 
czélra szükséges egy előmelegitőt beállítani. 
Az által, hogy a tápvizet előmelegítjük, két 
czélt érünk el. Elsőben is azt, hogy az elő-
melegített viznek a kazánba szivatásánál a 
nyomás nem esik le annyira, mintha hideg 
vizet eresztünk be. 

Másrészt pedig ez által tüzelőanyagot 
takarítunk meg, minthogy a tápvizet már majd-
nem a forrásig felhevítve bocsájtjuk a kazánba. 

2. Felhasználható a retourgőz a czefrék 
lepárlására. Különösen az oly gyárakban, a 
mélyekben folytonosan működő lepárlók van-
nak, lehet a retourgőzben lévő hőt a lepárlásra 
felhasználni, mig az oly gyáiakban, a melyek-
ben időszakonként működő lepárlók vannak, 
kevésbé. Ha az időszakonként működő lepárló-
nak mindkét főzőkazánja melegítve lesz, ugy a 
második kazánban czéiszerü a retourgőzt be-
vezetni. Ha a rektifikátorban az alszesz főzve 
lesz, ugy e czélra is a retourgőz használ-
ható fel. 

3. A retourgőz felhasználható a burgonya-
mosóvíz felmelegítésére. E czélra vagy közvet-
lenül, a mosógépbe vezetjük be a retourgőzt, 
vagy pedig megelőzőleg a vizet e czélra szol-
gáló rezervoirban melegítjük fel. A meleg víz 
a burgonyán lévő földes részeket jobban le-
áztatja, e mellett azonban a burgonyát fel-
melegíti, s igy a gőzölő kevesebb gőzt fogyaszt. 

4. i Végül czélszerüen felhasználható a 
retourgőz egyes szeszgyári helyiségek, igy az 
élesztő- és erjesztőkamra, ritkább esetben a 
burgonyamosóhelyiség, s a malátaszérü fűtésére. 

Az élesztőhelyiségnek hőfoka jó, ha állan-
dóan 25—30° C., minthogy ezen hőfoknál a 
kovász kevésbé hül le, s az élesztő sincs ki-
téve annak, hogy az érési idő alatt a külső 
hőmérséklet behatása alatt lehűljön. Ezen hő-
fok állandóan fentartható, ha a retourgőzt 
egy csőhálózaton átvezetjük, és azután a he-
lyiséget a csövek segélyével a szükség szerint 
fütjük. 

Ép ily fontos körülmény az is, hogy az 
erjesztőhelyiség hőmérséklete is állandóan 
25—30° C.-'on tartassék. A czefréknek az er-
jedés alatt legalább is 30° C.-ra kell felmele-
gedniük. Már pedig egy oly helyiségben, a 
melynek hőfoka a küllevegő hőmérséklete sze-
rint ingadozik, ezen hőfokot elérni és azt 
állandóan betartani rendkívül nehéz, minthogy 
a czefrék egyszer jobban, máskor kevésbé hűl-
nek le, s a szeszfőzőnek nincs biztos tám-
pontja arra nézve, mily hőfokra állítsa be 
czefréit. Ezen segíteni lehet az erjesztőhelyiség 
fűtése által. Kályhával fűteni azonban baji s, 
minthogy az erjesztőhelyiség levegője, külör >-
sen pedig a padlózat fölötti levegőréteg szí i-
savval lévén keverve, a kályhában a tüzelő-
anyag vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon 
rosszul ég. Igen egyszerűen fűthető azonban 
az erjesztőhelyiség a retourgőzzel, a melyet a 
falmelletti csöveken át vezethetünk az erjesztő-
helyiség padlózata fölött. 

Felhasználható a retourgőz a malátaszérü 
levegőjének felmelegítésére is az esetben, ha 
a malátaszérü hőfoka a külső hőmérséklet 
következtében annyira lehűlne, hogy a csírázás 
igen lassan menne végbe, A csírázásra — ha 
czélunk hosszú malátát előállítani — legked-
vezőbb a 8—10° C.-nyi hőmérséklet. Ha a 
szérű hőfoka ennél alacsonyabb, ugy a retour-
gőzt vezető csövek segélyével a kellő hőmérsék 
állitható elő. .'<&. 
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GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. Licbermann Leo. 

Ujabb tanulmányok a mezőgazda-
sági vegytan köréből. 

Ismerteti: Dr. Vedrödi Viktor. 

1. A kémény koromnak trágyaértékéről. 
Mayer A. vegyvizsgálata; szerint olykoromban, 
a mely tözegtüzelés folytán keletkezett, 22'6% 
hamu és 8% nitrogén találtatott és ez utóbbi-
ból 4 6°/o ammónia alakban volt jelen ; mig 
ellenben vegyes tüzelő után keletkezett korom-
ban 5% nitrogént talált, a melynek 29/io°/o-ja 
volt ammónia alakban. Mayer A. még az iránt 
is tett kísérleteket, hogy mily vegyületben ta-
láltatik a koromnak körülbelül 4% nitrogénje, 
a mely nem ammónia és kísérletei azt mutat-
ták, hogy ezen többi nitrogén pyridin aljak 
alakjában van a koromban és az nagyon való-
színű is, miután a tökéletlen égés tulajdon-
képpen nem egyéb, mint száraz lepárlás, a 
melynek terményei közt vannak a pyrídin-
a íjak is. Hogy ha a koromnak trágyaértékét 
megítélni akarjuk, akkor csakis azon nitrogént 
szabad számításba vennünk, a mely ammónia-
alakban van jelen, mert a pyridínaljak alig 
tekinthetők hasznos tápanyagoknak, sőt ellen-
kezőleg, ezek részben a koromnak mérges 
anyagai, a melyek csakis az ártalmas részek 
elpusztításánál szerepelhetnek, mint hasznos 
anyagok. Azonban még nem lehet tudni, hogy 
a talajba jutva, nem bomlanak-e szét ammoníá-
elválasztás mellett és azt sem tudjuk, hogy 
mily mértékben azok mérgesek. 

2. Az istállótrágya okszerű kezeléséről. 
A németországi gazdasági egyesületek trágya-
osztálya már ismételve felhívta a gazdasági 
vegyészek figyelmét az istállótrágya okszerű 
Kezelésének tanulmányozására. Ezen felhivás-

_ nak az augsburgi, a darmstadli és a jénai 
vegykísérleti állomások tettek eleget. Tény az, 
hogy az istállótrágyának eddig szokásos nye-
résénél, kezelésénél és eltartásánál igen- sok 
nitrogén vész el, a mely részint az aiíímonia 
elpáVolgásának vagy pedig a nitrogén szabaddá 
tételének talajdonitható. A hugynak nitrogén-
tartalma u. i. igen gyorsan alakul át ammó-
niává és légenysavvá és a nitrogénveszteséget 
első sorban ez idézi elő; míg ellenben a 
bélsár és az alomnak a nitrogénje a gyakor-
latban igénybe vett viszonyok mellett csak 
igen lassan válik oldékony vagy könnyen bom-
lékony vegyületekké és ennek lehet tulajdoní-
tani azt, hogy az istállótrágya nitrogénje jóval 
lassabb hatású és tökéletlenebbül használtalik 
ki, mint az ammónia és a chilisalétrom 
nitrogénje. 

Az istállótrágya eltartásánál tehát első 
sorbán á könnyen bomlékony hugynitrogéhre 
kell tekintettel lenni. Baktériumok azt könnyen 
ammóniává és légenysavvá alakítják által és 
más baktériumok, a melyek bélsárban és a 
szalmában találtatnak a légenysavnitrogént 
szabad légnemű nitrogénné alakítják. Az ammo-
nia"elpároIgásának, valamint az elementáris 
nitrogén leválasztásának chémiai és erőmüvi 
uton kell ellene dolgozni. A levegőnek lehető 
elzárása a trágyának erős taposása a nitrogén-
veszteséget nagy mértékben alászállítják és 
kétségtelen az is, hogy az isi állótrágyának 
erőmüvi gondozása igen nagy jelentőségű. A 
fenn megnevezett vegykísérleti állomások pedig 
a chémiailag ható könzerválási módok kérdé-
sét tanulmányozzák, a melyek által az ammó-
niának megkötése, a baktériumok működésének 
gyengítése tökéletesbithetö. 

3. A trágyának befolyása műveleti növé-
nyek ásványi anyagtartalmának mennyiségére 
és vegyi összetételére. E tekintetben Oemichen P. 
tett kísérleteket, a melyek azt mutatták, 
hogy a növényék az ásványi anyagokból az 
organikus anyagképzésre rendszeresen szüksé-

gelt mennyiségnél töhbet is képesek felvenni 
azon esetben, ha ezen anyagok oly alakba 
hozatnak, a melyben a növények által köny-
nyebben felszívhatok. 

Ezen többletnek azonban meg van a bi-
zonyos maximális hatása, a melyen tul a fel-
vétel már lehetetlen ; ugyanazon kísérletek azt 
ís megmutatták, hogy azon esetben, hogy ha 
a növények trágyázás következtében a rendes-
nél több ásványi anyagot vettek fel, akkor 
ezen többlet a r.övénynek földfölötti részéten 
épp ugy feltalálható, mint a gyökérzetben. 

4. A magvaknak csírázásáról. A magvak-
ban levő csira a nedvesség, a levegő és a 
melegnek hatása alatt, mint tudjuk az ujsejt-
képződésre szükségelt tápanyagokat azon szer-
vetlen és szerves anyagokból veszi fel, a me-
lyek a magvakban mint tartalék tápanyagok 
felhalmozva vannak; feltéve hogy a magvak 
még csiraképesek, a mely tulajdont azonban 
bizonyos idő múlva elveszítik. Ujabb időben 
Pönsson B. csiráztatási kísérleteket végzett azon 
irányban, hogy képes-e az arzénikum a magvak 
csírázását elősegíteni. Ezen czélból oly itatós 
papirt állított elő, a mely 0"004% arzénessavat 
tartalmazott, azt megszárította és ezen papírra 
hagyta a magvak egy részét csírázni; másik 
részét pedig épp ily körülmények közt oly pa-
píron csiráztatta, a mely arzénmentes volt és 
a kísérletek azt mutatták, hogy az arzéntartalmu 
papír a csírázást igen lényegesen előmozdította; 
nézete szerint azért mert az arzénikum megöli 
a baktériumokat, amelyek a magvak tetején 
nyálkas anyagot hoznak létre és ez által a 
magvaknak légzését akadályozzák. Egészen más 
eredményre jutott azonban Jönsson akkor, 
amidőn egy másik kísérleti sorozatnál a ki-
csírázott magvak gyökereit közvetlenül arzén-
tartalmu vizoldatokba mártotta; mert ekkor az 
illető növények vagy igen szenvedtek, vagy 
pedig egészen rövid idő alatt el is pusztultak. 
Ebből az következik, hogy más hatása van az 
arzó:iikumnak, hogyha az azon szárazon és 
más, ha az nedvesen t. i. oldalban alkalmaz-
tatik és ennek lehet tulajdonítani azt is, hógy 
a különböző kisérlettevők az arzénikum hatá-
sára vonatkozólag egymástól annyira eltérő 
véleményben vannak. 

5. A nitrogén hatása a gyökérképzödésre. 
Köztudomásu dolog, hogy a növény gyökereivel 
veszi.fel a talajból az ásványi anyagokat; és. 
a gyökérzet fejlődése és bokrosodása a talaj-
ban levő ásványi anyagok mennyiségétől, mi-
nőségétől és egymás közötti helyes arányától 
függ, ugy, hogy a gyökérnek minősége után a 
talaj jó vagy rossz voltára is lehet következ-
tetni. A gyökérzet fejlődésének tanulmányozása 
végett Müller-Thurgau tett ujabb időben kísér-
leteket tengerivel, luczernávaí, herével, tökkel, 
babbal és más növényekkel oly módon, hogy 
ezen. növények magvait előbb desztillált víz-
ben kicsiráztatta és ezáltal az illető növények 
gyökérrendszerét bizonyos mértékben kifej-
lesztette ; ekkor a gyökér törzsén 4 meglehe-
tősen egyformán kifejlődött., mellékgyökeret 
meghagyván, a többit letépte és a növényt 
olymódon nevelte tovább, hogy a meghagyott 
oldalgyökerek közül kettőt normális lápoldatba, 
t. i. oly oldatba mártott, amelyben minden 
szükséges növényi tápanyag meg volt, mig 
ellenben a másik kettőt, oly oldatba helyezte, 
amelyből az összes szükséges növényi tápanya-
gok közül csakis a nitrogén hiányzott teljesen; 
és a kísérletekből' kitűnt, hogy a gyökerek a 
nitrogéntartalmú tápoldatban jóval hosszabbra 
nőitek és szépen megbokrosodtak. Ezen kísér-' 
letekből a kisérlettevő azt következteti, hogy 
maga a gyökér is képes fehérjét termelni. 

6. A sóskasaras mésznek élettani szerepe 
a növényi szervezetben. Különböző növények 
zöld részeiben górcsövi uton számos igen apró 
éles jegeczeket, t. i. a sóskasavas mésznek 
jegeczeit lehet feltalálni. Ezen jegeezeket az 
élettani búvárok oly anyagoknak tekintették, 
amelyek mint a növényi anyagoknál a gyanta 
vagy a.mézga; vagy pedig az állati anyagok-

nál a haj, a köröm stb., a növényi életműkö-
désben már nem vesznek részt, tehát elválmá-
nyok vagy képzödvények, amelyek nem szívód-
nak fel többé vissza az életnedvbe. 

Ujabb időben azonban Krausz G. vegyi 
vizsgálatai által kétségtelenné tette, hogy ezen 
jegeczek a növények életműködése alatt ismét 
feloldódnak, felszívódnak, és szerves anyag-
képzésre felhasználtatnak. Az e téren tett kí-
sérleteket a rhumex obtusifoliussal végezte, a 
mely már ki volt hajtva és azon eredményre 
jutott, hogy setét helyen való tenyésztésnél az 
u. n. rhizómákban a száraz anyag igen apadt, 
és hogy ha a növény ekkor a talajban meszet 
taláí, akkor a sóskasavas sóinak mennyisége 
nem csak hogy nem apad, sőt _sok eset-
ben még növekszik is. Hogy ha azonban a 
növényt mészmentes közegben nevelik, akkor 
ennek sóskeseres sótartalma igen lényegesen 
alászáll ép ugy mint a többi tartalék tápanyag; 
ebből azt lehet következtetni, hogy ily esetben 
a növény a sóskeseres mészjegeczekben levő 
meszet használja fel mészszükségletének fede-
zésére a földfölötti szerves részeinek felépíté-
sére. Ugyanily kísérleteket tett ugyanazon bú-
vár a fanemü növényeknek nyugvó téli ágaival 
is, a melyeket oly tavaszi ágakkal hasonlított 
össze, a melyek már különböző mérlékben ki 
voltak hajtva; valamint setétben nevelt ágak-
kal is, és mindezen kísérletei azt bizonyították, 
hogy a növényeknek oxalsavas mészjegeczei nem 
oly természetű elválmányok a melyek a nö-
vények életműködésénél már nem szerepelnek, 
hanem oly anyagok a melyeket a növény szük-
ség esetében felvesz és tovább feldolgoz, tehát 
tartalék tápanyagok. 

7. A növény ''fehérjeképződéséröl. Ezen 
kérdés tanulmányozásával ujabb időben Dr. 
Kosutány T. a magyar-óvári gazdasági akadé-
mia tanára foglalkozott és kisérleteiből kitűnt, 
hogy a növények idősebb leveleiben a nitrogén 
kisebb mennyiségben találtatik, mint a fiatal 
levelekben, és hogy éjjel a levelek valamivel 
többet tartalmaznak mint nappal, mert éjjel 
a fehérjenemü nitrogén-vegyületek mennyiségé 
— nézete szerint szaporodik a nem fehérje-
neműek rovására, vagy is hogy a nem fehérje-
nemü nitrogénvegyek éjjel nagyobb mértékben 
alakíttatnak által fehérjévé mint nappal. Továbbá, 
hogy a levelek éjjel több ammoniasót tartalmaz-
nak mint nappal; mig ellenben nappal a leve-
lekben több a salétromsav mint éjjel. A kisér-
lettevő véleménye szerint a légenysavnak nit-
rogénje éjjel nagyobb mértékben alakittatik át 
fehérjévé, mint nappal. Figyelemre méltó to-
vábbá a kisérlettevőnek azon észlelete is, hogy 
az éjjeli időben gyűjtött levelek sem osporgent 
sem más oly anyagot nem tartalmazlak, a 
mely ahoz hasonló volt. 

Nézete szerint az asporgen éjjel fehérjévé 
alakul által és a növény nappal nagyobb mér-
tékben gyűjti a fehérjeképződéshez szükséges 
anyagokat és azoknak fehérjévé való feldolgo-
zása éjjel történik; éjjel a levelekben több a 
szabad sav; mint nappal; a czukor ellenben 
nappal találtatik azokban nagyobb mennyiségben. 
A növények víztartalma is éjjel valamivel na-
gyobb, mint nappal. 

8. A levélzet megsárgulása ősz szel. Ryvotsch 
S. szerint annak tulaj donitható, hogy a zöld 
levelek sejtjeiben egyszer-másszor olajcseppek 
találtattak. Ezen olajat' rendesen tartalékanyag-
nak tekintették. Ryvotsch szerint ezen olaj a 
lomblevelüeknél épp ugy, mint a tűlevelűeknél, 
minden levélzöldtartalmu sejtekben állandóan 
találtatik és ennek mennyisége őszszel szapo-
rodik. Ezen olaj a megsárgult levelekben elő-
forduló sárga festanyagot, axanthofyllt feloldja 
és erről meg lehet győződni azáltal, hogy ha a 
levelek friss metszeteit borszeszszel kezeljük. 
Nagyon valószínű, hogy ezen olajnak jelenléte 
és tulajdonai összefüggésben állanak a levelek-
nek az őszi évadban történő megsárgulásával; 
maga az olaj még közelebb nem ismeretes, 
lehet áz "zsirolaj'és lehet illó olaj. 
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9. Erjesgtési kísérletek ribizkelével. Sebe-
lien S. által tétettek oly módón, hogy külön-
böző mennyiségű ribizkelevet czukorral és 
vizzel kevertek össze, mindaddig, a míg a ke-
verékben a czukortartalom 20°/o-ra nem emel-
kedett és a savtartalom 0'6p/o-ra nem szállott 
alá. Az ekként kiigazított nedvet 60—70°-ra 
felmelegítette és ezáltal a benne, levő erjger-
jesztőket megölte és azután azt ismét lehű-
tötte az erjedési hőmérsékletre, t. i. 16—20° 
€-ra. Az ekként kezelt folyadékot már most 6 
egyenlő részre osztotta és minden egyes ily 
részletbe más faj tisztán kultivált élesztőt ke-
vert. Az erjedés, amely már most bekövetke-
zett, véletlenül egy kis hiba miatt félbeszakadt 
már akkor, a midőn e folyadék csak 5% bor-
szeszt tartalmazott. Az ily módon nyert folya-
dékoknak izlelésénél azt lehetett tapasztalni, 
hogy mindegyik más izü és zamatu volt, amit 
•csakis a felhasznált élesztőgomba hatásának 
lehet tulajdonítani. Ugyanezen folyadékokat 1 
év eltelte után ismét megízlelték és akkor a 
•6-féle próbafolyadék ize között alig lehetett 
valami kis különbséget észlelni. 

A nevezett kisérlettevő ugyanezen kísér-
letet a következő évben ismételte, akkor az 

. illető próbafolyadékokat egészen el hagyta 
erjedni és erjedés után ezeknek izle'.ésénél 
izre és zamatra nézve alig lehetett némi kis 
különbséget megállapítani. 

Ezen kísérletekből azt lehet következ-
tetni, hogy éppen ugy, mint a borerjedésnél, 
itt is az erjgerjesztők által produkált illatos, 
zamatos, iztadó anyagok különösen az erjedés 
kezdetén lépnek előtérbe és a ribizke mustjá-
nak eredeti jellegét teljesen elnyomják és hogy 
ezen újonnan képződött zamatos anyagok nem 
állandóak. 

10. A sajtnak erjedését Orla Jansen ta-
nulmányozta ; utóbbi szerint a sejtnek érése 
szinte erjedési folyamat, amelyet egy organizált 
erjgerjesztő mellett főképp egy nem organizált 
erjgerjesztő — amely „enzimes easease"-nek 
neveztetik — idéz elő ; ennek' hatása álatt a 
sajttömeg részint oldékonyittatik, részint pepto-
rizálódik. Az organizált erjgerjesztők, amelyek 
itt szinte szerepelnek, a sajtnak erjesztésénél 
jellemzők; ezeknek hatása azonban inkább 
közvetett, mint közvetlen. 

A fenn megnevezett kisérlettevő azon 
igyekezett, hogy a hathatós gerjesztőt az 
„enzimét" közvetlenül belé keverhesse a sajtba, 
azonban ennek nagyban való előállítása nehéz-
ségekbe ütközött és azért ezt a könnyebben 
előállítható hasnyálerjesztővel a tripszénnel 
helyettesitette; és azon véleményének adott 
kifejezést, hogy a sajt erjesztésénél az organi-
zált erjgerjesztők nem nélkülözhetők. Kísér-
letei pedig oda irányultak, hogy a sajt fehér-
jét tökéletesebb peptonizálás által könnyebben 
emészthetővé tegye, mint azt az organizált 
gerjesztők — a sajtban levő víznek igénybe-
vétele mellett tenni képesek. Ez által azt is 
eléri,' hogy a sajt látszólag zsírosabb lesz. 
Mindeddig nem konstatálta azt senki sem, 
hogy képes-e a hasnyálnak erjesztoje t. i. a 
tripszin a sajtra hatást gyakorolni, miután 
ebben savak ós konyhasó is találtatnak, ame-
lyek hatását megsemmisíthetnék és mert a 
sajtban igen kevés a viz, ennek hőmérséklete 
pedig igen alacsony. A kisérlettevő azonban, 
kísérletei -alkalmával az organizált gerjesztők 
hatását kis mennyiségű éternek hozzátöltése 
által mérsékelte és azon eredményre jutott, 
hogy még 5°/o konyhasó is emelte a tripszin 
hatását és hogy az ily módon előállított sajt-
félék -Va-szer több oldékony és könnyen meg-
emészthető nitrogén vegyeket tartalmaztak és 
zsírosabb és kellemesebb izüek is voltak, mint 
azok, amelyek tripszinnel kezelve nem lettek. 
Minél több"" tripszinnel készült a sajt, annál 
tökéletesebben volt benne a casein peptoni-
zálva- és aránylag annál több volt benne a 
protein az ammoniához képest. 

Pólya Jakabnak a M. T. akadémia lev. 
tagjának s lapunk egyik legkiválóbb munkatár-
sának idő előtt 53 éves korában bekövetkezett 
halálát kell tudatnunk űlvasóinkkal. Pólya ugy 
is mint ember, ugy is mint a közgazdasági 
tudomány hivatott és tudós müvelője, kivívta 
mindazok elismerését, a kik őt és munkáit is-
merték. A múlt évben irta meg a budapesti 
bankok, ezt megelőzőleg pedig a pesti magyar 
kereskedelmi bank történetét. Munkássága fő-
leg a mezőgazdásági politika és a szövetke-
zeti ügyre irányult. Egyik fordítója volt annak 
idején az OMGE. könyvkiadó vállalatában meg-
jelent Rauffeisen-féle nagy műnek, mely a szö-
vetkezetek alakítását, vezetését és hasznát írja 
le. Egy hasonló, de rövidebb eredeti mű, mely 
1893-ban jelent meg s Pólyát vallja szerzőjé-
nek, közkézen forog ma is. A mezőgazdasági 
válságról irt s a m. t. akadémia által is meg-
koszorúzott müve becses forrásmű, mely min-
denre kiterjedő figyelemmel tárgyalja e bonyo-
lult és vitás kérdést. Sok czikk jelent meg 
ezen kivül Pólyálól ugy a „Köztelekvalamint 
a ,Magyar Gazdák Szemléje", a „ Közgazdasági 
Szemle" s a „Szövetkezés" hasábjain. Á túlfeszí-
tett munkásság káros hatása azonban nem 
maradt el. A még tetterős férfiút ez év ele-
jén , szív és vesebaj támadta meg s döntötte 
sírba. Temetése m. hó 31-én volt. Özvegye és 
öt árva siratja. Legyen könnyű a föld porai 
felett! 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
344. sz. kérdés. Ezen év márczius .elején 

vettem át gazdaságomat, mely 1300 hold sárga 
kötött agyag talaj szurkos és át nem eresztő 
altalajjal. Az elődömnek kevés marhaállománya 
volt, tehát keveset trágyázott és kevés fogatja 
volt, nagyon sekélyen és keveset szántott. A 
bérletnek fele távol fekszik a majortól és az 
a része nagyon gyenge trágyaerőben van és a 
folytonos gabonatermelés által a foszforsav 
tartalma a talajnak igen ki van zsákmányolva, 
azonban bükköny és" lóhere bőségesen terem, 
tehát elég nitrogéntartalmának kell lennie a 
talajnak, amennyiben itten úgyis gyakran eső 
van és mélyen is fekszik a gazdaság. Miután 
jelenleg még nincs elegendő marhatrágyám, 
amennyiben istállók hiányában nem tarthatok 
annyi marhát, amennyi szükséges trágya elő-
állításához elegendő lenne, tehát zöldtrágyá-
zással egybekapcsolt műtrágyázással akarom a 
földeket feljavítani, és pedig: turnuszom sze-
rint évenkint 60 hold ugar lesz, tehát azt be kell 
vetni biborherével vagy őszi borsóval, és azt 
májusba beleszántani és holdankint az 1200Q 
öl 250 kgr. 18% foszfátot belefogasolni és ugy 
repczével elvetni. Mint már emiitettem elődöm 
nagyon sekélyen szántott 4—5" és az én ter-
vem fokozott mélyebb szántással a talajt 9—10" 
mélyíteni, hogy ez által a talaj vizfelszivó 
képességét fokozzam. Helyes-e a nézetem a zöld-
trágyázás és a szántásra vonatkozólag? , Hol 
kaphatok egy olyan szakkönyvet, amelyben a 
zöldtrágyázás részletesen tárgyalva van"? 

Fülöpmajor. U. M. 

346. sz. kérdés. A „Közteleli' 53. szá-
niában a levélszekrényben foglalt, 310-ik kér-
désre szóló feleletben emiitett önműködő itatót 
és jászlakat, melyik czég késziti illetve szál-
lítja a közlött árak mellett ? 

Temesvár. S. J. 
347. sz. kérdés. Egy 12 méter mély kút-

hoz, amelyet mint gémeskutat szándékozom 
felállítani, mily Ijosszunak kell.lenni a sudár-
fának ? mily magasnak a kutágasnak ? és mily 
hosszúnak a gémnek? továbbá a kut központ-

jával mily távolságra állítandó le a. földbe a 
kútágas? egyszóval: mi az arány a kut mély-
sége és a kútágas magassága között? 

Bodrog. B. A. 

Feleletek. 
Zöldtrágyanövények. (Felelet a 344. sz. 

kérdésre.) Ezen kérdésre vonatkozólag, a Köz-
telek egyik legközelebbi számában egy terjedel-
mesebb közlemény fog megjelenni, melyből 
teljes tájékozást meríthet." Ez alkalommal csak 
azt jegyzem meg, hogy zöldtrágyának a fel-
sorollak közül azt használja, mely ott tapasz-
talatiig legjobban díszlik. A tervbe vett mű-
trágyázás helyén való, de jobb lesz azt nem 
befogasolni, hanem leszántani. Az eddigelé 
sekélyen szántott kötött talaj mély szántásával 
csak fokozatosan szabad előrehaladni, mert ha 
egyszerre mélyen szántunk, igen sok nyers 
földet hozunk fel. Másrészt a mélyebb szán-
tást csak őszszel végeztessük, hogy a téli fagy 
porhanyitólag hathasson a felhozott nyers 
földre. 

A zöldtrágyázásra vonatkozólag csak 
német munkák vannak, melyeknek nem nagy 
hasznát venné azért, mert ott a tarló vetés 
divik, melyet nálunk csak ritkán lehet sikerrel 
alkalmazni. A zöldtrágyázásnak azt a módját, 
hogy áttelelő zöldtrágyanövényeket vetünk, 
a német munkákban említve sem találja. 

K. K. 

Önműködő itatok beszerzése. (Feleiet a 
346. sz. kérdésre.) Önműködő itatóberendezé-
seket a „Köztelek" 53. számában felsorolt egy-
ségárak mellett szállít: „Kraatz et Comp. gép-
gyáros Braunschweig"-ban s a „főherczegi 
vasmüvek Teschenben". E helyeken azonban 
csak magát az itatót tanácsos beszerezni, mert 
a csövekhez, csapokhoz stb. itthon jóval ol-
csóbban juthatunk. Itatóedények gyártására 
hazai gyáros sájnos még nem vállalkozott. 

' Sz. Gy. 
Gémeskút méretei. (Felelet a 347. számú 

kérdésre.) A kérdéses gémeskút egyes részeit 
a következő méretekkel készítheti el: 

Sudárfa hossza kb. . . . 12"50 m. 
Kútágas magassága . . . 7—8'— „ 
Gém hossza 15'— „ 
végül az ágas távolsága a kut 

közepétől 4-50—5 „ 
Sz. 

V E G Y E S E K . 
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Oldal 
Felhivás a gazclaközönséghez. — Országos sör-

árpavásárok. — Felhivás gyümölcstermelőink-
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Eljegyzés. Újhelyi Imre gazdasági akadémiai rk. 
tanár Magyar-Óvárott eljegyezte Hensch Irma kisasszonyt 
Hensch Árpád gazd. akadémiai tanár leányát. 

Emelkedő búzaárak és a túltermelés. 
Egyik olvasónk az alábbi levelet iniézte hoz-
zánk, melyet kivonatosan közlünk már csak 
azért is, mert a búzaárak emelkedésében a 
túltermelés sokat vitatott teóriájának megerő-
sítését látja, holott felfogásunk szerint a mai 
áralakulás éppen ennék ellenkezőjét bizo-
nyítja. A levél, a következő: „Most, midőn a 
buza ára Budapesten 11 frt körül jár, nem 
lenne talán érdektelen gazdatársainkkoz azt a 
kérdést intézni, vájjon még most is hivei-e 
azon nézetnek, hogy a gabona alacsony ára 
a közvetítők, börzespekuiánsok és monometa-
lizmustól — nem pedig a tulprodukcziótól 
származik. Én mindig azt tartottam, hogy a 
gabonaárak alacsony ára leginkább a tulpro-
dukcziótól származik és íme, az idei rossz ter-
més, amidőn a természet gondoskodott arról, 
hogy tulprodukczió ne legyen, mily fényes 
elégtételt adott nekem, mert én mindig ugy 
okoskodtam, hogy mindjárt felmegy a gabona-
ára, mihelyt kevés lesz a megőrölni való, mert 
a papirosbuzából nem lehet lisztet csinálni és 
kenyeret sütni, és ime, most mindamellett, 
hogy közvetítők vannak, bimetallizmus sincs, 
és a börzén is éppen ugy, vagy még jobban 
spekulálnak, mint azelőtt, még is most a leg-
magasabb ára a búzának Budapesten 11 frt 
és ha az egész világon a gazdák megtennék 
azt, hogy jövőre sem vetnének nagyobb terü-
letet gabonával, mint amennyin körülbelül 
annyi termést reménylenek, mint amennyi az 
idén termett; mindjárt megmaradna a mostani 
viszonyok mellett is a 10 frtos buza, csak az 
a baj, hogy ezt a gazdák között kivinni nem 
lehet, és ha a természet nem gondoskodik 
róla, ezután is szinte ugy fognak nyögni, 
az utolsó árak terhe alatt, mint eddig." 
A levél írójának közölt fejtegetései látszólag 
fején találják a szöget, mert tény az, hogy az 
áralakításra befolyó összes abnormis s általunk 
kárhoztatott tényezők épp ugy megvannak az 
idén, mint megvoltak a mult évben s ezek 
daczára a búzaárak immár a 12 frtot is elér-
ték, söt habár kisebb mértékben, de még min-
dig emelkedőben vannak és tekintve a külföld 
legtöbb államának rossz terméseredményét, 
tekintve továbbá a hosszas1 esőzéseket, melyek 
a hordás alatt nálunk is milliókra menő káro-
kat okoztak: a legnagyobb valószínűséggel re-
mélhetjük, hogy az árak még továbbra is 
emelkedni fognak. Emelkednek pedig azért, 
mert a világ terméseredménye rossz volt, azaz 
kevés buza termeltetett; ennek legtermészete-
sebb konzekvencziája az, hogy az alacsony 
búzaárak a túltermelésnek voltak következ-
ményei Ezzel szemben mi azt az egyetlen 
kérdést vetjük fel, högy hol vannak hát azok 
a készletek, amelyeknek a túltermelés követ-
kezményeként a mult évről okvetlen fenn 
kellett volna maradniok? Hiszen tudvalevő, 
hogy a világ búzakészlete rendkívül csekély, 
holott ha az alacsony árakat a feles készlet 
okozta volna, ugy ennek a híresztelt nagy 
készletnek ma is csak nyoma lenne valahol. 
Bőszünkről az áremelkedésben éppen a túlter-
melés feltevésének alapos megczáfolását lát-
juk s ebben a meggyőződésünkben benne fog-
laltatik az az állítás is, hogy amennyiben az 
áralakulást egyedül és helyesen a. kereslet s 
kínálat- viszonya szabná meg, ugy tekintettel a 
jelen nyomorúságos terméseredményekre, a 
gazda csekély termését mindenesetre magasabb 
árban értékesíthetné, mint, ahogy ma tényleg 
értékesítheti. Egyébként e nagy horderejű kér-
déssel kapcsolatos fejtegetésekre legközelebb 
bővebben lesz alkalmunk visszatérni, 

A Gcömör-Kishontvármegyei Gazdasági 
Egyesület augusztus hő 6-án, pénteken d. e. 
10 órakor Tornallyán a kaszinó nagytermében 
igazgató-választmányi ülést tart. Tárgyak: 
Elnöki jelentés az egyesület tevékenysége- és 
belügyeiről. Szakosztályok megalakitása. Hiva-

talos közlöny rendszeresítésé. Folyó ügyek és 
indítványok tárgyalása. 

Allamvasnti beruházások. A m. kir. ál-
lamvasutak hálózatán eszközléndő beruházá-
sokról s e beruházások költségéinek fede-
zéséről szóló törvényjavaslatot a képviselőház 
rövid tárgyalás után változatlanul eltogadta. 
Nagyban és egészben a törvényjavaslat ellen 
kifogásunk nincsén, és mint azt már részletesen 
kifejteni alkalmunk volt a megszavazott 123 
millió forintnak ugy a szükséges beruházások 
mint a forgalom pozitív fejlesztése érdekében 
való hasznos felfordithatását sőt szükségességét 
a széles terjedelmű terv alapján kétségbe nem 
vontuk.. Sajnosan konstatáljuk azonban, hogy 
a törvényjavaslat vasúti forgalmunk egyik orga-
nikus hibáját nem szanálta s hogy a képviselő-
házban' a középdurtai áthidalás érdekében egyet-
len felszólalás sem történt. Ez a sokszor em-
legetett, nagy horderejű kérdés minden esetre 
megérdemelte volna a figyelmet, mert itt a 
közép Duna vidékének egy óriási területi ér-
deke áll szemben azzal a sorvasztó politikával, 
mely évtizedekén keresztül a forgalomnak 
egyedül Budapestre irányításában kulminált s 
a melyen a szóbanforgó törvényjavaslat javí-
tani hivatott. Anomaliának tűnik feltehát előt-
tünk, hogy akkor, mikor a forgalom s a vidéki 
empóriumok egészséges fejlesztéseiről van sző, 
mégcsak felszínre sem kerül a középdunai 
áthidalás kérdése, holott ez a mindössze 3 
milliós munkálat általánosan ismert, rég érzett 
forgalmi hibát javítana. Akár mi okozta a tör-
vényjavaslatnak oly gőzerővel történt letárgya-
lását, véleményünk szerint semmi sem iridokol-
hatja azt, hogy ezt a rendkívül fontos mozza-
natot a törvényhozás hivatott tagjai egyáltalá-
ban nem méltányolták s hisszük, sokan vannak, 
az idők folyamán pedig még többen lesznek 
olyanok, kik mindazokat, a kiknek a felszóla-
lásra alkalmuk lett volna s e kérdés látkörü-
kön belől feküdt, a kötelességmulasztás vád-
jával fogják terhelni. 

Elmaradt kiállitás. A felsőtiszavidéki 
gazdasági egyesület ez év őszén nagyobb sza-
bású gyümölcs-, szőlő- és borkiállítást terve-
zett; szándéka volt erre a kiállításra a konzu-
látusok utján a külföldi kereskedők figyelmét 
is felhívni. A mozgalom azonban nem ígérke-
zett végrehajthatónak, ugy, hogy az egylet a 
kiállitás eszméjéről ezidőszerint kénytelen volt 
letenni, részben az érdekelt gazdaközönség kö-
zömbössége miatt, főként azonban azért, mert 
a földmivelésügyi minisztertől, kért szerény 
anyagi támogatást nem kapta meg. Jól ismerve 
a Nyírség helyzetét, ahol a gyümölcs- és szőlő-
termelés sikeres folytatása szempontjából rend-
kívül lényeges feltétel, hogy az évről évre fo-
kozódó terméskészletnek vevők is biztosíttassa-
nak : a tervbe vett kiállítást olyan akcziónak 
tartjuk, amely méltán megérdemelte volna a 
felső támogatást is. Mindazáltal nem szándé-
kunk a földmivelésügyi minisztert a kötelesség-
mulasztás vádjával terhelni. Beismerjük azt, 
hogy a földmivelésügyi miniszter sürüen talál-
kozik a gazdasági egyesületek részéről kiállí-
tási akcziók segélyezése iránt való kérvények-
kel és gyakran ezen kérvényeknek eleget is 
teszi Viszont be kell ismernünk azt is, hogy 
ha a földmivelésügyi miniszter mérlegelés tár-
gyává teszi, hogy vájjon a kiállítások segélye-
zésére fordított összegekkel arányban áll-e az 
általuk elért reális eredmény, akkor arra a kö-
vetkeztetésre jüthat, hogy több esetbén a ki-
állításokhoz megfelelő reális eredmények nem 
fűződtek, mert azoknak rendezése többször 
nem a mindennapi élet szükségletéből folyt, 
hanem csak az egyleti tevékenység nyert ben-
nük sablonszerű "kifejezést. Hogy ez így van, 
bizonyítja ezt az általános felfogás is, amely 
szerint a kiállításoknak sokszor maga a gazda-
közönség sem tud be praktikus czélokat, sőt 
irántuk érdeklődéssel sem viseltetik. Ha most 
a jmimszter egyik-másik kiállításnak nem siet 
támogatására, ha azoknak hivatását egyes ese-
tekben nem mérlegeli kellően: ezen nincs mit 

csodálkoznunk. De éppen azért, mert a kiállí-
tások terén manapság bizonyos visszahatás nyo-
mása álatt vagyunk, igyekezniök kell á gazda-
sági egyesületeknek arra, hogy mikor fontos, 
messze kiható czélü kiállításról van szó, akkor 
ennek a mozgalomnak'sorsát ne egy kérvény-
től, sőt ezen kérvény elintézésének gyorsasá-
gától tegyék függővé, hanem állítsák oda biz-
tosítékul saját anyagi erejüket és ne sajnálja-
nak némi áldozatot sem, mikor a gyakorlati 
élet igazi szükségletének tesznek eleget. Ha 
erejük gyenge ilyen missziók betöltéséhez, im-
már hivatkozhatunk a gazdasági egyesületek 
országos szövetségére, mely az istápolásra 
méltó ügyektől nyomatékos erkölcsi istápolását 
nem fogja megvonni. Ami végül a gazdaközön-
séget illeti, annál nyomtatványokkal, prospek-
tusokkal az érdeklődést felkelteni bizony bajos 
dolog: ám a gazdasági egyleteknek nem is az 
a czéljuk, hogy négy fal közül levelezzenek, 
hanem személyes uton, a társadalmi összeköt-
tetések felhasználásával kell mozgalmuknak 
a közérdeklődéshez utat törni. E szemporitok 
figyelembe tartása mellett sikert és' hasznos 
szolgálatot várunk a felsőtiszavidéki gazdasági 
egyesület jövő évre elhalasztott kiállításától, a 
melyre az érdekelteknek és a földmivelésügyi 
miniszternek figyelmét már eleve is felhívjuk. 

Az őszi aukczióra rendelt gyapjukükle-
méiiyek kedvezményes díjszámítása. A magyar 
kir. államvasutak és a csatlakozó magyar vas-
utak bármely állomásáról Budapest dunaparti 
teherpályaudvarra a budapesti gyapjuárverési 
csarnokvállalat czimére szállítandó a folyó év 
szeptember 1-én megkezdendő nyilvános gyapju-
aukcziókra rendelt és az e czélra kijelölt rak-
tárakba betárolt gyapjuküldeménye.kre a m, kir. 
államvasutak vonalait, illetőleg folyó év julius 
hó 14-től szeptember l-ig tetszés szerinti 
mennyiség feladásánál a helyi árudijszabás 
II. osztályú díjtétele (30—5078 leengedés) 
kocsi- és fuvarlevelenkint legalább 5000 kg. 
feladása, vagy ezen súlyért való díjfizetés ese-
tén a helyi díjszabás A osztályú díjtétele 
(190—120% leengedés) fog alkalmaztatni. A 
hajón érkező gyapjuküldemények után a Duná-
tól a raktárig vezető vágányon való szállításért, 
tekintet nélkül a kocsi megterheléséré, kocsin-
ként 4 frt fizetendő. ' Az átrakodást a hajóból 
a vasúti kocsiban, valamint a kirakást a«?asuti 
kocsiból a raktárba a fél saját költségén tar-
tozik teljesíteni, a netaláni szükséges állomási 
emelődaru azonban díjtalanul fog átengedtetni. 
Amennyiben, a vasúti kocsik az átszállítás és 
átrakodás czéljaira 24 óránál tovább vétetné-
nek igénybe, ezen idő túllépése esetén a dij-
szabásszerü kocsiálláspénz fog beszedetni. 

A határidő-üzlet és a Kúria. Fontos elvi 
kérdésben döntött a királyi Kúria most egy 
vétkes bukási eset alkalmából. R. Adolf győri 
gabonakereskedő hosszabb idő előtt csődbe 
jutott S vétkes bukás miatt panaszt ooaeiltek 
ellene. A győri királyi törvényszék el is .ítélte 
ezén az alapon. A győri királyi Tábla >iagy 
találta, hogy R, szigorúbb Ítéletet érdemel, 
mert a tárgyalás folyamán világosan be volt 
bizonyítva, hogy R, üzletszerű tőzsdei spéku-
láczíókat folytatott, még pedig differeneziál-is 
üzletekre, amelyek nem vágtak üzleti körébe, 
s amelyek, saját vallomása szerint is bukását 
okozták. A királyi Kúria most mindakét alsó-
biróság ítéletét megváltoztatta, kimondván, hogy 
nem állhat meg a királyi Táblának az a meg-
okolása, hogy a gabonakereskedő üzleti köre 
csakis készáru, vagy raktáron és iá közben 
szállításon levő gabona vételére és eladására 
szorítkozik ; a gabonakereskedő köthet differen-
czíális üzleteket is s ily üzletek aem tekinthetők 
ránézve könnyelmű és merész tőzsdei spekulá-
ciónak. Nem állítunk fel véleményt, & Köria 
döntésével szemben; más kérdés azonban, 
vájjon mennyivel ér többet a gazdáénál a ke-
reskedő személyes hitel ', ha ez a személy tör-
vényesén elúszhat a "différeneziáüs üzletek hul-
lámaival. 
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Díjkedvezmény gabona, bor és élelmi-
ezikkek íjtán. A Dunaverseny arra kényszeri-; 
tette a Fehér- és Tolna vármegyei h. é. vas-
utak ignzgatóságál, hogy a vonalán fekvő 
Duna—Földvár és Adony—Szabolcs átm. köztí; 
állomások viteldiját egész waggonokban szállí-
tandó gabona és borküldemények után, 40 
fillérre, Paksról Adony-Szabolcsra (átm.) 44; 
fillére mérsékelje. A temesvár—buziási h. é. v. 
]iedig az élelmiezikkek jobb értékesítését az-
által mozdítja elő, hogy vonalairól Temesvárra; 
gyorsáruként tetszés szerinti mennyiségben 
szállítandó tej, tojás, vaj, friss hus, halak, 
baromfi, zöldség, dinnye, szőlő, gyümölcs és 
kenyérküldemények után a teherárukra érvé-
nyes IV. darabáruosztály díjtételeit engedélyezi, 
(mely engedmény a rendes vitelbérrel szemben 
50—60%). A megfordított irányban szállítandó 
használt göngyök után is megfelelő mérséklést 
engedélyezett. 

Szövetkezeteink 1896-ban. Magyarorszá-
gon a gróf Károlyi Sándor elnöklete alatt 
álló községi hitelszövetkezetek csak 10 éves 
múlttal dicsekedhetnek, de 10 év alatt elter-
jedtek az egész országban s mindenfelé be-
igazolták nagy közgazdasági előnyeiket. Ha a 
tagok száma ugy fog szaporodni, mint eddig, 
akkor 8 év múlva közel lesz a hal százezerhez. Az 
üzle'.részek értéke nem sokkal lesz kevesebb 25 
millió forintnál, ellenben a takarékbetétek ezt 
jóval meg fogják haladni. Daczára e fokozatos 
fejlődésnek, a haladást állandóan gátolta az a 
körülmény, hogy 1896-ban már nem rendelke-
zett a központi intézet azokkal az eszközökkel, 
melyek a vidéki szövetkezetek létesítéséhez 
még minálunk' mindig elsőrendű szerepet ját-
szanak. A Károlyi-féle szövetkezetek kötelékébe 
tartozó községi hitelszövetkezetek fejlődését és 
emelkedését a következő táblázat mutatja. 

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 

31.8 46 55.8 65:3 125.sU 

112.8 1282 1538 1831 3333 3! 

A szövetkeze-
zetek tagja 9.5 14 

Kik jegyeztek 
- üzletrészt . 22.3 31.7 
Ennek értéke 
ezer irtokban «31.2 885.9; 

Az emelkedés, mely a lefolyt 1896. évben 
észlelhető, a tagok számánál 11,279-et, az 
üzletrészeknél. 22,620-at, ezek értékénél pedig 
591,225 forintot tesz ki. A legjobban feltünteti 
a községi hitelszövetkezetek fokozatos fejlődé-
sét az alább következő adatcsoportositás: 

üzletrész kölcsön betét alap 

1889 176.6 439.8 105.8 . 6.5 13.s 
1890 • 307.9 756.2 269.5 11-3 23.4 
1891 .462.4 1042.9 467.3 17.6 - 35.e 
1892 627.4' 1544.7 • 603:4 . 28 48.3 
1893 77.8:8 1856.7 725:7 41,5 64.2 
1894 945.4 2329.7 986.3 59.9 79.s 
1895 1338 o 4366 1293.4 90.8 1 1-6.4 
1896 1870.7 6066'4 1740.3 124.6 170:s 

Ezek a számok a legfényesebb bizonyítékai 
annak, hogy daczára a mezőgazdasági válság-
nak, hazánkban is egyre szaporodik azoknak 
a kisgazdáknak a száma, kik nem az elkesere-
désben, az állapotok felforgatásában keresik 
az agrárbajokból a kibontakozást, hanem a 
szorgalmas munkásságban, a fillérek megtaka-
rításában. Szövetkezeteink e tekintetben is a 
legszebb missiót .teljesitik. 

Az országos állatyásárok forgalma jú-
niusban. A junius hónapban tartott országos 
állatvásárok, — a hogy az országos m. kir. sta-
tisztikai hivatal Havi közleményeiben olvassuk 
—- számra és forgalmasságra is felül múlják 
az előző haviakat. Nagy oka lehet ennek a 
tartósabb jó idő is; juniusban 486 vásár közül 
327 kedvező időben folyt le; májusnak 401 
vására közül csak 193-ra járt jó idő. Felhaj-
tottak a juniusi vásárokra 498,658 szarvasmar-
hát (az előző hónapban csak 421,967-et), 
240,380 lovat (májusban 180,623-at), juhban 

•'és sertésben csökkent :a forgalom. A júniusi 
vásárokra 84.438 darab juhot hajtottak, május-
ban pedig 183,823 drbot; sertés a juniusi vá-
sárökon' 57,931 'volt, májusban pedig 71,132 
drb. Az eladás. aránya körülbelül ugyanaz, 
.mint az elmúlt hónapban ;, csak a juhok iránt 
mutatkozott jelentékenyen kisebb vásárló kedv. 
Eladtak a juniusi vásárokon 175,628' szarvas-
marhát (májusban 156,622), 56,113 lovat (má-
jusban 49,'930-át) 36,686: juhot (májusban; 
100,090 drbot) és 28,395 sertést (májusban: 
35,225 drbot); A szarvasmarha vásárok igen 
élénkek voltak Erdélyben és a Dunántul; leg-
több lovat a Dunántul hajtották fél; legtöbb 
juhot a Duna és Tisza . közti rész vasáraira a 
sertésvásárok forgalma a Tisza jobb- és bal-
partján volt legélénkebb. A jelentékenyebb 
piaczok közül forgalmas szarvasmarha vására 
volt Máramaros-Szigetnek (félhajtas 7,026, 
eladás 5,614 drb). Nagyváradnak (felhajtás 
5,394, eladás 4,437 drb). Kulán nagy kínálat 
mellett rendkívül csekély kereslet volt; felhaj-' 
tottak 7,260 drbot s csak 318-at adlak el. 
Legtöbb lovat a mohácsi vásárra hajtottak fel, 
6,705 drbot, de.ebből csak 269-et adtak el; 
a kereslet legélénkebb Nagyváradon volt, a; 
hol 3,453 felhajtott ló közül 2,365 került el-
adásra. Nagyváradnak volt a legforgalmasabb 
sertés piacza is a mult hónapban ; 2,180 drbot 
vittek a vásárra, 2,000-et adtak el. Ugyanitt 
élénk volt a juhvásár is; 1.600 felhajtott drb 
közül 1,200 kelt el. A hódmező-vásárhelyi vá-
sárra 2,918 drb juhot hajtottak, s 1,168 drbot 
adtak el. A rossz időben tartott kulai vásáron 
az eladás mindenből igen csekély volt; 3,250 
lovat hajtottak fel és csak 254 et adtak el, 
2,480 juh került vásárra, és csak 781 kelt el 
belőle. Legnagyobb árt szarvasmarháért a 
nagy-körösi vásáron adtak, első minőségű tarka 
jármos párjáért 525 frtot. Nehéz igás ló a 
Csáktornyái vásáron 600 frton kelt, kocsilóért 
Győrött 900 frtot adtak. A juhnak ismét a 
korponai vásáron volt legnagyobb ára; egy 
kosért 15 frtot adtak; Munkácson a sertés 65 
frton is kelt. 

Kocsimégrendelés a m. á. v.-nál. A m, 
kir. államvasutak az őszi forgalom könnyebb 
és gyorsabb lebonyolithatása czéljából a f. év 
augusztus 15-től, 1898. márczius 15-ig 600 
fedett és 400 nyitott teherkocsit vett bérbe a 
nemzetközi vaggonkölcsönző társulattól. 

g u d a p e s t i 

g y a p j i i a u k c z i ó k . 
Az idei gyapjuaukczióknak 

m á s o d i k s o r o z a t a 
szeptember 1-én és 2 - á n 

tartatik meg. Az árverésre szánt külde-
mények, melyek „Gyapjuárverési Vállalat, 
Budapest, Dunaparti teherpályaudvar" czimen 
adandók vasútra, a m. kir. államvasutak 
összes vonalain tetemes díjkedvezményben és 
ingyen raktárban részesülnek. — Azonkívül 
sem beraktározási avagv mérlegelési költsé-

geket nem fizetnek. 
Minden egyéb, felvilágosítással szívesen 

„Árverési vállalat44 

f j e l l e r M . s T á r s a 
B U E i l F E S T E X T , 

Erzsébet-tér 13. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti srabonatőzsde. 

[Guttmann cs Wahl budapesti-terménybizományi 
czég jelentése.) . . . 

Napi jelentés 1897. augusztus 3. 
Készbuza ma gyengén volt:, kinálva, a malmok 

igen jó vételkedvet mutattak, minélfogva az irány 
megszilárdult, elkelt kb. 14,000 mm. és. az árak sokkal 

Eladatott: 
Uj Tiszavidéki: 100 m: m. 78 kg. a ll-97V2frt; 

100 „ 77 „ „ 11-92V2 , 
' 100 „ 77 „ „ n-85 „ ; 
200 . 77 . ,ii-85 . 
200 mi m. 76 „ „ 11-70 ' frt : 
250 „ . 11 70 , 
100 „ * 77- „ „ 11.-75 „ 

„ 11'75 . ; 
100 . , 11-77V2 , 
300 „ 77 „ „ 11 '771,2 „ 

76 „ , 11.77V2 . 
100 , 77 „ . 11-7.7V2 „ 
100 „ 76 „ . 11-771/2 „ 
200 . 75 , » 11-771/2 ., 
100 . 76 „ . „ 11-— „ 
100 m * n-90 „ : 

. 300 „ 79 „ 11-871,2 
78 „ „ ll'HÓ ','," 

,, 11-90 . 
1000 „ 77 „ „ 11-90 „ i 
1200 , 77 „ „ 11-80 „ 
300 „ 78 „ „ H-90 „ 

1500 „ 77 „ - 11-85 , 
78 . , H-90 „ 

100 „ 76 „ „ 11-85 . 
300 . 78 . . 11-05 . 
300 „ 78 „ „ ii-io ., 
560 „ 76 „ „ 11-75 „ 

Készrozs csekély forgalom mellett szilárd és 8'45 
—55 frt pesti paritással adatott el. . 

Árpa szilárd, szép lajták keresettek. 
Tengeri állomásokon drága. 
Zab tartott. 
Határidők magas Amerikára és fedezésekre szi-

lárd, nagy forgalom mellett. 
Következő kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 
Öszi buza . 10-89—11-18—10-10 •— 10-10—12 
Tavaszi buza 10-95—11'—- 11-24-1 M6 11-16—18 
Őszi ̂ rozs . . . 8-53—8-65- •- 8-65-66 
Öszi zab . . . . 6' 6-08' 6Í08-09 
Augusztusi tengeri 4-70—4-80 « - — 4'86 - 87 
Szept. tengeri . . 4-81-5" 4 94—-— 4"96—98 
Uj tengeri . . . 5"37—5-50—5-46— . 5-46-48 
Aug.-szept. repeze. 13-60—13-70—— 12 65-70 

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

Magyar gazdák vá-árcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. julius *hó 31-ről. Mivelnemcsak 
a helybeli fogyasztó közönség, hanem különösen a vi-
déki fürdőhelyek is tetemes, mennyiségű gyümölcsöt is 
vásároltak,, a beküldött áruk gyorsan voltak elhelyez-
hetők, a miért az árak. is emelkedtek.. Kajszin-baraczk, 
már fogytán van, nyári alma és .körte csak kisebb té-
telekbén érkezik, 

• Zöldségféle . csak nehezen talál vevőre, • igen 
nagy mennyiségben van a. piaezon. Paradicsom ke-
resett. . • • :.., -. , ... . ... ..„ :-,, , : ,;'„ 

Burgonya .kevés áll a vevők rendelkezésére, arak 
javultak, rózsa-burgonya 3 frt 20 kr, sárga 3 frt 50 kr 
mm.-ként. 

Vaj, tekintve a rossz időjárás által előidézett 
lanyha forgalmat, sok vari raktáron és csak árenged-
ménynyel helyezhető el. 

Tojás keresett, árak ismét emelkedtek, jna nagy 
ládánként 29 frtot jegyez. 

Miután ma minden fajta gyümölcs keresett, be-
küldőinknek a folytatólagos küldést sürgősen ajánjuk. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése a „Köztelek" részére). "Budapest, 1897. aug. 2-án. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 52—58, 
II. oszt. 46—54, III. oszt. 45—56, eleje I. oszt. 46—49, 
II. oszt. 42—47, III. oszt.. 38—45, borjúhús hátulja I. 
oszt. 48—60, II. oszt. 46—52, eleje I. oszt. 44-48, 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 50-0—50, vidéki ——, • sza-
lonna nélkül' elsőrendű 51—52, vidéki — , sertés-
hús pörkölt , sertéshús szerb szalonnával 50— 
—50, szalonna nélkül 48—52, sertéshús füstölt magyar 
60—64, idegen (vidéki) , sonka . nyers 1 kg. 
60—72, füstölt belf. csonttal 75—90,- csont nélkül 0-75 
—0-85, sonka füstölt külf. csont nélkül 0-90—1-—, 
szalonna sózott 1 q 50 0—53-5, füstölt 56—57-0, sertés-
zsír hordóval 55-5—55-5, hordó nélkül 53-0—53 0, kolbász 
nyers 1 kg. 58-60, füstölt 55—70, szalámi belföldi 145 
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— 170, külföldi — , mataez szopós é!6 1 db 4—5, 
tisztított . 

Baromfi. a)j É16. Tyúk 1 pár frt Ív l-IO, 
csirke 0'50—130, kappan bízott —' —, Sovány 1-— 
—1-30, récze hízott 1 '60—2'20, sovány 090—1-20, lud 
hízott 4- 6-—, sovány 2-.60—3'—, pulyka hízott 0'— 
—0-—, sovány —• •—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
—> , 1 kg. 0-40—0-60, csirke 1 db 0-30—0'65, 1 kg. 
-rí , kappan hízott 1 db 0-80—1-20, í kg. w •—, 
récze hízott 1 db 0"90~2-50, 1 kg. , félkövér 
1 (3b 0-40—0-70, lud hízott 1 db , 1 kg. 0'50— 
0-56, félkövér 1 db l'SÖ-l'ílO, 1 kg. —. pulyka hízott 
1 db —• •—, 1 kg. —, félkövér 1 db —• •—, 
1 kg. , ludmáj 1 db 30—1:—, 1 kg. 1'—1'40, 
ludzsir 1 kg. 70—O'SO, idei liba 1 db —•—•—. 

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

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—Ó-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0-24—0-28, tejföl 0 26—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-80—1-20,1. rendű 0 70—0-80, II. r. 
0-60—70'—, olvasztott 70— 100, Margarin I. rendű 
0'—, II. rendű o- 0"—, tehéntúró 0'05—0-14, juh-
turó 30—45, liptói 0-32—0-52, juhsajt 0'30—40, emmen-
thaji sajt 0'80—1-1C, groji sajt 0-70—0-72. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-12—0-15, barna kenyér 0'09—0'12, rozskenyér 0-09 
—0-10. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lenese magyar 1 q frt 7—10 stoke-
raui 26—2G, borsó héjas magyar 7-5—14-—, koptatott 
magyar , külföldi 13—22, bab fehér apró 7—13, 
nagy 0—13, szines 8—10. 

Tolás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 29 0—30-—, 
II. oszt. (1440 db.) 21—26-—, meszes , orosz tojás 
100 db. , tea tojás 2-30—2-30, törött tojás 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 0'40—5—, 1 q 
6-—20-—, Petrezselem 100 kötés 0-40—5-0, 1 q 12—18, 
zeller 100 drb 1—2 50, karalábé 0 30—0"60, vöröshagyma 
100 köt. 0-40—3-—, 1 q 6 0—6-—, fogbagyma 100 köt. 
10—28, 1 q 6-0—10-0, vörösrépa 100 drb 0-40—1-—, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 1-20—4, kelkáposzta 100 db 
0-30—1-4, vörös káposzta 3— 8'—, fejessaláta 0-40— 
1-40, kötött saláta 30—1-—, burgonya, rózsa 1 q 3 — 
4.—, sárga 3-80—-—, külföldi — 0—-—, fekete retek 100 
drb 0-20—1-50. uborka nagy salátának 100 db 0-25—1-40, 
savanyítani való 100 db 0"10—0-20, savanyitott 0-5—1-0, 
zöld paprika 0-12-0-35, tök főző 2'0—5, zöldbab 004— 
0-12, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. , fejtett 1 lit. 
12—20, tengeri 100 cső'0'50—1-10 karfiol 100 db — —, 
paradicsom 1 kg. 0 08—0-12, spárga —• •—, torma 
100 db 5—12. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt , közönséges 
.alma 8—20, fajkörte 20—25, közönséges körte 7—16, 
szilva magvaváló , vörös 12—14, aszalt 12—20, 
cseresnye faj —, közönséges , meggy faj 

, közönséges , ringló 14—20, baraczk kaj-
szin 11—30, őszi 24—35, dinnye görög nagy 100 drb 
25—32, kicsi 12—14, sárga faj 1 kg. 0-16—0'45, közönsé-
ges —, szőlő 1 kg. 0.50—1.60, csemege —-—-, dió (faj 
papirhéju) 24—30, közönséges 14—22, mogyoró 28—56, 
gesztenye magyar —, olasz- , narancs messi-
nai 100 drb —•—'—, pugliai —•—'—, mandarin 0' 
0-—, czítrom 0-70—1 20, füge, hordós 1 q 15—20, koszo-
rús 17-50—20, datolya 42—58, Mazsolaszőlő 40—58, 
egres 1 lit. 4—7 kr, eper 1 kg —o-—•. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—52, II. rendű 18—30, csöves , (szá-
rított) —- . köménymag ——, bortókamag 

. -—— . mák 1 q. frt — , méz csurgatott 0'28— 
0'32, sejtekben >1 kg. 0-40—070, szappan szín 24—25—, 
közönséges -— —, fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—Ó'60, vörös asztali palaczkban 0'56—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0-*—--000, ásványvíz palaczkban 

Állatrásárok. 
Bntl: • esti szurómarhavásár. Aug. hó 3-án 

A székesfcfárcsi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
kle.itcse. 

Felhajtatott: 679 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, db növendék élő borjú, — db élő 

bárány; — drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, drb bécsi, 105 drb, növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A mai borjuvásár élénk: lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk : belföldi 30—45 

frtig, kivételesen 46 frtig dbónkint, frtig, kivé-
telesen—írtig súlyra, növendék borjú 21—23 frtig, 
kivételesen — frtig dbónkint, •— 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. aug. 2. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

összes felhajtás 4723 db. Ebből magyar 3469 db, 
galicziai 686 db, bukovinai 309, németországi 259 db, 
hizott 3016 db, legelő 256 db, fiatal 1451 db, ökör 
3069 db, bika 472 db, tehén 867 db, bivaly 315 db. 

A szombati vesztegvásárra 386 db hajtatott fel. 
A forgalmi, vasúti viszonyok akadályai miatt az állatok 
a vásár rendes idejére nem érkeztek be s ebből ki-
folyólag magyarázható a csekély felhajtást szám adat. 
A kereskedők az elszállítási nehézségektől tartva, nem 
jelentek meg s így a forgatom lanyha és vontatott 
volt. Az árak a príma és középminőségeknél egyes 
esetekben 100 kiló után Va—í frtot nyert; ezen árja-
vulás a vásár végéig csak nehezen tartotta fenn magát. 
Az állatok mind eladattak. 

Árak: príma magyar 33—34.50 (35) frt, szekunda 
29—32 frt, tertia 26—28 frt. Galicziai prima 33. 36.— 
(—•—) frt, szekunda 30- 32 frt, tertia 27—29 frt. Német 
prima 36—37-50 (38.—), szekunda 32—35, tertia 28—31 
frt. Konzervökrök . 20'—27'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 21—32 frt é. s., tehén 19—31 
frt é.s„ bivaly 16—20-50 frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendök, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kivérésért pedig 35 krt kap.) 

Egyeseladások : Magyar hizó ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Hacker és Engel, Győr.- 32 — 30 
Löwinger Ignáez, Jánosháza ... 29 — 27Vs — 
Löwinger József,. Sárvár — —,30 — 30 — 
Löwinger Sal. Nyögér • ._. ... 28 — 27 — 
Neumann testvérek, Arad 35 — 31 — 
Rechnitzer Max, Nemesvid 24Va — — — 
Schiilmiel M., Bruch 20 — — — 
Stummer báró urad., Tavarnok 31 — 30 — 
Stefany testv., Bécs-Ujhely ... 29 — 24Va — 
Windisch József, Zákápy 24 — 22 — 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók: 
Br. Bors és tsa, M.-Vásárhely... 34>/2 — 32 — 
Farkas & Mendl, Szászrégen. ... 34 
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 33 
Kloss Sámuel, Szász-Régen ... 36 

- 31V2 . -

Német hizó ökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár „ 37Va - 351/2 — 
Deutsch testv., Brünn 36V2 — 
Frisch Gyula, Versecz .". ... 36V2 — 35 — 
Neumann testvérek, Arad ... ... 38 — 331/2 -
Hacker Leopold, Sopron 34 — . 331/2 — : 

Józsefvárosi spiritusz-finonlitó-
gyár, Temesvár ... 371/2 - 34V2 ' -

Löwinger József, Sárvár 341/2, — 27 — 
Seidl, Jokl és Bloch, Kremsier 35 — 331/2 -r-

, Seidl & Bader, Pohrlitz ... ... 38 — 35 — 

L í s 2 t » á t j é g y % é Si 

n 
.se d 3. • - V I « 7 | 71/s 8 o .16 M 

frt kr frt tf'frt' kr frt kt kr kr| frt kr frt lerfrt k. frt kr frt kr frt kr frt kr 

Erzsébet gőzm., Bpest jul. 28. Í7 20 16 80 16 50 16 20 15 80 15 40 15 10 14 _ Í2 ed id 50 6 90 4 40 4 30 - ^ 

Pesti moln. és sütök gőz. 
malma, Bpest... juj. 30. 18i 90 18 40 18 10 11 80 17 40 i7: _ 16 60 16 14 4d - _ ̂ _ 4 8d 4 20 14 80 

Neumann léstv., Arad ... jül. 31. 20 60 19 80 19 50 ré - 18 70 18 40 18 10 17 80 16 30 14 50 12 40 5; 2d 5 20 - -

Szatmári gőzm., Szatmár jul. 28. 18 40 17 80 17 40 17 - 16 60 16 30 16 - 15 6Q 13 60 12 60 10 - 3 80 3 40 - -

Nagj sárosi mamalom, 
Nagy-Sáros aug. 1. 20 80 10 1.9 40 .19 - 1:8 60 18 » 17 80 17 40 16 80 15 80 12 80 4 80 - 17 60 

A + B — asztali dara, .0 = királyliszt, 1 = lángliszt kivonat, 2 ==? elsőrendű zsemlyeliszt, 3 = zsemlye-
liszt, 4 = elsőrendű kenyérliszt, 5 «=> közép kenyérliszt, 6 = kenyérliszt, 7 = barna kenyérliszt, 7lM — barna 
kényérliszt, 8 = takarmányliszt, 9 = finom korpa, 10 = goromb̂  korpa, 11 = rozsliszt. 

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

Bécsi sertésvásár. 1897. aug. 3-án. (Schleifel-
der és társai bizományi ezég távirati jelentése a , Köz-
telek" részére). 

Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-
kül : prima 49—50 kr, kivételesen —•— kr, közepes 
44—4'8— kr, süldő 34-44 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1897. julius 29-én. Fel-
hozatott: 2812 borjú, 2063 élő sertés, 707 kizsigerelt 
sertés, 186 kizsigerelt juh, 96 bárány. 

A borjuvásáron a csekély szükséglét miatt a 
forgalom lanyha volt, árak a mult hetiek. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 
kr., prima kr., primissima — kr., élő borjú 
24-36 kr., prima 38-44 kr., primissima 46—50 (—) 
kr., fiatal sértés 33—43 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
48- 53 kr., süldő 44—50 kr., kizsigerelt juh 26—38 kr., 
bárány páronkint 4—10 kr. 

Bécsi juhvásár. 1897. julius 29-én. Felhajtás: 
1960 db juh. 

Az export még mindig pihen. Árak a mult hetiek 
voltak. 

Árak: export juh páronként 18-- 21;—, raczka 
10—14-—selejtes'juh 14-- 17'— frt. 

Párisi juhvásár. 1897. augusztus 2-án. Felhajtás 

Irányzat . '" 

Az Orsz. magy. gazd. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aurél, 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. 

„ H U N G A R I A " 
műtrágya, iéisav és vegyi ipar részvénytársaság 

SUPERFOSZFÁTOT, 
CHILISALÉTROMOT 

B U D A P E S T , V., Táczi-körut 21. sz4 

M á n y i Getthard Sándor és Kovara Frigyes 
müvét 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 , VIII., J ó z s e f - k ö r u t 8. 

Alakult 1801. évban. 
Elnök: TE1.EKI Gén gróf. Alelnök: C8ÁVO8ST B«l>. 

Igazgatósági tagok: 
AÜTOKÍS8Y GÉZA gróf, BÜJAN0T1CS SÁND03, DESSEWFFT AKISTIK, KOMJÁTHY BÉLA, 
PKCHY TAMÁS, PÜSPÖKY EMIL, HUB1NEK G YULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZÖNYl ZSIGMOND, TELEKI SÁNDOR ifróí. 
Vezérigazgató: SZÖMVI zsi«ni<m<i. 

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

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

í f A takarmányt és szalmáseleséget 3 
tűzkár ellen a szövetkezet 

tetemesen olcsóbban 
biztosltja, mint a hazánkban müködö bármely más biztosító intézet. 

M F " Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. - J M 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztosítják, IO°/n 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 

Nagy készlet miatt legolcsóbban szállít 

l a r é z f á l i c z o t 
vetés permetezéshez fiumei, trieszti és keszthelyi 

raktáraiból ; 4172 

I lofman József F i a czég Keszthelyen. 
Gépolajak, kocsikenő, petrol , gép faggyu stb. napi áron. 

„ A D R I A " m. kir. tengerhajózás i részvény- társaság. 

Vezérüffynölcséffe: HOFFMANN S. és V., Budapest. 

1897. augusztus havában a következő gőzösök fognak közlekedni: 

H o n n a n 11 0 V á Gőzös neve 1897. angusztns 

Tanger?),' Pernambuco, Dahia, 
^ Rio de Janeiro, Santos 

Hull, Newc'astlé°/5 

Marathón ^ 

5 
6—15 

S r 
R?nenUrír 

Kálmán Király 

Lusitania 

6-16 

LondonqUL' 
Barcelona*) 
Bordeaux 

Szt.-istváh ~ " 
B.̂ Kemény 

16—25 
. 16—26 

25 
21-31 

i l i r . Andalusian 21-31 
21-31 
21—31 : 

1. Ha a gőzös indulja 
5 rakomány be nem jelentetett, a 
2. A gózös Barcelonán kivül még'egy földközi te 

e kikötőket 
anyol TrikötSt fog érinteni, esetleg 

Liverpool 

£ r 
B i N ™ 
Rouen 

|HTo! 
Riĉ deJanel 

Arabian 

Mátyás Király 
Zrinyi 
TJriá 

Átrakodás! szolgálat közvetlen hajúraklevt _ ... 
•iai kikötőkbe, valajnint az osztrák Lloyd lovantei, keletindiai, és japáni vonalaii_. 

Középtengeri szolgálat. Fiume-Malta-Sziczilia-M»rseille-i vonal. Augusztus 2-dikán .Árpád", 
ikén „Adria", 16-án „Tisza", 22-dikán „Szápáry", 30-án „Rákóczy" gőzös indul Fiúméból— 
rseillebe és augusztus 4-dlkén „Szápáry", 11-dikén „Rákóczy-, 18-dikán „Árpád", és 25-dikén 
iria" gőzös indul Marseilleből-Kiuméba. 

Tyrrhenni-tonal. Az első osztályú gyorsgőzös „Buda« minden vasárnap délben Indul Mar-
lleből-Genuába, minden hétfőn este 8 órakor indul Genu&ból-Nápolyba és minden szerdán 
után 4 órakor indul Nápolyból egyenesen Marseillebe. 

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. gazdaKözftnség b. figyelmébe. 

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 

Központi iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5, 

Magy. I. kir. államvasutak. 

Hirdetm ény. 
Osztrák-magyar -vasúti kötelék. 

, A czimlap megváltoztatása II. Budapest központi vásár 
illomások feltétele. IV. Diitételek megváltoztatása. 
!zen pótlék példányai a részes vasutak igazgatóságainál le 

ló III. pótlék életbe-

Figyelmeztetés. 
A cs. és kir. hadtest intendánssága kereskedelmi szok-

vány szerint raktárszerű minőségű 

2150 mm. búzát, 15605 mm. ro-
zsot vagy kétszerest és 18020 

mm. zabot vásárol be. 
Ezen mennyiségek Temesvár, Arad, Nagyvárad és 

állomásokon 1898. évi január—májusig szállitandók be. 
A bevásárlás minta és ajánlott minőségű suly szerint 

történik. Minden ajánlattál tehát két lepecsételt, legalább 2—2 
kgmos minta nyújtandó, mely szerint ajánlattevő szállítani 
szándékozik. 

Az egész mennyiségre vállalkozó ajánlattevőknek bele 
kell nyugodni abba, hogy ajánlatuk csak egyes szállítási rész-
letekre, illetőleg %gyes czikkekre és állomásokra is fogad-
tatik el. 

Az 50 kros bélyeggel ellátott lepecsételt eladási ajánla-
toknak 

1897. évi augusz tus hó 16-dik napjának délelőtt i 10 óráig 

a 7. hadtest intendánsságánál Temesvárott kell beérkezniük. 
A kötelezettségnek legalább is 14 napra kell Szólnia, — 

Külőrnbert a több lapokban megjelent gabonabevásárlási hir-
detményre és a Temesvárit, aradi, nagyváradi és szegedi ka-
tonaélelmezési raktáraknál betekinthető és megszerezhető, — 
Temesvárott, 1897.évi julius hó ..22-kén keltezett szokványok 
füzetére utaltatik. 

Temesvárott, Í897. évi julius 22-én. 

4135 A cs, és kir, 7. hadtest intendánssága. 
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tetési ir 15 szóig 30 kr., ezen felil 
2 kr., feltűnő belükkel 4 kr. Czim 1 KIS HIRDETÉSEK, 
Csali oly leyelelíre válaszolunk, melyekkel válaszra szükséges levélbélyoget vagy levelezőlapot: küldenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, j ki 
Kerestetik á l f Í £ Í B X^S f 

egy. nős gazdatiszt, pályázhat . j 4u4st október 1-én f 
xissal és a gazdaság 'min*-"- 1 
ágában kellő jártassággal 

nyií'ááyok vissza nem küldet-
nek — czimemrfe legkésőbb 
augusztus lB-ikig intézendők. 

.ss-ssaacr' 
megbizhatő, ügyes 

a r ö a s g 

ÁLLÁST KERESŐK. 

Gazdatiszt, 

Á L L A T O L 

Igen 
szép egészséges ürü eladó. 800 
14 fi-t párja. BőVebbefr Konkoly; 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

l epetc l re ajánlanalc, ; 
KLEIN ÉS SPITZER 

Méltóságos 

v 1 ? s,aeririáajU
s-tánsti 

tenyészmarhát 

VEGYESEK, 

l á p i g 

íeTpony^J^UnmTn 

R e p c z e p o n y v á k 

Gazdasági 
magvakat 

bármely mennyiségben a 
legmagasabb napi áron 

vásárol 

Mauthner Ödön 

; MosUeMme£_ 

és Borászat 

Kézikönyve. 

Szabadalmazott 
tiz évig is e l tar tó 

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

portiókötelek 

darab l̂ö ^orfiítért' 

Bellán Mátyás, 

[ 1 Törleszt, kölcsön 

Szilvóruim 
Valiiili sziriniai szilvórium 

I I f r t 50 kr. 

I I f r t 25 kr. 

Rnmai 

B'Tl 
is tói lakban stb Kapható' 
szelenczékben' á 50 kr. 
4163 és á l frt. 

V 
Ő csász. és kir. Fensége 
Józsefföherczeg és 
Ő királyi Fensége Fülöp 

Szász-Coburg-

Dr. Lendl Adolf, 
praeparatoriuma 

tanszerkészitő-
Intézete 

BUDAPEST, 

l l l l l 
Ziska J. utóda 

Rostély György 
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Bérszántás gőzekével. 
A legújabb . eredeti Fowler-féle Componnd gőzekékkel talajmive-

lésre vállalkozik 3171 

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

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. 

tizedes-mérlegek, 
sulyokkal együtt, minden nagy-. 

waipn-MÉérlept 
távirdai sodrony 

JerÉ"-fegyverei 
KóhnAM. 

BÜDAPESTMií̂ yi.rMozsAr-11. 

Magyar királyi i llamvasutak. 
76.036/97. C/IV. sz. 

H i r d e t m é n y . 
(Legolcsóbb utazás Rohitsch fürdőhelyre. 

Az utazó közönség figyelmeztetik, hogy Budapestről-Ro: ' 
,, • útirányon át Budapest keleti pálya 

ovár-Zágráb-Krapina 
ŜB márk̂a 70 yÉuié r°(! 

és a III. oszt-ban 21 márka 60 fillér (13 frt — kr.-ba) kerülnek, _ .. 
a gyorsvonatok használatára is jogosítanak. 
jegy-irodában'ffiungir̂ MiUodaifa 

. ban, valamint a-Cook-féle utazási irodában kaphatók. 
Különösen- kiemeltetik, hogy Zágrábon át a legkényelmesebb vonat csatlakozás is áll fenn, 

a mennyiben a Budapestről 7 óra 15 perczkor reggel induló gyorsvonat használata esetén az utas 
: Krapfoáról̂ akkor̂ î â ő̂ ê ^ Zágráb̂ bâ meghálnî nem̂ eíl! 

Krapináról Rohitschra vagy vissza, egy négyüléses kocsi, mely a krapinai állomásfőnöknél 
is mriri piidelhetö. 6 írtba korul. 

Bővebb felvilágosítást a budapesti városi meuetjogyirodában (Hungária szálloda) kapható. 
Budapest, .1897. juliüs hó 28-án. 

Az igazgatóság. 

SCern Stó€ert 
Budapest, V. ker , Váczi űt 26 

. Dúsan felszerelt raktárt tart a következő:'kiváló micoségtticzikbekhőb... 

Hengerelt rúd és idomvas, S'abroZ^ 
keret- és: U-vas, gerenda, stb.: 

Vaslemez, mindenféle, méretben.," 
T7. . . Í « « « » » « ] « és összekötő darabok.; légszesz- és vizv. 
ÜOVaCSöit CSOVBK, zetéki cső, sajtócso, kútcső, forrcső, 
lnrócsö stb. 
Áu lX i i vízvezetéki- és csatornázási czéiokra, valamint 
UilwOtU CSOVBfi, mindennemű felszerelési tárgyak víz-, 
légázesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapók, fémáruk 
légszeszvilágitáshoz stb. stb. 
dnAwnnÁmMlr különlegességek saját gyáramból, mint: marók, 
MZcrSZAUlOJK, dörzsárak, csavarmetszők, 1 fúrók, csigafúró, cső-
csavarmetsző, csővágó, csősatu. stb. 

Árjegyzékek bérmentve és ingyen. 4070 

| Haszonbéri hirdetés. | 
j Marostordamegyében Maros-Vásárhelylől három kilo-

méter távolságban országút mellett fekvő gróf Toldaíagi nővé-
rek tulajdonát képező tóbb mint 

900 hld. Egerszegi birtok szőlőkkel együtt 
1 S S S . f e b r u á r h.ó 1 - t ő l 

i több évre haszonbérbe kiadó, 
íj Szép uri lakház kérttel és gazdasági épületek jó állapotban 

vannak. Bővebb felvilágosítást ad és a birtokot bármikor 
megmutatja . . 4176 

3 M á r i a f f i L a j o s 
g Maros-Szt.-Györgyön, posta- és vasútállomás Maros-Vásárhely. 

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

Budapest. VI. ker., Gyár-utcza 48. szám alatt. 
• ' ' ( : - . Szabadalmazott Sctiweitzer-féle mal-

maink a mezőgazdaság terén igen fon-
tos újítást képeznek. 

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

Ezen malmok a Ganz-féle és a San-
gerhauseni gépgyárak, által gyártatnak, 
míg az őrlőtárcsák a világhírű Ganz-féle 
kérégöntvénybol készíttetnek. 

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

A Schweitzer-féle malmok rendkivüli 
előnyei a következők: 

1. Csekély hajtóerő szükséglet. 
S. Rendkivüli nagy munkaké-

pesség. 
3. liitünő minőségű őrlemény. 
4. Kiválóan tartus, javításra 

nem szortiló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

" Részletes lcii'ússul, úp-

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